
2001 Seilingsplan "Risør II" 
Oversikt 24/5 2001 - Både utleie og medlemsturer. 

Alle datoer som ikke er notert her, er ledig for utleie. 

OBS! Ledige plasser på sommercruise og Nordisk Seilas! Meld dere på! 

Kort oversikt se utfyllende tekst lenger nede: "Seil med Risør II" 
Skjærtorsdag-Langfredag - Medlemstur til Lyngør. Været var flott! 7 deltakere.  

18-19/4 - Sagavoll Folkehøyskole - fin tur med tett snøvær om morgenen! Jentene 

badet! NØ 10 m/s hjem. 

1 mai Tirsdag - Jomfrulandtur - dagstur, Kjempefin tur, fralandsvind og sol, men 

bare 5 fra Risør! men heldigvis 9 fra Oslo! 

11/5-13/5 - Skagentur medlemmer, 9 stk, flott tur. 

14/5 - Seilkurs 1 

18/5-20/5 - Slippsetting 

24/5-27/5 - Kr.H - Utleid 

28/5-31/5 - Utleid div. 

31/5 - Seilkurs 2 
1/6-4/6 - Pinse, Skagentur medlemmer, fullt 20/5 

5-6/6 - Utleid 

7/6-10/6 - Færdern - Utleid til Risør Videregående skole - valgfag ekstremsport. 

11-14 - Utleid div. 

15/6-17/6 - Ledig for utleie eller medlemstur Skagen eller korthelgtur 

Lyngør/Jomfruland.  

18/6 - Seilkurs 3 

19/6 - utleid 

23/6 - St. Hans tur for medlemmer - ring Bodil 

22/6-24/6 - Ledig for utleie eller medlemstur Skagen eller korthelgtur 

Lyngør/Jomfruland. 

25/6 - ev 26, 27 - Seiltrening for Nordisk seilas deltagere. 
28-29/6 - Bob Dylan tur til Langesund - fullt 1/5 

Nordisk Seilas - åpen for alle medlemmer - ungdommer u. 25 år prioriteres for 

halvparten av plassene ombord. 

29/6-4/7 - Nordisk Seilas: Risør - Strandby - Fredrikstad - Risør  
- Vi drar fra Risør fredag 29 juli etter arb. tid. Kort stopp i Skagen.  

7/7 - Utleid 

11/7 - Utleid 

Lø14 - To 19 Juli - Sommercruise ledige plasser (til utleie hvis ikke nok 

medlemmer melder seg) 

20-22 juli - Utleid 

Ma 23 - To 26 juli - Sommercruise ledige plasser (til utleie hvis ikke nok 



medlemmer melder seg) 

26-29 juli - utleid 

(Postregattaen blir ikke noe av i år - posten sparer penger.) 

2-5 August - Trebåtfestivalen 
Aug - Skagentur medlemmer, ledige plasser 

31/8-2/9 - Hollendern, ledige plasser 

Sept - Skagentur medlemmer, ledige plasser 

Lørdag 22 september kl 12:00 - Hummerregattaen i Risør - 4 timers regatta 

med hummerfest på Kast Loss etterpå, kr. 100,-. 

29-30 September - Øyhopping Kragerø, fullt pr. 20/5 - reserveliste skrives 

Okt - Lyngørtur Lørdag-Søndag, ledige plasser 

   

Seil med R/S "Risør II" 
Oppdatert 23/5-2001 

Medlemstilbud 2001 

Påskeseilas til Lyngør 

Treningsseiling i Risør 

Fisketurer 

Dagstur til Jomfruland 

Skagenturer 

Nordisk Seilas Danmark 

Sommerseilas på Sørlandet 

Korthelg-turer til Lyngør 

Hollenderseilasen 

Øyhopping Kragerø 

Hvordan leie "Risør II"? 

Risør II's Venner 

Stiftelsen R/S Risør II 



  Tilbake til Risør II hovedside 

Tilbake til Jeppes åpningsside 

 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 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. Det koster 

bare 100 kr. 

Dags-turer og Korthelg-turer til Lyngør i Påsken og andre ledige helger, er åpen 

for alle.  

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 i Danmark og på Sørlandet er åpen for alle. 

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. 

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 en 

kveld i uka, 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. 

Færdern, Hollendern er forbeholdt de som skal være med på Nordisk samt faste 

mannskaper og aktive dugnadsarbeidere. Færdern og Hollendern kan utgå p.g.a. 

andre arrangementer. 

Skagenturene er åpne for alle, men dugnadsaktive og faste mannskaper prioriteres 

hvis det melder seg for mange. Vi vil i så tilfelle sette opp flere åpne turer til 

Skagen så flere kan få anledning. 

Påmelding:  

Ring eller skriv og gi beskjed om hva du ønsker å være med på. Du vil deretter få 

en giro for forskuddsbetaling av en del av deltageravgiften. Når den er betalt, er du 
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sikret plass. Purr på den hvis du ikke mottar den innen avtalt tid så får vi oppklart 

en eventuell misforståelse. 

Ved avbestilling, får du forskuddet tilbake hvis det er sykdom eller andre alvorlige 

grunner som ligger til grunn for avbestillingen eller hvis det er en som kan ta 

plassen din. 

Ring til: Bodil Johnsen, Tlf privat 3715 1755 

Skriv til: Risør II v/Bodil Johnsen, Postboks 204, 4951 Risør 

Seiltrening 

(Seiltreningen vil muligens bli delvis erstattet av seilkurs, ring Bodil) 

Ledige ettermiddager i uka, ofte mandager, se tavle på båten eller her på 

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 eller Holmen. 

Ring til Bodil og meld din interesse. 

Pris : Gratis ! 

Fisketurer 

Lørdager/Søndager, se tavle på båten, ring Arild tlf 3715 1281. 
I den mørke årstiden tar vi noen turer på lørdager når været tillater. Som regel er 

dette fisketurer, men er vinden fin og temperaturen behagelig, kan vi også godt 

seile litt. 

Avseiling er kl. 10.00 - 12.00 fra indre havn eller Holmen. 

Pris skoleungdom kr. 20,-, andre kr. 50,-. Barn gratis 

Alle tar selv med mat og drikke  

Ring og avtal med Arild, tlf 3715 1281 

  

Korthelgturer til Lyngør/Jomfruland 

7 - 8 April - Barnetur? - ingen påmelding  

12-13 April, Skjærtorsdag & Langfredag - fin tur!  



14-15 April, Påskeaften & 1.påskedag - ingen påmelding 

21-22 April , Lyngørtur - ingen påmelding 

28-29 April , Jomfrulandtur - overnatting- ingen påmelding 

4-6 Mai , Lyngørtur - ingen påmelding 

14 - 17 juni (usikker - ring Bodil) 

23 - 24 juni (usikker - ring Bodil) 

11-12 August, - Lyngør/Jomfruland 

18-19 August, - Lyngør/Jomfruland 

September, - Lyngør/Jomfruland 
29-30 September, - Øyhopping Kragerø fullt 20/5 

Oktober, - Lyngør/Jomfruland 

Alle ledige helger utenom høysesong kan brukes til en korthelgtur for medlemmer. 

Disse turene er spesielt beregnet på de som ikke føler seg fullbefarne  

men som ønsker å smake på de opplevelser og gleder som seiling med 

"Risør II" kan by på.  

Alle kan være med, også helt nybegynnere i seiling.  

Dette er også meget rimelige turer siden det er litt utenom sesongen. 

Vi samles om bord avreisedagen kl. 12.00 på torget. Bysseansvarlig har ordnet med 

mat. Seilingen startes rolig med instruksjoner og forklaringer i ytre havnebasseng. 

Så settes seilene og kursen settes dit hvor været og stemningen ombord bestemmer. 

Utaskjærs-seilingen tilpasses så ikke sjøsyke skal bli en for stor prøvelse.  

Underveis prøves fiskelykken så kanskje det også kan bli litt fisk på menyen. 

Havn for kvelden kan være en uthavn i Lyngør/Sandøya, eller kanskje østerover 

mot Jomfruland eller Nevlunghavn.  

Dette vil bestemmes mye av værmeldingen for påfølgende dag. 

Etter en god frokost, settes seil for hjemturen. Passer det, blir det litt ekstra 

seiltrening. Alle skal få anledning til å mestre oppgaver med seilsetting, håndtere 

forseilskjøter i bautene og gjerne få innføring i kartlesing og navigasjon.  

Vi prøver også nå fiskelykken så kanskje det blir noe å ta med hjem. 

Ankomst Risør beregnes på kvelden før det har blitt mørkt.  

Det skal være tid til en rolig avslutning gjerne med et avsluttende måltid hvis dette 

ikke har kunnet gjøres under seil.  

Båten skal også ryddes og vaskes så den er klar til neste tur. 

Ombord forefinnes seile- og redningsvester, sikkerhetsseler og dyner/puter. Den 

enkelte må ta med sengetøy og ev. sovepose. Det er fullt dynesett om bord og 

madrasser og dyner skal ha laken og trekk selv om sovepose benyttes. Husk også 

varme klær med skift og oljehyre med seilerstøvler. Oljebukse med seler anbefales. 



Pris kr. 300,- 
Barn ½ pris.  

Kost kommer i tillegg. 

Påmelding: Ring Bodil. 

(Rabatt for aktive dugnadsarbeidere) 

Dagstur til Jomfruland / Lyngør. 
29 april - ingen påmelding 

1 mai - fin tur 
(Disse to turene i fjor var meget vellykket med fint vær og flott hvitveis m.m. på 

Jomfruland.) 

Se hvitveis-blomstringen på Jomfruland! Plukk Slåper! 

Dette er hyggeturer for alle "Risør II" interesserte. 

Det er ikke nødvendig med seilererfaring for å være med her, mest motorkjøring. 

Turen er kort og vi ser værforholdene an, så det passer også godt for de mindre 

erfarne. Vi kaster loss fra indre havn tidlig på formiddagen kl. 10:00. På 

Jomfruland fortøyer vi til brygga så det er lett å komme i land.  

Deretter retur til Risør hvor vi ankommer i rimelig tid på kvelden. 

Pris kr. 100,-.  

Skoleungdom 1/2 pris. 

Barn gratis. 

Alle tar selv med mat og drikke. 

Mat kan tilberedes på komfyren eller på grill. 

Skagentur for medlemmer 

4 - 6 mai - - ingen påmelding 

11 - 13 mai - fin tur, 9 stk 

1 - 4 juni (pinse) fullbooket 20/5 

15 - 17 juni (usikker - ring Bodil) 

22 - 24 juni (usikker - ring Bodil) 

10-12 August (ev korthelgtur - ring Bodil) 

17-19 August (ev korthelgtur - ring Bodil) 
Fredag ettermiddag (ca. 15:00) kaster vi loss for en langhelg til Skagen. 

Dette har vært meget hyggelige turer og brukbart vær selv med dårlige 

værmeldinger.  

Det dårlige været har ikke vart så lenge. 



På andre tur prioriteres jenter hvis det blir for mange påmeldinger.  

(det har ikke vært tilfelle de tidligere årene) 

Pris kr. 800,- pr. person. 

I tillegg kommer diesel og ev. havneavgifter (ca. 200,- kr. pr. person)  

og kost som vi kjøper inn sammen. 

(Rabatt for aktive dugnadsarbeidere) 

St. Hans 

Kveldstur for medlemmer. Avg. 17.00. 

Pris kr. ?,- pr. person. 

Påmelding: Ring Bodil. 

Nordisk Seilas 
 

Risør - Skagen - Strandby (v Fredrikshavn) - Risør 

Fre 29/6 - Ons 4/7 

Vi drar fra Risør fredag 29 juli etter arb. tid.  

Kort stopp i Skagen, videre til Strandby samme dag. 

Nordisk Seilas er en seilas for alle tradisjonelt bygde og riggede fartøyer over 9 

meters lengde fra de nordiske landene. All kommunikasjon skjer på svensk, dansk 

eller norsk. Man ser gjerne at deltagerne seiler med elever, men det er ikke et krav. 

Båtene blir delt opp i klasser etter størrelse. Seilasen består av 2 regatta-etapper og 

en vennskapsseilas. Regatta-etappene strekker seg over et døgn med en nattseilas. 

Vennskaps-etappen er en dagstur langs kysten. 

Risør II har vært med på denne seilasen 1993, 1995, 1996 og 1999. Nordisk Seilas 

er en god blanding av hyggelig samvær mellom båtinteresserte og en hyggelig 

"kniving" mellom båtene. 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 har ikke, som Cutty Sark Tall Ships Race, regler om aldersfordeling 

ombord. Dessuten er den mye mindre og er mer uformell enn Cutty Sark. 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. 

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. Det betyr at 

hvis du eller din familie ikke allerede er medlem, må du melde deg inn. Det koster 

bare 150/250 kr. 

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 en 

kveld i uka, 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. 

År 2001 

Seilasen i år starter i Varberg litt syd for Gøteborg. Det seiles regatta til Stranby 

like nord for Fredrikshavn.  

Fra Strandby seiles en tur-etappe til en naturhavn. Derfra seiles en regatta etappe til 

Fredrikstad. 

Erfaringsmessig, er det vanskelig å få fylt opp "Risør II" på to etapper, særlig med 

mannskapsbytte utenlands.  

Vi legger derfor opp til bare siste etappe. Dvs, Risør - Skagen - Strandby - Reagatta 

til Fredrikstad - Retur Risør. 

Avreise fra Risør fredag 29 juni, kort stopp i Skagen før avseiling til Strandby eller 

for å møte båtene i tur-etappen. 

Regattastart søndag 1 juli med mål i Fredrikstad dagen etter. 

Retur til Risør onsdag 4 juli. 

 

En flott og spennende Danmarkstur som det er verdt å ta med seg. 

Og selvfølgelig masse hyggelig sosialt i havn. 

Pris inkl kost 

Skole-elever u. 18 år kr. 1.000,- 

Andre kr. 1.500,- 
Rabatt for dugnadsaktive. 



  

 Sommer Cruise, ukestur 

Lø 14 - To 19 Juli - ledige plasser 

Ma 23 - To 26 Juli - ledige plasser 

Vi kaster loss for et cruise nedover Sørlandet eller til Danmark. 

Reiseruten bestemmes av været og de som er om bord.  

Hovedplanen avtales ved påmelding, de først påmeldte bestemmer, konferer med 

Bodil. 

På sørlandskysten er Korshavn, Loshavn (Farsund) og Rasvåg innen rekkevidde på 

de lengste turene hvis været innbyr til runding av neset/Lista. Ellers er Blindleia, 

Gamle Hellesund, Hilleø, Svinør m.m. behagelige og spennende reisemål.  

Det kan også seiles østerover og til Sverige 

Er alle deltagerne sjøsterke og det er ønske om det, kan turen også legges til 

Danmark, f.eks.  

Skagen, Læsø, Sæby, Anholt. Dette koordineres via Bodil. 

Pris tur 1 kr. 1.500,-. 

Pris tur 2 kr. 1.000,-. 
I tillegg kommer kost, diesel og ev. havneavgifter. 

Rabatt for dugnadsaktive. 

Påmelding: Ring Bodil. 

Hollenderseilasen 
31 august -2 september 

Denne har start og mål utenfor Son (ved Moss) og runder Hollenderboen fyr.  

Hollenderseilasen er 46 nautiske mil lang regatta med start lørdag morgen..  

Her deltar ca 300 båter hvorav 30 er skøyter.  

Risør II seiler i skøyteklasse II: Gaffelriggede Bruksbåter, hvor det pleier å delta 

10-20 båter.  

Deltagerne må da komme om bord i Risør Torsdag kl. 16:00  

eller i Horten fredag kl. 19.00, ev. i Son på kvelden. 

Regattastart Lørdag morgen kl. 09:00.  

Målgang sent lørdag kveld. 

Pris kr. 400,- skoleelever, kr. 600,- andre 

Rabatt for dugnadsaktive og mannskaper. 

Påmelding: Ring Bodil. 



  

Påmelding til alle medlemsturer:  

Ring eller skriv og gi beskjed om hva du ønsker å være med på. Du vil deretter få 

en giro for forskuddsbetaling av en del av deltageravgiften. Når den er betalt, er du 

sikret plass. Purr på den hvis du ikke mottar den innen avtalt tid så får vi oppklart 

en eventuell misforståelse. 

Ved avbestilling, får du forskuddet tilbake hvis det er sykdom eller andre alvorlige 

grunner som ligger til grunn for avbestillingen eller hvis det er en som kan ta 

plassen din. 

Ring til: Bodil Johnsen, Tlf privat 3715 1755 

Mail til: Bodil Johnsen, : bgjohnso@online.no 

Skriv til: Risør II v/Bodil Johnsen, Postboks 204, 4951 Risør 

  Tilbake til Risør II hovedside 

Tilbake til Jeppes åpningsside 
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