Seilsesongen 2018
Nå er den omfattende restaureringen av Frithjof II snart til ende, og i midten av juni kan vi
ønske vår stolte skøyte velkommen hjem til Larvik! Selv om det også da vil gjenstå mye
arbeid før hun er helt ship shape, satser vi på å ha henne sjøklar til Sankthans. Seilingsklar
blir hun nok først litt senere på sesongen.
Kulturskrinet 2018
Tradisjonen tro tar Frithjofs Venner nok en gang alle 5.klassingene i distriktet rundt på
fjorden og ut til Malmøya for å lære om seiltradisjoner og kystkultur. Dette prosjektet
gjennomføres i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd, og det seiles ett til to tokt daglig i
perioden 23. mai til 7. juni. Også i år er det Øyvin Lauten som er skipper, og Jan Olav Holte
som er mannskap.
Vi har fått låne RS33 «Larvik» til formålet, siden Frithjof fremdeles står på Isegran. Takket
være Kulturskrin-seilingene blir hundrevis av barn introdusert for gammel trebåt, og vi møter
stadig på barn og unge som har vært med på Kulturskrinet og kjenner igjen båten; Kanskje vil
noen av disse komme tilbake som voksne og bli aktive medlemmer i miljøet rundt skøyta?
Maritim familiedag
Søndag 27. mai blir det Maritim familiedag på Skotta igjen. Dette arrangementet er et
samarbeid mellom Larvik Museum og Frithjofs venner, og er i ferd med å bli et sikkert tegn
på at sesongen er i gang. Frithjofs venner tilbyr turer på fjorden kl 13 og 15, et tilbud som
passer både for store og små som vil oppleve hvordan det er om bord i en 120 år gammel
losskøyte.
IKKE seilkurs 2018
i år må vi dessverre avlyse det tradisjonelle seilkurset vårt, siden vi ikke har seilklar båt. Men
det hindrer ikke at du kan bli med om bord! Har du lyst til å bli kjent med skøyta, så meld deg
på en av de åpne turene våre (Svennertur eller Rabaldertokt). Er du medlem, eller melder
deg inn nå, er også medlemsturene aktuelle!
Turer til Svenner
Disse populære turene er åpne for alle, og det er gratis å være med, men det er lov å gi en
gave til driften av Frithjof II som takk for turen. Vi drar fra Skottebrygga kl 10.00 og er tilbake
rundt kl 17.00. Vi går i land på Svenner og tilbringer noen timer der, og når været tillater det,
blir det bading i Nordbogen for de tøffeste. På turen til og fra heiser vi seil hvis mulig. Det blir
flere slike turer i år. Se seilingsplanen.
Hjemkomstfeiring
Frithjofs Venner og Stiftelsen Losskøyta Frithjof II ønsker å markere den omfattende
restaureringen av båten vår, som nå framstår i ny «1904-drakt». Lørdag 16.juni fra kl.12.00
og utover dagen lager vi hjemkomstfeiring ved Skottebrygga i Larvik. Velkommen!

Sommerfest for medlemmer – UTSATT - dato kommer senere
Når Frithjof II er tilbake blir det fest, og hva er vel mer nærliggende for oss enn en kveld på
fjorden? Vi fyller båten med god mat og glade Frithjof-venner og lar vær og vind bestemme
hvor vi eventuelt gjør strandhogg. Dette er en medlemstur, og festkomiteen v/Vigdis Amlie
tar imot påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.
Sankthans på vannet
Sankthansaften drar Frithjof II ut kl 17.00, og vil etterhvert inngå i den tradisjonsrike
båtkortesjen. Deretter blir det tøffing rundt på fjorden, og mulig strandhogg på egnet sted,
litt avhengig av vær- og vindforhold. Denne turen er forbeholdt medlemmer. Hans Petter
Skontorp er årets skipper.
Sjørøvertokt for barn - AVLYST
Søndag 24. juni seiler piratskuta Frithjof II flere korte turer fra Stavern i tidsrommet 12.00 til
17.00. Om bord møter barna «Fru Kaptein Sabeltann», som trenger barnas hjelp til å finne
en kiste med gullpenger. Vi heiser seil og får oppleve skikkelig sjørøverliv, for skuta er tung å
seile, og det er mange tau å trekke i! Hiv og hoy, og ei flaske med O’boy!
Oppmøte på Dampskipsbrygga. Kr. 50,- per deltaker.
Rabaldertokt
Vi har bare ett Rabaldertokt i år, og det blir på høsten. Dette er en tur som er åpne for alle,
men retter seg spesielt mot ungdom som har lyst til å prøve seg om bord. Går du og tenker
på at det kunne være gøy å seile gammel skøyte, men ikke vet hvordan du skal komme i
gang, er dette muligheten! Møt opp på brygga kledd etter været, så skal vi sørge for at du får
en god smakebit på hva det innebærer å være mannskap på Frithjof II. Turen er gratis!
Dagstur til Hvasser
8. juli er det medlemstur til Hvasser. Her er Frithjof II godt kjent, siden dette er en av
havnene hun i sin tid loset fra. Søndag deltar Frithjof II på arrangementet
«Sandøysunddagen 2018». Skipper er Hans Petter Skontorp.
Sommertokt
Årets sommertokt går nedover langs svenskekysten når båten er seilingsklar, og vi besøker
havner og uthavner underveis. Sommertoktet er åpent for medlemmer, og det er mulig å
mønstre av og på underveis. Skipper er Øyvin Lauten. Mer informasjon kommer etter hvert –
følg med på nettsiden vår www.frithjof.no
Colin Archer Havnefestival
Helgen 27. – 28. juli er Frithjofs venner nok en gang med på å arrangere Colin Archer
Havnefestival. Det blir tradisjonen tro skutetreff på Svenner fredag kveld og vennskapsseilas
i Indre havn på lørdag. Da kan vi også love liv og røre på land, med blant annet maritimt
markedet på Skotta. Mer info kommer!

Risør trebåtfestival
Første helg i august går den tradisjonsrike trebåtfestivalen i Risør av stabelen. Dette er for
mange årets høydepunkt, med gjennomført maritim stemning og en imponerende samling
vakre trebåter. Frithjof har deltatt på trebåtfestivalen i mer enn 20 år, og har flere ganger
hevdet seg i toppen skøyteregattaen. Skipper i år er Øyvin Lauten.
Fredrikshavn maritim festival
Helgen 20.- 24. september går turen til vår vennskapsby Fredrikshavn, som feirer 300-års
jubileum i år. I den anledning arrangerer de også en maritim festival, og der er Frithjof II
invitert, så vi setter kurs for Danmark i september og ruster oss for høstseilas! Mer info
kommer, følg med på www.frithjof.no – der kommer det oppdateringer under veis!

Velkommen om bord i 2018!
Hilsen seilingsansvarlig
Anne Thorenfeldt

