
Verksamhetsberättelse  

för  

Föreningen Gyllene Hjorten  

2013-01-01 – 2013-12-31 
 

Evenemang 
Enevadskampanjen  

I Enevadskampanjen har totalt (minst) fyra speltillfällen hållits. Två grupper från samma by 
har hamnat på varsin sida i konflikten mellan olika intressen i Naronien.  

Färdvägar i Fakaz 

Ett mystiskt träd spelade en central roll under en märklig värdshuskväll, med insnöade 
resenärer i gränstrakterna mellan Naronien och Wenheim. Sändebud från Nemevid, 
handelsmän, kunskapare och annat löst folk trängdes. Kvällsäventyr i Stornoret. 

Skiljevägen 

Furst Grimar slarvade bort pappas svärd i gränsen mellan Almartrogna zonen och Keitrogna i 
Ledebyskogen. Tredagars våräventyr i nordvästra Uppland. 

Gläntan i skogen 

En lugn glänta i skogen i västra Randersmark som fick oväntade och många besök under en 
helg. Oväntade möten och spår efter Zaffra! Pukberget, Örsundsbrotrakten.  

Den Lede Bybon I - IV 

En skänkstugekampanj i den lilla byn Överböle utanför Ledeby, med inskränkta bybor och 
resande på tillfälligt besök. Lokalen! 

Miniäventyrshelg 
Höstens miniäventyrshelg hölls den 4-6 oktober på Risöns område i Norduppland.  Innehöll 
ordenslajv, workshoplajv och en Enevadslajv.  

 

Möten 
En ämbetsmannabrunch hölls i april med föreningens styrelse och ämbetsmän. 

 



Projekt 
Tältsömnad har gjorts vid ett tillfälle 15-17 februari, och tältimpregnering har gjorts 22 juli 
inför Gläntan.  

Årets stora projekt har annars varit lokalflytten. Att flytta ut ur den gamla lokalen i Gävle 
krävde en hel del tid - inte minst sorterande och slängande av gammalt… Att inreda och fixa 
den nya lokalen har också krävt en hel del: golv har lagts, väggar, hyllor och en skänk har 
snickrats.  

 

Styrelsearbete 
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten mellan årsmötena, och ett antal arbetsmöten. 

 

Hjortspår 
Inget nummer av Hjortspår har kommit ut under året, enligt plan. 

 

Samkväm 
Två träffar på temat Erborigisk musik har hållits.  

Fikaträffar har hållits sista söndagen varje månad; ibland i lokalen, ibland på lokal.  

Flera organiserade samkväm har hållits. En uppsluppen och musikinramad föreningsfest 
arrangerades i tältlägret i Visby under medeltidsveckan och traditionsenligt en gemytlig 
Zaffrafest med ErborigienQuiz (Sara Engström och Johan Dahlberg vinnare) och 
Zlagerfestival (Emma Jansson-Hjerdt vinnare) hölls den 14 december.  

Ett antal tillfällen till sy- och pysselträffar har annonserats på hemsidan (alla har inte 
genomförts) och en del lokalfixträffar har också genomförts.  

 

Övrigt 
Som rekryterings-/marknadsförings-/informationstillfälle arrangerade föreningen ”Gyllene 
hjortens värdshus” vid föreningen Celeres Nordicas tornerspel den 24 augusti i Tornerparken 
vid Uppsala slott. Vi serverade mat och dryck till hundratals törstiga och hungriga gäster. 
Förutom ett välkommet ekonomiskt tillskott genererade värdshuset många tillfällen till möten 
med intresserad allmänhet och en mycket uppskattad exponering.  
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