VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreningens ondomåt

för BLANKA

SKEPPSLAG VETKSAMhEtSåTCt 2021
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Blanko, replik ov en medeltido bondeseglore.
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Styrelsemöten har hållits 24 april och 13 maj.

Vårrustning
Lördag 24 april'. Blanka förbereds: dammsugning, städning och utvändigt ströks
tjära/terpentin pä under vattenlinjen och därefter ett kortare styrelsemÖte. Deltog gjorde Uno,
Sten, Theo, Erik och Gustav. Blankas framtid behandlades.
Söndag 25 april: Blanka behandlas ovan vattenlinjen. På insidan fick hon en blandning av
kokt linolja/terpentin. Presenning slets sönder i den kraftiga vinden. Deltog gjorde Uno, Sten,
Theo, Erik och Gustav.
Lördag

!

I

maj: Blanka förbereds fÖr sjÖsättning.

Söndag I maj: K|.10 hämtar Hakan Blanka och kör henne till båtklubben. Sjösättning, vackert
väder och båten häller täti! Erik kollar bäten nägra gånger under kommande dagar.

Torsdag 13 maj: Blanka flyttas till lastkaj och fylls med barlast och kistor mm. MÖte på
båtklubbsverandan med Uno, Alf, Gustav, Theo, Erik och Carin. Färdiga kl 16:00.
Lördag 15 maj. Erik och Carin kastar loss och tar Blanka till Birka.

Söndag 16 maj: efter koll pä Blanka lämnar Erik och Carin Birka med båten Victoria.

Söndag 20 juni: Erik ach Carin kastar loss från Birka mot slussen i Södertälje. Där far v!
vänta tva och en halv timme samt betala 200 kr innan vi kan fortsätta mot Björno for
övernattning.
Mandag 21 juni: kastar loss 10:30 mot Landsort på öja dit vi anländer 13:00.
Tisdag 22 juni: kastar loss 10.20 mot Huvudholmen (nära Ornö) dit vi anlånder 1B:00.

onsdag 23 jLrni: kastar loss 1 1:00 rnot Bullerön dii vi anländer 15:30.
Torsdag 24 iuni'. kastar loss 11.00 mot Möja dit vi aniänder 16:00 och får en fin plats
Kyrkviken.
Midsomnrarafton 25 juni: kastar loss
ntidsomnrar med Carins farnilj.
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.00 mot Blidö dit vi anländer 15:30 för att fira

SÖndag 27 juni kastar loss 1'1:45 mot Vaxholm. Lägger till för natten i en liten vik vid Storön

nära Vaxholm.

Mandag 28 jtrni. kastar loss och fortsätter mot Vaxhoim. Lägger till vid Badhoimen för egen
lunch på kiryggan. Vidare mot Reimers där Sten tar emot. Erik bjuder pa pub-kväil vid
Hornstull.
Tisdag 2S juni: vid l0tiden kastar vi ioss och fortsätter hemat mot Birka. Mitt på Björkfjärden
komnier en polisbat ifatt oss. Poiiserna vill bara titta närmare pä Blanka. som Ue ntivit mycket
imponerade av, och ställa en del fragor om! Vi anländer till Birka '14.00.

§rik cch carin iamnar Blanka och tackar för sig - får batskjuts till Adelsö.
Blanka tittas till av Tomas pa Birka. Även Sten har varit ute på Birka för att titta till henne.
Manciag 11 oktober: Eiler, Erik och Carin kommer ut till Birka. Blanka är i gott skick, motorn
startar, star inte pa grund och vi gör henne färdig för att ätervända till Färingsö för
vinterförvaring.

Tisdag 12 oktober: kl. 9:45 kastar vi loss hemät.
Fredag 15 oktober: Erik och resten av skeppslaget gör Blanka färdig för upptagning. Dårefter
lunch pa Troxhammar Golfkiubb där Carin ansluter.
Lordag 16 oktober. Upptagning av Blanka sorn hämtas och körs tiilAnnehill av Håkan
äriksson.

§keppsiaget gör Blanka klar för vintervilan och det sorn återstar fixar Erlk och Carin.
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