ONSØYJENTA «MIMMI»
VANT EN SUVEREN

HOVEDPREMIE 2020
En herlig krystalldag i oktober fikk «Mimmi» Britt Kristiansen beskjed om at hun hadde vunnet
årets hovedpremie i Gresvik IFs hovedlotteri, en flott River Boat m/påhengsmotor - til en
samlet verdi av Kr. 37.000.
TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN

“

Når jeg etterhvert skjønte
at det var sant at jeg hadde
vunnet så føltes det som å komme
tilbake til ungdommen igjen!

MED GODHJERTET TILPASNING
skreddersyr Reidar Gjølstad i River Boats by
Rotostøp AS både båt og motor til en glad
og begeistret badeengel - Britt «Mimmi»
Kristiansen fra Slevik Elektriske AS / Elon.
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DETTE ER HELT SUVERENT!: Britt «Mimmi» Kristiansen ser ut til stortrives i storfamilien Kristiansens nye River Boat.

g det gikk ikke mange timene fra
trekning til at den glade og begeistrede Onsøyjente Britt «Mimmi»
Kristiansen tok med seg ektefellen Svein «Poppo» til en opplagt Reidar
Gjølstad i River Boats by Rotostøp AS for å
tilpasse årets hovedpremie til storfamilien
Kristiansen.
Det ble et hjertelig møte og god dialog
mellom Britt, Svein og Reidar da hovedpremievinneren fortalte at hun alltid har vært
opptatt av sjøliv og båt, ettersom hun selv
kommer fra en båtfamile som hver sommer
i barne- og ungdomsåra ferierte på familiehytta i Oksrød.
BADEENGELEN
FRA
SLEVIK
VIL
VIDEREFØRE BÅTLIVET TIL NESTE
GENERASJON KRISTIANSEN
- Jeg opplever selv å fortsatt være en ekte
badeengel fra Slevik, elsker både å bade,
båter og selve sjølivet. Får et skikkelig kick
av både båtlivet, sjøen og bading, bader året
rundt, driver faktisk også isbading.
Først trodde jeg 1. premien bare var tull
og tøys da Gresvik IF ringte meg, men når
jeg etterhvert skjønte at det var sant at jeg
hadde vunnet så føltes det som å komme
tilbake til ungdommen igjen!
«Mimmi» ønsker at premien og båtlivet
kan bli videreført til kommende generasjoner Kristiansen – barn og barnebarn.
Poppo Svein, som han heter blant barnebarna, undret seg om det er rom for å tilpasse
båt og motor til storfamilien Kristiansens
familiesituasjon og behov, mens Mimmi
Britt virket å være mest spent på friheten av
fargevalg og type motor til båten da de traff

Reidar i produksjonslokalene til RiverBoats
by Rotostøp AS sine lokaler på Østkilen.
En godhjertet Reidar var på allerten med
fl eksibel tilpasningsevne da han fortalte om
ulike varianter av Riverboater og River Boat
by Rotostøp AS sin bakgrunn og røtter, spennende historie med blant annet vellykket
eksport til Kina og andre verdensdeler samt
positive utvikling i Norge for en Gressvik
bedrift som våget å satse på båtproduksjon
på hjemmemarkedet Norge – selv i vårens
mørkeste coronatid.
TILPASSET RIVERBOAT
- Hvis dere vil tilpasse farger, båt og motor
så ordner vi det altså, responderte Reidar
som har sponset Gresvik IF med fl otte lotteripremier i flere år, til «Mimmi» Britt og
«Poppo» Sveins store begeistring.
Hovedpremievinnerne Kristiansen likte
svært godt både utvalget av RiverBoater,
River Boats by Rotostøp AS sin vilje til å
støtte Gresvik IF og den gode driften av
selve selskapet. Som gammel GIF-gutt synes
Reidar det er viktig å støtte den lokale idrettsforeningen, noe Britt og Svein også gjør
gjennom både å ta lodd og å være sponser
for Gresvik IF gjennom Slevik Elektriske AS.
Heldigvis er både hovedpremievinner Britt
«Mimmi» og premiegiver Reidar Gjølstad
i River Boats by Rotostøp AS i bransjer der
det er mulig å både opprettholde trygg drift i
sine respektive selskaper, i disse utfordrende
Koronatider.
- Dette er helt suverent!, meldte Britt
lykkelig inn i den hyggelige dialogen da

Reidar i River Boats by Rotostøp AS åpnet for
full skreddersøm av både fargevalg og båt- og
motorløsning til familien Kristiansen.
DELER MED STORFAMILIEN
Mimmi Britt og Poppo Svein uttrykte
mot slutten av det svært hyggelige møte
denne herlige krystalldagen i oktober at de
må dra for å kjøpe reker. For å finne frem til
noe av det de forbinder med sjø- og
båtlivets sjel – samtidig som de ville hjem
for å føle på hvordan en ny River Boat m/
motor kan og bør deles med flere i
storfamilien Kristiansen.
Gresvik IF takker både sponsor Reidar
i RverBoats by Rotostøp AS, storfamilien
Kristiansen med «Mimmi» og «Poppo» i
spissen - og Slevik Elektriske AS som også
bidrar til det som for klubben er et
verdifult hovedlotteri!
Både River Boats by Rotostøp AS
og Slevik Elektriske AS er sponsorer
av Gresvik Idrettsforening.
Ønsker du å få et dypere innblikk
i riverboats, les mer på deres
hjemmesider
www.riverboats.no/modeller/
eller følg, støtt og hold deg oppdatert
på vår lokale båtbyggerbedrift River
Boats på sosiale medier.
Ønsker du å få et dypere innblikk i
Slevik Elektriske AS, les mer på deres
hjemmesider: slevikelektriske.no
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