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SEILFORENING

Sesongen godt i gang
I skrivende stund er vårpussen over for
de fleste. Båtene er kommet på vannet,
og onsdagsregattaene er i gang.
På seileranlegget på Kjeltringholmen
jobbes det godt med å få ferdigstilt det
nye huset. Målet er å få det klart til
Sankthans og oppstart av årets Sommerseilskole. Det innebærer flislegging
av et rom, og å få orden på vann og
strøm. Møbler er bestilt og skal etter
planen bli levert i tide.
Dugnadstimer må legges ned i anlegget for å få det ferdig, og her er det Øystein Aas og Nany
Antonisen som er generaler.
Fremover er det gjennomføring av Sommerseilskolen og planlegging av Raceweekend i slutten av august som pågår, sammen
med treningsaktiviteter og deltagelse i diverse regattaer.
Vi ønsker alle medlemmer en fortsatt fin sesong.
Ragnar Nielsen, leder i Christianssands Seilforening
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Tilbake i Borgertoget i Kristiansand
I år stilte Christianssand
Seilforening opp i Borgertoget etter flere års fravær.
AV RAGNAR NIELSEN • Initiativtager var Joachim Nordli.
Det ble laget fane av et
gammelt seil, et seilbrett fikk
påmontert hjul og en optimistjolle ble blankpusset og
satt på tralle. Bakerst hadde
vi en bil med en RS Feva på
henger. Vi måtte lage en forkortet mast for å komme under ledningene over veien på
ruten toget gikk. Det ble et
fint innslag i toget.
I TOG: Helle Øren og Nicholai
Østeby klar for Borgertoget.

KRISTIANSAND-START I HH SKAGEN RACE
Helly Hansen Skagen Race
utvidet i år til å ha en start
i Kristiansand og Marstrand i
tillegg til hovedstarten i Åsgårdstrand.
I Kristiansand var det syv
båter som startet. To båter
startet i klassen TurGlede og
seilte med tracker, mens fem
båter seilte NOR Rating og
startet kl 20 på kvelden.

Seks båter fullførte. Erik
Brunborg vant i NOR Ratingklassen med «Overload», en
Elliott 9ss, mens Bernt Omdal
med «Tobo», en Hanse 400e,

seilte best av de to båtene
som startet i TurGlede.
Vi håper på økende oppslutning til neste år.

Får du SEILmagasinet gjennom
en forening?
Da får du halv pris på digitalt
abonnement. Digitale
abonnenter får tilgang til
hundrevis av seilbåttester,
seilbåtnyheter, havnetips
og reportasjer.
Tilbudet omfatter
alle Plussartikler på
seilmagasinet.no samt
alle utgaver av SEILmagasinet
fra og med 2012 i App Store og Google
Play.
Gå inn på seilmagasinet.no og få tilgang
til digitalt abonnement for kun 270
kroner.
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