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Mange lurer sikkert på hvorfor en ’landkrab-
be’ fra Kolbotn nå er valgt til leder av ven-
neforeninga. I alle fall gjør jeg det... 

Det er bare 5 år siden jeg hadde mine første 
besøk i Risør og ikke mer enn 3 år siden jeg 
flyttet hit. Jeg var et innlands- og fjellmen-
neske. Noe av det første jeg kom i kontakt 
med her i Risør var miljøet rundt Risør II. Det 
var fasinerende og spennende. I 2003 fikk 
jeg være med på sommercruise langs sven-
skekysten, til Danmark og tilbake til Risør. 
En utrolig flott opplevelse! Det har også blitt 
noen småturer og jeg har gjort mine ’ofringer’ 
underveis. Jeg lever fortsatt i den tro (det 
håp...) at sjøsyke kan overvinnes....

Jeg er glad for at jeg har fått bli en del av 
Risør II-miljøet. Kunnskapen, engasjementet 
og ferdighetene til mange av personene i 
miljøet er imponerende. Da er det moro å 
være fokkeslask og læregutt. Noe mer har 
jeg ikke ambisjoner om. 

Det å holde en båt som Risør II i aktivitet 
krever mye. Det dreier seg om dugnadsar-
beid, økonomi, kompetanse, engasjement, 
markedsføring og informasjon. Vi er avhen-
gige av ildsjeler, men også av alle dere som 
på ulike måter bidrar med litt. ’Risør II’s 
venner’ skal være drivkraften i arbeidet med 
å ivareta og bygge miljøet rundt båten. 

Som mange andre foreninger har vi vært 
inne i en periode hvor aktiviteten ikke har 
vært på topp. Jeg tror det er mulig å snu 
denne trenden. Dels ved å gjenskape noe 
av det som fungerte tidligere og ikke minst 
skape nye tradisjoner. Grunnleggende er at 
det skal være givende og lystbetont å være 
med i Risør II-miljøet. Det er fritida vår vi 
bruker.

Når jeg sa ja til å stille som leder var det net-
topp et ønske om å kunne være med å bidra 
til dette. Jeg håper at min organisatoriske 
erfaring kan komme til nytte her. Jeg skal i 
alle fall love å gjøre mitt beste sammen med 
resten av styret.

Andre steder i dette bladet kan du lese mer 
om hvilke planer vi foreløpig har lagt for dette 
året.
        Hilsen Jens

Lederen har ordet
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Få med deg lokalnyhetene for Risør og 
Gjerstad, les

Risør II-nytt
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Av ulike grunner var det noe laber akt-
vitet i venneforeningen i 2006. Men nå 
er vi i full gang med å øke aktiviteten 
igjen. Risør II-nytt vil komme ut med 2 
nummer i 2007. I tillegg til det du holder i 
hånda nå, vil det komme et nytt nummer 
til høsten. Bjørg Gundersen har gjort 
en solid jobb med salg av annonser. 
Vi er veldig takknemlig for at det lokale 
næringsliv støtter oss med å bestille 
annonseplass. Det gjør det enda hyg-
geligere å ’velge Risør først’!                 
             

Seilingsplanen er allerede nå mer omfat-
tende enn den var i fjor. Alle som har lyst 
til å få seg en tur med båten bør ha 

mulighet til å finne en aktuell tur på 
seilingsplanen. 
Ta kontakt med Arild Sten Larsen 
(jfr. seilingsplanen).

Vi er også i ferd med å få "nytt liv" til 
hjemmesida slik at du blant annet vil 
finne oppdatert seilingsplan der. I løpet 
av året håper vi også å kunne gi hjem-
mesida en ansiktsløftning. Blant annet 
vil vi få til en bedre e-postutveksling med 
medlemmene.  
    Jens

Ny giv i venneforeningen

POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44

FAKS: 37 15 24 01

REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER
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Det blir i henhold til vedtak på årsmøte 
innkalt til ekstraordinært årsmøte tirsdag 
5. juni på Kastellet. Der skal budsjett for 
venneforeningen 2007 behandles sam-
men med regnskap og årsmelding for 
stiftelsen 2005/2006. 

Saksliste:

Referat fra årsmøtet
Budsjett 2007
Årsmelding og regnskap 2006 for 
Stiftelsen Risør II
Orientering om planene for ven-
neforeningens aktivitet i 2007/2008.

Vel møtt!

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

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen

Ekstraordinært årsmøte
5. juni på Kastellet

Storgt. 12 4950 Risør
tlf.nr.  37143000
Faks    37143001Faks    37143001

w w w . a b c e n t e r . n o

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

www.libris.no

INTERSPORT RISØR - TORVET 3, 4950 RISØR INTERSPORT RISØR - TORVET 3, 4950 RISØR 

            Tlf. 37 15 14 20
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Som de fleste vel er klar over, blir det nye rammer rundt festivalen i år. For Risør 
II betyr det at vi mister muligheten for salgsboden ’Den lille kabyss’. Den har gitt 
oss en sikker og god inntekt i mange år. Men vi tar dette som en utfordring!! Vi 
er i dialog med festivalledelsen om andre oppgaver som kan gi oss inntekter. I 
tillegg planlegger vi å bruke båten mer aktivt under festivalen gjennom å tilby 
turer. Dette kommer vi tilbake til. 

Tlf. 37 15 03 65   Faks 37 15 15 07Tlf. 37 15 03 65   Faks 37 15 15 07

Tlf. 37 15 00 43

Storgt. 9 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00

"NYE" Trebåtfestivalen  
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Hva med en mandagsettermiddag på Kastellet?

Det nye styret ønsker å gjenskape og styrke det sosiale miljøet rundt Risør II. Ett 
av tiltakene er å ha en fast møteplass. Vi vil satse på at det alltid er folk tilstede 
i lokalene våre på Kastellet hver mandag. Jens vil være der i alle fall fra kl 18.30 
– 19.30. Alle Risør II venner er velkomne til å stikke innom. 

"Mandagsklubben"

Gjengangeren
Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via 
mailadressene på vår hjemmeside. Ønsker du å bli medlem i Venneforeningen vår fyll 
ut slippen nedenfor eller 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 Mette Marit: 95 21 45 63 
eller for andre turer Arild: 41 21 25 73. 

Vi har Risør II-butikken, der vi selger t-skjorter, collegegensere, andelsbrev, halvmod-
eller, bilder av skøyta og grafi ske blad.
Det nyeste tilbudet vårt er at vi kan tilby våre medlemmer den fl otte blåtrøyen fra De-
vold. Den fi nnes i fl ere modeller, er i ren ull og prisene varierer fra kr. 400 - 650. Med 
lekkert brodert logo vil genserne bli noe dyrere. Genserne fi nnes ikke på lager, men 
bestilles fra Kari Aunan: 37 15 18 49 . karaun@start.no.

Dette og mere til, kan dere fi nne på vår hjemmeside: www.risor2.no

Jeg vil bli medlem i Risør II´s venner:

Navn................................................................................................................

Adresse..........................................................postnr........................................

Tlf..................................................................epost.........................................
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BLOMSTERFORRETNING
Strandgata - Risør

Tlf 37 15 01 64/37 15 03 15

Risør tannlegesenter
Postboks 139 - 4951 Risør

Tannlegene
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81

Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20

Postboks 66 - 4951 Risør
Tlf 37 15 11 30

Faks 37 15 00 05
TAU - BÅTUTSTYR-JAKT

FISKE - FLAGG

Statoil Service Risør
Storkiosk · Hamburger · Pizza

Åpent til 23  - Tlf. 37 15 10 90

ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362
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Årsmøtet ble avholdt på Kastellet 24. 
mars. Det var godt frammøte med over 
30 medlemmer. Torkild Grimsrud ble valgt 
til møteleder og loset oss gjennom møtet 
på en fin måte. 

Av årsmeldingen gikk det fram at 
aktiviteten i 2006 hadde vært noe lav, 
men også at det hadde skjedd mye 
positivt. Ikke minst gjennomføringen 
av Nordisk Seilas hvor Risør var en av 
arrangørstedene. Ellers kan nevnes at 
Risør II var i Arendal under Canal Street 
og ikke minst at det også i år ble gjort en 
flott dugnadsinnsats under trebåtfestiva-
len. 

Regnskapet viste et relativt stort under-
skudd. Dette skyldes dels større invester-
inger på båten, men også at inntektene 
sviktet. Det blir en utfordring for det nye 
styret å legge en strategi for å få balanse 
i regnskapet. Venneforeningen har ikke 
økonomi til å bære slike underskudd i 
særlig mange år. 

Dette var også årsaken til at styret ikke 
la fram forslag til nytt budsjett. Det mente 
at det nye styret burde drøfte strategi for 
arbeidet i 2007 slik at det kan lages et 
budsjett med realistiske inntekts- og kost-
nadsanslag. Særlig viktig er dette i og 
med at opplegget for trebåtfestivalen blir 
endret og vår aktivitet der må legges om. 
Årsmøtet bestemte at budsjett skal legg-
es fram på et ekstraordinært styremøte. 
Der skal også stiftelsens regnskap og 
årsmelding behandles.

Årsmøtet brukte mye tid på en positiv 
diskusjon om muligheten for å styrke 
aktiviteten. Det gikk på bruken av båten, 
forbedring av faktureringsrutiner, styrk-
ing av  medlemskontakten osv. Dette 
arbeidet er allerede i gang og det er all 
grunn til å se optimistisk på framtida for 
Risør II.

Jeppe Juel Nilsen ble utnevnt som æres-
medlem på bakgrunn av sin lange og 
solide innsats for Risør II. Kari Aunan fikk 
utdelt bilde og blomster som takk for sin 
innsats for Risør II gjennom mange år. 
Det er med glede vi slår fast at hun etter 
ett års pause fra styret i venneforeninga 
nå kommer tilbake igjen for fullt!

Følgende styre ble valgt:
Leder:   Jens Høibø
Sekretær:  Mette-Marit Salvesen
Kasserer:  Kjell Bjørn Karlsen
Styremedlemmer: 
Karl Wilhelm Nilsen, 
Tore Jordtveit, 
Kari Aunan, 
Åse Jorunn Nyland
Knut-Ivar Johansen

Revisor:  Nina Høst

Til stiftelsens styre ble valgt:
Leder: Trond Svenningsen
Nestleder: Arild S. Larsen
I tillegg utnevner styret i venneforeningen 
3 repr.
(Fullstendig referat ligger på hjemmesida)

Årsmøtet 2007
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Foreløpig seilingsplan Risør II   2007.

4.  - 14. mai Slippsetting Holmen
17.   mai Indre havn
25. - 28. mai Isegran  Kystkulturstevne
9.   - 10. juni  Utleid 
18.   juni Styremøte ombord 
19.  juni Kveldstur for medlemmer
23.  juni Utleid ( 0900 – 1700)
23.  juni  St. Hans tur for medlemmer (1800 – 2400)
24.  juni Utleid 
25. juni  –  5. juli Nordisk Seilas ( Risør – Uddevalla – Tønsberg     
                                 – Skagen – Risør)
  9. juli    Utleid 
11. juli  -  15. juli Sørlandscruise for medlemmer
22. juli  -  29. juli Canal Street (Jazzfestival  i Arendal)
  3. juli  -    5. aug.  Risør Trebåtfestival
  5. aug.  Kveldstur for medlemmer
15. aug.   Utleid 
21. aug.  Kveldstur for medlemmer
25. aug. -   26. aug.  Utleid 
31. aug. -     2. sep. Skagentur for medlemmer

Sept.     - Okt. Det kan også bli tid til mange fi ne medlems-
turer ut over høsten.

Dette er en foreløpig seilingsplan, og det kan bli forandringer 
avhengig av interesse og påmeldinger til de forskjellige arrange-
mentene.

Ta kontakt med Arild på mob. 41212573
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Solsiden 1, 4952 Risør - Tlf: 37 14 39 14 - Faks: 37 14 39 15

post@elektro-skagerrak.no - www.elektro-skagerrak.no

· Elektroinstallasjoner
· Skipselektro
· Maritim elektronikk
· Telefoner - Datanettverk
· Alarmer - TV-overvåking
· Varmepumper

Bolig, skip, industri. Installasjoner og service. 
Autorisert elektroinstallatør. Autorisert teleinstallatør.

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27 - Faks: 37 15 24 91
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Stor dugnadsinnsats!Stor dugnadsinnsats!
Risør 2 er snart i gang med sin femtende sesong etter restaureringen! I år er 
dugnadsinnsatsen konsentrert om skifte av stormast. Den gamle masta ble løftet 
av i februar og ny mast ble flyttet fra Risør Trebåtbyggeri til kjelleren på Risør 
videregående skole. Den nye masta har allerede hengt i snart to år og har fått 
behandling med ca. 30 liter olje før arbeidet med å flytte beslag, kjakebein og 
diverse andre fester for blokker og tauverk.
Hele riggen, inklusive alle blokkene, minus mesanmast, har vært til "behandling" 
sammen med stormasta. 
4- 6 personer har tilbrakt onsdagskveldene med å gjøre alt klart til en ny seil-
ingssesong. I skrivende stund nærmer vi oss slutten og masta skal etter planen 
være på plass på skøyta 14. mai. Før den tid har skøyta tilbrakt en drøy uke på 
slipp med vanlig ettersyn; vasking, stoffing og maling av skrog. Skipskontrollen har 
også vært innom og satt sitt godkjenningsstempel på skroget.
Under kyndig oppsyn av vedlikeholdssjef Arild Sten Larsen fortsetter dugnaden med 
lakkering og ferdiggjøring av riggen slik at mest mulig er klart til 17. mai.

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

over: Ole, Asbjørn og Dag vurderer 
plassering av beslagene

til høyre: Karl Wilhelm, Dag og Ole 
tilpasser "kjakebein"
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tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning
man - fre 8-16, lør 10 - 13

Tlf: 37 15 02 66
Faks: 37 15 09 22

Administrative/Økonomiske
KONSULENTTJENESTER

Reidar ChristensenReidar ChristensenReidar Christensen
Hasdalgata 20
Postboks 8
4951 Risør4951 Risør

Tlf.: 37 15 09 11
Faks: 37 15 00 05

MARINA MED DUSJ, 
VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL

STRANDGT. SERVICESENTER ASSTRANDGT. SERVICESENTER ASSTRANDGT. SERVICESENTER AS

Tlf: 37 15 00 81
Faks: 37 15 31 07

www.woodenboat.net

Risør 
Tlf.: 37 15 02 88

Faks: 37 15 12 45 

- butikken ved havna
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Risør tannlegekontor
Storgata 5

Tlf: 37 15 51 71

Tannlege Oddvar Halvorsen
Tannlege Barbro Printzell
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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 sats-
ing 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 infra-
struktur, kompetent arbeidskraft og spesielt gun-
stige virke midler, gjør det utfordrende og gunstig 
for næringslivet å satse i Risør.

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

ta kontakt.

Lars Lauvhjell
ordfører

Tlf. 37 14 96 00

Reidar Grøsle
næringssjef
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- din lokale bank

Risør tlf. 37 14 76 00 Søndeled tlf. 37 15 60 06

www.sparesor.no

Risør II-nyttRisør II-nytt

Returadresse: Stiftelsen Risør II, postboks 204, 4951 RISØR

Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

B
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Mandag 14. maiMandag 14. mai
      - sjøsetting fra Holmen      - sjøsetting fra Holmen
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Sånn gjør du det:

Du trenger:

- en kvadratisk trebit
- småspiker/stifter 11/2-2 cm lange
- hammer
- tykk hyssing/tau etter behov
- trelim eller tilsvarende

Så enkelt:

- klipp ut det mattemønsteret du vil bruke og legg det oppå trebiten
- slå inn småspiker/stifter, en i hvert av de små hullene i mønsteret
- mål opp ca. 10 armlenger med passende hyssing/tau.  Finn midten på tauet og    
  hold det fast med tommelen på 1.
- så følger du mønsteret etter tallet på buktene. Pass på over/under på de riktige  
  stedene til du kommer fram til 1. igjen
- deretter "vever" du tauet  i begge retninger til 
  alt er brukt opp
- stram eller løsne fl ettingen så brikken blir jevn 
   og fast
- lim tampene/tauendene fast på baksiden
- og så begynner du på en ny.....

* du kan sette både te- og kaffekrus på også. 
Lager du den med tykkere tau får du et 
kjempefi nt gryteunderlag, og enda tykkere 
så får du en selvlaget dørmatte/båtmatte.  
(store matter må syes for at de skal holde formen)

Konstruert av Karl Wilhelm Nilsen
Tilrettelagt av Anne Grete Strandquist
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Klipp ut!
Sommerens tidsfordriv

LAG DINE EGNE ØLBRIKKER*

"Risør II-matte"
I neste nummer av Risør II - nytt lager vi 

"Kjærlighetsmatte".
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- fortsatt 14. mai 
         - den nye masta skal på plass

Kl. 22

Kl. 22.30

        15. mai Kl. 09.30        15. mai Kl. 09.30

Kl. 23.15


