2017-sesongen – og 2018

Det har vært en aktiv
optimistsesong i Christianssands Seilforening i år. Det
kommer flere seilerspirer
inn, og sakte, men sikkert,
vokser jollegruppen. Det er
meget gledelig.

AV BIRTHE ØREN • Flere seilere
har denne sesongen deltatt
både i Sørlandscup, nasjonale
treningssamlinger, norgescup
og NM i Bergen.
Nicolai Østeby og Helle
Øren–Svensen, som er de eldste i jollegruppen, kvalifiserte
seg til juniornordisk mesterskap i Pärnu, Estland.
Seilere, søsken og foreldre
hadde en fantastisk opplevelse på et svært godt arrangement, der 100 gutter og 80
jenter fra syv nasjoner deltok.
Det ga masse ny erfaring og
ikke minst mange nye seilervenner for store og små. Estland leverte!
Sørlandscup 4 i Arendal var
en fin avslutning på sesongen,
hvor CSF hadde seilere i både
A-, B- og C-klassen og leverte
gode resultater.

OPTIMIST: Stolte seilere på premieutdelingen på Sørlandscup i Arendal.
Bak fra venstre: Henriette Melsom Pedersen, Bendik Stening, Nicolai
Østeby, foran fra venstre: Jeppe Heldal Rogild, Benedikte Melsom
Pedersen og Jesper Øren Svensen.

SØRLANDSCUP: Optimist-seilerne og deres foreldre gleder seg allerede
til neste sesong med nye opplevelser på vannet, og med utallige mil
med tilhenger og fornøyde seilere i baksetet.

BIRTHE ØREN

Vi har gjennomført en hektisk og krevende sesong i 2017. Stikkord er Helly
Hansen Skagen Race, Event Seilas,
Kjeltringholmen, joller og Christianssands Seilforenings Race Weekend. Se
egen sak til høyre.
I tillegg til regattaer, arrangementer
og trening er styret opptatt av plassen
vi har til våre aktiviteter. I sommer har
det vært noen konflikter mellom våre
store jolleseilere og båter i gjestehavnen. Dette reiser et spørsmål om å se
etter alternativ plass for jolleseiler-aktiviteten. Vi har det trangt
allerede, og noen av våre unge seilere vokser seg snart ut av optimistklassen. Når større joller blir aktuelt, blir også plassbehovet
større, og det er viktig å få mer plass.
Vi har derfor oversendt et forslag til kommunen om å se om
deler av renseanlegget på Bredalsholmen i Kristiansand kan utvikles til et område for sjøsportaktiviteter. Her vil vi samarbeide
med blant annet med Vågsbygd Seilforening.
Ordføreren har meddelt oss at vi i nær fremtid vil bli invitert til
et møte for å diskutere situasjonen på kort og lang sikt.
Christianssands Seilforening har fått tildelt NM i Melges 24 i
2018. Arrangementet vil foregå 8.–10. juni 2018 med oppmøte 7.
juni. Vi har startet planleggingen av arrangementet, og vi vet vi
har gode bane- og vindforhold, så alt ligger til rette for et vellykket arrangement både for de aktive og andre interesserte.
Takk for i år – jeg ønsker alle klubbens medlemmer en god jul
og et godt nytt år.
Ragnar Nielsen, leder i Christianssands Seilforening

Gledelig vekst i jollegruppen
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Et aktivt år i Christianssands Seilforening
Regattaer, treninger, kurs og
dugnader er blant aktivitetene vi har gjennomført i år.

Skagen Race i samarbeid med
Bærum Seilforening i Kristi
Himmelfartshelgen i mai.

AV RAGNAR NIELSEN • Christiandssands Seilforening har hatt
en aktiv sesong, og i 2017 har
foreningen arrangert både store og små regattaer, og andre
type arrangementer. I tillegg
har medlemmene stilt opp på
dugnader og nedlagt et betydelig arbeid på Kjeltringholmen.

EVENT SEILAS. Så hadde vi i
samarbeid med Vågsbygd Seilforening en stor «Event Seilas»
for rundt 130 IF-ansatte. Da
ble det mange seil på fjorden
en lørdag formiddag. Det var et
meget vellykket arrangement.

HELLY HANSEN SKAGEN RACE.
Vi hadde start i Helly Hansen

KLUBBHUSET. Det har vært
utført mye dugnad ute på
seileranlegget på Kjeltringholmen. Her er det blitt satt inn
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møbler i 2. etasje og utemøbler er blitt snekret.
Midlertidig strøm er i orden, så bygget kan lyssettes
når vi er der. Men vi har nylig
kjøpt oss inn i strømkabelen
til øya, så nå får vi permanent
strøm, og da blir stedet straks
mer brukelig.
Skal vi få rommene i 1. etasje klare for bruk, er det behov
for mer dugnadssnekring, og
det gjenstår også litt listing i 2.
etasje. Vi bør også få lagd en
bedre gangvei ned til 1. etasje
før noen sklir på fjellet.

JOLLESEILERNE. Det har vært
trening av de aktive unge seilerne våre, og det ble deltagelse i nordisk i Optimist-klassen
for to av dem, og deltagelse i
norgescup for flere.
Vi har gjennomført nybe-

gynnerkurs i august og september, og Geir Odmar Heldal
har arrangert vår- og høstcup
internt i klubben.
Klubben har gått til anskaffelse av to Laser-joller, slik
at de eldste optimistseilerne
kan prøve seg i større joller.
Disse jollene kan også benyttes av andre medlemmer i
klubben.

TRENER. Trenersituasjonen i
foreningen er mer krevende. Vi
må finne en erstatning for Lene
Hjellestad fra Bergen, som er
på vei til å avslutte studiene
ved UIA. Hun har gjort en fin
jobb, og vi vil savne henne.
Heldigvis har Lene sagt ja til
å være med på torsdagstreningene i gymsalen på brannstasjonen som vi har leid én time i
uken (åpen for alle medlemmer).

RACE WEEKEND. Den siste helgen i august arrangerte vi det
tradisjonelle Christianssands
Seilforening Race Weekend
med Sørlandscup for unge seilere i joller.
På en annen bane hadde
vi regattaer for Musto Skiff,
Melges 24 og Expresser, og i
tillegg var det en shorthanded-regatta rundt Oksøy.
Dette
todagers-arrangementet krever innsats av frivillige i klubben for å bemanne
de ulike arrangementene.
Her stilte spesielt foreldrene i jollegruppen solid opp.
Det er en viktig del av
klubbens aktivitet, og det gir
god kunnskap og kompetanse
når Christianssands Seilforening søker på større arrangementer.

