
Styrets å rsberetning 2021 

 
 
Styret i CSF i 2021 har bestått av: 
Ragnar Nielsen     Leder/Økonomi 
Liv Sindland       Nestleder 
Geir Odmar Heldal     Jolle    
Kjetil Solvang/Runar Sømo Olaussen  Kjølbåter 
Nancy Antonisen     Styremedlem/Administrasjon 
Birthe Øren      Styremedlem/ Jolle/ 
 

Terje Antonisen/Nancy Antonissen Varamedlem   
Inge Salvesen     Varamedlem 
 
Antall medlemmer 
Pr. 31/12 2021 har CSF 101 medlemmer.  
89 er over 18 år 
11 er under 18 år. 

. 
 
 

Møter 
I 2021 er det gjennomført 8 offisielle styremøter, 1 ekstraordinært årsmøte og 1 

årsmøte.  
 

Oppsummering Aktiviteter 2021 
CSF har gjennomført følgende aktiviteter i 2021: 
 

• 2021 var et Jubileums år for CSF. Foreningen ble startet sommeren 1881 og kunne 
feire 140 års jubileum i 2021 



• Året ble som forventet et vanskelig både for seilaktivitet og inntekt.  Mye regatta 
arrangementer ble avlyst spesielt på våren. Utleie av lokalene ble sterkt redusert på 
grunn av pandemien.. 

• Det ble også gjennomført et ekstraordinært årsmøte for å endre 
styresammensettingen slik at Styret er i tråd med godkjente CSF lover. Det ble 
samtidig holdt 140 års jubileumsfest for medlemmene på Christianholm Festning. 

• CSF har fått på plass flere sponsoravtaler med Sparebanken Sør og flere minder 
selskaper i det lokale næringslivet. 

• Geir Odmar er blitt godkjent som regatta sjef og gjorde en god jobb under NM i 
Express (eksamen). 

 
 
Jollegruppa 2021 

 
I sesongen er tirsdagstreningene en treningsserie hvor det er trener på vannet i tillegg til 
startbåt. I dette formatet vi har i CSF får seilerne møte hverandre, få erfaringer og lære av 
hverandre under trygge forhold. 
Det var til sammen 14 båter fordelt på tre klasser som var med i 42 seilaser 
 

Nybegynnere 
 
Rekruteringsavdelingen hadde i 2021 nybegynnerkurs som begynte i begynnelsen av mai, 

de trente på mandager frem til høstferien. Inkludert i dette nybegynnerkurset var en 

sommersamling for alle Optimistseilerne våre. Sommersamlingen ble en veldig fin opplevelse 

for våre nye seilere med mye bra vær, fine vindforhold og regatta i Otra. De klarte også å 

snike seg med i bakgrunnen på noen filmsnutter til NRK serien Mesternes Mester. .  

Etter høstferien ble de med over på tirsdag og torsdag treningene samt at de fortsatte 
innendørs på tirsdager etter at vi hadde stilt klokken. 
PT så er gruppe på ca 8 nybegynnere med oss igjennom vinteren. 
Det ble i den forbindelse på høsten også avholdt ett foreldremøte. 
 

Viderekommende Optimister 
 
De har hatt treninger tirsdager og torsdager, to seilere har vært aktive kalt og stilt lojalt opp 
på alle treningen. De har deltatt i de fleste Sørlandscuper 
De har også hatt deltagelse i Norgescuper og en båt var i NM I Bergen. 
 

ILCA 
CSF har hatt to aktive ILCA seilere denne sesongen som har kombinert et aktiv seilliv med 

trenerrollen i klubben som de trives meget godt med.  De har hatt faste treninger i 

Kristiansand og etter rolig vår med mye begrensinger fikk de endelig klarsignal for 

Norgescup i Horten hvor de begge deltok.  

Pinsesamling i Tønsberg og for en av seilerne var den største opplevelsen å få delta i ILCA 

Radial Youth World Championships i Italia på Gardasjøen. Så med negative covid tester dro 

de norske seilerne alene ned med treneren Peer Moberg. En opplevelse for livet med masse 

bra seiling og mange nye bekjentskap på tvers av landegrenser.  

Etter sommerferien gikk turen videre til NM i Bergen.  

 



Trenersituasjonen 
I år har det vært tre trenere som har hatt ansvaret sammen for Optimistene og ILCAne, Vi 
kommer til å ha videre fokus på at vi skal utdanne trenere og utvikle disse til å bli dyktige så 
vi kan rekruttere seilere på alle nivåer fremover. 
 
 
Rapport for kjølbåt og Melges 2021 
  

Onsdagsseilasene:  
CSF og Vågsbygd seilforening samarbeider om onsdagsseilasene. Totalt var det 20 båter 
som deltok i vårcupen. 5 CSF båter, resten var fra VSF og Søgne. På høsten var det 19 
deltakende båter, der 8 båter var fra CSF. 
 
Vår: 
Vinner av stor klasse ble: Tempo med Rune Pedersen som skipper (VSF) 
Vinner av liten klasse var: X-Bitpro med skipper Jon A. Hauge (CSF) 
 
Høst: 
Vinner av stor klasse ble: Tempo med Rune Pedersen som skipper (VSF) 
Vinner av liten klasse var: Team Rabalder med Kjell Sverre Langenes som skipper (Søgne) 
 
Vi gratulerer! 
 

Flødeseilasen:  
Seilasen ble arrangert i samarbeid mellom VSF og CSF lørdag den 26. juni med målgang 
utenfor gjestehavna og premieutdeling på piren utenfor seilforeningen. Det ble rigget opp telt 
med live-musikk. 2 knop stod for servering til seilerne. Det ble delt inn i klasser ut fra 
båtstørrelse, samt egen klasse for NOR rating og Shorthanded. Det var flest båter i NOR 
rating klassen med 16 deltakende båter. Til sammen var det 29 påmeldte og 18 fullførende 
båter. (5 påmeldte båter stilte ikke til start) 
 

NM i Albin Express: 
CSF arrangerte NM for Express 20.–22. aug. 2021. Det ble avholdt hele 6 seilaser på 
fredagen og 5 seilaser på lørdagen i fine forhold begge dager. Maks antall seilaser for NMet 
var 11 seilaser og en kunne avholde premieutdeling og fest på lørdagen til seilernes store 
begeistring. Arrangementet fikk ekstremt mye ros for gjennomføring og lokasjon. 
Vinner ble Kristian Nergaard, nr. 2 ble Fabian Spone og nr. 3. ble Jon A. Houge/Team X-
Bitpro.   
 

 
 



 

Melges: 
NM ble avviklet i Arendal 17-19. september. Alle 3 CSF Melgesene var også på Tune Up i 
Arendal to helger før. Det var litt lavere deltakelse antagelig pga. korona, men de beste 
båtene stilte til start. Kaboom/Gisle Bø ble nr. 6 og Spica/Inge Salvesen ble nr. 7. Andreas 
Sola Fischer og Baard Hubert fra CSF var på båten som ble nr. 4.  

 
 

Kjeltringholmen 

 

• Vi har montert en flaggstang der ute 
•  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.  
• Jan Nordli med venn bygget en god gangvei og trapp fra andre etasje og ned på 

bakken. Det ble en stor forbedring. 



 
 
 
Styret 
Christianssands Seilforening 


