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Seiltokt 2014
Alle kan seile med Christian Radich
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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!

Alle kan seile med Christian Radich
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Sommertokt 2014
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Beskrivelse av toktene

Flott starttokt fra Sandefjord til Harlingen
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.

Regatta 1 fra Harlingen til Fredrikstad
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!

”Cruise in Company” fra Fredrikstad til Bergen
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

Men vi skal også seile, og det har vi god tid til på denne lange

av dem, og kommer sikkert til å takke ja til noen underveis.

og innholdsrike etappen.

Under de korte oppholdene har vi hyggelige stunder med

Bergen forbereder seg til folkefest. Der skal de motta alle

konkurrerende fartøyer og deres besetninger, som kommer fra

skutene, de skal markere 200 års jubileet for vår grunnlov og

mange nasjoner.

100 års jubileet for ”Statsraad Lehmkuhl”.

Alle kan seile med Christian Radich
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Regatta 2 fra Bergen til Esbjerg

Warnemünde – København

Etter hyggelige dager i Bergen gjør vi igjen klar våre beste seil,

Fra Warnemünde går vi for motor til København. Denne

og spenningen stiger før starten på den store finaleregattaen

etappen gir en liten smak av Christian Radich. Vi går i

mot Esbjerg. Og den byr på det meste, her kan vi vente skif-

beskyttet farvann, og mye sjø blir det knapt underveis. Så her

tende vindforhold og strøm, og vi må seile i sikkerhetsavstand

kan alle bli med, selv de som frykter storhavet og sjøsyke.

fra Nordsjøens mange oljeinstallasjoner. Taktisk planlegging
kan derfor bli utslagsgivende, og det forventes stor spenning

Frisk seilas fra København til Oslo

om bord. Vi må nok også foreta flere spektakulære stag-

Fra København har vi planlagt et tokt med romslig tid i

vendinger for å komme først til mål.

forhold til etappens lengde. Det gjør vi for å seile mest mulig.

I den hyggelige byen Esbjerg på Jyllands sydvestre kystlinje blir

Fra vi går ut av Øresund, helt opp til Drøbaksundet kan vi

finalepremiene i årets Tall Ships Races utdelt. Danskene byr på

komme til å seile, og bare det. Underveis kan vi komme til å

sin særegne og lune atmosfære, og hele flåten forventer en stor

benytte hele Skagerrak bassenget på kryss og tvers, ja dette er

finaleopplevelse.

virkelig etappen for de som prioriterer seiling fremfor alt annet.

Kort tokt fra Esbjerg til Warnemünde,
via Kielkanalen

For ytterligere opplysning om Tall Ships Races og havnene,
se www.sailtraininginternational.org

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.
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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 erfarne mannskap.
Seilmanøvrene er innsatskrevende og veldig spektakulære og
da må ofte alle mann på dekk og hjelpe til. For å få seilt er vi
avhengige av at flest mulig bidrar, også i riggen. Klatring i
høyden er for mange et stort høydepunkt, men har du ikke lyst
er det bare å si fra til besetningen. 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
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Priser og betingelser
Tokt
nr.

Rute

1

Sandefjord – Harlingen

2

Harlingen – Fredrikstad (regatta)

3

Avgang

Ankomst

Pris

28. juni

19:00

3. juli

18:00*

NOK 5.950

6. juli

10:00

12. juli

11:00*

NOK 7.250

Fredrikstad – Bergen (Cruise in Company)

15. juli

10:00

24. juli

11:00*

NOK 9.500

4

Bergen – Esbjerg (regatta)

27. juli

10:00

2. august 11:00*

NOK 6.950

5

Esbjerg – Warnemünde (for motor via Kielkanalen)

5. august 10:00

7. august 22:00*

NOK 1.950

6

Warnemünde – København (for motor)

10. august 20:00

11. august 10:00*

NOK

7

København - Oslo

11. august 15:00

16. august 12:00*

NOK 5.950

500

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, eller før/etter tokt 6 og 7.
Innsjekking tidligst 3 timer og senest 2 timer før avgang hvis ikke annet er angitt.
Deltar du på flere tokt, kan du bestille overnatting om bord i hele perioden i havn. Dekket kan da være bortleid, og medseilerene må derfor
oppholde seg et annet sted.
*Ungdom under 26 år kan bo om bord i 2 døgn etter toktet.

Spesialtilbud
34

Fredrikstad - Esbjerg

67

Warnemünde - Oslo

Inkludert tre netter i Bergen

NOK 15.900
NOK 6.450

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.
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 kulturminnet.
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.

Forsidefoto: Ulf Hansen. Foto: Horst Utsch, Ulf Hansen, Einar Corwin, Jon Winge og Ulrich Grün.

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

