
 Verksamhetsplan för 2022 

 E�er två år med restrik�oner i varierande grad så planerar vi åter e� antal ak�viteter. Dom 
 populära syträffarna kör i gång nu i vår,  20 mars,  10 april och 8 maj.  Träffarna kommer 
 hållas på ankaret förutom den träffen i April som kommer hållas i byn. Alla intresserade är 
 hjärtligt välkomna. Kontakta i så fall Isabell. 

 Kampgruppen Ranerna planerar a� ta upp träningen igen. Men inväntar ljusare �der så a� 
 det går a� träna utomhus på vardagar. Välkomna a� prova på. 

 Våra två vikingabåtar Blaufryl och Skarven skall återigen segla. E� antal dagar är planerade 
 för underhåll av båtarna innan dom sjösä�s. När dom väl är i sjön och ser ut a� flyta så kör vi 
 igång med seglingar när väder och vind �llåter. Alla är även här väldigt välkomna. Både på 
 underhåll och segling. 

 Hi�lls är tre kurser planerade under våren. En kurs i  brickbandsbroschering  8 maj. En kurs i 
 väx�ärgning under hantverkshelgen 14-15:e Maj. Och en kurs i mjödbryggning. Datumet för 
 mjödbryggningen är ännu inte sa�. Föreningen är öppen för fler förslag �ll kurser och ska 
 fortsa� stö�a medlemmar som vill arrangera kurser samt försöka a� utöka antalet ak�va 
 medlemmar. 

 Aktuell informa�on angående våra ak�viteter kommer publiceras på hemsidan, facebook och 
 via andra kanaler. 

 För a� vårda vårt fina �ngshus och båtar, är planen a� vi ska träffas 9-10:e April och hjälpas 
 åt a� få båtarna redo för sjösä�ning och �ngshuset “beboeligt” inför sommarens alla bestyr. 

 En hantverkshelg med ak�viteter för alla medlemmar planeras �ll 14-15:e maj i Hornbore By. 

 Det 30:e Hornbore Ting planeras �ll 5-7 augus�. Med start av uppsä�ning helgen före. 

 Kampgruppen Ranerna planerar a� hålla en träningshelg i slutet av augus�. 

 Som tack för all hjälp vid årets marknad skall föreningen anordna både �ngsresa och 
 vintergille. Vi hoppas kunna genomföra en lite längre �ngsresa i år med någon överna�ning. 

 Vintergillet är redan nu inbokat �ll den 26 November. 

 Hornbore Tings styrelse 


