
  

  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE   FÖR   HORNBORE   TING   2020   

Vilket   märkligt   år   vi   hade   år   2020!     

Planeringen   av   årets   �ng   startade   upp   som   vanligt,   fullt   med   ak�viteter   under   året   och   
spännande   händelser   under   �ngshelgen.   Som   vi   alla   vet   fick   dessa   planer   en   e�er   en   
anpassas.     

  
Syträffar   har   under   året   anordnats,   där   FHMs   rekommenda�oner   har   följts.   

  
Ranerna   har   ha�   kampträning   utomhus   e�   fåtal   �llfällen,   rådande   läge   har   dock   försvårat   
träning.     

  
Båtarna   har   varit   ute   på   flertal   dagsturer   under   vår,   sommar   och   höst.   Även   en   veckolång   tur   
har   hunnits   med.   Båtarna   har   även   blivit   ompysslade   under   flera   �llfällen   av   några   av   våra   
medlemmar.     

  
Familjehelg   med   olika   ak�viteter   ägde   rum   i   Hornbore   by   under   våren.   Här   kunde   man   bl.a.   
fixa   med   båtarna,   hantverka   och   laga   mat   �llsammans.    Till   de�a   evenemang   fick   det   bli   e�   
max   antal   medlemmar   som   kunde   delta   pga   restrik�oner.     

  
Hornbore   Ting   anordnades   första   helgen   i   augus�,   28:e   året   i   rad.     
På   grund   av   pandemin   kunde   vi   inte   genomföra   Hornbore   Ting   som   vanligt,   även   om   vi   
hoppades   in   i   det   sista.   Men   med   mycket   idéer   och   hårt   jobb   kunde   vi   genomföra   en   digital   
version.     
Vi   kunde   genom   filmklipp   följa   Andreas   Forsgren   där   han   visade   oss   runt   bland   runstenar   
runt   Vallentunasjön ,   Kaj   Abrahamsson   berä�ade   om   pilbågs�llverkning,   Jerker   Fahlström   
bjöd   på   spännande   historier   och   Viktor   Eliasson   lärde   oss   massor   om   vikinga�da   mat.     
Teatergruppen   gjorde   en   inspelning   av   drama�seringen   “Dro�ning   Huds   do�er”   och   Maria   
Ringsén   bjöd   vacker   musik   och   uppvisning   av   historiska   instrument.   Och   mycket   annat.   
Utöver   de�a   fick   vi   många   hälsningar,   i   form   av   meddelanden   eller   inspelade   klipp,   från   våra   
medlemmar   och   besökare.   
Vi   klarade   av   a�   genomföra   årets   �ng   mot   alla   odds,   och   vi   gjorde   det    �llsammans .     
TACK!     

  

  

  

  

  
  

  



  

  
Tyvärr   gick   det   inte   a�   genomföra   varken   Tingsresa   i   september   eller   Vintergille   i   december.   
Men   vi   längtar   �ll   nästa   år   och   hoppas   a�   vi   kan   genomföra   de�a   då   istället.   
    
Styrelsen   har   under   året   fortsa�   arbetat   för   a�   engagera   fler   medlemmar   i   det   prak�ska   
arbetet   kring   föreningens   ak�viteter.   

  
Styrelsen   har   ha�   7   möten   under   året.   

Medlemsantalet   var   275   st   vid   årsski�et   2020/21.   
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