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1) Eiendeler  
Skip  
Vedlikehold av skipet begynte 20. april og var ferdig rekordtidlig 12. mai. Det ble 
sjøsatt 13. mai og trutnet fram til 18. mai. Forsøk på å ro over strømmen 17. mai var 
ingen suksess, og det måtte legges ut nødanker på sandbankene på Vingnes. 18. 
mai fikk vi trukket det ut i strømmen og rodde det inn til nye Skibladnerbrygga hvor 
utstyr og besøk fra Amerika entret skipet 
Om høsten ble skipet landsatt 16. oktober, samme dato som året før. Våren 2010 
brukte syv personer til sammen ca 30 mannetimer på vedlikehold av skipet, og om 
høsten 23 mannetimer. Tauverk, skinn på årer og lignende er vedlikeholdt i 
sesongen. 
 
Vinterlagring  
Skipet ble vinteren 2009/10 vinterlagret ved Thorstadbua på Berget. 
 
Fortøyning sommer  
Skipet har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.  
 
Henger  
Er i relativt god stand, men bremsene bør etterses. 
 
2) Aktiviteter 
Roing  
Ro aktiviteten på skipet er det vi gjør mest under oppdrag. Samarbeidet med 
roklubben har vært årlig tur til Kastrudborgen, men ellers lite roing. 
 
Seiling  
Vi har i 2010 hatt noen fine seilturer på Mjøsa. Noen turer har gått på dager og tider 
da Skibladner har hatt anløp. 
 
Bedrifts aktiviteter.  
Skipet har i 2010 hatt roing med toppidrettsgymnaset i Gausdal, flyktningstjenesten, 
sykepleiere, Vingromdammen, Suttestad barnehage, Losbydagene ved Mønevann i 
Lørenskog, Kastrudborgen med Vargstad elever og Vingrom skole som betalte 
oppdrag. 
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3) Administrasjon  
Styret i stiftelsen har i sesongen 2010 bestått av: Kai Gjessing (leder), Henning 
Johannesen nestleder, Aril Bjørkøy regnskapsfører, Wiggo Slåttsveen, Gaute 
Granaasen, Asbjørn Mythen og Ebbe Horneman som styremedlemmer. Det ble 
avholdt årsmøte i stiftelsen for 2009 den 22. april 2010. Jeg har sendt styret 10 
meldinger om vedlikehold og aktiviteter i sesongen 2010 
 
Informasjon 
Hjemmesidene er oppdateres jamnlig. Facebook gruppa, har mange ”venner”. Vi 
trenger også reelle venner for å bruke skipet på Mjøsa! 
 
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 45 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange   

 
Lillehammer 24. februar 2011, for styret  

Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing, Asbjørn Mythen, Ebbe 
Horneman 


