NORDISK MESTERSKAP I OPTIMIST

Nye vennskap og mange erfaringer

Høy aktivitet og noen utfordringer
Det har så langt vært en sesong med
mye aktivitet og gode sportslige prestasjoner. CSF har blant annet vært representert i nordisk mesterskap for Optimister og i VM i «ocean racing». Begge
mesterskapene ble arrangert i Danmark.
CSF er veldig stolt av å ha en verdensmester i seiling i styret.
Ellers har det vært god aktivitet i
jollegruppen. Det er gjennomført nybegynnerkurs for jolleseilere med 10 deltakere, og det har vært jolletrening for
ca. 10 jolleseilere to ganger i uken hele vårsesongen. Vi har hatt
Sommerseilskole med 23 deltagere, og når dette leses, er CSF
Race Weekend også gjennomført.
Høyt aktivitetsnivå krever også mye innsats fra mange frivillige, både trenere og funksjonærer samt styremedlemmer og
andre gode hjelpere. De siste års innsats og fokus på økt jolleaktivitet har gitt resultater. Vi opplever økt interesse for jolleseiling, både på nybegynnerkurs og sommerseilskolen. Det er
veldig moro. Samtidig får vi noen utfordringer med å tilby et godt
opplegg til alle som ønsker å seile hos oss. Kapasiteten på trenere
er «sprengt», og når to av våre trenere av ulike årsaker ikke har
anledning til å være med i høstsesongen, får vi problemer. For
noen år siden hadde vi god trenerkapasitet, men lite rekruttering.
Nå har vi god rekruttering av barn og unge som ønsker å seile,
men sliter med å gi dem et godt tilbud. Dersom det er noen av
våre medlemmer (eller andre, for den saks skyld) som leser dette
og kunne tenke seg å bidra litt som trener/instruktør, er vi veldig
glad for hjelp. Ta kontakt på chsf@online.no. Vi tilpasser volumet
etter kapasitet. Alt hjelper!
Kjell Anders Olsen, leder i Christianssands Seilforening

CSF MANGLER TRENERE
AV KJELL ANDERS OLSEN • Det er stor aktivitet i CSF, noe som
krever trenere og annet frivillig personell. CSF mangler trenere
til både relativt ferske seilere og til de som har litt mer erfaring.
Dersom noen har anledning til å hjelpe til, ta kontakt på chsf@
online.no. CSF bidrar med trenerkurs til de som ønsker det.

seilerne liggende og vente på
vinden i seks timer før det hele
ble avblåst. Tredje og siste racedag ble heldigvis gjennomført selv om det var lite vind.
Lagseilingen ble også avlyst på
grunn av manglende vind. Danskene fremstod som svært gode
arrangører, og det var hele tiden en hyggelig tone.
Resultatmessig viste det
seg at det ennå er et godt
stykke opp til de beste, men

Nicolai var likevel svært fornøyd med oppholdet.
Det ble en uke med mange
timer på vannet, mange nye erfaringer og nye vennskapsbånd
for seilere og foreldre. Det er
ingen tvil om at deltakelsen har
gitt mersmak, og at motivasjonen for å utvikle seg er høy.
Neste år håper vi at det blir
mange seilere fra Sørlandet i
nordisk. Nå er neste utfordring
NM i Bergen for CSF-seilerne.

KONGEBESØK
AV KJELL ANDERS OLSEN •
Onsdag 29. juni besøkte
kongeparet
Kristiansand.
Kommunen ønsket å vise
frem mange av byens aktiviteter, og CSF deltok som
en av mange foreninger
og klubber. CSF stilte med
fire båter som seilte mellom Sjøhuset og Hartmanns
brygge. Kongeparet fulgte
godt med på seilerne da de
satt og hørte på tale og sang
fra Sjømannsforeningen, rett
ved Sjøhuset. Takk til Helle,
Henriette, Nicholai og Bendik som stilte opp og seilte.

SEILING: Kongeparet og kronprinsparet til venstre i bakgrunnen følger
godt med på seilerne fra CSF.

Vellykket CSF Sommerseilskole

selvfølgelig stolt av å ha en
verdensmester i foreningen.
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SOMMERSEILSKOLE: Ivrige og
fornøyde seilere fra årets Sommerseilskole på Kjeltringholmen.

POLITI: Stor stas da politibåten kom på besøk.

KJELL ANDERS OLSEN

SANTA

VERDENSMESTER: Erik Brunborg klargjør seil etter første
regatta i ORC VM i København.

AV KJELL ANDERS OLSEN • 23
deltakere fikk oppleve seiling
i Optimist, seiling i Melges
24, seilbrett, livredning, SUP,
de lærte knuter og navigasjon
og de fikk besøk av politibåten.
Politiet snakket om regler og
viktigheten av å bruke redningsvest. Alle fikk komme en
tur om bord i politibåten. Det
ble også tid til bading, lek og
grilling. Skolen ble avsluttet
med en quiz som viste at alle
deltakere hadde lært mye.
Takk til alle som stilte opp
og bidro til en seilskole med
strålende fornøyde deltakere.
Forhåpentligvis blir det en
del aktive jolleseilere av deltakerne.

KJELL ANDERS OLSEN

Årets sommerseilskole ble
gjennomført 27. juni – 1.
juli på Kjeltringholmen i
vekslende vær og vind.

VERDENSMESTER
AV KJELL ANDERS OLSEN • CSFseiler og styremedlem Erik
Brunborg ble i juli verdensmester i ORC (Ocean Racing
Class) som mannskap på båten SANTA, en Landmark 43.
Erik har sine oppgaver fremme
i båten, der han håndterer seilene ved seilskift og så videre.
– Seieren er et resultat av
veldig gode forberedelser, optimalisering av båten og god
taktikk, sier Erik.
CSF gratulerer med verdensmestertittelen og er

AV CECILIE ØSTEBY • Regattaen
fant sted i Horsens i Danmark.
Åtte nasjoner deltok, og foruten alle de nordiske landene
var også Latvia, Litauen og
Estland representert. Ca 170
optimister deltok.
Oppholdet startet med fire
veldig gode treningsdager.
Da var det strålende sol, god
varme og stor stemning blant
de norske seilerne. Tune up
Racet gav imidlertid signal om
at svenskene var sterke, særlig
på guttesiden. I nordisk seiler
jenter og gutter hver for seg.
Første racedag ga svært
varierende forhold, opp mot 14
m/sek og uvante strømforhold.
Andre racedag ble dessverre

DANMARK:
Nicholai Østeby
deltok i nordisk
mesterskap i
Optimist.

CECILIE ØSTEBY

SEILFORENING

CSF hadde for første gang
på flere år med en seiler
til nordisk mesterskap i
Optimist med 13 år gamle
Nicolai Østeby.

CECILIE ØSTEBY
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