Verksamhetsberättelse
för
Föreningen Gyllene Hjorten
2015-01-01 – 2015-12-31
Evenemang
Midvinter i Noedren (januari)
En minnesvärd midvinterkväll i Noedren, där flera nya medlemmar svors in i Gyllene
Hjortens orden, spår av Bodvars framfart förskräckte, en del mer eller mindre objudna gäster
dök upp och en förrädare så när lyckades förgifta stora delar av följet. (Ingbo kvarn)
Klanen och Skolan (april, juli, september)
En mordgåta som rullades upp under flera speltillfällen i Vinstugan Arngrims skål i Nemevid.
Den randerska krögar- och handelsklanens förehavanden hade många bottnar. Lojalitet,
affärsetik, ändamålet helgar medlen och många, många andra principer utstod prövningar i
olika omfattning. (Lokalen, Uppsala)
Bäverhyddan (september)
På värdshuset Bäverhyddan i Ledebyskogen, någon dagsmarsch sydväst Birest, samlades en
kväll vandrare, traktens barn, en lösmynt kurir med tveksamt ölsinne och en bataljmålare.
Arnur Mård serverade öl och skänktallrik och fick skäll av hustrun. Ett mord i självförsvar
kan möjligen ha begåtts, men detaljerna är oklara och höljda i dunkel… (Åmot)
En seger så stor/Birest i gudarnas händer (oktober)
Ett tudelat arrangemang, där fredagskvällen ägnades åt den anfallande sidans taktikmöte
innan slaget. Rävspel och ränksmideri förekom för att positionera sitt furstendöme
fördelaktigt när det skulle bli dags att stycka bytet. Lördagen spelades den försvarande sidans
upplevelser, där de fick bevittna hur allt gradvis krackelerade och staden till slut befanns
förlorad och prins Almars öde oklart och höljt i dunkel… (Bagarstugan i Vattholma)
Den Lede Bybon, 2:5 – 2:9 (januari – juni)
Erik Bohlins uppskattade skänkstugekampanj i den lilla byn Överböle utanför Ledeby har
fortsatt under året vid fem tillfällen, med inskränkta bybor, sluga handlare, passerande hjältar
och andra resande på tillfälligt besök. (Lokalen, Uppsala)

Möten
Ett inspirationsmöte hölls i november inför Stormidsommar, med tema boende och
djurhållning i byn Tingsvattnet.

Projekt
Visst underhålls-/förbättringsarbete har genomförts i lokalen; framför allt har ett av de två
förrådsrummen iordningsställts till ”spelbar yta” vilket nyttjats flitigt under de i lokalen
förekommande lajven. Ett sidorum för enskilda överläggningar har ökat mångsidigheten som
spellokal väsentligt.
Rekognoscering och arbete i Gyllbergen har vidtagits flera tillfällen under året inför
Stormidsommar.

Styrelsearbete
Styrelsen har hållit 3 protokollförda möten mellan årsmötena, och ett antal icke protokollerade
arbets- och avstämningsmöten.

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

Samkväm
Zaffrafest organiserades hos familjen Oksanen. Emma Jansson-Hjerdt vann Zlagerfestivalen –
grattis!

Övrigt
Därutöver har föreningsmedlemmar arrangerat mer eller mindre uppstyrda pyssel- och
samkvämsträffar. Flera föreningsmedlemmar har i vanlig ordning umgåtts i Visby under
medeltidsveckan.
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