
Styrets å rsberetning 2019 
 
Styret i CSF i 2019 har bestått av: 
Ragnar Nielsen  Leder/Økonomi   
Kjetil Solvang   Nestleder/Kjølbåter 
Nancy Antonisen  Styremedlem/Administrasjon 
Birthe Øren   Styremedlem/ Jolle/SeilSør 
Sten Ove Stening  Styremedlem 
Joackim Nordlie   Styremedlem 
   
Øystein Aas   Varamedlem 

Antall medlemmer 
Pr. 31/12 2019 har CSF 106 medlemmer. (1/1 2019 100 medlemmer etter rydding i 
registeret) 
13 er under 18 år. 
13 medlemmer har ikke betalt kontingent for 2019. 
 
 

Møter 
I 2019 er det gjennomført 09 offisielle styremøter, 1 årsmøte,.  
 

Oppsummering Aktiviteter 2019 
CSF har gjennomført følgende aktiviteter i 2019: 

• Nybegynnerkurs i august for jolleseilere med totalt 8 nybegynnere 

• Arrangert Norges Cup2 i Optimist og Laser 

• CSF Race Weekend; 
o Sørlandscup joller 

• Fått Kjeltringholmen bruksklar, Øystein, Rolf Anders og Joacim har lagt ned betydelig 
jobb. Gjenstår fortsatt litt jobb.  

• Trening for jolleseilere tirsdager og torsdager, inkl. regatta annenhver tirsdag (Geir 
Odmar primus motor) 

• Nattevaktstjeneste  Nodeviga og Otterdalen. Nattevaktene organiseres av Inge F 
Salvesen 

• Utleie av seilloftet 

• Bestilt nye møbler til Seilloftet som blir levert januar 2020 

• 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 
 

2019 sesongen startet med at vår nyanskaffete rib ble stålet fra båtplassen i Otterdalen 
Småbåthavn. Dette var veldig kjedelig. Vi fant Ribben igjen, men Forsikringsselskapet 
kondemnerte både båt og motor. Vi har mottatt pengene fra forsikringen, men siden motoren 
var gammel, dekker ikke forsikringen anskaffelse av ny rib med motor. Ny rib  vil bli levert 
mars 2020. 
 
Alle voksne medlemmer i CSF skal motta 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 2019 
 

 

Jollesesongen 2019 var en aktiv sesong for CSF.  

 

Fra å ha to CSF seilere som startet sesongen i påsken med trening og regatta i Garda Italia, 

til å arrangere Norges Cup 2 for Optimister og Lasere for over 100 joller og to baner.  

 

For Lasergruppen i CSF/LSF var det NC1 i Sandefjord med varierende vindforhold. Her ble 

det tatt mange notater da CSF skulle arrangere NC bare to uker etterpå.  

De to første ukene i mai gikk dagene i forberedelser til storinnrykket av jolleseilere og 

foreldre fra alle kanter i landet.  

CSF viste utrolig bra dugnadsånd og fikk mange til å hjelpe til, samt god støtte fra Lillesand, 

Grimstad og Arendal seilforening.  

Sola skinte og det var godt med vind begge dagene, så vi kunne klappe oss på skuldrene 

etter en bra gjennomført NC med mange fine minner for både seilere, foreldre og hjelpere.  

 

 

Etter det var Lasergruppen med på NC3/ Europacup i Stavanger som gikk over tre dager. 

Her var det varierende forhold dag til dag, men et bra arrangement. Samt at den nye 

Jollehengeren til CSF ble tatt i bruk og fungerer utmerket.  

 

Optimistgruppen i CSF har vært aktive og deltatt på alle Sørlandscupene i sesongen med 

gode resultater både i A og B gruppen. Det har også vært arrangert flere treningssamlinger i 

CSF for Optimistseilere på Sørlandet og har fått et godt samarbeid med blant annet Mandal 

seilforening som har fått Optimistseilere igjen.  

Det har blitt gjennomført hele 50 seilaser på tirsdagsregattaene. Hvor det har vært 6 

deltagere.  

Etter seilsesongen har Optimistgruppen vært aktiv i gymsal på torsdager med fysisk trening.  

 

CSF hadde intro treninger for nybegynner for Optimister i august- september.  

 

Sommeren ble tilbrakt i Tønsberg og Nordisk Mesterskap for noen av CSF seilerne. Sommer 

og sol og mange bra dager på vannet både med treningsdager i forkant og flere dager med 

regatta.  

 

Etter at Jollegruppa i CSF stod uten trener i en periode var det godt at nye bekjentskaper fra 

Garda i påsken gjorde at CSF har fått en meget dyktig Jolletrener. Kristian Fredrik fra 

Sandefjord Seilforening flyttet til Kristiansand for å studere på UIA og har blitt CSF sin 

hovedtrener. Noe både seilere og foreldre er meget fornøyde med.  

 

Siste Norges Cup var i Bergen i september og da er det godt å ha fått gode seilvenner rundt 

omkring i Norge. Så når foreldrene svikter og legger egne planer, er løsningen å fly til Bergen 

og få låne en Laser av Ran seilforening med full oppvartning av Jolleforeldre i Bergen. Og 

kom hjem glad og fornøyd med den beste plasseringen i sesongen.  

 



Høstferien ble tilbrakt på Hvasser hvor Norges Seilforbund arrangerte Laser samling. En fin 
avslutning på sesongen med masse bra seiling samt mye gøy sosialt. 

Melges aktiviteter 2019. 

Melgesmiljøet i Kristiansand og Sørlandet fikk seg en oppsving fra og med 2018 sesongen 

som følge av god jobbing fra noen ildsjeler og NM på hjemmebane. Ildskjeldene drar i gang 

diverse samlinger, regattaer m.m. Det jobbes også stadig vekk dugnad for å få inn litt penger 

til reisekassa og oppgradering av seilgarderobe m.m. 

Det var i 2019 tre aktive Melgeslag som seiler for CSF. På Sørlandet er det i tillegg 1 aktiv 

båt fra Farsund, 3 fra Vågsbygd, 1 fra Lillesand, 1 fra Grimstad og 3 båter i Arendal. (Totalt 

11 båter) 

En av CSF Melgesene startet sesongen med Speedcamp på Askøy så tidlig som i 

begynnelsen av april. Senere gikk turen til Java Cup i Farsund. Selv om værgudene ikke var 

like snille som året før ble dette atter gang et fantastisk bra arrangement. Det blåste til tider 

svært mye, men det skremmer ikke CSF båtene som ble nr. 2, 3 og 5.  

I slutten av juni deltok alle tre Melgesene på Hankø race Week. Til tider viste det seg at det 

går an å holde følge med Norges beste seilere.  

Kaboom (med Gisle Bø som skipper) stilte også i Arendal Open i midten av juni. Sol og 25 

grader både på land og i vann er ikke hverdagskost.  

NM på Askøy i overgangen august- september var årets store mål og det viste seg at det var 

tatt flere steg i riktig retning sammenlignet med året før. Det ble 5. 6. og 17. plass til CSF 

båtene.  (Av 26 båter) 

 



 

 

 



 
 
Rapport fra kjølbåtene 2019  
  
Onsdagsseilasene:  
Csf og Vågsbygd seilforening samarbeider om onsdagsseilasene. Antallet deltakende båter 
har vært synkende de siste årene, og mange av båtene stiller opp litt sporadisk. Dette er litt 
urovekkende. Samarbeidet mellom foreningene fungerer bra. Premieutdelingen for hele 
sesongen ble i god tradisjon tro avholdt på seilloftet rett etter siste regatta i høstsesongen 
fredag 20. september. 
 
Det var 5 (mot 6 i 18) deltakende CSF båter på våren og 7 (mot 8 i 18) på høsten. Totalt var 
det 18 båter som deltok på våren og 19 på høsten. (24 på våren og 27 på høsten i 2017) Det 
var «mot normalt» ingen CSF båter som gikk til topps i verken lav eller høy klasse. 
  
Bøddelen:  
11 deltakene båter, Kun Tjans med Bjørn Sødal fra CSF. De ble nr. 2 med sin X-332. 
Onsdagsseilasene:  

Kjeltringholmen 

Året 2019 på Kjeltringholmen 
Kjeltringholmen har nå fått ombygd toalettene fra to små toalett til handicap toalett. Dette 
frigjør tippemidler.  
Videre har det blitt bygget flere benker og bord til å ha ute. 
Persienner er hengt opp på sørvinduene 
Gamle maritime klenodier er «lånt» oss fra Lars Hoven som interiør. 
Det er levert ut materiell til å bygge platting og rampe/trapp ned fra 2. etg? 
Det er fortsatt småputtel som mangler inne. Foringer og lister, hull i vegg til vifte. 
Utendørs må vi legge ut pukk, bygge rampe, kle inn rør ledninger inn i huset. Det kreves at vi 
får ut materiell og pukk. 
Mangler flaggstang, overrett merke 
 
 
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.  
 

 
Ombygging av toalett på Kjeltringholmen til HC toalett. 
 
Styret 
Christianssands Seilforening 


