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Årsrapport 2014 for Lillesand Seilforening 
 

 

Det har i 2014 sesongen vært avholdt 6 ordinære styremøter, foruten flere uformelle møter samt 

mailutvekslinger. 

Styret har bestått av:  

Anders Andre Andersen, formann 

Bjarte Olsen, nestformann og web 

Hilde Blekastad, kasserer 

Steinar Sund, sekretær 

Lise Walker, Ove Bessesen og Gunnar Frigstad. 

Varamedlemmer: Bjørnar Christiansen og Dave Talloen. 

Antall medlemmer er nå 256, noe som er 28 opp fra fjoråret. 

 

JOLLEGRUPPA 
 

Her følger et lite tilbakeblikk på Jollegruppas 2 sesonger for året 2014.  

Vi startet i svømmehallen 18. mars, fra kl. 16-17, og hadde våre 3 tirsdager, med forskjellig 

svømmetrening. Vi fikk også i år med oss Espen Arjun Tveit til å undervise i livredning. Båten 

hadde vi med oss den siste dagen, for å trene på retting av kullseilt båt. Vi hadde 11 påmeldte 

nybegynnere, totalt var vi da 24 i Jollegruppa. Treningen i svømmehallen legger grunnlaget for 

Ror-merkene fra Norsk Optimistjolle Klubb, som er bronse, sølv og gull-merker, som deles ut 

ved årets slutt.  

8. april bar vi båtene ut fra Seilrommet, og 22. april hadde vi vår første dag på vannet. Vi hadde 9 

tirsdager på vannet i vårsesongen og 6 i høstsesongen. 

Vår årlige overnattingstur til Saltholmen arrangerte vi 31.mai-1. juni. Det ble kjempefint og 

varmt vær, og vi hadde en flott tur. Vi var 12 barn og 6 voksne som overnattet. De voksne som 

var med og hadde ansvaret for turen sammen med meg var Robert og Elaine Johannessen, 

Renathe Thygesen, Thor Bylund og Espen Bergmann. Alle hjalp med organisering, leker, mat og 

å passe på alle 12 små. Det var et flott syn å se så mange som 8 optimister seile ut til fyret på 

lørdag. Som vanlig hadde vi masse vannaktiviteter. Peter kjørte mange runder med tuben. Noen 

foreldre kom ut til oss på lørdag og grilte med oss, mens andre kom ut på søndag.  Spesielt gøy 

var det å se på seil-stafetten rundt den lille holmen. Lagene var blandet sammen med barn og 

voksne, og det var veldig spennende å se hvem som var gått på grunn og hvem som kom først inn 

til mål. Det var noen veldig sporty fedre som så ut til å ha det like gøy som barna! Vi hadde også 

vår vanlige skattejakt på søndag, og spiste opp rester av kake. Hjem igjen, hadde vi en nydelig 

seilas inn til seilbasen vår på søndag, med perfekte vindforhold og Kristoffer Johannessen som 

førstemann til land. Det ble en riktig fin avslutning på vårsesongen! 

 Jollegruppa arrangerte også i år seilskole. I år gikk den over 2 uker i stedet for 3.      24 barn 

deltok, herav hele 10 barn fra vår egen Jollegruppe. Hovedtrenere i første uke var Tommy Walker 

og Knut Halvor Holthe Rismyhr, med hjelpetrenere Oliver Walker og Aleksander Gauslaa. 

Hovedtrener i andre uke var Jon Aksel Mortensen fra Arendal, med hjelpetrenere Oliver Walker 

og Aleksander Gauslaa. Ordfører Arne Thomassen kastet glans over begge premieutdelingene, 
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med sin flotte deltakelse. Hjelpetrenerne gjorde en flott jobb, og jeg har bare hørt positive 

tilbakemeldinger om seilskolen. Seilskolen gav et overskudd på kr. 12.666,-  

Vi startet opp høstsesongen 19. august, og arrangerte rekrutt-regatta 30. august hos oss i LSF. 

Even Aaby Larsen var regattasjef, og fikk lagt ut en liten bane innerst i havna pga sterk vind den 

dagen. Det var kun 3 optimist C seilere som stilte til start, Anniken Kielland , Andre´ Skribeland 

Myrene og Alex Henriksen, mens Oliver Walker seilte Optimist A. Heldigvis hadde vi et par 

voksne i tillegg, Jan Frank Myrene og trener Peter, som la seg langflate i hver sin optimist. Det 

kolliderte med en NC i år igjen, så det dårlige oppmøtet skyldes vel noe det. Det var tøffe forhold 

å seile i, men de 3 C-seilerne klarte seg veldig fint. Vi koste oss etterpå med 2 store kaker og 

brus, og selvfølgelig premier. 

Vi har hatt 2 lagseilaser i år, en i begynnelsen av året og en på slutten. Vi begynte med det i fjor, 

og det viser seg å være en veldig fin måte å sveise sammen gruppa på, samt at man lærer av 

hverandre, og man får en forsmak på å seile konkurranse. Stafetten har alltid en uvanlig gjenstand 

hengende i masta til hvert lag; vannkanne, bensinkanne, støvkost, skistav osv. Dette gjør vi sånn 

at det er lettere å huske hvilket lag man hører til. Det har vært veldig gøy å se hvordan kapteinen 

på hvert lag hjelper de andre på laget sitt, underveis. Det virker også som om barna liker denne 

«annerledes» måten å seile på, hvis jeg skal måle det i antall skrik og skrål til hverandre!  

Vi har arrangert Lillesands Sparebank Cup 6 ganger i 2014, 3 før sommeren og 3 på høsten, med 

tilsammen 12 seilaser, hvorav 2 er strøket. Vi har gjort en viktig endring i 2014, nemlig å dele 

opp i A og B klasse. Dette pga den store forskjellen mellom de to seilerne våre som satser, og 

resten av Jollegruppa. Optimist B klassen har nå en ny pokal, som ble delt ut for første gang i 

2014. Denne pokalen er ikke en vandrepokal, som Optimist A-pokalen er, men en pokal som 

deles ut hvert år, til odel og eie.  Optimist A-pokalen må derimot vinnes 3 ganger på rad, før man 

får beholde den.  

Oliver Walker, har også i år seilt H-båt i konkurranse med andre kjølbåter i Tur og Hav (som 

feltets yngste skipper, 14 år). Oliver har hatt varierende mannskap i år (for det meste Aleksander 

Gauslaa), men ligger an til en fin 3. plass i liten klasse. Han deltok også i Åkerøya rundt, og fikk 

her 1. plass i liten klasse. 

Vi har også ei jente i Jollegruppa som har begynt å konkurrere utenbys, nemlig Wenche Talloen. 

Hun fikk 3. plass i Sørlandsmesterskapet, og dermed sammenlagtseier i Sørlandscupen. 

Tobias Frigstad endte som nr. 7 i Optimist B i Sørlandsmesterskapet og ble nr 9 sammenlagt i 

Sørlandscupen.    

Under vår årlige avslutningsfest i Seilrommet 7. oktober, delte vi ut 8 bronseror, 1 sølvror og 3 

gullror. I  Laser 4.7 klassen, var det kun 1 seiler, så her vant Oliver Walker. 

I Optimist B klassen (ny pokal) var det med 13 seilere, og førsteplassen gikk til Sturla Grimenes, 

2. plass til Daniel E. Hansen og 3. plass til Wenche Talloen.  

I Optimist A klassen var det 2 seilere som konkurrerte, og her tok Thomas Johan Frigstad 

førsteplassen med 4 poeng foran Aleksander Gauslaa på 2. plass. Thomas Johan Frigstad vant 

vandrepokalen for 3. året på rad, og dermed til odel og eie.  

Avslutningsfesten ble også i år avholdt i Seilrommet, med 65 personer tilstede. Elin Bylund og 

Elaine Johannessen hjalp til med rigging og servering. Vi spiste pizza, hadde konkurranse, delte 

ut sponsede gaver, viste bilder fra hele sesongen, og hadde premieutdeling og fotografering til 

slutt. 

14. oktober hadde vi siste oppmøte i høstsesongen, med innrydding og organisering av båter og 

utstyr for vinteren.  
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Nå har antall seilere stabilisert seg på 16, som betyr at vi har plass til et par til, når vi starter opp 

igjen rundt påske 2015.  

 

SEILSESONGEN 2014 FOR THOMAS JOHAN FRIGSTAD OG ALEKSANDER 

GAUSLAA. 

Thomas og Aleksander har hatt en lang seilsesong i år. Begge har hatt stort aktivitetsomfang og 

har hevet seg betydelig som seilere i løpet av sesongen. De er svært motiverte for videre seiling, 

og er tydelige på at de ønsker å delta i flest mulig regattaer og treningssamlinger også neste år. 

Uansett så vil neste sesong bli den siste i optimistklassen for begge guttene. Spørsmålet neste år 

blir hvilken båttype de ønsker å seile videre. Valget står mellom Europajolle eller Laser. 

Sørlandet har et stort europajollemiljø, men ingen aktive laserseilere. Nasjonalt derimot, øker 

antall laserseilere på bekostning av europajolle. Hva som blir valget er foreløpig usikkert, men 

Thomas og Aleksander har stor nytte av å være to fra samme klubb og derfor er det nok klokt å 

velge samme båttype.   

Aleksander startet 2014 sesongen i Danmark den 22.-23. februar med Ice Camp og påfølgende 

helg Ice Cup 1.-2. mars. Thomas startet opp med treningssamlingen i Homborsund den 8. mars. 

Etter dette har begge seilerne vært på farten nesten hver helg gjennom hele sesongen. Thomas og 

Aleksander har vært de to beste optimistseilerne på Sørlandet denne sesongen. De er uhyre jevne 

og kun en plass er ofte differansen når de seiler samme regatta. Aleksander har i år vunnet 

Sørlandscupen og Sørlandsmesterskapet i optimist A og Thomas ble nr. 2 i begge. I fjor var 

situasjonen motsatt, da var det Thomas som vant.  Aleksander har klatret fra nr. 68 til nr. 28 på 

rankinglista over Norges beste optimistseilere og Thomas har klatret fra nr. 56 til nr. 29. Aldri før 

har Lillesand hatt optimistseilere som er så høyt ranket nasjonalt.  

I årets NM optimist deltok ca. 100 jenter og gutter. Aleksander ble nr. 16 og Thomas nr. 19. 

Beste enkeltseilas hadde Aleksander med en 6. plass.  Begge ble uttatt til å representere Norge 

under nordisk mesterskap i Horten og her ble Thomas best av de to. Nordisk ble i år svært 

vanskelig fordi arrangementet var preget av et nesten totalt fravær av vind. Dette gjorde at 

seilerne måtte på vannet fra kl. 05.00 til kl. 16.00 siste dagen for at nok seilaser skulle bli seilt og 

mesterskapet skulle bli tellende. Thomas endte på 56. plass og Aleksander på 68. plass. Beste 

enkeltresultat hadde Thomas med en 9. plass. Begge de to Lillesandsseilerne er nå uttatt til 

høstens elitesamling for optimistseilere i Sverige. Det er kun de 15 beste optimistseilerne fra 

hvert av de nordiske landene som får delta, og Lillesand Seilforening har altså med to.  

På tross av den lange sesongen har motivasjonen til videre seiling vært stor gjennom hele året. 

Både familien Frigstad og familien Gauslaas helger, ferier og feriebudsjett pluss mye mer har gått 

med til å følge opp seilaktiviteten til Thomas og Aleksander. Men seilmiljøet på både Sørlandet 

og nasjonalt er preget av godt og samholdet et solid og positivt miljø. Dette er ikke bare 

motiverende for seilerne, men også til stor glede og inspirasjon for foreldre og familiene som er 

involvert. Vi kan på det sterkeste anbefale flere Lillesandsseilere å delta utenfor Lillesands 

grenser. Verken Aleksander eller Thomas hadde noen erfaring den gang de så smått begynte å 

seile Sørlandscup og kretscup. Etter hvert har hele familien opparbeidet oss mer kunnskap og et 

stort kontaktnett. Hvis det er noen unge seilere i Lillesand som ønsker å delta utenfor Lillesands 

grenser så er det bare å ta kontakt. Seilmiljøet på Sørlandet trenger flere unge seilere som ønsker 

å seile regattaer.  

 

Ledere: Lise og Peter Walker 
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HAVSEILERGRUPPA 
 

Lillesands Sparebankcup (onsdagsregattaene) 

Sesongen startet med trimseilas 7. mai, og første tellende 14. mai. Vi gjennomførte totalt 14 

tellende regattaer, med syv i hver ”sesong”. Gjennomgående i år var fint og varmt vær, grei vind 

og lite regn.  

 

Noen nye båter dukket opp samtidig som andre båter forsvant/ ble solgt.  

Totalt deltok det 17 båter i en eller flere onsdagsregattaer, noe som er en god fremgang i forhold 

til i fjor.  

 

I liten klasse hadde guttene i «Breeze Brothers» full kontroll (som tidligere år) og vant 

sammenlagt med bare 1. plasser som tellende (som i fjor). H-båtene «Ny Frisk» og «Storm 

Chasers» fulgte på 2. og 3. plass. Dvs akkurat som året før. 

 

I stor klasse var det på våren en jevn kamp mellom de to J92-ene «Jakobine» og «Obelix», men 

da «Jakobine» ble solgt ble høstsesongen enklere for «Obelix» som vant klassen med 9 1.- og en 

2. plass som tellende. 2. plassen gikk til «First Time» og 3. til «Gorilla»  

 

LSF doublehanded ble avholdt 23/8 med 8 båter til start. Det var strålende vær og gode 

vindforhold så det ble også i år en meget bra regatta. Startkontigenten var en flaske vin pr. båt. 

Veldig enkelt og greit med tanke på premiering, og en premie de fleste setter pris på. Vinner i 

liten klasse  ble «Breeze Brothers» og i stor klasse «Obelix».  

 

Åkerøya Rundt gikk av stabelen 20.09 med 15 deltagende båter. Varmt og godt men rolige 

vindforhold. Vindstille like før start, men samtidig med startprosedyren kom en fin 2-4 m/s  som 

holdt seg til de fleste var i mål, men 3 båter brøyt da de så at makstiden ikke var innen 

rekkevidde.  

Bespisning og premieutdeling ble avholdt på Hotell Norge etter regattaen.   

Liten klasse ble i år vunnet av «Breeze Brothers». I stor klasse var det Eirik Brantzeg «Elleville» 

en X-35 som vant. Dette var tredje nappet i vandrepokalen som ble dermed ble overtatt til odel og 

eie.  

 

Flødeseilasen 

Årets Flødeseilas ble en fantastisk regatta for turseilerne såvel som for NorRating seilerne. 51 båter 

stilte til start i den 9. Flødeseilasen. 26 båter fordelt på 3 rating klasser og 25 båter i turklassen. 

Som i fjor var banen lagt opp med en sløyfe opp i Byfjorden i Kristiansand før turen gikk gjennom 

Randesund mot Lillesand. I Lillesand ble det ei fin runde opp i Skallefjorden før målgang i 

Lillesand havn.  

 

I år var forholdene fantastiske. God vind og frisk seilas gjorde det underholdende helt hjem. 

Lillesandsbåtene gjorde en god figur med gode plasseringer. Både på topp av tabellene og i den 

andre enden. Midtveis i løpet oppstod en situasjon som kanskje ikke bringer heder og ære til 

forbipasserende båter, da en Lillesandsbåt viste stort ansvar overfor medseilere og markerte klart 
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og tydelig hvor den farligste grunnen i hele seilasen befant seg. Alt gikk bra med mannskap og 

båt og helikopter var kjapt på plass. Men en god plassering gikk dessverre over bord.  

 

I høy rating klasse fikk LSF to pallplasser med Erik Brantzeg på førsteplass i Elleville (X-35 OD), 

Steinar Sund tok tredjeplassen i Obelix (J-92). I lav rating klasse (og overall) tok Thor Bylund en 

sterk andre plass i Ny-Frisk (H-båt). Utover disse tre båtene hadde LSF 4 båter med i regattaen. 

Premieutdelingen og bevertningen ble holdt i Haven på Hotell Norge i nydelig vær. Maten var god 

og premiene flotte. Tusen takk til våre gavmilde sponsorer.  

 

Fløden er en flott seilas for alle typer båt, og vi oppfordrer våre seilere til å stille på startstreken i 

2015. 

 

Yddaskjærs. 

I år hadde LSF to båter til start i Færder seilasen. Det var eXpence med Ove Bessesen og Team 

Elleville med Erik Brantzeg. Begge seilte i samme klasse, med 35 båter i klassen, og eXpence 

seilte inn til en flott 4. plass og Team Elleville seilte inn til 9. plass.   

Om ikke lenge stilles klokka fram og da kan vi snart ta av vinterhabitten på våre kjære båter. De 

gjør seg best i sjøvann, og aller best med seilene til topps.  Vi satser på god vind og enda flere 

båter på startlinjen i 2015.  

Mvh 

Steinar Sund 

Tur og hav 

 

 

 

Årsmelding for 2014 fra Huskomitéen for utvikling av seilbasen. 

 

De valgte komitémedlemmer har vært: Birger Ariansen, Anders A. Andersen, Thor Bylund, Lise 

Walker og Bjarte Olsen . 

 

Utgangspunkt for arbeidet i 2014 var det såkalte ”Alternativ 3” som ble oppfattet som det klart 

foretrukne alternativ på siste årsmøte og på fellesbefaring på tomta den 15.01.2014. I forhold til 

det som da ble presentert, er det bare små endringer i planene. 

 

Komitéen satte seg som mål om å ha et prosjekt og en søknad om spillemidler klar innen 

søknadsfristen 15.10., og det lyktes. 

 

Foruten komitémøter internt, har det vært møter med lokale håndverksfirmaer om løsninger og 

kostnader. En del priser er innhentet pr. korrespondanse etter forespørsel om tilbud.  

Det har vært møter med kommunen og fylkeskommunen om spillemiddelforhold, og videre er det 

avholdt forhåndskonferanse med kommunen om byggesøknadsforhold.  

Det har også vært møte med de 3 nærmeste naboene, responsen var rimelig positiv. Det ble avtalt 

å markere de nye takhøyder på stedet før utsending av nabovarsel.  
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Det er videre søkt om og innvilget lånetilsagn fra Lillesands Sparebank som kreves i forbindelse 

med spillemiddelsøknad. 

 

Det er påløpt kostnader til å konstatere at himlingsplatene inneholder asbest. Det er også 

engasjert firma med nødvendig offentlig godkjenning til gjennomføring av forhåndskonferanse 

og forberedelser til byggesøknad. Arkitekt Arild A. Andersen har tegnet på dugnad. 

 

Styret har vært holdt orientert om utviklingen i komitéarbeidet.  

 

Komiteen legger frem forslag til løsning som vist på tegn. 0413-02.1 (sist datert 25.08.14). Det 

omfatter ombygd sjøbu med samme ytre mål/høyde som nå (50+60m2), et ombygd lager (26m2), 

2 nye boder (29 og 32 m2) og leskur ca 40m2. Det bestående velferdsbygg er ikke med i 

prosjektet. 

 

Det er sendt søknad om spillemidler basert på en totalkostnad i underkant av 3 mill, herav ca. 

550.000,- i dugnadsinnsats. I dugnadsinnsatsen inngår ca 335.000,- som fysiske arbeider på 

tomta, resten er administrasjon. Kostnadene bygger hovedsaklig på innhentede/orienterende 

priser fra  håndverksfirmaer (de fleste lokale). Alle kostnader utenom dugnad er inkl. moms. 

 

Kostnadene er beregnet på grunnlag av en omfattende sanering av sjøbua, der det bare er gulv, 

lecavegger og brygge som er beholdt. 

 

Svar på søknaden ventes tidligst mai/juni 2015. Det er blitt antydet at eventuelle spillemidler 

tidligst vil komme om 3-4 år. Spillemiddelsøknaden må fornyes hvert år til spillemidlene tildeles, 

og hver gang er det mulig å gjøre endringer i søknaden uten at dette forrykker prioriteringen. (så 

langt vi har oppfattet). 

 

Prosjektet er lagt inn i kommunens delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som prioritet nr 

11, vedtatt av bystyret den 29.10.14. (sak BS 127/14). 

 

Mvh 

Birger Ariansen 

Huskomiteen 

 

Økonomi (rundet av til nærmeste hele tusen) 

Året 2014 ble også et godt år for klubben. Samlet driftsinntekter var kr. 479.000,- og samlet 

driftskostnader kr. 459.000,-  Justert for netto finansinntekter (renter) er regnskapet gjort opp med 

et overskudd på kr. 42.000,- Foreningens bokførte egenkapital er ved årsslutt kr. 1.036.000,- 

 

Representasjoner: 

Anders A. Andersen og Gunnar Frigstad i AASK-styret.  

Thor Bylund i Lillesand Idrettsråd. 

 

Årsfesten/ Julebordet. 
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Grunnet for dårlig oppslutning ble det ikke noe julebord i 2014. Det var lagt opp til en flott fest 

og godt arrangement som ble organisert av Karin Glamsland og Hilde Østerøy. Veldig synd at 

våre aktive voksne medlemmer ikke har anledning til å delta på årets avslutning og 

premieutdeling. 

 

 

Styret vil til slutt takke alle tillitsmenn og -kvinner for innsatsen og gratulere alle seilere med en 

flott sesong, og satse på at neste sesong blir enda bedre og at anlegget på Kokkenes kommer et 

godt steg nærmere en realitet.    
 

Lillesand Seilforening 

Styret 

 

Lillesand 16. februar 2015 

www.lillesand-seilforening.no 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere og støttespillere året 2014 

 

 

  
Og ikke minst Lillesand kommune 

 

 

 

Deltagende barn/ ungdom i jollegruppa sesongen 2014: 

Adrian Nymo Ødegård 

Aleksander Gauslaa  

Alex S. Henriksen 

Andre Skribeland Myrene  

Anniken Kielland 

Astrid Olsen 

Asvar Arulmohan 

Brage Olai Stordal 

Celine Bårdsen 

Daniel E. Hansen 

Heidi Bergmann 

Helena Kummen Evnum 

Hjalmar Hauge 

Ina Edelsten Gaustad                                                              

Isak Thorsen 

Johanne Thygesen 

Kristoffer Johannessen                                                  

Marius Gundrosen Nordbach 

Oliver Walker   

Prot Panufnik                                                                

Sturla Grimnes 

http://www.lillesand-seilforening.no/
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Thomas J. Frigstad 

Tobias Frigstad 

Wenche Talloen 

 

 

Regattaseilende båter i Tur og hav gruppa 
Walker & Blekastad    Breeze Brothers / H-båt   

Trond Kvarenes    Chili / Granada 27    

Atle Håkedal    Gorilla / Dufour 40    

Even Åby Larsen   Jakobine / J-92    

Helge Hansen    Karamia / HR 29    

Sund, Realfsen, Longnes & Modal   Ladyfix / Maxi Racer     

Nikolai Andersen    First Time / First Class 8   

Bylund & Christiansen   Ny Frisk / H-båt    

Steinar Sund & Jarle Hustveit   Obelix / J-92     

Oliver Walker & Alexander Gauslå  Storm Chasers / H-båt   

Corneliussen & Andersen   Team 717 / Elvstrøm 717    

Hjerkinn, Nielsen & Osland   Trinity / Arcona 32 

Erik Brantzeg   Elleville / X35 

Ove Bessesen   Expence / X-362 

Paul Chr. Jensen   Fri / Bavaria Match 35 

Gabriel F. Knudsen   Vivere / Albin Alfa 


