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Tradisjon og nytenkning
Christian Radich er en godt voksen dame på 81 år med 
mange lange, ærverdige tradisjoner som det er viktig 
å bevare. Samtidig er dette absolutt ikke til hinder for 
nytenkning som vil være bærekraftig både for skuta og 
for samfunnet for øvrig. Vi er nå inne i en spennende 
tid hvor mange gode initiativer og nye tanker bidrar til 
en ny retning.

Det mest spennende og utfordrende prosjektet er 
Windjammer som tar sikte på å fange opp og utvikle 
ungdommer som sliter med frafall fra skole/arbeid, pas-
sivitet og utenforskap. Christian Radich har gjennom 
tidene vist seg å være en utmerket arena for læring, 
mestring, utvikling og teambuilding, og det er nettopp 
dette Windjammer dreier seg om. Vi i Christian Radichs 
Venner er stolte av å bidra med både økonomi og res-
surser til dette prosjektet. Vi har gitt 10 stipender til en 
verdi av 250.000 kr til Voyage 1 som startet opp nå i 
oktober. Vel så viktig er Venneforeningens bidrag i form 
av frivillige ressurser på samlinger og tokt, samt at vi 
deler kunnskap om dette spennende prosjektet til om-
verdenen. Dette er noe vi virkelig har troen på og følger 
ivrig med på!

Som du kan lese mer om på neste side, skifter skuta nå til 
en mer moderne og enklere profilering. I den forbindelse 
har også vi i Christian Radichs Venner vurdert om vi 

burde gjøre det samme. Vi har imidlertid kommet fram 
til at vi ønsker å behold den gode, gamle logoen til vår 
promotering og til vårt informasjonsmateriell. Vi er ikke 
avhengig av en enkel og tydelig logo i vårt arbeid, og 
ønsker på denne måten å beholde den flotte og de-
taljerte fullriggeren som kjennetegner oss i dag.  

Venneforeningen har de siste årene jobbet med å være 
mer synlige blant medlemsmassen og på Facebook. Vi 
har blant annet bidratt som pratmakere og guider om 
bord under Havnelangs i Oslo og på ulike tokt i sommer, 
og vi har avholdt den årlige venneturen med stort hell 
og engasjement i strålende sommervær. I tillegg har vi 
forsøkt å engasjere medlemsmassen vår gjennom blant 
annet dugnader og ulike medlemskvelder. Det har vært 
avholdt flere dugnader på Skur 32 som vi også vil fort-
sette med utover høsten. Det er alltid noe vi kan bidra 
med til skutas beste selv når skuta ikke er hjemme i Oslo. 
Mer informasjon om dette ligger på Facebook, på www.
radich.no.

26. september avholdt vi høstens første medlemskveld 
hvor vi hadde gleden av å høre ramsalte historier fra 
Opsail-toktet i 1964 hvor skuta mottok flere gjeve priser. 
Både sersjant og to matroselever delte sine erfaringer 
til tilhørernes latter, inspirasjon, forundring og begeis-
tring.  Dette viser hva skuta vår betyr når minnene fra 
opplevelser om bord er sterke og betydningsfulle mer 
enn 50 år senere. I skrivende stund er neste medlem-
skveld med Didrik Hvoslef-Eide bare noen dager unna. 

Vi ser fram til beretninger om ulike havseilaser med 
både Christian Radich og mindre båter, «tegneserier» 
og maritim kulturkritikk. 21. november er det tid for å 
sette førjulsstemningen med den klassiske svart-hvitt-
filmen «Around Cape Horn» fra 1929 ispedd noen histo-
rier, pepperkaker og gløgg. Vi håper å se mange av våre 
medlemmer på disse ulike arrangementene – litt even-
tyr og drømmer i hverdagen er sunt for alle og enhver. 

Til sist vil jeg oppfordre alle våre medlemmer til å dele 
kunnskap om skuta og ulike pågående prosjekter som 
for eksempel Windjammer. Og hva med å ta med ven-
ner, familie eller kollegaer på en fjordtur for å gi dem 
en introduksjon til skuta, som igjen kan tenne en gnist 
og interesse for lengre tokt senere? En perfekt julegave, 
spør du meg.

Kari Vesterby, styreleder 
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Etter en vellykket feiring av Frederikshavns 150 års jubileum i slutten 
av september, dro skuta rett til verkstedsopphold i Harlingen. Det er 
mange forberedelser som skal til for å få til et vellykket verksteds- 

opphold. Vår tekniske sjef, Håvard har i samarbeid med kapteiner og skuta lagt 
til rette og planlagt i detalj alt arbeid som skal gjøres. Planen var å gjennom- 
føre generelt vedlikehold på skrog og dekk i tillegg til større arbeider knyttet 
til byssa, messe, pantry, nye topper på vanntankene, full overhalling av pro-
pell og ror, og full overhaling av hovedmotor. Noen av prosjektene er svært 
omfattende. For å komme til vanntankene, måtte man blant annet rive ut 
alt på banjer. Det samme gjaldt byssa, alt må ut før arbeid med renovering 
av dørken kunne starte. Når arbeidet er gjort og alt er tørket, skal inventaret 
monteres på plass igjen. Tidsfristen er knapp og når man er på verkstedet 
jobbes det intenst for at alt skal bli ferdig innen planlagt tid. I begynnelsen 
av november var vi ute av dokken og på vei mot Las Palmas med 28 spente 
Windjammer-ungdommer!

Verkstedsopphold
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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.

Christian Radich Nytt utgis av 
Christian Radichs Venner.  

Her er vi – og hvem er vi?
At styret i venneforeningen har en lidenskapelig interesse 
for verdens flotteste fullrigger,    er vel ingen overraskelse. 
Vi er en gjeng med entusiaster, og vi elsker å være på tur 
med Radich! Vi har alle kjent vinden suse rundt ørene og 
fått en god dose ramsalt sjø i årene. Felles for oss alle 
er fasinasjonen for skuta, havet, rortørn, masten, utkikk, 
vennskap - og livet på banjer. Til sammen kan beset-
ningen i nåværende styre logge over førti tokt.  I tillegg 
noterer vi et helt år på skuta som skoleskipselev for sty-
releder Kari i 1992/-93. Men sånn ellers? Hvem er vi og 
hva liker vi å holde på med når vi ikke stiller på skuta i 
Radich-habitt?  

Kort oppsummert er vi en broket gjeng med et vell av 
interesser. Vi har stokket kortene godt og drysser ut noen 
smakebiter her. Interessefeltene svinger rundt et vell av 
retninger og tematikker. Her har vi skriveglade fingre, 
kreative fingre, spreke kropper som liker turn og trening, 
håndball, dans, opera, gjenbruk og loppis, samt en drone-
flyger med skinndress, hjelm og pasjon for motorsykling. 
I det kreative hjørnet finner vi flere habile fotografer, 
samt en med eget firma for «Kort og Godt». Der trylles 
det frem de mest kreative kort for alle anledninger samt 
himmelske hjemmelagde sjokolader. Nysgjerrigheten 
over fremmede kulturer, historie samt den politiske ori-
entering og debatt er også representert i styret. Mange 
som seiler med Radich kommer hjem og forteller mag-
iske historier om stjernehimmelen, men ikke alle vet at en 

av oss har stjernehimmel, astronomi og astronavigasjon 
som interessefelt og hobby. Kanskje ingen overraskelse 
at vedkommende gjerne har med seg sekstanten sin på 
tur? Vi er en friluftglad gjeng - det være seg til lands, 
til vanns eller til fjells. Flere av oss kaster loss i fritiden 
og er så heldige at vi kan dyrke seilerlivets gleder også i 
egne båter, og mange trekker frem den store gleden ved 
å kunne invitere, eller bli invitert på hyttetur med familie 
og gode venner. Det er nok garantert stas å være med vår 
selvoppnevnte Supertante på tur! Med dette sier vi vel 
bekomme av vår smakebit av styret. Konklusjonen er at vi 
er en allsidig gjeng som spiller på mange strenger med en 
harmonisk grunntone for best mulig støtte for vår alles 
Christian Radich! 

Kari Heggen

Grafisk profilering er det inntrykket en bedrift eller organisasjon gir omver-
denen. Det mest visuelle er gjerne logoen, men bak endring av logo ligger 
det signaler om fornyelse og ofte nye mål for virksomheten. Det er vel 
ingenting som skaper mer engasjement enn bytte av logo, det ser 
vi på offentlige debatter, i den senere tid nå med Equinor. Profilen, 
gjerne uttrykt med logoen er «identiteten» til selskapet, den skal vare 
i mange år og den skal være gjenkjennende.

Christian Radichs logo er full av tradisjoner med en de-
taljert tegning av skuta, men som logo er den problema-
tisk, fordi den er så detaljert. Stiftelsen har sett behov for 

et enklere og tydeligere uttrykk. Med nye konsepter som blant annet 
Ski&Sail og Walk&Sail ønsker vi å nå ut til nye målgrupper som i dag ikke 
forbinder noe med Christian Radich. Det er viktig å ivareta det historiske 

og samtidig ha et moderne uttrykk for å inspirere og begeistre de 
unge som ikke har «vokst opp» med Christian Radich og ikke 

kjenner til skuta. Vår nye logo har en enkel strek som etterlater 
et tydeligere uttrykk, spesielt på mindre flater. Det er ingen tvil 
om at det er en fullrigger, historien ligger der i en moderne 
strek. Vi vil også bli enda mer bevisst i fargebruken i bilder. 
Blått har jo vært en gjennomgangsfarge og det er naturlig, 
men nå vil vi også spille mer på mørkebrunt fra treverket, hvitt 

fra seilene og også rødt. Dype toner med lyse elementer gir 
inntrykk av kvalitet. Kvalitet og sikkerhet er viktige stikkord for 

oss. Når folk ser logoen, vil vi at de skal tenke på Christian Radich; 
fullriggeren som bruker havet og våre maritime tradisjoner til å gjøre en 
samfunnsnyttig innsats. I Stiftelsen er vi veldig fornøyde med det nye ut-
trykket, og dette vil være skutas «stempel» i mange år fremover. 

Christian Radich med ny profil

Sindre Bakke er årets vinner av Christian Radichs Ærespris. Han er 21 år 
og medlem av Bundefjorden Seilforening. Til tross for ung alder har 
han allerede en aktiv seilerkarriere bak seg. Ikke bare som konkurranse- 

og turseiler, men også som trener for de yngste klassene i seilforeningen.
Det er tredje gang Christian Radichs ærespris deles ut. Vinneren kåres hvert 
år av en jury bestående av representanter for Christian Radichs Venneforen-

ing og Norges Seilforbund. Formålet med prisen er å skape interesse og 
forståelse for hva seiling er. Prisen går til ungdom mellom 15 og 21 år som 
har arbeidet for å skape et godt miljø blant yngre seilere, og som dermed 
har bidratt til å fremme gleden ved å seile. Årets vinner er nettopp en person 
som innfrir disse kravene. Sindre ble tidlig fascinert av seiling og sjøliv. Han 
har deltatt i en rekke krevende regattaer, som Skagen Race, Færderseilasen, 
Hollenderseilasen og Shetland Race. I dag har han egen båt, en X-79, som 
han bruker til tur- og regattaseiling. I høst begynte han å studere i Halden, 
og der vil han bo i båten. Han er et aktivum for Bundefjorden Seilforening, 
hvor han med sitt positive humør hjelper til der det trengs. Iveren han viser, 
understrekes av at han har tatt trenerutdannelse, som ikke minst kommer de 
yngste til gode. Sindre har også tatt kystskippereksamen. I sin begrunnelse 
for å nominere Sindre Bakke til Christian Radichs Ærespris, skriver Bunde- 
fjorden Seilforening: ”Sindre er en stayer som bringer venner inn i seilsporten 
og representer seilforeningen på en fin måte.”Selve prisen består av et uke-
langt tokt med Christian Radich til en verdi av rundt 10 000 kroner pluss 
gratis reise til og fra skuta. Prisvinneren får også en tegning av Christian 
Radich under fulle seil, signert den eminente illustratør Didrik Hvoslef-Eide.
Vi i Venneforeningen gratulerer Sindre Bakke med prisen!

Christian Radichs Ærespris til Sindre Bakke fra Bundefjorden

Foto: Robert Traxl.

Foto: Privat.Fra venstre: Bjørn Jakobsen, Ine Sponnich, Ragnar Kvam jr., Line Lunde, Erik Sundheim, Anne Rui og Kari Heggen. Foto: Jon Anders Fløistad
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Windjammer Voyage 1

Windjammer og 
de gode hjelperne

Det er et lavmælt trekløver med variert erfar-
ingsbakgrunn som mønstrer på. De er alle 
beskjedne i forhold til egen kompetanse. 

Alle som en understreker at det er ungdommen 
og den mentale reisen de skal legge ut på som er 
hovedfokus.  Rent fagmessige stiller de selv med en 
variert erfaringsbakgrunn vi føler oss trygge på er 
perfekt for prosjektet. Bengt har solid erfaring fra 
skoleskip i Sverige. I tillegg er han tidligere over-
styrmann på Radich. Åke har drevet med ledelse 
i over tretti år, og Erik jobber profesjonelt med 
kommunikasjon. I tillegg har alle tre erfaring med 
ungdomsarbeid. Høres ut som perfekt match for å 
kunne bidra maksimalt for deltagerne ved siden av 
det profesjonelle støtteapparatet!

Hva er motivasjonen for å være med på Windjam-
mer? Ikke overraskende finner vi samme motiva- 
sjon hos alle tre. «Det er å kunne seile med ung-
dommene og på den måten kunne bidra til at de 
erfarer egen mestring og gleden ved den! Radich er 
en unik arena hvor man kan utfordres på en rekke 
måter. Det flotte er at alle kan oppleve mestring ut 
fra sitt eget ståsted - og man vokser av å mestre! 
Ta masten som et eksempel. Å klatre til topps kan 

være stort for mange, men våge seg et par vev-
linger oppover kan være en enda større mestring 
og seier for andre. Man vokser og mestrer der man 
er!»  

«Hva ser dere mest frem til i prosjektet?» Svarene 
kommer kontant. «Det er å vise dem hvor fint og 
variert det er på sjøen, få dem til å skjønne at de 
trengs og at man må samarbeide, se at de våger 
og se at de mestrer. Og selvfølgelig forhåpentlig-
vis å se at de klarer å takle de utfordringene de 
blir stilt overfor.» For utfordringer blir det sikkert! 
Når oppstartsamlingene på land er unnagjort og 
skuta har kastet loss fra Harlingen vil det garan-
tert komme reaksjoner. Man kan føle på sjøsyke, 
naturkrefter, hjemlengsel, det fortettede miljøet og 
utfordringene rundt at man faktisk må forholde 
seg til andre og samarbeide. Gode samtaler og 
kommunikasjon er gode verktøy i så måte. Vi må 
rett og slett prøve å få dem til å forstå hvorfor ting 
er som de er samt snakke med dem for å finne ut 
hva de vil videre i livet. Windjammer hjelper dem å 
bygge opp en mental verktøykasse for bruk i ulike 
sammenhenger.» 

Trioen har klokkefast tro på at Christian Radich 
med sitt unike miljø er en fantastisk lærings- og 
utviklingsarena for ungdommene. Håpet og øn-
sket er at Windjammer får den samfunnsmessige 
økonomiske støtten som gir prosjektet livets rett 
videre – og at det å være en Windjammer blir et 
kvalitetsstempel og en ressurs i arbeidslivet. En 
Windjammer er en som har stått i stormen, ridd 
den av og funnet veien videre – en som har klart å 
takle utfordringene – rett og slett en ressurs!
Venneforeningen vil med dette takke Bengt, Åke 
og Erik for deres entusiasme og engasjement rundt 
Windjammer. Hva mer kan vi si enn «Lykke til på 
ferden!»

Kari Heggen

Vi er godt i gang med vår første 
Windjammer pilot og når dette leses,  
er gruppen med 28 ungdommer 
midtveis på sitt tokt med Christian 
Radich og befinner seg sannsynligvis 
på Madeira.

Det har vært en kort, men likevel en lang 
reise fra ideen om Windjammer ble født i 
oktober 2017 og fram til oppstart oktober 

2018. Vi ønsket å få i gang en pilot for å kunne 
vise omverden at vi har seriøse planer om å levere 
et kvalitetsprodukt og bety en forskjell for ungdom 
som sliter med frafall, passivitet og utenforskap. Vi 
visste det ikke var lett å få til ordninger i det of-

fentlige systemet som kunne finansiere deltakelsen 
for den enkelte, og vi visste at bevisbyrden ligger 
på oss. En pilot med cirka 30 ungdommer var det 
vi trengte for å sikre gode historier og vitnesbyrd, 
gode bilder og filmer som kan vise hvilket unikt 
tilbud vi har. 

Takket være god støtte fra Sparebankstiftelsen 
DNB, Stiftelsen Det Norske Veritas, Leif Høegh Stif-
telsen, Bergesen Stiftelsen, Møller Mobility Group, 
A. Wilhelmsen,  Stiftelsen Thomas Fearnly, Waages 
Stiftelse, Stiftelsen Uni , Warrisk/DNK, Christian 
Radichs Venner og andre ble det mulig å sikre god 
nok deltakelse til Voyage 1.

Vi er ikke på noen måte i mål hva gjelder å sikre 
et tilbud som er finansiert gjennom det offentlige 

virkemiddelapparatet. Men det er fortsatt målet. 
Det er derfor veldig gledelig at flere NAV-kontorer 
har vist sin interesse, og at NAV-kontoret på Ski 
har finansiert deltakelse for flere av sine brukere på 
dette første programmet. Det er en god start, og 
vi håper dette blir en god erfaring som åpner flere 
slike muligheter. 

Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Ak-
ershus Fylke og to av deres videregående skoler, 
Skedsmo og Jessheim. Vi skal i samarbeid med dem 
gjennomføre Voyage 2 januar til mars 2019. Målet 
er å gi ungdom som er i ferd med i gi opp sin plass 
i videregående utdanning et sidespor som skal mo-
tivere dem til å fullføre. Dette er også tenkt som et 
tilbud til ungdom som nylig har gitt opp og som 
disse skolene har et spesielt ansvar for å forsøke å 
få i gang igjen. Vårt mål er å gjennomføre fire slik 
program i 2019 med til sammen ca. 200 ungdom-
mer.

Ungdommen som i skrivende stund er i ”onboard-
ing” – fasen samles i sine respektive grupper 2 
ganger à 2 dager før de alle møtes noen dager 
før avreisen. Hensikten med disse samlingene er å 
fokusere på den enkeltes potensiale og deres rolle 
i en gruppe og i en større sammenheng. Like mye 
som Windjammer er en fysisk reise med Christian 
Radich, er det en indre reise for den enkelte.  Når 
de kommer hjem i slutten av november starter 
oppfølging gjennom en serie samlinger hvor fokus 
er veien videre for den enkelte og for nettverket 
som nå er etablert. Vi håper og tror de vil oppleve 
nye vennskap og større grad av sosial trygghet. Vi 
tror de med stolthet vil si; Jeg er en Windjammer 
og det har betydd mye for meg. 

Vidar Pederstad

Stiftelsen har ønsket deltagelse fra frivillige i Windjammerprosjektet og har via venneforeningen foretatt intervjuer. 
Tre verdige kandidater mønstrer på med sin unike kompetanse, erfaring og kunnskap til beste for de deltagende 
ungdommene. Vi har tatt en prat med Bengt Malm, Åke Harder og Erik Kristiansen – hver med en genuin interesse 
for Windjammer.

I Oslo har skuta ligget ved Operaen. Foto: Ranveig Lysne Ervik.

Bengt. Foto: Kari Heggen. Erik. Foto: Privat. Åke. Foto: Kari Heggen.

 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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Ski&Sail i Lyngen – utrolig spennende
Til påsken kan du bli med på toppturseilas med Christian Radich. Etter mange gode tilbakemeldinger fra Ski&Sail-turen til 
Sunnmøre i år, utvider vår samarbeidspartner, skimagasinet Fri Flyt, med to nye seilaser til Lyngsalpene. Vi i Christian Radich 
synes det er utrolig spennene å invitere nye målgrupper til seilaser, denne gangen skientusiaster. Senere på året, nærmere 
bestemt i juni vil Stiftelsen arrangere Walk&Sail på Vestlandet, blant annet med Trolltunga, Dronningstien og Preikestolen.

På Ski&Sail møter deltagerne opp i Tromsø og 
seiler gjennom åpent farvann hvor gjestene 
selv får være mannskap i et døgn. Kursen går 
så mot de kjente skifjellene i Lyngsalpene der 
gjestene vil få seg en god natts søvn før det 
er tre dager med toppturer som står på agen-
daen. Her vil gjestene få mulighet til å oppleve 
de fineste skifjellene i Lyngen ledet av tinde- 
veiledere fra Fjellsentralen og lokale guider.

– Hvorfor valgte dere Lyngen for årets turer?
– Vi setter kursen mot Lyngen neste år for det 
er noen av de flotteste områdene i Norge med 
tanke på naturen og toppturfjellene her. Jeg 
var med å arrangere toppturfestivalen High 
Camp her i mange år og har alltid hatt et øn-
ske om å sette sammen flere turkonsepter i 
Lyngen etter siste High Camp i 2015. Overnat-
ting er en utfordring, men når vi var så heldige 
å få med Christian Radich på laget har vi et 
utrolig bra utgangspunkt til å nå de områdene 
vi ønsker og er fleksible på snøforholdene. Lyn-
gen er på bucket-listen til de fleste skikjørere, 
så det er hyggelig å få være med å oppfylle 
skidrømmene til folk, sier Henrik Breuer fra Fri 
Flyt.

– Men turene i Hjørundfjorden var en suksess, 
erstatter Lyngenturene Sunnmøre?
– Nei da. Vi seiler fra Lyngen ned til Ålesund 
og arrangerer en Ski&Sail tur i Sunnmørsal-
pene 26. – 30. april. Ikke noe er flottere enn 
vårskiturer på Sunnmøre.

Turdatoer:
Lyngen Tur 1: 12. – 16. april
Lyngen Tur 2: 17. – 21. april
Sunnmøre: 26. – 30. april
Mer informasjon og bestilling 
på www.friflyttur.no 

Walk&Sail 
Det er mye som kan kombineres med «Sail». 
Å seile med Christian Radich handler om gode 

opplevelser og våre medseilere er gjerne sporty 
og glade i naturen. Da vi lanserte Ski&Sail 
tok det helt av, og så kom tanken: - hva med 
Walk&Sail, Norge har jo så mye flott å by på. Å 
oppleve det fra sjøsiden, med Christian Radich 
som base, det må være noe helt spesielt. 

Muligheten bød seg da vi var i Bergen i juni, 
herfra la vi opp til et tokt til Stavanger, hvor 
vi utfordret medseilerne til å gå Trolltunga, på 
Folgefonna og Preikestolen. Rosendal var også 
en attraksjon for de som ikke ønsket fullt så 
store fysiske utfordringer. Dette var nytt og vi 
var spente. Her er en av tilbakemeldingene:

-Vi var med på Walk&Sail sommeren 2018. En 
perfekt kombinasjon - flotte naturopplevelser 
- fantastisk god mat ombord i båten og flott 
seilas mot Utsira. Som medseiler får man være 
med i livet ombord, alt fra sikkerhetsrunde til 
å stå ved rors og styre båten. En flott tur som 
virkelig anbefales - Norge på sitt vakreste og 
avslappende seilas med en fantastisk flott båt. 

Gode tilbakemeldinger gjør at turen blir gjen-
tatt neste år. Vi seiler fra Stavanger St. Hansaf-
ten og er tilbake samme sted fire dager senere. 
Tilbudet er omtrent det samme som sist, men 
vi vil, blant annet tilby turer med forskjellig 
vanskelighetsgrad. I begynnelsen av august har 
du også mulighet for å bli med på en kort-
versjon av turen. Da seiler vi sammen med 
Sørlandet fra Kristiansand til Lysefjorden. Våre 
medseilere skal blant annet kunne gå Preike-
stolen eller til Lysebotn.

Neste års seilaser blir varierte  
En suksess kan godt gjentas! Helly Hansen 
Skagen Race markerer åpningshelgen i Skagen 
hvert år. Christian Radich er ikke med på seilas-
en, men vi seiler til Skagen og ligger her en dag 
før vi setter kursen nordover igjen på lørdag. I 
Skagen har du dagen på egenhånd, du kan gå 
på museer eller leie sykkel. Skagen er virkelig 

idyllisk og denne helgen «koker det» av seilere.

Allerede fra 1. april planlegger vi tokt du kan 
være med på: en flott seilas over Nordsjøen og 
videre til Tromsø. Til sommeren skal vi være 
med på Tall Ships Races, det blir regattaer, fes-
ter i havn og internasjonal forbrødring! 

Mye er enda under planlegging, men at det blir 
mange og varierte turer, er det ingen tvil om. 
Du vil helt sikkert finne en som passer deg, en-
ten det er en regatta med mye action og seiling 
eller en tur med mange stopp og opplevelser i 
land. Følg med på www.radich.no

01-04.04:  Harlingen – Stavanger
05-10.04:  Stavanger – Tromsø
12-16.04:  Ski&Sail, Lyngen, fra og til 

Tromsø
17-21.04:  Ski&Sail, Lyngen, fra og til 

Tromsø
21-25.04:  Tromsø – Ålesund
26-30.04:  Ski&Sail, Sunnmørsalpene, fra 

og til Ålesund
29.05-02.06:  Skagenseilas
19-22.06:  Oslo – Stavanger med stopp i 

Arendal
23-27.6:  Walk&Sail. Fra og til Stavanger
29.06-03.07:  Stavanger – Ålborg
06-11.07:  Ålborg – Fredrikstad
14-21.07.:  Fredrikstad – Bergen
24.07-01.08:  Bergen – Aarhus
03-06.08:  Aarhus – Kristiansand, 

«vennskapsregatta med  
Sørlandet»

07-12.08:  Walk&Sail, samseiling med 
Sørlandet
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Som medlem får du 10 % rabatt på 
suvenirer i butikken i Skur 32 og om bord 
samt medlemsbladet Christian Radich Nytt 
to ganger i året. 

Mer informasjon finner 
du på www.radich.no/medlemskap.

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.

 VERV EN VENN

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,-.

 JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM

Medlemskap tegner du enkelt enten 
pr e-post til: Venner@radich.no, 
ved å fylle ut vårt medlemsskjema 
på www.radich.no/medlemskap eller 
ved å sende innmeldingen til 
Christian Radichs Venner, 
Akershusstranda 9, 0150 Oslo

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 

Foto: Trond Teigen.Foto: Kilian Munch.

PS: Det er fremdeles ledige plasser på 
desember-seilasene fra Las Palmas nå i 2018:
Fra «Las Palmas til Madeira og tilbake» 
01- 08.12 og «Oppdag Kanariøyene» 
fra 08-15.12.

ANNONSER



Returadresse:
Christian Radichs Venner
Akershusstranda 9
0150 Oslo

Ettersendes ikke ved 
varig adresseendring B - Økonomi

Christian Radich 
TA K K E R  S I N E  STØT T E S P I L L E R E

MAIN SUPP ORTER

Møller Mobility Group

FUNDING SUPP ORTER S

Staten v/Kulturdepartementet
Oslo Kommune v/Kulturetaten
Sparebankstiftelsen DNB
A. Wilhelmsen Foundation
Eckbos legater
Stiftelsen Det Norske Veritas
Leif Høegh Stiftelsen
Den Norske Krigsforsikring for Skib
Stiftelsen Uni
Oslo Havn
Christian Radichs Venner
Bergesen Stiftelsen
Waages Stiftelse
Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Hans Herman Horns Stiftelse

SUPP ORTIVE SUPPLIER S

Oslo Havn
Skuld
Castrol
KPMG
DNV GL
Bergvall Marine
Sjøfartsdirektoratet

Kontaktinfo
+47 22 47 82 70 / +47 48 15 60 42              
www.radich.no            
Akershusstranda 9, Skur 32, 0150 Oslo


