
Verksamhetsberättelse för Föreningen 
Gyllene Hjorten 2019-01-01 – 2019-12-31 
 

Evenemang 
 

Skaldetävling i Tingsvattnet 

Det pga torka/brandrisk inställda arrangemanget från 2018 genomfördes i stället 2019 i Gyllbergen, 
Dalarna. Under dagarna tre samlades bybor, äventyrare, skalder och motståndsfolk m fl i den lilla byn 
Tingsvattnet. Veiras Sanna Ledung letade överlöpare medan sånger diktades och den fenomenala 
dängan ”Aahren? Achren!” sopade hem en välförtjänt seger.  

 

Miniäventyrshelg – september  

Miniäventyrshelgen blev en miniäventyrsdag. Under en lördag samlades ett 15-tal medlemmar i 
Florarnas naturreservat för samkväm och pyssel, följt av miniäventyr med viss barnprägel. Ett 
bröllopsfölje hade fastnat i skogen och de osynliga älvorna spelade dem ett spratt, men barnen kom 
till undsättning. 

 

Samkväm  
Möten  

Under våren genomfördes två medlemsmöten arrangerade av Anno Odén och Emma Jansson-Hjerdt 
vars syfte var diskussion och ökad gemensam kunskap: ett om Randersmark och det andra om tro 
och religion. 

 

Zaffrafest 

I december hölls en traditionsenlig Zaffrafest i för ändamålet nya och väl lämpade lokaler i Bälinge 
bygdegård. Erborigienquiz vanns av Anno Odén och Emma Wallett och Zlagerfestivalen av Anders 
Fridborg med Kvädet om Kolbjörn. Alla fick klappar! 

 

Styrelsearbete  
Styrelsen har hållit 2 protokollförda möten. Flera löpande avstämningar via mail och andra medier 
har kompletterat. 

 



Övrigt 
I samband med sommarens lajv i Tingsvattnet impregnerades tre av ryttartälten. Förrådet hos 
familjen Nilsson har utvecklats och sorterats upp ett svep. 

 

Ej genomfört 
Ett flertal planerade aktiviteter genomfördes inte under året. 

• Hemsidan uppdaterades inte.   

• En uppförandepolicy utarbetas inte.  

• Medlemskapet i Sverok utreddes inte.  

• Uppdatering av Vägen till Erborigien gjordes inte.  

• Föreningen genomförde inte något marknadsföringstillfälle under året.  

• Tälten har inte setts över och reparerats under året, utöver ovan nämnda impregnering. 

• Sångbok har inte reviderats. 

 

// Styrelsen för föreningen Gyllene Hjorten år 2019  

Karin Fonnaland, Axelina Nilsson, Per Wretblad och Anders Fridborg 
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