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Lederen har ordet

Risør II-nytt

Et nytt år beveger seg mot slutten. Det første
året for meg som leder i venneforeninga. Jeg
ble kastet inn i dette – og visste vel ikke helt
hva jeg sa ja til. Men jeg var motivert – det
var masse jeg hadde lyst til å ta tak i sammen
med styret. Og i styret sitter det mange positive mennesker.
For å si det med en gang; det er masse vi
ikke har fått til. Vi skulle hatt flere turer, flere
skippere, skaffet flere medlemmer, arrangert
flere møter, flere skulle vært på dugnad, flere
inntektsbringende aktiviteter, og sånn kan vi
fortsette. Hvis vi vil ha negativt fokus....
Men kanskje skal vi stoppe opp litt og spørre
oss selv; Hva har vi faktisk fått til?
Ny master er på plass, mesanmasta er også
skiftet, og vi har også gjort en god del annet
dugnadsarbeid. Båten er brukt mer enn året
før, medlemsregister og regnskapssystem
er skiftet, to nummer av Risør II-nytt er produsert. Båten brukes i Canal Street til turer
for artister. Vi fikk mye ut av trebåtfestivalen.
Vi arrangerer en medlemsfest i november.
Mange andre ting kunne vært nevnt. Jeg vil
takke alle dere som har vært med å bidra og
så vet vi at enda flere ønsker å være med å
bidra. Det dreier seg om å få organisert det.
Og det får vi til bare vi får hodet over vannet
– i alle fall nesetippen.

Vi håper du finner noe interessant i dette
nummeret av Risør II-nytt. Vi er fortsatt i
gang med å lage nye internettsider – De skal
ikke være langt unna!! Regner med at første
versjon er på lufta i alle fall før jul.
Så vil jeg ønske dere alle en fin førjulstid.
Og så ser vi fram til å ta båten i bruk igjen
utpå vårparten – og før det ses kanskje noen
av oss på dugnad?
Hilsen Jens

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

Få med deg lokalnyhetene for Risør og
Gjerstad, les
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Overnatting i Risør II
Av og til kommer det spørsmål om det er
mulig å overnatte i båten når den ligger
i Risør. Det kan være utenbys medlemmer som er på besøk i Risør, eller medlemmer som har gjester på besøk.

Og i tillegg har venneforeningen fått 4
nye medlemmer!

Vi synes det er hyggelig å åpne for
det, så sant det passer i forhold til den
ordinære bruken av båten.
I sommer har bl.a. Hilde Feuerherrn
overnattet i båten ved 2 anledninger.
Hun har også hatt med seg noen venninner; Rebekka, Oddny og Ellen. Selv om
været ikke var topp, var de begeistret for
å overnatte i båten. Det gir en spesiell
følelse å oppleve byen fra dekket på
Risør II, sier de.

Også andre har overnattet i båten i sommer, blant annet under trebåtfestivalen.
Kanskje vi skal gjøre dette ’tilbudet’ litt
mer kjent neste år?

REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER
POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44
FAKS: 37 15 24 01
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Canal Street
- en hyggelig tradisjon
Canal Street i Arendal har blitt en veldig hyggelig festival – med mye folk og god
stemning. Den arrangeres i slutten av juli hvert år. Risør II får ligge sentralt i Pollen
fordi festivalen bruker oss til turer med forskjellige artister. Arild og Dag hadde ﬂere
turer i Arendals skjærgård for festivalen. Det var svært vellykket og gode tilbakemeldinger fra festivalledelsen. Dette er en god markedsføring av Risør II.
Innimellom turene benytter medlemmene seg av båten. Vi spiser og hygger oss på
dekk og noen benytter også sjansen til å overnatte slik at de får med seg ﬂere dager
av festivalen.
Medlemmer kan bli med på båten fra Risør til Arendal og hjem igjen. I tillegg er det
plass til overnattingsgjester mens den ligger i Arendal. Er du på dagstur er du velkommen ombord for å nyte stemningen.

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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Gripende opplevelse
Søndag 29. juli inviterte Karl-Wilhelm (Nilsen) slekt og venner til en høytidelig
markering. Liseba, som døde for ett år siden hadde bedt om at asken etter
henne skulle spres på Høybåen utenfor Stangholmen.
Det ble ikke plass til alle på Risør II derfor gikk også Rune ut med sin nye båt,
katamaranen Tu Can Tango. Det ble en gripende og flott seremoni for alle oss
som fikk være med.
Etterpå gikk vi inn til Bommen
hvor Karl-Wilhelm inviterte til
en hyggelig minnestund med
servering av reker.

Tlf. 37 15 00 43
Storgt. 9 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00

Tlf. 37 15 03 65 Faks 37 15 15 07
6

Risør II-nytt

"Mandagsklubben"
Hva med en mandagsettermiddag på Kastellet?
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. Vi starter opp med disse mandagskveldene igjen rett etter
nyttår. Jens vil være der i alle fall fra kl 18.30 – 19.30. Alle Risør II venner 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.
Vi har Risør II-butikken, der vi selger andelsbrev, halvmodeller, bilder av skøyta og
graﬁske blad.
Det nyeste tilbudet vårt er at vi kan 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

Jeg vil bli medlem i Risør II´s venner:
Navn................................................................................................................
Adresse..........................................................postnr........................................
Tlf..................................................................epost.........................................
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Risør tannlegekontor
Storgata 5
Tlf: 37 15 51 71
Tannlege Oddvar Halvorsen
Tannlege Barbro Printzell
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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

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 2007
Vi var veldig spente i år– og kanskje
også litt usikre på hvordan den ’nye’
trebåtfestivalen ville slå an. Særlig tenkte
nok vi på at vi mistet muligheten til å servere fra ’Risør IIs lille kabyss’. Den har
jo vært en av bærebjelkene i foreningens
økonomi. Men vi bestemte oss tidlig for
å ta utfordringen istedet for å ’sutre’ over
det vi mistet
Og for å ha sagt det med en gang, økonomisk gikk det over all forventning. Vi
fikk minst like stort overskudd som vi har
fått de siste par årene. Og det var en
utfordring å finne på nye aktiviteter; Vi
satset på:
Oppdrag fra festivalen: Organisering av
håndverkergata
Turer med Risør II
Salg av Risør II effekter
Knute-bod med demonstrasjon salg
og ’verksted’. I tillegg konkurranse om
å klare et visst antall knuter på kortest
mulig tid.
Den tradisjonsrike ’rekefesten’ ombord i
båten
Vi stilte også opp på kort varsel for festivalen med å selge festivalpass og ta
serveringen på en tur som Boy Leslie
arrangerte.

Sentrale personer som gjorde en stor
innsats var: Mette-Marit Salvesen, Anne
Grete Strandquist, Trond Svenningsen,
Karl Wilhelm Nilsen, Kari Aunan og Jens
Høibø. For ikke å glemme skipperne
Arild, Dag og Jeppe. I tillegg var det en
del andre som stilte opp på dugnad.
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Opplegget rundt boden gikk bra, men det
ble fryktelig slitsomt fordi vi var få som
betjente den. Sånn måtte det bli denne
gangen fordi vi ikke visste hva vi gikk
til. Nå har vi høstet erfaringer og kan
benytte det til å organisere bedre neste
år. Salget av effekter (primært gensere/tskjorter) gikk unna. Vi har nå nærmest
tømt lageret og må ta stilling til hva vi
skal satse på av effekter framover.
Det var nesten kontinuerlig folk rundt
boden vår – fra små unger til pensjonister. Det var moro å ha en aktivitet som
fenget.
Vi har også etablert et godt forhold til
festivalledelsen og regner med å utvikle
samarbeidet med dem videre.

Her ser vi Glenn Jensen i full konsentrasjon
ved Karl Wilhelms "knutestativ". Det gjaldt
å greie 5 knuter på kortest mulig tid! Glenn
tilbrakte så og si hele Trebåtfestivalen på vår
stand.

Risør II-nytt

Risør II til topps!!
Med Jeppe som skipper og et ivrig mannskap gikk Risør II helt til topps i regattaen
under trebåtfestivalen. En fjær i hatten!!
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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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Drømmen om Karibia...
Noen har en drøm om å ta med seg Risør II over ’dammen’ til Karibia en vinter.
Det er en spenstig drøm og det er en drøm som kan bli virkelighet. Dersom det er
mange nok som har drømmen. Og det fine er at forutsetningen for at drømmen skal
gå i oppfyllelse er at båten er i topp stand og at det er rom for noen investeringer.
Det vil gi en ekstra motivasjon for å få engasjement og aktivitet rundt venneforeningen.
Som leder av venneforeningen må jeg nok si at det viktigste for oss er å få brukt
båten mest mulig i de nære farvann. At så mange medlemmer som mulig får glede
av båten og at den kan være et tilbud til lokalt næringsliv til turer, opplæring mv.
Men drømmer er viktige. Og når realiseringen av drømmen forutsetter at båten
ikke bare vedlikeholdes, men også fornyes, da er jeg kjempeglad for å ha folk som
drømmer og som vil realisere drømmene sine.
Mange av oss har absolutt ikke ambisjoner om å være ukevis i sjøen på vei til
Karibia. Men å få være på en seilbåt i Karibia en uke eller to – ja, det kunne jo vært
spennende! For ikke å snakke om hvis det var Risør II vi fikk seile med. Kanskje
det blir flere av oss etter hvert som gripes av drømmen om Karibia? – og som til og
med får realisert den?

Tlf. 37 15 02 31 - Faks: 40 77 66 55
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Supermarked
- butikken ved havna
Administrative/Økonomiske
KONSULENTTJENESTER

Reidar Christensen
Hasdalgata 20
Postboks 8
4951 Risør
MARINA MED DUSJ,
VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL
Tlf: 37 15 00 81
Faks: 37 15 31 07

Tlf.: 37 15 09 11
Faks: 37 15 00 05
14
Risør
Tlf.: 37 15 02 88
Faks: 37 15 12 45

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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Knutekurs
På nyåret vil vi starte opp med knutekurs. Og det blir ikke
bare ”vanlige” knuter, men knyting av små brikker/matter og andre ting. Vi starter opp
med et kurs som går en kveld i uka over en periode, men det er også sannsynlig at vi
tilbyr et helgekurs eller 2.
Dette tror vi blir et hyggelig sosialt tiltak i tillegg til at det blir lærerikt. Tilbudet blir annonsert på hjemmesida i tillegg til at vi sender ut SMS/e-post.

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.

Forbedret kontakt/informasjon
med medlemmene
Vi har nå lagt over til nytt medlemsregister. Vi har ryddet opp i adresser og telefonnummer så langt vi har klart. Men vi trenger hjelp fra dere til å fullføre registeret. Sammen med dette nummer av Risør II-nytt har vi lagt ved et ark hvor du ﬁnner opplysningene vi har registrert på ditt medlemsskap. Vi ber deg om å sende inn rettelser og
endringer slik at vi får oppdatert registeret.
Vi har i år sendt ut en del informasjon/invitasjoner på e-post og/eller SMS. Men siden
registeret ikke har vært oppdatert er det slett ikke alle som har fått. Det er jo også slik
at ikke alle ønsker alle typer informasjon. Vi oppretter derfor noen spesielle distribusjonslister som dere kan melde dere på. Se nærmere om dette på det nevnte arket. Jo
mer informasjon vi får sendt ut på e-post, jo bedre. Blant annet er dette en meget billig
måte å kommunisere på.
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Hva skjer i høst og vinter?
I november arrangerte vi en medlemsfest på Kastellet. Vi skal også prøve å få arrangert et lite ’stunt’ på torget i desember der målet er å selge medlemskap som julegaven
til den som har alt!. Vi inviterer også til gløgg og pepperkaker i båten.
I skrivende stund er båten utleid til Risøya folkehøyskole som bruker den til opplæring
av sine elever. Utover vinteren og våren blir det dugnad på båten, knutekurs, årsmøte
m/ medlemsfest og treff på Kastellet. Følg med på hjemmesida!

Aktiviteter i 2008
Medlemsturer
Vi har allerede begynt å tenke på medlemsturer til sommeren. Foreløpig er seilingsplanen under arbeid, men vi gjengir nedenfor foreløpig status. Vi regner med at vi
i løpet av februar vil ha det vesentlige av seilingsplanen klar. Men allerede nå er det
bare å melde fra dersom det er noen av turene du kan tenke deg å være med på.
Vi tar gjerne innspill/forslag fra dere som medlemmer. Er det f.eks. noen som kan
tenke seg å dra på tur er det bare å ta kontakt. Det beste utgangspunktet for å fylle
opp en tur er nemlig at det er noen initiativtakere. I den grad vi da klarer å skaffe skipper setter vi turen opp på seilingsplanen.

Utleie av båten
Det er viktig for oss å gjøre det attraktivt å bruke Risør II. En av grunnene er selvsagt
at det gir oss sårt tiltrengte midler slik at vi kan klare den løpende driften av båten og
ikke minst gjøre nødvendige investeringer. Men det er også viktig at båten er i aktivitet og er med å sette preg på byen. Båten leies ut til private og bedrifter. Vi ønsker
å styrke denne satsingen neste år. En av utfordringene er å skaffe nok skippere og
mannskap. Det vil være helt nødvendig å bruke penger på opplæring i denne sammenheng.

Overnatting i båten
Når seilingsplanen er klar, vil vi få en oversikt over hvor mye vi kan satse på overnatting i båten, mens den ligger til kai i Risør.
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Foreløpig seilingsplan Risør II 2008.
mai
juni
23.juni
1.-9. juli
juli
juni-august
september

Hvitveistur til Jomfruland
Dagstur
Redningsøvelse – med den gamle redningsﬂåta
Kveldstur
St. Hans tur i skjæra - Grilling
Nordisk seilas fra Østerby på Lesø til Strømstad og
avslutning i Fredrikstad.
Sommercruise langs kysten Risør – Kristiansand
Mulighet for å være med på deler av eller hele turen.
Kveldsturer - Avh. av skipper og vær.
Overnattingstur - Kragerøskjærgården - ’Øyhopping’

For de som ønsker det kan vi varsle turer via e-post/SMS.
Dette er en foreløpig seilingsplan, og det blir forandringer avhengig av
interesse og påmeldinger til de forskjellige arrangementene.
Ta kontakt med Arild: 4121 2573 eller Jens: 9766 9542

Kveldsturer
Sommeren i år var skuffende værmessig og det gjorde at noen av medlemsturene
ble avlyst pga dårlig vær. På den annen side ﬁkk vi også i stand noen kveldsturer
fordi vi utnyttet det at det var noen ﬁne kvelder. Vi sendte ut SMS’er og det dukket
opp folk. Det var hyggelige turer og vi tror at det virker positivt at båten er å se i aktivitet i Risør skjærgården. Dette er noe vi absolutt bør gjøre mer av framover.
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Skagen, nå igjen?
Ja, det er rart med det. Danmark fortsetter å lokke og sjøveien til Skagen i særdeleshet. Den 31. august dro vi så i vei med Risør 2, nok en gang.
Helgen før hadde det vært drømmevær, både her hjemme og i Danmark. Værvarselet
for seilehelgen gikk mer på det ustabile, men starten i Risør fredag ettermiddag var i
alle fall av det lovende slaget.
Vi var elleve om bord og vel beslått med skippere og mannskap ettersom både Jeppe,
Arild, Tore og Wilfred var med. Sammen med Jens, Nina, Bjørg, Karen Berit fra Oslo
og undertegnede, samt Jonas Jul Kjærgaard og Adrian Broch - som trakk gjennomsnittsalderen ned.

Mannskapet slapper av på Brøndums.

Jungmenn Jonas Jul Kjærgaard og
Adrian Broch i avslappet positur.

Vi kjørte motor ut fra Risør, fra den vakre solnedgangen og inn i en praktfull, stor
nymåne som dukket opp av horisonten. Det ble en ﬂott start på turen, i svak medvind
og med litt dønninger. Men med motorkjøring hele veien, ble det etter hvert så som så
med den helt rofylte nattesøvnen for noen av oss. Mens andre sov veldig godt før og
etter, - og litt under, - avtjent styrevakt.
Skagen tok i mot i ﬁnt oppholdsvær og til dels sol. Det ventede regnet ﬁkk vi bare litt
føling med utpå lørdag ettermiddag. Men da hadde de ﬂeste gjort unna dagens planer;
butikker, museer, kafébesøk og tur til Grenen, mange på en leid tohjuling. Det ble
felles lunsj på Brøndum som seg hør og bør, denne gang i hagen ut mot veien, - det
var mange om plassene der, og snapsene.
Om kvelden skyet det altså til, men med Arilds gode tips om bufé-restaurant, hadde vi
det veldig bra innendørs. Mette ble vi også.
Skagen var i jubileumsrus, vet ikke helt hvorfor, men i gigantteltet på kaia var det full
fart og høy musikk. Kvelden var ikke lenger ung da noen av oss kikket innom, men det
fristet ikke. Så var musikken godt hørbar, også ned i Risør 2.
Det hadde frisknet ordentlig til utover kvelden, det sang i masteskogen. Vi hørte om
Risørfolk som hadde satt seil for å rekke hjem innen vinden ble for sterk, da det var
meldt vestlig liten til stiv kuling, 14 sekundmeter dreiende NV.
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Det blåste litt mindre søndag morgen, men det var meldt fra frisk bris til liten kuling,
opp mot 14 sekundmeter og avtagende mot kvelden. Med full seilføring, mellomklyver
og to rev, satte vi kursen hjemover og ﬁkk ny kuling meldt.
Da vi rundet Skagens Rev var vinden vestlig, så kursen ble på Jomfruland istedenfor
Risør. Vindstyrken var frisk bris til liten kuling, men meldt avtagende mot kvelden.
Risør 2 likte seg bra med rekka under vann i de større sjøene. Vinden økte på med
mer vann over rekka, og nå også dekkskassene som heldigvis var godt surret før vi
dro ut. Etter noen timer kom nye kulingvarsler på VHF’en, 15-16 m/s og ikke noen løying på kvelden lenger. Det ble derfor besluttet å reve for å få litt komfortheving. Båten
ble lagt på været og to rev ble tatt i storseilet og kursen igjen satt på Jomfruland.
Snart begynte enkelte å bli sjøsyke, særlig dem som hadde nøyd seg med én tablett
dagen før. Etter en frisk seilas, med mange av oss i horisontalen under dekk, endte vi
i Langesund først ved midnatt. Nå kunne også skipperne ta en velfortjent strekk, og vi
innså at vi måtte se langt etter mandagens jobb, - på godt og vondt.
Neste morgen ﬁkk vi sjokkbeskjeden om at Risør II var leid ut fra kl 12. Det ble å sette
seil og kaste loss, med frokosten i hånden.
Det ble å kaste loss og sette seil med frokosten i hånden.
Vi ﬁkk en ﬂott tur i sol hjemover. For fulle seil i NV kuling, fralandsvind uten bølger og
maskin, sløret vi i 9+ knop. Bare synd vi ikke hadde tid til å nyte turen mer og bare
seile!
Vi rakk Risør med god margin. Glemt var sjøsyke og jobb. For min del hadde jeg
gjerne tatt et døgn til om bord!
Grethe Hald
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Nordisk seilas 2007

Uddevalla - Tønsberg - SkagenNordisk Seilas 2007.
Årets mannskap var: Arild ,Trond , Jan Erik , Asta , Kari , Fride og Maria. Borney kom
om bord i Udevalla og i Tønsberg ble mannskapet toppet med Anne. Årets seilas bød
på mange utfordringer, med varierende værforhold. Alt fra havblikk til liten kuling, men
vi behersket forholdene bra og ﬁkk gode plasseringer med Risør II. Vi tok klasseseier
i samtlige deletapper, samt 2.plass ”overall” Tønsberg – Skagen (av 22 startende
skøyter og skuter). Denne etappen startet i Tønsberg med meget svak vind og med
perioder med vindstille ut over dagen, men på natta kom vinden og vi avsluttet med en
frisk kuling inn mot Skagen. En herlig seilas.
Neste års Seilas går fra Østerby på Lesø til Strømstad og avsluttes i Fredrikstad.
Dette er i perioden 1. til 9. juli.
Dersom du er interessert i å være med kan du ta kontakt med Arild.
Nedenfor følger historien til en av mannskapet om hvordan hun opplevde seilasen.
Velkommen til neste års seilas. Bli med å seile Risør II.

Årets seilas bød på mange utfordringer,
med varierende værforhold. Alt fra
havblikk til liten kuling.
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En natt under seilasen

Anne Grimsrud

Det er en spesiell opplevelse å mønstre om bord midt under en regatta. Og ikke
hvilken som helst, men Nordisk Seilas. Det er viktig å raskt innordne seg reglene og
den kulturen som rår, jeg mønstret på i Tønsberg. Starten var spennende med mye
seil, men dessverre lite vind. Ungdommene på ”Gratia” klappet taktfast på skutesida
i håp om å få opp farten på båten. Dagen ble lang, med lite fremgang, men etter
hvert kom kvelden og det var tid for å dele opplag. Heldig var jeg som kom på lag
med Arild. Ved midnatt så vi seil fra 2 båter som tydelig hadde valgt svenskekysten, 2
båter hadde valgt sørlandskysten, mens vi og et par andre valgte kursen midt imellom. Vinden frisknet til og det var med glede Arild kom opp av luken og meldte 7
sekundmeters vindstyrke. Nå begynte han å få det jeg tror man kaller ”blod på tann”
”Flekkerøy” la foran oss, og det ble plutselig en god opplæring av Risør 2 vidunderlige
seileregenskaper og muligheter dersom man bare er nok konsentrert. Det gjelder å
trimme seilene, ha fokus på retning, vind og være skjerpet. Ingen diskusjon om strikke
eller matoppskrifter kan diskuteres.
Morsomt var det å erfare at dette faktisk stemte. Ved å ha fokus på nettopp dette, tok
vi langsomt men sikkert igjen og vi lå faktisk et trygt og sikkert stykke foran ”Flekkerøy” . Vi kunne med trygghet gå å legge oss i tre timer, og la det neste laget overta.
Det var deilig å koble ut for å få litt hvile. Men, plutselig var tiden gått, og tiden var inne
for ny arbeidsøkt. Skuffelsen var stor da vi dukket opp fra luken og oppdaget ”Flekkerøy” foran oss. Arild ﬁkk bråhast med å få teamet sitt på plass, og han repeterte
raskt alle setningene fra sist. Denne gangen var det enda mer spennende. Tiden gikk
langsomt, men vi erkjente mer og mer at vi faktisk tok innpå. Etter to timer kunne vi
passere ”Flekkerøy” og jubelen ble feiret stille om bord i Risør 2. Det var umulig å få
Arild til å vike roret før båten var over målstreken i Skagen.
Arild har førsteplassen i sikte og
konsentrasjonen er på topp!
"The winning team"
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Et ikke planlagt besøk på Bragdøya
Etter den årlige slippsetting av skøyta var vi vel tilbake på vår faste plass ved tollboden. Vi var ferdige med å rigge stormasta og drev med mindre vedlikehold. Et løst
kryssholt skulle festes, men skrjuernet viste med all tydelighet at her var det ikke
feste i det hele tatt! Det viste seg at det var ganske råttent rundt kryssholtet, så det
ble frest ut et stykke for å ﬁnne ut hvor mye som var dårlig. Overraskelsen var stor
da dette området var større enn det vi fant forsvarlig å seile med. Gode råd var dyre,
men heldigvis kom vi på at Håkon Danielsen, båtbygger og øverstkommanderende på
kanonjolla, jobbet på Bragdøya som er kystlagets anlegg i Kristiansand. Noen telefoner senere ga oss svaret vi trengte. Det fantes en mast på Bragdøya som hadde hengt
i mange år som kanskje kunne passe! Etter å ha sjekket målene fant vi ut at dette
kunne gå! Vi ble enige om at den eneste løsningen var å reise til Bragdøya for å få
skiftet ut masta. Vi fant en dato og Arild, Trond og Tage dro av gårde 11. juni med kurs
for Kristiansand. Om ettermiddagen 12. juni kom vi kystlagets anlegg på Bragdøya.
Her sto Håkon klar og i løpet av en timed tid var mesanmasta tatt ned og alle beslag,
vant, antenner etc demontert. I løpet av kvelden var vi i full gang med å tilpasse den
nye masta. Dagen etter fortsatte vi med tilpasninger og montering av beslag samt
feste for stag og antenne. Innimellom ble masta oljet og i løpet av kvelden (les natta)
ble den ferdig og heist på plass!! Klokka seks neste morgen var vi klar for avreise med
ny mast. På veien hjem monterte vi vantene, blokker og tauverk. Om kvelden 13. juni
var vi tilbake i Risør. 20 timers båttur og nærmere 30 timers arbeid og ikke minst en
kjempeinnsats fra Håkon Danielsen reddet sesongen 2007! En stor takk til Bragdøya
kystlag, med Håkon i spiissen, for velvillig bistand. Og kanskje det beste, regningen
på kr. 1500!vvv
Til venstre er Arild i gang med å skjære til feste for antenne.
Under klinker Håkon og Tage "kjakebeina" som holder
vantene på plass.
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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,
ta kontakt.
Knut Henning Thygesen

ordfører

Reidar Grøsle

næringssjef

Tlf. 37 14 96 00
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