TILBAKEBLIKK

CHRISTIANSSANDS
SEILFORENING

Takk for det gamle, og godt nytt seilår
Styret i Christianssands Seilforening
gleder seg til en ny, aktiv seilsesong.
Sola har snudd og det er på tide å rette
blikket fremover. Det blir lysere og sesongstarten nærmer seg. Januar, februar og mars blir viktige måneder for
styret for å planlegge en aktiv sesong.
Styret håper at alle våre gode hjelpere,
som har stilt opp for Christianssands
Seilforening i mange år, har lyst til å
være med videre. Vi er takknemlige for
all hjelpen vi får.
Dersom det er noen som ikke har vært med tidligere, men som
kunne tenke seg å være med å bidra på ett eller flere av arrangementene vi gjennomfører i løpet av seilsesongen, er det bare å
ta kontakt med noen i styret. Alle, både «gamle» og nye hjelpere,
er hjertelig velkomne.
Vi ses snart på fjorden.
Kjell Anders Olsen, leder i Christianssands Seilforening

Stor aktivitet og mange høydepunkter
I årets første utgave av
SEILmagasinet ønsker vi å
benytte anledningen til å se
tilbake på høydepunktene
fra sesongen 2015 og takke
alle som har bidratt.

CSF Sommerseilskole ble
arrangert for første gang
i 2015. Det var en spent
gjeng som 22. juni tok imot
23 ferske seilere til som-

CF RACE WEEKEND

Christianssand Seilforening var en av de heldige seilforeningene
som fikk tildelt tre RS Feva-er. Det er vi veldig glade for. Sesongen
2015 ble brukt til å bli kjent med båten.
Målet for sesongen 2016 er å ta båtene i bruk på juniornivå.
Takk til seilforbundet og Gjensidigestiftelsen for tildeling av båter.

CSF Race Weekend 2015 ble
som vanlig arrangert i flott
sommervær 22. og 23. august.
Det ble gjennomført
Sørlandscup for joller, europacup for Musto Skiff,
klasseregatta for Melges
24, shorthanded-regatta og
Oksø-seilasen for kjølbåter.

NYTT FRA CHRISTIANSSANDS SEILFORENING • csf.no

Nr. 1 2016

merseilskole. Erfaringen fra
seilskolen i 2015 er at vi føler vi traff godt på opplegget
når det gjelder balansen mellom seiltrening, lek og teori.

Styret i CSF planlegger ny
skole i 2016 med tilnærmet
likt opplegg og innhold som
i 2015.

med. Fokuset vårt er å levere
høy kvalitet på alt vi driver
med, og da er det begrenset
hvor mange nybegynnere vi
har kapasitet til å ha på kurs.
Fokus på kvalitet har vist

seg å være riktig. Vi har ca.
70 prosent av nybegynnerne
fra våren 2015 med videre.
Stor takk til trenerteamet,
som har en stor del av æren
for dette.

NYBEGYNNERKURS
Våren 2015 opplevde Christianssands Seilforening stor
interesse for nybegynnerkurs
i seiling. Kapasiteten ble faktisk sprengt og vi måtte si nei
til flere som ønsket å være

Tidlig vår 2015 gikk Kjeltring-gjengen i gang med arbeidet for å
få den nye hytta på Kjeltringholmen så klar som mulig til oppstart av CSF sommerseilskole 22. juni. Det ble lagt ned mange
dugnadstimer for å få hytta klar.
Målet for 2016 er å få hytta helt ferdig, samt få innlagt vann.

bedre kvaliteten ytterligere i
sesongen som kommer.
Alle foto: Kjell Anders Olsen.

SOMMERSEILSKOLE

TILDELING AV RS FEVA-JOLLER

KJELTRINGHOLMEN

AV KJELL ANDERS OLSEN • 2015
var en sesong preget av høy
aktivitet og mange prosjekter.
Styret i Christianssands
Seilforening håper å opprettholde aktivitetsnivået og for-

