
Styrets å rsberetning 2020 
 
Styret i CSF i 2020 har bestått av: 
Ragnar Nielsen  Leder/Økonomi 
Liv Sindland    Nestleder 
Geir Odmar Heldal  Jolle    
Kjetil Solvang  Kjølbåter 
Nancy Antonisen  Styremedlem/Administrasjon 
Birthe Øren   Styremedlem/ Jolle/ 
Joackim Nordlie   Styremedlem 

Terje Antonisen  Varamedlem   
Inge Salvesen  Varamedlem 
 
Antall medlemmer 
Pr. 31/12 2020 har CSF 98 medlemmer. (1/1 2020 106 medlemmer etter rydding i 
registeret) 
88 er over 18 år 
10 er under 18 år. 

. 
 
 

Møter 
I 2020 er det gjennomført 10 offisielle styremøter, 1 årsmøte.  
 

Oppsummering Aktiviteter 2020 
CSF har gjennomført følgende aktiviteter i 2020: 

• Nybegynnerkurs i august for jolleseilere med totalt 8 nybegynnere 

• CSF Race Weekend; 
o Sørlandscup for joller 

• Jobbet med å få Kjeltringholmen bruksklar, Rørleggerarbeid knyttet til toalettet ferdig. 
Tippemidler utbetalt.  

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

• Nattevaktstjeneste  Rona. Nattevaktene organiseres av Inge F Salvesen 

• Utleie av seilloftet Nesten alt avlyst etter 12. mars som skyldes korona. 

• Seilloftet slipt og lakket gulv, og nye møbler installert 

• Bemannet kontoret mandager mellom 18.30 og 19.30 

• Skrevet innlegg til klubbsidene i Seilmagasinet 

• Medarrangør for onsdagsregatta for kjølbåter sammen med VSF 
 

2020 startet med utskifting av møbler på seilloftet. Vi gav bort de gamle møblene . Gulvet ble 
slipt og lakket (4 strøk.) Nye møbler ble levert og satt på plass 8 bord og 51 stoler. 
 
I mars startet seil sesongen for jollene og den nye ribben ble levert, 
Men det gjorde også pandemien og alt ble stengt ned fra 12 mars. 
All utleie ble kansellert, og all treningsvirksomhet stoppet. 
 



CSF har fått utbetalt 70% av estimert tap på utleie på grunn av Korona pandemien. 
 
Norgesmesterskapet for Albin Express ble til slutt avlyst av NSF. Heldigvis på et tidspunkt før 
vi hadde reelle utgifter. Men Express klubben ønsket å komme til Kristiansand, så det avlyste 
NM ble flyttet til 2021 men fremdeles i Kristiansand. 
 

 
 
Jollegruppa 2020 
 
 
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. 

Rapport for kjølbåt og Melges 2020 
  
Onsdagsseilasene:  
CSF og Vågsbygd seilforening samarbeider om onsdagsseilasene. Antallet deltakende båter 
har vært litt synkende de senere årene.  
 
Vårsesongen ble avlyst pga. Covid 19 og reglene som gjaldt i det tidsrommet.  
 
Etter en sommer med liten smitte, ble det igjen arrangert regatta, men da med maks to i hver 
båt. Det ble seil i 2 klasser, med og uten flyvende seil. Deltakelsen var gledelig, 32 påmeldte 
båter hvor flere av båtene var «nye», noe som er veldig positivt. 
 
Påmeldingsavgift ble satt meget lavt og det var også egen trekning av bra premier ut fra 
påmeldingen. Dette kan ha påvirket positivt, uansett så var det godt å få seilt på fjorden 
igjen. Som vanlig ble det premieutdeling etter siste regatta i på seilloftet i CSFs klubblokale. 
Totalt var det 6 CSF båter som deltok, resten var fra VSF, utenom 2 fra Søgne. 
 
Vinner av klassen uten flyvende seil: Amalie med Geir Lindevik som skipper (VSF) 
Vinner av klassen med flyvende seil: X-Bitpro med skipper Jon A. Hauge (CSF) 
 
Se ellers resultater på nettsiden, vi gratulerer 
 
Flødeseilasen:  
Avlyst pga. Covid 19 og smittevernreglene som gjaldt på tidspunktet 
 
NM i Albin Express: 
CSF var tildelt Norgesmesterskap for Express 2020. NSF bestemte at alle NM ble utsatt et 
år. CSF arrangerer etter planen Norgesmesterskapet samme helg i august som planlagt, 
men altså ett år senere. (20.–22. aug. 2021) 
 
Bøddelen: 
Regattaen ble seilt 12. september. Deltagelsen var 10 båter. Været var som mange ganger 
før, skikkelig kjetting føre med storm i kastene. De båtene som seilte, fikk altså en frisk høst-
seilas, men heldigvis ingen rapporterte skader. 
Vinner av klassen uten flyvende seil: Kristina med Øystein Nilsen (VSF) som skipper. 
Vinner av klassen med flyvende seil: Fixit med Øystein Spetland (MSF) som skipper. 
 
Melges: 
Alle utenbys regattaer ble avlyst eller utsatt ett år.  

Kjeltringholmen 

Kjeltringholmen 
På Kjeltringholmen sesongen 2020: 



• Doene ble bygget om til handikap toalett-gjenstår litt arbeid. Det er søkt om 
tippemidler som er innvilget.  

•  Det jobbes sakte, men sikkert videre med alt som skal bli ferdig der ute både 
innvendig og utvendig.  

• Vi har fått flotte antikvariat til utstilling. 
•  Det var en flott St hans feiring der ute med nybegynner på seilkurs med familie og 

mange medlemmer med sine familier. Det var live musikk og stort flott bål.  
• Gjennom vår, sommeren og høst var det flere medlemmer som brukte området enn 

årene før.  
• Det er kjøpt inn flaggstang som skal monteres.  

 
 
Styret 
Christianssands Seilforening 


