CHRISTIANSSANDS
SEILFORENING

CSF RACE WEEKEND 2016

Fantastisk skue på byfjorden i Kristiansand
AV KJELL ANDERS OLSEN • Over
30 båter fordelte seg på klassene E-jolle, RS Feva, Optimist
A, B og C, Laser 4.7, Musto
Skiff, Melges 24 og short
handed for havseilere. 44
seilaser ble gjennomført med
stødig hånd av regattasjef
Knut Frode Pedersen.
Det var flotte seilforhold
begge dagene og det var et
fantastisk skue å se byfjorden
i Kristiansand «dekket» av seilbåter.
Lørdag kveld ble det arrangert seilerfest for voksne
seilere på Kjeltringholmen.
Egen transport sørget for å få
deltagerne frem og tilbake. På
Kjeltringholmen ble det servert grillmat og live-musikk.
Planleggingen for neste
års CSF Race Weekend er allerede i gang. Vi gleder oss til
å ønske velkommen til en ny
utgave 26. og 27. august 2017.
Sett det av i kalenderen allerede i dag.
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27. og 28. august gikk CSF
Race Weekend av stabelen
for fjerde gang.

MELGES OG SKIFF: Melges 24 og Musto Skiff seilte på samme bane.
Det ble god fart og mye action med to så raske båttyper.

BRIEFING: Briefing for alle
klasser lørdag morgen. Det
ble litt komplisert med mange
forskjellige båtklasser og størrelser på samme bane, men
det ble løst på en god måte
av regattasjef Knut Frode
Pedersen.
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VERY HAPPY: Vinneren i klassen for Melges 24, båten VERY HAPPY fra
CSF med skipper Gisle Bø. Det ble «close race» med båten T20%C fra
Vågsbygd Seilforening som endte på samme poengsum. Antall seire i
løpet av helgen ble avgjørende.

STARTBÅT: God kontroll på alle klasser fra startbåten. 48 regattaer ble gjennomført i løpet av helgen.

SEILERFEST: Det ble god
stemning på seilerfesten på Kjeltringholmen. Mange situasjoner
fra seilasene tidligere på dagen
ble diskutert. Det var også egen
underholdning med live-musikk.
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Seilsesongen er dessverre på hell. Tiden
går alt for fort når man har det gøy.
Det føles ikke lenge siden vi satt og
planla årets sesong og alle aktivitetene.
Nå er stort sett alt gjennomført, og vi i
styret i CSF må si oss fornøyd med hva
vi har fått til. Det har også i år vært en
sesong med høy aktivitet og mye seiling. Både jolleseilere og seilere i større
båter har representert CSF nasjonalt og
internasjonalt. Det er også moro å se at
det spirer og gror blant rekruttene og
nybegynnerne. Det lover godt for fremtiden.
Jeg må benytte anledningen til å berømme styret for å være
løsningsorientert og aktive når vi fikk problem med at to trenere
av ulike årsaker sluttet midt i sesongen. Flere styremedlemmer
tok ansvar og bidro som trenere og klubbregattaarrangør. Dette
i tillegg til oppgavene de har i styret. Tusen takk for innsatsen!
Gjennom mange år som leder av CSF er det mer og mer tydelig
for meg at trenerrollen er den viktigste rollen i en seilforening.
Det er helt avgjørende å ha gode trenere som er flinke med barn
for å lykkes.
Det skal være gøy å komme på trening og derfor er det viktig
med trenere som kombinerer det å ha det gøy med praktisk og
teoretisk trening. Samtidig er det viktig å tilpasse treningene etter nivået på seilerne og «skru til» på seriøsitet etter hvert som
seilerne utvikler seg og blir bedre. De siste årene har vi vært heldige som har hatt flinke trenere fra nybegynnernivå til regattanivå. Det ser vi resultater av nå.
Kjell Anders Olsen, leder i Christianssands Seilforening

KJELL ANDERS OLSEN

Nesten i mål
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