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Kjære medlem og artillerivenn! 
 
REMINDER IFM 17.MAI   

1. Ref info på Facebook og på Bloggen deltok vi på dugnad hos Kanonjolla i Risør, for å bidra til at båten 
skulle bli klar til 17.mai, da vi får være med båten en tur. Det skulle kjøres spredt karavane på sjøen pga 
Korona-tiltak, og vi skulle få være med på en tur midt på dagen. For når ”Tradisjons-Gullrekka” blir borte 
for oss, så må vi finne andre tilbud til medlemmene. 
 

2. De siste dagene har Korona-tiltak blitt løst opp noe, vi er nede på 1 (en) meters avstands-krav, og 
plutselig begynte ting å skje rundt oss. Det har også skjedd justeringer i programmet for jolla, som 
medfører at båten ikke er klar for vår deltagelse før rundt kl 1430 istedenfor midt på dagen.  
 

3. Ifm noe forsinket program-tider for oss i Lyngør/Gjeving/Risør omegn med start kl 1430 – OG innkomne 
bekymringer om at en båttur i 3-5 varmegrader kan være kaldt å delta på, har vi gjort en rekke forsøk på å 
få til noe i Oslo-området på formiddagen også. I et kappløp med tiden har vi akkurat fått landet et opplegg 
på formiddagen i tillegg. Heldigvis er værmeldingen for 17mai i Risør nå oppe på 13-14 plussgrader 
igjen, og da er vi online igjen.  
 

Plan for dagen ser etter dette slik ut: 
 

0930-1030:  Tradisjons-kaffe med marsipan-bløtkake i Oslo Militære Samfund  
   (Resten av Tradisjons-Gullrekka som normalt er Retterstedet, Tordenskjold-statuen 
   med salutt, Den ukjente soldats på havet, Linge-loftet, Salutten på festningen*  
   samling på Slottsplassen for de vi får billetter til, samt kaffe i Odd Fellow-gården, 
   utgår pga Korona-pandemien). 
   * Usikkert hvor mange besøkende som får komme inn på Salutt-torget der. 
 

1130 – 1430: Transport til Risør, inkl 15-30min kaffe-rast underveis med enkel servering og kaffe. 
1440 – 1500:  Hurtigbåt 15-20min fra til Risør til Gjeving/Lyngør 
1500 – 1515:  Vi går ombord i Kanonjolla. 17mai-matpakke og varm drikke på termos.  
1515 – 1645:  Vi seiler med jolla fra Lyngør tilbake til Risør. 17mai-matpakke, Twist og Kvikk-lunch 
   samt varm drikke på termos halvveis. 
1645 – 1700:  Båten fortøyes og klargjøres for havneligge. 
1700 – 1930:  Retur til Oslo. Statoil-wiener og vannflaske underveis. 
 

4. Programmet på 17.mai er gratis som vanlig, og muliggjøres gjennom et nettverk av støttespillere og 
samarbeids-partnere og noen sponsorer. NB! Ta med varme klær til den halvannen times turen med jolla. 
 

5. Medlemmer deltar gratis. Ledsagere må betale kr 100,-. Hvis behov må vi ev kjøre flere biler ned til 
Risør. De som kjører bil til Risør og retur får bensin-penger kr 400,- om de kjører fra Oslo, og 
forholdsmessig mindre om de kommer fra steder som ligger nærmere. Påmelding til 
jan.petter.husebye@gmail.com ev pr mobil 9506 1496 innen idag fredag 15.05.2020 kl 1400! Vel møtt! 
    
Karl Mevold, sekr (sign)    Jan Petter Husebye, formann (sign) 
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