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Styrets årsberetning 2022 

 

2022 ble et spesielt år for styret, med endringer midtveis i året. Vi takker Ragnar for lang og 

tro tjeneste for foreningen. 

Fra august har styret bestått av: 

Inge Salvesen     Leder 

Geir Odmar Heldal    Nestleder (jolle) 

Runar Olaussen    Styremedlem (Kjeltringholmen) 

Lars Christian Becmann Østeby  Styremedlem (jolle/administrasjon) 

Frode Karlsen     Styremedlem (administrasjon) 

Kjetil Solvang     Styremedlem (økonomi, utleie, kjølbåt) 

 

Ingrid Wirsching    Revisor 

 

Valgkomite: 

Birthe Øren 

Terje Antonisen 

 

Antall medlemmer: 

Pr.31.12.2022 har CSF 101 medlemmer (likt som 2021). 

 

Møter: 

Møte hver 5-6. uke 

 



Oppsummering og aktiviteter i 2022 

 

• Etter 2 sesonger med strenge covid restriksjoner er ting tilbake til normalen. Vi har 

igjen kunne seile regattaer som normalt. Det har vært arrangert både onsdagsseilaser, 

samt regionale og nasjonale jolleregattaer. Jollegruppa har trent som normalt. Tiden 

etter covid gir også økte inntekter på utleie av seilloftet som er en viktig inntektskilde. 

• Det ble arrangert NM ILCA i CSF med nærmere 70 deltakere. Det deltok 3 lokale seilere, 

og mange medlemmer var med å arrangere. Geir Odmar var regattasjef og sørget for 

strålende gjennomføring. 

• Utleien har vært negativt påvirket av oppussing, men vi tror det skal bidra til økt utleie 

fremover. Vi ser økt interesse, og vil justere opp prisene (signaler om lav pris). Seilloftet 

har fått nytt låsesystem. Det begynner å bli ferdig, og flere vil få nødvendige tilganger. 

• Det nye styret har brukt en del tid på å komme inn i oppgaver og rutiner. 

• Med hjelp av Gisle jobbes det mot sponsorer, og det ser ut som en kan regne med ca. 

200.000,- i årlige sponsorinntekter de neste 2 årene. 

• Kjeltringholmen er løftet enda et hakk. Flere har bidratt både utvendig og innvendig. 

Jan Åge Nordlie og Thorstein Hanssen har snekret trapp og repos ned til betongdekke 

rundt seilerhytta. Jan Åge og Lill har montert ferdig foringer, lister og fotlister i 

seilerhytta. Dette er etterlengtede tiltak som nå endelig er ferdige. 

Vi jobber nå med å søke om balkong på sørsiden av seilerhytta, som vil gi bedre bruk 

og enklere vedlikehold. Det skal også males i 2023. Vi håper flere vil fortsette å bidra 

til både bruk, vedlikehold og oppgraderinger. 

Vann er drenert, og avløp er frostsikret før vinter og kulde satt inn. Det står litt varme 

på for ikke å forringe bygningsmassen gjennom vinteren. 

• Opprettet mulighet for støtte via Spond. Vi kan også få inn mer tippemidler (grasrot). 

• Seilloftet er bemannet hver mandag 

• Det er søkt midler i ulike kanaler, og vi prøver å skrive i seilmagasinet ved jevne 

mellomrom 

• Planlegging av aktiviteter for 2023 (Melges 24 NM) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jollegruppa 2022 

2022 ligger bak oss, CSF har hatt god aktivitet igjennom hele sesongen. 

Vi startet sesongen med inne trening hver tirsdag på roligheten gård. 

Vi startet sjøsesongen 19 og 20 mars med trening i Arendal, de friskeste beveget seg utpå. Det blåste 

en god 20-23 M/S, men Optimistene klarte seg bedre enn følgebåtene på utsiden av Tromøya. 

Slutten av mars hadde vi en treningshelg for Optimistene lokalt i CSF og fortsatte trening for Optimist 

og ILCA to ganger i uken. 

Tirsdagene i CSF er treningsregatta, korte regattaer med trener på vannet, noe som er veldig effektivt 

og seilerne får tilbakemelding under og etter økten. Det ble gjennomført 73 seilaser igjennom 

sesongen med til sammen 15 startende båter. 

Regionalt var oppslutningen fra CSF på Sørladscup god, vi var representert på alle Sørlandscuppene i 

2022, både i Opti, ILCA og Snipe. I Opti U15 tok Sanne fra CSF sammenlagt seieren. 

Nasjonalt var NCene til ILCA og Optimist representert ved flere anledninger. I Opti NM i Arendal var 

vi representert med to båter under vanskelig forhold på utsiden av Tromøya, ILCA NM hadde vi på 

hjemmebane med to deltakere. 

Internasjonalt var det en ILCA med på trening og regatta på Gardasjøen. 

Sommerseil med 25 deltagende barn, noen ble med oss videre utover høsten. 

Sesongen ble avsluttet med Vinterserie i oktober og november inkludert nisseseilas 1. november. 

Etter at klokken ble stilt til vintertid har jollegruppa hatt inntrenging på bydelshuset på Lund hver 

tirsdag. En stabil deltakelse på 8-10 barn og ungdom. 

 

 

Kjølbåt og Melges 2022 

Onsdagsseilasene:  

CSF og Vågsbygd seilforening samarbeider om onsdagsseilasene. Totalt var det 16 båter som deltok i 

vårcupen og 18 båter som deltok i høstcupen. 

 

Følgende CSF båter deltok i løpet av sesongen: 

• X-Fram, X 1tonn, Johan Koren Hauge 

• Team Onkel, Express, Jon A. Houge 

• Møy, Oksø 32, Thorstein Hanssen 

• Overload, Eliott 9ss, Erik Brunborg 

• Black Jack, Melges 24, Gisle Bø 
 



Vår: 

Vinner av stor klasse ble: Tempo med Rune Pedersen som skipper i en First 36,7 (VSF) 

Vinner av liten klasse ble: Kristina med Øystein K. Nilsen som skipper i en Omega 30 (VSF) 

Høst: 

Vinner av stor klasse ble: X-Fram med Johan Koren Hauge som skipper i en X 1 tonn. (CSF) 

Vinner av liten klasse ble: Kristina med Øystein K. Nilsen som skipper i en Omega 30 (VSF) 

 

Flødeseilasen:  

Seilasen ble arrangert av VSF og hadde start og målgang i Vågsbygd. Det var 12 båter som 

gjennomførte seilasen. 

 

Bøddelen Rundt:  

Seilasen ble som tradisjon arrangert 2. helga i september med den vante løypa fra Vågsbygd, runding 

rundt Bøddelen i Søgne og tilbake. Det var 7 båter i stor klasse og 6 i liten klasse.  

Eneste CSF deltaker var Eirik Tveiten Ødegård i sin Enter 360, Snuppedulla. 

 

Melges: 

Det er fremdeles god gang i Melgesmiløet på Sørlandet og Kristiansand. I NM som ble avviklet på 

Hankø fra 9. – 11 september deltok Stompen, Kaboom, samt Nortek for CSF.  

Stompen hadde følgende besetning: Rolf Anders Stump, Runar Olaussen, Michael W. Henriksen, Jan 

Otto Jahnsen 

Nortek var besatt med to Arendalitter, samt Baard Hubert og Anders Ficher.  

Kaboom bestod av Gisle Bø, Jens Christian Iglebæk, Tom Reidar Johannessen og Kjetil Solvang.  

Nortek ble nr. 7 og Kaboom nr. 8 i et meget konkurransedyktig felt. Team Kaboom hadde for øvrig en 

seier og en 2. plass, mens Nortek seilte jevnere og hadde 3. plass som beste plassering.  

Vinner ble Peder Jahre fra Tønsberg seilforening. 

 

Express:  

Team Onkel (Jon Houge, Kjetil Solvang, Bård Løvdal og Erik Brunborg) deltok i NM i Tønsberg 15-18. 

september. Det ble gjennomført hele 12 regattaer i til dels meget friske forhold. CSF laget ble nr. 7 av 

31 båter. Også dette CSF laget hadde en første og en andre plass. Expressklassen holder som 

Meglesklassen for tiden meget høyt nivå. Vinner ble Kristoffer Spone fra KNS. 

 


