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Drotsord

Salve,

Tänk vad tiden går fort. Två år har snart gått sedan 
jag skrev mina första rader som er drots och nu 
skriver jag mina sista. Det har varit en underbar tid. 
Mycket har hänt sedan dess. Störst av allt när jag 
tänker tillbaka är nog vår medverkan vid Kungahälla 
medeltidsdagar. Det är ett riktigt slitgöra, men när 
man vandrar mot sin paviljong på kvällen när alla 
turister har gått hem och skrålet från krogen en bit 
bort är allt som hörs, då är drömmen bra nära.
Men nu är inte tid för att blicka tillbaka. Vi ska se 
framåt!
Vår St. Egons fest står för dörren och med 
den mycket stoj och gamman. Vem ska vinna 
brädestuneringen, och vem kommer att bära den 
flådigaste huvudbonaden? 
När så festandet är över för denna gång är det 
dags för årets årsmöte. I år ligger det i direkt 
anslutning till S:t Egon och vi hoppas därmed på 
stor uppslutning. Påpekas ska att även om man 
inte har möjlighet att närvara på eventet så är man 
välkommen till årsmötet.

Så med dessa ord tackar jag för mig och önskar min 
efterträdare på posten lycka till och hoppas den får 
lika roligt som jag haft det. Vem det blir? Det får ni 
komma på årsmötet och rösta fram!

För drömmen,
Emoni



Dagordning för SKA Gotviks årsmöte 19 
mars, 2006

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 3  Val av mötesordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
§ 5 Kontroll av närvarandes rösträtt
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

för årsmötet
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och 

balansräkning för det gångna året föredras
§ 9 Revisorernas berättelse för det gångna 

räkenskapsåret föredras
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående 

styrelsen
§ 11 Val av styrelse för den kommande 

ettårsperioden 
§ 12 Val av valberedning för den kommande 

ettårsperioden 
§ 13 Val av två revisorer för den kommande 

ettårsperioden
§ 14 Fastställande av medlemsavgifter
§ 15 Eventuella propositioner
§ 16 Eventuella motioner
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande

Revisionsberättelse 
Till årsmötet för SKA Gotvik

Undertecknade revisorer har granskat 
årsredovisningen och räkenskaperna  samt 
styrelsens förvaltning i SKA Gotvik för 
räkenskapsåret 2005. Vårt  
arbete har inneburit att vi förutom att granska 
bokföringen även har  
granskat protokoll och föreningens verksamhet.  
 

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer 
resultatberäkningen och  
balansräkningen för föreningen och beviljar 
styrelsens ledamöter  
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 

Göteborg 2006-02-17

Krönikörens klagan

Jag har inte så mycket att skriva här och nu… Det 
drar ihop sig för förändringar, som alltid inför ett 
årsmöte. För min del vill jag tacka för åren som 
er krönikör, för detta blir förmodligen min sista 
Dauphin som redaktör och utgivare.

Det har varit en rolig och stimulerande uppgift under 
de år jag har haft den, och jag hoppas att jag har 
fullgjort mitt uppdrag på ett bra sätt. Jag kommer 
att sakna arbetet och alla bidrag från medlemmarna. 
Farväl!

Vem som tar över facklan från mig får vi reda på 
efter årsmötet, så jag skall inte skvallra.  Men, till 
min än så länge namnlösa efterträdare; jag önskar 
dig all lycka till, och hoppas och tror att du kommer 
att göra Dauhinen ännu bättre!

I bläckets och Drömmens tjänst,
Gríma
  

Kallelse till årsmöte

Den 19 mars klockan 13.00 hälsar Gotvik alla 
sina medlemmar välkomna till årets årsmöte. 
Mötet kommer hållas i Stora Lundby Scoutgård, i 
Gotvikskretsar känt 
som St Egon-siten, (för vägbeskrivning se 
annonsen för St Egon). 
 

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast två 
veckor innan mötet.



Verksamhetsberättelse för Gotvik år 2005

År 2005 har som vanligt varit ett händelserikt år för 
Gotvik. 
De olika veckomötena, hattbonader på måndagar, 
Gotviks Pipare på tisdagar och symöten på torsdagar 
har pågått under hela året. Dessutom har det under 
året anordnats slåssaktiviteter vid olika tillfällen 
för Gotviks kämpar. Gotvik har också byggt ett 
tält i vikingastil för att kunna användas främst på 
Kungahälla medeltidsdagar men även på tältevent 
där ett mindre antal gotvikare deltar. Ett beslut på 
att köpa in ett grytset har tagits och köpet ska göras 
under den kommande våren.

Gotviks medlemmar har också åkt på många olika 
event under det gångna året, något som är en viktig 
del av vår förening. 
Under våren och sommaren deltog Gotvik i tre 
publika arrangemang. Det första var Stadsmuseets 
Föreningsdag som blivit en tradition för Gotvik 
att delta i. Där har vi möjlighet att visa upp oss för 
göteborgare och attrahera nya medlemmar. Nästa 
arrangemang var Ale Vikingamarknad där vi sålde 
varor och träffade andra likasinnade. Även denna 
marknad är en möjlighet att visa upp Gotvik för 
intresserade. Vårt sista publika arrangemang för 
året var vår kassako Kungahälla medeltidsdagar. 
Som vanligt var arrangörerna efteråt mycket nöjda 
med vår insats och vi diskuterar redan Gotviks 
medverkan den kommande sommaren.

Gotvik har också liksom tidigare år arrangerat två 

event, St. Egon i början på sommaren och Höstfesten 
tidigt på hösten.
St. Egon anordnades som så många år tidigare 
i Stora Lundby scoutgård. Höstfesten däremot 
hade en ny site. Tack vare vår medverkan på Ale 
vikingamarknad hade vi möjlighet att låna det 
långhus som byggts där för att ha vår fest i. Något 
som var mycket uppskattat av deltagarna.

Gotvik har i dagsläget personer på alla nödvändiga 
ämbeten.

Föreningen har under året haft 49 medlemmar. 

Ekonomisk berättelse för SKA Gotvik 2005 

Årets resultat blev som ni kan läsa i den 
ekonomiska rapporten 27 851 kr, vilket måste 
betraktas som ett väldigt bra resultat. Vi i styrelsen 
har med avsikt 
varit lite återhållsamma med att spendera pengar 
under 2005, detta för att kunna bygga upp en 
buffert för att ha till lokalhyran, vårt hyresavtal 
ser ut så att det 
i sämsta scenariot vid en uppsägning av lokalen, 
måste betala maximalt 18 månadshyror. Hyran för 
närvarande 
ligger på 2 185 kr/mån vilket blir en summa på 39 
330 kr på en 18 månaders period. 

Våra tillgångar den 31 december 2005 uppgick till 
60 301 kr, vilket gör att 
vi nu uppfyllt vårt utsatta mål. Skulle ekonomin 
i föreningen bli sämre, så måste vi innan 
tillgångarna understiger 40 000 kr fråga oss om vi 
har råd att ha kvar lokalen, eller om denna måste 
sägas upp, i 
dagsläget är det som sagt ingen fara, men utan 
pengarna från Kongahälla, så ligger vi på gränsen 
för att klara av lokalkostnaden och då får vi inte 
ha 
några kostnader utöver lokalhyran. 
 
Varifrån kommer då årets resultat? Jo, den 
största enskilda posten är som tidigare år 
Kongahälla medeltidsdagar, där vi förra året fick 
20 000 kr förvår arbetsinsats och 5 000 kr från 
toalettpengarna. Medlemsavgifterna bidrog med 
9 290 kr (efter att jag räknat bort avgiften till 
Nordmark). Eventen (St Egon och Höstfesten) 
gick med 6 035 kr i vinst och vi har fått bidrag 
från Sverok med 7 000 kr, samt ersättning för våra 



studiecirklar från studieförbundet Sensus med 3 
660 kr. 

Detta innebär att Kongahälla bidrog med ca 
hälften av våra intäkter och övriga intäkter med 
den andra hälften (25 985 kr). 
 
Utgifterna består till största delen av månadshyran 
(25 704 kr), övriga kostnader under året var: bygge 
av 
vikingatält ca 3 000 kr, Plusgiroavgifter, porto och 
transportkostnader. Dessutom hade föreningen 
skulder på ca 6 400 kr som betalades under året 
(det var dels 
ersättning av bortslarvade smidessaker, samt utlägg 
som en i styrelsen gjort för 2 månadshyror och en 
rulle med frimärken). 
 
Framtiden ser ljus ut, vi har för närvarande inga 
skulder och våra tillgångar uppgår den 1 januari 
till 60 301 kr, ställer folk upp och jobbar på 
Kongahälla även i år, så kommer vi ha råd med en 
del inköp 
istället för att bara spara och betala hyra. 
 
Conny Bältsjö 
Kassör SKA Gotvik

Öppet brev från ordföranden

Kära Gotvikare!
 

En förening är inte bättre än sina medlemmar. 
Därmed är Gotvik en alldeles fantastisk förening. 
Men som alla föreningar så har även vi problem 
ibland. Gotviks medlemsantal har länge legat 
runt 50 stycken, trots detta har vi ofta problem 
med att finna frivilliga till olika ansvarsområden. 
Orsakerna till detta kan 
givetvis vara många och jag vill inte påstå att vissa 
är mer giltiga än andra. Jag vill bara att Gotviks 
medlemmar ställer sig frågan: Vad får jag ut av 
Gotvik och vad ger jag tillbaka? 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något som 
man brukar säga. I Gotvik har det under en längre 
tid varit en mindre grupp som har gjort väldigt 
mycket. Jag vill inte att någon ska känna sig 
trampad på tårna, jag menar inte att förringa de 
jobb som gjorts av medlemmar i olika 
sammanhang. Jag vill bara påpeka att trots 
ett halvårs letande efter ersättare till flera 
styrelseposter så har ingen anmält sig som frivillig. 

Det mest trängande just nu är posten som Gotviks 
ordförande/drots. Då jag har fullgjort mina två 
år som er drots ska jag enligt tradition stiga ner. 
Eftersom jag dessutom bor i Jönköping numera 
ser jag det som mycket opraktiskt att sitta kvar 
ännu en tid. Jag hoppas att någon 
övervinner sin rädsla och istället ser det som 
ett sätt att ge tillbaka till en förening som 

förhoppningsvis har givet en mycket roligt. Skulle 
vi stå utan ordförande/drots på årsmötet kan vi 
inte bilda styrelse och därmed måste vi lägga ner 
föreningen Gotvik. Det vore mycket tråkigt tycker 
jag, 
och fler med mig antar jag. Att vara drots för 
Gotvik är ett roligt och inspirerande arbete, och 
med den goda styrelse man har med sig behöver 
man aldrig vara orolig för att det ska vara svårt 
eller betungande. 

Då Gotvik har en stor medlemsomsättning är 
många medlemmar förhållandevis nya, detta 
tycker jag dock inte man ska se som ett hinder 
för att ta på sig uppgiften som drots. Jag kommer 
alltid att finnas att 
rådfråga i olika situationer när det känns svårt. Så 
kom igen, gör ditt bästa för Gotviks fortlevnad!!! 
 

Vänligen, Emoni

Information från skattmästaren

Nya medlemsavgifter
På det extra årsmötet den 27 november beslutades 
följande om nästa års



medlemsavgifter.

Barn under 7 år betalar ingen avgift och räknas inte 
som medlemmar.  F.o.m. 7 år så betalar barn samma 
avgift som vuxna.

Medlemsavgiften för enskilt medlemskap ökar till 
300 kr och då ingår medlemskap i SKA Gotvik, 
SKA Nordmark och SCA, dessutom ingår ett 
års prenumeration på Gotviks medlemstidning 
Dauphinen och en elektronisk prenumeration på 
Nordmark medlemstidning Silversparren.

Det gamla familjemedlemskapet försvinner och 
ersätts med extra familjemedlem, vilket innebär att 
en person som ingår i samma hushåll och har samma 
bostadsadress som en enskild medlem betalar 100 
kr i medlemsavgift. Följande ingår: Medlemskap i 
SKA Gotvik, SKA Nordmark och SCA, dessutom 
ingår en elektronisk prenumeration på Nordmark 
medlemstidning Silversparren. 
Orsaken till denna lilla förändring är att Nordmark 
höjt sin medlemsavgift
(p.g.a. att SCA medlemskap nu ingår) och det 
påverkar vår ekonomi.

Vi kommer från årsskiftet betala 50 kr per medlem 
till Nordmark istället för som tidigare 10 kr, och med 
ovanstående ändring kommer alla medlemmar att
bidraga och vi riskerar inte att gå back på stora 
familjer.

Det finns även möjlighet att prenumerera på dubbel 
tidskriften Dragons tale/ Silversparren för ynka 250 
kr/år extra.
Dragons tale är kungariket Drachenwalds 
nyhetstidning, där bl.a. alla annonser för alla 
officiella event inom Drachenwald annonseras ut och 
nyheter sprids.
Silversparren är furstendömet Nordmarks officiella 
Nyhetstidning med intressanta artiklar och nyheter 
som rör vår hobby och vårt furstendöme.

För den som inte längre vill vara medlem (t.ex. på 
grund av flytt), har möjlighet att bara prenumerera 
på Dauphinen för 100 kr/år och på så sett fortsätta 
hålla kontakt med föreningen och få reda på vad som 
händer i vårt härad.

Sammanfattning
Enskilt medlemskap 300 kr
Extra familjemedlem 100 kr/person
Dragons Tale/Silversparren +250 kr/år 
Prenumeration på Dauphinen för icke medlemmar 
100 kr/år

Informationen kommer även att finnas på hemsidan 
http://gotvik.nordmark.org/
under ”Om Gotvik” och ”Bli Medlem”.

Nytt medlemsregister
Nordmark har under hösten arbetat med att ta fram 
ett gemensamt medlemsregister för hela Nordmark. 
Detta innebär att vi från och med årsskiftet kommer 
att börja använda detta.

P.g.a. personuppgiftslagen(PUL) så måste vi 
ha ett godkännande från alla vi vill lägga upp i 
registret. Genom att betala in medlemsavgiften så 
godkänner man samtidigt att vi lagrar uppgifter i vårt 
medlemsregister. Man kan även godkänna genom att 
själv lägga in sina uppgifter i registret innan det är 
dags att betala in ny
medlemsavgift. Varför skall man registrera sig 
i förtid?  Medlemmar som inte finns i registret 
räknas inte som medlemmar i Nordmark och man 
har heller ingen möjlighet att få den elektroniska 
prenumerationen av Silversparren.
Medlemsregistret kommer vara tillgängligt för 
Gotviks registeransvariga och
Nordmarks registeransvariga, plus att om man har en 
prenumeration kommer de
ansvariga för prenumerationsansvariga att ha tillgång 
till adressen. Då systemet i skrivande stund inte är 
helt färdigt, så kommer mer information att läggas ut 
på hemsidan under ”Bli medlem” så snart den finns 
tillgänglig. Man kan också meddela mig personligen, 
så lägger jag upp uppgifterna i medlemsregistret.

Eftermäle från Kongahälla
Som de flesta troligtvis hört, så delar de som hjälpte 
till under Kongahälla medeltidsdagar på lite pengar 
som vi fick för att vi skötte toaletterna.

Jag tror att jag informerat de flesta, men om någon 
som var med inte har fått informationen, så har jag 



börjat fördela pengarna, man kan antingen få ut dem 
kontant, eller använda dem till att betala medlems- 
eller evenemangs-avgift till Gotvik.

Har ni några frågor, så skicka ett mejl till tyre@
baltsjo.com eller ring mig på telefon 0707-237876

Eder skattmästare
Tyre Ravnfahrne

Från Gotviks Pipare

Hej alla! 
 
Vilket vinterväder. Underbart! 
 
Det är en vecka sedan vi hade vår första repetition 
för våren 2006 och detta var vad vi gjorde: 
 
PLANERING FÖR VÅREN: 
- Temat för våren: ballader. Vi ska lägga krutet på 
ballader men det kommer absolut att finnas plats för 
andra låtar och alla Pipare får komma med låtförslag 
som vanligt. Har ni kanske en favorit bland våra 
låtar som vi spelar för lite ska ni också säga till. 
Ballader är alltså bara ett huvudtema och vi kan/ska 
göra annat också. 
 
- De tidigaste Organum-låtarna, vilka ska vi spela 
och använda just nu? ”Parallel Organum” och ”St. 
Magnus Hymn” ska vi ha kvar. Övriga organum-
låtar lägger vi undan just nu. 
 
- Nytt  material som kommer under våren är: ”Ecco 
la primavera” och ”Summer is icumen in”. 
 
- Balladerna vi har just nu (hoppas att alla pipare har 
dessa noter, säg till om ni saknar dom) är: ”Sven i 
Rosengård”, ”Lindormen”, Herr Peders Sjöresa”. Vi 
kan nog lägga till någon till ballad och jag lämnar 
över det  beslutet till Doris och Karin som varit 
Piparnas balladexperter i över ett år nu. Viktigt: 
alla är naturligtvis välkomna med idéer om valet av 
ballader!!!!  
 
- St. Egon: som ni vet så spelade Piparna på Egon 
förra året. Vi har ännu inte blivit tillfrågade om vi 
vill/kan spela i år. Och det skulle bli knepigt att 
genomföra för i år ligger Egon betydligt tidigare 
vilket gör att Piparna inte kommer att hinna repa 

tillräckligt mycket. Så än så länge ligger vi lågt 
angående Egon och jag föreslår att vi pratar lite 
kring det när vi träffas nästa gång. 
 
VI SPELADE DESSA LÅTAR: 
- ”Åsnans sång” 
- ”Herr Peders Sjöresa” 
 
VAD VI SKA SPELA NÄSTA TRÄFF:  
- ”Åsnans sång” 
- ”Herr Peders Sjöresa” 
- ”Lindormen” 
- ”Douce Dame” 
 
Har ni funderingar eller tips kring låtar eller 
planeringen för våren så hör av er. Jag är bara ett 
mail bort.  
Må väl 
 
Jenny 
031 - 654 650 
0733 - 16 43 19

Eventsrapporter
Nordmarks Universitet, 27-29 jan Holmrike

En kall januaridag var det dags att bege sig till 
Nordrikes årliga universitet! Eftersom jag numera 
bor i Katrineholm hade jag avtalat att bli upplockad 
av en bil med Gotvikare ”på genomresa”. Men 
vägar, väder och gatuköksägare konspirerade mot 
oss och det var sent innan vi alla satt i samma bil och 
styrde färden mot Ingarö.

Dock var humöret på topp och det blev bara bättre 
när vi tagit oss fram och installerat oss i sjuans 
lektionssal på Ingarö skola. Vi bytte om och kilade 
nedför glashala backar till en medhavd kvällsmat i 
stora salen. 

Nästa dag var en otrolig bankett av intressanta 
kurser och workshops och efter mycket övervägande 
landade jag på fru Christinas kurs i medeltida 
knappar, knapphål och snörningar. Efter att ha sytt 



mitt livs första tygknapp kilade jag vidare till Anna 
de Byxes föreläsning om SCA’s tidiga historia. Att 
få se bilder från det allra första eventet och de första 
kronorna var otroligt roligt. 

Efter en lunch bestående av en underbar gryta med 
kött, kött och en annan typ av kött lärde jag mig nya 
engelska countrydanser för Ellsive Järnnäve från 
Uma, samt testade mitt livs första galliard (det gick 
inte så bra, tyvärr). 

För en gångs skull hade Gotviks medlemmar 
ordentligt med tid på sig inför hovet och banketten, 
och resultatet var kläder och speciellt frisyrer 
utöver det vanliga.  Hovet var en praktfull affär 
med både AoAs och Gyllene band, men av rädsla 
för att glömma någon så namnger jag ingen här… 
Vad jag däremot kommer ihåg alldeles utmärkt är 
att furstinnan Filippa proklamerade att Gyllengran 
nu är hennes egen personliga egendom (fursten har 
dock besökstillstånd)  med Fandral som föreståndare 
under titeln Storbastard av Gyllengran. 

Banketten var både stor och otroligt god, med 
levande musik till, och vi blev sittande till sent på 
natten innan vi till slut kröp till kojs. 

Sammantaget var det ett underbart universitet, med 
en bredd och en djup på kursledarna som enbart är 
till Nordmarks heder och ära. 

I bläckets tjänst,
Gríma

Hjälp sökes!

Nu är datum bestämt för nästa Sigrids gästabud uppe 
på Ale vikingagård, det blev
den 22 – 24 september och som Autokrat för eventet 
söker jag nu medarbetare för
att få allt att fungera.

Följande personer sökes: 1 st Matokrat, 3 st 
kökshjälpredor, 2 st fixare och
folk som är villiga att hålla i workshops. Uppdraget 
resulterar som vanlig i
reducerad evenemangsavgift. Med sådan här lång 
framförhållning, så borde de
flesta ha en möjlighet att ställa upp, förra året fick 
jag och Wai inte tag på
någon Matokrat, så inte nog med att det var vårt 
första event som Autokrater, vi
blev tvungna att vara Matokrater också (tur att vi 
fick tag i bra kökspersonal).

Och klarar jag och Wai av att Matokrata (med viss 
hjälp), så borde nästan vem
som helst klara det. Då Vikingagården har lite 
speciella förutsättningar, så är
det bra om köksgruppen kunde bildas så snart som 
möjligt för att planera menyn
med god framförhållning. Jag kommer naturligtvis 
finnas till hands för att
förmedla erfarenheter från förra året. Är du 
intresserad av något av ovanstående
uppdrag, eller om du vill få mer information innan 
du bestämmer dig.

Hör av dig till e-post: tyre@baltsjo.com eller tfn: 
0707 – 23 78 76

Tyre
Autokrat för Sigrids Gästabud

Eventsannonser
Nordmarks arvtornering och Vintespelen XV, 

Gyllengran, 3 mars

Nordmarks Arvtornering och Vinterspelen XV, tredje 
till femte mars 
 
För femtonde året i rad välkomnar Gyllengran hög 
som låg till Vinterspelen och dessutom till vårt fagra 
furstedömes arvtornering. Bankettborden kommer att 
digna av läckerheter, djärva kämpar strida för sköna 
jungfrur i Nordmarks arvtornering och deltagare 
kommer fröjdas i nöjsamma vinterlekar. I och med 
arvtorneringen kommer ingen övrig kämpalek eller 
fäktning hållas. 
 
Plats 
Stornäsets vandrarhem, på Alnön utanför Sundsvall 
(ingen gatuadress, vägbeskrivning, se nedan). 
Det finns gott om utrymmen i sovsalar och 
tillgång till duschar. Annars finns rum att hyra på 
vandrarhemmet för de som önskar, vilket bokas 
separat hos vandrarhemmet (se nedan). 



 
På fredagen kommer det finnas möjlighet att köpa en 
lättare förtäring. 
 
Vägbeskrivning söderifrån: 
Följ E4:an genom Sundsvall, cirka tre kilometer 
efter Sundsvall ta av höger mot Alnön, följ 
skyltningen mot Alnön, på vägen kommer man bland 
annat passera ett stort virkesupplag på höger sida. I 
rondellen efter Alnöbron kör rakt fram och cirka en 
kilometer efter den sväng vänster in på Näsetvägen. 
Följ vägen i cirka sex kilometer. När vägen gör 
en skarp vänstersväng finns en stor gul och en röd 
byggnad rakt fram, kör in på gårdsplanen. 
 
Vägbeskrivning norrifrån: 
Cirka tre kilometer norr om Sundsvall ta av 
vänster mot Alnön, följ skyltningen mot Alnön, 
på vägen kommer man bland annat passera ett 
stort virkesupplag på höger sida. I rondellen efter 
Alnöbron kör rakt fram och cirka en kilometer 
efter den sväng vänster in på Näsetvägen. Följ 
vägen i cirka sex kilometer. När vägen gör en skarp 
vänstersväng finns en stor gul och en röd byggnad 
rakt fram, kör in på gårdsplanen. 
 
Det finns bussförbindelse från Sundsvall. Ta buss 
nummer ett, byt till plusbuss Norra i Vi (Alnö 
centrum). 
 
Basar 
Försäljning av diverse hantverk och annat kommer 
att anordnas under större delen av lördagen, har man 
något man vill sälja, ange det i anmälan så ordnar vi 
plats för detta. 
 
Kostnaden för eventet är 350 SEK, enligt följande 
specifikation: 
lokalavgift 180 SEK 
Frukost (lördag och söndag) 20 SEK styck, 40 SEK 
totalt 
Lunch lördag 30 SEK 
Bankett 100 SEK 
 
Förseningsavgift för betalande efter 27 februari: 70 
SEK 
Förseningsavgift för betalning på plats: 100 SEK 
 
Utländska gäster kan betala på plats. 
 
Anmälan sker senast 17 februari till till.maria@
gmail.com . Anmälan ska innehålla SCA-namn, 
mundant namn, när du ämnar anlända, eventuella 

matrestriktioner, vad du betalar för, om du tänker 
delta i arvtorneringen, om och i sådana fall vad du 
tänker sälja på basaren. Anmälningsavgiften sätts 
in på pg 410 73 16-4 (betalningsmottagare SKA 
Gyllengran) senast 27 februari. 
 
Stornäsets vandrarhem 
060-589250 
http://www.stornaset.com/ 
 
Anmälan skickas till: 
till.maria@gmail.com 
 
Autokrater: 
Ingrid OlafRsdotter (Emma Åström), ansvarig för 
mat 
060-177916 
070-3391338 
plutten.pals@bredband.net 

Hillevi Grip (Maria Winroth) 
060-6500452 
070-5709046 
till.marie@gmail.com
 
Ansvarig marsk 
Cei ap Cadarn (Daniel Eriksson) 
070-6308505 
marsk@gyllengran.org

 

Sankt Egon Gotvik 17-19 mars

Det är med stor glädje vi inbjuder Nordmarks folk 
till det årliga firandet av Gotviks skyddshelgon 
Sankt Egon, som skyddar oss mot otäcka bönder 
och sillregn. Vi är i år åter igen på Stora Lundby 
scoutgård i Gråbo som varit platsen för så många 
lyckade Sankt Egon-firanden genom åren.  

A&S-tävling: Under lördagen kommer det att 
vara en Arts & Science-tävling på temat ”flådiga 
huvudbonader”. Huvudbonaden ska tillhöra SCA-
tid (dvs. 600-1600 e.Kr) och ska vara tillverkad/
ihopsatt av den tävlande. Huvudbonaderna kommer 
att bedömas efter: flådighet, autenticitet (någon 
form av dokumentation är önskvärd), bärbarhet 
och hantverksskicklighet. Fina priser utlovas! Mer 
information kommer att finnas på Nordmarks forum.



 
Helgen kommer i övrigt att ägnas åt dans, brädspel 
och en backgammonturnering. Gästerna ombedes ta 
med sig passande spel. Vi kommer även att kunna 
erbjuda några workshops och föreläsningar. Om 
någon är intresserad av att hålla i en workshop/
föreläsning är detta mycket välkommet (och kan ge 
reducerad avgift), kontakta autokraten. 
 
Plats: Stora Lundby Scoutgård, Gråbo  
Det finns 36 sängplatser, samt ett antal golvplatser. 
Det finns plats för några paviljonger för de som vill 
medföra sådana.  
Eventet öppnar: fredag 17 mars kl 17.00  
Eventet stänger: söndag 19 mars kl 12.00  
 
Kostnad: 350 kr (Inkluderar sitefee, kvällsmat 
fredag, två frukostar, lunch lördag samt bankett 
på lördag kväll.) Dragon’s Tale-prenumeranter 
betalar 300 kr. Anmälan ska innehålla: Mundant 
namn, SCA-namn, adress, telefonnummer, e-post, 
lokalgrupp samt uppgift om eventuella allergier/
matrestriktioner.  
Betalas till: pg. 83 32 08 - 2 SKA Gotvik. 
Sista dag för anmälan och betalning: 10 mars, 
därefter tillkommer en förseningsavgift på 100 kr.  
 
Anmälan till:  
Cecilia de Conway  
(Cecilia Dalborg)  
Tel: 031-408476 / 0737-52 94 99  
E-post: cis_the_tailor-egon2006@yahoo.com 
Om du anmält dig via e-post får du en bekräftelse på 
anmälan inom tre dagar. Kontakta autokraten om du 
ej får någon bekräftelse.  
 
Vägbeskrivning  
Med kollektivtrafik: Ta buss 520 eller Orange 
Express från Nils Ericson terminalen till Gråbo 
busstation. Meddela i anmälan om/när du 
behöver bli hämtad vid Gråbo busstation. För 
tidtabellsinformation se www.vasttrafik.se  

Med bil:  
E20 Norrifrån  
Kör mot Göteborg, vid Alingsås byt till väg 180 
norrut (EJ mot Borås) byt sedan till väg 190 mot 
Gråbo/ Göteborg.  
E6 Söderifrån  
Kör till Göteborg, i Göteborg byt till väg 45 och byt 
sedan till väg 190 mot Gråbo.  

Väg 40 Österifrån  
Kör mot Göteborg, i Borås byt till väg 180 mot 
Alingsås, efter Alingsås byt till väg 190 mot Gråbo/
Göteborg. 
 
Från Gråbo  
I Gråbo kommer man till en rondell, kommer man 
från Göteborg tar man till höger i rondellen och kör 
man mot Göteborg tar man till vänster i rondellen. 
Direkt efter rondellen, ca 50 m, svänger man till 
vänster in mot Aggetorp. Följ den vägen ca 400 m, 
sväng sedan vänster in på Aggetorpsvägen. Följ 
Aggetorpsvägen ca 1,5 km, vägen övergår sedan 
till Ljungslättsvägen och blir samtidigt en grusväg. 
Följ Ljungslättsvägen ca 3 km, strax efter det att ni 
passerat ett rött hus på höger hand svänger ni höger 
in till Stora Lundby Scoutgård. Häpp.  
 
Autokrat: Cecilia de Conway (Cecilia Dalborg) 031-
408476, 0737-529499 
Matokrat: Emoni de la Fère (Anna Hansson) 0704-
612458 
Under eventet: 0302 - 423 26 (siten – 
mobiltäckningen är väldigt dålig!)

Jungfru Mare Bebådelsedagsgille, Skelllita, 31 
mars-2 april

Vi välkomnar alla och envar till det fagra Skellitta 
för att fira 10de året av vårt grundande. Firandet 
går av stapel uti Drängsmark folkets hus. Under 
helgen sker mångahanda saker såsom Skellittas 
stora tornering mellan Vår förkämpe och de 2-3 
utmanarna med honom som står mot alla som 
antar deras utmaning. Vidare kommer det anordnas 
en KoV Tävling med Priser i följande klasser. 
Populasens val Fulaste KoV projekt Och Skellittas 
Kanna som 
instiftas härmed av mig Robert fitzUrse som ett 
vandringpris som utdelas till den eller de som 
under det senaste året tillverkat ett dokumenterat 
tidstypiskt föremål, mat/dryck eller annat inom KoV. 
Anmälan till denna tävling meddelas lämpligen vid 
anmälan till eventet. 
 
Skellittas 10års fest och Jungfru Marie 
Bebådelsedagsgille Andra aktiviteter 
som sedvanligt anordnas kommer givetvis också att 
anordnas. Siten öppnar kl 1600 den 31/3 och stänger 



den 2/4 kl 1300 alla som finns kvar på siten efter 
1300 den 2 skall hjälpa till att städa.  
 
Autokrat Robert fitzUrse och Matansvariga hushållet  
 
Pris för hela helgen 250:- innan den 20/3 därefter 
ingen mat, betala till PG 
101 54 56-5 Skellitta gäster från utlandet kan som 
vanligt bet vid dörren om de anmält sig i tid. 
 
Ev allergier eller andra matrestriktioner Meddela 
detta vid anmälan. 
 
Anmälan till fitzurse@myran.ac eller Urban Lidgren 
Kasptensgatan 23C 93231 Skelleftehamn Tel 070-
5982621 vid frågor 
 
Vägbeskrivning Flyg Tåg Buss  åk till skellefteå ring 
oss innan och gör upp 
om hämtning. 
 
Från norr kör mot Skellefteå 2 mil innan kommer ni 
till ostvik från denna plats följ de SCA skyltar som 
finns till folkets hus i Drängsmark. 
 
Från söder kör E4 till skellefteå passera stan och 
förtsätt 2mil till ostvik följ därefter SCA skyltar till 
Drängsmark fölkets hus.

Dubbelkriget XIX. Attemark, 19-28 maj

Lystren och hören! 
Återigen är alla innevånare i den kända världen 
inbjudna till årets event, Dubbelkriget, som 
arrangeras för nittonde gången i det fagra Attemark. 
Detta år försöker vi oss på en ny och större site, 
Barnens By i Hästveda, med både sjö och strand, 
många inomhusplatser och något modernare 
faciliteter. Vi kommer även att trycka extra på 
projektet ”Hundra fighters” och därigenom försöka 
göra eventet till det största fightingeventet i Europa 
någonsin. Mer information om projektet ”Hundra 
fighters” finns på http://www.nordmark.org/
doublewars 
Som vanligt kommer vi att ha massor av Konst- och 
vetenskapsklasser, workshops tillsammans med 
många utmanande bågskytte- och fäktningstävlingar.  

Så tveka inte, ta med din bågskytte- och 
fightingutrustning och ta tillfället att bestämma 
vilken sida av knäckebrödet man ska bre smöret på 
under kommande år samt delta i Magna Cartakriget. 
Ta med dina finaste handgjorda saker till vår konst- 
och vetenskapsutställning, dela med dig av dina 
kunskaper på klasser och workshops eller strosa bara 
omkring med nya och gamla vänner som kommer 
från hela världen. 
 
Site 
Barnens By, Hästveda, Sverige ligger i norra Skåne. 
Siten har ingen gatuadress. Eventet öppnar klockan 
16.00 på fredagen den 19:e maj och slutar vid lunch 
söndagen den 28:e maj. Siten är diskret blöt och 
husdjur är inte tillåtna. 
Telefonnummer till siten är 0451-305 48 eller 300 
72. 
 
Priser 
350 kr för SCA medlemmar, 400 kr för icke-
medlemmar. Förseningsavgift utgår med 100 kr efter 
1:a maj. Frukost 20 kr, lunch 40 kr. Övernattning 
inomhus (sängkläder ska medtagas) 30 kr/natt. Pris 
för bankett kommer att anges på hemsidan. För 
tält tillkommer 200 kr i deposition som returneras 
när tältplatsen är städad och kontrollerad av 
eventpersonal. 
 
Anmälan 
Senaste dag för anmälan är 1:a maj. Anmälan 
från personer boende i Sverige är giltig först när 
betalning är Attemark till handa. Anmälan görs 
enklast on-line på www.nordmark.org/doublewars 
. Om du inte har tillgång till Internet, kontakta 
någon av autokraterna för en papperskopia av 
anmälningsformuläret. Utländska gäster kan betala i 
Euro eller amerikanska dollar. Växel kommer dock 
ges i svenska kronor. 
 
Vägbeskrivning 
Från söder (Malmö): Ta E22:an mot Kristianstad/
Kalmar. Lämna motorvägen efter Hurva och fortsätt 
mot Höör och Växjö på väg 23. På väg 23, ta vänster 
mot Hästveda. I Hästveda, ta vänster mot Bjärnum. 
Följ vägen och SCA-skyltarna. 
Från norr (Stockholm): Ta E4:an mot Helsingborg. I 
Traryd, ta väg 120 österut mot Älmhult. I Älmhult, 
ta väg 23 och fortsätt söderut mot Hässleholm. I 
Hästveda, ta höger mot Bjärnum. Följ vägen och 
SCA-skyltarna. 
 
Autokrater 



Lord Rickard Raettrodig Ruse 
(Richard Richardson) 
Bjeretsvägen 155 
233 92 Svedala 
Phone: +46 (0)70 – 573 93 71 
E-mail: palnatoke@hotmail.com 
 
Lord George fitzHume (Ola Widell) 
Finkgatan 7 
214 59 Malmö 
Phone: +46 (0)70-8228898 
E-mail: georgefitzhume@hotmail.com 
 
Sir Matthew Blackleaf (Matthew Moore) 
Badhusgatan 1 
294 31 Sölvesborg 
Phone: +46 (0)70-6641788 
E-mail: matt.moore@valeo.com

Snigeljakten, Enhärjir (Uma), 23-25 juni

Kom och jaga sniglar i Nässelträsket! Om vi inte 
jagar dem äter de upp oss, men vi jagar dem och 
äter dem istället!
 
Som vanligt blir det en tornering för att avgöra vem 
som blir årets Snigelbane, och massor av annan 
fighting, och skojiga lekar och tävlingar. Ta med 
vapen och rustningar, pilbågar och kastyxor och kom 
och hjälp oss bekämpa de onda snigelbestarna! 

Siten är så våt ni vill, och vi tar med oss en 
badtunna. 

Mer info om site kommer snart, men skulle någon 
vilja anmäla sig redan nu går det alldeles utmärkt, 
det hela kostar 250SEK. Barn som äter lite och deltar 
i eventet kostar hälften, barn som äter inget/nästan 
inget, och är för små för att vara med kostar inget. 
 
Anmälningar till autokraten:  
Geiri í Hrauni 
090-40901 
070-6032567 
g_tazz@yahoo.com 
 
Pengar till Postgiro 64 99 00 - 8 (SKA Uma) Skriv 
vem du är och vad du betalar för. Utländska gäster 
betalar så klart i dörren. 

 
Vägbeskrivning med flyg, tåg eller buss: 
Skaffa biljetter och ring sedan och berätta för 
autokraten när ni kommer så ordnar det sig. 
 
Vägbeskrivning med bil kommer.

Kalendarium

Schemalagda aktiviteter

Föreningsmöten/hantverksträffar: 
Varje torsdag i lokalen på Myntgatan. 18:30 

Hattcirkeln:
Varje måndag i lokalen på Myntgatan 18:00

Musikcirkeln:
Tisdagar i lokalen

Gotvikslördagar

Planering pågår!

Event/engångsföreteelser

Mars
3 Vinterspelen/arvturnering Gyllengran
17-19 Sankt Egon Gotvik
31-2 Jungfru bebådelsedagsgille Skellitta

April
---

Maj
19-28 Dubbelkriget XIX Attemark

Juni
23-25 Snigeljakten Enhärjir



 

Kontaktinformation

Drots (ordförande):
Emoni de la Fère
Anna Hansson  
031-216748 
lillefoot@yahoo.se

Skattmästare (kassör):
Tyre
Conny Bältsjö
031-3311271
conny@baltsjo.com

Chatelaine (nybörjaransvarig):
Fru Aelfwynne
Stina Strömberg
031-472719
stina_liten@yahoo.se

Krönikör:
Fru Gríma 
Isabelle Wårfors
033-12 64 67
waarfors@hotmail.com
 
Ledare för musikgruppen:
Jenny Englin Ekberg
031-654 650
jenny.englin@comhem.se
 
Bågskyttekapten:
Emoni de la Fère
Anna Hansson  
031-216748 
lillefoot@yahoo.se

MoAS (konst och hantverk)
Ho Chi
Wai Giang
031-476034
wai_giang@hotmail.com

Webbansvariga:
Ylva Gylðirsdottir
Cecilia Olsson 
 031-469296  0705-486730 
cecilia@wolfmoon.se 

Fru Aelfwynne
Stina Strömberg
031-472719
stina_liten@yahoo.se

Härold:
vakant

Gotviks webbsidor:
www.nordmark.org/gotvik/

Gotviks mailinglistor:
Allmän:
gotvik@yahoogroups.com
Gå in på följande adress för att gå med:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik
Klicka på ”Join this group” och följ instruktionerna. 
Fighinglistan finns på:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik_
fighting
Samma instruktioner gäller. Notera 
understrecket, det ska vara gotvik_fighting.

Gotviks adress:
C/O Anna Hansson  
Värmeg. 6
418 32 Göteborg

Gotviks lokal:
Myntgatan 18, Göteborg 
Dörren inne på gården (ej i passagen in till gården). 
Andra våningen. Skicka ej post hit!

Medlemsavgift:
Enskilt medlemskap 300 kr
Extra familjemedlem 100 kr/person
Dragons Tale/Silversparren +250 kr/år 
Avgiften betalas till postgironummer 83 32 08-2, 
mottagare SKA Gotvik, eller direkt till skattmästaren 

I avgiften ingår medlemstidning (6 ggr/år). 
Det går även att teckna separat prenumeration på 
dauphinen (för icke-medlemmar) för 100 kr/år.

Deadline för nästa Dauphine: 30/3 Bidrag mailas i 
elektronisk form till krönikören.


