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VERKSAM H ETSB ERÄTTELSE föT BLAN KA SKEPPSLAG VETKSAM hCtSå TCt 2019

Föreningens öndomål ör ott förvatta, bruka och levandegöra onvöndningen ov den historiska båten

Blonko, replik av en medeltida bondeseglore-

SWRELSE har under året varit

UnoLjungdahl ordförande

Gustav Frost sekreterare Eiler Danielsson ledamot

Therese Mauritz Amnehagen kassör Sten E. Karlsson ledamot

Erik Fischer skepPsonsvorig

Revisor har varit Alf Justrell

Styrelsemöten har hållits 19 januari, 23 november. Därutöver har beslut fattats vid arbetsmöten

samt via mail och telefon.

Medlemmar: Föreningen har under året haft 22 betalande medlemmar, varav 2 stödmedlemmar

Årsmöte hölls 23 februari iS/S Drottning Victorias Röksalong på Sjöhistoriska'

Medlemsmöten har inte hållits under året.

Arbets/hantverksmöten På museet

Tredje lördogen i jonuori, februori, mors kl12 - 16 har olika delar av skeppslaget visat och låtit

besökarna, varav många barn, delta i segelsömnad, repslageri och knopskola, berättat om Blanka och

hur hon seglas. lntresset har varit stort, bra kontakter har knutits och ett stort antal av våra foldrar

har gått åt.

Underhåll och trweckling av Blanka

Värrustning

4-5 maj skrapning och tjärning av skrovet. Therese, Uno, Sten, Erik

6 maj genomgång och reparation av kapell. Theo, Erik

11 maj förberedelser inför sjösättning. Eiler, Sten, Gustav, Theo, Erik

12 maj Håkan från Wiggeby tog Blanka på släp till båtklubben. Blanka sjösattes och roddes ut till

kajplats och försågs med länspump.

13 maj Byte av länspump och tillsyn' Erik

15 maj Tillsyn av krånglande pump, fått besked från Reimers Båtsällskap att det inte finns plats för

Blanka isommar. Erik

16 maj llastning av barlast. Eiler, Theo, Gustav, Erik

17 maillastning av resterande utrustning. Eiler, Erik

18-28 maj Så gott som daglig kontroll av Blanka. Erik

31 maj Seglade Erik med Victoria och Anna på Långtarmen som föreberedelse inför resan till Uppsala.

Seglatser

1 juni Startade historisk segling till Sigtuna med "Katarina Jageltonicas kröningsresa 450 år". Seglade

först Blanka via broöppning vid Tappström till Reimers Båtsällskap.
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2 juni Gick för motor till Riddarfjärden, seglade till Stadshuset. Mottagningskommitt6, Theo

mönstrade på. Fortsatte mot Sigtuna med broöppning i Stäket. Stor uppvaktning iSigtuna. Theo,

Sten, Victoria, Anna och Erik.

3 juni Tidig purrning och frukost. Stark vind mot hamnen gjorde att vi gick ut för motor. Gick för
motor via Erikssund och seglade sista biten till Flottsund. Stor mottagningskommittd med

representanter från SW, Hembygdsföreningen ispöregn. Återvände till Sigtuna för middag och

övernattning.

4 juni . Victoria, Anna och Theo mönstrade av. Fortsatte via broöppning i Stäket till Birka. Fick

sovplatser i Sjöstugan.

28 juni På Birka, röjde vass i vikingahamnen, middag på Särimmer. Sten och Erik.

3 juli Åker Erik via Adelsö över till Birka och gör iordning för att demonstreras repslageriet för 250

amerikaner.

4 juli Stor baluns för amerikanerna, repslageriet igång bland alla andra aktiviteter.

5 juli Erik sår till Stallarholmen med lånad besättning.

6 juli På Stallarholmen. Uno, Sten, Therese och Bengt mötte upp med bil

7 juli På Stallarholmen, tankade, broöppning, gick mot Birka med lånad besättning.

8 juli Segling två timmar.

. 19 juli Blanka ligger vid Vikingahamnen på Birka.

20 juli Segling med vikingabåten Aifur

17 augusti Länspumpade Blanka, kom med M/S Viktoria

28 augusti Med M/S Viktoria till Birka med Sten, Erik och Uno för att hämta Blanka for segling till
Reimers.

31 augusti Segling längs Långholmen in mot Gamla Stan. Fantastisk upplevelse. Som mest sju

personer ombord. Repslageriet var i full gång med Uno och Eva vid Kristinehovs malmgård på Söder.

Särskilt populärt var besökande barns egen tillverkning av hopprep, som fick behållas mot
materielkostnad. Samtidigt seglade Erik med gäster på Riddarfjärden (Båtklubbarnas dag).

1 oktober Blanka gick för motor från Reimers till Båtklubben Färingarna i Stenhamra. Sten och Erik.

Theo mötte vid båtklubben. Blanka avrustades.

Upptagning och höstöversyn

2 oktober Barlast och rigg kördes till Annehill. Johan, Erik, Sten och Uno

5 oktober Upptagning, Johan, Erik, Sten, Gustav, Theo

Kaiplats för sommarhalvåret söker vi ännu. Även den gångna sommaren har Blanka legat Birka och

en mindre delvid Reimers.

Hemsida och marknadsföring

Hemsidan uppgraderas kontinuerligt.

Hjälpmedel för marknadsföring som Blanka-visitkort, folder samt PowerPolnt-presentation har tagits

fram.



Resa tillÅland

17 oktober Uno, Erik, Sten och Gustav åker med M/S Rosella till Mariehamn och sen vidare med M/S

Knipan till Föglö, med övernattning istuga med sjöutsikt-

18 oktober in till Mariehamn för plockning av kulturpoäng; Ålands Konstmuseum, Ålands

Kulturhistoriska Museum och Ålands sjöfartsmuseum. Tillbaka till Föglö och middag med Unos

delikata abborrar, ugnsbakade med anjovis.

19 olctober med M/S Knipan igen och utflyK till Bomarsunds fästningsruin, Kastellholms slott, Jan

Karlsgården, Fibulas vikingaby i Saltvik samt Sjökvarteret i Mariehamn och slutligen M/S Rosella till

Kapellskär.

Eilert Danielsson Sten E.Karlsson
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Erik EifthY Gustav Frost Therese Mauritz Amnehagen


