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Christian Radich Nytt utgis av Christian Radichs Venner.  

På rett kurs!
Kjære Christian Radich-venner,
Der jeg bor, har det vært en fantastisk høsthelg. Luften 
er ren og klar, naturen har kledd seg i sin fineste skrud 
og gjort seg klar for vinteren. Jeg har forberedt meg på 
vinteren jeg også, bilen har fått vinterdekk på og båten 
er tatt på land. Motorkonservering er gjennomført og 
båten er dekket til med presenning. 
Slik kunne det ha gått med Christian Radich også, for 
etter at kontrakten med Forsvaret ble avsluttet, forsvant mye av grunnlaget for 
helårsdrift. Helårsdrift er en forutsetning for å beholde kompetanse og seile skuta 
slik skuter skal. En sjødyktig, godt vedlikeholdt skute med et kompetent og ivrig 
mannskap som kan bringe seilskutetradisjonen videre til elever og medseilere,  
er ikke noe man kan «skru av og på» når man ønsker. Derfor var det avgjørende å 
finne oppdrag som kan sørge for relevant seilingsmønster og forutsigbarhet for 
besetningen. Det har man klart! Ikke bare er driften som sjøgående norsk fullrigger 
sikret for sesongen 2015-16, men enda bedre, Christian Radich er igjen blitt skoleskip 
og dermed en viktig brikke i å styrke norsk maritim virksomhet. Nå seiler Christian 
Radich med 66 lærlinger fra videregående skoler rundt om i landet, i tillegg til fem 
kadetter fra maritime høyskoler. Løsningen er på mange måter en vinn-vinn-situ-
asjon, skuta får gjøre det den var ment til, og på grunn av 12-timers arbeidsdager 
og seilingsmønster, får elevene opparbeidet sin lærlingetid i løpet av ett år! Alle får 
god opplæring av et kyndig og positivt mannskap, i henhold til de krav og normer 
som gjelder. Jeg er sikker på at dette går to veier, elevene lærer av mannskapet, og 
besetningen får helt sikkert nye erfaringer i sin nye lærer-rolle. I tillegg får elevene 
uvurderlig erfaring om teambygging og lederskap fra den eminente mestringsplatt-
formen en fullrigger er, i storm og stille! Jeg var selv skoleskipselev i 1973, og har i 
hele mitt yrkesliv hatt stor nytte og glede av det jeg lærte om bord. 
Det er ikke innlysende at det skulle gå slik, skuta kunne ha måttet gå i opplag, eller 
kanskje måttet ta oppdrag som ikke så godt lever opp til Stiftelsens og Vennefore-
ningens statutter. Det er mange som har jobbet intenst for å få dette til, og mange 
som fortjener stor takk. «Kontoret» har arbeidet intenst med å undersøke muligheter, 
få til samarbeid med skoleverk og fylkesmyndigheter, lage planer og markedsføre 
ordningen for elevene. Styret i Stiftelsen har jobbet med myndighetene, brukt sine 
nettverk og holdt stø kurs i et vanskelig farvann. Vi i Christian Radichs Venner har 
bidratt også og bevilget i alt én million kroner til driften i 2015 og 2016, og mange 
av vennene har vært påvirkningsagenter. Takk til alle!
Og det må vi fortsette med, for det er fortsatt usikkerhet om driften i 2016-17. 
Mye avhenger av hvordan vi lykkes med det første året, at elevene blir fornøyd og 
at fremtidige arbeidsgivere verdsetter den unike kompetansen elevene har tilegnet 
seg. Mye avhenger også av utviklingen i maritim sektor og tilbud og etterspørsel 
etter lærlingeplasser. Ikke minst avhenger det av at staten og Oslo kommune følger 
opp med støtte og at det vil være sponsorer som vil bidra økonomisk i et maritimt 
spleiselag.
Vi i venneforeningen vil bidra etter beste evne. Vi skal bidra med penger og ved å 
fremsnakke Christian Radich og det skuta kan bidra med. For at vi skal klare det, må 
vi bli flere medlemmer. Mitt store ønske er at alle vi som er medlemmer, verver minst 
én ny venn til Christian Radich. Da kan budskapet spres som ringer i vannet, og da 
kan vi også bidra med mer penger.

Takk for at du bryr deg, det er nå det gjelder.
Jørgen Berggrav, styreleder

I redaksjonen: Ragnar Kvam og Ida Rosenvinge, redaktør

Kontakt:
Christian Radich Nytt
Postboks 666 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: + 47 22 47 82 70
e-post: Postmaster@radich.no
Web: www.radich.no
Innmelding til Venneforeningen: www.radich.no/venneforening
Bankkontonummer 6073.46.06904

Forsidebilde: Jens Joachim Hiorth
Grafisk form: Cox
Trykk: Bodoni

Husk å melde fra om endringer av e-postadresser, postadresser og telefon/mobil. 
Send inn e-post adressen din til postmaster@radich.no og du er sikret informasjon.

Ved å være aktiv på våre facebook– sider, er du med på å spre viktig kunnskap 
om Christian Radich.

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

En aktiv venneforening
Venneforeningens formål er å arbeide for bevaring av Christian Radich 
som sjøgående, norsk fullrigger. Foreningens midler skal benyttes til beste 
for Christian Radich. Det ble bevilget 1.000.000 kroner til skoleprosjektet 
fordelt over 2 år. Sammen med de andre sponsorene er dette et viktig 
bidrag for å holde skuta sjøgående. Medlemskontingenten er basen i fore-
ningen og styret er aktivt ute for å verve nye medlemmer. Det ble også 
gjort en flott innsats for å hjelpe Stiftelsen med markedsføring av skuta 
og toktene på Reiselivsmessen i Oslo i januar. Venneturen, som i år ble 
gjennomført 21. juni var som vanlig fulltegnet og vi hadde en flott tur 
på fjorden!
Under Tall Ships Races i Ålesund bidro venneforeningen med deltakelse på 
informasjonsstand og vi vervet i underkant av 20 nye medlemmer! Inter-
essen for skuta er stor hvor vi enn kommer og alle er veldig positive til at 
skuta er blitt skoleskip i vinterhalvåret igjen samtidig som de selv kan seile 
på tokt og delta i Tall Ships Races om sommeren.
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Klar for vennetur. Foto: Nina Skagoset
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Skoleskip og veien dit 
Stiftelsens vedtekter sier at 
Christian Radich primært skal drives 
som skoleskip. Etter Reform-94 
og en overgangsordning med Oslo 
kommune gikk siste elev i land i 
1998. Sjøforsvaret kom inn 7 år 
senere, og hadde skuta i 10 år, men 
i august 2014 ble det klart at de 
på grunn av omprioriteringer og 
trange rammer ikke kunne fortsette 
samarbeidet, til tross for at de var 
svært godt fornøyd. Det ble umid-
delbart startet et prosjekt for å sikre 
fortsatt helårsdrift.

Det var viktig å kunne 
fortsette det kontinu-
erlige vedlikeholdet, 
og for å beholde den 
verdifulle kompetans-
en om bord. Overgang 
til sesongdrift ville 
medført en betydelig 
avskalling fordi mange 
om bord har fått økte 
private forpliktelser, og er avhengige av inntekt 
over hele året. Prosjektet ble utført av Stiftels-
ens ledelse og styre i samarbeid med sponsorer, 
skolevesenet, Sjøfartsdirektoratet og en rekke 
andre.

Stiftelsen arbeidet med 8 alternativer, det som 
etter hvert pekte seg ut var å drive skoleskip for 
de mange matroselever som ikke får læreplass 
i den maritime næringen. Gjennom et opphold 
om bord kunne elevene både få fartstid og den 
praksis som kreves for å få sine fagbrev. 

Det er to grunner til at det er behov for flere 
læreplasser. Næringen har ønsket at det blir ut-
dannet flere norske sjøfolk, og de videregående 
skolene har startet flere klasser. I tillegg til dette 
møtte næringen problemer da oljeprisen falt, 
og når nå disse elevene skal finne læreplass, 
er mange fartøyer i opplag. Da må fylkeskom-
munene tilby et VG3 år i skole. Det er ingen 
ønsket løsning for noen, særlig fordi elevene 
da ikke får den nødvendige fartstid for å få sine 
endelige sertifikater. 

Veien frem mot målet ble komplisert. Sjø-
fartsdirektoratet ga heldigvis full støtte, de 
sa rett ut at bedre sted for elevene kan knapt 
finnes.  Men det offentlige regelverk så ut til å 
kunne stanse hele prosjektet. Og det å endre 
regelverket tar flere år. Og - selv om vi hadde et 
”columbi egg” for elever uten læreplass, forstod 
vi at det ville bli krevende å selge det inn til et 

etablert og til dels lite endringsvillig skolesys-
tem, med til dels usikre aktører i 20 fylker.  Vi 
sendte derfor ut mye informasjon, og vi reiste 
til skoler og fylkeskommuner over det ganske 
land. I tillegg måtte vi ha en samarbeidspartner 
i skoleverket, og her kom Færder videregående 

skole og Vestfold fylkeskommune inn på banen. 
Gjennom dette samarbeidet etablerte vi skoleski-
pet Christian Radich som lærested for inntil 66 
matroselever.

Selv med støtte fra fylkeskommunene er ikke 

Foto: Einar Corwin
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Læring og erfaring
Elevene skal følge læreplanen som 
Sjøfartsdirektoratet og fylkeskommunene krever:
•	 Styre	skipet	og	etterkomme	rorkommando,	også	på	engelsk	
•	 Holde	forsvarlig	utkikk	ved	bruk	av	syn	og	hørsel
•	 Bidra	til	å	overvåke	og	kontrollere	en	trygg	vakt
•		 Betjene	nødutstyr	og	anvende	nød-prosedyrer
•		 Bidra	til	håndtering	av	last	og	forråd
•		 Bidra	til	sikker	drift	av	dekksutstyr	og	maskineri
•		 Anvende	forholdsregler	for	helse,	miljø	og	 
 sikkerhet på arbeidsplassen
•	 Anvende	forholdsregler	og	hindring	av	
 forurensning av havmiljøet
•	 Operere	redningsfarkoster	og	mann-over-bord-båt
•	 Bidra	til	vedlikehold	og	reparasjoner	om	bord	på	skipet

Vi er overbevist om at elevene om bord på Christian 
Radich har den aller beste forutsetning for å oppnå en 
kompetanseutvikling på alle disse områdene. I den grad 
Christian Radich på enkelte av områdene ikke er den beste 
arena kompletterer vi med besøk på maritime skoler, på 
andre skip og ved skipsverksted. 
I tillegg til dette får elevene en særdeles verdifull kom-
petanse med på kjøpet. De kommer til å lære håndter-
ing av medelever, instruktører og alle andre rundt dem, 
slik at de som mennesker står bedre rustet enn mange 
andre når de senere skal ut i arbeidslivet. Vi har allerede 
fått betydelig positiv respons fra rederinæringen, og 
mange ser fram til å få matroser med fartstid 
fra Christian Radich. 

prosjektet økonomisk bærekraftig. Da var det 
godt å ha gode sponsorer. MøllerGruppens eiere 
sponset prosjektet over to år, det samme gjorde 
også	Venneforeningen.	I	tillegg	kom	Anders	Wil-
helmsen inn som generell sponsor.
Vi måtte ha ca. 50 elever for å få dette til. Lære-
plasser skal fordeles først, og fristen er så sent 
som 15. august. Oppstart skole på CR var plan-
lagt kun 3 uker senere. Fikk vi det ikke til, måtte 
vi gå til oppsigelser. Så sent som 1. august hadde 
vi bare 35 på listen, men tallet hadde steget til 
46 da styret 31. august sa ja til å starte. Og ved 
avgang mot syd-Europa var det fulltegnet, med 
66 elever og i tillegg 5 kadetter. 

Skuta har hatt et stopp i La Coruña, de skal 
besøke Tarragona og Funchal før de ankommer 
Las Palmas 14. desember. Etter en kort juleferie 
mønstrer de på og skuta setter kursen nordover 
igjen. I mens jobber Stiftelsen videre for å sikre 
fortsatt skoledrift de neste årene.

Riggtrening før avreise. 
Foto: Erik O. Storm

Cadizbukta bød på utfordringer. 
Foto: Suzanne Arnesen
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«Det er det Christian Radich gjør med deg, du 
blir hekta.»

Slik	svarer	Jens	Joachim	Hiorth	når	vi	ber	ham	
forklare hvordan han med sin maritime utdan-
nelse kunne finne på å velge et så «gammald-
ags» yrke som å være skipper på en klassisk full-
rigger	 fremfor	 på	 et	 topp	moderne	 skip.	Han	
utdyper: 
«Et moderne skip er industri. En fullrigger er 
kultur. Dessuten er Christian Radich et av de 
vakreste skip i verden.»

Men så lå det vel litt i genene også, som det 
heter. Jens Joachim ble tidlig krøket på famil-
iens seilbåt, en bermuda-rigget ketsj på 53 fot, 
bygget i 1939.  Den bærer det nesten him-
melske navn Nirvana og har hjemmehavn på 
Snarøya utenfor Oslo. Med en far som med sin 
entusiasme for seiling også var møbelsnekker, 
er det kanskje ikke så rart at sønnen etter hvert 
utviklet en sans ikke bare for seilet, men også 
for linjene i skroget, - og er det så rart at han 
falt pladask for Christian Radich alt ved første 
møte?

Det skjedde høsten 1997, det siste året Chris-
tian Radich fortsatt hadde status som skoleskip.  
Jens Joachim var da i ferd med å avslutte vi-
deregående og visste ikke helt hva han skulle 
finne på. Men etter daværende ordning kunne 
et tokt med Radich tjene som forkurs for 
opptak	på	den	Maritime	Høgskolen	i	Vestfold.	
Han	søkte	og	fikk	plass	om	bord.		Toktet	varte	
i ni måneder og tok ham via en rekke havner til 
Kanariøyene og tilbake. Siden fulgte tre år på 
den	Maritime	Høgskolen,	der	han	lærte	all	den	
teori som skal til for å bli sjøkaptein.  Men teori 
var ikke nok. Nå trengte han fartstid.
Det skulle by på problemer.  Det var nesten hå-
pløst for unge styrmenn å få kadettplass på den 
tiden. Det ene rederiet etter det andre sendte 
Jens Joachims søknader i retur.  Til slutt fikk 
han hyre på et spesialfartøy for undervanns-
operasjoner som opererte i Svartehavet og i 
Nordsjøen.  Ikke helt etter planen, og etter to 
år gikk han lei.  Det var jo å seile han ville.

Da han hørte at eieren av den 92 fot store Eileen 
ll, en gaffelrigget ketsj, trengte skipper, slapp 
han alt han hadde i hendene. Takket være sine 
erfaringer fra Nirvana fikk han jobben, 
bare 24 år gammel. Skuten gikk i char-
ter-trafikk i norske farvann.

Samtidig begynte en annen tamp å 
brenne. Jens Joachim fikk tilbud om 
styrmannsjobb på Christian Radich.  
Han	sa	likevel	nei	siden	skuta	bare	seilte	
om sommeren og derfor ikke kunne 
tilby helårsstilling.

Men så skjedde det noe. Sjøforsvarets 
befalskole ønsket å leie skipet i vinter-
halvåret for lederopplæring av sine 
kadetter under seilas på sydlige bred-
degrader.	 	 Helårsdrift	 var	 sikret,	 og	

sommeren 2005 mønstret Jens Joachim på som  
styrmann.  I 2011 kunne han sette kronen på 
verket.		Han	ble	skipper	på	Christian	Radich.

«Som kaptein, hva fascinerer deg mest om 
bord?»

«De menneskelige utfordringene, å se hva et 
opphold på skuta gjør med folk. Å gi dem den 
fantastiske opplevelsen det er å håndtere en full-
rigger, det gir meg veldig mye.»
«De fleste som deltar på tokt har aldri vært 
oppe	i	riggen	før.	Ansvaret	er	ditt	om	noe	skulle	
skje?»

«Vissheten om at de som går opp, gjør det av 
fri vilje, er desto mer betryggende,» svarer han.

Sjøforsvaret sa i fjor opp kontrakten med Chris-
tian Radich. Inntektstapet betydde at skipet 
risikerte å måtte innstille all virksomhet i vinter-
halvåret, med overhengende fare for at det 
faste, verdifulle mannskapet ville måtte si opp 
sine stillinger.   Men etter iherdig arbeid lyktes 
det stiftelsen som står for driften, å skaffe nye 
inntekter. I vinter seiler Christian Radich med 
elever på videregående om bord.

Denne løsningen gleder skipper Jens Joachim 
på	 to	måter.	Han	berømmer	mannskapet	 som	
i den usikre økonomiske perioden valgte å bli, 
ingen hoppet av. 
«Det sier noe om det forholdet de alle har til 
skuta,»  sier han.

Men like viktig: Christian Radich har 
igjen fått skoleelever om bord, slik 
skuta hadde den gang han selv var 
elev.  De skal være om bord i åtte 
måneder, og den første seilasen 
over	 det	 fryktede	Biscaya	 til	 Spania	
tidligere i høst gikk over all forvent-
ning.
«Med hånden på hjertet, skipper, 
synes du Christian Radich igjen skal 
kalle seg et skoleskip»?

«Ja, absolutt,» sier Jens Joachim 
Hiorth.	
 

Fra elev 
til kaptein

Jens Joachim som elev om bord. Foto: Privat

Kapteinen omkranset av det ferske elevkullet.  Foto: Einar Corwin
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Tall Ships Races 2015 

1.	etappe:	Belfast-Ålesund	
Vår historie begynner med at noen 
av oss var med å leie Christian 
Radich til en venners-venner tur i 
Oslofjorden	–	fra	Oslo	til	Horten	og	
tilbake, med en overnatting. I løpet 
av turen fikk vi både besøk av Jo 
Nesbø, som spilte og sang for oss, 
og vi fikk prøve å gå i mastene for 
å sette seil. I seg selv en strålende 
tur. Vi benyttet anledningen til å 
snakke med Kapteinen, som kunne 
fortelle at en kan melde seg på som 
medseiler på forskjellige turer. Vi 
bestemte oss da for at vi en gang 
skulle være med på en slik tur. Dette 
er 10 år siden.

Så dukker muligheten opp i 2015, ikke bare 
til å være med Christian Radich på tokt, men 
også som medseiler i Tall Ships Races, hvor 
første	etappe	gikk	fra	Belfast	til	vår	hjemby	
Ålesund. Med andre ord et Kinder-egg av en 
løsning for oss.

Vi opprettet en Facebook-side og inviterte til 
å bli med; hele 8 ble med på tur!
Om bord var det selvfølgelig relativt trange 
kår, men stemningen var svært god med mye 
hyss og latter blant alle nasjonaliteter og al-
dersgrupper som var med. Og ikke minst var 
maten super!

Vi fikk prøvd oss i alle typer vær; stille, kul-
ing, sol og regn – og alle typer oppgaver, 
som arbeid med seilene, brannvakter, rorvakt 
og pussing av messing.

Vi følte at vi konkurrerte i racet mot de to an-
dre norske skværriggerne; Sørlandet, som er 
noe mindre enn Radich og Statsraad Lehm-
kuhl, som er mye større enn Radich. Gitt 
forskjellig størrelse, vekt og seilføring, valgte 
de 3 store norske skutene forskjellige ruter 
på første etappe til Ålesund: Lehmkuhl langt 
vest til havs og Sørlandet innaskjærs. Radich 
gikk for en mellom-løsning. Uansett; Sørlan-
det slo oss klart, mens Radich slo Statsraaden 
med 250 meter etter 9 døgns seiling!

Etter målgang hadde vi 2 dager før vi skulle 
inn til Ålesund. Da kunne vi valgt å ligge 
og vente, men siden vi var flere lokalkjente 
ombord, overtalte vi Kapteinen til å gå inn 
Hjørundfjorden	 med	 turistbygdene	 Sæbø,	
Trandal,	Øye,	Bjørke	og	Standal.	Fjorden	er	
ca 35 km lang, og ligger omkranset av de 
spisse	og	mektige	Sunnmørsalpene.	Historien	
forteller om keisere og fjellfolk som i århun-
drer	 har	 besøkt	 fjorden,	 og	Keiser	Willhelm	
brukte	 å	 ta	 inn	 på	 Hotell	 Union	 Øye	 i	 sin	

Etter et par år med Tall Ships Races i nor-
dlige farvann, vil regattaene i 2016 gå sør 
i	Europa.	Avreise	fra	Akershuskaia	på	første	
tokt er 21. juni og det går til Kiel. Vi tror 
den korte seilasen til Kiel i lyse sommernetter 
blir populær. Det er nesten blitt en tradisjon 
at skuta går gjennom Kielkanalen en gang 
i løpet av sommeren, og det gjør vi igjen 
fra Kiel og vestover. Turen tar ca. 8 timer 
gjennom åkrer og enger på hver side. Det 
blir tid til noe seiling på andre siden, før vi 
skal være i Eemshaven nord i Nederland. Tall 
Ships	Races	starter	i	Antwerpen	og	første	
regatta ender i herlige Lisboa. Det blir en 

12 dagers regatta. Neste regatta blir mer 
hektisk, den starter i Lisboa og ender i Cadiz, 
det er kun beregnet 3 dager til denne. Siste 
etappe, Cruise in Company er rolige dager 
og forhåpentligvis god seiling nordover igjen 
fra Cadiz til La Coruña. Senere i august vil 
skuta delta på North Sea Tall Ships Regatta, 
en	frisk	regatta	fra	Blyth	i	nordøst	England	
til Gøteborg. Turene er lagt ut for salg på 
www.radich.no.	Våre	trofaste	venner	har	alt	
begynt å bestille, så er det et bestemt tokt 
du vil være med på, lønner det seg å være 
tidlig ute.

Tall Ships Races 2016

tid. Så det gjorde vi også, og siden Statsraad 
Lehmkuhl heller ikke hadde vært i dette om-
rådet før, fulgte de på sammen med 2 mindre 
hollandske skuter. Derav ble denne tilfeldige 
avstikkeren historisk både for de 2 norske seil-
skutene,	for	Hjørundfjorden	og	for	Øye!

Etter en overnatting med turens første fest-
ligheter ved langbord i hagen utenfor hotel-
let, dro vi videre. Med Statsraaden «på slep». 
Turen gikk så inn i Ellingsøyfjorden nord for 
Ålesund, til Lille Kalvøya ved Lerstad i fjorden 
innenfor Ålesund sentrum. Det ble noe seidel-
svinging igjen og mye improvisert men fan-
tastisk fremføring av sang og musikk fra flere 
talentfulle medseilere.

Vi rakk også å besøke Sunnmøre Museum og 
en privat omvisning på det fantastiske akva-
riet	 Atlanterhavsparken	 i	 Ålesund,	 i	 regi	 av	

Einar	Wiik	som	var	med	som	medseiler,	men	
som	også	er	Akvarist	ved	akvariet.
Den siste dagen fikk vi oppleve å stå i masten 
under innseilingen til Ålesund, til en strålende 
mottagelse med masse folk og mange fantas-
tiske skip.
Avslutningsvis	 fikk	 vi	 med	 oss	 alle	 arrange-
mentene og stemningen i hjembyen vår, som 
første norske vertsby i Tall Ships Races 2015. 

Stor takk til Ida Rosenvinge i Stiftelsen Chris-
tian Radich for god hjelp ved planlegging av 
turen; Kort oppsummert kan en si at dette ble 
alle gutteturers mor – et minne for livet, som 
anbefales på det sterkeste!

Ship Ohoi!
Ståle Fure, Einar Wiik, Espen Sundgot, Finn 
Rasmussen, Werner Petersen, Tom (Pastor) & 
Lill Giske, Svein Urkedal og Bjørn Dahl

Aida Foto v/Aida I. Kjerstad Urkedal
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SERVICE
AND COMPETENCE
YOU CAN RELY ON

SKULD.COM

GRASROTANDELEN
Som ”Grasrotandel”- spiller hos Norsk 
Tipping går fem prosent av innsatsen 
direkte til ”din forening”. Støtten endrer 
verken premieutbetalinger eller vinnersjanser. 

Kommisjonæren selger spillekort for å knytte 
deg til Grasrotandelen. 

Støtt Christian Radichs Venner – 
org. Nr. 990569800! 

Strekkoden under kan du levere til din kom-
misjonær, da blir du automatisk registrert. 
Se	også	www.grasrotandelen.no



Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666 Sentrum - 0106 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseendring

B

Metallkrus 
kr 200,-

Headband kr 75,-
Collegegenser 
kr 150,-

For enkelt- og familiemedlemmer:
•	 Gratis	fjordtur	arrangert	av	Venneforeningen
•	 10	%	rabatt	på	suvenirer	i	butikken	i	Skur	32	og	om	bord
•	 Pin	og	kulepenn/logo
•	 Brodert	tøymerke,	stickers/klistremerke
•	 Medlemsblad
•	 Medlemmer	kan	velges	inn	i	styreverv		

Livsvarige personlige medlemmer og 
forenings- og firmamedlemmer (får i tillegg):
•	 Christian	Radich	crest

Medlemskap – hva får du
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Gjennom årene har Christian Radichs Venner bidratt med store  

økonomiske bidrag til skuta, ikke minst takket være medlemskontingenten. Derfor er hvert medlem viktig for oss og  
vi gir en liten velkomstgave til nye medlemmer. For mange av våre medlemmer er venneturen med Christian Radich  

vårens store høydepunkt.

 JA,	JEG	VIL	GJERNE	BLI	MEDLEM	ELLER	VERVE	EN	VENN

Det er enkelt å bli medlem av venneforeningen, du sender en E-post med følgende informasjon til: Postmaster@radich.no eller fyller ut vårt medlemsskjema på 
www.radich.no/medlemskap.	Du	kan	også	sende	det	i	posten	til	Christian	Radichs	Venner,	PB	666,	Sentrum,	0106	Oslo

Medlemskap og priser
Enkeltmedlem  .....................................................................kr 300,- pr. år 

Enkeltmedlem t.o.m. 26 år  .............................................kr 150,- pr. år 

Familiemedlem ....................................................................kr 500,- pr. år 

Livsvarig medlem  ...............................................................kr 5000,-

Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte  ..............................kr 2500,- pr. år 

Bedrifter over 50 ansatte  ...............................................kr 5000,- pr. år 

 VERV EN VENN

Det er viktigere enn på mange 
år at skuta får så mange gode 
ambassadører som mulig, men-
nesker som er opptatt av at vi 
fortsatt skal beholde Christian 
Radich som Norges flotteste 
seilskute.	Hvert	medlem	er	viktig,	
jo flere medlemmer, jo sterkere 
og mer gjennomslagskraftig blir 
foreningen. Vi oppfordrer alle til 
å verve et ekstra medlem. For å 
oppmuntre til venneverving, gir vi 
en gave til den som verver. Under 
årsmøtet trekker vi en fjordtur 
med Christian Radich til den som 
har vervet flest. 

Sydvest kr 300,-

T-skjorte kr 140,-

Navn ...................................................... fødselsdato og år .........................

Adresse ..............................................................................................................

Postnr……….Sted ............................................................................................

E-post .....................................................Tlf......................................................

Ønsket medlemskap ......................................................................................

Verver du en venn, må du i tillegg skrive ditt navn og 
hvilken suvenir du velger fra gavebutikken (inntil kr 300,-).

Ta en kikk i skattekisten


