CHRISTIANSSANDS

AV LIV AINA BJELLAND • Vi hadde som tidligere år satset på å
være seilklare på vann i starten av mars, men ved inngangen
til påska lå isen tykk ved havna, og vi var ikke i nærheten av å
få verken RIBer eller joller på vannet. Første sørlandscup som
skulle vært arrangert i Grimstad i slutten av april ble derfor
flyttet til mai.
Sørlandsseilerne hadde dermed svært lite trening på vann
og ingen lokale regattaer da første norgescup-deltakelse stod
for tur i slutten av april. Likevel stilte vi med to optimistseilere
denne helga.
I mai og juni var klubbens seilere i Optimist med på både
sørlandscup 1 og 2, samt NC 2 i Ålesund og NC 3 i Moss. I år
har vi hatt seilere fra klubben som har deltatt i både Optimist
A, B og C under alle sørlandscupene. Det er gøy å se at det er
noen nye seilere som kommer til for hver sesong.
Vår trener gjennom mange år, Tomas Kjellstrand, avsluttet
sin trenergjerning i Seil Sør og for Christianssand-seilerne
under norgescupen i Moss. Det er trist at en så god trener
forlater oss til fordel for pensjonist-tilværelsen, men seilerne
har med seg mye erfaring og gode tilbakemeldinger fra ham.
Gjennom sommeren var noen av seilerne opptatt med å
lade opp til norgesmesterskap i Optimist på Nesodden. Her
stilte vi med seilere i både norgesmesterskap og «Coming
Stars». Dette ble en fin opplevelse for deltakende seilere, tross
svært krevende værforhold første regattadag.
I august deltok fem av klubbens optimistseilere, samt to
av Laser-seilerne og to Musto Skiff-seilere på sørlandscup 3 i
Søgne, før vi påfølgende helg var arrangør av sørlandscup 4 i
regi av Christianssands Seilforening. Dette ble en fin helg for
både store og små i foreningen, og det var en liten oppladning
på arrangementssiden til det som venter oss våren 2019. Da
skal vi arrangere norgescup i Laser og Optimist helgen 11.–12.
mai. Vi håper å se mange av dere som leser dette der.
Spesielt gøy har det vært denne høsten at vi har klart å
få opp en nybegynnergruppe med 11 seilere. Vi har fått ny
trener i foreningen som har stått for nybegynnergruppen, godt
hjulpet av ungdomsseilerne fra foreningen, Bendik Stening og
Helle Øren Svendsen. Nå håper vi at interessen varer gjennom
vinteren slik at vi har enda flere seilere som stiller i regattaer
neste sesong.
I skrivende stund avsluttes en flott treningshelg med både
Optimister og Lasere fra Kristiansand, Grimstad og Lillesand.
Det har vært en helg som værmessig har minnet om en sommerhelg – og det i oktober – med mange glade og fornøyde
barn, ungdommer og voksne. Ekstra gøy var det nok med
«Gubbe og Gubbine-regatta» for foreldrene arrangert av barna
på søndag ettermiddag. Her var konkurranseinstinktet på plass
hos den eldre garde også, selv om vinden var så godt som
borte og Optimistene var litt i minste laget for voksne menn.
Videre gjennom høsten fortsetter vi her sørpå å holde
koken med både tirsdagsregattaer så lenge lyset holder på ettermiddagen, og vinterserie på lørdager fremover mot jul, med
avsluttende Nisseregatta.
Vi gir oss med andre ord ikke ennå!
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Krevende, men svært vellykket
Denne sesongen har det
skjedd mye i Christianssands Seilforening. I juni var
foreningen arrangør av NM
og nordisk i Melges 24.
AV RAGNAR NIELSEN • Forberedelser og gjennomføring av
nordisk og NM i Melges 24
krevde mye av de aktive medlemmene. Det stilte 40 båter
til start, som er ny rekord.
Norge, Sverige, Danmark og
Tyskland var representert.
I tillegg stilte M 32
European Series med fem
superraske katamaraner med
lag fra Italia, Sveits, England
og Sverige.
Totalt var det nærmere
200 seilere på plass i Kristiansand denne helgen, i tillegg til
alle dyktige funksjonærer på
banen og på land.
Været var fantastisk fredagen under regattaene med
sol og vind.
Lørdag startet med vindstille som varte hele dagen.
Så stille har vi ikke hatt det
på Sørlandet på mange år.

Søndagen fikk vi alle værtyper med sol, regn og vind,
til tider kraftig bygevind.
Men arrangementet
fungerte ganske prikkfritt
både på land og på banen.
På banen gjorde regattasjef
Peter Hauff med mannskap en
god jobb.
Men arrangementet ble
et stort løft for klubben både
organisatorisk og økonomisk.
Da er det hyggelig at vi
har fått meget gode tilbakemeldinger og at flere ønsker
at vi skal arrangere nye store

regattaer her i Kristiansand
fremover.
Christianssands Seilforening har fått tildelt norgescup
i Optimist og Laser for barn
og ungdom 10.–12. mai 2019.
Det blir også et stort arrangement med opptil 150 joller
på vannet og med mange
tilreisende.
Hvis noen ønsker å mimre
litt, ligger det noen videoer
på YouTube. Se for eksempel
https://www.youtube.com/
watch?v=QfNF3bLB3I8&t

KJELL ANDERS OLSEN

Vi startet seint til Sørlandet å være dette året.

NM OG NORDISK MESTERSKAP I MELGES 24

MANGE: Med nærmere 200 seilere var arrangementet et stort løft for
Christianssands Seilforening.

KJELTRINGHOLMEN

Dugnadsinnsats på høyt nivå
Ute på Kjeltringholmen har
Christianssands Seilforening
bygget et praktbygg av et
lokale. Det er fritt for alle
medlemmer å bruke lokalet
og bryggen.
AV NANCY ANTONISEN • Tanken
er at stedet skal være en
samlingsplass for foreningens
medlemmer der de kan møtes
til sosiale sammenkomster,
arrangementer etter regatta
og for lek med joller og stand
up paddling. Vi har båter og
SUPer tilgjengelig for de som
kunne tenke seg å prøve.
I år har vi endelig fått inn
permanent strøm og vann. På
dugnad fra fantastiske medlemmer har vi gravd grøfter
og strukket kabler. For at vi
skulle kunne bruke toalettene der ute var det krav
om å bygge et renseanlegg
for kloakken. I samarbeid
INNSEILINGEN: På Kjeltringholmen kan man nyte Kristiansands
flotteste utsikt.

med øyas andre forening,
Arbeidernes båtforening, har
vi gravd, bygget og installert
et flunkende nytt renseanlegg
på øya. Fortsatt gjenstår det
litt arbeid rundt kummen på
vår side, men det får bli på
dugnad til våren igjen.
I andre etasje i bygget har
vi et flott kjøkken med komfyr,
steiketopp og kjøleskap. Det
er innredet med spisebord og
sofagrupper samt høybord til
å sitte å notere ved regattaer.
I underetasjen er det
lagerrom, og vi har søkt om
tippemidler til å bygge handicaptoalett. Foreløpig har vi to

enkle toaletter. En kjellerstue
er det også, med dobbeltdører
til å åpne opp så man kan
nyte sene kveldstimer med
Kristiansands flotteste utsikt –
innseilingen til byen.
Det gjenstår noen dugnadstimer for å liste ferdig
innvendig, henge opp plissegardiner, bygge rampe ned
til forsiden, bygge utemøbler
m.m. Men nå stenger vi snart
av for sesongen for så å
begynne med ny giv etter en
vinter med litt færre seilaktiviteter. Vi håper å se flere
medlemmer på Kjeltringholmen til våren.
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