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I disse coronatider er det mange ting som ikke 
er «som de alltid har vært». Vi som jobber mye 
med, for og på Trebåtfestivalen, følte tristhet og 
savn da den ble avlyst. Visst er det slitsomt med 
trebåtfestival, både før, under og etterpå,-  men 
du verden så gøy det er, til og med når det kom-

mer en regnskur. Og hva er det som gjør at vi er så engasjerte? Jo, det gode 
samarbeidet med de andre i teltet, enten det er i Maritime Risør (vi dispo-
nerer tre telt) eller i matteltet «Risør IIs lille kabyss». Det er dugnadsånd, god 
stemning og mye prating. Veldig sosialt! Det er også veldig stas å få vist fram 
«Risørs hvite svane», for å bruke et uttrykk fra et annet sted i landet. Før hver 
sesong er vårt lille knippe av spesialister i gang med skraping og lakking, 
oljing og reparering, vasking, male skutesidene og stoffe og gjennomgang av 
alt under vannlinjen. Det gjelder også salongen og byssa, stikk-køyene moto-
roverhaling, vann ut og inn og dieseltanker. De gjør en kjempejobb som ikke 
kan betales for penger,- i alle fall ikke Risør II sine penger, for da er det ikke 
dugnad lenger. 
Men når dette er sagt så søkte vi om coronatilskudd, Tiltakspakke II, fordi 
vi mistet vår viktigste inntektskilde, Trebåtfestivalen, samt et par andre faste 
arrangementer. Det kommer godt med! Nå er det bare fem – seks måneder til 
vårpussen er i gang igjen! Er det flere som vil være med?:-) 
Til tross for coronaen har det vært en del aktivitet knyttet til Risør II. Vi har 
hatt flere treningsøkter for dem som vil lære å beherske en såpass stor skøyte, 
ikke minst å legge til kai og gå fra kai i Risørs relativt trange indre havn, hvor 
vi også har et skjær under baugen…  Marina Klæboe ble så tent på å «mestre» 
Risør II at hun endte opp med å bli valgt inn i styret! Nå er hun vår frem-
ragende sekretær!
Risør IIs solide skippere, Dag Ilestad og Jørn Torfinn Røed, har hatt flere turer 
med små grupper som ville ut i skjærgården, men vi har ikke hatt store ting 
på slik som i «gamle dager» med Nordisk Seilas, Tall Ships, stevner i Oslof-
jorden og Arendalsuka. Slike satsinger krever mye av skippere, mannskap og 
medseilere og da trenger vi faktisk flere som vil være med på «moroa».
I Risør II har vi diskutert og vurdert muligheten til å slå oss sammen med 
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Hos EUROSPAR Brokelandheia finner du alltid et 
bredt utvalg av nystekte brød, frukt og grønt og 
ferske oster. Vi har landets lengste ferskvaredisk som 
vi er veldig stolte av! Vi strekker oss alltid lenger for å 
yte god service og har cateringvirksomhet.

andre lag og foreninger. Vi har i mange år håpet at det kunne bli Seilforenin-
gen som har mange aktive medlemmer og ikke minst «yngre» tøffinger. Så 
langt har de hatt nok med seg selv, sine regatter og båter, så nå har vi kastet 
øynene på Kystlaget Østerriisøer. De har nå mange medlemmer og over dette 
lokallaget står Forbundet Kysten. Kystlaget har allerede skapt stor aktivitet 
i vårt lokalmiljø med prambyggingskurs, knivkurs, overtakelse av Stakebua 
på Stangholmen og nå sist ble det flertall i bystyret at de overtar «låven» på 
Randvik med 100 000 kroner i tilskudd. Mange av medlemmene i Risør II er 
også medlemmer i Kystlaget. 
Vi ser det blir vanskeligere og vanskeligere å stå «alene» i en tid hvor folk 
prioriterer fritiden sin sterkt.
Til slutt en liten påminning: Til dere som ikke lenger ønsker å være støtte-
medlemmer i Vennskapsforeningen, vær snill å gi oss beskjed på mail 
(post@ risor2.no) eller mitt telefonnummer slik at vi slipper ekstra utgifter til 
trykking av medlemsbladet og porto. De fleste som har vært innom vår hjem-
meside vet at alle medlemsbladene ligger på nett. Det er en relativt stor jobb 
å få annonsører, layout, få folk til å skrive, trykking i Arendal og distribusjon 
to ganger i året. Vi takker hver og en som er med å støtte Risør II og på den 
måten gjør det mulig å drifte skøyta på en ansvarsfull og forsvarlig måte.
Fortsatt god høst og god vinter!
Anne Grete Strandquist  (mob. 416 00 280)
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Trebåtseilasen 2020 -  første helga i august 

Ja, du leste riktig - det er ikke en trykkfeil! Første helg i august det Herrens 
år 2020 var nemlig det (første?) året Trebåtfestivalen - og følgelig også 
regattaen med samme navn - ble avlyst av smittevernhensyn.
Alle skjønner at avlysning av Trebåten skaper et tomrom i tilværelsen som 
må erstattes med andre Risør II aktiviteter for å unngå alvorlig abstinens 
blant de ivrigste «vennene». Den frigjorte tida kunne sikkert vært brukt 
med skrape, sandpapir og lakk-kost, men forslaget om Trebåtseilas fikk 
raskt oppslutning av noen av «the usual suspects»- som igjen fikk overtalt 
noen etternølere. Da lørdagen opprant, var vi seks som hoppet om bord da 
sola sto på sitt høyeste. 
Idéen med Trebåtseilasen var at vi skulle la veien gå dit vinden vil. Altså 
formål seiling. Lørdag viste det seg at vinden ikke ville noe sted. Vi tøffet 
derfor ut Stangholmgapet med nakne master og satte kursen mot Sild og 
Lyngør. Det var en perfekt dag for å late seg på dekk – absolutt et utmerket 
alternativ til «the real thing»! 
Apropos etternølere! Marina ringte da vi hadde kasta loss og lurte på om 
vi kunne plukke henne opp på Gjeving. No problem! Dag manøvrerte den 
«gamle dama» (Risør II altså) trygt inn til kai innimellom fortøyde båter og 
plukket opp Marina med en elegant «touch and go» manøver. Og vipps så 
var vi sju!
Skipperne Dag og Torfinn med et mannskap med overvekt av damer: 
Marina, Marit og Hilde, ispedd et par gubber – Rolf og Anders. Uvanlig 
stort innslag av kvinner er kjærkomment i et miljø med betydelig tilløp til 
forgubbing. Vi håper de får overbevist venninner om at Risør II er et kor-
treist, lavterskeltilbud for alle som er glade i seiling, sjøliv og kystkultur. (I 
vår og sommer har det vært tilbud om trening for alle som har lyst til å bli 
bedre kjent med rigg, motor og ror. Noe som i hvert fall Marina har beny-
ttet seg av. Kanskje dette er noe som bør settes litt mer i system…)
Vel forbi Lyngør strøk vi på innsida av Løktene og forbi et skjær så stapp-
fullt av sel at FHI ville fått panikk. Et eksotisk (men visstnok ganske vanlig 
syn i vestenden av Løktenesund) som antakelig skjærer ivrige fiskere i 
hjertet. Godt assistert av kartplotter på maks zoom seilte Torfinn slalåm 
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mellom Askerøya og Bastholmen. Folk vinka hjertelig fra land. Det er nok 
ikke hver sommer de får nærkontakt med ei så vakker skøyte.
Klar av Askerøya var det på tide å vende baugen hjemover. Det er 
kortreiste gleder som gjelder i år. Vi ville ikke plages av skam for å ha 
kryssa flere kommunegrenser – selv om de går under vann. Men vi hadde 
ingen bråhast med å komme hjem til smittefrie Risør og søkte naturhavn på 
Klåholmene. Leia inn mellom Klåholmene og Sandøya er godt merka med 
staker som peker vei for trygg seilas. På østenden av Sandøya lå det helt 
fram til 1960-tallet (trur eg) et viktig fiskemottak for denne delen av 
kysten. I sesongen ble det håndtert så mye makrell her at selv Dag og 
Torfinn hadde fått mer enn nok. Og da snakker vi mye makrell!
Vel fortøyd og beskyttet med synkefendere inntil fjellet gikk turen til 
kjølekassa der det venta velfortjente og kalde øl. Det er mye som har vært 
annerledes i år. Det skjønte vi for alvor da Torfinn begynte å mase om 
bading – selv om sjøen ikke var spesielt varm etter den kaldeste juli på 
tusen år (eller var det i dette tusenåret?) Og du skal være en skikkelig 
pingle for ikke å hoppe i sjøen når Torfinn hæler (som døm sier i Østfold).
Sola var forsvunnet bak et skylag, men det var fortsatt lunt og godt, da vi 
gikk i land med et par griller og litt grillkull. Vi grilla medbrakt som ble 
fortært sammen med salat og Marits spesialris. Jeg har dessverre glemt 
oppskriften, men jeg husker smaken og vil gjerne at Marit frisker på 
hukommelsen min. Under måltidet overholdt vi reglene om sosial avstand 
med så god margin at det gikk ut over det sosiale. Måltidet ble inntatt 
i spredt orden der landskapet gjorde det mulig å sette fra seg en papp-
tallerken og et glass eller en boks. Men med utestemme gikk skravl, og 
stemninga var god.
Før vi tørna inn for natta, var det prat om løst og fast. Mest skjemt og 
skrøner avec vått og tørt. Noen (han som stadig vekk skulle gjort og rett 
som det er gjør ditt og datt) avslutta med en nightcup på dekk.
Vi våkna opp til gråvær og vått dekk. Det lå absolutt an til en lat frokost 
i salongen. Marina kom ned leideren etter å ha trukket litt «frisk» luft og 
rapporterte om betydelig mastelogg – på tvers. Det skapte ingen panikk 
rundt bordet. Vi står vel bare litt på. Rett etter ble morgenstemninga og 
frokostforberedelsene avbrutt av kraftig motordur. Førstemann som stakk 
huet opp av luka, rapporterte at vi hadde fått besøk av Solrik fra Grimstad. 



Risør II-nytt

7

Skippern lurte på om vi trengte hjelp for å komme oss av. Vi kikka oss 
rundt og takka ja til assistanse. Ikke sikkert at vi hadde kommet oss av for 
egen maskin og greit å slippe å vente på tidevannet. Den første trossa som 
var festa i baugen røyk tvert av, men nytt forsøk med feste akter fikk oss 
lett av. Takk til Solrik som redda redningsskøyta!
Risør II var flott, men planen om en tørr og rolig søndagsfrokost under 
dekk var ødelagt av surt vær og ganske mye sjø  - til tross for lite vind. 
Stemninga sto ikke akkurat i taket, men Dag styrte inn mot Askerøya for å 
komme i le av noen skjær der det var mulig å få i seg en slags frokost.
Etter litt diskusjon ble vi enige om å gå inn i Lyngør for å vente på den 
vinden som YR lovet. Vi skulle jo seile! Vel fortøyd på brygga til 
Brodersen ble de to skipperne igjen for å passe på skøyta, mens 
sommergjesten på Åkvåg guidet mannskapet fra Øster Risøer ut til Speken 
og Sunnivabrottet. Godt å strekke litt på beina etter mange timer om bord. 
Etter hvert dukka også sola opp, og det ble lunt i langt ulltøy… 
Da vi ankom Seilmaker fruens kro vel tempererte, lå «den gamle dama» og 
rykket i trossene med flagget pekende hjemover. Bare å kaste loss, stå inn 
mot Gjeving og heise fokk og storseil. Det ble en fin seilas forbi Sild og 
Fie. I tillegg til skipperne fikk Marina og sommergjesten prøvd seg til rors i 
skikkelig vind og en god del sjø. Til tider ganske strabasiøst og litt 
krevende å finne riktig kurs når en seiler så romt. Innrømmer gjerne at jeg 
noen ganger var jibben nær før vi omsider foretok en planlagt jibb med 
mye trøkk i seila og litt rabalder - og seilte tilbake mot Stangholmgapet. 
Kult å sløre forbi Stangholmen og inn mot Randvik for berging av seil.  
Etter en vellykket seilas skal det være godt å legge til kai og føle at det blir 
stille rundt øra. Sånn følte i hvert fall jeg det denne søndags ettermiddagen. 
Takk til skipperne og resten av mannskapet for nok en flott Risør II-
opplevelse. Overraskende få i Risør er klar over det fantastiske tilbudet 
som ligger ved kai midt i sentrum. Har du lyst – er du hjertelig velkom-
men! Hilde hadde kjørt helt fra Fagernes for å mønstre på! 
For en gangs skyld en fin seilopplevelse som vi inderlig håper ikke blir en 
tradisjon! Neste år møtes vi igjen til Trebåten for å selge masse fiskekaker 
og vafler og å vinne regattaen i strålende sol og stabil Risør II vind – ca. 10 
m/s!
       Anders Jordbakke
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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 infrastruk-
tur, kompetent arbeidskraft og spesielt 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

   Bård Vestøl Birkedal
næringssjef

       Per K. Lunden
ordfører
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Tlf 37 15 01 64
beisland@interflora.no

Knut Arild Sletta
Kran & Transport

Sjøsetting/Båtopptak/Berging

Tel. 900 40 196
knut.arild@kasletta.no

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

smykkeverksted.embla@gmail.com
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Grønningv.n 37 A, 4950 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.

FASTE, LAVE PRISER

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27 

Faks: 37 15 24 91
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På de neste sidene finner du utdrag fra 
den nye knuteboka til Bjørn Erik Nilsen. 
Han overtar midtsidene etter sin bror Karl 
Wilhelm Nilsen.

Boka koster kr. 350 og kan kjøpes ved 
henvendelse til 2halvstikk@gmail.com

«PENSJONISTEN(E)»
Det er vel ingen hemmelighet at de fleste i den aktive gjengen i Risør II har 
nådd pensjonistalder eller er i ferd med å havne der. Jeg er litt usikker på 
om en av skribentene i bladet «PENSJONISTEN» var klar over dette da han 
spurte om lov til å komme å besøke oss på et onsdagsmøte på Kastellet. Iver 
Sørdahl kom og etter en hyggelig kveld i solnedgangen, hadde vi nesten glemt 
hva som var utgangspunktet for besøket, nemlig at han ville skrive litt om 
venneforeningen i Pensjonistforbundets medlemsblad «PENSJONISTEN». 
Resultatet av dette ble en flott artikkel med bilde av de frammøtte i 
septemberutgaven av bladet. 
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I dette nummeret har vi fått lov å bruke utdrag fra Bjørn Erik Nilsens 
bok "Knutebok for Hvermansen". Vi har valgt kapittelet om "Knop for 
fiske". Fortsettelse følger i neste nummer av Risør II-nytt.
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 H.R.Bildeler AS
Hestemyr, 4950 RISØR-Tlf. 37 15 22 55 - verksted@hrbildeler.no

-ditt lokale bilverksted

Service og reparasjoner på alle bilmerker

EU-kontroll-Aircondition-Bilglass-Dekk/Felg

Sjekk        Punkt

Mont ér Risør - din lokale trevare
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EXTRA er Norges billigste 
dagligvarekjede

     Extra stort utvalg
    til extra lave priser

7-22 (8-21)
Randvik

BUVIKA N-4950 RISØR    +47 37150266
RISOR.TREBAAT@WOODENBOAT.NET

18

Facebook: Risør sko
Instagram: risorsko1
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KLÆR TIL GØYALE JENTER 
I ALLE STØRRELSER OG 

FASONGER!

Kragsgt. 10 - 4950 Risør
Tlf: 37150755 

lindstol@libris.no
www.libris.no

TORVET 3, 4950 RISØR
Tlf. 37 15 14 20

                risor@sport1.no 

Risør 
Tlf.: 37 15 02 88

l.knudsen@online.no Storkiosk · Hamburger · Pizza

  Åpent til 23  - Tlf. 37 15 10 90

     Tlf. 37 15 09 11 - nina@eksaktregnskap.no

STORGATA 9
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Tlf. 41336000          j.torjusen@gmail.com

Kom til Risør og til Det Lille Hotel!
Bo som en innfødt i verdens fineste lille by!

Kontakt oss for et godt tilbud:
Tlf. 37 15 14 95

www.detlillehotel.no
info@detlillehotel.no

MALERVARER - INTERIØR

- helt i nærheten

Søndagsåpent 8-22

Ferske brødvarer, frukt og grønt, glutenfritt

20
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Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Risør tlf. 38 10 92 00
www.sor.no
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UngNorge Sør på tokt med Risør II sommeren 2020

UngNorge er en organisasjon som jobber forebyggende og inkluderende 
for barn og ungdom. UngNorge skal jobbe for å skape inkluderingsarenaer 
som er morsomme, trygge og utviklende. 
Undertegnede har blitt kjent med organisasjonen gjennom Risør 
Trebåtfestival og våren 2020 etablert vi UngNorge Sør. 
Koronavåren ble tøff også for barna, men hjemmeskole og sosial 
isolasjon. Når Gjensidigestiftelsen utlyste ekstraordinære koronamidler 
søkte vi og fikk penger til å gjøre små opplevelser og miniferier for barn og 
unge i Risør. Risør Kommune kom også på banen med midler og Jan 
Gunnar Halvorsen som privatperson bidro også med et pengebeløp. 

Totalt har vi hatt med 300 barn og unge på ulike aktiviteter i sommer. Det 
har vært barn fra hele vår region Øst i Agder. Vi har brukt Risør Akvarium, 
Den Lille Dyrehagen, Camp Skarvann, Moen og ikke minst Risør II. 

Vi har vært på 5 tokt med Risør II og ca. 60-65 barn har fått gleden av en 
tur på sjøen. 
Programmet har vært fra kl. 17-19.30, barna har vært med å heise seil, 
navigere, styre, lære knuter og bli kjent ombord. Barna har vært lydhøre, 
interesserte og oppført seg eksemplarisk ombord i forhold til sin alder som 
har vært 8-15 år. Mannskapet har vært tålmodige og interessert i å formidle 
kompetanse både om Risør II-historien og om sjømannskap. 2 barn dro fra 
Tollboden med Risør II boka under armen og skulle hjem å skrive oppgave 
om Risør II som skulle leveres på skolen. 

UngNorge Sør har tatt i bruk 3 tilbydere i Maritime Risør i sommer, Risør 
II, Risør Akvarium og Moen Trebåtbyggeri/Risør Kystkultursenter. Ca. 200 
barn av de totalt 300 har vært knyttet til Maritime Risørs tilbud i sommer. 
Det viser at behovet finnes. 

UngNorge i samarbeid med Redningsselskapet og Gjensidigestiftelsen har 
utstyr Risør Akvarium, Risør II og Camp Skarvann med nye flytevester. 
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Risør II har fått 20 nye flytevester ombord i flere størrelser og farger. 

Takk for oss og fine opplevelser i Risørs skjærgård. 

Mvh
UngNorge Sør

Kari-Anne Røisland
Daglig Leder 
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INFORMASJON/KONTAKT PÅ:

      facebook: søk på Risør 2 
    www.risor2.no

  epost: post@risor2.no

STRANDQUIZ
1) Hva betyr utrykket «ta luven fra»? A: ta lua fra noen/ B: ta vinden    
 fra noen/ C: være bedre enn noen
2) Hva betyr «stryke flagget» når du er til sjøs? A: hilse med flagget/   
 B: stryke med strykejern/ C: overgi seg ved å ta ned flagget 
3) Hva betyr uttrykket «gjøre opp sitt bestikk»? A: regne ut posisjonen  
 til sjøs/ B: skrive testamente/ C: rydde i kjøkkenskuffen
4) Noen ganger må vi «ta rev i seilene», men hva betyr det egentlig?   
       A: lure seg framover/ B: fange vinden i seilene/ C: minske seil-  
 størrelsen
5) Hva er en «skomakerlaks»? A: en sild/sei/ B; en sko laget av lakse  
 skinn/ B: en stor, feit laks
6) Hva ble kalt for «sildesalat» særlig til sjøs? A: mannskap fra mange  
 nasjoner/ B:  fattigmannskost/ C: unionsflagget i svensketiden
7) «Slå lens» er et begrep mange menn bruker. Hva betyr det i maritim  
 sammenheng? A: være tom for penger/ B: ta ned seilene / C: pumpe  
 vann ut av båten
8) Hva er opprinnelsen til ordet «omkalfatre»? A: å tette natene på   
 dekk /B: man bruker trevirke fra Kalfa / C: klatre i mastene
9) Hva gjør man når man «hiver ankeret»? A: Kaster det i sjøen /B:   
 heiser det opp / C: smører ankerkjettingen
10) Hva gjør man på seilskuter når man «klarer brasene»? A: styre unna  
 andre båter/ B: pakker seil / C: drar i tauverk for å stille seil i rett   
 posisjon i forhold til vind
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Risør tannlegesenter
Strandgt. 15 - 4950 Risør

Tannlegene
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81

Ellen Christine Vigen tlf. 37 15 06 20
Erik Nilsen tlf. 37 15 51 71

Lasse A. Skoglund tlf. 37 15 06 20
Jostein Andersen 923 40 479

Anita Jul-Larsen
Strandgt 1 - tlf- 37153362

amari-ju@online.no

tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning
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Dugnad på stormasta
Utpå høsten i fjor ble det bestemt å ta ned stormasta for vedlikehold, da 
den i åras løp var blitt temmelig svart. Den var originalt satt inn med 
linolje, som aldri tørker helt, slik at skitt og lort setter seg fast i masta, fra 
fremfor alt luftforurensning, og  årsaken til at den var oljet og ikke lakket, 
var at vi var redd for at den ikke var tørr nok, og dermed kunne
 råtne innafra med for tett overflatebehandling.Flere mulige steder for å ta 
ned masta ble vurdert, men valget falt på bua til Lars Grønvold på Moen, 
for der hadde vi mulighet for å få den i hus. Det er ikke lett å finne i
nnomhus muligheter for ei mast på 17 meter. Det var virkelig et c-moment 
å få den inn der, men med den store kranbilen til Sletta, og Lars sin 
erfaring med håndtering av mast, gikk det som en lek.
Så var det bare å tromme sammen så mange som mulig til dugnad, og 
det skulle vise seg å gå ganske greit, da oppmøtet ble bra. Første jobben 
var å demontere lanterner, blokker og tauverk, antenne og antennekabler.
Den ene klossen over kjakebeinet var knekt, og ble byttet. Det er der hvor 
stagvaierne ligger an, og er nok utsatt for stor belastning når en seiler i 
sterk vind. Så var det å begynne det møysommelige arbeidet med å skrape 
og båndpusse masta ned til bart tre, for deretter å finpusse med sandpapir. 
Det var som sagt godt frammøte til dette arbeidet, og vi hadde tilogmed 
hjelp helt fra Lillesand, da medlem Yngve møtte trofast opp til dugnad. Det 
var jo heldigvis en mild vinter, så arbeidet gikk unna med liv og lyst, selv 
om bygningen var noe trekkfull.
Da masta var ferdigpusset, ble den satt inn med flere strøk olje, rå linolje 
og Clipper 1. Så var det det store spørsmålet, skulle vi la det bli med oljing, 
eller skulle vi forsette med lakk. Det ble gjort fuktighetsmålinger, som 
tilsa at den var tørr nok til lakkering, men om den var tørr nok i kjernen, 
var ikke godt å si, da måling der  var umulig å få gjort. Basert på dette, var 
det delte meninger om hva vi burde gjøre, men konklusjonen ble lakking. 
Vi drøyde til tidlig vår, da temperaturen var såpass at det var forsvarlig å 
lakke, og vi ga den  7-8 strøk med Clipper 2 og Ravilakk. Så får vi bare 
håpe at vi ikke har lakket inne fuktighet som gjør at den råtner.
Så var det å montere tilbake  lanterner, ny VHF antenne med kabel, blokker 
og tauverk.                           
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Så, i slutten av april, ble Risør 2 tatt inn til Moen, masta ble halt ut av bua, 
og igjen montert på plass, med  god hjelp av Sletta, Lars og 
dugnadsgjengen.

Dag Leon Ilestad

SVAR på STRANDQUIZ
Spørsmål 1 : både B og C ((man seiler opp på vindsiden av et annet fartøy 
så den mister vinden og farten)  Spørsmål 2: C (fire flagget som tegn på 
overgivelse) Spørsmål 3: A Spørsmål 4: C Spørsmål 5: A Spørsmål 6: C 
Spørsmål 7: C Spørsmål 8: A Spørsmål 9: B Spørsmål 10: C (brasene er tau 
og taljer som brukes til å stille skipets rær i rett vinkel i forhold til vinden = 
tungt arbeid)
- Uttrykkene er hentet fra Gøthe Gøthesens bok «Med lik i lasten»  (1988)
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