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Vi gleder oss over mer  
«normale» og sosiale tider

Høsten er her og dagene blir kortere, men sjelden har vi vel opp-
levd et tilsvarende stigende energinivå i samfunnet som ak-

kurat i år. Etter 18 måneder med store begrensninger er det 
virkelig en velsignelse å kunne ta tilbake det gamle, sosiale 
livet vårt sakte, men sikkert. 

Årets vennetur var opprinnelig planlagt i juni, men ble utsatt 
til august grunnet koronarestriksjoner. Men det viste seg – 

ikke uventet - å bli en tur det virkelig var verdt å vente på! En 
flott sensommerdag møttes en stor gjeng med sosialt utsultede 

venner på kaia til lystig hornmusikk fra Huseby Skoles Musikkorps. 
Vi opplevde at det var spesielt god stemning og positiv energi om bord 

denne dagen, og det var svært mange som både kunne glede seg over etter-
lengtede gjensyn med gamle venner og få nye bekjentskaper på denne turen. 

At Christian Radich er en glimrende arena for å gi energi og å bygge gode, varige 
vennskap ser vi stadige eksempler på. Selv har jeg nylig hatt gleden av en helg 
på Toten med et par tidligere kullkamerater fra mitt skolekull om bord i 92/93. 
Selv 29 år og et hav av livserfaring senere, er det en glede å konstatere at Skuta 
har gitt oss erfaringer, verdier og kunnskap som vi har stor glede av resten av 
livet. Selv om våre liv har tatt helt ulike retninger, har vi fremdeles en viktig felles 
historie som det er en glede å minnes, og samtidig å dele videre med den opp-
voksende generasjonen. Vi ser flere eksempler på at barna til våre kullkamerater 
har vist stor interesse for seilskutelivet og har satt kursen ut på de syv hav. 

Som kjent har Skuta vært gjennom et stort verkstedopphold høsten 2020 og 
våren 2021, hvor blant annet bad og toaletter ble oppgradert. Vi i Vennefore-
ningen bidro med hele 1 million kroner som tilsvarer om lag 50 % av medgåtte 
kostnader på dette prosjektet. Vi fikk erfare at dette var vel anvendte penger 
da dette skulle vise seg å bli en riktig flott standardheving i tillegg til mulighet 
for mer privatliv enn ved tidligere løsninger. De positive tilbakemeldingene fra 
medseilerne uteble ikke, og det med rette. Det som er ekstra givende er at 
svært mye av arbeidet er utført av skutas eget dyktige mannskap. Dette har 
både bidratt til sysselsetting av egne ressurser i en sesong med mindre seile-
aktiviteter enn ønsket, samtidig som det har gitt oss en enda sterkere stolthet 
til den flotte og velholdte skuta vår. En vinn-vinn-situasjon der altså! 

Gjenåpningen av Norge og til dels Europa for øvrig er i full gang, og det er 
derfor en glede at høstens Windjammer-tokt nå kan seile sydover mot var-
mere strøk. Arbeidet med å gjennomføre disse toktene er stadig krevende. 
Politiske og økonomiske ordninger er enda ikke satt i system, men Stiftelsen 
og Skuta jobber målrettet for å utvikle dette svært viktige prosjektet til å bli 
bærekraftig. Vi ser fram til å følge utviklingen, og vi ønsker fortsatt å bidra 
med frivillige ressurser inn i dette meningsfylte arbeidet. 

I Venneforeningen har vi virkelig savnet å være sammen med våre medlem-
mer og gode støttespillere det siste halvannet året! Vi ønsker nå å gjenopp-
ta ulike medlemsaktiviteter som dugnader og medlemskvelder som vi har 
hatt så gode erfaringer med tidligere. Vi inviterer derfor til førjulskveld med 
2 spennende foredrag, pepperkakeskute og gløgg 2. desember kl. 19 på 
Skuret på Akershusstranda. Dørene åpner kl. 18.30. Meld deg på til venner@
radich.no. Mer info kommer på Facebook og www.radich.no.Velkommen til-
bake, kjære venner!

Kari Vesterby

Takk 
Jan Erik Birkelid døde 19. mai 2021. (akasien.no- 
minneside) «Birken» tok over formannsvervet i 
Venneforeningen etter Harald Tusberg i 1997. Han 
uttrykte det selv som «å hoppe etter Wirkola». 

Han hadde tidligere vært engasjert med CR gjen-
nom 15 år og 5 år i styret i CRV med dette. Deretter 
med i redaksjonen og senere redaktør av «Nyhets-
brev fra Christian Radich» fra 1990 -2000.

Jan Erik var både aktiv seiler og medeier i det pris-
belønte reklamebyrået Birkelid & Lunde. Gjennom 
byråets samarbeid med Venneforeningen og deres 
kontakter ble «Nyhetsbrevet» («Christian Radich 
Nytt» fra 2004) først redigert og produsert digitalt 
i brettet A3-format fra Stiftelsens jubileumsår 1997.

Knut Nordby 

To nye styremedlemmer 
om bord
Vi har fått med oss to nye, flotte medlemmer inn 
i Venneforeningens styre: Solveig Margareta Halle 
og Bengt Malm. De går inn etter Bjørn Jacobsen 
og Erik Sundheim. Vi takker både Bjørn og Erik for 
fantastisk innsats og godt engasjement gjennom 
flere år.  

Solveig er fra Tønsberg, og jobber som sivilarkitekt. 
Hun seilte med Radich for første gang i Karibia i 
januar 2018, på et fire ukers seilas fra Cuba til St. 
Martin. Etter det har det blitt mange turer om bord. 
Solveig elsker å klatre i masta, vil helst sove i hen-
gekøye og ellers delta på alt som skjer. Solveig har 
en del erfaring fra tidligere styreverv andre steder. 
Hennes oppgaver i Venneforeningen vil være infor-
masjon og kommunikasjon, samt foto og ikke minst 
å fremsnakke skuta.

Bengt har solid erfaring fra skoleskip i Sverige, og 
var tidligere overstyrmann på Radich. Han har et 
utrolig stort engasjement for skuta, og er fast in-
ventar på skuret på blant annet dugnader. Han har 
vært frivillig på Windjammer mange ganger, og er 
en utrolig kunnskapsrik og omsorgsfull person som 
Windjammerne skryter veldig av. Bengt har vært 
med i Venneforeningens styre tidligere, og vi er 
utrolig glade for at han takket ja til en ny periode i 
styret som dugnadsansvarlig. 

Kontakt:
Christian Radich Nytt
Akershusstranda 9, 0150 Oslo
Telefon: + 47 22 47 82 70
e-post: venner@radich.no
Web: www.radich.no
Innmelding til Venneforeningen:  
www.radich.no/venneforening
Bankkontonummer 6073.46.06904
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Endelig ble det vennetur

Christian Radichs Venner fyller 50 år

Årets vennetur var opprinnelig planlagt i juni, men ble utsatt til august grunnet koronarestriksjoner.  
Her er noen glimt fra årets tur:

På starten av 1970-tallet stopper offentlige 
bevillinger til skoleskipene. Flere mente at 
skoleskipsutdanningen var blitt for dyr og lite 
tidsmessig, og at skutene heller burde settes 
på museum eller selges til utlandet. Som en 
motreaksjon til denne utviklingen ble Chris-
tian Radichs Venner stiftet den 5.november 
i 1971. Blant stifterne var flere deltakere fra 
Windjammer-toktet i 1957, blant annet Las-
se Kolstad og Harald Tusberg. Daværende 
Kronprins Harald hadde også en sentral rolle 
i oppstarten, og var sågar vår president og 
støttespiller gjennom de første 20 årene.

Gjennom 50 år har Venneforeningen blant 
annet bidratt med promotering av Skuta på 
en rekke arrangementer både i inn- og ut-
land. Samtidig har foreningen forvaltet øko-
nomiske midler på en aktiv måte for å kunne 
gi støtte for konkrete prosjekter til Skuta vår. 
Allerede i løpet av de første 20 årene hadde 
Venneforeningen, private firmaer, institusjo-
ner og privatpersoner bidratt med ca. 30 
millioner kroner til sammen gjennom med-
lemskap i vår forening. Gjennom Grasrotan-
delen hos Norsk Tipping har det fra 2009 
blitt generert mer enn 770.000 kr i inntekter 
til Christian Radichs Venner.

Av konkrete bidrag kan nevnes nytt utstyr 
på sykelugaren, diverse ombygginger og 
verkstedopphold, ny hjelpemotor, oppdate-
ring av seilgarderobe, aircondition-anlegg, 
tendere (mindre arbeids-båter om bord) 
og navigasjonsutstyr i bestikket. I 1993 bi-
dro Venneforeningen med midler til eta-
bleringen av Skur 32 som «Radich»-senter 
på Akershusstranda i Oslo. Også økonomisk 
støtte til ulike prosjekter som skoleordningen 
for matroselever i 2016/2017 og livsmest-
ringsprogrammet Windjammer har blitt gitt, 
og har nok også fungert som en katalysator 
som har inspirert øvrige organisasjoner til å 

sponse ulike viktige prosjekter om bord. 

Likeså sentralt som økonomiske bidrag, har 
Venneforeningen bidratt i stor grad til dug-
nader og frivillige ressurser på messer, ar-
rangementer, fjordturer og ikke minst på 
Windjammer-toktene. Dette er svært ver-
difullt arbeid både for Stiftelsen og Skuta, 
men også for samholdet i vår forening og 
medlemmenes interesse for seilskipet. Dette 
igjen bidrar til at medlemmene blir en viktig 
ressurs for å dele kunnskap og informasjon 
om Christian Radich. I 1989 ble første utgave 
av medlemsbladet Christian Radich Nytt ut-
gitt. Gjennom mer enn 30 år har dette blitt 
en fin og viktig kanal for å holde medlemmer 
og øvrige interessenter oppdatert på hva 
som rører seg på og rundt Christian Radich. 

I 2016 ble Christian Radichs Ærespris innført 
i samarbeid med Norges Seilforbund. Prisen 
tildeles unge norske seilere i alderen 15-21 år 
som har utmerket seg med sitt engasjement 
for å skape et bedre miljø, fremme seiling 
generelt eller som har bidratt til å spre ren 
seilglede. Prisen består av et ukelangt tokt 
med Christian Radich til en verdi av rundt 
10.000 kr i det påfølgende år. Vinneren for-
plikter seg til å sende inn en reiseskildring 
(foto, video og/eller tekst) fra toktet som 
fritt kan benyttes av Christian Radichs 
Venner og Norges Seilforbund. Det har 
vært flott å ta del i historiene til vin-
nerne vi har hatt så langt, og inspire-
rende å se hva unge lovende seilere 
bidrar med i sitt lokale seilmiljø. 

Størrelsen på medlemsmassen har 
variert mye gjennom tidene, blant 
annet avhengig av ulike skoleskipsord-
ninger, myndighetsreguleringer og reno-
vasjonsprosjekter om bord. Antallet var på 
det meste rundt 1800 i 1975 da Christian 

Radich var det eneste seilende norske sko-
leskipet med tilhørende økende interesse 
og økonomiske støtte fra både private og 
myndigheter. I perioden 1998 – 2005 hadde 
Christian Radich kun publikumsaktiviteter i 
sommersesongen, og gikk resten av seson-
gen gjennom den største restaureringen i 
skutas historie. Dette bidro til at medlem-
santallet sank til rundt 700 medlemmer. 
I skrivende stund har vi 1140 medlemmer 
(hvorav 111 livsvarige medlemmer), og den 
fine økningen de siste årene skyldes blant 
annet gode rabatter på tokt og suvenirer for 
medlemmene, i tillegg til ulike medlemsar-
rangementer som aktiviserer og engasjerer 
våre medlemmer.

Vi ønsker å gi en stor takk til alle våre med-
lemmer og andre som har bidratt til å gjøre 
alt dette mulig.

Kilder: Knut Nordby, boka «Christian Radich 
– En seilas gjennom 70 år» av Svenn Poppe 
samt styredokumenter fra CRV.

Foto: Berit Ertsås og Erik Sundheim

3



Det spesielle året
Det er ikke mulig å legge skjul 
på at vi har lagt en utfordrende 
periode bak oss. Men, det er vi 
ikke alene om å erfare og takket 
være gode støttespillere ser det 
ut til av vi kommer gjennom dette 
godt rustet for fremtiden.

I 2020 fikk vi NOK 15 mill. i ekstraordinær 
støtte fra Kulturdepartementet for å for-
sere vedlikehold og på den måten holde 
aktivitetene oppe gjennom vinteren. Ved-
likeholdsbehovet og behovet for oppgra-
deringer er stort på en skute som nærmer 
seg 90 år og pengene kom svært godt 

med. Vi tilbrakte ca. 5 måneder til kai og 
i tørrdokka, og mannskapet gjorde en 
fantastisk jobb med vedlikehold og nød-
vendige utbedringer. Vi har fått installert 
baugpropell som gir oss tryggere håndte-
ring til og fra kai og større operasjonell og 
kommersiell fleksibilitet. Vi har også total-
renovert alle banjer-badene og toalettene 
under bakken. Dere som kommer om bord 
vil oppleve det som et skikkelig løft. Vi har 
tatt ned hele riggen og skiftet nødvendige 
komponenter slik at hun skal være trygg i 
nye 10 år. Vi har også skiftet ut en del stål-
plater som har blitt for tynne etter 90 år i 
sjøen og vi fikk sandblåst hele skroget un-
der vann og malt nytt bunnstoff. Tiden og 
midlene har vært brukt godt. 

Fjordturer måtte avlyses, men sommerens 
Sea Norway-turer ble igjen en suksess med 
12 turer, hvorav nesten alle var fulltegnet.

Høstens Sea Europe turer ble dessverre kan-
sellert p.ga smittesituasjonen i Europa. I ste-
det arrangerte vi en «Ut i det blå tur» i august, 
hvor vindene førte skuta rundt Storbritannia. 
Det ble godt mottatt, ikke minst av våre aller 
trofaste seilere, og er noe vi har lyst til å gjenta. 

I skrivende stund er skuta endelig på vei syd-
over igjen med Windjammer 9. Denne turen 
avsluttes i Malaga og en ny gruppe kommer 
om bord. Windjammer 10 vil ende i Las Pal-
mas hvor vi vil drive vedlikehold i vinter, tilba-
ke til «normalen».

Sea Norway har vært en ubetinget suksess, 
ikke minst takket være innsatsen fra vårt 
mannskap. Tre-dagers etapper betyr at det 
kommer nesten 60 nye medseilere om bord 
hver tredje dag, selv om noen har vært med 
om bord på to etapper. Nye medseilere skal 
informeres, skal bli kjent med skuta og med 
livet på banjer, de skal få gode opplevelser 
og før vi vet ordet av det er turen slutt og 
vi er i havn. Ny gruppe kommer på osv…….. 
Med våre Sea Norway turer ønsker vi å for-
midle den samme gleden som vi har av å 
være på havet, sette seil og la tiden gå 
mens landskapet glir forbi. Medseilere og 
mannskap om bord er med på å skape den 
gode stemningen som gjør at medseilere 
kommer igjen og igjen!

Sea Norway har kommet for å bli og vi gle-
der oss til nye turer til sommeren. 18. juni drar 
vi fra Oslo på vei mot nye eventyr. Nytt av 
året er en tur til Færøyene, i tillegg til Shet-
landsturen. På disse to turene får du en hel 
uke om bord og en dag i land i Torshavn 
eller Lerwick. På første tur fra Oslo 
til Kristiansand, legger vi inn 
et besøk i Skagen, 
denne perlen på
 

Sea Norway 2022
Nord-Jylland som har fascinert kunstnere og 
mange andre gjennom tidene. Ingen turer er 
like, selv om noe er planlagt, vil vi alltid ha 
tid til det uventede og la oss styre av vær og 
vind. 

Til neste år har vi hele fem turer i Lofoten, alle 
med utgangspunkt i Bodø. Vi har valgt ikke 
å ha noen plan for turene. Distansene her 
oppe er korte og kapteinen legger opp hver 
tur etter vær- og vindforholdene. Da vil vi få 
mest ut av turene og vi vil også få tid til det 
som ikke er planlagt.

Les mer på www.seanorway.info.
 

 
Sea Norway 2022: 

1 Oslo – Kristiansand  18. – 21. juni 

2 Kristiansand - Stavanger 21.  – 24. juni 

3 Stavanger - Bergen 25. – 28. juni 

4 Shetlandstur 
Bergen- Lerwick - Kristansund 

28. juni – 5. juli 

5 Kristiansund - Bodø 5. – 8. juli 

6 
 

Lofoten  
Bodø - Bodø 

9. – 12. juli 

7 Lofoten  
Bodø - Bodø 

12. – 15. juli 

8 Lofoten  
Bodø - Bodø 

16.  – 19. juli 

9 Lofoten  
Bodø - Bodø 

19.  – 22. juli 

10 Lofoten  
Bodø - Bodø 

23. – 26. juli 

11 Bodø - Ålesund 26. – 29. juli 

12 
 

Ålesund - Bergen 30. juli – 2. aug. 

13 Færøyene 
Bergen – Torshavn - Stavanger 

2. – 9. aug. 

 

Foto: Stine Bryn

Pris: Kr 7290,- pr. person pr. strekning.
Shetland og Færøyene kr 14900,- pr. person.
Medlemsrabatt, se side 6.
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Heidi er ny voyageleader for Windjammer: 

— Å vise ungdom at de duger 
er utrolig viktig for meg
Da Heidi Ellefsen (33) hørte om 
Windjammer, visste hun at dette 
var noe hun ville jobbe med. 
Heidi hadde ingen seilerfaring fra 
før, men meldte seg som frivillig 
til voyage 6. Det ble hennes 
første møte med Radich og 
Windjammer.

— Det var som å komme hjem. Jeg merket 
med en gang fellesskapet og den sterke 
kjærligheten alle har for skuta og hverandre. 
Det ga en helt spesiell tilhørighet. Jeg gikk 
sjøvakter og sov på banjer sammen med 
ungdommene. Fulgte dem på opp- og ned-
turer. Det var sterkt, minnes Heidi. 

Deretter rullet ballen videre. På voyage 
8 i mai 2021 var Heidi voyageleader for  
første gang, og første september i år ble 
hun fast ansatt i Stiftelsen. Nittende novem-
ber drar hun av gårde med voyage 10 med 
Malaga som første havn. 

Brenner for ungdommen
Heidi bor til daglig i Drøbak og er utdannet 
barnevernspedagog ved Høgskolen i Oslo 
(Oslo Met). 
 — Det var litt tilfeldig at jeg tok den utdan-
ningen. Som liten var jeg fast bestemt på å 
bli rettsmedisiner, husker Heidi.   
— Etter videregående hadde jeg tenkt å ta 
et friår. Men mamma ville at jeg skulle søke 
på skoler, og jeg kom inn på barnevernspe-
dagog. Det er jeg veldig glad for i dag. 

Heidi ble kjent med Windjammer gjennom en 
kollega mens hun jobbet som miljøterapeut 
for ungdom på en barnevernsinstitusjon. 

— Kollegaen min mente dette var helt meg, 
og det var jeg enig i.  Ikke bare på grunn av 
utdanningen min, men også fordi jeg selv 
har kjent mye på følelsen av å ikke passe inn 
og høre til, forteller Heidi. 

—  Jeg brenner for å jobbe med ungdom, og 
liker å ha tett kontakt med dem. Ungdoms-
tida er veldig spennende, utfordrende og 
ikke minst ei viktig tid for alle. Å hjelpe ung-
dom med å finne motivasjon og vise at de 
duger er utrolig viktig for meg, sier Heidi. 

På fritiden har den nye voyageleaderen 
mange jern i ilden.
—  Jeg liker meg både i fjellet og ved sjøen. 
Jeg tar gjerne med meg hunden min, Eiko, 

Fakta om Windjammer:  
Ikke sitt fast på land når det finnes et hav av 
muligheter!

Windjammer er starten på en ny reise for 
unge mennesker mellom 16-25 år, som står 
utenfor utdanning, opplæring eller skole, el-
ler står i fare for å droppe ut. Felles for alle 
våre deltagere er et ønske om en ny start på 
reisen videre i livet! 

Programmet er bygget rundt en måned 
til sjøs om bord på Christian Radich, med 1 
samling over tre dager før og etter tokt. 

Her får du og 47 andre deltakere konkrete 
praktiske arbeidsoppgaver og utfordringer, 
og i tillegg får du nye opplevelser som gjør 
deg mer bevisst dine styrker. En reise bort fra 
skolepulten eller gutte/jenterommet, ut på 
havet og inn i deg selv.

– Vi blir bedre på det vi allerede kan, og står 
opp og takler motgang sammen. 

Voyage 9: 
• On-boarding samlinger foregår på leirste-
det Slora gård over tre dager

• 15. oktober var det avreise fra Oslo. 

• Ankomst 15. november i Malaga. 

• 38 deltakere og 11 frivillige om bord. 

• Deltakerne kommer fra flere ulike fylker 
som Vestfold, Buskerud, Rogaland, Telemark 
og Oslo. 

Voyage 10: (Heidis tokt)
• On-boarding samlingene foregår på leir-
stedet Slora gård over tre dager. Målet 
er å skape trygghet og bygge gode lag, 
samtidig som vi snakker mye om personlig- 
heter og nøkkelhendelser i livet – hva det er 
som har gjort at ungdommene har havnet 
der de er i dag. Vi fokuserer på å styrke ung-
dommene, og gjør de oppmerksomme på 
positive egenskaper hos seg selv.

• 19. november er det avreise fra Oslo til 
Malaga

• 17. desember ankomst Las Palmas

• Fulltallig tokt! 48 deltakere og 12 frivillige

• Deltakere fra Nordland, Troms, Buskerud, 
Vestfold/Telemark og Oslo

Voyage 11 
starter i februar 2022.

Se våre nettsider for mer informasjon om 
neste program: www.windjammer.no og ta 
kontakt med heidi@radich.no ved spørsmål. 

på tur. Jeg er instruktør i crossfit, og har vært 
med på flere crossfitkonkurranser. 

—  Hva gjør deg glad?
 — Når folk får meg til å le eller viser meg ny 
musikk, sier Heidi. 

Allsidig jobb
Politisk arbeid, organisering, nettverksbyg-
ging og ikke minst seiltokt blir en del av 
jobbhverdagen som voyageleader. Spesielt 
gleder hun seg til seiltoktene. 

—  Vi kommer tett på hverandre under seil-
tokt. Det blir mange sterke og gode opple-
velser. Alle samtalene om natta, på utkikken, 
eller når vi står i masta. Jeg blir så imponert 
over motet ungdommene viser ved å delta.  
Mange av dem kjenner for første gang på 
en tilhørighet og at de duger til noe. Det gir 
dem en enorm mestringsfølelse.  De får til-
bake troen på seg selv og ser at det finnes 
muligheter for dem til å lykkes i livet, på lik 
linje med andre. De trenger bare litt hjelp til 
å finne sin egen vei. Der håper jeg at vi kan 
bidra, sier Heidi.

Vil nå flere
Som voyageleader skal Heidi også bidra til 
videreutvikling av Windjammer. Målet er å 
skalere opp fra fire til åtte tokt i året. 

—  Vi vil jobbe mye med å gi kunnskap til 
hjelpeapparatet om hva Windjammer vir-
kelig handler om. Ungdommene finnes der 
ute, vi må bare nå frem til dem. Helst før de 
dropper ut av skolen, sier Heidi, og legger til: 
— Jeg gleder meg og er veldig stolt over at 
jeg får jobbe med Windjammer. 

Anne Rui

Foto: Linnea Eika

Pris: Kr 7290,- pr. person pr. strekning.
Shetland og Færøyene kr 14900,- pr. person.
Medlemsrabatt, se side 6.
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Nye rabattregler på turer
Det skal lønne seg å være medlem! Husk rabattkoden når du bestiller på 
nett! Fra 01.01 2022 gjelder følgende rabatter på tur med skuta:

Rabatt på alle turer inkludert Sea Norway og fjordturer:
Familiemedlemmer, livsvarige medlemmer: 25% rabatt. Rabattkode: CRV
Enkeltmedlemmer som har vært medlem mer enn 5 år: 25% rabatt. Rabattkode: CRV
Enkeltmedlemmer, inntil 5 års medlemskap: 10% rabatt. Rabattkode: EMCRV
Bedriftsmedlemmer 10% rabatt: Rabattkode: BECRV
Alle medlemmer får 10% rabatt: på fjordturer. Rabattkode: CRV
I tillegg tilfaller 5% av prisen på toktene venneforeningen. 

Som medlem får du også 10 % rabatt på suvenirer i nettbutikken og om bord. 
Rabattkode: CRV

Avtalegiro
Vi anbefaler alle å opprette avtalegiro for betaling av medlemskontingent for å unngå 
gebyr og for å forenkle vårt arbeide med inndriving av kontingentene. Ta kontakt med din 
bank om du vil opprette ny avtalegiro (den gamle gikk ut i 2019 fordi vi gikk over til nytt 
regnskapssystem). Fra 2022 vil det pålegges et administrasjons
gebyr på kr 50 for fakturaer sendt ut pr. post 
eller pr. efaktura.

TAKKER SINE  
STØTTESPILLERE

FUNDING SUPPORTERS
Staten v/Kulturdepartementet
Oslo Kommune v/Kulturetaten
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidige Stiftelsen
A. Wilhelmsen Foundation
Eckbos legat
Stiftelsen Det Norske Veritas
Leif Høegh Stiftelsen
Stiftelsen Uni
Oslo Havn
Christian Radichs Venner
Bergesen Stiftelsen
Golar MGMT Norway AS
Hans Herman Horns Stiftelse
Klaveness Marine
Skuld
AS Thor Dahl
Fred Olsen Social Engagement Group
Sparebank 1 Nord-Norge
Kim Hua Goh og Knut Nordby
Einar Sissener
Johan Brand
Eric Jacobs
Anders Mjaaland

SUPPORTIVE SUPPLIERS
Oslo Havn
Jotun
Skuld
Castrol
KPMG
DNV GL
Bergvall Marine
Sjøfartsdirektoratet
Doxacom
Golar MGMT Norway AS
Helly Hansen
Belsenso
Kongsberg Maritime
Jordan, Orkla

Verv en venn 
Venneforeningen er aktiv med medlems-
verving 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,-. «Verv en venn» gjelder 
ikke medlemmer av samme husstand, da 
anbefaler vi familiemedlemskap.

CR-Nytt på E-post
Selv om de aller fleste ønsker seg Christian 
Radich Nytt i postkassen, har flere takket 
ja til å motta magasinet på e-post, på 
den måten sparer vi miljøet og foreningen 
sparer porto som kan brukes til andre for-
mål. Om du ønsker CR-nytt på e-post, kan 
du sende en e-post til venner@radich.no 

Grasrotandelen 
Grasrotandelen gir deg som spiller hos 
Norsk Tipping mulighet til å bestemme 
hvem som skal motta noe av overskud-
det til Norsk Tipping. Hver gang du spil-
ler kan du velge å støtte det laget eller 
foreningen du mener fortjener det mest. 
Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Chris-
tian Radichs Venner. Ved spill hos Norsk 
Tipping vil 7% av spillinnsatsen gå direk-
te til din grasrotmottaker, og best av alt, 
hverken innsats, premie eller vinnersjanse 
reduseres. Gjennom å være grasrotgiver 
er du med på å oppfylle små og store 
drømmer for din grasrotmottaker. Du kan 
tilknytte deg en grasrotmottaker på web, 

mobil (via Norsk Tipping-appen) eller hos 
din kommisjonær. For mer informasjon, se 
www.norsk-tipping.no

Medlemskap og priser
Vårt hovedformål er å støtte Christian 
Radich. Gjennom årene har Christian 
Radichs Venner bidratt med store øko-
nomiske bidrag til skuta, ikke minst tak-
ket være medlemskontingenten. Derfor 
er hvert medlem viktig for oss og vi gir 
en liten velkomstgave til nye medlem-
mer. For mange av våre medlemmer er 
venneturen med Christian Radich vårens 
store høydepunkt. Vi utgir medlemsbla-
det Christian Radich Nytt to ganger i året. 
Mer informasjon finner du på www.radich.
no/medlemskap. 

Medlemskap tegner du enklest ved å fylle 
ut vårt medlemsskjema på www.radich.
no/medlemskap. Da vil du automatisk bli 
registrert i vårt medlemsregister. Alterna-
tivt kan du sende innmeldingen pr. e-post 
til venner@radich.no, eller sende brev til 
Christian Radichs Venner, Akershusstran-
da 9, 0150 Oslo.

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 
under 50 ansatte  kr 2500,- pr. år  

Bedrifter over 50 ansatte kr 5000,- pr. år
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Hjemmehavn 
for Christian 
Radich

PROTECTING
OCEAN INDUSTRIES

1111

SERVICE
AND COMPETENCE
YOU CAN RELY ON

SKULD.COM

1111

SERVICE
AND COMPETENCE
YOU CAN RELY ON

SKULD.COM

Telefon: +47 22 34 10 00
Email: post@fredolsen.no

Fred. Olsens gate 2,
0152 Oslo

Det norske samfunn  
er tuftet på kystkulturen

Stiftelsen UNI støtter  
vern av historiske fartøyer

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut  
ca. 30 millioner kroner til verne
verdige prosjekter. Styret imøteser 
søknader som faller inn under  
stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler  
søknader løpende gjennom  
hele året. 

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å 
fremme allmennyttig virksomhet innen 
skade- og miljøvern, for å bidra til en trygg 
utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens 
bidrag skal i første rekke være  økonomisk 
støtte til prosjekter og påskjønnelse til  
institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Telefon: 21 09 56 50
www.stiftelsenuni.no
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Returadresse:
Christian Radichs Venner
Akershusstranda 9
0150 Oslo

Ettersendes ikke ved 
varig adresseendring

Kontaktinfo
+47 22 47 82 70
www.radich.no
Akershusstranda 9, Skur 32, 0150 Oslo

Maritim Opplæring Sørøst tilbyr følgende kurs

MO er et maritimt opplæringskontor som på vegne av sine
medlemsrederier administrerer opplæring av norske
ungdommer som ønsker en maritim karriere.

MO er eid av rederier/bemanningsselskaper på Sørøstlandet
som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar knyttet til 
lærlinger og kadetter, i samarbeid med Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.

MO er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kursleverandør av  
sertifikat- /kompetansegivende kurs iht. STCW-78.

Assessor-/instruktørkurs  
IMO kurs 3.12

Kurs i særlige sikringsplikter 
STCW regel IV/6, tabell A-VI/6-2

Kurs i passasjer- og krisehåndtering 
STCW regel V/2, tabll A-V/2

Ny i maritim næring 
MO har utviklet et innføringskurs i 

maritim næring for landansatte

Besøk vår hjemmeside www.maropp.no/sorost
for mer informasjon 

samt priser på kurs og oppdaterte kursdatoer

� Sjøfartsdirektoratet 
� Norwegian Maritime Authority 

NISffNOR 


