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Antall medlemmer
Pr. 1/1 2018 har CSF 130 medlemmer. (1/1 2019 100 medlemmer etter rydding i registeret)

Møter
I 2018 er det gjennomført 09 offisielle styremøter, 1 årsmøte, 3 møte med ABF, 3
jollegruppemøter, 2 møter knyttet til NC 2019, 3 møter i Hyttestyret, 4 forberedelses møter
om NM Melges 24 i 2018.

Oppsummering Aktiviteter 2018
CSF har gjennomført følgende aktiviteter i 2018:
• Nybegynnerkurs i august for jolleseilere med totalt 9 nybegynnere
• Arrangert Nordisk/NM i Melges 24
• CSF Race Weekend
o Eurocup Musto Skiff
o Sørlandscup joller
• Deltatt folketoget 17. mai
• Fått Kjeltringholmen bruksklar, Øystein, Rolf Anders og Joacim har lagt ned betydelig
jobb. Gjenstår fortsatt litt jobb.
• Arrangert St.Hans for medlemmer på Kjeltringholmen.
• Trening for jolleseilere tirsdager og torsdager, inkl. regatta annenhver tirsdag (Geir
Odmar primus motor)
• En aktiv jollegruppe med deltakelse i alle fire Sørlandscuper, alle fire Norgescuper,
(se egen jollerapport).
• Nattevaktstjeneste i Christianholm og Nodeviga. Nattevaktene organiseres av Inge F
Salvesen
• Utleie av seilloftet
• Bemannet kontoret mandager mellom 18.30 og 19.30
• «Takk for hjelpen» samling for medlemmer som har bidratt til foreningen
• Skrevet innlegg til klubbsidene i Seilmagasinet
• Medarrangør for onsdagsregatta for kjølbåter sammen med VSF
2018 var igjen et veldig aktivt år for Christianssands Seilforening. Styret har over flere år hatt
fokus på å øke antall aktive jolleseilere. Nybegynnerkurset i august 2018 fikk 8 deltagere.
Rekrutering må fortsatt ha stort fokus. Vi har hatt gode trenere på nybegynnerkurset i 2018
med et godt opplegg for å skape trygghet og vennskap for de unge seilerne. Helle og Bendik
har deltatt som hjelpetrenere på Nybegynnerkurset. Dette var veldig vellykket. Vi har hatt
regelmessig trening gjennom vinteren i Brannvesenets gymsal som vi har leiet 1 time i uken.
I rekruttgruppen er det nå flere lovende seilere som kan ta steget opp i regattagruppen i løpet
av kommende sesong.

Tilgang og kapasitet på trenere og ledere oppleves som begrensning i forhold til det
aktivitets- og kvalitetsnivå styret ønsker. Det blir stor belastning på de samme ildsjelene hvert
år. Nå som jollegruppen vokser håper og tror vi at vi vil få ”tilgang” på flere engasjerte
foreldre som kan bidra til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter. I 2018 har utviklet tett
samarbeid med Lillesand Seilforening på Laser. Helle har trent sammen med dem.
Alle voksne medlemmer i CSF mottar Seilmagasinet. Der har CSF en egen klubbside som vi
bruker som kommunikasjonskanal ut til medlemmer. Det er utfordrende å fylle disse sidene
med innhold vinterstid, men vi tror dette er en fin måte å holde våre medlemmer oppdatert på
aktiviteter og planer gjennom sesongen. Vi har opplevd utfordringer med distribusjonen av
Seilmagasinet til nye medlemmer, og å holde medlems lister oppdatert til enhver tid. Vi må
fortsette å jobbe med å få et godt system slik at vi er sikre på at alle medlemmer får
Seilmagasinet.

Jollegruppa 2018
Seilsesongen startet brått for Jollegruppa da det var snøforhold langt utover våren.
Så etter kun et par treninger var det rett på årets første Nores Cup hos KNS i Oslo.
CSF stilte med Optimist seilere i både A og B klassen. Videre gikk turen til Norges Cup i
Ålesund med fine treningsdager før regattaen sammen med Bundefjorden Seilforening og
Seil Sør trener Thomas Kjelstrand.
Siste Norges Cup før sommeren var i Moss med masse sol og en hel dag uten vind. Med AP
på vann ble det en sosial dag for CSF seilerne. Samt at vi tok avskjed med vår kjære Seil
Sør trener som bestemte seg for å pensjonere seg.
CSF har også vært aktive på Sørlandscupene som har vært i Lillesand to ganger,
Kristiansand og Søgne. Bendik vant Sørandscupen sammenlagt denne sesongen.
I sommerferien var det NM for Optimister på Nesodden hvor CSF stilte en deltager i hver
gruppe. Jente, Gutt og Comming Star.
Etter sommeren gikk Helle over i ny båtklasse – Laser 4.7. Der har CSF et godt samarbeid
med Lillesand Seilforening så treningene er hovedsaklig i nabo kommunen.

Etter sommerferien var det trenerskifte for Optimistene. Lene flyttet til Oslo etter studiene og
Sigurd gikk videre til nye studier i Ålesund. Så i august var det Gard og Aleksander som
overtok treneransvaret. Men de er klare for nye utfordringer etter våren grunnet studier i
andre byer så da må vi bruke tiden fremover til å se etter nye trenere for jollegruppa.
Ved skolestart i august startet CSF opp med nye Optimistseilere.
Bendik og Helle var sammen med Gard som trener og gjorde en veldig bra jobb. Flere av
våre nye Optimistseilerne har vært med i gymsalen på Brannstasjonen hvor jollegruppa har
treninger i nå på vinteren og vi håper å se dem på sjøen nå som temperaturen tar seg opp.

Melges aktiviteter 2018.
Melgesmiljøet i Kristiansand og også på Sørlandet fikk seg ett oppsving i 2018. Dette
antagelig delvis på grunn av at Nordisk/NM ble arrangert i Kristiansand. Det kom to nye båter

til byen med Spica og Team Bitpro. I tillegg har Arendal og etter hvert også Grimstad fått
aktive båter.
Sesongen startet med Speedcamp på Askøy 7-8. april. De hentet inn internasjonale
verdensklasse - trenere og kjørte ett utrolig bra opplegg. Alle 4 CSF Melgesene tok turen for
å få en god start på sesongen.
26.- 27. mai var det dags for Java Cup i Farsund. 27 grader og gode vindforhold bidro til ett
uforglemmelig arrangement. CSF båtene hevdet seg godt i ett felt på 15 båter. (2. 3. 4. og 6.
plass)
Nordisk og NM, Csf var for de fleste årets høydepunkt. Stort sett lite vind på fredagen, og
mye vind søndag gjorde at deltakerne fikk prøvd seg i alle forhold. Det ble et meget godt
gjennomført mesterskap både på land og vann.
Kaboom (Gisle Bø, Tom Johannesen, Joackim Nordlie og Kjell Anders Olsen/Kjetil Solvang)
deltok også på Hankø raceweek i juni og i Dansk mesterskap i Kerteminde i slutten av
august. I tillegg stilte et lag bestående av seilere fra tre ulike CSF Melgeser opp på Java Cup
i Askøy i slutten av september.

Rapport fra kjølbåtene 2018
Onsdagsseilasene:
Csf og Vågsbygd seilforening samarbeider om onsdagsseilasene. Antallet deltakende båter
sank noe sammenlignet med 2017. Samarbeidet mellom foreningene fungerer
bra. Premieutdelingen for hele sesongen ble avholdt på seilloftet fredag 21.09.18 uten
regatta i forkant pga. for sterk vind.
Det var 6 deltakende CSF båter på våren og 8 på høsten inkl. to Melges’er. Totalt var det 19
båter som deltok på våren og 21 på høsten. (24 på våren og 27 på høsten i 2017) Det var
mot normalt ingen CSF båter som gikk til topps i noen av klassene i 2018.
Flødeseilasen:
Regattaen er årets store høydepunkt for mange seilere på Sørlandet. Det var 32 deltakende
båter totalt. 4 båter fra CSF. CSF båten Tjans med Bjørn Sødal vant Short hand klassen.
NM og Nordisk mesterskap i Melges:
Csf arrangerte NM og Nordisk mesterskap for Melges. Samtidig arrangerte vi også
Europacup for M32 katamaraner.
Foreningen fikk mye skryt for ett proft gjennomført arrangement. Ragnar og Gisle med flere
la ned mye arbeid for å få på plass alt av avtaler, sponsorer telt og utstyr. Det ble særdeles
godt tatt i mot at en fikk til ett kompakt mesterskap. Det at arrangementet ble kompakt hadde
blant annet med at en inngikk avtale med Thon Wergeland hotell, at en leide Tresse til
båthengere og at vi hadde et stort telt til brifing, fest o.l.
Det deltok 7 utenlandske båter, 4 svenske, 2 danske og 1 Tysk båt. Kristoffer Spone med
mannskap gikk av med seieren i det største NMet i klassen som noen gang har vært
arrangert. Den gamle rekorden var 37 båter i 2013. Team Spika (Ove Bessesen, Inge
Salvesen, Terje Antonisen og Stian Liebermann) ble beste CSF båt med en respektabel 11.
plass. (9 av de norske båtene) Kaboom ble nr. 15, Team Bitpro nr. 20 og Stumpen nr. 31.
NM Express i Stavanger:

Team Bitpro (Jon Houge, Kjetil Solvang, Bård Løvdal og Trond Bjorvand) ble nummer 6 i
feltet på 41 deltakende båter. KNS båten med Kristoffer Spone som skipper ble
norgesmestre.
Bøddelen:
9 påmeldte båter, Kun Overload med Erik Brunborg som skipper stilte fra CSF og vant stor
klasse.

Kjeltringholmen
Permanent strøm er nå i installert med egen måler. Vi har kjøpt oss inn med 50% i sjøkabel
som går fra Lyngøya til Kjeltringholmen.Det er i tillegg gravd strømkabel til brygga vår med
tanke på fremtidig lys og stikkontakt.
Sommervann fra kommunalt vannverk er installert i bygget med mulighet for fremtidig kran
på brygga vår. Vi er medeiere med 50% i vannslange som går fra Lyngøya til
Kjeltringholmen.
Felles kloakkrenseanlegg er installert på ABF tomt. Vi har gravd ned egen pumpe kum med
slange fra anlegget vårt.
Vi har betalt 50% av anskaffelse og installasjon av renseanlegget oss inn med 50% i
anlegget
Tinglysning av avtaler om strøm, vann og renseanlegg pågår og er hos Kartverket
Montert 3 stk ovner som har mulighet for styring via nett. (nett ikke satt opp der ute) Dette
som frostvakt på vinteren.
Hva som gjenstår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For å få tippemidler til vann, strøm og renseanlegg, må vi lage et Handicap toalett.
Må få ferdigstilt dette prosjektet i 2019
På framsiden mangler det noe pukk for å få dekket til pumpekummen.
Overett merke
Flaggstang
Foringer og lister på dører og vinduer.
Utlufting til ventilator
Brannvarsler
Timer på kaffekoker/vannvarmer
Trygg adkomst fra ned til fremsiden av bygg (trapp og platting).
Videre må bruken av anlegget defineres og husregler
Vurdere utleie av anlegget.

Husstyret Kjeltringholmen 2018
Har i 2018 bestått av Nancy, Rolf Anders, Thorstein, Øystein, Joakim, Ingrid og Anne Cathrin
Vi har hatt 3 møter og invitert til 2 dugnader.
Det er de samme som stiller til dugnad og som bruker stedet. Vi må få opp interessen for å
bruke stedet.
Noe av det som er gjort:

Det er blitt kjøpt inn engangs vaskeutstyr, Diverse kjøkkenutstyr
Ferdigstilt kjøkken utenom vifte.
Ryddet og kastet
Gravd grøfter og lagt kabel (strøm, renseanlegg og vann)
Kjøpt inn solskjerming, ikke alle montert enda
Laget benker ute
Fikset brygge
Bygget renseanlegg, koblet oss på
Søkt tippemidler til handikap toalett
Henge opp info om hvordan få kode til nøkkel
Lage klart reglement for øya?
Husregler:
Vi er enige om ikke å ha for mange regler i begynnelsen før medlemmene begynner å bruke
huset. Ser an etterhvert om vi må sette noen retningslinjer for bruken.

Arbeidet i styret oppleves som positivt og alle styremedlemmer bidrar aktivt. Ansvarsområder
er fordelt mellom styremedlemmene. Det legges ned betydelig innsats, og jeg ønsker å takke
alle for innsatsen. Jeg ønsker også å takke alle utenfor styret som gjør en formidabel jobb for
CSF. Uten dere hadde vi ikke kommet så langt som har. Vi er på god vei til å bli den aktive
seilforeningen vi ønsker å være.

Styret
Christianssands Seilforening

