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Kjære venner!
Det gjeveste med å være leder for venneforeningen er å
få spalteplass for å skryte fritt og uhemmet av alle de som
gjør en dugnadsinnsats for Risør II. Noen, slike som Nils 
og Dag, Nina og Jens og Trond holder på med Risør II åretog Dag, Nina og Jens og Trond holder på med Risør II året
rundt på en eller annen måte. Og tenk da når Jens 
mobiliserer til Trebåtfestivalen .... "alle" stiller opp til dugnad, setter seg
på vaktlister og gjør en solid innsats! - Nina holder oss oppdatert på face-
book og Jens og Trond legger ut informasjon på hjemmesiden! 

I vinter har en dynamisk gjeng på Risør Videregående gått inn for å gi 
hjemmesiden en ansiktsløfting! Det skal bli spennende å se hva de unge, 
kreative ender opp med. Begynnelsen er svært lovende...... 

Det at vi klarer å engasjere unge mennesker har lenge vært en målsetting 
for oss. Nå har vi et samarbeid med speiderne og deres foresatte, turer 
med Risør II er blitt populært. I Nordisk Seilas deltok en gjeng entusias-
tiske, musikalske og sosiale ungdommer som gjorde seg bemerket på 
en positiv måte. Det var jo også populært at Risør II vant siste etappe til 
Risør. Det var stor stas på Dampskipsbrygga under premieutdelingen.

I år er det 20 år siden Risør II var nyrestaurert, nyrigget og klar for sin 
første tur over Skagerrak. Neste år (2013) går Risør II inn i sitt 99. år. Vi 
lader opp til 100-års jubileum!

Neste år blir det mye dugnadsarbeid. Vi starter innendørs på Risør 
Trebåtbyggeri i begynnelsen på januar. Vi satser på sliping og nating av 
dekket samt så mye av "vårpussen" som vi får tid til før vi går i sjøen igjen.
Så, alle som har anledning, er velkomne til å delta i gode, varme lokaler!
Følg med på stort og smått på hjemmesiden: 
                                        www.risor2.no

   God jul og godt nytt år!
             Anne Grete Strandquist
           Leder av Venneforeningen
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               Seilingsplan 2013 
  Selv om vi bare så vidt har startet på vinteren, begynner vi allerede nå 
å planlegge seilingsplanen for 2013. Vi er i startgropa og mange datoer 
er ikke fastsatt, men en del er allerede på plass. Du fi nner planen på vår 
hjemmeside og den vil fortløpende bli oppdatert. Er du interessert i en 
eller fl ere av turene, sender du en e-post til risor2.no. Det regnes ikke som 
bindende påmelding, men det er fi nt å få kartlagt interessen for de ulike 
turene. Det gjør rekrutteringen lettere. Praktisk info, priser og bindende 
påmelding kommer senere.
Nedenfor nevner vi noen av turene:

27. april – Hvitveistur til Jomfruland

En tradisjonsrik og hyggelig dagstur til Jomfruland for å oppleve de fantas-
tiske hvitveisteppene og den fl otte naturen der ute. Passer for liten og stor 
og anbefales på det sterkeste.

Pinsetur til Isegran v/Fredrikstad

Også dette en tradisjonsrik tur. Den går fra Risør til Stavern på fredagen. 
Lørdagen seiler vi over til Fredrikstad. Søndag er det skuteseilas med 
påfølgende fest for deltagerne. Må oppleves! Mandag settes kursen for 
Risør igjen.( En liten usikkerhet i år siden fredag før pinse er 17.mai og 
datoer for 2013 er ikke annonsert fra arrangøren, oppdateres så fort det er 
klart).

Skagenturer

Vi pleier å ha en Skagentur i juni og en i august. Det planlegger vi i år 
også. Flotte turer for de som ønsker en frisk seilas. Og et døgn i Skagen 
er hyggelig å få med seg. 

St.hanskveld i skjæra

Vi drar ut i skjæra og fi nner et sted å gå i land for å grille og kose oss  
mens vi venter på at bålet tennes. Da samles vi med de andre båtene for 
å nyte midtsommerkvelden på fjorden.
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Bli med på dugnad i januar!

I år har vi fått mulighet til å få båten på land i Risør Trebåtbyggeri. Planen 
er at den skal være der i første halvdel av januar. Da må vi benytte mu-
ligheten til å få gjort så mye som mulig. Vi vil komme tilbake med infor-
masjon om de ulike arbeidsoppgavene. Det vil være varierte oppgaver 
så alle som vil gjøre en innsats er velkommen.  For å utnytte tiden best 
mulig vil vi planlegge arbeidet – derfor ber vi om at dere melder fra (risor2.
no eller ta kontakt med Dag Ilestad eller Nils Thuv) om dere kan stille. Så 
settes det opp en arbeidsplan i forståelse med de som melder seg på.
Benytt muligheten til å gjøre en jobb på båten samtidig som vi får en hyg-
gelig dugnadsopplevelse i januar - innendørs! Kaffe og vafl er blir det nok 
også.

Nordisk seilas 3.-13.juli
Etter en vellykket Nordisk i 2012 ser vi fram mot dette arrangementet i 
2013. Vi hadde mange ungdom med denne gangen og det håper vi på 
neste år også. Det er mulig å være med på hele eller deler av turen. De-
taljer er ikke klare, men vi legger ut info på nettsidene våre fortløpende.

Canal Street i Arendal
Vi inviteres til festivalen fordi de ønsker å bruke båten til skjærgårdsturer 
for artister. Derfor ligger båten i Pollen under hele festivalen. Bli med på 
seilasen til og/eller fra Arendal. Det er også mulig å overnatte i båten un-
der festivalen. Dette er en unik mulighet til å oppleve festivalstemningen. 
Benytt muligheten!

Øyhopping i Kragerø
Vi har lyst til å få i gang denne turen igjen. Det er en tur fra lørdag til 
søndag i Kragerø skjærgården. Foreløpig har vi satt av helgen mellom 
august/september, men dette kommer vi tilbake til.

Kom med forslag og ønsker!
Vi er altså i startfasen av planlegginga og det er nå mulighet for å være 
med å påvirke. Hva med en konserttur til Langesund eller et annet sted? 
Kanskje en annen type arrangement langs kysten som dere vil oppleve 
sammen med gode venner? Kom med forslag og vi skal prøve å få det inn 
i planen. Jo fl ere dere er, jo lettere er det å få det til.
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Jeg har unt meg et eventyr – Nordisk Seilas 
2012 sett gjennom progressive briller.

Som sommergjest med tilhold på Åkvåg hadde jeg smugtittet på henne 
i mange år. Men etter salget av seilbåt i Son (som lå fortøyd hele som-
meren, mens jeg satt og så seilene passere forbi Sildodden) ble Risør II 
rett og slett helt uimotståelig. Kombinasjonen av seiling og tradisjon virket 
fristende for en gubbe med fl ere drømmer om enn erfaringer fra det frie 
fantelivet på sjøen. 
Jeg prøvde å få kontakt med vennene hennes en hel vinter på nettet - 
uten svar. I fjor sommer kjøpte jeg boka om eventyret Risør II og på kjøpet 
fi kk jeg med et telefonnummer for å komme i kontakt med Venneforenin-
gen. Et par uker og noen telefoner med Nils seinere mønstret jeg på i 
Flekkefjord med kurs mot Egersund og treff i Forbundet Kysten. I løpet av 
ei uke i striregn og vindstille eller motvind ble jeg stormforelsket! Skøyta 
og det sosiale livet om bord var ganske riktig et eventyr selv om seilopp-
levelsen begrenset seg til noen timers motorseiling med fokk.
Da seilingsplanen for 2012 ble lagt ut på hjemmesida i vår, meldte jeg 
derfor straks min interesse både for pinsetur til Isegran og Nordisk seilas. 
Og det var ikke nei i hennes munn! 
Etter hvert skjønte jeg at Nordisk seilas er beregnet for ungdom. Jeg 
trøstet meg med at alt er relativt, og at de fi re skipperne Asbjørn og Inge 
(Risør – Uddevalla) og Arild og Dag (Uddevalla – Risør) tross alt er noen 
år eldre enn meg. Likevel var det en gledelig nyhet da fem vaske-ekte 
tenåringer, Sebastian fra Risør med fi re venner fra Dahlske videregående i 
Grimstad, meldte seg på. Gubbene på Risør II hadde fått et vanntett alibi!
Nå sitter jeg på hytta noen dager etter målgang i Risør som vinnere i 



Risør II-nytt

8

klasse C - kl 05.33 om morran. Grunnfjellet har endelig falt til ro under 
føttene mine, og jeg prøver å skrible ned noen av minnene fra en ukes 
seilas.
En torsdagsmorgen i slutten av juni jumpa jeg om bord i Risør II bak 
ESSO-stasjonen. Der traff jeg bare ukjente fjes: de to skipperne Asbjørn 
og Inge og fem ungdommer årgang 1994-95. En spennende blind-date 
med formål mange døgn i åpen sjø - og på veldig begrenset areal. Me-
dregnet overfarten til Danmark, er Nordisk seilas kort fortalt tre Færder-
seilaser i løpet av en uke. Det betyr tre ganger et drøyt døgn i sjøen med 
minimalt med søvn.
Ut fra tidligere erfaringer med Risør II var jeg ikke veldig bekymra for den 
sosiale siden av saken. Og med rette! Mannskapet var en herlig blanding 
av erfaring, entusiasme, humør, energi – og musikk. 
Men for den som ikke elsker torader, gitar, ukulele og trompet til alle døg-
nets tider, ville nok Nordisk seilas 2012 fortont seg som et mareritt. Før 
vi var ute av Risør havn, hadde Asbjørn tatt fram toradern. Straks vi var 
utaskjærs var unggutta i gang med strengeinstrumentene. Sånn fortsatte 
den musikalske seilasen anført av Sebastian på trompet – med revelje 
(utrad. arr.) hver morgen, under innseiling til Uddevalla og målgang i 
Risør. Du bør også være glad i musikk for å holde ut torader og gitar med 
tramping av takten på dekk når du prøver å få litt søvn på frivakta fra kl 
01.00 – 04.00. 
Sterk opplevelse I: Å stå ved vantet og pisse i månestripa i Kattegat - til 
trompetakkompagnement!
For en fjordseiler som meg var selv overfarten til Skagen en eksotisk op-
plevelse. Mange timer uten land i sikte og uten mobilnett gir en følelse av 
å ha kastet loss fra hverdagen. I timevis var det bare oss og havet. Da vi 
nærmet oss Skagen etter midnatt, ble den store ensomheten brått slutt og 
avløst av stor skipstrafi kk rundt Grenen. Til tider nesten litt mye å holde 
styr på for en rormann fra Kolbotn.styr på for en rormann fra Kolbotn.styr på for en rormann fra Kolbotn.
I løpet av natta på vei sørover mot start for første regatta i Hals blåste I løpet av natta på vei sørover mot start for første regatta i Hals blåste I løpet av natta på vei sørover mot start for første regatta i Hals blåste 
det opp. Det ble beordret «seler på», og ingen beveget seg på dekk uten det opp. Det ble beordret «seler på», og ingen beveget seg på dekk uten det opp. Det ble beordret «seler på», og ingen beveget seg på dekk uten 
trygg forankring til sikkerhetslinene. Etter hvert mente Asbjørn og Inge at trygg forankring til sikkerhetslinene. Etter hvert mente Asbjørn og Inge at trygg forankring til sikkerhetslinene. Etter hvert mente Asbjørn og Inge at 
det blåste kuling. Klyverbommen dukket ned i bølgene før baugen stei-det blåste kuling. Klyverbommen dukket ned i bølgene før baugen stei-det blåste kuling. Klyverbommen dukket ned i bølgene før baugen stei-
let til værs. En kald og våt morgen med mye sjøsprøyt over dekk. Etter let til værs. En kald og våt morgen med mye sjøsprøyt over dekk. Etter let til værs. En kald og våt morgen med mye sjøsprøyt over dekk. Etter 
hvert fant vannet også veien på innsida av regnjakka. Men det var de som hvert fant vannet også veien på innsida av regnjakka. Men det var de som hvert fant vannet også veien på innsida av regnjakka. Men det var de som 
hadde det verre enn meg. Et par-tre av unggutta hadde store problemer hadde det verre enn meg. Et par-tre av unggutta hadde store problemer hadde det verre enn meg. Et par-tre av unggutta hadde store problemer 
med innvollene og var ganske slappe.med innvollene og var ganske slappe.med innvollene og var ganske slappe.
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Mannskapet protesterte derfor ikke heftig da Asbjørn og Inge bestemte å 
avbryte seilasen langs østsida av Jylland og ta en pause i Sæby. Men før 
vi kunne puste ut i smult farvann, måtte vi berge seil. Langt fra en smal 
sak for et uerfarent mannskap når skuta heiv seg hit og dit. Vi kunne trengt 
en koreograf for å holde styr på dansetrinnene over dekket, med hyppig 
av- og påkopling fra sikkerhetslinene for å komme forbi hverandre. Seising 
av storseil viste seg å være et C-moment. Rett som det var hang og slang av storseil viste seg å være et C-moment. Rett som det var hang og slang 
vi i bommen uten kontakt med dekket. Men med sikring og erfarne skip-
pere var dette en gøyal opplevelse med mange komiske situasjoner.
Det var herlig med fast grunn under føttene etter et drøyt døgn på sjøen. 
De sjøsjuke kom raskt til hektene. Gubbene fi kk seg en herlig frokostbuf-
fet med havets delikatesser med noggo attåt, og gutta dro på byen der 
det var nattåpent med konsert på torget.  Vinden løyet ikke før godt utpå 
kvelden, og vi kom oss ikke videre fra Sæby før tidlig neste morgen. Uten 
sjanse til å rekke starten på den første regattaen.   
Vi seilte to lange regattaer med start på formiddagen og målgang ett døgn 
seinere: Hals - Uddevalla og Lysekil – Risør. Regatta er (som de fl este 
lesere av dette bladet antakelig vet) langt fra noen spøk, i hvert fall ikke 
for skipperne. Men det er sabla moro og spennende! I løpet av et døgns 
seilas er det rom for de fl este værforhold: fra timer med enerverende 
vindstille til perioder med god seilvind og øyeblikk med hurtige vindskift. 
Det er krevende å holde konsentrasjonen og hele tiden gjøre de strategisk 
riktige valgene - time etter time. Skipperne viste ved fl ere anledninger at 
de hadde vært ute en sommernatt før.    
Som sagt rakk vi aldri starten på den første regattaen utenfor Hals, men Som sagt rakk vi aldri starten på den første regattaen utenfor Hals, men 
måtte starte bak den siste båten i feltet – fl ere nautiske mil bak teten. måtte starte bak den siste båten i feltet – fl ere nautiske mil bak teten. 
Mastene til resten av feltet var håpløst langt foran hele dagen, og det var Mastene til resten av feltet var håpløst langt foran hele dagen, og det var 
slett ikke «Risør II-vind». Til slutt forsvant vinden helt. Revelissene smalt 
deprimerende mot storseilet, bommen slang hit og dit, og vi diskuterte sta-
dig hvilken hals vi burde seile på. Men skipper Inge ga ikke opp og klarte 
merkelig nok å holde baugen og siget i riktig retning. Likevel viste kartplot-
teren av og til at avstanden til rundingsmerket økte. Utover kvelden kom 
vinden tilbake, og mot slutten av vår vakt halte vi stadig innpå lanternene 
foran. Da Asbjørn og hans vaktlag tok over ved midnatt, var det optimisme 
om bord. Jeg sovna inn til lyden av et skrog med god fart gjennom sjøen. 
Tre timer seinere tørna jeg ut til gode nyheter. Vi hadde seilt forbi fl ere av 
konkurrentene og hadde kontakt med fl ere av de andre på vei mot rund-
ing ved Hetteberget. Nå var det regatta for alle penga, og jeg fi kk roret på 



Risør II-nytt

10

en god lens! Da vår vakt var over, var stillingen tilnærmet status quo, men 
båtene bak oss var ikke på betryggende avstand... 
Frivakta mi skulle vise seg å bli litt kortere enn planlagt.
Sterk opplevelse II: Plutselig våkna jeg av at blokka til storseilskjøtet fór 
over løygangen og landet på motsatt side med et smell. En tordenbyge 
med plutselig vindskift og en jibb. Skøyta krenget kraftig, og lyden av 
sjøen langs skroget økte merkbart. På dekk hørte jeg kommandorop og 
raske skritt. Jeg storkoste meg i køya! Dette var skikkelig seilas, og gutta 
på dekk hørtes ut til å ha full kontroll.
 Skippern ante imidlertid behov for forsterkninger og beordret meg på 
dekk. Han tenkte vel som sant er at gammel gubbe er lett(ere) å vekke 
(enn tenåringer). Jeg hoppa i klærne - men på dekk var alt helt rolig. 
Bygen var erstattet av moderat vind, og jeg bytta en time under dyna med 
en time ekstra vakt i silende regn. Da regattaen ble avblåst, var vi omtrent 
midt i feltet i vår klasse. 
Men innseilingen til Uddevalla ble uten tvil vunnet av Risør II der vi skled 
inn elva, mens Sebastian satt på bommen med trompet og spilte «Sum-
mertime» og «When the saints go marching in».
I Uddevalla mønstret Asbjørn og Inge av og ble erstattet av to nye skip-
pere, Arild og Dag, pluss Cathrine (Tine) og Per Bertil. Etter halvannen 
dag ved kai var det såkalt «cruising company» gjennom Malö strömmar til 
Getviksund syd for Lysekil. Ungdommene kunne bytte båt denne dagen, 
og gutta våre forsvant med skonnerten Västkust. Risør II viste seg å ha for 
lav Pirate of the Caribbean faktor og/eller for få søte jenter eller ditto gutter 
slik at vi fi re gubbene pluss Tine fi kk en rolig motorseilas i strålende vær. 
Tine imponerte der hun med stødig hånd og guiding av Arild styrte gjen-
nom hårnålsvingene i Malö strömmar. I Getviksund ble det en strålende 
ettermiddag og kveld med bading og grill. Jeg tekstet en stemningsrapport 
til min gode nabo Bjørn som svarte spontant: «Du er med i et eventyr du, 
Anders!». Jeg tastet kort og presist «Jepp».
Regattaen hjem ble ganske annerledes enn den første. Denne gangen 
fi kk vi en god start utenfor Lysekil i nesten vindstille. Arild utviklet en hjem-
melagd vindmåler av en klepp og noen tynne hår fra en hvit plasthyssing 
og lignet til forveksling Kong Neptun der han sto på dekk og lette etter de 
minste vindpust. Etter hvert ble det seilas i 5 knop nordover langs sven-
skekysten på vei mot runding ved Persgrunnen. Vi valgte å gå på utsida skekysten på vei mot runding ved Persgrunnen. Vi valgte å gå på utsida 
av Väderöerna og lå i en gunstig posisjon da banen ble endret med seilas 
direkte til Risør (med trykk på siste stavelse slik at det hørtes ut som et 
sted i Danmark). 
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· Elektroinstallasjoner
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Med ett var det en fl ott slør vestover med frisk vind og lite sjø –silkeføre. 
Utover kvelden og natta var blikkene om bord stort sett rettet akterover 
der vi så topplanternene til forfølgerne. Angsten grep oss da enkelte 
sidelanterner også kom til syne. Vinden løyet og med våre 35 tonn var 
det vanskelig å holde farta oppe. Da det ble orntli lyst, så vi helt klart at 
noen av båtene var kommet farlig nær. Arild stakk huet opp av luka et-
ter frivakta og likte slett ikke utviklingen. Det nye vaktlaget intensiverte 
trimming av seil under Tines kyndige vurdering av tilstanden framme i 
baugen. Vinden frisknet på og med ett logget vi 7 – 8 knop da blinkene 
fra Jomfruland fyr dukket opp i vest. Da klarte jeg ikke ligge i køya, men 
måtte opp på dekk for å få med meg de siste milene til mål sør for Stang-
holmen. 
Risør II holdt alle konkurrentene i klassen bak seg og kom seirende til 
sin hjemmehavn! Vel hjemme ved kai var det bare å vente på at Stavelin 
åpnet og gjøre klar til frokost på dekk.
Dette ble ganske mange linjer om de to regattaene, men eventyret Risør 
II dreier seg egentlig om mye annet. Det å kaste loss og seile sin egen 
sjø, mens hverdagen settes «På vent». Gleden ved å heise seil, slå av 
motoren og kjenne skøyta fosse gjennom vannet. Å oppleve hele døgnet 
til sjøs med skiftende vær og med solen og månens gang. Samholdet 
om bord er opplagt en viktig del av eventyret. 
Stor takk til de fi re skipperne og til mannskapet - og selvfølgelig til Risør 
II. Jeg håper på fl ere eventyr ...

Anders fra Åkvåg og Kolbotn

Onsdagstreffet

Onsdagtreffene fortsetter på Kastellet. Så hvis du vil komme og ha en 
sosial kveld med andre medlemmer kan du komme på Kastellet kl. 19, den 
første onsdagen i hver måned.

Vel møtt!
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                   Skoleturer                   Skoleturer

Første skoleturen i år, ble med RVG den 9ende mai. Turen gikk til motor-
båtforeningens anlegg, som vi brukte som utgangspunkt for seiling, og 
grilling. Da de var ca.20 stk. seilte vi i to puljer. Elevene fi kk lære litt om 
sjømannskap, de heiste seil, styrte, navigerte og pakket seilene selv. Asb-
jørn og jeg kunne stort sett bare sitte på rumpa og overvåke.
I slutten av mai, var det ungdomsskolens tur. Her hadde vi utgangspunkt i 
Finnøya, og turer over re dager. Ungene fi kk også her gjøre alt selv, og det 
var imponerende å se at selv barn kan samarbeide slik at de kan klare å 
sette seil, seile, og pakke seil, uten hjelp. Skulle nesten ønske at noen av 
foreldrene hadde vært med, og sett hvor fl inke barna deres var. For meg 
ble dette uforglemmelig.
I august ble det så en tur med barneskolen til Varøya. Dette var en tur der 
barna skulle registrere livet i fjæra. Turen var et samarbeide med Uni-
versitetet i Bergen, hit ble resultatet av registreringene sendt. Ivrige barn 
samlet alle arter de fant, alt fra tang og tare, til snegler ,østers, krabber og 
yngel. Her var det både vanlig østers og Stilehavs østers På turen hjem 
fi sket vi, kokte snegler og østers som barna smakte på. Alt i alt en hyg-
gelig og lærerik tur, selv for en gammel mann.
                                                                                               Nils Thuv
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tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning
man - fre 8-16, lør 10 - 13

Risør 
Tlf.: 37 15 02 88

Faks: 37 15 12 45 

Kragsgt. 10  4950 RisørKragsgt. 10  4950 RisørKragsgt. 10  4950 RisørKragsgt. 10  4950 RisørKragsgt. 10  4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no

www.libris.no

Strandgt. 17- 4950 Risør
Tlf 37 15 11 30

TAU - BÅTUTSTYR-
FISKE - FLAGG

Ledig annonseplass

        kr. 355,-
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ANITA JUL-LARSEN
ØVREGT. 27 - tlf. 37153362/91616369

Restauranthus
    Strandgata 23
     tlf. 3715 0777

Støtt Risør II gjennom Grasrotandelen

Endelig er Risør II også registrert gjennom Norsk Tipping 
slik at du nå også kan støtte oss via Grasrotmidlene til 
Norsk Tipping. Hvordan du gjør det? Neste gang du tipper 
ber du om at Gratrosandelen skal gå til Risør II. 
Kommisjonæren registrerer det inn på kortet ditt og 
Grasrotandelen vil gå til Risør II inntil du ber om noe annet. 
Det fullstendige navnet vi er registrert på er: 
                       RISØR 2 RS STIFTELSEN

Tlf. 37 15 02 31 - Faks: 40 77 66 55

Statoil Service Risør
Storkiosk · Hamburger · Pizza

Åpent til 23  - Tlf. 37 15 10 90

RISØR SKO A/S
        tlf. 3715 1640

       risorsko.no
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Risør tannlegesenter
Postboks 139 - 4951 Risør

Tannlegene
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81

Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20

Tlf. 37 14 39 50
www. sjosenteret-risor.no

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen INTERSPORT RISØR INTERSPORT RISØR 

TORVET 3, 4950 RISØR 

Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via 
mailadressene på vår hjemmeside. Ønsker du å bli medlem i Venneforenin-
gen vår send oss en mail. Medlemsskap koster for tiden kr. 150 pr år for 
enkeltpersoner og kr. 250 for familier. Det inkluderer 2 medlemsblader i året 
og spesialpriser på medlemsturer.

Påmelding til medlemsturer kan du 
gjøre til post@risor2.no. 
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Risør tannlegekontor
Tlf: 37 15 51 71

Tannlege Oddvar Halvorsen
Tannlege Barbro Printzell

DELIKATESSEBUTIKK
SERVERING MED ALLE 
RETTIGHETER
ENGROS
CATERING
TLF. 37 15 23 50
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Risør Guldsmedforretning

Kragsgate 6
4950 Risør

Tlf. 3715 1484

                                                Åpningstider:                                                Åpningstider:
                              Sommer (23.6-15.8) hver dag 1200-0230
       Etter 15.aug.: man-tor 1900-0230 fre 1700-0230 lør-søn 1200-0230

            

VELKOMMEN TIL

Bank fra A til Å
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- din lokale bank

Risør tlf. 09200

www.sparesor.no

Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Brokelandsheia tlf. Brokelandsheia tlf. 09200
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Alle vet at Sør landet og Risør er 
sommer, sol, hvite hus og 

glatte svaberg. 

Men dagens Risør er mye mer. Mål bevisst 
satsing på kunst, kunst håndverk og design gir 
byen et ene stående miljø for kunstopp levelse 
og kunst nerisk virksomhet - og ikke minst for 
eta blering og næringsvirksomhet.

Trivsel og miljø sammen med godt utbygd 
infrastruktur, kompetent arbeidskraft og spe-
sielt gunstige virke midler, gjør det utfordrende 
og gunstig for næringslivet å satse i Risør.

Vil du gjennom nærings utvikling være med å 
utvikle Risør videre, 

Tlf. 37 14 96 00

 Kamilla Solheim
næringssjef

       Per K. Lunden       Per K. Lunden
ordfører
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             Canal Street 2012

Avreise fra Risør klokken 10.00, tirsdag 24. juli., med Nils Thuv, Brit Dahl 
og Dag Leon Ilestad som mannskap. 
Tradisjonen tro var vi også i år innbudt til å være pynt i havna under Canal 
Street, og være fraktebåt og deltakere på arrangementet på Store 
Torungen, som markerer starten på CS.
Det har alltid vært et hyggelig arrangement, for staben i CS, og endel 
innbudte gjester, med god mat og godt drikke og noe lettere underhold-
ning, så også i år. 
Men fortøyningsforholdende er ikke de beste der ute, da båten ligger og 
stanger lett i bunnen med baugen. 
Vi får et antall festivalpass for oppmøtet til CS, samt frokost og lunch på 
Tyholmen Hotell, samt 2000 kroner til dekning av dieselutgiftene vi har. 
Medlemmer som gjør en dugnadsinnsats for Risør II har da anledning til å 
komme til Arendal under CS, bo i båten, og få tildelt festivalpass, som gir 
gratis adgang til alle konserter.

Onsdag var vi transportbåt for Kari 
Bremnes og Ketil Bjørnstad til Lille 
Torungen, hvor de hadde konsert, og 
etterpå tok vi de inn forbi Mærdø til 
reker og øl, før vi utpå kvelden satte de 
iland på Tyholmen.
Torsdag var vi til Mærdø og hentet 
et fargerikt band som hadde hatt 
barnekonsert der ute, og vi hadde en 
trivelig ettermiddag med de, før vi frak-
tet de til land i Arendal.

Fredag hadde vi en reker, øl og fi sketur med svenske Veronica Maggio 
med band, noe de satte stor pris på.
Lørdag var det meningen vi skulle vært ute med Jetro Tull som hadde 
konsert samme kveld på Sam Eydes Plass, men etter 4 dager med relativt 
godt vær, slo det om, og turen ble desverre avlyst.
Søndag morgen forlot vi Arendal og CS for denne gang, og vi ble ønsket 
velkommen tilbake neste år.
Så håper jeg interessen fra medlemmene blir bedre neste år, for vi hadde 
noen veldig trivelige dager i Arendal under CS.

Dag Leon Ilestad
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Speidertur med Risør 2 sommeren 2012.

Som et ledd i samarbeidet ”Det maritime Risør” har Risør 2 og Speideren 
i Risør innledet et samarbeid. Risør 2 inviterte alle speidere med på en 
ukes tur i august. Turen gikk til Lyngør, og vi hadde fast base på Bukkhol-
mene, bare et kort stykke fra Lyngør sentrum. Med på turen var det 19 
speidere og 8 foreldre. I tillegg til dette stilte Risør 2 med et mannskap på 
3, Dag, Nils og Tore. Tusen takk til de!

Vi har spurt tre deltagere, Emilie Jacobsen Homme, Sandra Ingvaldsen 
og Stina Gregersen om inntrykkene deres fra turen og om det er gøy at 
Speideren bruker Risør 2.

Emilie: 
Det var fi nt å bli bedre kjent med alle, både voksne og barn. Risør 2 er en 
kjempefi n båt å være på. Første natta regna det mye, og Sandra og jeg 
var de eneste i jenteteltet som ikke våkna i en vanndam. Dag hadde med 
garn, og det var ekstremt godt med ferske, nykokte krabber. Godterituren 
på Lyngør tok en evighet og vi lagde lang kø på butikken. Vi hadde også 
en fi n gåtur på Lyngør i gatene der ute. Vi badet mye, og det var gøy å 
hoppe fra fjellet og fra båten. Guttene skreik i teltet, så jentene måtte bort 
å kjefte på dem.

Stina:
Turen bort til Lyngør var våt, men morsom med høye bølger. Det morsom-
ste var at vi kunne bade og kose oss når det var fi nt vær. Når vi spilte vol-
leyball på stranda landa ballen i vannet hele tida. Jeg dykka ned i vannet 
og fant brillene til Dag på Risør 2, og jeg fi kk fi nnerlønn av han. Jeg dykka 
og fant andre ting også som ble mista over bord.

Sandra:
Pappa datt i vannet, men det gikk bra! Det var veldig gøy å ro, og det 
var fi nt med morilden i vannet. Vi hadde også besøk av mus i teltet. Av 
roverne lærte vi å knytte apehånd og andre knuter. På fi sketuren fi kk jeg 
både berggylt og torsk. Vi dorga og så sel også. Nils kjørte på grunn i 
mørket da vi var ute i skjæra og lystra krabber. Det var veldig koselig om 
kvelden når vi fi kk kakao og spilte kort i båten.
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Jentene er samstemte i at de har lyst til å dra på tur med Risør 2 neste år 
også. Det var kjempegøy!! Det eneste de ønsker mer av til neste år er mer 
vind i seila!!

Teltleir på Bukkholmene.

Her ligger 
ekspedisjonsskuta!

Hiv ohoi! Alle må 
samarbeide 
for å få opp seila.
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Kos under bomteltet.

                           På tur i Lyngørgatene.

Da var vi hjemme igjen!


