
Årsmelding 2016 for Risør II’s venneforening 

Styret har bestått av: 

• Anne Grete Strandquist, leder 

• Dag Ilestad, driftsleder 

• Torkild Grimsrud, kasserer 

• Torstein Hagenlund, styremedlem 

• Karl Wilhelm Nilsen, styremedlem 

• Jørn Torfinn Røed, styremedlem 

• Trond Svenningsen, styremedlem 

 

• Jan Helgebostad, revisor 

• Valgkomité: Jon Morten Homme, Jens Høibø og Asbjørn Østerholt 

Det har blitt holdt seks styremøter, (06.01., 02.03., 13.04., 22.06., 16.09., 02.11.)  flere 

medlemsmøter den 1. og 3. onsdagen i måneden og planleggingsmøter i forkant av 

Trebåtfestivalen. Forrige årsmøte ble avholdt 16.april 2016. 

Vi har også gitt ut to utgaver av Risør II-nytt, med annonser og allsidig innhold, blant annet 

et kontinuerende knutekurs fra Karl Wilhelm. Redaktør og lay out’er er som vanlig Trond. 

Vi har pr. i dag ca 250 medlemmer i Vennerforeningen. 

Våren 2016 hadde driftsgjengen og andre dugnadsallierte en gjennomgående renovering av 

Risør II. Hele dørken ble tatt opp, både i byssa og salongen og alle kjølbolter ettersett og 

strammet. Etter at dørken igjen var på plass malte Torstein hele dørken to strøk. Den årlige 

vårpussen foregikk i år på Skomakerskjær for første gang. Skutesider og bunnen fikk sine 

malingstrøk, rekkene fikk lakkstrøk, master og dekk ble oljet. Vi er fremdeles så heldige at vi 

har Jotun som sponsor og vi får de produktene vi har behov for av dem. 

Propellen ble også justert og tilpasset. Kjølskoen viste tegn på korrosjon og derfor ble det 

montert sink-anoder og overmalt med rusthindrende maling. Karl Wilhelm gjennomførte sin 

årlige dugnad ved å ta alle livbeltekassene som står på dekk, hjem til seg, pusse og lakke 

noen strøk og sette tilbake på dekk. I alt ble det en stor opprustning av Risør II.  Sigvard med 

knutekursgjengen til Karl Wilhelm utnyttet gammelt tauverk og knyttet to store matter til 

Risør II. Den ene ligger på dekk, den andre er boltet fast i Tollbodbrygga der Risør II har sin 

faste plass.  

• Halvorsens hadde sin årvisse Kristi himmelfartstur til Skagen. 

• På en av årets første turer til Isegran skjedde det dessverre et propellhavari, men da 

var de kommet på hjemvei og var i nærheten av Jomfruland. Skøyta ble tauet direkte 

til Indre Havn om morgenen 17. mai og lå akkurat klar til å fungere som scene 

gjennom nasjonaldagens arrangementer. Men Risør II vant for øvrig regattaen ved 

Isegran. 

• Den årlige og tradisjonelle hvitveisturen til Jomfruland ble i år omgjort til hvitveistur 

til Askerøya ved Lyngør ut i fra de rådende vindforholdene. Men det hadde vært en 

vellykket tur. 



• Anne Grete hadde med klassen sin på en vellykket dagstur til Lyngør.  

• Sant Hans-turen ble gjennomført som vanlig. 

• Jeppe var kapt’n på Colin Archer-treffet i Stavern. 

• Veteraner fra Sjøkrigsskolen fikk en finn men litt tøff tur… 

• Vi var også med å markerte Kystkulturdagen på Moen. 

• I tillegg har vi hatt flere turer med private og Risør II-venner, fisketurer 

• I tillegg til regattaen ved Isegran, var Risør II også med på Trebåtregattaen. 

Det ble dessverre ikke noen deltakelse på Nordisk seilas til tross for påmelding og stor 

optimisme om å få med både medskipper og ungdommer. 

Årets Sommerkrus fra 8. til 15. juli gikk nedover svenskekysten til Smøgen, Marstrand og 

Donsø, hvor de deretter seilte over til Læsø og videre til Skagen. 

Trebåtfestivalen ble akkurat så slitsom og bra som den pleier å være. Vi var godt forberedt 

med mat og drikke; fiske- og storfeburgere fra Sparmat på Brokelandsheia og drikke som vi i 

år måtte kjøpe gjennom Trebåtfestivalen. I tillegg stekte vi vafler og traktet kaffe… Jens er 

suveren på å lage vaktlister og i sum ble det satt opp 172 timeverk for disse tre dagene bare i 

«Risør IIs lille kabyss». I tillegg gjorde han, Anne Bartnes og ikke minst Trons en kjempejobb 

med å organisere alle utstillerne på festivalen. Heldigvis ble det overskudd i år også. 

Høstaktiviteter 2016 har vært onsdagsmøtene på Kastellet og de andre onsdagene har det 

vært treff og dugnad på Skomakerskjær. 

2016 var året vi feiret at det var 25 år siden sjøsettingen av Risør II på Lekerøya. Dette 

avrundet vi på høstfesten/dugnadstakkefesten på Kastellet 11. november. Da var det fullt 

hus på Kastellet og marsipankake nok til alle.  

Til slutt er det verdt å nevne i årsmeldingen at Venneforeningen Risør II har et veldig godt 

samarbeid med Sjømannsforeningen, Kystlaget, Kanonjolla og Skuteklubben. Dette viser seg 

på Trebåtfestivalen da vi «viser oss fram» sammen. Med felles telt, eller som i år, på hver 

side av «håndverksgata». Også i dag, hvor vi er i Sjømannsforeningens lokaler og har 

årsmøte koordinert med Kystlaget og har felles sosialt samvær etterpå, viser at vi er litt som 

Tordenskiolds soldater,- det ser ut som vi er mange, men vi er de samme som går igjen på 

flere arenaer. 

 

Anne Grete Strandquist,  

leder 

 


