Invitasjon til fellesmøte mellom skipene på Mjøsa
Stiftelsen avholder tingmøte kl 19-20. Etter tingmøte vil vi vise
bilder frå årets aktiviteter og drof\dle om hvilke aktiviteter vi vil
delta på i 2015 og senere år
Dette skjer torsdag 19. mars 2015
kl 20-21 i Lillehammer Bryggeri
(Inngang inne i bryggerikvartalet)
Kl 20:00
Etter tingmøte,.
Ta med venner og "delta" i hva skipet "opplever" i løpet av et år og hva
vi kan gjøre i kommende år.
Planlagte aktiviteter 2015
•
Februar, 20 års jubileum på Kings Arms Jorvik, ansv Wiggo
•
Fefjor Høyfjellshotell, ansvarlig Ebbe
•
Vingromskole mfl roing og overnatting >Vingromdammen, uke 23
og 24 i uka, ansv Ebbe
•
Middelalderfestivalen Hamar 12.-14. juni, avreise kl 15, ansvarlig
Kai
•
Gjøvik kommune på Biri, mandag 15. juni, ansv Ebbe
•
Seilkurs Hamar, vindfulle dager i uke 25, ansvarlig Kai
•
Thunevann: 17.-19. juli, Arr Sarpsborg kommune, , Mangler
ansvars person
•
Fefor Høyfjellshotell, lørdag 25. juli, ansvarlig Ebbe
•
Helgøya trebåtfestival, 21.-23. august; Vi seiler fra Lillehammer kl
15 og tilbake søndag ettermiddag. Ansvarlig Kai
•
Mønevann 28.-30. august, fast årlig arrangement, avreise fra
Lillehammer kl 16. Ansv Kai
•
Hjerte fred, Langvann, 1. november, Mangler ansvars person
Lillehammer 13. mars 2015
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Årsmelding 2014
Styrets årsberetning
for
stiftelsen Mjøsen Lange
for
året 2014
1) Eiendeler
Skip
Vedlikehold av skipet begynte 29. april og fortsatte 13 dager i uke 18, 19, 20 og 21, hvor vi
skrapte innvendig og oljet før vi tok skipet utvendig.
Skipet ble sjøsatt 2. juni og trutnet fram til 10. juni hvor det ble rigget.
Om høsten ble skipet landsatt 23. oktober. Det ble vasket og satt opp presenning 4.
november. Presenningen er ”skreddertilpasset” skipet.
Våren 2014 brukte syv personer til sammen ca 45 mannetimer på vedlikehold av skipet, og om
høsten brukte to personer ca 6 mannetimer.
Vinterlagring
Skipet ble vinteren 2014/15 vinterlagret ved Thorstadbua på Berget. Dette er en optimal
vinterlagringsplass.
Fortøyning sommer
Skipet har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.
Henger
Den står hos roklubben om sommeren. Bremsene har vært på service og det er byttet
bremsebånd.
Motor
Motoren har vært på service og fungerer utmerket
Vikingtelt
Teltet er stort og tungt. Ble brukt på Hamar Middelalderfestival og Helgøya trebåtfestival.
2) Aktiviteter
Roing
Ro aktiviteten på skipet gjør vi mest under oppdrag, men ellers er det lite roing, tross
bryggefellskap med roklubben!
Lokale aktiviteter
Vi har i 2014 avviklet Helgøya trebåtfestival sammen med skipet Balder fra Kapp og Olav Kvite
fra Hamar, Til sammen 20 vikinger.
Bedrifts aktiviteter.
Skipet har i 2014 vært på Fefor høyfjellshotell, hatt roing med publikum på Store Nes
vikingfestival, Hamar Middelalderfestival, Hurdals sjøen, Losbydagene på Mønevann,
skoleroing på Mjøsa og bidratt på Hjertensfred arr på langevann i Lørenskog kommune på
allhelgensdag.
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3) Administrasjon
Styret i stiftelsen har i sesongen 2014 bestått av: Kai Gjessing (leder), Henning Johannesen
nestleder, Aril Bjørkøy regnskapsfører, Wiggo Slåttsveen, Gaute Granaasen, Asbjørn Mythen
og Ebbe Horneman som styremedlemmer. Det ble i 2014 avholdt ett styremøte, ett årsmøte
(27. mars 2014). Jeg har sendt styret 12 epostmeldinger om status vedlikehold og aktiviteter i
sesongen.
Informasjon
Hjemmesidene oppdateres ikke lenger. Facebook har overtatt. Facebook gruppa, har 240
virtuelle ”venner”, en økning på 70, men vi trenger reelle venner for å bruke skipet på Mjøsa!
Jeg har lagt ut 52 nyheter på Facebook og de er illustrert med mange bilder + noen referanser.
Sidene blir lest av ca 90 lesere ut av 240 medlemmer av facebook gruppen.
Naust
Leie av rom i roklubben til årer, seil, skjold vester etc er perfekt i forhold til at vi fortøyer
samme sted.
4) Økonomi
Økonomien er stabil
5) Stiftere
Det er til sammen 47 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange . En ny stifter har kommet i 2014.
Lillehammer 19. februar 2014
, for styret
Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing, Asbjørn Mythen, Ebbe Horneman
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Aktiviteter 2014
Dato

Arr

Aktiviteter på
vann/vedlikehold på land

4.-6. april

Fefor høyfjellshotell rekvisitt under Strong man lekene,
ansv Ebbe

8 timer

21.april29.mai

Vårpuss. uke 18-22. Til sammen 14 ganger i hyggelig
vårsol hvor vi vasker, støvsuge/rense og smører inn
skipet, 7 stk, ansv: Kai

35 timer

2. juni

Sjøsetting. Skipet. 10 stk, Ansv: Kai

2 timer

13.-15. juni

Hamar Middelalderfestival: 11 stk, ansv Kai

15 timer

21.-22. juni

Store Nes Vikingfestival, Ansv: Ebbe

10 timer

29. juni

Lions Biri, ansv Ebbe

3 timer

Uke 34

Skoler med overnatting (4 dager) ansv:Ebbe

4. dager

29. juli

Hurdalssjøen, Handicamp på Haraldvangen, Ansv: Shan
og Sissel

3 timer

23.-25.
august

Losbydagene på Mønevann, Lørenskog kommune, 5 stk.
Ansv: Kai

8 timer

30. aug.-1.
september

Helgøya trebåtfestival, 8 stk. Balder stilte opp som alltid og
bueskytingen ble avviklet med stil, men en suveren 11
åring, Fredik. I år kom også Olav Kvite med 12 menn og
damer. Ansv: Kai.

15 timer

5. sept

Seiltur på Mjøsa, ansv:Kai

2 timer

Uke 36

Vingromdammen, En skole med overnatting, ansv: Ebbe

En dag

10. oktober

Roklubben: Roing med ungdomsgruppa i roklubben: Ansv
Shan

2 timer

23. oktober

Landsetting, tok ned masten og sveivet det opp på henger, 3 timer
3 stk, Ansv: Kai

2. november

Hjertensfred arrangement på Langevann i Lørenskog
(Vidar Bøe), 2 stk. Ansv Kai

2 timer

4. november.

Vinterlagring: Rygget skipet på plass og satte opp
presenning, klar for vinteren ”dvale”, 2 stk, Ansv: Kai

6 timer

Kai Gjessing
Leder i stiftelsen Mjøsen Lange, 19. februar 2014
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