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Lederen har ordet

Risør II-nytt

VÅR BÅT!
Det er fantastisk at en liten by som Risør kan ha så stort
engasjement i en gammel båt!
Jeg håper alle i vår kommune nå vet at redningsskøyte
fra Risør med byggenummer 30 og stabelavløpingsår 1912
og 1991, ikke er en privat sak med ﬂotte seilaser tilgodesett
en håndfull mennesker!
Vi er mange som er med å skaffe inntekter til drift og vedlikehold av Risør
II. Hvorfor legger vi så mye arbeid i dette da? Hva er det som gjør at vi
stiller på dugnad i “Risør II’s lille kabyss” på de deiligste (eller verste) dagene i ferien for å steike vaﬂer og lage kaffe og dandere ﬁskeburgere når
lukta sitter i klær og hår i dagevis, møte på “lokalet” på Kastellet gjennom
vinteren når det snør og regner som verst eller gå rundt å selge annonser
til dette medlemsbladet eller å sitte i timevis med innﬂøkte regnskaper for
stiftelse og venneforening.....
Fordi det er gøy?.. Morsomt?
Nei, det er ikke alltid gøy eller morsomt! Og det er ikke alltid at fritiden
strekker til heller. Og da sitter en der med dårlig samvittighet...
Hvorfor gjør vi det da?
Det har vi spurt oss selv om mange ganger - og svaret er veldig enkelt:
Det er meningsfullt! Det føles godt å treffe forskjellige mennesker og å
ha et felles engasjement i arbeidet med å holde “liv” i en gammel redningsskøyte. Det kunne sikkert være noe annet vi kunne brenne for og
ofre fritida vår for, - men nå har det altså blitt Risør II for ﬂere av oss.
Vi som har vært med fra starten, i det entusiastiske året 1986, har hatt
våre oppturer og nedturer, men vi holder fortsatt “koken“. Og kanskje vi
“gamle” koker litt for mye, for det vi ønsker oss for framtida er nye “kokker”! Vi ønsker yngre, spreke, nevenyttige, seilingslystne og sosiale mennesker i vår medlemsgjeng. Det krever litt fartstid og spesiell interesse å
sette seg inn i alle rutiner og alt vedlikeholdsarbeid, men fordi vi er ﬂere
som gjør en jobb for å holde båten tilgjengelig og sertiﬁsert for fellesskapet, kan alle bidra med sitt. Noen reparerer motor, noen lakker og stoffer
og noen steker vaﬂer!!!
Båten er byens og tilgjengelig for alle. Etter det vi vet er dette den eneste
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Colin Archer-skøyta i verden (!) hvor alle er velkomne om bord og kan få
mulighet til delta på seilaser, regattaer og overnattingsturer. Mer eksotisk
kan det vel ikke bli? Det er i alle fall et godt tilbud!
I år går vi for å gjøre om eierforholdet av båten fra Stiftelsen til
Venneforeningen. Da vil vi også legge ned Stiftelsen. Det er for tungvint
med to styrer for å drifte Risør II. Det innebærer ingen praktiske endringer,
men noen økonomiske.
Vi forsøker å etterkomme medlemmenes ønsker om turer og opplevelser
i seilingssesongen. Noen vil på hvitveistur til Jomfruland, noen vil høre
på Jazz i Arendal og andre vil på sommercruise. Har du noen ønsker, ta
kontakt.
Er dere en vennegjeng som har lyst på en skjærgårdstur eller Skagentur:
Bruk Risør II! Vi har seks ansvarlige skippere, hvorav tre er sertiﬁsert for
charterturer. De tre andre er førsteklasses regattaseilere og medlemsturskippere!
På seilingsplanen på www.risor2.no, vil du se at noen datoer er satt opp
for turer. Meld deg på! Risør II er påmeldt Nordisk seilas som i år har Risør
som siste vertshavn. Ikke nok med det; det hele avsluttes på Lyngør, der
man rekonstruerer hele slaget på Lyngør i 1812. Dette blir en stor
opplevelse!
Vi skal fortsette det gode samarbeidet med Risør Trebåtfestival i år
også. Trekløveret Anne B., Jens og Trond er også i år tilretteleggere for
håndverksgata på festivalen. Undertegnede vil nok ha en lilleﬁnger med
i utstillingen for “Det maritime Risør” på Dampskipsbrygga. Årets tema
på Trebåtfestivalen er “SEIL”,- og på Dampskipsbrygga skal vi også
legge vekt på Øster Riisøer på Napoleons tid og krigsseilerne fra 1. og 2.
verdenskrig.
...Så lurer du fremdeles på hvorfor vi gidder?... Det er meningsfullt!!
God sommer! �
Anne Grete Strandquist
Leder av Venneforeningen
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REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER
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VÅR LEVERANDØR AV MALING, LAKK OG BUNNSTOFF
BUNNSTOFF

www.jotun.
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Trebåtfestivalen 2012
Også i år er Risør IIs venner sentrale i gjennomføringen av Trebåtfestivalen. Det er en viktig arena for oss. Både for miljøet og det sosiale samholdet i venneforeninga og at den er en viktig inntektskilde for oss slik at vi
kan klare å holde båten i god stand.
Også i år skal vi ha ansvaret for Håndverkergata. Der er det faste personer som stiller, men vi vurderer om vi skal trekke noen ﬂere med. Men
først og fremst dreier dugnadsarbeidet seg om å drifte boden vår. Alt
tyder på at vi kan fortsette fjorårets suksess med ﬁskeburger. Ellers blir
det selvsagt vaﬂer, kaffe og brussalg. Vi vil i år prøve å være tidligere
ute med dugnadsoversikten. Vi sender som vanlig ut e-poster og sms’er.
Likevel vil det være veldig ﬁnt om dere allerede nå sender oss en e-post
(post@risor2.no) om dere vil være med på dugnaden. Dersom dere angir
antall vakter og ønsket tidspunkt kommer dere først i køen for å få ønskene oppfylt.
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Det maritime Risør
Begrepet “Det maritime Risør” begynner å få feste i folks bevissthet.
I Risør er det mange lag og foreninger som har interesser knyttet til
kysthistorien, kystkulturen, til havet og den økonomiske veksten skipsbygging og skutefart førte med seg og de aktivitetene nærheten til kyst og
hav fører med seg.
De lagene som begynner å ﬁnne felles plattform med “det maritime Risør
er:
Kystlaget Østerriisøer
Skuteklubben
Sjømannsforeningen
Kanonjolla og den optiske telegraf
Historielagets maritime gruppe
RS Risør II
Risør museum
Seilforeningen, roklubben og motorbåtforeningen er representert ved at
ﬂere i personer er medlemmer i ﬂere foreninger.
Formålet med dette fellesskapet er tanken på at en er i dialog med
hverandres foreninger og at man kan samarbeide om større prosjekter. Et
slik prosjekt er at Trebåtfestivalledelsen vil trekke veksel på den
kunnskapen de forskjellige lag og foreninger har for å lage en felles
utstilling under de hektiske festivaldagene. I år som i fjor vil det bli eget
utstillingstelt stilt til disposisjon på Dampskipskaia.
Hver forening har sin egenart og sine særinteresser, sine tradisjoner og
synspunkter. Det som forener dem er ønsket om å samle og formidle
lokalhistorie, og kanskje få mer tilbake gjennom samarbeid.
De ﬂeste foreningene sliter med “etterveksten”. Medlemmene er ofte
voksne menn i pensjonistalder,- det er få kvinner og få yngre. Hvem skal
holde levende den maritime historien for kommende generasjoner?
Dette bør også være et aktuelt tema for “det maritime Risør”. Det skal bli
spennende å se om samarbeidstanken vil overleve i framtida. Alternativet
virker ikke lovende....
AG
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Sesongen er i gang!
Isegran – 25.-28. mai (Pinse)
Et av høydepunktene i sesongen er den årvisse turen til Isegran ved
Fredrikstad. Turen går fra Risør fredag ettermiddag til Stavern hvor vi
ankrer opp. Lørdag går ferden over fjorden og opp elva til Isegran. Der er
det et yrende liv av entusiaster og båter. En rusletur i Gamlebyen blir det
tid til for de som ønsker det. Søndagen går turen ned elva til en skøyteregatta på fjorden. Et ﬂott skue er det når 20-30 skøyter deltar. Søndagskvelden er det sammenkomst hvor premier deles ut. Det er underholdning og god mat. Anbefaler turen på det sterkeste!

Moensdagen 3. juni
Risør II reiser inn til Moen og Hammeråker ca. kl. 9. Fra kl. 11 er det omvisning i båtbyggeriene og diverse aktiviteter.

Onsdag 6.juni
Hvis været er bra, ﬂytter vi samlingen på Kastellet til båten og tar en
medlemstur i skjærgården. Avgang vil være ca kl.19. Vel møtt!

Skagen 9.-12. juni
Foreløpig litt usikkert om det blir nok deltakere på denne turen. Meld derfor fra så raskt som mulig dersom du kan tenke deg å være med på turen.

Kjempestaden, Arendal
Vi er invitert til å delta på dette årlige arrangementet som foregår 15. og
16.juni. Medlemmer som har lyst til å være med kan melde seg på til
nilsthuv@broadpark.no
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St.Hans tur i skjæra
Meld deg på den tradisjonelle feiringa av St.Hans på Risør II. Vi ﬁnner et
sted i skjæra og griller og koser oss før vi setter kursen mot bålet. Har du
ikke vært med før? Da bør du prøve det i år!! Medlemmer som har lyst til å
være med kan melde seg på til nilsthuv@broadpark.no

Nordisk Seilas
Foregår mellom 28.juni og 5.juli. Seilasen starter i Hals ved munningen
av Limfjorden og går til Uddevalla. Fra Uddevalla går det videre mot Risør
som er avslutningshavn. Alle deltakende båter er deretter inviteret til å
overvære rekonstruksjonen av "Slaget på Lyngør" 6.juli.
NB! fulltegnet

Langesund 14.-15.juli
Vi har blitt invitert til Langesund for å være med på et arrangement til
minne om den dansk norske marinekaptein Hans Petter Holm som var
kaptein ombord på Najaden i slaget på Lyngør 1812. Vi reiser til Langesund med blant annet en del av mannskapet på Kanonjolla.

Sommercruise til Mandal 17.-24.juli
Skipper er Dag Ilestad og alle som kunne tenke seg å være med kan ta
kontakt med dilestad@online.no.

Canal Street (Arendal) 24.-28.juli

Båten vil, tradisjonen tro, ligge i Pollen under festivalen. I år kommer
båten sannsynligvis rett fra sommercruiset, men det blir mulighet for å
være med på turen hjemover fra Arendal. Og så anbefaler vi å ta en tur
til Arendal under festivalen og oppleve stemningen. Kom gjerne ombord selvom du bare er på dagsbesøk. Og for de som ønsker det er
du velkommen til å overnatte i båten for ei billig penge. Ta kontakt med
dilestad@online.no
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Gaven til den som har alt!
Den spennende historien om
redningsskøyta R/S Risør II.

NÅ KUN KR. 150
Vi har også hvite og blå t-trøyer, caps og windbreaker med Risør II-logo:
T-trøye kr. 100
Caps kr. 50
Windbreaker kr. 350

bestill på post@risor2.no
eller ring 41409088
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Solsiden
Grønningveien
37 A1,

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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Trebåtfestivalen 3.-5. august
Båten er selvsagt på plass i indre havn under festivalen. Detaljene er ikke
helt klare, men sikkert er det i alle fall at vi skal være med på regattaen.
Og vi går for seier i år også!
Mer om Trebåtfestivalen på annet sted i dette bladet.

Skagen 24.-26. august
Tradisjonen tro, stiller Jeppe som skipper på ettersommerens Skagenstur.
Som regel er det mange som vil være med på disse turene. Meld din interesse så tidlig som mulig så er du sikret plass. Kontaktperson Nils Thuv

Fisketurer / skjærgårdsturer
Vi har lyst til å bruke båten mer aktivt også i nærområdet vårt. Det kan
være små kveldsturer, seiltrening eller ﬁsketurer. Slike turer kan være greit
å ta mer ’på sparket’ avhengig av vær og tilgang på skipper/mannskap. Vi
kommer derfor til å bygge opp ei SMS-liste for de som er interessert i å få
meldinger når det blir slike turer.
Er du interessert i å stå på ei slik liste?
Send e-post til post@risor2.no eller nilsthuv@broadpark.no
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Dugnad
I løpet av vinteren har det vært gjort en
jobb med rorbeslagene, Mekanisk linje
på Risør videregående har hjulpet oss
med nye beslag og så måtte roret på
plass igjen! Nils og elever fra Voksenopplæringen assisterer.

Statoil Service Risør

Storkiosk · Hamburger · Pizza

RISØR SKO A/S
tlf. 3715 1640

risorsko.no

Åpent til 23 - Tlf. 37 15 10 90

Tlf. 37 15 02 31 - Faks: 40 77 66 55
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Strandgt. 17- 4950 Risør
Tlf 37 15 11 30

HUSK

GRASROTANDELEN!!

TAU - BÅTUTSTYRFISKE - FLAGG

Risør
Tlf.: 37 15 02 88
Faks: 37 15 12 45

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

Kragsgt. 10 4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no
www.libris.no
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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 personer med seg på turen, familie, venner eller ansatte.

Årets vinner ble
J. Torjusen

Restauranthus
ANITA JUL-LARSEN

ØVREGT. 27 - tlf. 37153362/91616369

Strandgata 23
tlf. 3715 0777

Risør tannlegesenter
Postboks 139 - 4951 Risør
Tannlegene
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81
Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen
Tlf. 37 14 39 50
www. sjosenteret-risor.no

INTERSPORT RISØR
TORVET 3, 4950 RISØR
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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!

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
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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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VELKOMMEN TIL

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

Risør Guldsmedforretning
Kragsgate 6
4950 Risør
Tlf. 3715 1484

Bank fra A til Å
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Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

- din lokale bank
Risør tlf. 09200

Brokelandsheia tlf. 09200
www.sparesor.no
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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,
Per K. Lunden

ordfører

Kamilla Solheim
næringssjef

Tlf. 37 14 96 00
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Dugnad fortsetter:
Mens skøyta henger i stroppene kommer det siste bunnstoffet på plass.
I tillegg til rorreparasjonen har kjølen blitt reparert med spesialmørtel.
Elever ved Risør voksenopplæring har vært med på dugnad og en elev
med murererfaring har hatt kjølen som spesialoppdrag. Som bildene viser
så er det lenge siden kjølen har sett så ﬁn ut!

Way Yo fra Burma tar
på seg jobben med å
stoffe der kjølen har lagt
på støttene.

Way Yo stoffer og Sultan
fra Tsjetsjenia inspiserer
jobben han har gjort på
kjølen.
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Vellykket medlemstur til Jomfruland.
Etter intens dugnadsinnspurt var båten klar til årets første medlemstur.
Den tradisjonsrike hvitveisturen til Jomfruland gikk av stabelen søndag 29.
april med full båt. Sola skinte, men dagen startet med en del vind, såpass
at vi vurderte om vi skulle ta turen. Dette skal jo være en koselig tur for
alle. Vi ble enige om å forsøke oss og heller snu og ﬁnne en lun plass dersom det ble for ille. Men det ble det ikke! Vinden spaknet etter hvert og vi
ﬁkk en ﬁn tur mot Jomfruland selv om motvinden gjorde at vi måtte bruke
motor. I land på Jomfruland ﬁkk vi nærmest en sommerdag. Hvitveisen
stod ennå i full prakt og vi nøt noen timer i land der ute.
Vinden hadde løyet i meste laget til hjemturen, men vi satte seil og koste
oss på veien ned mot Risør. Måtte ha litt hjelp av motoren på deler av
turen for ikke å komme alt for seint hjem. En ekstra spiss på opplevelsen
var det når skipper Arild seilte båten gjennom Bommen. Imponerende
hvordan han manøvrerte og en ﬂott opplevelse var det.
For de av dere som ikke har vært med på denne turen før, anbefaler vi
den på det varmeste! Den gjentas neste år!!
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