CHRISTIANSSANDS
Frivillighet og engasjement
Seilsporten er prisgitt dugnadsinnsats
og ildsjeler.
Idrettsnorge er fundamentert på
dugnadsinnsats og ildsjeler som legger ned enorme mengder timer for å få
idrettsklubber og arrangementer til å gå
rundt. Uten denne innsatsen hadde det
ikke vært mange aktiviteter for barn og
unge. Det legges ned så mye dugnadsarbeid at det i dagens samfunn er konkurranse mellom klubber og aktiviteter
for å tiltrekke seg barn og medlemmer.
Fra barnas perspektiv er dette veldig bra. Det gir stort mangfold
og mange muligheter.
Fra klubbenes perspektiv blir det en utfordring. Det må jobbes
mer og mer, og det må legges mer og mer til rette for å tiltrekke
seg aktive utøvere i konkurranse med andre klubber som jobber
like hardt for å tiltrekke seg de samme barna. Er det mulig å få
til samarbeid på tvers av idrettsgrener og foreninger for å gi et
tilbud som er til det beste for både utøvere og foreninger? Er det
mulig å få idrettsgrener som har aktiviteter på motsatt sesong av
hverandre til å finne sammen og «dele» på barna?
I Christianssands Seilforening opplever vi økt dugnadsinnsats
og økt engasjement blant medlemmer. Vi har en del foreldre som
engasjerer seg, men jeg er veldig glad for at vi har mange «ikkeforeldre» som bidrar også. Dette er en stor styrke. Det betyr at de
som engasjerer seg og bidrar til foreningen, gjør det fordi de har
et engasjement for foreningen og seilsporten, og ikke kun fordi
barna er aktive seilere. Jeg mener det er sunt å ha en blanding av
både foreldre og genuint interesserte bidragsytere.
2015 har så langt vært historisk i forhold til aktivitet og dugnadsinnsats i Christianssands Seilforening. Det er lagt ned utallige timer i sommerseilskolen, i nytt anlegg på Kjeltringholmen, i
CSF Race Weekend og ikke minst i treninger og nybegynnerkurs
for jolleseilerne. Tusen takk for denne innsatsen. Vi har kommet
veldig godt i gang. Nå er det viktig å holde kursen vi har staket
ut. Denne kursen skal vi seile videre og samtidig ha det veldig
gøy underveis.
Kjell Anders Olsen, leder i Christianssands Seilforening
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Fikk smaken på seiling

Christianssands Seilforening
arrangerte sommerseilskole
for barn for første gang i år.
Det ble en suksess.
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barn i alderen 9–15 år deltok
på sommerseilskolen, og vi er
veldig godt fornøyde med hva
vi klarte å få til.
Planleggingen startet allerede sist høst. I januar fikk
vi lokket Per Christian Bordal
fra NSF ned til Kristiansand
for å gi oss noen tips om hva
som er viktig å tenke på for å
gjennomføre en seilskole på
en god måte. Dette var veldig
nyttig og til stor hjelp i videre
planlegging.
Målet for oss i CSF med å
arrangere seilskole er utelukkende rekruttering av jolleseilere. Vi har vært i en bølgedal
når det gjelder aktive jolleseilere. Nå opplever vi økt interesse
og flere som ønsker å prøve å
seile jolle. Det er vi selvfølgelig veldig glade for. Dette viser
at jobben som legges ned av
styret og av frivillige, gir uttelling. Den seilgleden vi opplevde
blant deltagerne på sommerseilskolen, gir oss motivasjon
til å jobbe videre.
Det er utrolig hvor mye
barna lærer om seiling på én
uke. De aller fleste hadde ikke
vært i en seiljolle før og kunne
ingenting om seiling da de
møtte opp den første dagen.
Allerede på den andre dagen
av seilskolen var det noen som

SOMMERLEIR: Joachim Nordlie
var instruktør for SUP-erne.
Instruktører ellers var Silje Rognhaugen, Liv Rønholt Nilsen, Nicolai Østeby og Helle Svensen. Gisle
Bø lærte bort knuter og Runar
Olaussen og Silje Rognhaugen tok
barna med på kjølbåtseiling.
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Takk til Gjensidigestiftelsen og NSF
Tusen takk for tildelingen av
tre RS Feva-er til Christianssands Seilforening.
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ENGASJERTE: Fører er Gisle Bø og Runar Olaussen i baugen er blant
dem som bidrar med frivillig innsats i Christianssands Seilforening.

RS FEVA: Geir Odmar Heldal til
rors og mannskap Jeppe Heldal
begynner å bli kjent med båten.
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prøvde seg på en uformell regatta. De aller fleste deltok på
avslutningsregattaen med god
kontroll på båten og med god
båtfart.
Dette lover bra for videre
seilaktivitet i jollegruppen
vår. Signalene vi har fått fra
deltagerne er at veldig mange
av dem kommer til å fortsette
med seiling i Christianssands
Seilforening. Da har vi oppnådd målsetningen med sommerseilskolen.
Det er på sin plass å takke
alle som stilte opp frivillig og
tok seg fri fra jobb for å bidra
til å gjennomføre CSF sommerseilskole. Det står virkelig
respekt av den innsatsen som
ble lagt ned. Vi håper det ga
mersmak og at vi kan kopiere
opplegget og få med oss de
samme lederne til neste år. Tusen takk for innsatsen!
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Feva-ene vil gi foreningen en
ny dimensjon i seil- og regattatrening. Vi er også glade for
at flere foreninger på Sørlandet fikk tildelt samme type båt.
Nå starter jobben med å bygge
opp et miljø for denne klassen.
Det bør være helt naturlig
at foreningene på Sørlandet
som har RS Feva i «stallen»

samarbeider om å få i gang
treninger og lokale regattaer
for denne båttypen.
Jeg er også sikker på at NSF
vil bidra med tips og råd om
hvordan vi skal gå frem for å
få i gang seilere i RS Feva. Vi
i Christianssands Seilforening
har i hvert fall rigget båtene
og er blitt kjent med båttypen
slik at vi kan bidra videre til
ungdommen som skal trene i
dem og seile regatta.

