
 
 

 

HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

 
 

MØTE     11. oktober 2016 
 

 

Sted:    Quality Hotel Strand Gjøvik 
 
Fremmøte: 12 medlemmer  

 
Møtetema: Skibladner v/ Bjørn Blichfeldt 

 

Gjester: 2 Stig Ottosson og Elsie Gjørvad 
 
Fødselsdager: Celine, Rolf og Bjug 
 

3-minutter:  Kalle Lorentzen: Han stilte spørsmål om ikke Rotary burde skaffe en 
 redningsskjøyte til Redningsselskapet slik Odd Fellow gjør? Han fortalte om 

Odd Fellows båt nr. 1 og nr 2, og at de nå skal bruke tre år på å skaffe 
penger til båt nummer tre.  

 

Rotary- saker: 
Arne Mellerud:  Per Korshavn har gått bort. Han har vært medlem i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb siden 

17.januar 1981. Arne og Turid var i begravelsen og Arne refererte litt fra presten 

Dagfinn Follerås sin tale: Per ble 88 ½ år, og hadde hatt et godt liv. Han var en 
stille og rolig kar, men når han sa noe var det dypt og godt gjennomtenkt.  
Blomster var gitt fra klubben. Fred over Pers minne. 

 

Møtetema: 
Skibladner v/ Bjørn Blichfeldt 
Han har vært direksjonsformann i Oplandske Dampskibselskap i 20 år. Selskapet startet i 1854 
som et AS med aksjer og aksjonærer og er mer enn 160 år gammelt. 

Båten ble ferdig i 1856, og feirer 160 år i år. 
Bjørn ga oss et engasjert foredrag om: Skibladner - En suksesshistorie i 2016. 
Nå var det Innlandets tur til å få programmet: Minutt for minutt på NRK TV. 
Det skapte engasjement rundt Mjøsa, tre destinasjoner begynte å samarbeide, kommuner og 
fylkeskommuner likeså. Turistnæringen, ordførere, publikum og media ville vise hvor mye fint vi 

har rundt Mjøsa og båten ble tatt i mot på en fantastisk måte overalt. Eksempel: Evjua på Toten  
Folk møtte opp, og det ble 46 timer med TV, 18 timer med radio, 30 helsider i avisene osv. 
Omsetningstallene i billett og restaurant økte med litt over 1 million. I tillegg ble det solgt 
aksjebrev, og ennå er det noen igjen som selges for kr. 1000,- pr stk. Anbefales. 

 
Hva kan vi lære: Det var en tendens til samarbeid rundt Mjøsa – et bitte lite skritt i riktig 
retning. Skibladner 2016 – en fantastisk suksess – og Skibladner får 530.000 kroner over 
statsbudskjettet om regjeringens forslag blir vedtatt. Tusen takk Bjørn! 

 

Neste klubbmøte: 
18. oktober kl. 18.30 på Strand 
Møtetema: Da får vi besøk av Lissie Nordland; Gjøvik historielag   

 
 
Inger Rian 
Sekretær for anledningen 

http://d2300.rotary.no/index.ph

