
29. Januar 2017 

Til LSF-styret, et forslag for endring av budsjett til Optimist seilere 

Seil Sør endringer i samarbeidet:  

Litt historikk: Seil Sør ble startet i 2001 som et samarbeid mellom seilforeningene i 

Agderfylkene, drevet av de aktive jolleforeldrene med økonomisk støtte av seilforeningene. 

Dette samarbeidet resulterte i at jolleseilere fra Sør-Norge ble blant de beste i Norge.   

I de senere år har det vært samarbeid mellom Seil Sør og Bundefjord Seilforening (pga få 

seilere i Agder) når det gjelder Optimist-trening til NC/NM. Seil Sør og Bundefjorden har da 

delt på kostnadene til den profilerte treneren Tomas Kjellstrand.  

I 2016 har Seil Sør bare hatt 4 A-seilere (2 fra LSF) og 4-5 B-seilere (1 fra LSF) som stilte på 

NC regattaer.  Bundefjorden hadde en gruppe av omtrent 15 stykk som stilte og seilte med i 

toppen. Gjennom dette samarbeidet har vi klart å sikre oss med topptreneren.  

Dessverre har Bundefjorden nå mistet en del seilere til en annen klasse (pga. alder) og en 

del har byttet klubb. Bundefjorden har derfor bestemt seg for å si opp samarbeidet med Seil 

Sør og bruke en egen trener framover. 

Seil Sør-foreldre har hatt en sammenkomst 18. Januar for å diskutere flere muligheter om 

hvordan vi kan fortsette å tilby de barna som stiller på NC/ NM  en erfaren trener som kan 

lede de til bedre plasseringer. Alle barna har uttalt seg at de ønsker å beholde Tomas som 

trener, og dette støtter vi fullt som foreldre. Foreldrene mener i tillegg at å miste Tomas fra 

Seil Sør er et stort tap, og det blir vanskelig å få ham tilbake igjen når vi først sier han opp.  

Vi har fått et rimelig tilbud fra Tomas hvis vi velger å beholde ham som trener til Seil Sør, og 

vi har snakket gjennom økonomien for dette med Seil Sør-foreldrene. Selv om det blir en del 

dyrere for hver enkelt, føler alle sammen at vi ønsker å fortsette samarbeidet for våre barn 

og Seil Sør. Før var Tomas bare trener til A seilere, men for det nye opplegget vil det bli for 

alle som stiller på NC, dvs for alle optimist klasser.  

Per dags dato er det barn fra LSF, CSF og SSF som er med i samarbeidet, men vi håper og 

tror at flere skal være med på opplegget (Grimstad har f.eks. noen seilere som kan være 

aktuelle her) 

Økonomi: 

Som alle vet er det en del kostnader i forbindelse med seiling på landsnivå; bl.a. kjøring, 

hotell, utstyr, avgifter og treningskostander. 

I LSF har vi en del ordninger til å støtte de som stiller på regattaer utenfor klubben, og de får 

tilbakebetalt registreringskostnader og et fast beløp for reising. Det er også en separat 

støtte for trening utenfor og trening innenfor LSF som tidligere var nok til å dekke Seil Sør 

sin treningsutgifter. Men siden i fjor er det beløpet ikke tilstrekkelig lenger. 



Kostnader til trening for hvert enkelt barn i Seil Sør i 2016 var omtrent 13 000 NOK. Om vi 

velger å beholde Tomas som trener for våre seilerne i Sør, så øker beløpet til omtrent 

20 000NOK / hver seiler. CSF og SSF har kommet med uttalelse om at de skal sponse/ legge 

ut for de ekstra kostnadene. 

Vi vil derfor spørre LSF-styret, samlet til årsmøte 2017, om de er villig til å øke budsjettet for 

eksterne treninger for de som har ambisjoner om å være med de beste seilere av landet, og 

vise fram LSF som forening.  

På vegne av seilere: 

Wenche Talloen 

Daniel Hansen 

Tobias Frigstad 


