
 

 

Årsrapport for Lillesand Seilforening 
Det har i 2015 sesongen vært avholdt 6 ordinære styremøter, foruten flere uformelle møter 
samt mailutvekslinger. 
 
Styret har bestått av: 
Wanda Longnes, formann 
Ove Bessesen, nestformann 
Hilde Blekastad, kasserer 
Steinar Sund, sekretær 
Lise Walker  
Gunnar Frigstad.  
 
Karin Joyce Mets og Bjørnar Heldal har deltatt på styremøtene for å representere 
Jollegruppa og brettgruppa. 
 
Varamedlemmer: Bjørnar Christiansen og Dave Talloen. Antall medlemmer er nå 285, noe 
som er opp fra fjorårets 256 medlemmer. 
 
2015 har vært et aktivt år i foreningen, jollegruppa har fortsatt den gode utviklingen, tur og 
hav har hatt en fin sesong, vi har etablert et brettmiljø og seilbasen har fått og får et løft. 
Dugnadsinnsatsen er økende noe som er stikk i strid med samfunnet for øvrig, dette gir 
oss bedre økonomi og gjør oss i stand til å investere i mer aktivitet fremover. 
 
Medlemsmassen er som nevnt økt og vi har rekordmange medlemmer. Økningen har vært 
størst i den nye brettgruppa (29 medlemmer), men de andre gruppene har også sett en 
økning. Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å benytte betalingsløsningen på hjemmesiden 
for medlemsregistrering, det krever mye tid fra styret og spesielt kasserer å drive inn 
kontingenter. 
 
Tilbudet til våre medlemmer ble før sommeren utvidet med windsurfing brett mottatt fra 
Gjensidige stiftelsen, i tillegg har vi fått sponset SUP brett av Lillesands Sparebank og har 
et brett på fast utlån fra Sup og Stup. 
 
På seilbasen har vi ferdigstilt slippen, slik at den nå kan brukes som jollerampe på 
tirsdagstreningene og som slipp til joller for foreningens medlemmer. Vi disponerer 
kommunens areal mot dypvannskaia, her har vi anlagt plen (jord levert gratis av Heldal) for 
rigging av brett. Her lagrer vi også brett, joller og hengere. Det ble i vår avholdt to 
dugnader hvor vi blant annet fikk byttet plank i gjerdet og sikret moringer. Kommunen har 
også ervervet Slåttholmen, i den forbindelse har formannen deltatt i planleggingen av 
bruken av denne, om noen år kan dette bli en fin destinasjon for brett og jolleseilere. 
 
Etter mange år og uvurderlig innsats valgte Lise og Peter Walker å trekke seg som leder 
og trener i jollegruppa, som takk for denne innsatsen har tidligere mottatt sine 
hedersbevisninger av foreningen. Karin Joyce Mets har overtatt ledervervet i jollegruppa 
og gjør en glimrende jobb, med barna, trenerne og de voksne. Hun har sørget for 
tirsdagstreninger, sommerseilskole og Saltholmen turen! 
 
Utover de tradisjonelle arrangementene fikk vi i år en flott dag under seilsportens dag, 
denne ble arrangert samtidig med Verven dagen, noe som trakk mange Lillesandere ut til 
Kokkenes. Hos oss fikk de prøve seg på brett og jolle. Thor Bylund arrangerte 



 

 

politikerregatta og selv med noen skjær i sjøen fikk politikerne prøve seg på regattaseiling i 
H-båter. 
 

Jollegruppa 
 
1.     Svømmetrening 2103 3 lørdager 
 Totalt 9 barn fra LSF var med 
 Lørdag siden tirsdager var full booket i svømmehallen 
 
2.      oppstart Vår 2015 
 19 barn 
 Jollegruppe leder : Lise 
 3 trenere : Peter, Knut , Tommy 
 I slutten av våren skiftet Jollegruppa ledelse 
 Lise og Peter forsvant 
 Ny leder : Karin Mets 
 Ny trener August Austafjord ( nybegynner gruppa) 
 Nytt : oppstart Facebook gruppa, deling av informasjon / arrangementer etc 
 
3.      Saltholmen 13 / 14 juni 
 15 barn 7 voksne 
 Vellykket tur. Vi gleder oss allerede til neste saltholmentur 
 
4.      seilskole 2015 
 uke 26 og 27 
 totalt 19 barn herav 7 fra jollegruppa 
 trener : Peder Weierholt 
 hjelpetrenere : Aleksander Gauslaa Thomas Johan Frigstad 
 overskudd over 22 000 egen regnskap på dette er levert inn til styret 
 vellykket : å blande inn brett i seilskole 
 
5.      oppstart om høsten 
 Både Tommy og Knut sluttet som trener 
 Treneren : August Austafjord + Ole Weierholt  videregående gruppa 
 Bestående av : 2 laser, 1 zoom, 2 e joller og 4 optimister 
 Åse Weierholt har trent med oss fra Arendal Seilforening denne høst 
 Neste år kommer Anniken til denne gruppen 
 Nybegynner gruppe : bare optimister : 10 stykker 
 Trener : Birgitte Austafjord 
 2 jenter har sluttet (Heidi og Ina) muligens 1 til ( Mina) skal sende mail 
 Men 2 nye gutter har begynt som kommer også neste år (Patryk og Bastian) 
 Så fortsatt beholder vi solid 19 barn i jolle gruppa 
 Har vart veldig mye vind om høsten, ødelagt litt trening, særlig for begynner gruppa 

men  Birgitte har vart ekstrem flink å finne på andre aktiviteter 
 Hektisk vår så ingen Lillesand Sparebank Cup om våren 
 1 Lillesand Sparebank Cup for nybegynnere (skeptisk men stor succes) 
 3 Lillesand Sparebank Cup for videregående grupper 
 
 06.10 vasking rydding av båter 
 13.10 avslutning kveld  / premiering Lillesand Sparebank cup 
 



 

 

 I tillegg har vi organisert treff for NC seilerne i optimist for Seil Sør 
 Trener Thomas Kjellstrand  stor succes 
 I år vil vi satse på å holde flere Seil Sør samlinger i Lillesand og kanskje dette vil få 
flere   jolleseilere til å få interesse for regattaseiling 
 
 Har ikke oversikt over økonomi hele året siden jeg tok brått over fra Lise men det 
blir bedre  neste år. 
 
Fokus neste år 
-          videre føring positiv stemning og miljø i Jollegruppe 
-          beholde trenerer 
-          muligens opplære egene trenere (TJ og Alex) 
-          fokus på Sørlandscup og NC / heving av nivå 
-          informasjon til foreldre / barn i jollegruppa optimaliseres 
-          mer samarbeid med andre seilklubber 
-          styring på økonomi 
-          rekruttering nye medlemmer / nybegynner gruppa 
-      forbedring av utstyr 
-      undersøke muligheter til sponsing til dette 
 
 

Tur og Hav 
 
Lillesands Sparebankcup (onsdagsregattaene) 
Det ble i år som tidligere år avholdt totalt 14 onsdagsregattaer, med 7 på våren og 7 på 
høsten.  
 
Oppmøte i enkeltregattaene var i år en del dårligere enn de 3-4 forrige sesongene. Den 
relativt dårlige sommeren med kaldt og mye vind må nok ta sin del av skylden. Men totalt 
sett var det 12 båter som deltok i løpet av sesongen.  
 
I liten klasse ble det, etter mange års dominans av «Breeze Brothers», en ny båt i toppen. 
Bylund/ Christiansen i H-båten Ny Frisk vant sesongen med god margin. «Ny Frisk» vant 
også overall. 
 
I stor klasse vant Hustveit/ Sund i J92-en «Obelix» for tredje år på rad og fikk dermed 
vandrepokalen til odel og eie.  
 
LSF shorthand 
Nytt av året var at shorthandregattaen var en del av en serie hvor også Flødeseilasen og 
Kristiansand Race Week inngikk.  
Regattaen ble avholdt 23. mai og det stilte 8 båter til start. Svein Ove Gauslå i H-båten 
«Blow my way» tok en ganske klar seier. 
 
Åkerøya Rundt 
19. september ble Åkerøya rundt avholdt. 14 båter til start hvorav 4 utenbys fra. Det var 
nydelig vær og rolige vindforhold så det ble som alltid en nydelig seilas. I motsetning til 
tidligere år gikk årets seilas uten de store hendelsene.  
 
I liten klasse vant Kristiansandsbåten «Team Bitpro» en klar seier.  
Stor klasse ble vunnet av J92-en «Obelix». 



 

 

 
Flødeseilasen 
I år var det 10-års jubileum og vi ønsket derfor å gjøre litt ekstra ut av arrangementet. 
Ordførerene i alle kystbyene ble invitert med i båt fra sin egen by slik at vi skulle kunne 
kåre den mest velseilende ordfører. Grimstad, Lillesand, Kr. Sand og Flekkefjord stilte 
sporty opp. Vi flyttet også regattaen til siste lørdag under Lillesandsdaene slik at de som 
ønsket det kunne avslutte en flott dag på sjøen med konsert med DumDum Boys konsert 
på havnetomta. For første gang måtte hele regattaen annulleres da det raskt viste seg at 
ingen båter var i nærheten å kunne fullføre på makstiden. Vi fikk imidlertid gjort det beste 
ut av det på seilerfesten i hagen på Hotel Norge med diplomer både til de seilerne som har 
deltatt alle 10 gangene og til hver av ordførerne for deltagelsen.   
 
Seil Sundt 
Også i år har medlemmer i seilforeningen brukt Seil Sundt i regattaer. Båten har deltatt i 
flere onsdagsregattaer i tillegg til Flødeseilasen.  
 
Det har i de siste årene vært problemer med å få fast mannskap til å låne båten og 
dermed stå for vedlikeholdet av denne, noe som har ført til ett vist forfall. ’ 
Etter først å innhentet synspunkter fra Jan Sundt som i sin tid ga denne båten i gave til 
foreningen, besluttet styret i høst at båten skulle selges, og da fortrinnsvis til medlemmer i 
seilforeningen.  
 
Team Trinity kjøpte båten og lover at den blir å se i årets regattaer.  
Jan Sundt ønsket ikke beløpet tilbakeført, men ber oss benytte det til beste for foreningen.  
Stor takk til Jan for dette. 
 
Neste sesong starter snart igjen. Vi satser på mer vind og enda flere båter på startlinjen.  
 
Mvh 
Steinar Sund 
Tur og hav 
 
 

Seilsportens dag 
I år fikk vi til stor aktivitet under flotte værforhold. Den nye brettgruppa stilte med 
instruktører både til SUP og windsurfing slik at alle som ville fikk prøve seg. I tillegg 
arrangerte vi en slags variant av matchracing med H-båtene der alle de politiske partiene 
var invitert med. Hver politiker trakk sin skipper og medseiler og så seilte alle mot 
hverandre etter et slags forenklet round robin-system lager av de utmerkede dommere 
Trond Strandenes fra GSF og vår egen Even Åby Larsen. Alle seilerne synes det var et 
flott opplegg og mange ønsker at vi gjentar dette senere. Men da litt mere seriøst uten 
amatører (politikere) med☺. Takk til LIL som lånte oss det flotte nye trådløse 
speaker/musikkanlegget og til Trygve Bernhardsen som gjorde sitt beste i å prøve å 
informere publikum om hva som foregikk på regattabanen. 
En flott dag hvor både barn og voksne koste seg i sommersola med lett servering fra 
seilforeninga. 
   
 



 

 

Brettgruppa 
Lillesand Brettgruppe ble dannet i Mai 2015 og er en gruppering av Brettseilere, SUPere 
(Stand Up Paddling) og Kitere. 
 
Det har de siste årene vært en markant økning av utøvere innen disse grenene i Lillesand 
og på initiativ fra enkeltpersoner i dette miljøet ble gruppen dannet og fikk et 
”prøvemedlemskap” i Lillesand Seilforening. 
 
Gruppen ble i utgangspunktet dannet for å samle folk med felles interesser. Det er få, eller 
ingen, av dagens medlemmer som har ambisjoner utover hobbynivå og det er således ikke 
lagt opp til faste treninger, kurs eller andre faste aktiviteter. 
Aktivitet har det imidlertid ikke manglet på og følgende nevnes: 
Minikurs i SUP under Seilsportens dag 
Minikurs i Brettseiling under Seilsportens dag 
Minikurs i SUP under Friluftsdag i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd 
Minikurs i SUP for Jollegruppas sommerseilskole 
Instruktørkurs i Brettseiling  
Nybegynnerkurs i Brettseiling 
Samlinger hver mandag på Seiltomta gjennom sommer og utover høsten 
SUP-turer på Grimevann 
SUP-tur ned Otra (Vennesla – Kjøita) 
SUP stafett under SUP & STUP 
 
Lillesand Seilforening har i 2015 fått 4 nye seilbrett og 2 nye SUP-brett, samt 1 SUP-brett 
på fast utlån fra SUP & STUP. 
 
SUP-brettene har vært mye i bruk. Medlemmer av Lillesand Seilforening har i 2015 fått 
disponere brettene fritt etter første-mann-til-mølla prinsippet. 
Lillesand Seilforening har fått mange nye medlemmer som har direkte sammenheng med 
dette flotte tilbudet. 
 
Lillesand Brettgruppe har en egen Facebook-gruppe med 39 medlemmer. 
 
Mvh 
Lillesand Brettgruppe v/Bjørnar Heldal  
 

Byggekomiteen 
 
Komiteen fikk av årsmøtet fullmakt til å gå i gang med prosjektet slik det ble presentert i 
februar 2015. Det blekjørt en anbudsrunde med tre lokale byggfirma med 
tilhørendeunderleverandører fra andre fag. Valget var relativt enkelt, det falt på Blix som 
støttet seg på Sundsdal og Bang elektro. Valget ble gjort med bakgrunn i pris, forbehold i 
tilbudet og en helhetsvurdering av tilbudet. Blix kom ut best på samtlige kriterier. Tildeling 
av prosjektet ble gjort i mai 2015. Byggesøknad ble sendt inn kort tid etter. En del dialog 
og avklaringer i forhold til søknadenmedførte at byggesøknaden ikke ble godkjent før den 
5. november 2015. Arbeidene startet umiddelbart etter godkjenning. 
Prosessen så langt har gått etter planen, økonomisk ser det bra ut, dugnadsinnsatsen er 
bra og fremdriften er god. Sluttdato er fremdeles usikker, men vi er i uansett klar til 
Ågerøya rundt og julebordet☺ Optimistene blant oss tror at klubbhuset er klart til 
Fløden…. 



 

 

I prosessen jobbes det med kostnadsreduserende tiltak samtidig som fornuftige endringer 
blir gjort. Vi har blant annet: 
Fjernet gavlvindu mot sjøen. Loftet skal ikke brukes og evt. Lekkasjer vil ikke oppdages 
Valgt slett kledning fremfor klassisk påbord/underbord. Dette er rimeligere og enklere å 
vedlikeholde. 
Strøminntak flyttet og strømstolpe fjernet. Gir et par kvadrat ekstra bodplass og fjerner 
luftspenn. 
Gulvet isoleres (betong er kaldt) 
Inngangsdør byttes fra to til et blad, 110 cm bred. Rimeligere og mer holdbart. 
Ståldragere monteres for utvidelse av brygge (utenom prosjektet, egen sak i budsjettet for 
årsmøtet) 
Sponsing fra leverandør av belysning 
Sponsing av hvitevarer 
 

Dugnad, «Hall of fame» 
Mange har bidratt i dugnadsarbeidet og vi har pr. dato (26. Januar) bokført 778,5 timer 
dugnadsarbeid, dette er ca. halvveis i antall timer. 34 medlemmer har deltatt så langt, 
noen mer enn andre, enkelte må likevel nevnes for en ekstra innsats; 
Arild Andersen – Arkitekt 
Birger Ariansen – Prosjektering og planlegging 
Roy Bårdsen – Foreningens sprekeste 20 åring! 
Jo Hjerkinn – Stiller alltid 
Bernt Ove «sledgehammer» Bessesen 
 
Så gjør vi noe så unorsk som å nevne oss selv, medlemmene av komiteen, som også har 
gjort en (etter eget utsagn) hederlig innsats, Thor og Bjarte har begge deltatt på de aller 
fleste dugnadene, Anders «LOS» Andersen er unnskyldt og har deltatt på 100% av de han 
har hatt anledning til;-) 
Med ønske om flere dugnadstimer sammen med våre flotte medlemmer 
Byggekomiteen – LSF 
Thor Bylund, Anders Andersen og Bjarte Olsen 
 

Julebord 
I 2015 ble julebordet arrangert i Holta. Margit Realfsen og Karin Glamsland organiserte et 
hyggelig julebord for oss. 40 festglade medlemmer stilte på festen.  


