
Verksamhetsberättelse 2013

Evenemang

Gourmetfesten
16e mars i Visby
Under en dag hölls heavy fightingtourneing, musikworkshop i både sång med Saga och instrument med Skafte samt en 
hejdundrande bankett på kvällen som höll i sig till på småtimmarna.
Arrangör/er: Veronica Jungver, Susanne De Paulis

Drachenwald 20th Celebration 
19-23e juni
En stor del av Styringheim åkte ner till mittersta Drachenwald för att fira det stora 20årsjubileet tillsammans med större 
delen av Drachenwalds befolkning. Det var en mycket varm sommar med fest vardera kväll, pompa och ståt in i minsta 
detalj, samt kanske det längsta hovet i Drachenwalds historia. Styringheims gycklare bjöd på eldshow i sommarnatten.
Mm? 

Medeltidsveckans tältläger - Styringheim Camp
2a - 12e augusti
Lägret hölls i Östergravar där även Battle of Wisby hade sitt mönstrings och hantverksläger. Det hölls i några kurser 
under veckan det arrangerades Nybörjartournering. Furstetourneringen avgjordes där Cormarc och Yrla gick som 
segrare. Autokratgruppen arbetade på med ett bra camp som resultat.
Arrangör/er: Roger Heinanen, Veronica Jungver, Anna Hedström, Mona Eriksson, Robert Nydal

Storstyringkampen
28/9
Årets kamp hölls uti norra Styringheim än en gång och det segrande paret var Alma och Skafte. Hoj hoj!
Arrangör/er: John Friederich, Sara Nilsson

Medeltidssittning på Rindi 
9/11
En kväll med modevisning, elduppvisning, heavy fighting, dans och en storslagen bankett som lockade många studenter 
med vänner att dela kvällen med oss Styringar. Baronpar och storstyringpar var på plats och underhöll med historiker 
från förr och nu. 
Arrangör/er: Sara Nilsson, Marie Viberg

Lucia
13-15e december
Lucia firade vi med gäster från hela riket. Vi hade äran att gästas av både kungapar samt furstepar och vårt 
storstyringpar som bytte plats med sina företrädare och kröntes till baronpar av Styringheim för det kommande året. Det 
hölls förkämpetornering i heavy fighting där både John Smed och Erik Hane. Vigilia hölls för Anna Laresdotter som 
numera är Laurel. Auktion hölls, med Skafte i täten, samt ett äventyr med eldsagor och skönsång. Kvällen avslutades 
med en fantastisk bankett och firande långt in på natten.
Arrangör/er: Anna Malmborg, Malin Sjöstedt, Marcus Petersson



Övriga aktiviteter 2013

Årsmöte
2a mars, HGO

Medlemsmöte 
24 november, ABFs lokal
Mycket positivt inslag som vi önskar hållas fler gånger om året.

Kajsarn, Kulturarvsdagen och Visbydagen
Sommar 2013
Årets Kajsarvisningar var en stor succé som hade många besökare och styrelsen önskar att sammarbetet kan fortsätta 
med Muséet. Det hela har höjt årets budget mycket positivt.
Arrangör/er: Sara Nilsson, Marie Viberg, Isabelle Wårfors

Hantverksdagar
Kurser arrangerades under våren januari-april: “Underkläder för kvinnor med byststöd med Renika”, “Kanter och 
knappar med Åsa”, “Skor med Eric”, “Nålar och repous med John”.
Med Åsa och Renika i spetsen sydde Styringheim upp kröningskläder till Sven och Siobhan.
I Oktober arrangerade Renika en Broderihelg.

Präntaren anordnade 8 skriptorieträffar under året. 

Pärk/Stångaspelen
Under året deltog ej Styringheim i Stångaspelen. 

Symöten
Sedan föreningen gick med i ABF har vi haft tillgång till deras lokaler och med det har regelbundna symöten en gång i 
veckan under höstterminen. 

Kämpalek
Sporadiska träningar under året har hållit uti Tallunden, dock var det mycket aktivitet under Medeltidsveckan och 
framförallt Nordmarks Furstetournering med 5 kämpar i ringen.

Övrigt

Hwitastjerna
Som baroni i SCA behöver man ha en medlemstidning och för att följa i samtidens fotspår är Hwitastierna numera 
digital. En traditionell tidning går fortfarande att få, men utformingen av medlemsskapet i föreningen har ändrats (se 
info om medlemsskap på hemsidan).
Under året har Mona Eriksson tagit på sig ämbetet som krönikör och hitintills har det utkommit ?



Styrelsen 2013

Sittande styrelse som härunder återges har under året haft 8 styrelsemöten.

Ordförande - Sara nilsson
Vice ordförande - Sebastian Gamero
Kassör - Martin Eriksson
Sekreterare - Marie Viberg
Ledamot, Materialansvarig - Daniel Hallgren
Ledamot - Isabelle Wårfors
Ledamot - John Friederich
Suppleant - Emma Holmqvist
Suppleant - Malin Sjöstedt

Revisor - Björn Sundberg
Revisorssuppleant - Ralf Hoas
Valberedning - Mona Eriksson (sammankallande), Veronica Jungver och Susanne de Paulis.


