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GIR ALT: Den som intet våger, intet vinner. Grensene tøyes for å oppnå resultater.
Da skjer det av og til en kullseiling. God innsats av Henriette Melsom Pedersen.

Høstsesongen i jollegruppa
CSF-seilerne har hatt
en strålende høst denne
sesongen.

AV CECILIE ØSTEBY • Det har
vært god aktivitet i jollegruppa fra nybegynnere til de voksne erfarne seilerne. Selv om
rekruttering er utfordrende i
seilsporten ser vi at CSF vokser
sakte, men sikkert. Det er nå
faktisk gledelig å melde om
plassmangel både i utstyrsbua
og på jolleplassen!
Optimistseilerne våre har
avsluttet
regattasesongen
med gode resultater. I Sørlandsmesterskapet og sammenlagt i Sørlandscup ble
Nicholai Østeby og Helle
Øren Svensen nr én og to i
Optimist A, mens Henriette
Melsom Pedersen og Bendik
Stening tok tredje- og fjerde
plassen i den langt større Bklassen.
Rekruttene og nybegynnerne har også deltatt på klubb
regattaer, og enkelte var med
på Sørlandscupen i Kristiansand. Et godt stykke arbeid er
utført av Geir Oddmar Heldal
og Silje Elisabeth RognhauUKEREGATTAENE: Mange
båter i forskjellige klasser har
deltatt på tirsdagsregattaene.
Takk for god gjennomføring til
Geir Odmar, Silje og Christian.

gen i rekrutteringsarbeidet,
både med tur til Kjeltringholmen og mange timers instruksjon. Flere av våre optimistseilere har også deltatt på
samlinger i regi av NOK.
Fire av optimistseilerne har
deltatt på norgescup denne
sesongen. Mens Nicolai og
Helle har deltatt på samtlige
NC i tillegg til NM, så var det
ekstra gøy på NC 4 i Sandefjord, da både Henriette og
Bendik debuterte med gode
resultater. Vi gleder oss allerede til neste sesong!
Regattagruppa har hatt
stort utbytte av trenergruppen med Kjetil Solvang, Inge
Salvesen og Erik Brunborg
som har brukt fritiden sin på

å dele sin kunnskap. Seilerne
har utvilsomt fått et stort løft
denne sesongen.
Klubbens høstserie for joller er gjennomført med deltakere fra alle nivåer og alle
aldersgrupper; optimistjoller,
europajolle, Laser og Mustoskiff i skjønn forening. Dette
er et godt tiltak som samler
jollegruppa på tvers av alder
og nivå.
For jollegruppa vil det være
fortsatt aktivitet fremover
mot jul. Det vil veksle mellom
teori og fysisk trening. Utover
høsten vil det også noen lørdager arrangeres en vinterserie for joller, og så vil vær og
temperatur avgjøre hvor stor
aktiviteten blir på vannet.

NC: Bendik Stening, Henriette Melsom Pedersen, Helle Øren Svensen
og Nicholai Østeby fra norgescup 10.–11. september i Sandefjord.
Både Bendik og Henriette debuterte i NC-sammenheng. Det er moro
med fire seilere fra CSF i NC. Det er mange år siden sist.

GEIR ODMAR HELDAL

Sesongen 2016 er i ferd med å avsluttes, men styret i Christianssands Seilforening er allerede i gang med planlegging av seilsesongen 2017. Stikkord for
sesongen vi ser frem i mot er repetisjon
og utvidelse. Vi skal repetere de etablerte aktiviteten som nybegynnerkurs for
barn, jolletrening, Sommerseilskole og
CSF Race Weekend. Vi er alltid på jakt
etter forbedringsområder på de aktivitetene vi arrangerer, og håper å kunne
bli enda bedre neste sesong.
Utvidelse av aktiviteter for 2017 er at CSF skal bidra til Helly
Hansen Skagen Race. Denne tradisjonsrike regattaen har 25-årsjubileum i 2017 og Bærum Seilforening, som er arrangør, ønsker
å utvide arrangementet. De har kontaktet CSF for å arrangere
en start av regattaen fra Kristiansand. CSF er selvfølgelig positiv
til å bidra til dette arrangementet. Vi gleder oss til å ta i mot
båter fra hele Sørlandet i slutten av mai 2017. HH Skagen Race
arrangeres alltid i Kristihimmelfarts-helgen. I 2017 er Kristihimmelfartsdag 27. mai. Start fra Kristiansand blir onsdag 26. mai.
Mer informasjon om regattaen kommer senere, men sett av datoen i kalenderen nå!
I årets siste utgave av SEILmagasinet er det på sin plass å
takke alle som har bidratt i årets sesong. Styret i CSF er veldig
takknemlig for all hjelp vi har fått til årets aktiviteter. Vi klarer
ikke å arrangere mange og gode arrangement uten god dugnadshjelp fra ildsjeler. Tusen takk! Vi har store planer for 2017 også,
så jeg håper vi ses igjen da.
Jollesesongen ble avsluttet med en tur på Peppes for alle jolleseilere 1. november. Det ble en hyggelig avslutning på sesongen.
Selv om dette markerte slutten for årets jollesesong, vil noen av
jolleseilerne fortsette treningen på vannet utover høsten og vinteren. I tillegg vil det bli andre fysiske og teoretiske aktiviteter
gjennom vinteren.
Når en sesong er slutt, og en ny er i planleggingsfasen, nærmer det seg årsmøte. Det er fortsatt litt tid til mars, men tiden går
fort. En leders oppgave er blant annet å sørge for kontinuitet av
kompetanse og erfaring, og samtidig sørge for at «nytt blod» slipper til med glød og engasjement. Det ligger an til litt endringer i
styret før neste sesong og vi er interessert i å høre fra de som ønsker å bidra litt eller mye, praktisk eller administrativt. Alt hjelper.
Send en e-post til chsf@online.no dersom du kunne tenke deg å
bidra på et eller annet nivå.
Kjell Anders Olsen, leder i Christianssands Seilforening
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Ny sesong er på gang
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TRENING: Bendik Stening har fått god trening og har opparbeidet seg
god teknikk i løpet av sesongen.
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