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Vi takker!
Egil Bjørn-Hansen har testamentert kr 100.000 til Christian Radichs Venner. Dette er vi svært
takknemlige for. Et slikt bidrag har stor betydning for skuta og er en sann oppmuntring for oss
andre i Venneforeningen som jobber med å støtte og framsnakke skuta på alle mulige vis.
Egil kom fra en Lyngørslekt som hadde drevet med skipsfart i syv generasjoner før ham og hans
interesse for at Christian Radich fortsatt skal seile med nye generasjoner varmer oss. Tusen takk.

Jeg er oppriktig stolt av og glad for at Christian
Radich nok en gang seiler som skoleskip for unge
elever innen maritime fag - slik tanken opprinnelig
var da hun ble bygget for snart 80 år siden. Veien
hit har også i år vært lang og krevende, og det var
slett ikke sikkert at vi skulle få det til.
På samme måte som på høsten 2015, var det i
august 2016 mye usikkerhet rundt hvor mange
elever som skulle få muligheten til å gjennomføre
VG3 i maritime fag om bord på den vakre skuta vår.
Det var flere læreplasser tilgjengelige i næringen
enn i det foregående året, og siden elevene ikke
kan søke seg til Christian Radich som et førstevalg, viste kalenderen slutten av august før vi
fikk et inntrykk av antall potensielle skoleelever. Antallet skulle vise seg å være betraktelig
lavere enn i fjor, og det ble foretatt en rekke grundige vurderinger på styre- og ledelsesnivå
på om det ville la seg gjennomføre praktisk og sikkerhetsmessig, og ikke minst med tilstrekkelig faglig innhold for elevene.
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Klar oppfordring til myndighetene

Jeg var selv skoleelev om bord i 1992/93, og da var vi totalt 78 elever om bord – 60 på dekk
(VG1 sjøfartsfag) og 18 i byssa (VG1 kokkefag). Selv så mange år etter, tenker jeg tilbake på
denne tiden som en enestående arena for faglig og ikke minst sosial læring. Både teoretisk
og praktisk opplæring var i stor grad preget av samarbeid, og det er ikke tvil om at det
kreves en del håndkraft for å seile skuta på en god måte.
Når det nå kun var snakk om ca 30 elever og kadetter (hvorav 7 hollandske elever), må jeg
innrømme at jeg hadde mine tvil til om dette kunne bli et vellykket skoleår. All min tvil
ble blåst vekk etter samtaler med mannskapet om bord. Uten unntak møtte jeg en positiv
innstilling som det står enormt stor respekt av. De så alle mulighetene rundt det å ha færre
elever om bord, slik at det ville kunne gis mer fokus og tettere oppfølging til hver enkelt
elev. Og erfaringen nå drøyt 5 uker inn i skoleåret er svært positiv. Også samarbeidet mellom de norske og hollandske elevene fungerer godt.
Det er helt klart krevende å drive skoleskipsvirksomhet med så mye usikkerhet. Fokuset
vårt framover er å jobbe for at skuta skal kunne være et reelt førstevalg for elever innen
maritime fag, slik at vi kan fortsette helårsdrift med et erfarent og engasjert mannskap om
bord. Vi må få myndighetene til å forstå hvor viktig det er å ta vare på Christian Radich som
en kulturarv og en unik arena for opplæring.
Det viktigste vi i Christian Radichs Venner kan gjøre, er å framsnakke skuta som vi er så
glad i, og å bidra til å verve flere medlemmer. Medlemskontingenten vår skal benyttes til
det beste for skuta, og de to siste årene har vi gitt skuta totalt kr 1.000.000 som økonomisk
støtte til skoleskipsdriften. Andre viktige bidrag vi som medlemmer kan gi, er deltakelse
på ulike aktiviteter og dugnader som vi planlegger framover. Vi tar gjerne imot innspill til
aktiviteter og gode idèer til det beste for skuta og venneforeningen, enten på epost eller
på facebook.
Takk for din støtte og ditt engasjement!
Kari Vesterby, styreleder

I redaksjonen: Ida Rosenvinge, redaktør og Ragnar Kvam jr.
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: Ulrich Grün. Grafisk form: Cox. Trykk: Bodoni
Husk å melde fra om endringer av e-postadresser, postadresser og telefon/mobil.
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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Direktør Einar Corwin

La ordningen som skoleskip bli permanent

Ny vind i
facebooksiden
Etter noen år med lite vind i seilene
blåser vi nytt liv i Christian Radichs
Venner på facebook.
Vi ønsker å være en tilgjengelig og aktiv venneforening!
Ved å gjenåpne siden får vi bedre mulighet til å kommunisere tettere både med våre medlemmer og med våre
facebookvenner.
Siden skal brukes til å poste løpende nyheter samt dekke
hyggelige historier fra aktiviteter. I tillegg vil den være en
åpen kanal hvor vi lettere kan fange opp innspill, ønsker
og ideer om hva som kan bidra til et hyggelig miljø til
glede og nytte for skuta.
Vi planlegger økt aktivitet fremover. På blokken ligger det
allerede mange spennende planer, tanker og ideer i form
av arrangementer og treffpunkter!
Facebooksiden kommer i tillegg til Christian Radich Nytt
og tradisjonelle nyhetsbrev.
Skuta vil fremdeles poste på sin egen side,
så følg med og «lik» både Christian Radich
(www.facebook.com/seilskipetchristianradich)
og Christian Radichs venner
(www.facebook.com/Christian-Radichs-Venner)
Alle kan like siden uavhengig om man er medlem i venneforeningen eller ikke. Følg med og hjelp oss med å skape
blæst overfor gamle, nye og potensielle medlemmer!

Direktør Einar Corwin i Stiftelsen Christian Radich er krystallklar: ”Ordningen
med skuta som skoleskip må bli permanent.”
”Får vi det til?”
”Det er usikkert.”
Som kjent virket skuta som skoleskip i
skoleåret 2015-16 for elever i VG3 med
maritime fag, og det med et enestående
godt resultat, forsikrer Corwin. Også for
inneværende skoleår har det lykkes Stiftelsen å få VG3-elever om bord. Men
hvordan dette vil utvikle seg i årene fremover, er altså alt annet enn sikkert. Dersom en permanent ordning ikke kommer i
stand, ser det også mørkt ut for Christian
Radichs økonomiske fremtid.
For å fullføre videregående i maritime
fag, kreves det at elevene tar plass som
lærling om bord på et fartøy. I de siste
årene har det vært mangel på slike læreplasser, og derfor har elevene fått tilbud
om et VG3 år på Christian Radich. Det har
gitt dem fagbrev og fartstid på rekordtid.
Men det er fortsatt slik at elevene ikke
selv kan velge Christian Radich, de får
bare plass på skuta om det ikke finnes
plasser på annet fartøy.
”Det betyr at Christian Radich kommer
sist i køen når læreplasser skal tildeles?”
”Ja, og det vil vi bort fra,” sier Corwin.
Rederiene har frist til 20. august hvert
år med å melde fra om hvor mange lærlinger de vil ha. Corwin ønsker at elevene
skal kunne velge Christian Radich dersom
de foretrekker det fremfor en læreplass.
”Myndighetene må legge til rette for at
elevene kan velge å være med hos oss om

de ønsker det,” sier han. ”Får vi til dette,
så er saken løst.”
Han tviler ikke på at om elevene fikk
velge, så ville mange foretrekke Christian
Radich. For det første fordi læreplass på en
fullrigger, der elevene bor om bord i hele
skoletiden, gir så konsentrert opplæring
at den kvalifiserer til fagbrev som matros
allerede etter et år. Elever med plass i offshoreflåten, på båter i oppdrettsnæringen,
på ferger eller annen kystfart må stå i to
år for å oppnå samme fagbrev.
Men det finnes også andre grunner for
å velge Christian Radich.
”Et opphold om bord gir en vanvittig
artig erfaring, og ikke minst lærer man å
utvikle seg som menneske,” understreker
Corwin, som fremhever fellesskap og teamarbeid som viktige faktorer. ”De lærer hva
ansvar er, hva livet i havn går ut på – kort
sagt, de utvikler seg til å bli selvstendige
individer.”
”Erfaringene etter det første
skoleåret?”
”Vi har fått hyggelige meldinger fra
elevene. Mange har allerede fått seg jobb
med sitt nye fagbrev. Ikke minst gjelder
det flere av de elevene som stod litt svakt
da de mønstret på. Av de vel 60 elevene
var det bare et fåtall som sluttet underveis. Og det er langt bedre enn det som er
vanlig på dette trinnet i den videregående
skole.”
Vi i Venneforeningen krysser fingrene
for at myndighetene tar ansvar og sikrer
Christian Radichs fremtid som skoleskip,
slik at skuta bevarer sin hevdvunne plass i
den norske maritime tradisjonen.

Årets skoleplan
Når dette skrives er Christian Radich på vei fra
La Coruña til Malaga. Om bord er 19 norske
matroselever, 5 kadetter og 7 hollandske
elever. Ved avreisen så vi en gledelig internasjonal forbrødring.
Elevene skal i løpet av skoleåret gjennom
en opplæringsbok i matrosfaget, og den er
nettbasert. Skutas internett er via satellitt,
og satellitter har for lav kapasitet til at alle
elevene skal kunne arbeide samtidig. Derfor
arbeider de med opplæringsboka i klasserom på land. Etter Malaga seiler skuta videre
til Menorca og til Las Palmas på Kanariøyene,
der juleferien starter 18. desember.
Etter jul går ferden hjemover via flere byer
med gode undervisningslokaler, før de har
et lengre opphold i Harlingen (Holland). Der
utveksler vi elever med vår samarbeidspartner Maritieme Academie. Våre elever går på
land for å lære seg lasteteknikk, og hollandske elever får sin første seilskuteerfaring. Erfaringene fra siste skoleår er veldig bra.
Spesielt i år er at elevene skal delta i en
regatta fra London til Sines i Portugal, rett
etter påske. Denne regattaen er også åpen
for andre medseilere og dette blir spennende! Skuta vår kommer til Oslo rett før
17. mai, og da er det avslutningsseremoni
med utdeling av attester. De er da klare til
å gå opp til fagprøven, og kan etter dette
gå ut i full jobb eller fortsette på fagskole,
et helt år før lærlingeordningen hadde gitt
dem anledning til det.
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Bitt av basillen:

Christian Radich har fått ny Kaptein

Hvorfor brukes seilskuter
som opplæringsskip i dag?

Foto: Svein Tvetenstrand

På 17- og 1800 tallet var transport på verdenshavene dominert av seilskuter. Norske, finske og danske skuter var
blant de dominerende på verdens hav. Seilskutene hadde behov for mye mannskap. Og med lite arbeid på land var
det mange som dro til sjøs. Men det var ikke nok, det var mangel på sjøfolk. Noen rederier tydde til helt spesielle
tiltak og kapret eller shanghaiet mannskap. Uttrykket «shanghaiet» stammer fra Shanghai hvor dette fenomenet
startet. Utvalgte mennesker, ofte på barer, ble skjenket fulle for så å våkne opp ombord! Med en så tilfeldig
rekruttering til yrket ble kompetansen dårlig.

R

edere og befraktere gikk derfor sammen
om å drive skoleskip. Selvfølgelig var det
seilskip, for på slike skulle de etter skoletiden praktisere som fullverdige besetningsmedlemmer.
I Norge startet det i Oslo med skoleskipet
«Kristiania» fra 1881, det første av fire skip tilhørende stiftelsen som i dag heter Stiftelsen
Christian Radich. 10 år etter kom skoleskipet «Bjørgvin» til Bergen, og i 1899 startet
«Tordenskiold» sin virksomhet i Trondheim.
I disse årene var det at rittmester Christian
Radich donerte pengene til et nytt skoleskip,
det vi i dag driver.
Etter seilskutetiden var det rimelig å spørre
om seilskutene var best til utdanning av sjøfolk, når de skulle om bord på damp- og senere
motordrevne fartøyer. Det ble derfor startet andre skoleskip med annen fremdrift. Men mange
seilskuter fortsatte. Og erfaringen har vist oss
at elevene fra seilskutene er blant de aller beste
også for moderne skipsfart. Det er flere grunner til det, jeg vil trekke frem to av dem:
Først og fremst er seilskutene mannskapskrevende. Det gjør at mange elever kan være om
bord, samtidig som de har mye å gjøre. Her er
lite lediggang. Særlig var fullriggerne egnet. De
har flest seil, og de har flest tamper å trekke i.
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Videre er det mange om bord, og de bor
sammen, jobber sammen, spiser og sover sammen. Da blir det raskt synlig hvor forskjellige menneskene er. Elevene må forholde seg
til hverandre, de må akseptere unoter, de må
tilpasse seg, og de lærer av dette hvorledes
de best skal samarbeide med de andre for at
tilværelsen og seilingen skal bli best mulig. Jeg
kjenner ikke til noen lederutdanning som gir
en så grundig trening i fornuftig adferd.
Christian Radich har stått for utdanning
av 15-17000 sjøfolk. Vi vet med sikkerhet at
kvaliteten er meget god, og i dag er det få som

ikke anerkjenner seilskipene som en av de beste
utdanningsplattformene.
Av verdens 32 store seilskuter (over 60m
lengde) seiler hele 27 (!) skuter for staten eller
for forsvaret i mange land, og de resterende
fem driver som private skoleskip eller som charterfartøyer. Flere av Christian Radichs konkurrenter er bygget etter 1980, de siste er levert
så sent som i 2011 og i 2016, til henholdsvis
Tyskland og til Peru. Dette viser at seilskutene
fremdeles er attraktive som skoleskip den dag i
dag, over hele verden.
				
Einar Corwin

”Det var fint i kystvakten og i marinen. Men
dette er noe ganske annet,” sier Fridtjof
Jungeling(43) og tar et godt grep om rattet
på Christian Radich.
”Du er bitt av basillen?”
”Det kan du godt si.”
Vi snakker med den nye skipperen på
skuta vår. Fridtjof overtar etter Jens Joachim
Hiorth som tidligere i år meldte overgang til
Statsraad Lehmkuhl.
Det er en kar med solid bakgrunn og
erfaring som nå skal aksle kapteinstrøya
på Radich. Fridtjof har en bachelor i nautikk fra høyskolen i Vestfold, han har vært
i kavaleriet og gått på befalsskolen, han har
seilt minerydder i marinen, seilt i kystvakten
og han har gått sjøkrigsskolen.
Og ikke minst – midt i all denne aktiviteten har han funnet tid til å entre riggen
på både Christian Radich og Statsraad
Lehmkuhl.
Fridtjof vokste ikke selv opp i noe maritimt miljø; han må tilbake til en oldefar for å
finne en i familien med tilknytning til sjøen.
Men i ungdomstiden ble det mye jolleseiling
med en kamerat og en interesse ble vakt. En
dag i år 2000 stod han for første gang på
dekket av Christian Radich – som frivillig.
Tre år senere fikk han prøve seg som 2. styrmann. Så fulgte en tid der han innimellom
virket som avløserstyrmann.
Det var under et tokt med skuta han traff
Sofie som seilte matros, og som senere skulle
bli hans kone. Og det var hun som i 2007
tipset ham om at det var en ledig stilling
som 1. styrmann på Radich. I den jobben
sto han i to år, inntil han i 2009 kunne aksle
ny jobb som overstyrmann, denne gang på
Statsraad Lehmkuhl. Der, hos hovedkonkurrenten, ble han i fire år.
”Du har en moderne utdannelse, men likevel har du valgt å være skipper på noe så
gammaldags som en fullrigger?”
”Du kan så si. Men det er nettopp i dette
gamle det unike ligger – det å få være med
på å ta vare på en kultur, der ikke minst det
håndverksmessige er så viktig, det er rett og
slett gøy.”
Fridtjof gleder seg ellers over at Christian
Radich igjen er blitt et skoleskip, og over
hvor kjekt det er å seile med så mange ungdommer om bord.
Radich skal gjennom et helt skoleår være
skole for en gruppe elever fra videregående
som har valgt maritim linje. De er unge, og i
alle fall til å begynne med, nokså uerfarne.
”Føler du et spesielt ansvar når du sender
dem opp i riggen?”
”La meg understreke at det å gå til værs,
er en helt frivillig sak. Hver elev må kjenne
på seg selv, men det kan være greit å presse
seg litt. Det meste av det daglige arbeidet
foregår likevel på dekk.”
Fridtjof understreker at han har et erfar-

Fridtjof Jungeling, kaptein Christian Radich. Foto: Ragnar Kvam jr.

ent mannskap med seg. Det består av dyktige sjøfolk, med gode pedagogiske egenskaper og som har godt håndlag med skip,
elever og medseilere. Å skape trygghet om
bord handler om grundig opplæring og sikre
rutiner. Og på det området føler den nybakte
skipper at skuta har de beste forutsetninger.
”Christian Radich er et skoleskip. Men
det er også et skip som gjør det godt på
regattabanen, spesielt når et såkalt Tall Ship
Race står på programmet. Å være skipper
på Christian Radich forplikter vel også i så
måte, og er du et konkurransemenneske?”
”Definitivt,” svarer Fridtjof Jungeling
uten å nøle. ”I sommer kappseilte vi fra
Blyth (by like nord for Newcastle. red.anm.)
til Gøteborg. Vi ble nummer to, så vidt slått

på korrigert tid, av den russiske fregatten
Shtandart. Jeg kan ikke fordra 2. plasser!”
Nå har Fridtjof vært med på å vinne
med Christian Radich tidligere. På et slags
folkemunne om bord heter det ellers at
det viktigste ikke er å vinne, men å slå
Statsraad Lehmkuhl. Noe liknende sier de
på Statsraaden om Radich. Om det faller
noen stygge gloser mens det står på som
verst mellom de to, forsikrer Fridtjof oss
om at det som foregår, likevel er såkalt edel
kappestrid. Nå som de to skipene har byttet
kommandør, er det en kappestrid vi ser frem
til med særlig stor interesse.
Velkommen om bord, Fridtjof Jungeling.
Og som det hør og bør seg mellom
seilere: ”Fair Winds.”
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Dugnad er gøy

Foto: Anne Cecilie Stavnsborg

Vi var en gjeng på åtte som bidro med
lakkingen. Det var 1-2 personer hver gang
som jobbet i 3-6 timer, og noen stilte flere
dager på rad med stor iver. Etter lakkingen
gjenstod en ettermiddag med siste finish i
form av støvsuging, spyling og rydding. Vi ble
alle litt overrasket over hvor store tenderne
faktisk er - de ser litt mindre ut når de henger
i davitene ombord.

T

enderne trengte å pusses opp og Bengt
Malm som nå er i styret for Venneforeningen fikk med seg en gjeng entusiaster som brettet opp ermene og tok jobben
på strak arm! Tenderne lå på Holmen slipp i
Asker og arbeidet startet i midten av august.
Vi skulle slipe ned relingene, rorene og styrekonsollene på begge to, for deretter å olje
disse. Så startet vi med lakking av de samme
flatene, og vi rakk å lakke 6 strøk overalt.

Det var også veldig inspirerende at det var
så mange nysgjerrige og interesserte forbipasserede på slippen som stoppet opp for
en prat. Gjengangeren var at dette var noen
ordentlig flotte lettbåter, og flere lurte på om
de tilhørte Kongeskipet. Dette ga oss en god
anledning til å snakke varmt om den flotte
skuta vår, og gi litt informasjon om venneforeningen. Vi lar jo aldri en anledning gå fra
oss til å framsnakke Christian Radich!
Samarbeidet fungerte veldig bra, og vi fikk
tid til å minnes gode stunder med tenderne,
til å bli bedre kjent og til å dele røverhistorier.
I framtiden tenker vi at vi skal avholde flere
dugnader, og vi har allerede vært i kontakt
med Båsen Eyolf om rydding av skuret.
Her er det bare å melde sin interesse!

Jubileumstokt

ANNONSER

Skuta fyller 80 år til neste år og
dette feirer vi med Norges-seilas,
som vi gjorde for 5 år siden! Dette
gleder vi oss veldig til, kysten vår
er vakker og vi planlegger også
denne gangen å runde Nordkapp.
Vi starter jubileumsåret med et ukestokt
rundt Kanariøyene. På dette hyggetoktet ser
vi mange av våre trofaste medseilere. Det er
noe med det å reise fra kulda og kaste loss fra
hverdagen! Vårt mannskap kjenner farvannet
godt, og vi har nye variasjoner på toktet hver
gang. Bruser konkurranseblodet i årene, kan
du bli med våre skole-elever på den historiske
regattaen mellom Greenwich og Sines i slutten av april. Denne spennende regattaen blir
den eneste regattaen Christian Radich deltar i
dette året. Vi har god plass til flere medseilere.

Vintertokt rundt Kanariøyene

Fra 4 – 11. januar, avgang og ankomststed:
Las Palmas. Pris kr 8800 p.p.

Historisk regatta i april

Fra 16 – 29. april, avgang: Greeenwich,
ankomst: Sines (Portugal). Pris kr 11900 p.p.
Sommertoktene er lagt ut for salg i disse dager.
Du kan lese mer om dem på www.radich.no

Christian Radichs Ærespris delt ut for første gang

D

en nyinnstiftede Christian
Radichs Ærespris ble i år
delt ut for første gang.
Prisen, som etter et initiativ fra
Venneforeningen ble til gjennom
et samarbeid med Norges Seilforbund, gikk til den 18 år gamle Oda
Hansen fra Ålesunds Seilforening.
Med prisen ønsker vi å stimulere
til økt aktivitet innen seilsporten
og å øke forståelsen for hva seiling er. I beste maritime tradisjon
ønsker vi også å slå et slag for vår
ærverdige fullrigger som opererer
under slagordet ”Alle kan seile
med Christian Radich”.

Oda omkranset av Eirik Rosenberg, styremedlem i Norges Seilerforbund
og vår egen Ragnar Kvam jr. Foto: Erik Sundheim

Prisen består av et ukelangt tokt med Christian
Radich til en verdi av rundt 10 000 kroner. Prisvinneren får også dekket reisen til og fra de havner
der toktet starter og slutter. Etter statuttene
skal prisen gis til unge norske seilere i alderen
15-18 år som gjennom sitt engasjement for
seilsporten har bidratt til å skape et bedre miljø
blant seilere og for å spre seilerglede.
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Prisen ble 15. oktober delt ut på den årlige seilergallaen til Norges Seilforbund, der blant annet
vår seilerglade kong Harald V var til stede. Om
vinneren uttaler juryen at hun på en særegen
måte har innfridd kravene til prisen, ja, at hun
allerede har satt standarden for fremtidige prisvinnere.
Som så mange andre unge seilere startet Oda
Hansen sin karriere i Optimist-klassen. Hun
kvalifiserte seg etter hvert til jobben som trener,

og de som nominerte henne, la
ikke minst vekt på den glede hun
spredte blant barna. Som vi vet
er det ikke uvanlig at seilerglad
ungdom slutter etter at tiden i
optimist er over. Det ønsket Oda
å gjøre noe med. Som ungdomsrepresentant i hovedstyret til
sin lokale seilforening lanserte
hun uoppfordret et prosjekt som
tok sikte på å revitalisere det vi
i gåseøyne kan kalle ”pensjonerte ungdomsseilere”. Gjennom
sponsorer og andre støttespillere
har hun klart å skaffe til veie
en seilbåt av typen Express som
ungdomsgruppen skal benytte og
drifte. Express er for øvrig den
båttype Kong Harald for tiden konkurrerer i, og
hva falt vel mer naturlig enn at de to fikk seg en
prat etter prisoverrekkelsen. Deretter gav Kongen
Oda en stor klem.
Vi i Venneforeningen gratulerer Oda Hansen
med prisen. Den deles ut på nytt neste år, og er
det noen som kjenner egnede kandidater,
er det bare å sende inn forslag.

GRASROTANDELEN
Som ”Grasrotandel”- spiller hos Norsk Tipping går fem prosent av innsatsen
direkte til ”din forening”. Støtten endrer verken premieutbetalinger eller vinnersjanser. Kommisjonæren selger spillekort for å knytte deg til Grasrotandelen.
Støtt Christian Radichs Venner – org. Nr. 990569800! Strekkoden til høyre
kan du levere til din kommisjonær, da blir du automatisk registrert.
Se også www.grasrotandelen.no
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Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666
Sentrum - 0106 Oslo
Ettersendes ikke ved
varig adresseendring

B - Økonomi

MEDLEMSKAP – HVA FÅR DU?
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Gjennom årene har Christian Radichs Venner
bidratt med store økonomiske bidrag til skuta, ikke minst takket være medlemskontingenten.
Derfor er hvert medlem viktig for oss og vi gir en liten velkomstgave til nye medlemmer. For
mange av våre medlemmer er venneturen med Christian Radich vårens store høydepunkt.
Enkelt- og familiemedlemmer får:
•
•
•
•
•
•

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

Livsvarige personlige
medlemmer og foreningsog firmamedlemmer
får i tillegg:
• Christian Radich crest

JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM
Det er enkelt å bli medlem av venneforeningen,
du fyller ut vårt medlemsskjema på
www.radich.no/medlemskap.
Eller du kan sende innmeldningen til:
Christian Radichs Venner,
PB 666, Sentrum, 0106 Oslo,
eller på E-post til postmaster@radich.no.

Medlemskap og priser:
Enkeltmedlem ............................................................................................................................ kr 300,- pr. år
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år .................................................................................................... kr 150,- pr. år
Familiemedlem........................................................................................................................... kr 500,- pr. år
Livsvarig medlem ...................................................................................................................... kr 5000,Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte ..................................................................................... kr 2500,- pr. år
Bedrifter over 50 ansatte ...................................................................................................... kr 5000,- pr. år

VERV EN VENN
Det er viktigere enn på mange år at skuta får så mange gode
ambassadører som mulig, mennesker som er opptatt av at vi fortsatt skal beholde Christian Radich som Norges flotteste seilskute.
Den beste måten vi kan oppnå dette på, er å få flest mulig
medlemmer i Venneforeningen. Da veier våre synspunkter tyngre,
og medlemmene får en bedre plattform for å framsnakke skuta.

Venneforeningen er aktiv med medlemsverving i flere sammenhenger, men det er liten tvil om at det er dere «der ute» som er de
beste påvirkningsagentene. Hvorfor ikke gi et medlemskap i gave
til familie og venner, som igjen kan spre det gode budskap videre?
For å oppmuntre til venneverving, vil vi gi den som verver en gave
fra vår suvenirbutikk, etter fritt valg for inntil kr 300,-.

Ta en kikk i skattekisten:
Her finner du kanskje
noen gaveideer.

NYHET: Veggbilde
i metall. kr 250,Gavekort, du
bestemmer selv
verdien

Windjammer DVD

Sydvest.

kr 300,-

NYHET: Lue flere
farger. kr 250,-

kr 425,-

