CSF RACE WEEKEND

Lek og alvorlig konkurranse om hverandre

CHRISTIANSSANDS
Vi er avhengige av kompetanse
Det er lenge siden regattagjennomføring og arrangementsavvikling ble gjennomført på amatørnivå.
Det har vært en radikal forbedring
av gjennomføringen av arrangementer. Klubber og foreninger er blitt mer
profesjonelle, og det er blitt økt tilgang
på elektroniske hjelpemidler. Det har resultert i økte forventninger og krav fra
deltagere.
Dette skaper igjen forbedring av arrangementene, noe alle er tjent med. Et
premiss for å skape forbedringer er kontinuitet hos arrangørene.
Det er viktig at de samme personene bidrar i arrangementer
over flere år, og at man hele tiden får inn nye krefter som kan
læres opp og ta utviklingen videre når de rutinerte gir seg.
Vi i Christianssands Seilforening har tilgang på meget god
kompetanse for gjennomføring av regattaer, men vi er sårbare
når vi er avhengige av enkeltpersoner.
Vi ønsker derfor å opprette en regattakomité (noe som sikkert finnes i andre foreninger allerede) for å sikre oss at teknisk
kompetanse for gjennomføring av regattaer forblir i foreningen
og at vi kan utvikle våre arrangementer videre. Regattakomiteen
vil da bli styrets sparringspartner når seilsesongens aktiviteter
planlegges.
Vi i Christianssands Seilforening ønsker å arrangere store og
gode regattaer. Men dersom vi må velge, velger vi gode fremfor
store. Alt avhenger av kapasitet og ressurser som er tilgjengelig.
Vi er veldig glade for alle som stiller opp og bidrar for at Christianssands Seilforening skal være en aktiv seilforening med høy
kvalitet på gjennomføringen av våre arrangementer.
Dette skal vi jobbe videre med for å sikre at vi blir i fremtiden
også.
Kjell Anders K. Olsen, leder i Christianssands Seilforening

KONTINGENT
Det har vært store utfordringer med utsendelse av
kontingent til medlemmer i
Christianssands Seilforening i år. Idrettsforbundet har
lagt om rutinene sine, noe
vi må forholde oss til. Det
ga oss store problemer i vår
når kontingenten skulle sendes ut. Utsendelsen ble flere
måneder forsinket. Når den
endelig kom ut, ble den kun
sendt på e-post. Dette har
også gitt store utfordringer.
I skrivende stund er det
over 30 prosent av våre
medlemmer som ikke har
betalt kontingent. Dette

kan skyldes flere ting. En
årsak kan være feil e-postadresse. Så vi oppfordrer alle
medlemmer i Christianssands Seilforening som ikke
har mottatt kontingent for
2015, om å sende riktig epostadresse til chsf@online.
no. Da kan vi få oppdatert
medlemsregisteret.
Styret i Christianssands
Seilforening beklager ulempen dette har medført for
våre medlemmer. Vi bruker
mye tid og ressurser på å
administrere medlemskontingentene etter omleggingen til nytt system.

AV KJELL ANDERS K. OLSEN •
Som vanlig var det strålende
vær og fantastiske seilforhold.
Det ble seilt klubbmesterskap i
Optimist, sørlandscup for joller,
eurocup for Musto Skiff, shorthanded for kjølbåter og baneregatta for Melges 24. I tillegg
ble det arrangert Oksøyseilas,
som er en familievennlig seilas
med stort innslag av vannballonger. I Oksøyseilasen seiles
det med kjølbåter, og det er
ikke lov med spinnaker. Banen
er lagt slik at alle båtene passerer hverandre. På forhånd
har alle barn som deltar fått
utdelt vannballonger. Målet
for de fleste blir derfor ikke å
komme først i mål, men å få
flest fulltreffere med vannballonger på de andre båtene.
I de regattaene hvor det
ikke brukes vannballonger,
ble det mye seiling på høyt
nivå. I melgesklassen fikk de
lokale seilerne en «lekse» av
båten BIG TIME, med skipper
Dag Rune Wiksten fra Larvik
Seilforening. Denne båten
var suveren begge dager og
suveren vinner. På andreplass
kom en ny lokal båt med Rolf
Anders Stumpf fra Christianssands Seilforening som skipper.
Båten har overtatt det legendariske navnet STOMPEN.
Moro med ny båt og «gammel» skipper på fjorden. FAST
LADY, med Geir Tufteland fra
Vågsbygd Seilforening, COME
ALOT, med Kenneth Bruseland fra Farsund Seilforening
og T20%C, med Bjørn Stien
som skipper fra Vågsbygd Seilforening fulgte på de neste
plassene.
I Musto Skiff-klassen var
det kun lokale seilere og klassen ble vunnet av Geir Odmar
Heldal i båten LIBIDO. I shorthanded-klassen for kjølbåter
ble det samme vinner som i

VINNER: Nicholai Østeby, vinner av klubbmesterskap og sammenlagtvinner Sørlandscup Optimist A.
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CSF Race Weekend ble
arrangert på byfjorden i
Kristiansand i slutten av
august.

INFORMASJON: Briefing på brygga av regattasjef Knut Frode Pedersen.
2014; EXPENSE med skipper
Ove Bessesen fra Lillesand
Seilforening.
I klubbmesterskapet ble
Nicholai Østeby klubbmester,
med Helle Øren-Svensen på
andreplass og Diego Mores
på tredjeplass. Moro at tre av
nybegynnerne også prøvde seg
i klubbmesterskapet.
I Sørlandscup Optimist A
var det Markus Vale fra Arendals Seilforening som tok en
suveren seier, fulgt av Nicholai
Østeby og Helle Øren-Svensen
fra CSF. Optimist B ble vunnet
av Wenche Talloen fra Lillesand Seilforening.
Årets CSF Race Weekend
ble litt amputert på grunn av
Seilingens Dag som ble arrangert i de fleste seilforeninger
denne helgen. Vi tilpasset programmet for helgen så godt vi
kunne. Dette medførte at vi
måtte arrangere Sørlandscup

for jollene kun på søndagen. Vi
takker alle seilere som tok turen selv om det kun ble seiling
én dag. Til neste år vurderer vi
å flytte CSF Race Weekend til
en helg senere for å ikke komme i konflikt med Seilingens
Dag. Dette vil vi informere om
så fort beslutningen er tatt. Vi
håper mange har lyst til å seile
sammen med oss da.
Styret må også rette en
stor takk til alle som bidro
med å gjøre CSF Race Weekend til en suksess. Det ble lagt
ned stor innsats av arrangørgjengen, og vi er takknemlige
for at så mange stiller opp når
vi trenger hjelp. Vi gleder oss
til å arrangere sammen med
dere til neste år også!
RUNDING: Geir Odmar Heldal i
LIBIDO med gennaker passerer
STOMPEN på kryss, med Rolf
Anders Stumpf til rors.
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