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Jubileumstokt

Christian Radich Nytt utgis av Christian
Radichs Venner.

Jubileet er i gang!

Den 5. februar feiret vi at det
var 75 år siden sjøsettingen av
Christian Radich. Det ble en
hyggelig og uhøytidelig feiring med spanske og
norske venner. Det markerte også avslutningen
på et særdeles vellykket vintertokt rundt Kanariøyene. Det kan du lese mer om på side 4.

NYTT

Christian
Radich

Og det blir mer feiring utover våren og sommeren.
17. juni, da prøveturen fant sted i 1937, vil vi feire
med en familietur på fjorden. Vi vil arrangere flere
åpne fjordturer og ikke alle vil gå fra Oslo, les mer
på side 5, men følg også med på www.radich.no, vi
har flere fjordturer under planlegging.

N Y T T 1/2011

Påmeldingene til sommerens jubileumstokt har
begynt å komme inn til kontoret og det gleder
oss at pågangen på sommertoktene langs norskekysten er så stor. Alt for mange av oss kjenner vårt
eget land for dårlig, og muligheten til å oppleve
den vakre kysten vår fra den flotteste seilskuta i
verden er helt unik! Vi gleder oss til seilasene og til
å besøke alle de norske havnene. Som seg hør og
bør i et jubileumsmagasin, har vi også med flere
historiske artikler. Les også lederen til den nye formannen i Venneforeningen på side 5. Det er høy
aktivitet i Christian Radichs Venner, til stor glede
for Stiftelsen.
redaktør Ida Rosenvinge
I redaksjonen:
Redaktør: Ida Rosenvinge.
Redaksjonsmedlemmer:
Knut Nordby og Bodil Bø Karlsen.
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: «Windjammer» ankommer
New York i 1957
Foto: Ulf Hansen, Jon Winge, Einar Corwin, Knut
Nordby, Allan Hestvang og Jan Petter Husebye
Grafisk form: Cox Trykk: Scanner Grafisk

*

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 oppdatert informasjon fra
Venneforeningen!
Nå kan du følge både Christian Radich og
Venneforeningen på Facebook. Ved å være aktiv
her, er du med på spre viktig kunnskap om
Christian Radich.
Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.
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Hva er mer naturlig i jubileumsåret enn tokt langs norskekysten
fra Oslo til Nordkapp! Det er over ti år siden Christian Radich
gjorde turen sist og responsen er god, ikke minst fra tidligere
elever, medseilere, mannskap og havnene som ønsker skuta
velkommen.

Oslo – Bergen
med stopp i Farsund
Avreise: onsdag 27. juni kl 1400
Ankomst: søndag 1. juli kl 1200		
Pris: Kr 5400,Jubileumstoktene starter med å gå ut i
Skagerrak, og vi går kanskje så langt sør at
vi ser Danmark før vi setter kurs for
Farsund. Dette er en av de hyggeligste
byene på Sørlandet. De er stolte av sin
sjøfartshistorie. Medseilerene blir med på
omvisning og foredrag om byen. På kvelden
fortsetter vi vårt tokt mot Bergen, via
storslåtte naturområder som Jæren,
Boknafjorden, Karmøy, Utsira, Hardangerfjorden og Austevoll. Etappen blir variert,
med mye natur og mange opplevelser.

Bergen-Tromsø
Avreise: mandag 2. juli kl 1400
Ankomst: mandag 9. juli kl 1200
Pris: Kr 7500,-

På vårt ukeslange tokt til Tromsø får vi
oppleve mange av Norges beste kystområder. Vestlandets mange fjorder, øyer, sund
og fjell er slående vakre. Vi regner med en
del seiling også, idet vi nærmer oss Helgeland. Her møter vi hundretusener av øyer
og her ligger fotomotivene på samlebånd!
Så møter vi Lofoten, som er imponerende
når fjellveggen stiger opp av havet foran
midnattssolen. Går vi på innsiden, eller på
utsiden? Det avgjør kapteinen. Foruten
sikkerhet for alle og hensynet til vær og
vind, er hans viktigste mål at du får en
minne-rik opplevelse. Etter Lofoten møtes
vi av Vesterålen, Andøya og vakre, ville
Senja, før vi ender i Tromsø, byen som
kalles Nordens Paris!

2012
Tromsø-Bodø

Bodø-Trondheim

Avreise: torsdag 19. juli kl 1200
Ankomst: mandag 23. juli kl 1200
Pris: Kr 5900,-

Avreise: onsdag 25. juli kl 1400
Ankomst: onsdag 1.august kl 1000. Pris: Kr 7500,-

Lofoten, Vestfjorden og Vesterålen
tiltrekker seg turister fra hele verden.
Vi har god tid på de fire dagene vi
har til rådighet. Turen går inn blant
øyene, i de strømfylte sundene, vi
ser fiskevær, hvite sandstrender og
fjell på mer enn 1000 moh. Dette
blir en lang, lang rekke av severdigheter blandet med seiling og
hygge. Fremdeles er det lyst hele
døgnet, slik at vi knapt får lyst til å
sove. På denne etappen står kanskje
de mest kjente attraksjonene tettest.
Kapteinen vil fortelle deg hvilken
rute som blir den beste, vær og vind
tatt i betraktning.

Igjen har vi lagt inn god tid, denne gangen for grundig å
utforske en virkelig perle, Helgelandskysten. Et hav av øyer
inneholder tidligere fiskevær, mange er nå restaurert. Øyene
strekker seg langt til havs og langt der ute stiger Træna opp
av havet, fiskeværet med røtter fra oldtiden, nesten 9000
år tilbake. Lenger inn finner vi Lovund, Rødøy, Dønna og
Vega. På fastlandet ser vi Svartisen blant høye tinder, og litt
lenger sør er de syv søstre, rett ved Alstadhaug. Vi planlegger en stopp i Brønnøysund. Derfra skal vi ta buss en kort
tur (inkludert i prisen) og ta bena fatt gjennom «hullet» på
Torghatten.

Ålesund-Stavanger,
med Sildajazz i Haugesund
Avreise: tirsdag 7. august kl 1400
Ankomst: søndag 12.august kl 1700. Pris: Kr 6400,Opplev Vestlandet fra verdens vakreste fullrigger på
jubileumstokt! Vi gjør opphold i Haugesund, under årets
Sildajazz. Dette er en av landets største jazzfestivaler, som
hvert år tiltrekker seg om lag 50.000 besøkende! Du kan bli
med på de åpne konsertene og vi vil få tilgang til konsertbilletter til hyggelige priser, mens skuta brukes til en fjordtur
eller en konsert med besøkende turister under Sildajazzen.
Og du har din plass om bord de to nettene vi er i byen. Etter
Sildajazzens avslutning tar vi med oss de som ønsker det
videre på fjordturen til Stavanger.

Stavanger-Oslo
Avreise: mandag 13. aug. kl 1800
Ankomst: fredag 17.aug. kl 1200. Pris: Kr 5200,-

Tromsø-Hammerfest
via Nordkapp

Hammerfest-Tromsø
via Nordkapp

Avreise: onsdag 11. juli kl 0800
Ankomst: fredag 13. juli kl 1400
Pris: Kr 3000,-

Avreise: søndag 15. juli kl 0800
Ankomst: tirsdag 17. juli kl 1400
Pris: Kr 3000,-

«Been there, done that», er et uttrykk
som avspeiler menneskenes ønske om
opplevelser på sin livsreise. På toktet
til Hammerfest opplever vi Troms’
imponerende fjellformasjoner og
Finnmarks flotte kyststripe. Så går vi
rundt Magerøya med Honningsvåg, og
vi opplever selveste Nordkapp, om bord
på verdens vakreste fullrigger på hennes
75 års jubileumstokt! I Hammerfest skal
vi være med på byens fødselsdag, som
feires en hel uke til ende. Turen tilbake
byr på de samme hovedopplevelsene,
men vi legger kanskje ruten noe
annerledes, for å skape variasjon.

I august måned er sommervannet varmere. Kanskje solgangsbrisen er her fremdeles, da får vi fine seildager på det mange
kaller den norske gullkysten. Vær og vindforhold har gitt deler
av kyststripen det navnet, sammen med den fine skjærgården.
Skal vi kanskje også ta en tur over til Skagens odde, eller seile
hjem via Koster? Mulighetene er mange. På turen inn Oslofjorden får vi en god følelse av å komme hjem, og vi ser frem
til å bli ønsket velkommen til Oslo etter et begivenhetsrikt
sommertokt.

Arrangementer i byene

Sammen med de lokale turistkontorene vil vi tilby spennende
utflukter i blant annet Bodø, Tromsø, Hammerfest og Trondheim mot et tillegg i prisen. Turistkontorene vil også være
behjelpelige med hotellovernatting dersom dette er ønskelig.
I noen havner vil du også møte representanter fra venneforeningen som vil kunne tilby deg og dine venner et ærefullt
medlemskap i Christian Radichs Venner.
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Et uforglemmelig vintertokt
Skuta forlot Las Palmas søndag 29. januar kl. 2000, og satte kursen
nordover med over 70 medseilere om bord. Mange var med for første gang
og mange hadde seilt med oss før. Flere nasjonaliteter var representert.
8-12 vakten ble satt med en gang og så var det i gang med riggtrening!
Første natten var det noe rulling, så de i
hengekøyene sov best. Det ble overskyet i løpet
av morgenen, men god vind førte oss raskt
nordenfor Tenerife, der vi møtte ikke mindre
enn 12 lekne delfiner. Mange har vært i riggen
mens andre har brukt mye solkrem på dekk.
Nattevaktene fikk rolige vakter etter at vi gikk
i le av La Palma. Sjøen stilnet, og det ble fred
på banjer. Etter frokost kom vinden, og hvilken
bør vi fikk! Kaptein Jens Joachim rapporterte
over 12 knop på det meste, i frisk vind og
strålende solskinn. Bak La Gomera stilnet det
igjen, og vi foretok en kuvending før vi seilte
samme vei tilbake, igjen i frisk vind.

En dag på La Palma

Etter en rolig natt, berget vi seil og forberedte
ankomst Santa Cruz de La Palma. Der ventet
busser på oss, og vi ble guidet rundt i naturskjønne områder med frodig vegetasjon og
gamle vulkankratere. Vi spiste en omfattende
lunsj med kanarisk vin, og på kvelden fant
mange noen møtesteder i Santa Cruz. Godt å
strekke bena litt, og føle litt kanarisk kultur.
Byen er veldig sjarmerende, med sine mange
terrasser og artige farger.

også maskinisten utfører en viktig oppgave.
Den siste dagen mot Las Palmas hadde vi veldig
godt med vind, og en del sjø. Seilasen ble frisk,
det gikk av gårde i stor fart for to stumpeseil
og to stagseil. Vel fremme fikk alle sine vel
fortjente diplomer før de inntok byen for å
oppleve karnevalet i Las Palmas.

Bursdagsmarkeringen 5. februar

ble en verdig markering i et kjølig Gran Canaria
vær. Stuert og kokker hadde laget et fantastisk
tapas-bord med norske og spanske råvarer av
ypperste klasse. Våre spanske gjester og kapteinene fra Gladan og Lord Nelson blandet seg
med glade toktdeltakere. Medseilerene holdt
tale for besetningen og ga de en overraskende
presang for deres gode innsats under toktet.
Det ble sunget shanties og da stod stemningen
nesten gjennom solseilet, som var spent over
dekk for anledningen.

Vi sov godt ved kai natt til torsdag, og stakk
ut klokken ni. Kapteinen orienterte om sin
plan om å seile nordøstover og så øst, slik at
vi kunne få se Lanzarote og Fuerteventura før
vi returnerte til Las Palmas. Mange har vært i
maskinrommet på omvisning og sett stedet der
strøm og varmtvann produseres. Det har lært
oss at skuta er en kompleks arbeidsplass, der

Kjære venner

D irektørens

Vi har startet skutas jubileumsår.
Det gir rom for refleksjoner.

Den har vi sett hos alle som har bidratt til at
skuta fremdeles er i aktiv drift, som seilende skip.
Entusiasmen finner vi hos besetning, tidligere
elever, administrasjon, sponsorer og mange, mange
andre. Ikke minst hos de som i 1970 årene startet
Christian Radichs Venner! Det er sannelig spesielt
at en venneforening får en kronprins som sin
første president, en kjent skuespiller som sin første
formann, og et kjært NRK fjes som den neste!

Skuta fyller 75 år, det er mer enn tre ganger så
lang tid som den økonomiske levetid for moderne
skip. Intet av de fire skipene i
denne Skoleskipsstiftelsens
131 års historie har
vært i vår tjeneste så
lenge.
Det er grunn til å spørre
hva som har gjort det
mulig. Jeg har funnet en
faktor som har satt spor
over alt, det er den gode
gamle entusiasmen.
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Venneforeningens entusiasme har bidratt til å
redde skuta fra sin undergang. Sammen med andre
har de tilmed sponset innkjøp av nye moderne
innretninger som gjør skipet enda bedre rustet for
fremtidige seilaser enn noen sinne. Vi driver derfor
i dag en skute som er i bedre forfatning enn på
mange tiår.
Takk for alt dere har gjort for dette!

hjørne

Skuta har fått nytt luftkjølingsanlegg!
Sist høst oppstod en kjedelig situasjon om bord, da
skutas mangeårige luftkjølingsanlegg kapitulerte.
Gjenoppliving var ikke mulig, og Sjøforsvarets
befalsskoleelever måtte dessverre leve i varm
luft på resten av toktet mot Las Palmas. Det ble
noen varme netter. På kontoret forstod man raskt
alvoret, og innhentet priser på et nytt anlegg. Og
midt i det arbeidet kom venneforeningen med en
hjelpende hånd: de ville støtte reparasjonen med
kr. 100.000!
Allerede da årets vintertokt startet 29. januar var
et nytt anlegg montert og testet. Og det innfridde
forventningene 100%.
Med vennlig hilsen Einar Corwin,
direktør for Stiftelsen.

Kjære Radich-venner

L eder

Akkurat nå sitter jeg på et morgenfly på vei hjem
fra Kristiansand. Det er en strålende vinterdag og
bak hvitkledde åser kan jeg se iskledde svaberg. Og
bortenfor der, blått hav. Tankene går til sommeren
som ligger foran oss. Det eneste som mangler, er
seilene til en fullrigger på vei ut fjorden. Christian
Radich, med forventningsfulle ungdom og voksne
på tokt. Hva ligger foran dem, av sol, regn, stille og
storm? Uansett er de på vei mot noen av livets store
opplevelser.
Selv mønstret jeg på Christian Radich en mai-dag
for snart 39 år siden. Etter noen timer satte vi seil, og
entret riggen. Kapteinen het Kjell Thorsen, en kjent
ubåtsjef fra Marinen. Vi lærte mye. Læringskurven var
bratt når man skulle bli sjømann på 6 uker. Men det
funket bra, og erfaringene fra Skuta slapp ikke taket.
Senere ble det ubåt på meg også. Spranget fra seilskute til ubåt var ikke så stort som man kanskje skulle
tro. På Radich var det mørke nattevakter, fall, skjøter,
braser og gordinger måtte kunne betjenes i «blinde»
og seisinger måtte gjøres riktig, selv når det stormet
og man befant seg høyt oppe, over et opprørt hav.
Men vi lærte å stole på oss selv, og på våre skipskamerater.
På ubåt var det ikke mye tauverk, og ikke befant
vi oss høyt over opprørt hav, heller. Det var mer, som
navnet undervannsbåt hentyder, tvert i mot motsatt.
Vi hadde opprørt hav over oss, men det var ofte
mørkt, vått og hektiske situasjoner. I stedet for tauverk var det et virvar av ventiler som skulle betjenes
på riktig måte. Vi måtte kunne vårt sjømannskap og
vi måtte stole på hverandre. Selv gikk jeg i land fra
ubåt etter 8 spennende år. Christian Radich seiler
fortsatt, like fin, ja faktisk mye bedre. Fortsatt får
nye generasjoner oppleve det magiske ved å seile en
fullrigger, bli trygg på seg selv og sine skipskamerater.
Det er ingen selvfølge at det er slik. Det krever målrettet arbeid, fra en Stiftelse og administrasjon som
kan sine saker og vet hva de gjør. De må drifte skuta
og sørge for mannskap og «kunder». Men det kreves
noe mer, det kreves oppmerksomhet slik at Christian
Radich er Skuta med stor «S» for flest mulig, og det
krever ekstra midler som kan brukes til skutas beste.
Som for eksempel nytt navigasjonsutstyr, overhalinger
av maskiner og utstyr, ventilasjonsanlegg eller hva det
skal være. Det er her Venneforeningen kommer inn.
Vi er skutas Ambassadører og vi samler inn penger.
Vi vet at det nytter! Venneforeningen har vokst i
løpet av det siste året, og hvis vi setter alle kluter til i
jubileumsåret, kan vi fortsette den gode trenden. Til
den som ikke er medlem: Meld deg inn! Til deg som
ER medlem: Verv en venn! La oss stå på for å sikre
Skuta for fremtiden!

Åpne fjordturer 2012
Årets Vennetur søndag 13. mai

Christian Radichs Venner inviterer medlemmer til årets vennetur søndag 13. mai kl
1200–1600. Invitasjon blir sendt i posten.
Ønsker du å ta med venner på turen er de
velkomne til å tegne medlemskap på kaia
før avgang. Det serveres reker og barna får
pølser. Maten betales ved ombordstigning,
kr 100,- for voksne og kr 50- for barna.

Firmaturer onsdag 30. mai

Vi gjentar suksessen fra i fjor og setter av
både formiddagen og ettermiddagen til åpne
firmaturer beregnet på firmaer som ikke
ønsker å leie hele skuta. Man kan invitere
kunder eller kolleger til årets sommerfest og
velge fjordtur på dagen eller kvelden. Rekebuffet er inkludert. Fjordtur på dagen koster
kr 625,- og kveldsturen koster kr 935,- pr.
person. Drikke kjøpes om bord. Minimum
10 personer fra hvert firma.

Sjørøvertokt søndag 3. juni

Våre populære sjørøvertokt er blitt en tradisjon til glede for små og store sjørøvere!.
Den fryktede Kaptein Rødskjegg, Kalle Kanon
og Jern-Harry gjør livet farlig om bord for
noen timer. De holder show for både små og
store fra kl. 1200-1500.
Prisen for voksne er kr 500,-, mens barn
betaler kr 250,-. Mineralvann etc. kan kjøpes
om bord.

Familietur søndag 17. juni

Søndag inviterer vi både store og små
med på tur mellom kl 1200 og kl 1500. Vi
serverer rekebuffet til de voksne og pølser til
barna. Pris: kr 500,- for voksne og kr 250,for barn. Salg av drikke.

Sandefjord – Tønsberg søndag 24. juni

Dette er en unik anledning til å bli med
skuta langs Vestfoldkysten og inn Tønsbergfjorden. Vi samarbeider med Vestfoldspillene
og «Sviskeprinsene» med kjentmann Jan
Ingar Hansen underholder med historier og
gamle viser med tilknytning til steder og personer langs leden. Vi inkluderer rekebuffet,
drikke kjøper du selv. Prisen er kr 600,- pr
person. Avgang kl 1030, ankomst i Tønsberg
kl 1500.

Tønsberg mandag 25. juni

Denne fjordturen blir også arrangert i samarbeid med Vestfoldspillene. «Sviskeprinsene»
med kjentmann Jan Ingar Hansen underholder med historier og gamle viser med
tilknytning til steder og personer langs leden,
mens du nyter den vakre skjærgården i
Tønsbergfjorden. Vi inkluderer rekebuffet,
drikke kjøper du selv. Prisen er kr 600,pr person.

Takk til Ole-Gerhard Røn

Jubileumshelg!

Den offisielle prøveturen til Christian Radich
fant sted 17. Juni 1937 og dette regner vi
som skutas fødselsdag. Både lørdag og søndag har vi gleden av å invitere til fjordtur
med den vakre skuta! Det blir underholdning og ekstra stas å være om bord under
bursdags-feiringen. Båtlivet i Oslofjorden er
kanskje også på sitt mest yrende på denne
tiden.

Jubileumstur lørdag 16. juni

Avreise fra Akershuskaia kl 1700, ankomst
kl 2100 og gjestene får servert rekebuffet.
Turen koster kr 650,- pr. person. Drikke
kjøper du selv om bord.

NYHET!

De åpne fjordturene vil kunne
bestilles på www.radich.no i tillegg
til Billettservice. Dette gjelder ikke
Årets Vennetur, invitasjon til denne
turen sendes alle våre medlemmer i
posten. Årets Bluescruise er planlagt
18. august. Andre arrangement er
under planlegging, det lønner seg å
følge med på www.radich.no!

Ved årsskiftet gikk kontreadmiral Ole-Gerhard Røn av
vakt som styreleder i Christian Radichs Venner. I de
nesten 4 årene admiral Røn har
stått til rors, har han vært en
særdeles god skipper for
venneforeningen. Under
hans lederskap har foreningen vokst. Det bærer
støtten til Skuta preg av!
Vi sender en stor takk til
Ole-Gerhard Røn og ønsker
ham medvind og smul sjø på
hans videre seilas.

Beste hilsen
Jørgen Berggrav
Styreleder
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Gjensyn etter 35 år
Jeg sitter med Geir Olsen og Eivind Strøm som var
skoleskipselever i 1976 over en kopp kaffe. 1. Styrmann den
gangen, Fred Hegerstrøm er også med i praten.
Historiene sitter løst, det var et spesielt tokt de
unge guttene var med på og minnene er sterke.
«De ble brått voksne mens de var om bord» sier
Fred. Senere gikk noen av guttene sjøveien,
for andre ble det med dette toktet. Etter at de
mønstret av, mister man kontakten og går hver
sin vei i livet.
Så var det at en av dem hadde lyst til å treffe
de andre igjen og det måtte være på et tokt
med Christian Radich! Kjenne på det å ligge i
køya igjen, stå til rors og klatre i riggen, seile
skuta! Det ble dannet en komité og planen
for et helgetokt i mai 2011 var i full gang! Det
var litt av en jobb å finne frem til alle, vi fikk
adresselisten fra 1976 av Stiftelsen, brukte
google, facebook og jungeltelegrafen, forteller
Geir og fortsetter: «vi fant frem til mange, men
ikke alle og noen var dessverre også gått bort».
Da Christian Radich la fra kai fredag 20. mai
var 40 av de gamle gutta med.
«Det var mange vi ikke kjente igjen, kunne ikke
en gang gjette», sier de. 35 år levet liv setter
naturligvis preg på et menneske. Alle hadde
sine gamle køyer, bortsett fra et par som ønsket
benk pga ryggproblemer. Vel installert og i
gang med oppstilling; det var som om det

Å entre riggen igjen var stort!

var i går, praten var i gang og det var en flott
weekend! Alle de tre er enige i det.
«Å entre riggen og sette seil igjen etter 35
år var en opplevelse som ga meg gåsehud»,
avslutter Eivind med et smil. De har dannet en
lukket facebookgruppe for å holde kontakten
og de er klare for nytt tokt, hvert 5. år frem
mot 50 års jubileet!

«Fra gutter til menn»

Lasse Kolstad 1922 – 2012
«Kari waits for me» ble sunget fra de fremste benkeradene på Cinemateket i
Oslo våren 2010. Om det var Lasse Kolstad eller noen av de andre deltakerne fra
«Windjammer»-filmen som sang høyest vites ikke, men stemningen var god blant
gammelgutta under visningen av den 52 år gamle, men nå digitaliserte filmen.
Lasse har forlatt oss for siste gang, men de
gode minnene fra hans maritime engasjement
for Christian Radichs Venner vil bestå, i tillegg
til hans rolle som syngende båtsmann i
«Windjammer» fra 1958.
I 1967 skulle han også spille skipper Worse
om bord på «Sørlandet» i Skudeneshavn. Hans
opplevelser om bord på de norske seilskipene ga
han stor glede og engasjement for bevaring av
skipenes fremtid.

Første formann i Christian Radichs Venner
Christian Radichs Venner ble etablert om bord
i skuta den 5. november 1971. Blant stifterne
var flere av deltagerne fra Windjammertoktet i
1957, deriblant Lasse Kolstad. Den nye privatskoleloven hadde stoppet offentlig bevilling til
skuta, og salg til utlandet eller landfast
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museums-skip var allerede blitt vurdert. Et
aksjonsutvalg under ledelse av Lasse Kolstad
arbeidet det påfølgende år med venneforeningens endelige utforming, og 25 velkjente
chartermedlemmer ble kontaktet som skulle
utgjøre den første generalforsamlingen. Den
første forsamlingen med styrevalg ble avholdt
den 9. februar 1973, og som første formann
ble Lasse Kolstad valgt, med Harald Tusberg
som viseformann.
Under Op Sail i Oslo i 1978 fungerte Lasse
både som presseansvarlig og som leder av
venneforeningen i forskjellige arrangementskomitéer.

Æresmedlem

Etter 12 år som leder av venneforeningen ble
Lasse Kolstad leder av Stiftelsen i to år fra
1983 til 1985, og ble samtidig utnevnt som det
første æresmedlem i CRV.

Lasse Kolstad, 1957

Gjennom et utrettelig arbeid klarte
Lasse sammen med gode medspillere til slutt
å sikre CR tilskudd over statsbudsjettet.
Kurstilbudet om bord kunne utvides, og de
første jentene kunne komme om bord som
elever på Christian Radich fra 1983. Lasse var
stadig å se om bord på CR, både på fjordturer
med venneforeningen og ved de mer spesielle
anledninger - og han viste alltid stort engasjement til det siste for skuta.
Vi har mistet en stor seilskuteentusiast,
- men de gode minnene vil leve
videre etter hans bortgang.

«Captains Corner»

Langs norskekysten
I august/september 2011 seilte Christian
Radich langs norskekysten, på tokt med
ansatte i MøllerGruppen i anledning konsernets 75 års jubileum. Turen gikk nordover til
Lofoten, med flere hyggelige stopp underveis,
før vi satte kursen sydover igjen til Trondheim.
Toktene med MøllerGruppen ble en suksess.
Storm og stille, regn og sol, førstereis og
erfarent seilskutemannskap samlet om flotte
opplevelser, langs Norges vakre og langstrakte
kyst. Bedre blir det ikke. For noen av oss ble
det et stolt gjensyn, for andre et imponerende første møte. Vi som jobber om bord er
bortskjemt med inntrykk i en hverdag som tar
oss til mange hyggelige steder, men ingenting
kan måle seg med norsk natur og ikke minst
lyset i Nord Norge om sommeren!
Med fjorårets erfaringer friskt i minnet, og
med et eget 75 års jubileum å feire, gleder
vi oss veldig til å seile på norskekysten igjen.
Til sommeren nøyer vi oss derimot ikke med
vendereis i Lofoten og legger turen helt rundt
Nordkapp – og med værgudenes velsignelse
gjør vi det i midnattssol. I skrivende stund er
planleggingen i gang og vi har utvilsomt mye
å glede oss til. Selve seilingen er selvfølgelig
høyt prioritert, men da vær og vind ikke alltid

spiller på lag er det godt å ha et overflodshorn
av flotte sightseeing-muligheter i bakhånd.
Jeg nevner i fleng; Trollfjorden, Lofoten med
Skomvær og Lofotveggen, Helgelandskysten,
De Syv Søstre, Svartisen, Træna med Trænstaven lengst ut i havgapet, Hornelen – den
høyeste sjøklippen i Nord Europa, fuglefjellet
på Runde, Hestmona, Torghatten, Alstadhaug,
Kjerringøy, Polarsirkelmonumentet Vikingen,
Krakhellesundet, Ylvingen fra NRKs «Himmelblå», Stetind – Norges nasjonalfjell, Lovund.
og listen er uendelig mye lenger. Noe får vi
sett, noe får vi ikke sett, men alt ligger til
rette for at sommerens tokt skal bli vellykket.
Byene vi skal innom ønsker oss velkommen, med skjærgårdstur ut fra Farsund,
by-jubileum i Hammerfest, Olavfestdagene i
Trondheim og Sildajazzen i Haugesund. Med
en entusiastisk og svært dyktig besetning i
ryggen ønsker jeg medseilere fra fjern og nær
velkommen om bord. Vi gleder oss til å vise
frem verdens vakreste kyst og verdens vakreste
fullrigger!
Med vennlig hilsen
Kaptein Jens Joachim Hiorth

Vi gratulerer...
naturligvis skuta som feirer 75 år i år! Christian Radich har utdannet ca 15.000 gutter og jenter og det er mange, mange fler som har gode minner fra
skuta. I de senere årene har det vært utallige ungdom som har fått en smak av sjømannslivet om bord, enten det har vært skoleklasser eller det har
vært førstegangsseilende på Tall Ships Race. Ikke minst takket være et dedikert mannskap, er minnene mange og gode. Vårt faste mannskap er fra hele
Skandinavia og fra Nederland, felles for dem alle er kjærligheten til skuta. Vi ønsker å gratulere tre av dem som fyller runde år i år, det er 1. Styrmann
Bjarne Krekvik som fyller 60 år, kokk Tommy Jensen 30 år og matros Cathrin Palmquist 25 år. Gratulerer!
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Tall Ships Races 2013 og 2014
I 2013 gleder vi oss til å delta i Tall
Ships Race igjen. Regattareglene sier
at halvparten av medseilerene skal
være ungdom mellom 15 og 25 år.
Det er fart, spenning, hektisk og gøy å seile
regatta! Rotary d.2260, sponser hvert år 8
ungdommer som bor i Fredrikstad eller har
familietilknytning til byen og som ønsker å
seile med Christian Radich. Forespørsel om
søknad kan rettes til leder Bjørn Jørstad.
Ungdom som ønsker å være med på Tall Ships
Race kan også søke stipend fra Norsk
Seiltreningsallianse (NSTA). Begge disse
organisasjonene gir et viktig bidrag ved å gi
ungdommen økonomisk mulighet for å seile
i regattaen og samtidig oppleve en positiv utvikling av vennskap og forståelse over
tverrpolitiske og tverrkulturelle grenser.
Tall ships Race 2013, starter i Aarhus
4. juli, de påfølgende etappene går til Helsinki
og Riga, med avslutning i Szczecin i Polen.
Strekningen fra Riga til Szczecin er valgt som
seilstrekning for Rotary.

Fra starten i Stockholm i 2007
Organisasjonene Rotary og NSTA er tilknyttet Sail Training
International (www.sailtraininginternational.org).
Les mer på www.nsta.no.
E-post til Rotary: bjorn.jorstad@rade.kommune.no

Tall Ships Race 2014, starter i Harlingen,
Nederland 6. juli, turen videre går til
Fredrikstad, Bergen og til slutt Esbjerg. Strekningen fra Harlingen til Fredrikstad er naturligvis aktuell som seilstrekning for Rotary.

Topplasseringer
Tall Ships Races
Helt siden starten av Tall Ships Race i 1956, har Christian Radich deltatt
nesten hver sommer i denne seilskipsregattaen. Målet med Tall Ships
Race er å oppmuntre ungdom til å få internasjonalt vennskap gjennom
seiltrening. Hvert år er det med nye medseilere og vi er derfor veldig stolte
av våre gode plasseringer gjennom årene:
2011: Waterford – Greenock: 1. plass + 1. plass overall
Lerwick – Stavanger: 3. plass
2010: Antwerpen – Ålborg: 1. plass + 1. plass overall
Kristiansand – Hartlepool: 2. plass + 5. plass overall
Sammenlagt Antwerpen – Hartlepool: 1. plass: Cape Horn Trophy
2009: Gdynia – St. Petersburg: 1. plass + 1. plass overall
Turku – Klaipeda: 1. plass + 5. plass overall
Sammenlagt Gdynia – Klaipeda: 1. plass: Cape Horn Trophy
2008: Liverpool – Måløy: 1. plass + 3. plass overall
Bergen – Den Helder: 1. plass + 1. plass overall
Sammenlagt Liverpool – Den Helder: 1. pl.: Cape Horn Trophy
2007: Århus – Kotka: 2. plass
Stockholm – Szczecin: 1. plass + 1. plass overall
Sammenlagt Århus – Szczecin: 1.plass: Class A Race Series Trophy
2006: St. Malo – Lisboa: 1. plass + 1. plass overall
La Coruna – Antwerpen: 2. plass
2005: Waterford – Cherbourg: 1. plass + 1. plass overall
Newcastle – Fredrikstad: 1. plass + 1. plass overall
Sammenlagt Waterford – Fredrikstad: 1. pl.: Cape Horn Trophy
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2004: Stavanger – Cuxhaven: 3. plass + 4. plass overall
1999: St. Malo – Greenock: 2. plass + 3. plass overall
Lerwick – Ålborg: 1. plass + 5. plass overall
Sammenlagt St. Malo – Ålborg: 1. plass: Cape Horn Trophy
1997: Aberdeen – Trondheim: 2. plass + 2. plass overall
1992: Columbus Regatta: Cadiz – Puerto Rico: 1. plass
1980: Boston – Kristiansand: 1. plass + 1. plass overall
1978: Gøteborg – Oslo: 2. plass
1976: Plymouth – Tenerife: 3. plass + 3. plass overall
Tenerife – Bermuda: 3. plass + 7. plass overall
Bermuda – Newport: 3. plass
Sammenlagt: Plymouth – Newport: 2. plass
1972: Helsinki – Falsterbo: 1. plass + 2. plass overall
1970: Plymouth – Tenerife: 1. plass + 6. plass overall
1966: Falmouth – Skagen: 2. plass
1964: Lisboa – Bermuda: 1. plass
1958: Brest – Las Palmas: 2. plass
1956: Torbay – Lisboa: 2. plass
(1. pl. iflg. dagens klassedeling)

Samarbeidsmøte
med de tre
skoleskipene
1. desember ble det i Oslo holdt et nytt samarbeidsmøte med Stiftelsene
og venneforeningene i Bergen, Kristiansand og Oslo. Siden 2010 har dette
samarbeidet utviklet seg til å bli ennå bredere og bedre enn tidligere.

The Norwegian Tall

Ships magazine

The Norwegian Tall

Ships magazine

Sørlande
t
ChriStian
radiCh
StatSraa
d lehmku
hl
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Stiftelsene samarbeider nå på flere fronter
enn før, som innkjøpsavtaler og nytt bookingsystem, og gjennom å opptre samlet
overfor serti-fiserende myndigheter og Kulturdepartementet. Bare gjennom samarbeidet
om et spesiallaget bookingsystem har man
oppnådd en samlet besparelse på mange
hundretusen kroner, samtidig som systemet er
blitt bedre teknisk enn hva som ellers hadde
vært mulig.
Venneforeningene samtaler som tidligere
om hvordan de best kan høste av hverandres
erfaringer når de hver for seg skal gi service
til de eksisterende medlemmene og verve

nye medlemmer. Det siste fellesmagasinet
«Seilskipene» ble veldig godt mottatt. En
undersøkelse blant Christian Radichs Venner
viste at de fleste ønsket dette magasinet
velkommen som et supplement til Christian
Radich Nytt.
Alle er samtidig enige om at det er viktig å
sortere ut de områdene der skutene er direkte
konkurrenter, som når det står om hvem
som seiler best, eller er flinkest til å kapre
kundene.

Briggen «Statsraad Erichsen»

– Oslo`s første
seilende skoleskip

I 1902 ble det stasjonære skoleskipet «Christiania» avløst av den seilende orlogsbriggen
«Statsraad Erichsen» som var innkjøpt fra
den Kgl. norske marine året før. Den var opprinnelig bygget av Marinens Hovedværft,
Carljohansværn ved Horten i 1858, og seilte
som skoleskip for Oslo Skoleskib i hele 35
år før den ble avløst av «Christian Radich» i
1937. «Statsraaden» seilte kun som skoleskip
i sommerhalvåret, og toktene gikk vesentlig i
farvann omkring Nordsjøen, også under den
første verdenskrig.
Hva skjedde med briggen etter at
den ble avløst av Christian Radich?
Samme år ble «Statsraaden» solgt til Porsgrunds Skoleskib, og videre klargjort for tokt
med elever fra distriktet omkring. Men så kom
krigen, briggen ble tatt av tyskerne og benyttet som losjiskip gjennom fem år uten vedlikehold ved Skjæret i Porsgrunn/Skienselva. Etter
krigen ble den først solgt til Andreas Nilsen i
Sandar og Sandefjord kommune, og året etter
til Alfred Nielssen-Nygaards Rederi i Bodø. I
medtatt tilstand ble den nesten 90 år gamle
skolebriggen slept til Hansen & Arntzens Båtbyggeri, Ekstrand/Stathelle i 1947.
«Statsraaden» var et robust fartøy; skrog, dekk
og rigg trengte bare reparasjoner og stoffing
for på nytt å kunne seile til havs.
Men oppdraget båtbyggerne fikk, var slett ikke
å bringe skipet tilbake i god, gammel stand.
Den skulle nedrigges helt. Master, rær og
løpende rigg skulle vekk og kastes på dynga.
Motor skulle installeres for å gjøre den gamle
briggen om til fraktefartøy. Dette forteller mye
om kvaliteten både på materialer, konstruksjon og håndverk i det gamle skoleskipet.
Den var ikke lengre en seilende brigg, men ble
til et motordrevet fartøy og omdøpt til «M/S
Kjeøy». «M/S Kjeøy» gikk med all slags kystlast
mellom Fredrikstad og Kirkenes.
7. juli 1962 grunnstøtte og sank fartøyet ved
Sogneoksen, utenfor Ytre Sula på reise fra
Møre til Fredrikstad med tømmer. Den ble
senere berget, slept til Florø og videre til et
verft i Hardanger for å bli kondemnert, selv
om mange mente den var verneverdig.
«Statsraad Erichsen» ble 104 år, derav nærmere
90 år som seilende skoleskip og 14 år som motorisert fraktefartøy. Samtidig som Christian
Radich fyller 75 år, er det 50 år siden skroget
av Oslos første seilende skoleskip «Statsraad
Erichsen» ble hugget opp.
Kilde og anbefalt lesning:
Olaf T. Engvik: Skoleskipene, Gyldendal 1981
Oslo Byes Vel: St. Hallvard nr. 2/2002

Historisk tilbakeblikk:

Christian Radich
1937–2012
Christian Radich har vært gjennom en lang
og spennende seilas i 75 år. Vi har sakset noen av høydepunktene.
Totalt har ca. 15.000 gutter og jenter har fått sin utdannelse om bord og skuta er blitt et
nasjonalsymbol. Gjennom de siste 41 årene har Christian Radichs Venner vært en viktig
støttespiller og bidragsyter til at dette eventyret har vært mulig. Skuta har flest deltakelser
og seire i Tall Ships Races gjennom tidene, dette kan du lese om på forrige side.

1970: Den nye privatskoleloven stopper offentlig
bevilling av skuta og det resulterer i en økende
interesse for å bevare skuta som skoleskip.
1971: Christian Radichs Venner etableres om bord
på Christian Radich den 5. november. CR deltar i
innspillingen av TV-serien Onedin linjen for BBC.
1975: Skuta seiler opp langs USA`s østkyst i forbindelse med 150 års emigrantjubileum. På tilbaketuren bryter hovedmotoren sammen og etter en tøff
seilas, må skuta taues hjem fra England. Skuta rustes
opp for å tilfredsstille kravene til moderne utdanning.
Gjennom 80-årene er skuta flere ganger over til USA.
1981: Skuta ligger ved Framnæs Mek. Verksted for
den første gjennomgripende opprustning siden 1947.
Skoleskipsinstitusjonen er 100 år, og jubileumsboken
«Skoleskipene» utkommer.
1983: Hovedbase i Horten gjennom de neste 10 år
med helårskole. Kurstilbudet utvides og de første
kvinnelige elevene kommer om bord.
1994: Gjennom ny skolereform bortfaller grunn-utdanningen Nautisk, og den fremtidige bruk av skuta
må revurderes. Skuta åpnes for regulære sommertokt
med betalende medseilere.

1937: Stabelavløp ved Framnæs Mek. Verksted i
Sandefjord den 5. februar. Dåpsseremoni 9. januar
og offisiell prøvetur i Skagerrak den 17. juni. Skutas
første tokt med 57 elever går fra Sandefjord 21. juni.
1939: Første tokt til New York og Verdensutstillingen.
1940: Etter innovasjonen tar tyskerne skuta som
krigsutbytte og bruker den som losjiskip.
1945: Dokking hos Flensburger Schiffbaugesellschaft. Flytedokken blir bombet og destabilisert under
innsetting, og skuta blir liggende under vann i 4
måneder med bare øverste del av riggen stikkende
opp.

1946: Skuta slepes til Framnæs Mek. Verksted for
fullstendig istandsetting og første kull elever kommer
om bord den 5. mai 1947.
1948: Den første helaftens norske dokumentarfilmen «Skoleskipsfilmen – Vi seiler» vises på kino.
1950: Fra 1950 øker man utdanningskapasiteten
med blant annet flere og kortere kurs.
1956: Det første Tall Ships Race gjennomføres fra
Torbay til Lisboa.
1958: Premiere på filmen «Windjammer»
i Hollywood den 8. og i Oslo den 25. april med
hele kongefamilien og mannskapet til stede
i Colosseum kino.

2005: Det undertegnes kontrakt med Sjøforsvaret
for bruk av skuta til befalsutdanning, og CR blir
igjen skoleskip i vinterhalvåret.
2006: HKH Kronprins Haakon blir Stiftelsens høye
beskytter.
2007: 70 års jubileum feires og jubileumsboken
«Christian Radich – en seilas gjennom 70 år» utkommer. Den er like populær i dag og kan anbefales.

1960: Operation Sail arrangeres for første gang i
Oslo.

2011: Skoleskipsinstitusjonen er 130 år, samtidig
med at Venneforeningen er 40 år.

1963: Den gamle hovedmotoren og propell utskiftes
og aktersalongen totalrenoveres.

2012: 75 års jubileum feires blant annet med
sommertokt langs norskekysten.

En stor takk til alle våre medlemmer og andre som
har bidratt til å gjøre alt dette mulig og fortsatt vil
sikre driften av skuta og gi ungdom og andre
seiltrening om bord på verdens flotteste fullrigger!
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1998: De siste skoleskipselevene går i land. De
følgende årene preges av sommertokt og deltagelse i
Tall Ships Races. Den mest omfattende rehabilitering
i skutas historie starter opp på slutten av dette året,
og fortsetter hvert vinterhalvår frem til Sjøforsvaret
kommer om bord.

JUBILEUMSÅRET 2012:

Christian Radich er i godt
selskap i jubileumsåret 2012

Jubilantene Christian Radich og Sørlandet feiret sammen i Kristiansand for 15 år siden.

120 år:

Polarskuta ”Fram”

85 år:

Skoleskip ”Sørlandet”,
Skoleskip ”Juan Sebastian de Elcano” (Spania)
Skoleskip ”Deutschland” (Tyskland)

75 år:

Skoleskip “Christian Radich”,
Skoleskip ”Creoula” (Portugal)
Skoleskip ”Sagres II” (Portugal)
Skoleskip Santa Maria Manuela (Portugal)
Kongeskipet ”Norge” (tidl. ”Philante“, UK)

80 år:

Skoleskip ”Danmark”
Museumskip ”Mercator” (Belgia),
Skoleskip ”La Belle Poule” (Frankrike)
Skoleskip ”L’Etoile” (Frankrike)
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Kjære
Christian Radich
Gratulerer med
75 års-jubileet
- i år er det deres tur!

Christian Radich
takker

annonsører og støttespillere

Tusen takk for at dere gjorde
MøllerGruppens 75 års-jubileum
til en uforglemmelig opplevelse for 3 454
Møllermedarbeidere i Norge, Sverige,
Litauen, Latvia og Estland i året som gikk.
Oslo havn
– En renere vei til hovedstaden.

vil du annonserE
i magasineT?
Kontakt Gunnlaug Nilssen

gunnlaug.nilssen@cox.no

Mobil:
(+47) 930 26 540
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• Maritimt Kompetansesenter (MKS) er bindeleddet mellom rederiene og
maritime skoler/-høyskoler i forhold til maritim opplæring og er eid av nær
50 norske rederier
• MKS tar inn lærlinger, kadetter og junioroffiserer innen fagene:
matros, motormann, skipselektriker, kokk og servitør
• MKS tilbyr instruktørkurs og er offentlig godkjent i henhold til
STCW konvensjon 95 som kursarrangør for assessorkurs
• MKS har hatt lærlinger på Christian Radich siden 2007
• Medlem av Oslo Maritime Nettverk (OMN)

Øvre Langgt. 46, 3110 Tønsberg – post@maritimkompetanse.no

www.maritimkompetanse.no
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Aktivitetsplan for
Christian Radichs Venner 2012
Vi ønsker å takke våre venner, som
via sitt medlemskap bidrar til å holde
Christian Radich som et sjøgående
fartøy. Som trofast medlem medvirker ditt bidrag til forutsigbarhet
og kontinuitet.

I anledning 75 års jubileet for sjøsettingen
av Christian Radich, har venneforeningen og
Stiftelsen samarbeidet om en presentasjon av
Christian Radich i Aftenposten, søndag
5.februar «75 år med vind i seilene.»
Verv en venn
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich,
derfor trenger vi flere medlemmer. I jubileumsåret inviterer vi våre medlemmer til å bidra
aktivt i vår kampanje «verv en venn»: Verv
en venn, og du får tilsendt en vervegave fra
suvenirbutikken. Hvis du verver et nytt medlem
innen mai 2012, vil din venn få muligheten til å
bli med på årets vennetur/fjordtur, søndag
13. mai.

Christian Radichs Venner har sendt gratisbilletter til alle medlemmer til vår stand, Hall D,
05-27 på «Sjøen for Alle» Norges Varemesse,
Lillestrøm. Messen foregår fra 20. – 25. mars.
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til
vår nyopprettede Facebookside. Vi er allerede
over 70 venner. Se: http://www.facebook.com/
pages/Christian-Radichs-Venner/
På jubileumstoktet langs norskekysten i tiden
fra 27.juni til 17.august, vil styremedlemmer fra
venneforeningen delta på enkelte strekninger
som medseilere, og vi vil benytte muligheten til
å verve nye medlemmer underveis. Vi ser frem
til å treffe våre medlemmer på toktet i sommer.
Les mer om toktene på www.radich.no
Årsmøtet i Christian Radichs venner, ble holdt i
Skur 32 på Akershusstranda, Oslo, den 13. mars.
Referat fra møtet legges ut på www.radich.no
og kan eventuelt sendes pr. post ved henvendelse til kontoret.

Velkomstgave til nye medlemmer.

Vi takker våre aktive medlemmer for god
respons på vår undersøkelse vedrørende
Christian Radich Nytt og magasinet Seilskipene.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn
artikler og bilder fra seiltokt og fjordturer til
bruk i Christian Radich Nytt.

VERV EN VENN I Jubileumsåret
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Vi inviterer deg som er medlem
til å verve et nytt medlem, og du får tilsendt en vervegave fra suvenirbutikken.
Se medlemsfordeler: www.radich.no
Fylles ut av deg som verver:

Navn:................................................................................................................................................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................................................................................
Postnr.:........................................... Sted:...............................................................................................................................................
E-post:........................................................................................................................... Tlf.:.....................................................................
T-skjorte størrelse:............................................................................................................................................................................
Opplysninger om det nye medlemmet:
Jeg melder meg herved inn i Christian Radichs venner som:
Enkeltmedlem, spesialpris i jubileumsåret kr. 200,Enkeltmedlem t.o.m. 26 år, spesialpris i jubileumsåret kr. 100,Familiemedlem kr. 500,- pr år
Livsvarig medlem kr. 5000,-

Navn:................................................................................................................................................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................................................................................
Postnr.:........................................... Sted:...............................................................................................................................................
E-post:........................................................................................................................... Tlf.:.....................................................................

Christian Radichs Venner
Postboks 666 Sentrum
0106 Oslo

Hyggelig stemning på venneturen i 2011.

Årsmøtet 2012
Årsmøtet i Christian Radichs Venner ble avholdt
tirsdag 13.3.2012 i Stiftelsens lokaler i skur
32 fra kl 1800-2000. Det var møtt frem 32
stemmeberettigede medlemmer. I tillegg hadde
5 medlemmer avgitt fullmakt til å stemme.
Regnskap og årsberetning ble gjennomgått
og godkjent. Handlingsplan for kommende
periode ble gjennomgått og godkjent. Budsjett
for 2012 ble gjennomgått og godkjent. Styrets
forslag til justering av vedtektene ble godkjent.
Innmeldingskontingent i jubileumsåret for nye
medlemmer ble vedtatt redusert. En mindre
oppjustering av ordinær kontingent ble foreslått
og vedtatt, se verve– og innmeldingskupong.
Årsmøtet ble etterfulgt av kåseri om skutas
gjennomførte tokt, skutas tilstand og program
for kommende år, ved direktør Einar Corwin.

Gaver til skuta

Christian Radichs Venners hovedmål er å skaffe
midler for å bevare skuta som seilende fullrigger. For å sikre forsvarlig drift av foreningen,
og ikke minst for å kunne bidra med et
skikkelig løft til skuta ved behov, søkes det å

ha en egenkapital i foreningen på ca. 1 million
kroner. Det legges opp til at størst mulig grad
av gavene til skuta skal være i form av en
konkret gjenstand eller bidrag til et konkret
prosjekt. Dette kan inkludere verkstedsopphold
og liknende. Venneforeningen vil fortsatt
samarbeide med Stiftelsen om en rekke
administrative oppgaver. Slikt samarbeid innebærer betydelige synergier for begge parter.

Medlemskontakt over internett

Christian Radichs Venner har i underkant av
1000 medlemmer. Porto utgjør en betydelig del
av foreningens utgifter. Det er derfor ønskelig
å ha mest mulig av den skriftlige kontakten
med medlemmene via hjemmesider, facebook
og e-post. Vi oppfordrer alle medlemmer til å
sende sin e-postadresse til postmaster@radich.
no. Venneforeningen er aktiv på Facebook med
egen gruppe. Dette er en gunstig måte å holde
kontakten med medlemmene på. Vi ønsker også
å være mer aktive i bruken av hjemmesiden
som er en del av www.radich.no.
			

Styrets medlemmer
i 2012
Jørgen Berggrav

Styreleder

Erik Brauner

Nestleder

Knut Nordby

Styremedlem

Knut Sverre Østerhus

Styremedlem

Bodil Bø Karlsen

Styremedlem

Gunn von Trepka

Styremedlem

Kari Skraastad

Styremedlem

Arna Skauge

Styremedlem

Halfdan Olafssøn

Styremedlem

Tor Wickmann

Styremedlem

ja, jeg vil gjerne bli medlem!
Yes, I want to be a member!

www.radich.no/venneforeningen/bli-medlem
Christian Radichs Venner:
Spesialpris for nye medlemmer i jubileumsåret kr. 200,Ordinærpris enkeltmedlem kr. 300,- pr år (pa)
Single personal membership
Spesialpris for nye medlemer t.o.m. 26 år i jubileumsåret kr. 100,Ordinærpris enkeltmedlem t.o.m. 26 år kr. 150,- pr år (pa)
Single personal membership
Familiemedlem kr. 500,- pr år (pa)		Family membership
Livsvarig medlem kr. 5000,- pr år (pa)		Lifelong personal membership
For./bedr. u. 50 ans kr. 2500,- pr år (pa)
Associations + comp. u. 50 empl.
Bedrifter over 50 ans. kr. 5000,- pr år (pa)
Companies, more than 50 empl.

Navn/name:..............................................................................................................................................................................................
Adresse/address:..................................................................................................................................................................................
Postnr./PO:................................. Sted/Town:........................................... Land/country........................................

Christian Radichs Venner
Postboks 666 Sentrum
0106 Oslo
15

B

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

Ta en kikk i

skattekisten
Sangbok
kr. 50,-

Her er et lite utvalg av «Christian
Radichs» suvenirer. Våre T-skjorter og
fleecejakker er også populære.
Kan kjøpes på skuta eller kontoret.

Hettegenser
kr. 350,-

Christian Radich-boken
kr. 298,-

CD-plate
kr. 50,-

Skyggelue
kr. 150,-

Skipssekk
kr. 550,-

Grasrotandelen
Som «Grasrotandel»-spiller hos Norsk Tipping går fem prosent av innsatsen direkte
til «din forening». Støtten endrer hverken premieutbetalinger eller vinnersjanser.
Kommisjonæren selger spillekort for å knytte deg til Grasrotandelen. Støtt Christian
Radichs Venner - org.nr. 990569800! Strekkoden til høyre kan du levere til din
kommisjonær, da blir du automatisk registrert. Se også www.grasrotandelen.no

Badehåndkle
kr. 90,-

