
Dauphinen  
Medlemsbrev juni/juli 

Nu kommer medlemstidningen i nytt format istället för en tidning så blir det ett medlemsbrev 

som kommer ut varannan månad. 

Kära Gotvikare, 

Idag önskar jag att sommaren och värmen skyndade sig hit till vårt fagra Baroni och rike. Det 

skulle förfära mig mycket om alla ni som skall fara genom riket och över havet till 

Styringeheim måste frysa dagar och nätter till ända.  Själv kommer jag inte ha möjlighet att 

resa någonstans då våran flytt till det nya palatset kostade lite mer än beräknat. De förra 

invånarna hade inte behandlat byggnade varsamt, det såg ut som om mången strid utspelats 

här. Öm våra vägar inte möts under sommaren så ser jag fram att möta er under hösten och 

höra er berätta om alla de dignande banketter som bjudits och alla de slag och bataljer som 

vunnits och kanske förlorats. 

För Drömmen, 

Katarina Krognos af Ystad, Drots 

 

Händer just nu: 

• Drachenwalds kröning är runt hörnet och vi är ett antal Gotvikare som kommer att 

åka. Sen börjar Medeltidsveckan närma sig. Vi kommer att där ha ett Gotviks läger.  

• Höstens Gotviks event Festivalo de Caderas är schemalagt till 16-18 oktober. 

• För er som innehar ett ämbete i Gotvik så är det dags att rapportera in till er 

överordnade.  

• Glöm inte bort att rekommendera Gotvikare till olika utmärkelser inför höstens event. 

• Mini-event den 27 juni och den 25 juli.  

• Ny Bågskytte kapten: Herr Marc Skjaldarbani (Marc Josgård) 

- Hej alla bågskyttar och alla andra väna Gotvikare! Vår gamla bågskytte kapten i 

Gotvik har blivit befordrad till Nordmarks bågskytte kapten, så jag har fått turen 

att kunna hjälpa er alla om ni har frågor om bågskytte i Gotvik, kontakta mig 

gärna. 

Förhoppningsvis kan vi styra upp något skytte lokalt i Gotvik inom kort, så att alla 

som är intresserade kan få prova på. 

 



Kontaktuppgifter: 

Baronessa av Gotvik 

Solvind Solvårsdatter / Mailind Solvind Mjøen 

baronessa@gotvik.se 

Baron av Gotvik 

Einar Helsingr/ Einar Markskog 

baron@gotvik.se 

Drots / Ordförande 

Katarina Krognos av Ystad/ Katarina Dahllöf 

drots@gotvik.se 

Skattmästare / Kassör 

Gudrun Hansdotter / Gudrun Källkvist 

skattmastare@gotvik.se 

Gold Key / Ansvarig för Gotviks lokal, materiel och utlåning 

Nicholas / Niklas Blixt 

goldkey@gotvik.se 

Kastellaner / Nybörjaransvariga 

Arthur McGowan / Daniel Arthur Johansson 

chatelaine@gotvik.se 

Härold /Heraldikansvarig 

Emund från Släp/ Tobias Källkvist 

harold@gotvik.se 

Marsk / Ansavarig för kämpalek 

Einar Helsingr/ Einar Markskog 

marsk@gotvik.se 

Fäktningsmarsk / Ansvarig för fäktning 

Katarina Krognos av Ystad/ Katarina Dahllöf 

faktningsmarsk@gotvik.se 

Bågskyttekapten /Ansvarig för bågskytte 

Marc Sköldbane / Marc Josgård 

bagskyttekapten@gotvik.se 

MoAS / Ansvarig för konst och vetenskap 

Astridh Thorkilsdotter / Marika Johansson 

moas@gotvik.se 

Nätmästare / Ansvarig för hemsidan och Medlemsbrevet 

Alfhild de Foxley / Linda Rosengren 

webmaster@gotvik.se 

 


