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Lederen har ordet

Risør II-nytt

Og så er vi i gang igjen. Etter en vinterlig
påske og kald 17.mai har sommeren virkelig
slått til. Håper bare den holder litt lenger enn til
St.Hans i år. Også Risør II har startet sesongen. Vi håper det blir en sesong med mange
fine opplevelser.
Jeg vil takke alle dere som har bidratt med
dugnad og annen innsats slik at båten er klar
for seiling denne sesongen også. Som vanlig
er det ildsjelene som drar det tyngste lasset
og vi er veldig takknemlig for å ha dem. Det er
en stor utfordring å få med flere i kretsen rundt
ildsjelene. Vi har nok ikke vært flinke nok til å
legge til rette for at flere blir trukket med. Det
ser jeg som en av styrets hovedoppgaver
framover mot neste sesong.
De siste 2-3 årene har foreningen vært inne
i en liten bølgedal både økonomisk og med
hensyn til aktivitet. Det er med glede vi kan
si at vi nå er på god vei oppover igjen. Hvis
du leser dette bladet vil du se at det er mye
positivt som har skjedd:
økonomien er styrket og vi har flere ’bein’ å
stå på:
-stabil kontigentinntekt
-2 sponsorer (Sparebanken Sør og Jotun)
-annonser i Risør II-nytt
-trebåtfestivalen
-seilingsinntekter
-salg av Risør II-produkter

Ny hjemmeside er på lufta og den vil i løpet av
denne sesongen innarbeides til å bli kanskje
vår viktigste medlemskontakt.
Øket etterspørsel etter å leie båten til kortere
eller lengre oppdrag.
Vi har et nytt medlemsregister som vil bedre
kontakten med medlemmene.
Det er planlagt mange medlemsturer.
Når det gjelder det siste har vi ikke vært flinke
nok til å markedsføre turene. Dette er noe vi
vil jobbe for å forbedre. Seilingsplanen ligger
ute på hjemmesida og du finner den i dette nr.
Ta kontakt dersom du har lyst på en tur!!
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer
og så håper jeg at vi treffes i en eller annen
Risør II-sammenheng.
Hilsen Jens

Få med deg lokalnyhetene for Risør og Gjerstad,
les
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Canal Street
Overnatte i Pollen under Canal Street?
Ja, det har du faktisk mulighet til!! Risør II er for fjerde år på rad engasjert av Canal
Street til å være med på festivalen og ta med artister ut på tur i Arendalsskjærgården.
Derfor får båten ligge i Pollen.
Bortsett fra de ganske få turene vi tar for arrangøren, er Risør II åpen for sosialt samvær og også overnatting. Vi har 3 tilbud:
Mandag 21.juli: Tur med Risør II fra Risør til Arendal
Hele uka:
Overnatting i båten i Pollen alle netter under festivalen
søndag 27. juli: Tur med Risør II fra Arendal til Risør
Priser:
Båttur: kr. 150,Overnatting: 150,- pr. natt.
Ta med sovepose/sengetøy – dyner/puter er i båten.
Mulig å leie sengesett for kr 100,-. (Begrenset antall).
Benytt muligheten til å oppleve en eller ﬂere dager med konserter i
Arendal uten å måtte reise hjem til Risør om kvelden.
Meld deg på til: post@risor2.no eller på telefon/SMS til Jens Høibø 97 66 95 42.
Vær rask for dette er det sikkert mange som vil være med på!

REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER
POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44
FAKS: 37 15 24 01
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Seiltrening
Ledige ettermiddager i uka, ofte tirsdager, se seilingsplanen.
Dette er både et opplæringstilbud og for de som ønsker en hyggelig ettermiddag på
fjorden. Den beste måten å lære å seile på, er å seile ofte.
På disse turene blir alt forklart fra grunnen av, så her kan du lære alt på den rette
måten. Dette er ﬁn trening for de som ønsker å være med på større seilaser eller kanskje bli en del av mannskapet.
Avseiling er kl. 17.00 fra indre havn.
Gratis tilbud til medlemmer. Påmelding: Jeppe eller Tore/post@risor2.no

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

www.abcenter.no

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen

INTERSPORT RISØR - TORVET 3, 4950 RISØR
Tlf. 37 15 14 20

Tlf. 37 14 39 50
www. sjosenteret-risor.no
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Nye hjemmesider
Våre nye hjemmesider er
omsider på plass. Vi har
fått helt ny layout og vi
oppdaterer fortløpende alle
aktuelle saker. Her finner
du både historien om Risør
II, bilder fra turer og regattaer, nyheter, informasjon,
seilingsplan, dokumenter
fra f.eks. årsmøtet og ikke
minst medlemsbladet.
Sjekk: www.risor2.no

Tlf. 37 15 03 65 Faks 37 15 15 07

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

Tlf. 37 15 00 43
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"Onsdagsklubben"
Tidligere "Mandagsklubben"
Styret ønsker å 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 onsdag. Vi har valgt onsdag fordi det da også er regatta fra Kastellet . Da kan vi
nå ﬂere mennesker og kanskje selge kaffe og noe å bite i. Vi starter opp med disse
onsdagskveldene 4. juni. Vi vil være der i alle fall fra kl 18.30 – 19.30.
Alle Risør II venner og andre interesserte er velkomne til å stikke innom.

Gjengangeren
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 Arild: 41 21 25 73/arild@risor2.no.
Vi har Risør II-butikken, der vi selger andelsbrev, bilder av skøyta og graﬁske blad.
I sommer vil vi også ha en helt ny kolleksjon med T-trøyer, skjorter og gensere.Vi kan
også tilby våre medlemmer den ﬂotte blåtrøyen fra Devold. Den ﬁnnes i ﬂere modeller,
er i ren ull og prisene varierer fra kr. 700 - 800. Med lekkert brodert logo vil genserne
bli noe dyrere. Genserne ﬁnnes ikke på lager, men bestilles fra Kari Aunan:
37 15 18 49 / karaun@start.no.
Dette og mere til, kan dere ﬁnne på vår hjemmeside: www.risor2.no
epost: post@risor2.no

Jeg vil bli medlem i Risør II´s venner:
Navn................................................................................................................
Adresse..........................................................postnr........................................
Tlf..................................................................epost.........................................

7

Risør II-nytt

Risør tannlegekontor
Storgata 5
Tlf: 37 15 51 71
Tannlege Oddvar Halvorsen
Tannlege Barbro Printzell
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VELKOMMEN TIL

Åpningstider:
man-fre 1900-0230 lør-søn 1200-0230
Sommer (23.6-10.8) hver dag 1200-0230

Postboks 66 - 4951 Risør
Tlf 37 15 11 30
Faks 37 15 00 05

TAU - BÅTUTSTYR-JAKT
FISKE - FLAGG

Risør Guldsmedforretning
Kragsgate 6
4950 Risør
ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362

Tlf. 3715 1484

Statoil Service Risør

Storkiosk · Hamburger · Pizza

Åpent til 23 - Tlf. 37 15 10 90

BLOMSTERFORRETNING
Strandgata - Risør
Tlf 37 15 01 64/37 15 03 15
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Trebåtfestivalen 2008
I år er det 25-års jubileum for trebåtfestivalen og den arrangeres 31.juli til 3.
august. For oss i Risør II har festivalen
vært en viktig inspirasjons- og inntektskilde i mange år. Ifjor ble festivalen lagt om
og vi fikk ikke lenger selge mat i ’Risør IIs
lille kabyss’. Derfor måtte vi ’prøve oss’
fram, noe som betydde mye innsats fra
få, men den sosiale dugnadsinnsatsen
mistet vi.
Vi har nå etablert et godt samarbeid med
festivalen og i år vil vi ha behov for dugnadsinnsats på mange plan igjen. Vi skal
bl.a.:
- administrere håndverksgata
- delbemanne ’servicetelt’ for håndverksgata
- noe salg av ’mat’ – ikke helt avklart hva,
men i alle fall kaffe/vafler
- fortsette knuteaktiviteten fra ifjor

- selge nye Risør II effekter
- arrangere noen turer med Risør II
- arrangere den tradisjonelle dugnadsfesten ombord
Derfor oppfordrer vi alle som har lyst til
å være med, mye eller lite, en eller flere
dager til å ta kontakt. Det er til stor hjelp
for oss hvis dere sender en e-post til::
post@risor2.no eller på mobil til Jens
Høibø (97 66 95 42).
Vi tror dette skal bli gøy, samtidig som
det gir oss inntekter til videre investeringer og vedlikehold på båten.
NB! Vi er nå i planleggingsfasen. Vi vil
fortløpende legge ut informasjon på
hjemmesida: www.risor2.no etter hvert
som de ulike aktivitetene blir klare.

"BOKA" om Risør II kommer før jul!
En bokkomitee har vært i sving i snart et år for å fullføre det initiativet Bodil Johnsen
og Inger Stavelin tok for noen år tilbake. Vi starter med redigering og layout etter
St.Hans og boka skal etter planen foreligge ferdig trykt i slutten av november. Takket
være Karl Wilhelm Nilsen, som har garantert oss et lån på kr. 150000,-, har vi engasjert Nina Akersveen til layout og i tillegg har vi også penger til trykkingen.
Boka blir i såkalt "coffeetable"-format med 228 sider. Her vil du kunne lese om Risør
IIs historie som aktiv redningsskøyte, senere som agentfartøy i den engelske kanal
under den andre verdenskrig, til lystfartøy og til slutt som restaurert skøyte tilbake i
hjemlige farvann. Her blir mange korte og lengre historier rundt skøyta, både i nåtid og
fortid.
Boka er ment som et oppslagsverk og skal ikke leses fra perm til perm, men nytes i
små doser! Vi beregner et opplag på 2000 og håper at mange forhåndsbestiller boka.
Dette må være den ideelle julegave!
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Moensdagen 7. juni
Lørdag 7. juni var vi invitert til Moensdagen. De gamle båtbyggeriene ønsket å vise
seg fram. Det ble en hyggelig tur med 11 ombord innover Nordfjorden til denne
markeringen av starten på et spennende kystkulturprosjekt. Vi håper på et godt
samarbeid om det som skjer på Moen.

Både store og små var med
på markerigen av starten
på et spennende kyskulturprosjekt.
Til høyre Risør II utenfor
det eldste båtbyggeriet på
Moen; Knut Christensen &
Co ("stedet der redningsskøytene ble til")
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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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Ny sponsor!
Ved en tilfeldighet - et møte mellom to personer
på en flyplass som mente de hadde sett hverandre før - så hadde vi fått en ny sponsor! Dette
høres veldig enkelt ut og det var faktisk ikke så
komplisert heller. Omstendighetne ville det slik at
disse to personene var Dag Ilestad i venneforeningen og Aleksander Willecke som jobber for Jotun
AS. I løpet av noen dager var det opprettet kontakt med markedsavdelingen i Jotun og leder i
Stiftelsen. Avtalen ble i første omgang gjort muntlig og vi kunne deretter hente ut (hos Torjussen)
alle de produkter fra Jotun vi trengte til skøyta;
bunnstoff, tetningsstoff, maling, olje, lakk, terpentin og båtvask. Dette er en avtale som betyr mye
for oss, ikke bare får vi kvalitetsprodukter, men vi
sparer også mye penger! Etterhvert har vi også
fått på plass en skriftlig avtale, foreløpig for dette
året, men vi håper selvsagt på en fortsettelse.

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

Supermarked
- butikken ved havna
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Risør
Tlf.: 37 15 02 88
Faks: 37 15 12 45

Administrative/Økonomiske
KONSULENTTJENESTER

Reidar Christensen
Hasdalgata 20
Postboks 8
4951 Risør

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

MARINA MED DUSJ,
VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL
Tlf: 37 15 00 81
Faks: 37 15 31 07
STRANDGT. SERVICESENTER AS

tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning
man - fre 8-16, lør 10 - 13
14

Tlf: 37 15 02 66
Faks: 37 15 09 22
www.woodenboat.net
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Vurderer båtførerkurs i
Risør II-regi
Det er kommet forslag om at Risør II’s venner burde tilby båtførerkurs for sine medlemmer. Vi har ingen mulighet for å klare det dette året, men det er klart at vi har folk
med kompetanse og godkjenning til å gjennomføre en slik opplæring. Kanskje dette
er noe vi kan satse på neste vinter? Dersom du synes det er en god ide at vi setter i
gang med et slikt tiltak, hører vi gjerne fra deg. Det er alltid lettere å starte opp dersom
vi vet at det er interesse i utgangspunktet.

Nytt kystlag
På Moensdagen ble det valgt et interimstyre og bestemt å innkalle til dannelsen av et
kystlag i Risør. Onsdag 18. juni blir det stiftelses-møte i Risør IIs lokaler på Kastellet kl
18. Alle er hjertlelig velkommen.

Dugnad
Etter slippsettingen i slutten av april har vi i mai-juni hatt en periode med usedvanlig
ﬂott vår/sommervær. Siden vi har unngått for mange oppdrag i denne perioden, har vi
hatt en veldig god dugnadsperiode. 4-5 personer har holdt på ﬂere dager i uken og vi
har fått pusset og lakket rekker, dekk, dollbord, luker, dekkskasser og rundholt. Klyverbommen har fått en etterlengtet overhaling og ser helt ny ut! Vi har også fått malt rekkebordet innvendig og utvendig. Det røde fenderbordet har også fått et strøk maling. I
skrivende stund gjenstår noe teknisk vedlikehold blant annet på motoren.

Dag, Jens og Tore i gang med kosten!
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Risør Trebåtfestival 2007
Det hele startet for tre år siden, jeg og familien min var nede i byen for å se om det
var noe ﬁnt på trebåtfestivalen. Etter at vi hadde sett litt kom vi plutselig til et telt hvor
det sto noen å laget trekajakk, jeg ble veldig fascinert av det og ble stående å titte en
stund, så gikk vi videre. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg var borte å så på de som
bygget kajakk, men det var ikke få. Det viste seg at det var et kurs, et kurs hvor man
kunne være med å bygge sin egen trekajakk. Han som holdt kurset snakket litt med
meg, og spurte om jeg kunne tenke meg og være med på et kurs, jeg sa at jeg ikke
helt visste. Dette var i 2005, i 2006 kom den samme mannen som hadde hatt kurset
forrige året, og jeg sto og så på mye dette året også, og han spurte meg igjen om jeg
ville være med å bygge en kajakk. Jeg fortalte han at jeg visste ikke om det å padle
kajakk var noe for meg, fordi det er vanskelig for en rullestolbruker å komme opp i
en kajakk, men i følge han var det ikke noe problem, vi kunne bare lage toppen av
kajakken som et lokk, som kunne tres over hodet mitt. Så tenkte jeg at “jaja, det høres
jo greit ut” men så kom jeg på en annen ulempe, for hva hvis jeg ﬁkk et epilepsianfall
når jeg var ute og padlet? Jeg fortalte han om dette også, men det var heller ikke noe
vanskelig å løse, for da kunne vi bare feste noe på sidene som gjorde at den ikke
kunne kante. Denne mannen hadde løsninger på alt. Han hadde fått nummeret mitt
og sånn, for han ville bruke litt tid på å lage en prototyp, og så ville han kontakte meg
før Trebåtfestivalen 2007, for å høre om jeg fortsatt var interessert i å være med på et
kurs.
Det gikk noen måneder, og så plutselig en dag mens jeg var på skolen, ringte mobilen
min, men det var et nummer jeg ikke kjente, så jeg tok den ikke. Men det samme
nummeret hadde ringt ﬂere ganger da det var lunsj. Men jeg turte ikke å ringe opp
selv, og ﬁkk en venninne til å gjøre det. Så viste det seg at det var Paul, han som
hadde hatt kajakkurs på Trebåtfestivalen i Risør. Han ringte for å si at han var ferdig
med prototypen og spurte om jeg fortsatt var interessert i å være med. Jeg sa at jeg
var på skolen, og at jeg måtte tenke på det og snakke litt med mamma, så jeg skulle
ringe han igjen når jeg hadde gjort det.
Når jeg kom hjem fortalte jeg mamma at han hadde ringt, hun sa at jeg bare kunne
ringe å melde meg på kurset. Så da gjorde jeg det.
Tiden gikk, og plutselig var den der, Trebåtfestivalhelgen. Jeg og mamma møtte opp
på Torvet klokka tolv på torsdag formiddag. Vi var 6 deltakere og Paul. Vi ﬁkk instruksjon og informasjon om hva vi skulle gjøre denne dagen. Så satte vi i gang. Vi holdt
på til åtte om kvelden, og når vi dro fra telte kunne vi faktisk ane en viss kajakkform,
allerede etter første dagen!
Fredag morgen klokka ni møttes vi igjen i teltet, klar til en ny dag med jobbing.
Vi jobbet til nok så langt ut på kvelden den dagen også. Den dagen begynte vi å legge
på Epoxy. Lørdag fortsatte vi, men ut på dagen kunne vi begynne med litt “ﬁnpuss” på
ett par av kajakkene. Søndagen var vi ferdige kl. 12. Og det var 3 kajakker som hadde
blitt til i løpet av en helg!
Miriam Ormøy Ibsen
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Seilingsplan Risør II 2008
9. juni: Røde Kors ungdom
10. juni: Seiltrening - påmelding
11 .juni ; Utleid
12. juni : Utleid 9-14
12.-13. juni: Beyond Risør - overnatting
14. juni : Utleid
15. juni : Utleid
17. juni: Seiltrening - påmelding
18. juni: Utleid
20.-22. juni: Utleid
23. juni : St.Hanstur for medlemmer - påmelding
24.-25. juni: Risør kommune – ungdommer
29. juni – 9.juli: Nordisk seilas
11.13. juli: Utleid
14.-20. juli: Sommercruise - påmelding til Dag Ilestad: dag@risor2.no
21.-27. juli: Canal Street – Arendal. Medlemstur fram og tilbake til Risør.
Muligheter for å overnatte i båten
31.- 3/8: Trebåtfestivalen. Solgte turer, Regatta.
4.-7. aug: Utleid
11.-12. aug: Utleid. Risør kommune - ungdom
12. august: Seiltrening - påmelding
13. august: Utleid
19. august: Seiltrening –påmelding
22.-24. august: Medlemstur Skagen
26.-29.aug: Utleid – Lyngmyr skole
1.-7. sept: Risør - Oslo (fredag – søndag) m/guiding
Båten i Oslo - kveldsturer? Oslo – Risør (fredag – søndag)
13.-14. september: Overnattingstur - Kragerøskjærgården ’Øyhopping’
27.-28. sept: Utleid
Hvis noe av dette interesserer, så ta kontakt med: Arild: 4121 2573 eller
Jens: 9766 9542
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Treffe nye
venner?
Meld deg inn i Risør IIs venner og få
fantastiske opplevelser med en ekte
redningsskøyte. Dette er en opplevelse få
forunt! R/S 30 Risør II er, i motsetning til
resten av de tidligere redningsskøytene,
den eneste der hvem som helst kan få
være med å seile!. Så benytt sjansen, for
bare kr. 150,- per år for du tilgang til våre
medlemsturer.
Ta kontakt på post@risor2.no

Et par nyttige knuter til bruk ombord.
Pålestikk brukes blant annet til fortøyning. Bruker du dette stikket er du alltid
sikker på å få løs fortøyningen selv etter
store belastninger.

Dobbelt halvstikk brukes til feste av
trossa ombord, fendere. Dette er en av
de mest brukte stikket ombord i båter ,
men ikke bruk denne til fortøyning uten
tilsyn, da den kan “knyte seg opp”. Den
kan også være vanskelig å løsne. Ved
kort landligge er den ideel som fortøyning eller til å feste fendere.
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Annonse

Trebåt
For å bevare og fremheve treverkets vakre overﬂate er lakk og gode oljer uvurderlige.
De er det eneste som beskytter treet mot vann, vær og vind.
Plei derfor alt tre med kjærlig omtanke. Da får du en båt som beholder glansen og
løden gjennom hele livet.
Hvorfor trenger treet olje og lakk?
– Beskytte mot sollys (UV stråler) som angriper ﬁbrene i treverket.
– Beskytte treverket mot sjøvann, regn, vind og støv.
– Bevare og fremheve treverkets naturlige utseende.
Jotuns sortiment for treverk inneholder UV-ﬁltre for beskyttelse mot sollys. Prinsippet
er det samme som i solbriller, bortsett fra at vi benytter transparente ﬁltre for å unngå
at treet mørkner.

Levende materiale
Treverk forandrer seg i takt med temperatur og luftfuktighet. Produkter som brukes
på tre må derfor være noe mer fﬂeksible. Skal de i tillegg tåle et tøft, maritimt miljø,
skaper dette nye utfordringer. Med Jotuns lange erfaring fra alle verdenshav, vet vi
hvor krevende dette kan være. Vi er derfor stolte av å ha løsninger som fungerer optimalt, både i dagens og morgendagens klima.

www.jotun.no

Kragsgt. 10 4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no
www.libris.no
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Nordisk seilas 2008
Læsø - Strømstad - Fredrikstad.
http://nordisksejlads.org/

1.ste etappe
sø. 29 juni – Risør – Læsø
ons.2 juli - Regatta start
to.3 juli – ankomst Strømstad
fr.4 juli – mulig mannskapsbytte i Strømstad
2.dre etappe
lø.5 juli – Seilas til naturhavn – fest på båtene!
sø.6 juli – Regatta start
ma.7 juli – Ankomst Fredrikstad
tir.8 juli – arrangementer i land og premieutdeling med fest.
ons.9 juli – Fredrikstad - Risør
Seilasen i år starter i Læsø ved Fredrikshavn.
Læsø er en fantastisk ﬂott øy. Spesiell natur, bebyggelse og uendelige, deilige strender. Hvis de påmeldte kan, bør dere dra lørdag så dere får en dag ekstra der.
Det seiles regatta til Læsø til Strømstad i Sverige. Fra Strømstad seiles en turetappe
til en naturhavn. Naturhavn kvelden er spesielt hyggelig. Rolig fest om bord på båtene, levende musikk fra mannskapene men ikke noe bymas. Derfra seiles en regatta
etappe til Fredrikstad.
En ﬂott og spennende Danmarkstur som det er verdt å ta med seg.
Og selvfølgelig masse hyggelig sosialt i havn.
Pris:
Skole-elever u. 25 år: kontakt styret Andre: kontakt styret
Rabatt for dugnadsaktive. Påmelding: Kontakt se: www.risor2.no
Nordisk Seilas er kjent for å ha en rolig og avslappet tone på sjøen og i land.
Her treffer man nye venner fra Danmark, Sverige, Finland eller Norge. Samtidig får vi
prøve å seile over Skagerrak og Kattegat.
Her får vi får prøvd Risør II og mannskapet mot andre båter og mannskap. I land blir
det arrangert konkurranser og leker mellom båtmannskapene. Disse lekene er kanskje spesielt beregnet for den yngre del av mannskapet.
Nordisk Seilas er åpne for alle som vil være med. Ungdom fra Risør har førsteprioritet.
Deretter kommer Risør’s befolkning over 25 år og til slutt utenbys ungdom og voksne.
Men det gjelder for alle å være tidlig ute med påmelding.
Alle som skal være med, må være medlemmer av Risør IIs venner.
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Hvem kan være med?
Alle kan være med å seile “Risør II”.
Du behøver ikke ha vært medlem før eller vært med på dugnad. Det er heller ikke
nødvendig å ha seilt før. Vi driver opplæring! Er du redd for sjøsyke, så begynn med
småturer som trenings-seilasene og korthelgturene til Lyngør og Jomfruland.
Alle som skal være med, må være medlemmer av Risør IIs venner. Det betyr at hvis
du eller din familie ikke allerede er medlem, må du melde deg inn.
Dagsturer og korthelgturer til Lyngør i påsken og andre ledige helger, er åpen for alle
medlemmer. Disse turene er spesielt beregnet på de som ikke føler seg fullbefarne
men som ønsker å smake på de opplevelser og gleder seiling med “Risør II” kan by
på.
Sommercruisene langs sørlandskysten er åpen for alle medlemmer.
Nordisk Seilas er åpne for alle som vil være med. Ungdom under 25 år fra Risør har
førsteprioritet. Deretter kommer Risør’s befolkning over 25 år og til slutt utenbys ungdom og voksne. Alle må være medlemmer av Risør IIs venner.
Kvaliﬁkasjoner. Det er ikke nødvendig å være båtvant eller seilkyndig. Mannskapet
består av 11 stykker; skipper, co-skipper og 9 mannskap/elever.
Vi ønsker å lære opp dere som skal være med, så vi arrangerer treningsseilaser,
noen dagsturer i helgene og overnattingstur til Lyngør eller Jomfruland.
Det er ønskelig at de som skal være med på Nordisk Seilas deltar i noen av disse
seilasene for å bli kjent med båten. Påmelding: post@risor2.no

Ny informasjonsbrosjyre - ’Velkommen ombord’

Anne Grethe Strandquist har slått til igjen. Nå har hun utarbeidet ei lita informasjonsbrosjyre som skal deles ut til alle som seiler med båten. Den forteller litt om båten,
praktisk informasjon og ikke minst sikkerhetsinfo.
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17.mai
I år var Risør II igjen scene på torget under 17.mai arrangementet. Vi syns det gir en
spesiell og ﬁn ramme rundt arrangementet og vi får mange gode tilbakemeldinger på
det. Takk til 17.mai komiteen for at dere
engasjerte oss igjen og vi håper at denne
tradisjonen fortsetter

Aktiviteter i 2008
ØYHOPPING I KRAGERØSKJÆRGÅRDEN
I år tar vi opp igjen en gammel tradisjon – den såkalte ’øyhoppinga’ i
Kragerøskjærgården. Det blir nok ikke så mange øyer, men vi starter fra Risør lørdag
13. september og ender opp i Kragerø hvor vi spiser og hygger oss. Så legger vi til på
Kjerkholmen hvor vi overnatter. Søndagen returnerer vi til Risør igjen.
Dersom du allerede nå vil sikre deg plass, meld deg på til post@risor2.no .
OVERTNATTING I BÅTEN
I skrivende stund er 8 køyer ’okkupert’ i Risør II i forbindelse med arrangementet
’Beyond Risør’. Det er jo ikke akkurat noen luksus innlosjering, men det er de heller
ikke ute etter. De vi snakket med ga uttrykk for at dette var en spesiell og artig måte å
overnatte på. Sosialt og billig.
Risør II er ikke og skal ikke være en hotellbåt. Seiling skal ha hovedprioritet. Men det
er veldig hyggelig at båten kan bli brukt når den likevel ligger i Risør. Mange av oss
har små hus og mange sommergjester. Hvorfor ikke sjekke ut om det er mulig å ligge
en natt eller 2 i båten for en rimelig penge? Hvis vi ser bort fra de store festivalene,
kan vi tenke oss kr. 150 pr. natt (ev. pluss 100,- for leie av sengesett)
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Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

- din lokale bank
Risør tlf. 37 14 76 00

Brokelandsheia tlf. 37 15 35 50

www.sparesor.no

Returadresse: Stiftelsen Risør II, Postboks 204, 4951 Risør

Alle vet at Sørlandet og Risør er
sommer, sol, hvite hus og
glatte svaberg.
Men dagens Risør er mye mer. Målbevisst
satsing på kunst, kunsthåndverk og design gir
byen et enestående miljø for kunstopplevelse
og kunstnerisk virksomhet - og ikke minst for
etablering og næringsvirksomhet.
Trivsel og miljø sammen med godt utbygd
infrastruktur, kompetent arbeidskraft og spesielt gunstige virkemidler, gjør det utfordrende
og gunstig for næringslivet å satse i Risør.
Vil du gjennom næringsutvikling være med å
utvikle Risør videre,
Knut Henning Thygesen

ordfører

Tlf. 37 14 96 00

Reidar Grøsle
næringssjef
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