Seiltokt 2013
Alle kan seile med Christian Radich

Bli med som medseiler!

Alle kan seile med Christian Radich! Du kalles medseiler,
fordi du blir med på arbeidet om bord. Det kreves ingen
forkunnskaper om seiling for å bli med den imponerende skuta
på tokt. Hvor mye vi seiler på hvert tokt er avhengig av vær og
vind, hvis vindene ikke går vår vei, må vi gå for motor. Du
deltar i arbeidet om bord og oppgaver tilpasses dine evner og
interesser. På stille vakter bruker vi ofte tiden til å lære deg om
knuter, seil og sjømannskap.
Seiltoktene er en positiv utfordring for kropp og sjel, og en
enestående anledning til å oppleve verdens kanskje flotteste
seilskute. På havet knyttes vennskapsbånd på tvers av alder og
nasjonalitet. Christian Radich har hatt opptil 13 nasjonaliteter
om bord på en etappe.
Aldersgrensen er 15 år (på avgangsdato). Er foresatte med, er
grensen 12 år når det ikke er regatta. Mange godt voksne er
også med. Er du over 70, må vi få en forhåndsuttalelse fra din
lege. Vi har ingen øvre aldersgrense, men du må være frisk nok
til å kunne delta i arbeidet om bord.
Et tokt med Christian Radich gir deg både venner og minner
for livet!
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Vårtokt 2013

Weekendtokt med Christian Radich i mai

Program:

Bli med på et herlig weekend - tokt i mai med utreise fra

Torsdag: Introduksjon og riggtrening.

Akershuskaia i Oslo. Det er ikke hvert år vi gjør slike korte

Fredag: Seiling.

tokt på våren, så benytt anledningen til å seile med Christian

Lørdag: Ankomst Koster ca kl 12:00, tid på egen hånd.

Radich i lyse vårkvelder i Oslofjorden.

Kl 18:00: Festmiddag om bord.
Søndag: Vi går for motor tilbake til Oslo, ankomst ca. kl 17:00

Pris pr. person kr 4 500
På Koster kan man leie sykkel og utforske øya på egen hånd.
Avgang: Oslo/Akershuskaia torsdag 9. mai kl 15:00

På kvelden blir det festmiddag om bord (drikke ikke inkl.).

Ankomst: Oslo/Akershuskaia søndag 12. mai kl 17:00

Alle måltider inkludert.
Som vanlig er vi avhengig av værgudene og må derfor ta
forbehold om gjennomføring av programmet. For øvrig gjelder
de samme betingelser som ved sommertoktene.

Alle kan seile med Christian Radich

Sommertokt 2013

Varierte opplevelser fra Stavanger til Århus
Det første toktet blir et tokt med både Lysefjorden og
samseiling med andre stolte skuter på programmet.
Dagene før toktet er Statsraad Lehmkuhl, Georg Stage
og Christian Radich samlet på Stord. Derfra går vi til
Stavanger søndag kveld for å møte våre medseilere. Etter
avgang planlegger vi å trene i riggen mens vi går inn i
Lysefjorden for å se den spesielle Prekestolen. Neste morgen
seiler vi til Århus, og vi håper at vi treffer både Georg Stage
og Statsraad Lehmkuhl på veien. Slik samseiling gir mange
gode minner til fotoalbumet.
I Århus samles alle de 70-80 skutene som skal seile Tall
Ships Race. Byen byr på typisk dansk miljø og vennlighet.

Regatta 1 fra Århus til Helsinki
Christian Radich er blant favorittene fordi skuta er den
mestvinnende i Tall Ships Race de siste 10 årene. Regattaen

er ganske lang, men vi venter fin vindretning, og sammen med
en stor flotilje av konkurrenter blir det litt av et skue. Helsinki
er en spennende storby, der man tydelig ser forskjellen
mellom vestlig kultur og den påvirkning Finland har hatt
gjennom sitt nære forhold til Russland. Byens arkitektur og
designforretninger trekker tusenvis av turister.

”Cruise in Company” fra Helsinki til Riga
Dette er hyggeseilas med andre skuter, med besøk i hyggelige
havner. På veien til Riga blir vi invitert til havner i Finland,
Estland og Latvia. Her opplever vi minnerike stunder med
konkurrerende Tall Ships Race deltakere og deres besetninger
fra mange nasjoner. De baltiske landene har en spennende
kultur, mye skandinavisk, mye fra Russland, og byer med
preg fra middelalderen, som Riga, toktets reisemål. Byen ble
etablert som handelssted så tidlig som i 1158.
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Regatta 2 fra Riga til Stettin
Etter hyggelige dager i Riga gjør vi igjen klare våre beste seil,
og spenningen stiger før starten på finaleregattaen mot Stettin.
Ønsker du en kort regatta, er dette strekningen for deg.
Seilingen kan bli vel så spennende, fordi vi kan forvente flere
seilmanøvre for å komme først til mål. I Stettin blir det
avsluttende premieutdeling for Tall Ships Race. Byen er veldig
gammel, grunnlagt før år 1000. Den har vært under tysk
herredømme i mange hundre år. Byen har også vært hovedstad
i det svenske Pommern, før den igjen ble tysk. Bare etter
2. verdenskrig har byen vært en del av Polen.

Kort tokt fra Stettin til Rostock / Warnemünde
Vår neste havn er Warnemünde. Den ligger rett ved Rostock,
og hele området preges av en 4 dagers festival for seilskuter.
På vei dit blir det nok mindre seiling, men landskapet er
betagende, med Rügenhalvøyas lange strender og høye klipper.

Her hadde overklassen i det østtyske kommunistregimet sine
meget private hoteller, skjermet for vanlige folk. I dag er
området under forandring, til glede for alle.

Warnemünde – Oslo, gjennom
den danske skjærgården
Fra Warnemünde seiler vi på oppdagelsesferd til den danske
skjærgården. Vær og vind bestemmer om vi skal velge
Bornholm med sine fantastiske små øyer som for eksempel
Christiansø, eller om vi skal legge kursen mot de sydfynske
øyer, som er så flate som bare Danmark kan være. Strandhugg
og bading kan være en del av opplevelsene vi møter på dette
toktet. Hjemover seiler vi med strømmen opp Kattegat, og
avslutter med en varm velkomst ved Akershuskaia.
For ytterligere opplysning om Tall Ships Race og havnene,
se www.sailtraininginternational.org
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Praktiske opplysninger

Christian Radich kan ha inntil 80 medseilere. Du blir med på
ett av tre vaktlag som jobber 4 timer og har 8 timer fri, dag og
natt. Medseilerene holder bl.a. utkikk, går sikkerhetsrunder,
setter seil og står til rors. Oppgavene utføres under veiledning
av vårt profesjonelle mannskap. Under regattaene er
rorvaktene ofte reservert for vårt profesjonelle mannskap.
Seilmanøvrene er innsatskrevende og veldig spektakulære og
da må ofte alle mann på dekk og hjelpe til. Klatring i riggen er
frivillig, men er for mange et stort høydepunkt. Man sover i
hengekøyer eller faste køyer i to komfortable, luftkondisjonerte

banjere (sovesaler). Skuta har moderne dusjrom/bad.
Du får god forpleining om bord, 3 måltider per dag. Skuta har
en liten suvenirbutikk som også selger toalettartikler og snacks.
Du trenger ikke spesialklær eller annet utstyr for å bli med.
Vanlig fritidstøy tilpasset vær og temperatur holder lenge.
Regn- og vindtett tøy er kanskje det viktigste du må huske på.
Nærmere informasjon om bagasje og nødvendig utstyr for
turen blir tilsendt sammen med deltakerhåndbok etter
påmelding.

Alle kan seile med Christian Radich

Priser og betingelser
Tokt
nr.

Rute

Avgang

1

Stord/Stavanger - Århus

2

Århus – Helsinki (Regatta1)

3

30. juni 14:00/21:00

Ankomst

Pris

4. juli

11:00

NOK 4.750

7. juli

10:00

17. juli

11:00*

NOK 9.500

Helsinki- Riga (Cruise in Company)

20. juli

10:00

25. juli

11:00

NOK 5.900

4

Riga – Stettin (Regatta 2)

28. juli

10:00

3. aug

11:00*

NOK 6.850

5

Stettin – Rostock/Warnemünde

6. aug.

10:00

8. aug. 09:00

NOK 3.200

6

Rostock – Oslo

11. aug.

19:00

18. aug. 10:00

NOK 7.700

Endringer av avgangs- og ankomsttider kan forekomme.
*På regattaene kan ankomsten bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid.
Ekstra overnatting med frokost:
NOK 400 pr. natt
Maks 1 natt før og/eller 1 natt etter toktet, men ikke før tokt 1 og 6, og ikke etter tokt 5 og 6.
(10 % rabatt ved bestilling sammen med tokt).
Innsjekking tidligst 3 timer og senest 2 timer før avgang. (I Stavanger presis kl 21:00)
Deltar du på flere tokt, kan du bestille overnatting om bord i hele perioden i havn. Dekket kan da være bortleid, og medseilerne må derfor
oppholde seg et annet sted.

Spesialtilbud
12

Stord - Helsinki

Inkludert tre netter i Århus

NOK 13.900

23

Århus - Riga

Inkludert tre netter i Helsinki

NOK 14.900

34

Helsinki - Stettin

Inkludert tre netter i Riga

NOK 11.900

Rabatter
Ungdom: 12 -25 år: 10% på enkelttokt og spesialtilbud. 15% på regattaene, gjelder ungdom fra 15 år.
Familierabatt. Min. 3 personer fra samme husstand: 15%
1 type rabatt per person
Norsk ungdom under 26 år kan søke NSTA stipend på regattaetappene, (maks 25 stipend deles ut, hver på NOK 2500).
Se www.nsta.no
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Alle kan seile med Christian Radich
Christian Radich er regnet som Norges fremste og flotteste
seilende ambassadør. Skuta ble levert i 1937, og feiret sitt
75 års jubileum i 2012. Skuta seilte som skoleskip til 1998,
og nær 17000 norske menn og kvinner har fått sin maritime
grunnutdanning om bord.
Mange ble kjent med skuta gjennom filmen ”Windjammer”
(1958) og tv-serien ”The Onedin Line” (1971-80). Nå seiler
Christian Radich for Sjøforsvaret i høst og vårsesongen, i
sommersesongen kan DU være med som medseiler på ett
eller flere tokt.
Christian Radich er en unik arena for teambuilding. Skuta
leies ut til firmaer og private selskaper for tokt eller fjordturer i vår- og høstsesongen. Det er også mulig for skoleklasser å dra på tokt i Skagerrak. 3-5 dagers tokt blir stadig
mer populære.
Med 1.360 m2 seil, 9000 meter tauverk og en 37,7 meter
høy stormast er det duket for et maritimt eventyr utenom
det vanlige. Hun kan seile opptil 14 knop når de 27 seilene
får riktig vind. 15-20 profesjonelle personer er fast mannskap. De gir deg instruksjon, trygghet og en unik opplevelse
på Norges flotteste fullrigger.
Skuta finansieres mest gjennom inntekter fra sine kunder.
I tillegg bidrar stat, kommune og sponsorer for å sikre
driften av dette seilende klenodiet.
Skutas venneforening er også en viktig støttespiller. De
mange medlemmene får en gratistur på fjorden hvert år, og
kontingenten går til det viktige arbeidet for å bevare skuta
for fremtidige generasjoner. Meld deg gjerne inn, via
venner@radich.no

Velkommen om bord!
Kontakt oss:
postmaster@radich.no
Tlf: 22 47 82 70
Denne brosjyre er produsert med støtte fra
Møklegaards Trykkeri AS, Fredrikstad.

Vi tar forbehold om endringer i
programmet og mulige trykkfeil.

Foto: Horst Utsch, Ulf Hansen, Einar Corwin, Jon Winge, Matt Johnston og Fredrik Broman/Imagebank Sweden.

Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Besøksadresse: Akershusstranda 9, Skur 32, Oslo. Postadresse: Postboks 666 Sentrum, 0106 Oslo.
Tel. 22 47 82 70, Fax 22 47 82 71, e-post: postmaster@radich.no. www.radich.no

