Fortsatt god helse
Årsmøtet i Christianssands Seilforening
medførte store endringer i styresammensetningen. Vår tidligere leder, Kjell
Anders Olsen, takket av etter mange år
som leder og drivkraft i foreningen.
Styret består nå av leder Ragnar Nielsen (ny), nestleder Øystein Aas (ny),
styremedlem Nancy Antonisen (ny),
styremedlem Kjetil Solvang, styremedlem og leder i Seil Sør Birthe Øren (ny),
styremedlem Geir Odmar Heldal og varamedlem Cecilie Østeby. Det er gledelig
at kvinneandelen i styret har steget kraftig etter valget.
Foreningen har planlagt å gjennomføre mange aktiviteter
denne sesongen. Dette er med på å forberede oss til å kunne
gjennomføre større arrangementer i fremtiden. Så det er med stor
ydmykhet jeg har påtatt meg lederrollen i Christianssands Seilforening sammen med et kompetent styre.
Slik vi ser det, er fortsatt de viktigste aktivitetene i foreningen
vår å rekruttere og drive opplæring av nye unge seilere. Vi ønsker
også å gi de som viser interesse mer, og ikke minst mer profesjonell trening i regattaseiling. Det er gledelig at denne gruppen
er voksende. Her er Geir Odmar Heldal, Birthe Øren og Cecilie
Østeby de drivende kreftene i styret.
Det er også viktig å ha fokus på hvordan vi skal ta vare på
seilerne gjennom ungdomsårene. Derfor er det viktig å ha en forening som tilby mer enn bare seiling. Her må vi i styret – sammen
med foreldrene – utvikle miljø og aktiviteter som gjør at de unge
trives i klubben.
Vi har i år, etter flere års fravær, bestemt oss for å delta i Borgertoget i Kristiansand 17. mai. Det blir forberedelses-aktiviteter
16. mai, etter seiltreningen ved klubbhuset, og samling på klubbhuset med 17. mai-meny – pølser og is. Her har Joacim Nordli
tatt en aktiv lederrolle, og det setter vi i styret pris på.
Vi må også se på hvordan vi kan trekke til oss barn og unge fra
grupper som naturlig ikke har erfaring med eller kultur knyttet til
sjøen og seiling. Vi har noen tanker rundt dette, men vi trenger
litt tid på å få det organisert.
Dette som jeg nå har nevnt er viktig arbeid og vil være med på
sikre en av landets eldste Seilforeninger (Christianssand Seilforening ble etablert i 1881) fortsatt vil være ved god «helse» også
i årene fremover.
Blant andre aktiviteter foreningen skal gjennomføre denne
våren, vil jeg nevne at vi skal ferdigstille det nye seilanlegget med
brygger og nytt hus på Kjeltringholmen ved Kristiansand. Det
innbefatter å ferdigstille huset innvendig og å få på plass møbler
og annet inventar. Planen er at dette skal være gjennomført før
den årlige sommerseilskolen starter opp første uken i skoleferien,
slik at anlegget blir klart for bruk både til skolen og til glede for
seilere gjennom sommeren.
Vi ser også frem til å samarbeide med Bærum Seilforening
om Helly Hansen Skagen Race onsdag 24. mai. I år blir det start
fra Kristiansand i tillegg til fra Åsgårdstrand, som muliggjør at
båter fra vårt område og vestover kan delta på denne store begivenheten.
Vi i styret ønsker alle en god båtpuss og vårsesong.
Ragnar Nielsen, leder i Christianssands Seilforening
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Vårrapport
Etter den sene påsken og
mye varmt vær, er de fleste
seilerne godt i gang med
sesongen.
AV GEIR ODMAR HELDAL • Mye
rust har vært banket og tilpasning av nytt utstyr har
vært utfordrende. Følgebåter
er hentet ut fra vinterlageret.
(Vinterlager og vinterlager –
en av båtene ble satt inn i
januar og hentet ut igjen fra
dvale i begynnelsen av mars.)
Det har vært trivelig å se at
flere joller har dukket opp på
jolleplassen etter hvert som sola
har varmet mer og mer. Den første tirdagen møtte syv Optimistseilere opp, og de vil bli flere når
varmen kommer for alvor og
rutinene kommer i gang.
Det er satt opp en god plan
for hele sesongen lokalt. Alle
vet hva som skal skje og hvor
det er regattaer.
Fire Musto Skiff-er har vært
aktive på vannet så langt i sesongen, og vi vet at én til ikke
er langt unna. Så når vi klarer å
samle oss kan dette bli veldig
bra. Som Optimistene, samles
Musto Skiff-ene på tirsdager
og torsdager. Dette er med å
skape miljø og trivsel for alle.
Og så er håpet at vi klarer å rekruttere en båt eller to til.
En av Melgesene har vært
på Askøy på treningssamling
med en irsk verdensmester.
Ryktene sier at dette har gitt
et kjempeløft for dem som seiler denne båttypen. Vi gleder
oss til å se resultatet av samlingen og hvor mye fortere det
kommer til å gå.
De ivrige optimistseilerne
har vært på samlinger både i
utlandet, innlandet og på Sørlandet. Det de bringer tilbake
til klubben vil heve nivået også
på de båtene og seilerne som
kommer etter. Det er alltid vik-

IVRIGE: Både Optimistene og Musto Skiff-ene
i CSF trener både tirsdager og torsdager.
tig å ha noe å strekke seg etter.
Det betyr mye for utviklingen
at vi oppnår et nivå i klubben
som vi er fornøyd med.
Seiling er i konstant utvikling og det kommer stadig nye
mennesker til som ser tingene
på en annen måte eller har
andre erfaringer. I de fleste
tilfeller vil erfaringene kunne
brukes uansett om du driver
med tur- eller regattaseiling.
Det er utviklende og nyttig å
lese, snakke og få god trening.
Nå skal vi nyte tiden frem
mot sommerpausen. Ryktene
skal ha det til at noen voksne
har funnet frem gamle joller
og ønsker å delta i vårserien
på mosjonsnivå. I CSF seiler vi
alle klasser sammen på handicap. Vi bruker det engelske
handicap-systemet PN slik at
alle har mulighet til å delta. I
2016 hadde vi Musto Skiff-er,
E-jolle, Snipe, Laser og en 49er
innom tirdagsserien.
Etter seilaser og treninger
samles vi alle til en enkel gjennomgang av dagens strabaser
og til noen vidunderlige vafler.
Jo lengre vi har seilt, og jo mer
det har blåst, jo bedre smaker
vaflene.

velkomne og vi gleder oss til å
se mange medlemmer. Så setter vi kursen mot Borgertoget
hvor vi skal markedsføre oss
for resten av byen.
MÅLING. Når deplasementbåtene kommer frem er det
viktig at de blir brukt, og i kappestriden som utspiller seg på
onsdagene på Byfjorden er det
viktig at målebrevet er i orden.
Diskusjonene kommer alltid,
og respekten for at det blir seilt
etter ett system er alfa og omega. En riktig måling av båten
er avgjørende. Et viktig holdepunkt i seiling, som i alle andre
idretter, er at 80 % tror at de
er blant de 20 % beste. Muligheten for diskusjoner er mange.
Det viser seg at det systemet vi
har i Norge, med NOR Rating,
hvor alle etterlever og respekterer papiret, er rettferdig. Det
viktigste er at båten blir målt
og at målebrevet blir forstått.
Seiling er komplisert. Så
når du er ute og koser deg på
fjorden er det ikke mye annet
som foregår i hodet. All støy
som var der når du dro ut er
borte når du kommer inn igjen.
Seiling – en deilig sport.

BARNETOG. I år vil vi ta opp
tradisjonen som fotballen har
hatt lenge, med kamp 16. mai.
Vi skal ha vårserie og samler
alle sportsbåtene sammen
med jollene til en felles regatta på fjorden, samtidig
som vi planlegger og setter
i stand til 17. mai. Vi i CSF
er så heldige at vi holder til
midt i byen. Etter barnetoget
samler vi oss i klubblokalet og
har litt 17. mai-hygge. Alle er

MÅLING: Noen båter er morsommere å måle enn andre. Dette er
Overload, ny båt i Kristiansand.
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SEIL SØR OG NORGESCUP FOR OPTIMISTENE
Optimistene i CSF har allerede hatt mange timer på
vannet og er veldig motiverte for en ny seilsesong.
AV BIRTHE ØREN • En av seilerne tilbrakte påsken i Garda
Italia på Lake Garda Meeting
Optimist Class med det norske teamet, og én var i Bergen på påskesamlingen til
Ran Seilforening.
Seil Sør er et samarbeid
som seilforeningene på Sørlandet har hatt i flere år for
optimistseilerne.
I år, som alle andre år, er

vi så heldige å ha med oss
Tomas Kjellstrand som trener
på Seil Sør og på norgescupene. Han har lang erfaring
med unge seilere og er virkelig flink til å motivere og få
seilerne til å yte sitt beste når
de seiler regatta.
CSF vil denne sesongen
ha to seilere i A-gruppen i
norgescup og to seilere i Bklassen. Så håper vi at kanskje flere blir med i løpet av
2017-sesongen.
Så hvis det ikke allerede
er gjort, er det nå bare å
pusse tilhengerfestet, hekte

på tilhengeren med RIB-en
og Optimistene, og dra av
gårde med ungdommen på
nye seilopplevelser.
Vi gleder oss.

BIRTHE ØREN
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SAMLING: Seil Sør sammen
med norgescup-trener Tomas
Kjellstrand under NC 2 i Ålesund
2016.

