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Få med deg lokalnyhetene for Risør og Gjerstad, 
les

Risør II-nytt

Her er et nytt medlemsblad fullt av skrytestoff om 
hvor bra det er å være medlem av Venneforeningen 
til Risør II. Det er jo ikke rart at vi skryter... vi har det 
GØY, vi har det meningsfylt og sosialt og så jobber vi 
for å holde denne delen av kystkulturen levende...

I år har vi fått god "drahjelp" av NRK. Etter at vi for et snaut år siden tok 
kontakt med Dag Lindebjerg og hans stab, har vi hatt godt samarbeid i 
forbindelse med at Risør II er "cruise-skipet" på den siste og tiende "epi-
soden" av serien "Norskekysten" som blir sendt på NRK 1 en gang på 
nyåret! Så følg med , folkens,- det blir spektakulære scener....

Vi forsøker etter beste evne å møtes i vårt klubblokale på Kastellet hver 
onsdag. Det vil si, vi prøvde noen ganger med torsdager, men nå er vi til-
bake til "onsdagstreffen". Det hadde vært veldig koselig hvis flere har lyst 
og anledning til å komme.

Vi gjennomførte en fantastisk Trebåtfestival!! Dette takket være en liten 
kjerne som trakk i trådene,- bestående av Jens, Anne B. og Trond. Ingen 
generaler er sterke uten sine trofaste soldater! Tusen takk til alle 
medlemmer som stiller opp å gjør en stor innsats for å markedsføre den 
flotte folkeeide skøyta vår.

Vi ønsker alle gamle, nye og potensielle medlemmer en riktig god jul og 
et godt nytt år!

Anne Grete Strandquist
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Norskekysten i mål
Fire og en halv måned etter starten ved Grense Jacobselv rundet den 
gamle redningskøyten ”Risør II” grensebøyen mot Sverige. De 10 båtene 
hadde fullført tidenes mest utrolige kyststafett!
 For oss tre som har vært mannskap hele veien har opplevelsene stått 
i kø, og vi tar med oss hjem ca. 600 timer med TV-opptak etter de 2000 
nautiske milene. Ca. 120 steder blir med i TV-serien som vi håper å få 
på luften utpå ettervinteren. Som programleder og prosjektleder sitter jeg 
nesten målløs tilbake. Så mange engasjerte og entusiastiske mennesker 
må jo love godt for kystkulturen vår. Jeg kan med stor tyngde slå fast; kys-
ten vår lever i beste velgående.

NRK-teamet Frode Fimland, Dag Lindebjerg og Dag Indrebø idet de 
passerer grensebøyen. Alle tre har vært med på hele reisen. Foto: NRK.
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De siste ukene er det kystlagene på Bragdøya, i Grimstad og Risør som 
har stått for transporten med fl otte tradisjonsbåter som los-skøytene Skøy 
og Dagmar, reketråleren ”Østerøy” og redningskøyten ”Risør II”. I tillegg 
har kystlagene på Lista, i Søgne og Stavern vært gode støttespillere.

Også på de to siste etappene har virksomheter, organisasjoner og myn-
digheter holdt dørene åpne for oss. Alle har vært positive til prosjektet vårt.
 Det er derfor tid for å takke. Alle kystlag, stiftelser og andre kystorgan-
isasjoner har rett og slett stilt helhjertet opp for å vise alt som rører seg på 
hele Norskekysten. Det er nemlig ikke lite. Jeg har ingen problemer med 
å påstå at uten all virksomheten på kysten hadde det stått dårlig til her i 
landet. Det er uten tvil kysten som fi nansierer denne nasjonen!

Derfor kan kystens folk rette ryggen og kreve sitt, enten det gjelder bev-
aring av kystkulturen, fartøyvernet , eller annet kulturelt arbeid.

Nå har vi ca. et halvt år foran 
oss her i NRK-Hordaland med 
redigering før vi skal gi folket 
storserien om Norskekysten. 
Gled dere, for det blir storsla-
gent.

Takk til dere alle, så sees vi 
om et halvt års tid!
     
Hilsen Dag Lindebjerg

Odd Børretzen, som deltok en dag 
på siste etappe med Risør II, 
sammen med Dag Lindebjerg. sammen med Dag Lindebjerg. 
Foto: NRK. 
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Storgt. 9 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00

POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44

FAKS: 37 15 24 01

REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER

BLOMSTERFORRETNING
Strandgata - Risør

Tlf 37 15 01 64/37 15 03 15

 www.jotun.

VÅR LEVERANDØR AV MALING, LAKK OG BUNNSTOFF



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 post@risor2.no. 

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

Jeg vil bli medlem i Risør II´s venner:

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

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

Tlf..................................................................epost.........................................

følg oss på:

www.risor2.no

Risør II-nytt

77
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Risør tannlegekontor
Storgata 5

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
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Planer for våren 2011

Båtpuss/vedlikehold
Når jula og det ‘verste’ av vinteren er lagt bak oss er det tid for forbere-
delse til sommersesongen. Styret og teknisk komite er i gang med å plan-
legge dette og informasjon vil fortløpende bli lagt ut på nettsida vår.  Vi 
håper å få i gang en del av vedlikeholdsarbeidet tidligere, slik at mai ikke 
blir for hektisk..
Vi har en del gamle travere som alltid stiller opp på dugnader, men vi er 
ikke like fl inke til å få med oss nye. Hvis du er en av de som på en eller 
annen måte ønsker å bidra til vårpussen på båten, er det veldig fi nt om du 
tar kontakt. Enten på e-post: post@risor2.no eller til en av oss i styret eller 
til skipperne.

Seilingsplanen
Vi jobber nå med seilingsplanen for 2011. Når du leser dette skal 
foreløpige planer for sesongen være lagt ut på nettsida vår. Den består av 
3 typer aktiviteter:
Medlemsturer
Private (leide) turer
Seilingsoppdrag  (turer for fi rmaer, reiselivsoppdrag e.l.)

I tillegg brukes båten til overnatting når den er ledig.
Private turer og seilingsoppdrag har det vært god etterspørsel etter, mens 
det har vært lavere aktivitet på medlemsturene. Styret ønsker en større 
aktivitet når det gjelder medlemsturer. Økonomisk er medlemsturer det vi 
tjener minst på, men på den annen side er det jo der miljøet bygges og 
rekruttering skaffes. St.Hansturene er et godt eksempel på dette. Da fylles 
båten opp og nye mennesker trekkes inn i miljøet.
Vi ønsker neste år å rekruttere annerledes til medlemsturene. Det vil 
vi gjøre på 2 måter. For det første tror vi at vi må ha fl ere kortere turer 
– alt fra kveldsturer til turer med en overnatting. Det kan være fi sketurer, – alt fra kveldsturer til turer med en overnatting. Det kan være fi sketurer, 
skjærgårdsturer, seiltrening mm. Disse turene annonseres på hjemme-
sida, men også via sms/e-post.
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De lengre turene må vi markedsføre mer aktivt. Vi må ha noen som har 
bestemt seg for å ta turen og at de aktivt er med å rekruttere resten. Da 
kan man også gå utenom vårt eget miljø og på den måten skaffe nye med-
lemmer. Eksempel på slike turer er:

Isegran (Fredrikstad) i pinsen (se egen artikkel)
Nordisk seilas
Medlemstur(er) til Skagen
Sommercruise
Konsertturer til Langesund

..........................

Har du forslag til en tur du og gjerne noen andre har lyst å gjennomføre. 
Ta kontakt – så ser vi om vi kan passe den inn på seilingsplanen og så 
kan vi hjelpe til med å ‘fylle opp’ båten.

"Norskekysten" - en opplevelse!

Tirsdag 7. september seilte vi fra Risør og det som skulle bli en 
opplevelsesrik tur utenom det vanlige; vår deltakelse i den nye 
NRK-serien om Norskekysten var i gang! I Lyngør møtte vi programleder Dag 
Lindebjerg og hans to fotografer Dag Indrebø og Frode Fimland. Mannskapet 
forøvrig utgjorde skipper Arild Larsen, Trond Svenningsen og Asbjørn Øster-
holt.
Fra Lyngør gikk turen tilbake til Risør der vi ble møtt av ordfører Knut Henning 
Thygesen på seilbrett utenfor Stangholmen! Etter en runde i byen med vek-
teren dro vi inn til Moen og de gamle trebåtbyggeriene. Her var det omvisning 
og underholdning med Gallionsfi gurene. Om kvelden dro vi videre til Kragerø 
i kuling og motvind. Neste dag startet med frokost på bokkafe der vi møtte 
Odd Børretzen som skulle være med til Stavern. Underveis fortalte Odd om 
sine mange turer langs denne kyststripa. I Stavern ble vi møtt av represent-
anter fra kystlaget som guidet tv-teamet rundt på den gamle marinebasen 
Fredriksvern. Neste dag gikk kursen mot Sandøysund på Tjøme. Halvard 
Flatland møtte oss og etter en kort omvisning ble det spontanarrangert kyst-
mesterskap i Shuffl eboard! Dette er nok en idrett som mange sjøfolk vil dra 
kjensel på. 
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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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Tlf. 37 15 02 31 - Faks: 40 77 66 55

Utenfor Storefærder hadde vi også en oppvisning i seiling med et særdeles 
nærgående helikopter som fi lmet oss. Vi er lovt kopi av disse opptakene.
11. september kl. 15.33 - 33 minutter bak oppsatt produksjonsplan passerte vi 
grensebøya til Sverige ved Skjærhalden. Men før det hadde vi hatt skalldyr-
frokost hos Harald Haraldsen på Utgårdskilen Trålservice. En fl ott opplevelse 
og et møte med en særdeles talefør og serviceinnstilt representant for kyst-
næringen.
Etter grenserundingen gikk vi inn til Skjærhalden der nrk-folkene gikk i land 
med sine 22 kolli! Vi ble over og hadde en fi n kveld på det lokale skjenkest-t lokale skjenkest-t lokale sk
edet. Dagen etter krysset vi nok en gang Oslofjorden og typisk nok i motvind. 
Vi hadde motvind hele veien til Sverige og da vi rundet snudde vinden og vi 
fi kk jammen motvind på hjemturen også. Det ble en slitsom overfart med mye 
sjø og vind. Vi gikk derfor inn til Stavern før vi fortsatte til Risør neste dag, i 
motvind selvfølgelig! Til tross for at værgudene ikke var med oss, så fi kk vi 
en uke med uforglemmelige opplevelser og vi gleder oss til å se det ferdige 
programmet engang til våren.



Risør II-nytt

14

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

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

www.libris.no

ÅREÅRETS JULEGAVE!!!TS JULEGAVE!!!TS JULEGAVE!!!
Risør II - bokaRisør II - bokaRisør II - boka

NÅ KUN KR: 150,-

Risør 
Tlf.: 37 15 02 88

Faks: 37 15 12 45 

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

www.woodenboat.net

Risør
Trebåtbyggeri A/S

nær
- butikken ved havna
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fra venstre Gerd Jorunn Vestøl, Brit Dahl og Dag Ihlestad.

  

Intervju med nytt medlem.

Brit Dahl er ett av de nyeste medlemmene i Risør IIs venner, og hun har 
nå en sesong bak seg. Brit bor i Arendal, men har en fortid i Risør.
- jeg har vært med på fl ere turer, både i skjærgården, over havet til Ska-
gen og langs kysten til Canal Street - fra havblikk og sol til mye vind og 
"humpete vei". I tillegg til turene som var så varierte med fl otte og sterke 
opplevelser, er det kjempefi nt å komme til byen og kunne bruke båten som 
overnattingssted. Sentralt, sosialt og sjarmerende.
- Trebåtfestivalen var også annerledes og spesiell i år. Jeg så den fra en 
annen side ved å delta på dugnadsarbeid og samvær på Torvet, samt hyg-
gelige treff på dekket til Risør II. Veldig artig å se hvor lett det var å jobbe 
sammen med så mange forskjellige mennesker. Det var virkelig en inklud-
erende og humørfylt  gjeng å være sammen med.
- Jeg håper lysten på vafl er tar seg opp igjen før neste år, sier hun og ler. 
Vi solgte dem som verdens beste vafl er nord for Gibraltar - og de gikk 
unna i en fei.
- Det var hyggelig å bli invitert til dugnadsfest på Kastellet i oktober. Vi fi kk 
servert ferske reker og spekeskinke. Spekeskinka var premie på festival-
regattaen, og det var gøy å treffe igjen folka. Jeppe fortalte fra seiersregat-
taen og om andre artige opplevelser med båten.

Nå står en lang vinter foran oss, og tanken på båtturer er litt fjern. - Jeg 
håper å få med meg årsmøtet på Kastellet, sier Brit - og jeg blir helt sikkert 
med på neste års aktiviteter.
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          tlf 37 15 09 11 - faks 37 15 00 05

Onsdagstreffet

Onsdagtreffene fortsetter på Kastellet. Så hvis du vil komme og ha en 
sosial kveld med andre medlemmer kan du sjekke www.risor2.no og se 
om det blir treff den påfølgende onsdagen.

Vel møtt!

Tur til Isegran i pinsen 2011

Hver pinse er det stort skøytetreff på øya Isegran ved Fredrikstad. Det er 
tradisjon at Risør II er med på dette. Vi starter fra Risør fredag ettermiddag 
og går til Stavern. Lørdag er det over fjorden og opp Glomma til Isegran. 
På kvelden kan vi rusle rundt i Gamlebyen. Søndag er det regatta og 
om kvelden fest med premieutdeling og stor stemning. Mandag er det så 
tilbake til Risør igjen.
I år har Jens Høibø og Nina Høst bestemt seg for å være med og de tar 
spesielt ansvar for å rekruttere nok deltakere til turen. Har du lyst til å 
være med? 
Ta kontakt med Jens eller Nina eller sendt e-post: post@risor2.no
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ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362

Postboks 66 - 4951 Risør
Tlf 37 15 11 30

Faks 37 15 00 05
TAU - BÅTUTSTYR-JAKT

FISKE - FLAGG

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

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen

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

            Tlf. 37 15 14 20

Risør tannlegesenter
Postboks 139 - 4951 Risør

Tannlegene
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81

Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20

Vi premierer våre annonsører!
I vårnummeret av Risør II Nytt trekker vi ut en vinner blant 
våre trofaste annonsører. Vinneren får en kveldstur med 
Risør II etter avtale. Vinneren kan invitere inntil 12 person-
er med seg på turen, familie, venner eller ansatte.

Årets vinner ble optiker Knut Myren
Gratulerer!
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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

Reidar Grøsle
næringssjef

Knut Henning ThygesenKnut Henning Thygesen
ordfører
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Trebåtfestivalen 2010
Også i år ble Trebåtfestivalen en suksess. Det virker som om festivalen 
har kommet seg opp av bølgedalen den var i for bare få år siden. Og det 
har den klart gjennom å spisse festivalens profi l noe som bl.a. vises gjen-
nom satsingen på håndverkergata.
For Risør IIs venner er festivalen viktig. Totalt er det 40-50 av våre med-
lemmer som på en eller annen måte er med og bidrar. Det skapes liv 
rundt standen vår. Ikke bare gir dette oss et viktig økonomisk bidrag til 
drift og vedlikehold av båten, det bidrar også til at miljøet rundt båten og 
venneforeningen  styrkes. 
Risør II-boden
Salg av kaffe/mineralvann og vafl er gikk strykende. Det samme med 
Risør II-effekter og ikke minst Risør II boka. Vi takker alle som bidrar med 
dugnadsarbeid for Risør II på trebåtfestivalen. Og ser fram til å treffes 
igjen neste år.
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Regattaen
Også i år vant Risør II skøyteregattaen. Gratulerer til skipper og manns-
kap. Premien, en pæreskinke ble servert på dugnadsfesten i oktober hvor 
også Jeppe fortalte fra regattaen. 
Risør II og håndverkergata
Vi har en viktig rolle i organiseringen av håndverkergata på festivalen. 
Det arbeidet starter rundt nyttår og helt fram til avslutningen av festiva-
len. Tidkrevende, men moro å holde på med. Det gir oss også en på-
virkningsmulighet på utformingen av gata. Vi syns selv at håndverkergata 
bedrer seg år for år, og det gjør at festivalområdet ikke bare er preget av 
salgsboder.
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Trebåtfestivalen 2011
Arbeidet med neste års festival (4.-7. august) er allerede i gang. Det 
jobbes med tema ‘Fra seil til damp’.  Høres spennende ut. Vi kommer nok 
til å videreføre våre aktiviteter, men noen endringer kan det bli. Det kom-
mer stadig spørsmål om noe annet enn vafl er inne på festivalområdet. Vi 
håper å gjøre noe med det. Det er også mulig at boden vår fl yttes nær-
mere torget fordi elektrikerne har problemer med å gi oss nok strøm der vi 
står nå.
Har du innspill til aktiviteter som kan gjøre håndverkergata enda bedre, tar 
vi i mot det med takk. Og gjerne med forslag om aktuell håndverker. En 
seilmakeraktivitet vil vi f.eks. gjerne ha, men vi har ikke fått tak i noen. Er 
det noen som har noen tips?
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- din lokale bank

Risør tlf. 37 14 76 00

www.sparesor.no

Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Brokelandsheia tlf. 37 15 35 50Brokelandsheia tlf. 37 15 35 50
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Trebåtfestival Regattaen 2010 med Risør II

Trebåtfestival Regattaen er en spennende og nervepirrende seilas når det blåser friskt.  Det har 
vært årlige kollisjoner, som regel før start. De meldte frisk vind til årets seilas.
Risør II har gjort det bra. Før årets seilas hadde vi 3 napp i vandrepokalen fra 2002? . Så i frisk 
vind er Risør II favoritt, men ikke uten skarp konkurranse.  Det seiles nemlig på handicap på 
samme måte som de moderne båtene med LYS systemet. Nytt i år var at alle båtene har handi-
cap-tall for reduserte seilføringer slik at de som må redusere seil opprettholder vinnersjansene.
Nytt i de siste årene er også startprosedyren. Båtene kan starte når de vil innen 10 minutter 
etter startskuddet og det nøyaktige starttidspunktet noteres av dommerne. Dette er for å spre 
båtene og da forhåpentlig unngå kollisjon. Det er også lov å tjuvstarte mot et lite tidstillegg.
I 2008 kolliderte likevel 3 båter. Kamalie på babord halser så ikke Caliope 4 og kolliderte. RS 1 
Colin Archer måtte unngå Kamalie nå for full maskin akterover og kolliderte også i Caliope 4 og 
brakk klyverbommen. Caliope 4 fi kk betydelige skader på rekke, skrog og rigg. 
På Risør II har vi alltid mange ombord i regattaen. Det trengs mange når skjøtene skal dras inn 
og det er hyggelig at mange medlemmer kan få være med. Men det er en utfordring å få alle til 
lært opp på den korte tiden.
I mange år har båtens faste mannskap vært med, hvilket jeg setter veldig stor pris på. Denne re-
gattaen er et teamarbeid. Arild er co-skipper i styrecockpiten. Vi diskuterer taktikk og Arild holder 
utkikk i le og betjener fokkeskjøtet. Tore er utkikk i baugen i lo og overhaler forseilene, en farlig 
jobb hvis det gjøres feil. Dag er i fremre cockpit håndterer klyverskjøt og storseilskjøt sammen 
med en medseiler. Og på dekk sitter minst 6 av gangen og drar inn fokk og klyverskjøte.
Som vanlig dro vi langt ned på Østerfjorden for å sette seil, godt unna annen skipstrafi kk. Det 
faste mannskapet rettleder medseilerne i å heise seil. Storseilet er tungt å få opp så det er godt 
med mange hender. Med alle seil satt krysses det opp mot havna i korte slag så det skal bli så 
mye trening som mulig før startskuddet går. Teipmerker ble satt på skjøtene så vi visste nøyak-
tig hvor stramme de skulle være og medseilere trenet i å få skjøtene inn korrekt.
Vinden var frisk og vi og en mindre båt de eneste med toppseil. Kragerø og Colin burde gi oss 
konkurranse selv med redusert seilføring. Starten gikk fi nt i år med god avstand mellom de 15 
båtene. Vi var nesten 5 minutter etter skuddet og hadde mange båter foran oss. Men i den friske 
vinden toget vi avgårde og hentet inn den ene båten etter den andre. Bautene satt perfekt i alle 
bautene i hele seilasen. Forseilene var inne og fast før vinden fylte dem. Meget bra mannskap-
sjobbing.
Velsia hadde startet først med en liten men lovlig tjuvstart og lå først i løypa før kryssmerket ved 
Furuøya på andre runden. Dvina, Flekkerøy og Nirvana hakk i hæl. Vi hadde ennå Frøya bak 
oss. Her gjorde imidlertid undertegnede en gedigen skippertabbe. Vi sto for langt ut før merket 
og kom således til merket på babord halser. Frøya kom på styrbord halser men det så ut som 
vi skulle fi nt skulle klare å runde før dem men Frøya hadde nå fått opp farten de er kjent for. 
For sent så jeg at det ikke ville gå og det var også for sent å falle av og gå aktenom. I siste liten 
måtte vi slå 5 meter før merket og unngikk så vidt en diskesituasjon. Falt så av, jibbet og seilte 
opp til merket på nytt. Selv om det gikk relativt fort i den friske vinden, var noen minutter tapt og 
kanskje seieren. Vi rundet likevel som nr. 5 og foran Flekkerøy som hadde overstått rundings-
merket altfor mye og tapt kanskje mer enn oss.
Siste fjerdedelen av seilasen gikk bra og fokka ble spridd på lensen. Publikumsslaget tett inntil 
Kastellet ga oss applaus og gjorde også at vi passerte Nirvana på målstreken, 1 time og 20 
minutters seilas. Så var det spenning helt til alle sluttidene var regnet ut.
Det ble seier igjen! 
Vi slo Velsia med 1,5 minutt, Flekkerøy på 3dje med 3 minutter. Det var tett mellom båtene i år. 
De 9 første båtene var innenfor 6 minutter på korrigert tid.
Risør II skal graveres for fjerde gang på pokalen. 
Jeppe



Risør II-nytt

Sensommerhelg i Skagen.
Risør 2 var mer enn full av folk da hun en nok en gang fosset for fulle seil 
over havet til Danmarks nordligste punkt.
Denne gang var vi 13 om bord, men det betydde ikke ulykke, bare lykke 
fra fredag til søndag.
Og om noen skulle lure på hvorfor vi stadig vender tilbake til Skagen, år 
etter år:
kanskje dette bildet av Jonas mot hav og himmel gir noe av svaret? 
-Også bildet fra hagen til dejlige Brøndum, da, selvfølgelig!
Her med engelske George Cox i forgrunnen, og Jonas Jul Kjærgaard som 
var med for fjerde gang og nok er blitt litt hekta,
som fl ere av oss...

Tekst og foto: Grethe Hald


