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Christian Radich Nytt utgis av
Christian Radichs Venner.

Tall Ships Races på
hjemmebane

Det har hittil vært en utrolig respons på årets sommertokt. Det
blir ekstra spennende når de tre norske seilskutene
vil knive om regattaseire! Fredrikstad lover en
storstilt fest når alle skutene kommer til byen.
I Bergen feirer de 100 års jubileet til Statstraad
Lehmkuhl, og er det noe bergenserne kan, så er det
å gjøre stas på byens stolthet. Sommerens første
tokt starter i Sandefjord, herfra går vi rett ut i
Skagerrak og finner den beste kursen mot
Harlingen. På toktet mellom København og Oslo
har vi beregnet fem dager - her blir det mye seiling!
Les mer om sommertoktene på neste side og la deg
friste til å bli med.

NYTT

Christian
Radich

N Y T T 1/2011

To år med Atlanterhavstokt og derfor kun nødvendig vedlikehold, sliter på skuta. Hun skal inn på
et lengre verkstedopphold før sommersesongen.
Til mye av arbeidet kreves det ekstra ekspertise og
kostnadene blir også ekstra store når det er gamle
kulturverdier vi skal ta vare på, samtidig som alt
skal være etter dagens standard. Vi er derfor helt
avhengige av bidrag til slike løft og er svært takknemlige for Venneforeningens store bidrag, som er
mulig nettopp gjennom ditt medlemskap.
Men vi ville ikke vært Atlanterhavstoktene foruten,
det har vært noen fantastiske opplevelser for
medseilere og mannskap. På hjemreisen i år møtte
de en sterk storm, men det taklet både skuta og
medseilere bra. Du kan lese kapteinens rapport på
side 13. Du kan også glede deg over mye annet
spennende lesestoff fra Christian Radich og venneforeningen.
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
Forsidebilde: Ulf Hansen
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!
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.
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Sommertokt 2014
Sandefjord - Harlingen
Vi går rett ut i Skagerrak

Avgang: Sandefjord 28.juni kl 1900
Ankomst: Harlingen 3. juli kl 1800
Pris: Kr 5 950,Vi starter fra Sandefjord, der Christian Radich
ble bygget i 1937. Vi går rett ut i Skagerrak, og finner den beste kursen, gitt vind- og
strømforhold. Underveis trener vi det vi kan
på seilmanøvre og kursvalg, som er viktig for
å kunne hevde oss godt på sommerens regattaer. Vi skal forsøke å seile mest mulig, og
håper vinden kan hjelpe oss på vei, sammen
med våre entusiastiske medseilere.
Harlingen er årets første vertskapsby for Tall
Ships Races. Det er en middels stor havneby, med ekte hollandsk atmosfære, kun en
kort togreise fra Amsterdam. Her møter vi
de mange andre deltakerne til tre dagers
hyggelig festivitas.

Esbjerg - Warnemünde
Gjennom den imponerende
Kielkanalen

Avgang: Esbjerg 5. august kl 1000
Ankomst: Warnemünde 7. august kl 2200
Pris: Kr 1 950,-

Harlingen - Fredrikstad
En populær regatta

Avgang: Harlingen 6. juli kl 1000
Ankomst: Fredrikstad 12. juli kl 1100
Pris: Kr 7 250,Christian Radich er igjen blant favorittene etter mange seire i Tall Ships Races de siste 10
årene. Regattaen blir derfor intens, og når
vi ankommer Fredrikstad håper vi at vi gjør
det med ære.
Fredrikstad arrangerte Tall Ships Races i
2005. Da ble det et vellykket og minnerikt
arrangement med byen fylt av verdens flotteste seilskuter. Vi gleder oss til å komme
tilbake!

Foto: Ulf Hansen
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Fredrikstad - Bergen
Samseiling langs norskekysten
Avgang: Fredrikstad 15. juli kl 1000
Ankomst: Bergen 24. juli kl 1100
Pris: Kr 9 500,-

Dette er hyggeseilas med andre skuter, med
besøk i fine havner. Vi kjenner farvannet
godt, og kommer til å passere tett opptil
kjente steder langs kysten. Vi er invitert til
å besøke flere av dem, og kommer sikkert til
å takke ja til noen underveis. Under de korte
oppholdene har vi hyggelige stunder med
konkurrerende fartøyer og deres besetninger,
som kommer fra mange nasjoner.
Men vi skal også seile, og det har vi god tid
til på denne lange og innholdsrike etappen.
Bergen forbereder seg til folkefest. Der skal
de motta alle skutene, de skal markere 200
års jubileet for vår grunnlov og 100 års jubileet for ”Statsraad Lehmkuhl”.

Bergen - Esbjerg
En like populær regatta

Avgang: Bergen 27. juli kl 1000
Ankomst: Esbjerg 2. august kl 1100
Pris: Kr 6 950,Etter hyggelige dager i Bergen gjør vi igjen
klar våre beste seil, og spenningen stiger før
starten på den store finaleregattaen mot
Esbjerg. Og den byr på det meste, her kan
vi vente skiftende vindforhold og strøm, og
vi må seile i sikker avstand fra Nordsjøens
mange oljeinstallasjoner. I den hyggelige
byen Esbjerg på Jyllands sydvestre kystlinje
blir finalepremiene i årets Tall Ships Races
utdelt. Danskene byr på sin særegne og lune
atmosfære, og hele flåten forventer en stor
finaleopplevelse.

Vår neste havn er Warnemünde, rett ved
Rostock. Hele området preges av en fire dagers festival for seilskuter. Vi seiler hvis det
blir anledning første og andre dag, men på
et så kort tokt kan det bli mer innslag av
utsyn mot strender og hyggelige steder på
land. Passasjen gjennom Kielkanalen starter
på kvelden 2. dag, og tidlig neste morgen
går vi gjennom slusene ved Kiel. Er vi heldige
med vinden, kan vi igjen sette seil og gå mot
Warnemünde. Toktet er kort og variert, og
gir en smak av Christian Radich både under
seil og gjennom Kielkanalen.

Warnemünde - København
Et kort tokt

Avgang: Warnemünde 10. august kl 2000
Ankomst: København 11. august kl 1000
Pris: Kr 500,Fra Warnemünde går vi for motor til København. Denne etappen gir en liten smak av
Christian Radich. Vi går i beskyttet farvann,
og mye sjø blir det knapt underveis. Så her
kan alle bli med, selv de som frykter storhavet
og sjøsyke.

København - Oslo
Frisk seilas

Avgang: København 11. august kl 1500
Ankomst: Oslo 16. august kl 1200
Pris: Kr 5 950,Fra København har vi planlaget et tokt med
romslig tid i forhold til etappens lengde. Det
gjør vi for å seile mest mulig. Fra vi går ut
av Øresund, helt opp til Drøbaksundet kan vi
komme til å seile, og bare det. Underveis kan
vi komme til å benytte hele Skagerrak bassenget på kryss og tvers, ja dette er virkelig
etappen for de som prioriterer seiling fremfor
alt annet.
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Mot nye skutefester Hey ho,
i Fredrikstad og Bergen

Fredrikstad 12. - 15. juli

Medlemsavisens første nummer så dagens lys i 1989 med
Harald Tusberg som redaktør og leder av venneforeningen.
Tusberg forble den entusiastiske redaktør frem til 1996.

let’s go!
Bergen 24. – 27. juli
Forberedelsene går for fullt i sjøfartsbyen
Bergen, og The Tall Ships Races 2014 Bergen blir tidenes folkefest på Vestlandet,
med seilskuter, skipsjubileum, skipsdåp,
sjanti og rock&roll! Det blir en fantastisk
feiring når Grunnlovsjubileet skal markeres samtidig som vi feirer Bergens egen
stolthet, SS Statsraad Lehmkuhl, som fyller
100 år. Vi skal vise sjøfartsnasjonen Norge
sin fortid, nåtid og fremtid ved å legge
vekt på tradisjon, fornying og det å utfordre i programmet vårt.

Foto: Morten Skauen Sørmo, (copyright Fredrikstad Kommune)

The Tall Ships Races Fredrikstad inviterer til skutefest som i 2005. I skrivende
stund er kaiene fylt med skuter både i bysentrum og i Glommas hovedløp
mellom Gamlebyen og Cicignon. Antallet klasse A-skuter blir omtrent som i
rekordåret 2005, mer enn tyve.

Fortsatt er det mulig for unge mellom 15 og
25 år å melde seg på som ”fredsseilere”. Ungdommene seiler mellom Harlingen i Nederland
og Fredrikstad, eller fra Fredrikstad til Bergen,
mange med Christian Radich. For de unge seilerne blir dette en helt unik sjanse til å møte

ungdommer fra hele verden, takle tøffe utfordringer og få mange nye og morsomme opplevelser. Ungdommene skal gjennom en spennende seminarrekke før seilasen. Så langt er det
planlagt fire seminarer/workshops. Siden de unge
seilerne er en av hovedsatsningene til Fredrikstad
i forbindelse med grunnlovsjubileet, vil demokrati og ytringsfrihet være viktige temaer. Trening i
konfliktløsning og dialog skal også med. Ungdommene vil bli utfordret til å bidra med egne
historier og opplevelser.

Hele verden kommer til Bergen under The
Tall Ships Races 2014, 24. -27 juli og vi
ønsker hjertelig velkommen til fantastiske
dager i Vestlandets hovedstad!

Foto: Eivind Senneset

Kulturprogrammet vil ha Stortorvet og det
gamle festningsanlegget på øya Isegran som
de viktigste samlingspunktene. Blant høydepunktene for publikum er avslutningskonserten
den 14. juli. Der kommer selveste Peter Jöback,
Sveriges internasjonale stjerne, og vår egen
Heidi Gjermundsen Broch. En annen attraksjon
blir den nyskrevne musikalen «Tordenskiold – en
ekte sjøhelt?». Oppsetningen skjer på øya Isegran, hvor den berømte admiralen hadde base
på 1700-tallet. – Det skal bli morsomt, romantisk, visuelt lekkert og actionfylt, lover koreograf
Martine Bakken Lundberg.

Helt nytt i Tall Ships-sammenheng er at
Bergen i samarbeid Esbjerg, siste Tall
Ships-havn i 2014, arrangerer musikkutveksling for ungdom. Tre ungdomsband/
artister fra hver by får spille på begge festivalene, og får verdens mest eksklusive artisttransport: tokt med Christian Radich fra
Bergen til Esbjerg! I tillegg til å få spille for
et stort publikum både hjemme og i utlandet, får de også en uforglemmelig opplevelse på «musikkskuten» Christian Radich.
Integrering av ungdom er et nøkkelord
i The Tall Ships Races, og ved å gi ungdommene denne muligheten vil vi gjøre
seilskutene og det maritime enda mer attraktive for de unge.

Christian Radich gjør seg klar for havnebesøk.

Folkeliv under TSR i Bergen i 2008.

En opplevelse for livet
Samarbeidsgruppen Rotarty/Sail Training International har samarbeidet om sponsing av medseilere til Tall Ships Races siden 2005. Disse årene
har vi sendt ca. 100 medseilere med Christian
Radich. For 2014, hvor Fredrikstad er arrangementsted har gruppen i et samarbeid med Fredrikstad TSR 2014 hatt som målsetting å sende
inntil 100 medseilere til/fra Fredrikstad. Arbeidet
med intervju av medseilere starter opp rett etter
vinterferien. Det er erfaringer fra tidligere år som
er basis for arbeidet. For medseilere under 18

år er foreldre/foresatte innkalt sammen med den
håpefulle. Det har vist seg formålstjenelig å ha
foresatte med “på laget”.
Rotarys lange og gode samarbeid med Christian
Radich er en grunnleggende forutsetning for en
stor opplevelse for medseilere fra Fredrikstad.
Det vil også være tale om å sende medseilere
med andre skuter i 2014, men det lange samarbeidet har forhåpentligvis satt standard også for
andre.

Gjennom årene har rotaryklubbene hatt besøk
av medseilere, som har fortalt om sine opplevelser om bord på Christian Radich. En opplevelse
for livet -, er en tilbakevendende karakteristikk.
Således er det i Rotaryklubbene i Fredrikstaddistriktet en gjennomgående oppfatning av at
Christian Radich er “vår skute”. Vi har håp om en
stor maritim opplevelse også i 2014!
Samarbeidsgruppen Rotary/TSR i Fredrikstad,
ved Bjørn Jørstad.

Christian
Radich Nytt

25 år
Navnet var «Radich-Nytt» og ble trykket i A2
format, for så å bli brettet ned til A4. Unntaket for dette skjedde i forbindelse med «Special
New York Edition» i 1991/92 da det ble trykket
i et glanset stort A1 format som måtte brettes
sammen hele 3 ganger til A4. De tidligste utgavene ble trykket i blanding av sort/hvit og
fargebilder - og med store klassebilder av skolens elever. Christian Radich var et godt fungerende skoleskip, og kontakten med besetningen,
elevene og livet om bord var viktig, ikke minst
for familien hjemme. Men den gang som nå
var hovedbudskapet å verve nye medlemmer
til venneforeningen og gi informasjon tilbake.
Med Reform 94 forsvant grunnkurset, og venneforeningen måtte begynne å reklamere i
«Radich-Nytt» for suvenirsalg og invitasjon til
betalende medseilere. Samtidig forsvant klassebildene, selv om nye skolefag fortsatte frem til
1998.
Markedsfører Jan Erik Birkelid som hadde vært
med i venneforeningens styre gjennom fem år
ble ny styreleder og redaktør fra 1997. Navnet
ble endret til «Nyhetsbrev fra Christian Radich»
og tryktes for det meste i sort/hvitt. Papirstørrelsen ble nå redusert til A3, og dette formatet
ble beholdt helt frem til 2010. Christian Radich
feiret 60 år i 1997, og vi fikk besøk av de to
andre skoleskipene. Det ble invitert til fjordturer
og lengre sommerturer for betalende medseilere,
men fortsatt ble det skrevet om skoleskipet og
elevenes program i vinterhalvåret. Fra 1998 er
det definitivt slutt for skoleskipet, og den videre
kommersielle driften av skuta måtte innpasses.
Dette betød nytt passasjersertifikat og en total
renovering etter nye forskrifter med flere påfølgende verkstedopphold. Hele arbeidsprosessen
ble fulgt opp med nyhetsbrev helt fra starten.
Inntektene fra sommertoktene og charterturene
ble viktigere og ble formidlet gjennom egne artikler.
Fra 2004 kom en ny redaksjon inn under ledelse
av Trygve Rom, som også var styrets sekretær,
da den valgte lederen Steinar Ziem, fortsatt var
praktiserende sjøkaptein. Navnet ble endret til

«Christian Radich Nytt». Samme år kom Knut
Nordby med i redaksjonen, og overtok hele
ansvaret for 2 årlige utgaver av CR nytt helt frem
til 2010. Det store renoveringsprosjektet ble
igangsatt og fulgt fortløpende opp med omtale
og aktuelle bilder. Informasjonsmengden økte
tilsvarende, samtidig som et altfor lite papirformat ble forsøkt utnyttet maksimalt. Tall Ships
Races ble fulgt fra havn til havn, samtidig som
Christian Radich opplevde et premiedryss uten
like. Fellesbladet «Skværriggerne» ble etablert
i 2005 gjennom et samarbeid mellom de tre
stiftelsene og venneforeningene. Sjøforsvarets
befalsskole kom om bord etter fullførte innredningsarbeider utpå høsten.
I 2007 kom bladet med utvidet jubileumsnummer, samtidig som det ble avertert for kjøp av
den nye jubileumsboken. Året etter ble markert
med 50-års jubileum for Windjammer-filmen,
samtidig med 10-årsmarkeringen for de siste
elevene som forlot Christian Radich i 1998.
Høstutgaven fra 2009 viste forsidebilde av
statsminister Putin som overrakte 1. premie
til Christian Radich i St. Petersburg. Seilsesongen avsluttet med omtale og bilder fra
kongelig svensk/norsk besøk om bord på skuta
i forbindelse med de offisielle åpningene av
Hvaler og Kosterhavet Nasjonalparker.

Det ble plass til lengre reisebrev fra aktive medseilere, innlegg fra besetningen og rapport fra
venneforeningens aktiviteter. Økonomisk støtte
kunne vi nå tillate oss å motta gjennom mer
plass for annonser fra kjente maritime bedrifter.
Året etter ble Ida Rosenvinge fra Stiftelsen
engasjert av venneforeningen til å overta som
redaktør og redaksjonen supplert med Bodil Bø
Karlsen fra venneforeningen. Samtidig besluttet
styret å erstatte den andre årlige utgaven av
«CR nytt» med «Seilskipene», for derved å utfylle hverandre informativt, praktisk og økonomisk. Samme år kunne Stiftelsen markere 130
års drift og venneforeningen markere 40-års
jubileum.
Fra 2012, samme år som skuta fylte 75 år,
ble magasinet utvidet til 16 sider, og annonseinntektene kunne økes ytterligere. Samtidig
utvikles stadig bedre bildekvalitet og grafisk
bearbeidelse frem til dagens utgaver.

I 2010 kom den store forandringen gjennom
deltakelse fra Stiftelsen med ny utforming
og innhold i bladet. Styret i venneforeningen
besluttet å videreutvikle bladet, samtidig som
man ønsket økt distribusjon, større informasjonsfelt og rekruttering av nye medlemmer.
Kari Skraastad og Einar Corwin fra Stiftelsen ble
redaktører for hver sin utgave med Knut Nordby
fra venneforeningen i redaksjonen. CR nytt ble
til et 12 siders heftet magasin med profesjonell
grafisk utforming.
“Special New York Edition” i 1991/92.
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Christian Radich skal i dokk

Denne gang skal vi inn i en tørrdokk, og der har
vi vært før. Den utvalgte dokka er i Teesside,
på østkysten av England. Verkstedet heter A&P,
vi var der for drøyt tre år siden, og fikk erfare
at engelskmennene er flinke på gamle fartøyer.
Godt på plass er skuta inne i dokken noen dager før påske. Når vannet er pumpet ut, begynner arbeidet på en del av dobbelbunnen under
vifterommet. Der har rusten kommet så langt at
vi må skifte ut en del stivere og deler av spantene. Dette må delvis klinkes. På dette området
finnes det noe kompetanse i England som vi
kjenner fra før. Disse vil bli assistert av rådgivere
fra Bredalsholmen fartøyvernsenter. Dette er det
eneste miljøet i Norge som kan utføre klinking,
etter at Drammen Yard har lagt ned den delen
av sin virksomhet.
Samtidig trekker vi ut klyverbommen, for
denne har noen områder som må inspiseres og
utbedres. Vi er ekstra opptatt av alle deler av
riggen. Dersom klyverbommen svikter under
seilas, kan hele riggen kollapse som en rekke
med dominobrikker. Derfor er godt preventivt
vedlikehold så viktig, også her.
Vi har lekkasje fra to våtområder om bord, den
største er fra byssa. Det har i mange år kommet
noe vann ned på banjerdekk, ikke mye, men det

Mer enn
«bare» penger

har vært klart at noe må gjøres. Derfor fjerner
vi alt utstyr og veggene med, før vi hugger ut
den gamle betongdørken og erstatter den med
en ny.
På kokkebadet i akterskipet oppstår lekkasje
hver gang man dusjer under krenging mot
babord. Dette medfører andre skader, og også
her skal vi derfor skifte hele dørken, og i tillegg
bygge opp membraner langs skottene for å hindre problemer for framtiden.
Eksosrør har vi mange av på Christian Radich,
fire av de kommer opp gjennom skorsteinen, og
flere er snart gjennomrustet. Skorsteinen må
derfor fjernes og rustne rør må erstattes med
nye.

Fjordturer 2014

I bestikkhuset skal det skje store endringer. Nye
regler medfører at vi må installere elektronisk
kartsystem, dette kan erstatte papirkartene.
Men det koster å etterkomme kravene, nær en
million kroner blir kostnaden bare på dette området.

Alle kan bli med på de åpne fjordturene. Billetter fås kjøpt enten på
www.radich.no eller på Billettservice. På alle fjordturer går Christian
Radich for motor, men skuta er vakker og Oslofjorden ligger blank,
ta med deg familie og venner og bli med på tur!

I tillegg til de beskrevne oppgavene skal vi rette
ut skader etter at en taubåt rente inn i skutesiden i Riga sist sommer, vi skal skifte viktige
pakninger rundt propellakselen og foreta en
ombygging av kloakkanlegget som tilfredsstiller
nye regler fra 2017.

Årets Vennetur
Skuta i dokk, fra tidligere
verkstedsopphold.

Arbeidet blir ferdiggjort til 13. mai. Da dokker vi
ut, og kommer til Akershuskaia rett før 17. mai.
Kostnadene er beregnet til kr. 4 - 4,5 mill. Dette
er mye for en stiftelse med trang økonomi. Derfor er det veldig hyggelig at venneforeningen
bidrar. Dette gir grunnlag for å søke om bidrag
også fra andre.

Etter to vintersesonger med kryssing
av Atlanterhavet, skal vi utforske andre
farvann. Vi planlegger noen spennende tokt i området rundt Kanariøyene
hvor Casablanca i Marokko blir en av
havnene.

For noen år siden gikk venneturen fra
Akershuskaia til Horten og vi har fått flere
henvendelser om å gjenta turen. Det blir
en fem timers fjordtur hvor du virkelig kan
nyte skuta og Oslofjorden! Etter ankomst
Horten er det mulighet for busstransport
tilbake til Oslo samme dag, eller du kan
overnatte på banjer og bli med tilbake til
Akershuskaia neste dag.

Fra Oslo til Horten

for Christian Radichs Venner lørdag 31. mai
kl 1700 - 2200. Venneturen er gratis for
medlemmer av CRV. Det vil komme en egen
invitasjon i posten.

Kjære venner
Vi har store utfordringer foran oss!
I mange år har vi fokusert på å drive skuta
forretningsmessig riktig. Vi har klart å øke
inntektene, og vi har holdt
kostnadene lave. Det har
gitt rom for mye bra
vedlikehold, for hos
oss er det ingen som
løper vekk med overskuddet, det saltes ned
for de mange oppgaver
som er om bord.
Men vi er sårbare for
selv små forandringer.
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Familieturer

D irektørens
Driftsåret 2013 ga intet overskudd, tvert om
har vi måttet tære på tidligere oppsparte
midler. Årsaken finner vi i litt lavere aktivitet
på våren og høsten, og at sommertoktene
i Østersjøen ikke ga de inntekter vi hadde
regnet med.
Vi er velsignet med helårsdrift gjennom en
verdifull avtale med Sjøforsvaret. Denne
avtalen går ut i 2015, og vi kjenner til at
Sjøforsvaret er pålagt å spare penger. Det er
grunn til å stille spørsmål til våre bevilgende
myndigheter om de virkelig vil se at denne
avtalen ikke fortsetter, når vi alle vet at
Sjøforsvaret er så fornøyd med å drive skole
om bord.

hjørne

Framover blir det ennå viktigere å søke støtte
og nye inntekter, samtidig som vi holder
kostnadene under kontroll. Da passer det
godt at Kulturdepartementet og Oslo
kommune har økt sin støtte til oss. Og – når
venneforeningen nylig bevilget en hel million
kroner til vårt kommende verkstedsprosjekt,
da ser det igjen lysere ut.

Lørdag 31. mai kl 1100 – 1400:
Sjømann for en dag
Søndag 24. august kl 1200 - 1500:
Sjørøvertokt
Barn 2-12 år kr 300,- Voksne kr 500,Barn under 2 år gratis, men det må
forhåndsreserveres plass.
Rekebuffet til de voksne og pølser til barna
er inkludert. Drikke kjøpes om bord.

På ”sjømann for en dag” forteller våre egne
sjøfolk litt om livet om bord og lærer bort
noen knuter. Vårt populære sjørøvertokt har
blitt en tradisjon til glede for små og store
sjørøvere. Kaptein Rødskjegg og hans menn
gjør livet farlig om bord i noen timer!

Kveldsturer

Lørdag 24. mai kl 1700 - 2200:
Shanty-kor og allsang Shanties, sjøens
sanger ble sunget til arbeidet om bord i de
gamle seilskutene. Langesund Mandssangforening skaper stemning og glede.
Lørdag 23. august kl 1700 - 2200:
Blues cruise
Arrangeres som vanlig i samarbeid med
Østkanten Bluesklubb.
Lørdag 30. august kl 1700 - 2200:
Sjømannsliv
Sjømannslivet er myteomspunnet og romantisert. Det finnes vel ikke et bedre sted
enn Christian Radich å holde liv i mytene.
Pris pr person kr 690,Skutas herlige rekebuffet er inkludert.
Drikke kjøpes om bord.

L eder

Dokksetting er nødvendig når reparasjoner
og vedlikehold skal utføres på områder under
vannlinjen. Da må skuta komme opp fra sitt
naturlige element, vannet. De fleste dokkene
er flytedokker, dvs plattformer, som når de
tømmes for vann hever skipet som er plassert
på oversiden. Andre dokker er tørrdokker, gjerne
gravd ut som en trang kanal, med en dokkport
som stenger området. Når skipet er brakt inn
bak dokkporten, tømmes dokka for vann.

I den tiden som har gått siden Christian
Radichs Venner ble stiftet, har det skjedd en
enorm utvikling. I tillegg til en rivende utvikling i rammebetingelser som vedlikeholdskostnader og lønn, har arbeidsmiljølov, arbeidstidsbestemmelser, sertifiseringsregimer
og miljøkrav, ført til en radikal utvikling i
profesjonalitet og et øket kostnadsnivå. Ikke
minst takket være en betydelig innsats fra
Stiftelsens side, har det vært mulig å møte
disse utfordringene på en måte som har
medført at Christian Radich fortsatt seiler i
henhold til intensjonene. Dette innebærer
at skuta drives etter kommersielle prinsipper.
Venneforeningen på sin side, er 100 % basert
på ulønnet dugnadsvirksomhet hvor mange
ildsjeler legger ned betydelige ressurser i informasjons- og vervevirksomhet. Dette har
gjort det mulig å donere midler til konkrete
prosjekter og dermed avlastet Stiftelsens
budsjett. Oppsparte midler i venneforeningen har også gitt skuta en ekstra sikring i
forbindelse med uforutsette utgifter, for eksempel i forbindelse med verkstedsopphold.
Dette er flott, men utgjør bare en begrenset del av Skutas totale budsjett. Da er det
viktig å forstå at venneforeningens bidrag er
mer enn «bare» penger. Det ene er at venneforeningen gir folkelig forankring og politisk
tyngde. Dette er viktig når offentlige og andre vurderer den økonomiske støtten Christian Radich er avhengig av. Det andre, er at
medlemmene gjennom sine nettverk har et
unikt nettverk som kan «hjelpe» beslutningstakere i samfunnet til å forstå verdien av en
maritim mestringsplattform som en seilende
fullrigger utgjør. Dette er viktig for at Christian Radich kan få langsiktige kontrakter,
som seilende fullrigger! Derfor er det viktig
at hver enkelt av oss «prediker» det glade
budskap om alt det positive Norges vakreste
seilskute, Christian Radich, står for. Snakk
om det på jobben, med familie og venner.
Og med det samme du er i gang,
kan du jo få dem med som
medlemmer også!

Det er mange store ting å ta tak i. Da er det
godt å ha gode venner!
Einar Corwin
Direktør

Beste hilsen
Jørgen Berggrav
Styreleder
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Innkalling til årsmøte
i Christian Radichs Venner
Tid: Tirsdag 8. april 2014 kl. 18:00
Sted: Stiftelsen Christian Radichs lokaler
i Skur 32, Akershusstranda 9

AGENDA

4) Handlingsplan

1) Konstituering

a) Gjennomgang og godkjennelse

Saksdokumenter legges ut på
www.radich.no/venneforening, eller
fås ved henvendelse til Stiftelsens kontor
på telefon 22 47 82 70, eller ved
henvendelse til postmaster@radich.no

a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen
d) Opptak av navnefortegnelse
e) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.

for kommende periode

5) Budsjett og årskontingent
a) Gjennomgang og godkjenning av budsjett
b) Fastsette årskontingenten

a) Styre
b) Revisor

regnskap og årsberetningen

a) Gjennomgang av årsberetning
b) Gjennomgang av regnskap og revisorberetning
c) Godkjenning av begge.
3) Statuttene
Eventuelle forslag om endringer

7) Avslutning
Statusrapport fra Christian Radich
ved direktør Einar Corwin.
Hjertelig velkommen
med vennlig hilsen fra styret
i Christian Radichs Venner
Jørgen BerggravStyreleder

The Tall Ships Races 2015
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Sail Training
International

Møteplasser for
Christian Radichs Venner
Foto: Ulf Hansen

2) Gjennomgang og godkjenning av

Både Ålesund og Kristiansand har takket ja til å være vertskapsbyer for
Tall Ships Races i 2015, og planleggingen er allerede i gang i begge
byer. Det er et enormt apparat som settes i sving for å kunne planlegge
skutebesøk, dekkselskap og folkefest.

Knut Nordby mottar æresbevisning fra CRV
etter sitt mangeårige bidrag. (Venneturen 2013).

6) Valg

I 2015 starter første regatta i Belfast 5. juli
og beregnet ankomst Ålesund er 15. juli.
I tre hele dager byr byen på show og glede,
før flåten seiler videre til Kristiansand.
Som i 2010 har H.K.H. Kronprinsesse
Mette-Marit akseptert å være høy
beskytter for arrangementet i Kristiansand.
I 2010 deltok Kronprinsessen på flere
arrangementer og ga deltakerne og
publikum en opplevelse de husker lenge.
Selv om det fortsatt er mer enn et år
til skutene møtes i Ålesund og Kristiansand,
kan dere allerede nå glede dere til
uforglemmelige folkefester i Ålesund
15. – 18. juli og Sørlandets hovedstad
25. – 28. juli, spennende regattaer og et
flott Cruise in Company mellom de to
norske havnebyene.
Belfast – Ålesund: 		
5. – 15. juli
Ålesund – Kristiansand:		 18. – 25. juli
Kristiansand – Ålborg: 		28. juli – 1. aug.

Stipend til norsk ungdom
som vil seile Tall Ships Races
Norsk Seiltreningsallianse har fond som
skal bidra til at norsk ungdom mellom 15
og 26 år gis mulighet til seileropplæring,
blant annet gjennom deltakelse i Tall Ships
Races. I 2013 ble det utdelt 47 stipender
til en samlet verdi på noe over kr. 100 000,
og mange av Christian Radichs medseilere
fikk gjennom dette et verdifullt bidrag til
sin seileropplevelse.

I tillegg til disse stipendene vil det være
mulig å søke om bidrag fra ”Oman Bursary
Scheme”, et fond som er opprettet av sultanen av Oman, som er en ivrig tilhenger av
seiltrening. Detaljer omkring disse stipendordningene er i ferd med å bli utarbeidet,
og blir presentert på NSTA’s hjemmeside
www.nsta.no. Det er viktig å være tidlig ute,
da det forventes at rammen kan bli sprengt.

Årsmøte vil bli avholdt tirsdag 18. april. Den årlige venneturen går av stabelen lørdag 31. mai
og dette er en populær tur blant medlemmene.
”Havnelangs” er et årlig arrangement i regi av Oslo
Havn, i år er det på formiddagen søndag 15. juni.
Christian Radich er åpen for publikum, i likhet
med de andre skutene og bedriftene langs havna.
Ellers er Christian Radichs Venner naturligvis til
stede under skutefesten Tall Ships Races i Fredrikstad 12.-15. juli og i Bergen 24.-27. juli.

Fra Havnelangs 2013. Foto: Knut Nordby.

Vi trenger din støtte

CRV sponser ungdom

NYHET!

I samarbeid med Akersborg Rotary Klubb vil Christian Radichs Venner i år sponse en
ungdom som får være med i Tall Ships Races i juli, mellom Harlingen og Fredrikstad.
Venneforeningen er glad for at samarbeidet med Akersborg Rotary Klubb gir en ungdom
mulighet for egenutvikling gjennom den maritime mestringsplattform som seilskipet
Christian Radich tilbyr. I neste nummer av Christian Radich nytt får vi sikkert lese om
hvordan denne heldige ungdommen opplevde konkurranseseilasen og livet om bord.

Medlemstallet har holdt seg stabilt, men vårt mål
er at vi blir flere. “Verv en venn” og du kan hjelpe
oss med å øke antall medlemmer og dermed
støtte Christian Radich. Inviter familie, venner og
naboer til å støtte opp om Christian Radich. På
www.radich.no kan du se de forskjellige medlemstypene og fordelene ved å være medlem.

Gratis medlemskap
til medseilere

NYHET!

Er du ikke medlem av Christian Radichs Venner,
men skal bli med som medseiler i sommer? Da
får du tilbud om gratis medlemskap i Christian
Radichs Venner i det du bestiller toktet. Medlemskapet gjelder det kalenderåret du er medseiler.
Som gratis medlem støtter du Christian Radich og
du får tilsendt “Christian Radich Nytt “og magasinet “ Seilskipene.” Du er velkommen til å fortsette
som medlem på vanlige betingelser året etter på.
Vi vil legge ut arrangement og informasjon på
www.radich.no/venneforeningen og facebook.
Vi takker alle våre trofaste medlemmer
for den gode støtten.
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MøllerGruppen
har vært
stolt sponsor av
Christian Radich
siden år 2000!

Christian Radich
takker

annonsører og støttespillere

vil du
annonserE
i magasineT?
Kontakt Gunnlaug Nilssen:
gunnlaug.nilssen@cox.no
Mobil: (+47) 930 26 540

• Maritimt Kompetansesenter (MKS) er bindeleddet mellom
maritime videregående skoler/høyskoler og rederier
• MKS tar inn lærlinger i fagene matros, motormann, kokk og servitør
• MKS administrerer kadetter via Webcadet
• Sjekk siden www.webcadet.no for å få mer informasjon om kadettordningen
• MKS tilbyr instruktørkurs og er godkjent i henhold til STCW-konvensjonen,
som kursarrangør for assessorkurs
• MKS har hatt lærlinger på Christian Radich siden 2007

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

www.maritimkompetanse.no
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50 års minne:
Sommeren 1964 deltok de tre
norske skoleskipene i den første og
største kappseilasen med seilskip
over Atlanterhavet.

Kappseilasen gikk fra Portugal til Bermuda, og
fortsatte deretter til Verdensutstillingen i New
York og en triumfferd opp langs Amerikas kyst
for de norske deltakerne. Stat og kommuner,
samt private sponsorer sto nærmest i kø her
hjemme for å sikre de nødvendige midlene til å
sende de tre norske skoleskipene av gårde.

Skuteentusiaster med
bl.a. Knut Sørensen i spissen,
som tilhører Båtbyggeriet på
Isegran i Fredrikstad har gått
til anskaffelse av fullriggeren
“Najaden” som ble bygget på
Orlogsvarvet i Karlskrona
i 1897.

Til sammen deltok ca. 300 skoleskipselever på
de tre norske skipene. Kommandørkaptein på
Christian Radich var Kjeld Backen. Flere kjente
seilskip deltok, blant andre «Danmark», «Gorch
Fock», «Libertad», «Sagres» og «Juan Sebastian
de Elcano».
Ved middagstid den 5. juni var det start fra
Cascais-bukten like utenfor Lisboa. Christian
Radich ble fra starten liggende i vindskyggen fra
en av de store utenlandske skutene, men snek
seg straks aktenfor og forbi. Radich tok en mer
nordlig kurs enn de andre deltakerne, og så ikke
igjen konkurrentene før utenfor Bermuda. Skipene lå spredt og vindstyrken varierte mye underveis, og først mot slutten av seilasen kunne man
vite hvordan Christian Radich lå an i forhold til
de andre. Utpå ettermiddagen den 29. juni kom
vinden tilbake og Bermuda var i sikte.
Klokken 20:36 gikk Christian Radich over
mållinjen som vinner av kappseilasen, og guttene kunne feire med en «dobbel cola»! Skoleskipet «Danmark» kom på andreplass og «Gorch
Fock» på tredje.

Entusiaster
i Fredrikstad
kjøper
”Najaden”

Kommandørkaptein Kjeld Backen, ordfører Brynjulf Bull og det flotte trofeet som «Christian Radich» vant for
50 år siden. Kopien i sølv av «Christian Radich»s egen kryssrigg er en gave fra Fred A. Fredhøi.
En av premiene Christian Radich mottok var en
sølvkopi av Christian Radichs egen kryssrigg gitt
av Fred. A. Fredhøi, og som etter hjemkomsten
fikk sin plass i Oslo Rådhus.
Etter en ukes opphold på Bermuda ble det satt
seil med kurs for «Operation Sail» og Verdensut-

Skuta ble brukt som skoleskip for
den svenske marinen. Etter krigen har
Halmstad kommune hatt den som
museums skip, men ønsket nå å selge
den. “Najaden” er verdens nest minste
bevarte fullrigger. Båten er bygd av furu
på stålspanter og er en av tre komposittbygde fullriggere som fortsatt
finnes. Målet er at den vil bli rehabilitert
til et sjøgående fartøy igjen.

stillingen i New York. Deretter fortsatte Christian
Radich seilasen opp gjennom St. Lawrencekanalen til Montreal, videre frem til The Great Lakes
og Toronto, Cleveland, Detroit, Milwaukee og
Chicago. Etter fire og en halv måneds tokt var
Christian Radich tilbake foran Oslo Rådhus den
1. september samme år.

«Captains Corner»

Christian Radich i rufsevær
Å krysse Nordatlanteren i januar innebærer også
en viss risiko for å krysse klinger med kong
Neptun. Dette vet vi som arbeider på havet, og
forhåpentligvis så var også våre medseilere inneforstått med dette da de meldte seg på tokt fra
Karibien til Kanariøyene. For mye vind ble det,
mer enn ”bestilt”. Ikke på det jevne, for vi hadde
en fantastisk fin seilas det aller meste av veien,
men kvelden og natten den 12. til 13. januar
viste naturen seg fra sin mer lunefulle side. Et
ganske kraftig lavtrykk var meldt inn fra vest,
med en bane som ville ta det i en nordøstlig retning langs kysten av Nova Scotia og Newfoundland. Vi forberedte oss på mye vind, spesielt i
forbindelse med en frontpassasje søndag kveld.
Seil ble berget i god tid og da det virkelig begynte å friske på hadde vi kun et par stumper og
stengestagseil oppe.
Utover kvelden blåser det opp. Mer enn det som
er meldt. Sjøen går nå stor. Vi får en hel del
overvann på dekk. To av livbeltekistene får hard
medfart. Den ene blir mer eller mindre knust, på
den andre slås lokket av. Så blåser forre stump ut
av likene. Som så ofte her i livet leder det ene til
det andre. Vi mister så mye seilpress i forskipet
at vi begynner å dreie opp mot vinden og starter
maskin for å gjenvinne styringen. Før vi kommer
på kurs igjen har også store stengestagseil gitt
seg i toppen og må berges. Mens dette står på
blåser det full storm. Fronten passerer. Det lyner,
tordner og regner, i store mengder! Etter frontpassasjen løyer vinden, men så, rundt kl 01 kom-

«Legendariske skuter» - Pirforlaget AS, Trondheim 2012
For de av dere som allerede har anskaffet boken «Christian Radich – En seilas gjennom
70 år» kan vi videre anbefale to nyere bøker med bl.a. omtale av vårt kjære seilskip.
Den velkjente sjøfartshistoriker og forfatter av bl.a. «Skoleskipene» fra 1981, Olaf T.
Engvik, har først kommet med en norsk versjon, og nå sist med en internasjonal utvidet
versjon på engelsk. Begge bøkene fremstår som særdeles vakre gavebøker om historien til norske skuter med internasjonal suksess. Her omtales de tidligere skoleskipene «Christiania», «Statsraad Erichsen», «Transatlantic» og vår høyst seilende «Christian
Radich». I tillegg omtales polarskutene «Gjøa», «Fram» og «Maud», hurtigseileren «Lancing» og den mishandlede «Lingard».

Foto: Erik O. Storm

Første Trans-Atlantiske regatta 1964

mer den uanmeldte overraskelsen. Vinden frisker
på igjen og er en stund oppe i orkan styrke før
det på nytt løyer. Vi har kommet oss gjennom
det og er noen erfaringer og en opplevelse rikere,
og en forre stump fattigere.
Nå høres sikkert dette voldsomt ut, men det
er altså ikke min hensikt å skremme noen fra å
seile med Christian Radich, snarere tvert i mot.
Christian Radich har vært ute i hardt vær før,
og kommer til å være det igjen, og sikkerheten
til medseilerene er alltid i fokus. Vi har en svært
kompetent og erfaren besetning som vet hva
som kreves i farens stund, og vi har en skute som
er bygget for seilas på havet. Er man bare ydmyk
nok i sitt møte med naturkreftene, og prøver å
spille på lag snarere enn å gå i konfrontasjon,
så kan godt litt rufsevær bli en opplevelse med
positivt fortegn. Det beste er dog alltid å prøve
å unngå stormen snarere enn å oppsøke den, for
det er klart at marginene blir mindre i mye vær.
Så er spørsmålet; ble det en positiv eller en
negativ opplevelse denne gangen? De tilbakemeldingene jeg har fått er positive, og det er
jeg selvsagt glad for å høre. Det betyr at vi har
gjort noe riktig, så en stor takk til besetningen
ombord. Det er dere som gjør forskjellen.
Jens Joachim Hiorth
Kaptein

Foto: Trond Thorvaldsen

Bøkene fremstår med enkel og forståelig tekst og er rikt illustrert med historiske bilder
i sort/hvitt og farger. Den norske utgaven kan kjøpes i bokhandelen og på Christian
Radichs kontor, mens den internasjonale utgaven foreløpig kan bestilles direkte fra
www.engvig.com/olaf.
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Maskinansvarlig om bord

Medlemskap – hva får du

Vidar Erlandsen har jobbet på skuta i
snart 10 år. Vi har spurt ham hvorfor
han ble sjømann, og hvorfor han
valgte Christian Radich. Vidar forteller:

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.

-Det var sjømann jeg ville bli. Men etter fullført sjøaspirantskole og grunnkurs i sjøfartsfag
var det vanskelig å finne jobb på sjøen. Etter
en periode med jobb på land og lengting mot
havet, fikk imidlertid Christian Radich i mai 2005
et akutt behov. Det hadde seg slik at maskinisten
hadde sluttet brått, det var to dager til skuta
skulle seile. Og da var jeg ikke sein med å si ja
takk, for tilfeldighetene ville det slik at jeg akkurat da kunne stille på så kort varsel.

For enkelt- og familiemedlemmer:
•
•
•
•
•
•
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• Christian Radich crest

Yes, I want to be a member

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.
Eller send til Christian Radichs Venner, PB 666, Sentrum, 0106 Oslo

Fill in and send e-mail to: postmaster@radich.no

Hvorfor ikke en annen jobb, hyrene i Nordsjøen
er jo for eksempel høyere?
-Da må du huske alle de gode kollegaene jeg
har om bord. Vi er jo som en stor familie hele
gjengen.
Det er et unikt arbeidsmiljø, alle ser etter og tar
vare på hverandre, samtidig som vi prøver å dra
lasset i samme retning. Jeg fikk jo også opprykk
til maskinansvarlig etter 6 år som maskinpasser.
Det er jeg veldig glad for, for når en plutselig
står der med ansvaret alene blir det nye utfordringer. Alt utstyr skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsplanen, regler og forskrifter,

og jeg må ha full oversikt og kontroll på hvert
eneste system om bord. Det medfører et ansvar
jeg var klar til å påta meg.
I dag synes jeg det er gøy å være teknisk sjef om
bord! Det er mange utfordringer, det finnes ikke
to dager som er like, så kjedelig blir det aldri.

de er om bord og de går videre til forskjellige
maritime yrker eller videre utdanning.
I fjor sommer fikk skuta premie under Tall
Ships Races for det skipet som hadde flest
nasjonaliteter om bord og det er vi stolte av.
Språket om sommeren er både norsk og engelsk, mannskapet vårt er alle nordiske, bortsett

Navn / Name
Fødselsdato og år / Birthdate
Adresse / Address
Postnr. / PO
Sted / Town
Land / Country
E-post / E-mail
Tlf. / Phone
Ønsket medlemskap / Type of membership

Medlemskap og priser / Type of membership and prices:
Enkeltmedlem / Single personal membership......................................................................kr 300,- pr. år (pa)
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år / Single personal membership up to 26 years..................kr 150,- pr. år (pa)
Familiemedlem / Family membership......................................................................................kr 500,- pr. år (pa)
Livsvarig medlem / Lifelong personal membership.............................................................kr 5000,Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte / Associations + comp. u. 50 employees.............kr 2500,- pr. år (pa)
Bedrifter over 50 ansatte / Companies, more than 50 employees ...............................kr 5000,- pr. år (pa)

Verv en venn

Vi gratulerer
Mange av Christian Radichs Venner har selv
minner fra den gang de var skoleskipselever om
bord på skuta. Det er viktig å holde kunnskapen
om de gamle seilskutene ved like og vi synes det
derfor er ekstra hyggelig at en av skutas tidligere
lærlinger gikk over i et ledig vikariat om bord etter endt læretid. Lærlingene fyller 20 år det året

For livsvarige personlige medlemmer og
forenings- og firmamedlemmer (får i tillegg):

JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM

Tilfeldigheter, sier du, men du har blitt hos oss,
og hva er grunnen til det?
-For det første er skuta en flott gammel dame,
en seilende ambassadør for hele Norge. I hver
havn vi seiler inn i stopper folk opp og bare nyter synet av det ærverdige fartøyet som kommer
sigende innover. Jeg føler meg virkelig privilegert som får lov til å jobbe om bord på en så
flott skute.
Vi seiler jo rundt til så mange artige steder. Det
er ikke så mange som har muligheten til å være
på jobb i Karibien midt på vinteren for eksempel.
Som maskinist er du ofte under dekk, og er ikke
alltid så synlig overfor medseilere eller passasjerer. Hva betyr medseilerne for deg?
-Jeg synes det er gøy å treffe så mange blide og
hyggelige mennesker som er oppriktig interessert i skuta og dens historie. Siden det er det
tekniske som er mitt ansvar, forteller jeg gjerne
om de tekniske løsningene vi har om bord, og
selvfølgelig viser jeg de gjerne rundt i maskinrommet. Du vet, i min verden er dette selve
hjertet i skipet. Med de siste års store oppgraderinger som har vært på den tekniske siden om
bord har jeg fått et maskinrom jeg kan være stolt
av å vise frem.

Gratis fjordtur arrangert av Venneforeningen
10 % rabatt på suvenirer i butikken i Skur 32 og ombord
Pin og kulepenn/logo
Brodert tøymerke, stickers/klistremerke
Medlemsbladet Christian Radich Nytt og Magasinet Seilskipene
Medlemmer kan velges inn i styreverv

fra nederlenderen Marco, han snakker flytende
norsk.
Båsen vår, Eyolf Haug, som nærmest har vokst
opp med seilskuter, fyller 40 år i år. Vi gratulerer
også lettmatrosene Johan Jernhed som fyller
30 og Martin Lindholm, som for øvrig også har
vært lærling om bord, med 25 år.

Vi har mange lojale medlemmer og takker alle dere som har vervet nye medlemmer til CRV.
Vi fortsetter suksessen med å invitere deg som er medlem til å verve et nytt medlem, og du får tilsendt en vervegave fra
suvenirbutikken. Send en e-post med opplysningene til Postmaster@radich.no eller fyller ut skjemaet på www.radich.no/verv-en-venn
Eller send til Christian Radichs Venner, PB 666, Sentrum, 0106 Oslo
Fylles ut av deg som verver:
Opplysninger om nytt medlem:
Navn
Adresse
Postnr.
Sted
Land
E-post
Ønsket medlemskap

Medlemskap og priser / Type of membership and prices:
Enkeltmedlem.................................................................................................................................kr 300,- pr. år (pa)
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år.........................................................................................................kr 150,- pr. år (pa)
Familiemedlem ..............................................................................................................................kr 500,- pr. år (pa)
Livsvarig medlem ..........................................................................................................................kr 5000,-
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Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666 Sentrum - 0106 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Ta en kikk i

skattekisten
Her er et lite utvalg av ”Christian Radichs” suvenirer. Windjammer DVD`en er fremdeles
like etterspurt, så vi har bestilt opp enda flere. Boken ”Legendariske skuter,” skrevet av
Olaf T. Engvik er ny av året og en flott gave å gi bort til seilskuteinteresserte!
På www.radich. no kan du se hele utvalget, suvenirene kan kjøpes på skuta eller kontoret.

T-skjorte kr 100,-

”Legendariske skuter”
kr 395,-

Sydvest kr 275,-

Windjammer
DVD kr 295,-

Metallkrus
kr 175,-

Collegegenser
kr 150,-

GRASROTANDELEN

Headband kr 50,-

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 til høyre kan du levere til din
kommisjonær, da blir du automatisk registrert. Se også www.grasrotandelen.no

