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Årsrapport 2013 for Lillesand Seilforening 
 

 

Det har i 2013 sesongen vært avholdt 5 ordinære styremøter, foruten flere uformelle møter samt 

mailutvekslinger. 

Styret har bestått av:  

Anders Andre Andersen, formann 

Bjarte Olsen, nestformann, sekretær og web 

Hilde Blekastad, kasserer 

Styremedlemmer: Even Åby Larsen, Lise Walker, Ove Bessesen, Steinar Sund og Johannes 

Vallesverd. Johannes Vallesverds posisjon utgår, da han satt for Saltholmen. 

Varamedlemmer: Bjørnar Christiansen og Dave Talloen. 

LSF nytt er nedlagt, men websiden har overtatt den funksjonen.  

Antall medlemmer er nå 228, noe som er 18 ned fra fjoråret. 

 

JOLLEGRUPPA 
Vi startet i svømmehallen 5.mars og hadde våre 3 tirsdager som vi pleier, med både 

svømmetrening og livredning. Eneste mulige tidspunkt vi kunne låne svømmehallen på, var fra 

kl. 16-17. Det er ikke noe ideelt tidspunkt, men vår eneste mulighet, siden svømmegruppa har 

aktiviteter alle andre tider. Vi fikk 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 18 påmeldte 

barn. Treningen i svømmehallen legger grunnlaget for Ror-merkene, som deles ut ved årets slutt. 

2.april kom våren, og vi fikk ut de lagrede båtene fra Seilrommet.                                                                          

9.april hadde vi vår første dag på vannet. 

 

Våravslutningen, vår årlige overnattingstur til Saltholmen, ble arrangert 15.-16. juni. Vi var 13 

barn og 4 voksne som overnattet. De voksne som var med og hadde ansvaret for turen var Line, 

Eivind og Aanon sammen med meg. Vi hadde med oss 3 optimister ut, og det ble masse 

vannaktiviteter med en gang vi kom ut til fyret. Tommy, Knut og Peter kjørte rundt med tuben, 

som var et veldig populært tiltak. Noen få viste frem sine ferdigheter på wakeboard, mens andre 

var ute og fisket i sjekta eller snorklet litt rundt brygga. Noen foreldre kom ut til oss på lørdag og 

grilte sammen med oss, mens noen kom ut på søndag. Det ble en fin tur, selv om vi hadde veldig 

mye regn lørdag ettermiddag! Styrtregnet kom heldigvis etter at vi hadde spist ferdig, så vi kunne 

fortsette å ha det gøy innendørs. Været ble lettere på søndag, så på hjemturen hadde vi fint vær!  

 

Jollegruppa arrangerte også i år seilskole, denne gang i våre nye lokaler. I år gikk den over 3 uker 

i stedet for 2.  Prisen var den samme som i fjor, kr. 2.900,- for ikke-medlemmer og kr. 2.600,- for 

medlemmer. Totalt 24 barn deltok, herav 7 barn fra vår egen Jollegruppe. Nettoinntekt for alle 3 

ukene ble kr. 7.320,-. Hovedtrener var Andreas Fischer, hjelpetrenere Tommy, Eirik, Oliver og 

Aleksander.  Ordfører Arne Thomassen kastet glans over alle de 3 premie-utdelingene, med sin 

vanlige deltakelse. Hjelpetrenerne gjorde en flott jobb, og jeg har bare hørt positive 

tilbakemeldinger om seilskolen.  

 

Noen nyttige erfaringer fra seilskolen: Det ble ingen konflikt mellom våre seilere og båttrafikken 

sommerstid til bensinstasjonen på Kokkenes, som noen av oss hadde fryktet. Det viste seg 

heldigvis å være god nok plass til jollene. Men vi har behov for å sette i stand betongrampa, slik 

at denne også kan benyttes til sjøsetting av joller. Dette vil bli iverksatt til våren. Det var mye 
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bedre å kunne arrangere premieutdelingen innendørs, med nok plass sånn at alle kunne få sitte. Vi 

fikk også i år rekruttert en ny lokal seiler gjennom seilskolen.  

 

3I.august arrangerte vi Kretscup 3 her i Lillesand. Regattasjef Even Aaby Larsen hadde med seg 

mange villige, voksne foreldre, så alt gikk knirkefritt for seg. Det var kun 6 deltakere, alle fra vår 

egen Jollegruppe! Det kolliderte med en NC, så kretscupen ble dermed ikke prioritert av 

tilreisende. Det var veldig mye vind (12-15 m/s) og seilasen ble derfor avlyst etter regatta nr. 2. 

Det ble for tøffe forhold å seile i, med en god del kullseilinger. Vi avsluttet kretscupen med 

pølser, brus og vafler i flott solskinn. 

 

Vår siste seiltrening 24. september, gjorde vi en vri på. Vi delte barna inn i 5 lag, og seilte stafett 

med morsomme effekter heist opp i masta som «lag-merke». Det var en stor suksess, spesielt med 

spiselige premier til alle! Vi har gjort dette tidligere år også, og det blir en annerledes opplevelse 

for barna. Hvert lag hadde en blanding av nybegynnere og viderekomne, og kapteinen på hvert 

lag hjalp de andre på sitt lag, underveis. Lagseiling med litt gøy og moro, falt absolutt i smak hos 

mange, samtidig som det skapte en mer sammensveiset gjeng. Vi kommer til å gjenta dette til 

neste år også, og ha minst 2 lagseilaser, en på slutten av hver sesong.   

  

 Vi hadde for andre år på rad, vår avslutningsfest i «seilrommet» i våre egne lokaler. Jeg hadde 

hjelp av Dave, Nils-Georg og Trude til borddekking, og vi ble en flott gjeng på 46 personer. 

Formann Anders var med og hjalp med premieutdelingen og vi var spesielt glade for at vår 

banksjef Anne Grethe Sund også hadde tid til å være med oss. Hun hadde tatt med seg mange 

flotte T-skjorter og andre strø-gaver, som ble veldig godt mottatt. Dessuten er vi veldig 

takknemlige for at Lillesands Sparebank sponset oss med både pizza og brus på denne 

avslutningskvelden. Vi var også heldige som fikk besøk av Gabriel Knudsen, som tok bilder og 

sørget for flott oppslag om Jollegruppa i avisa.   

 

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

tilsammen 15 seilaser, hvorav 2 ble strøket. 6 av våre seilere valgte å ikke bli med på «Cup» 

seilinger, så disse mottok deltakerpremie. Av rormerker, så ble det delt ut 3 i bronse, 7 i sølv og 2 

i gull. I Laser 4.7 klassen, var det kun en seiler, så her vant Oliver Walker. I Optimist klassen var 

det med 11 seilere totalt, og det ble Thomas Johan Frigstad som vant den flottte vandrepokalen 

for andre år på rad, med Aleksander Gauslaa på 2. plass og Sturla Grimenes på 3. plass.  

 

To av våre gutter er stadig ute og konkurrerer, Thomas Johan Frigstad og Aleksander Gauslaa. 

Begge guttene har oppnådd gode resultater, og deltok også i Nordisk Mesterskap i Sverige. Noen 

av de  viktigste resultatene de har oppnådd i 2013 er:   

Thomas Johan Endelig resultat NC nr. 56, beste enkeltseilas nr. 24. I stor NM, 

sammenlagt nr. 24. Av 21 norske gutter i Junior Nordisk Mesterskap, ble 

han nr. 10 sammenlagt av disse. Beste enkeltplassering i JNM, nr. 21.     

1.plass Kretscup, 2.plass Kretsmesterskap, 3.plass Sørlandscup, 2.plass 

Sørlandsmesterskap 

Aleksander Nr. 7 sammenlagt i stor NM og nr. 3 på beste enkeltseilas. Han slo både 

VM og EM uttatte seilere. Endelig resultat NC nr. 68, beste enkeltseilas nr. 

21. 2.plass Sørlandscup. 

Jeg vil også nevne en annen 13-åring, som utmerket seg i konkurranse med kjølbåter i Tur og 

Hav. Det er Oliver, som har hatt både Sturla og Aleksander med som mannskap.  

Oliver 1. plass doublehanded, 2.plass Åkerøya rundt i H-båt, og 3.plass 

sammenlagt i Lillesand Sparebankcup kjølbåter, liten klasse  
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Tirsdag 15. oktober hadde vi innrydding av båter for vinteren. Vi fikk plassert de eldste 

optimistene ute, i to nye stativ, som vi har fått snekret. Vi planlegger å erstatte alle de gamle 

stativene med denne nye typen stativ. Stativene er mye mer praktiske, da de krever mindre plass 

og gir bedre beskyttelse mot vinden. De nyeste båtene ble satt inn i seilrommet.  

Tommy Walker har ansvar for vedlikehold av jollene, og jobber med glassfiber-reparasjoner og 

andre utbedringer utover vinteren. 

 

Vi har bestilt diverse jolle-deler fra Jolleutstyr.no, slik at vi kan sørge for at alle båter er seilbare 

og i god stand før oppstart av ny sesong. Vi vil også kjøpe inn et låsbart verktøy-skap, for 

oppbevaring av alle jolle-deler, samt 8 walkie-talkier. I tillegg vil vi skaffe oss nye, 

sammenleggbare border, som kan stilles opp langs veggen, når de ikke er i bruk.    

 

Antall seilere har nå stabilisert seg på 12, som betyr at vi har plass til noen flere, når vi starter opp 

igjen 18. mars 2014. Rekruttering av flere seilere har tidligere ikke vært noe problem hos oss i 

Lillesand. Vi har hatt gode erfaringer med vår teknikk, som går ut på å oppsøke barn i riktig 

aldersgruppe. Gjennom direkte kontakt og ved utlevering av vår A-4 informasjon til skoler, så 

burde vi få til en liten økning på antall seilere. Vi vil selvfølgelig også publisere all vår aktivitet i 

avisa og på facebook, som vi pleier.   
 
Ledere: Lise og Peter Walker 

 

HAVSEILERGRUPPA 
Lillesands Sparebankcup (onsdagsregattaene) 

Sesongen startet med trimseilas 8. mai, og første tellende 15. mai. Vi gjennomførte totalt 14 

tellende regattaer, med syv i hver ”sesong”. Våren bød på mye regn og til dels lite vind. På høsten 

var det varmt og godt men generelt også lite vind da. Hele 3 regattaer ble avbrutt pga lite vind. 

Det ble i år seilt etter NOR-rating som avløste det gamle LYS-systemet. Overgangen gikk relativt 

smertefritt og det viste seg at det var de samme båtene som kjempet i toppen som tidligere.  

 

Nytt for sesongen var båten «First time» en First Class 8 som gjorde seg godt gjeldende i hele 

sesongen. På høsten dukket Bavaria 35 Matchen «Fri» opp og var med og kjempet i toppen. I 

liten klasse var det noe frafall slik at det stort sett var H-båter i denne klassen.  

Totalt deltok det 13 båter i en eller flere onsdagsregattaer, noe som er en nedgang fra tidligere år, 

men det ryktes at det er flere båter på gang til neste sesong.  

 

I liten klasse hadde guttene i «Breeze Brothers» full kontroll og vant sammenlagt med bare 1. 

plasser som tellende. H-båtene «Ny Frisk» og «Storm Chasers» fulgte på 2. og 3. plass.  

 

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

trakk til slutt det lengste strået med 7 1.- og 3 2. plasser som tellende.  

 

Når det gjaldt Venneslands minnepokal var det også i år lite å gjøre med «Breeze Brothers», som 

dermed fikk 3. napp i pokalen og overtok den til odel og eie.  

 

LSF doublehanded ble avholdt 24/8 med 6 båter til start. Det var sol og gode vindforhold så det 

ble 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 ble «Storm Chasers» med 

Oliver og Stefan Walker om bord.  
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Åkerøya Rundt gikk av stabelen 21.09 med 16 deltagende båter hvorav 2 utenbys. 

Vindforholdene var i år veldig bra med 6-10 m/s fra SV. Regattaen gikk også i år raskt unna, men 

noe ny løyperekord ble det ikke.  

Det be langt færre hendelser enn året før, men «Ladyfix» hadde en styrbord-situasjon med 

Justøy-brua som tydeligvis ikke kan kappseilingsreglene. 

Bespisning og premieutdeling ble avholdt på Hotell Norge etter regattaen.   

Liten klasse ble i år vunnet av Ole Inge Pettersen fra VSF med «Mistress» en Scanmar 31. I stor 

klasse var det Eirik Brantzeg «Elleville» en X-35 som vant.  

 

Flødeseilasen 

Flødeseilasen ble i 2013 arrangert for 8. gang med 48 startende båter. Regattaen ble denne 

gangen av det rolige slaget med lite vind og perioder med vindstille. Tålmodigheten ble satt på 

prøve og 8 båter brøyt. Men sol og varmt vær gjorde det til en flott dag på sjøen for de fleste. 

Nytt av året var en runde på byfjorden i Kristiansand før det bar ut på havet. Runding av Gaas var 

i år droppet og det skulle etter planen være en runde opp til Skallefjorden, men pga tidslimiten 

ble denne runden droppet. 

LSF gjorde seg sterkt gjeldende i årets utgave. «Ny Frisk» vant liten klasse og overall. Obelix 

vant mellomklassen foran «First Time». 4 av de 5 første båtene overall var fra LSF. 

Også i år hadde LSF båter i utenriksfart, altså østenfor Gås. Guttene i ”Breeze Brothers” deltok i 

H-båt NM, men dessverre manglet en båt på å få det godkjent som NM. Guttene hadde allikevel 

en fin opplevelse og gjorde fin figur under LSF vimpelen. Våre store båter som pleier å seile med 

fremmed vann under kjølen, ”Expence” og ”Elleville” ble dessverre forfulgt av uhell. Ove 

Bessesen i ”Expence” fikk riggen ødelagt allerede i ”Fløden”, og slet med noe lav masteføring 

resten av sesongen. Erik Brantzeg i ”Elleville” fikk en super 3. plass i klassen i ”Færdern”, men 

årets høydepunkt, X-yachts Gold Cup i København, ble ødelagt av en splitter ny genua som ikke 

ville henge i sporet.  

Dommerkurs ble arrangert i vinter, Dommer I / Arrangør I, i regi av Tur og Hav. Even Åby 

Larsen tok villig på seg det tunge oppdraget med å oppdra oss i skikk og bruk på regatta banen. 

Oppmøtet var upåklagelig og læreren enda bedre. Alle bestod og samtlige var enige om at dette er 

høyst nødvendig lærdom å tilegne seg, og ikke minst friske opp i. Forhåpentligvis gjorde det oss 

også til litt bedre konkurrenter og medseilere.    

Neste sesong starter snart igjen. Vi satser på mer vind og enda flere båter på startlinjen.  

 
Mvh 

Steinar Sund 

Tur og hav 

 
 

Huskomitén for utvikling av seilbasen. 

På årsmøtet ble valgt Birger Ariansen, Anders A. Andersen og Thor Bylund. Etter sommerferien 

ble Lise Walker og Bjarte Olsen invitert med i komiteen. 

 

Prosjektet er blitt innmeldt på kommunens prioriteringsliste for idrettsanlegg, Det ble også søkt 

om å slippe eiendomsskatt, og det ble innvilget. 

 

Tomta er på ca 1000m2, det meste av det ubebygde er asfaltert. 
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Bygningsmassen består av ei sjøbu (verkstedbygget) med et nedre rom (nærmest sjøen) på ca 

50m2 og et øvre rom på ca 60m2.. Gulvnivå i nedre rom er 50cm lavere enn i øvre. Sjøbua er noe 

isolert (25cm Leca), men er uten innlagt vann/avløp. Bygget har  ”verkstedstandard”.  

I forlengelsen av sjøbua ligger et lagerbygg på ca.25m2. I tillegg er det et velferdsbygg på ca 

35m2 med enkelt kjøkken, vaskerom med dusj og WC og oppholdsrom. 

 

Tomta er i minste laget. Derfor ble en utnyttelse av loftet i sjøbua sett på som mest aktuelt for å 

utvide bygningsmassen. Bestående takhøyde her er for liten slik at taket må heves.                    

Det ble igangsatt planlegging med tanke var å få til en spennende loftsløsning som i tillegg til å 

være et bra klubblokale også kunne gi foreningen inntekter i form av utleie. Men etter et utvidet 

styremøte i mai bestemte komiteen å avslutte dette opplegget fordi det ville bli kostbart, og det 

var lite stemning i styret for å komme i en situasjon hvor foreningen ville være i økonomisk 

avhengighet av utstrakt utleievirksomhet.  

 

Det ble så sett på en enklere loftsløsning. En grovkalkyle viste rammekostnad på ca 2,3 mill. 

kroner for dette. I tillegg må det gjøres nødvendige arbeider i 1. etasje slik at totalkostnadene 

ville komme på mer enn 2, 5 mill.  

Det er flere årsaker til at en loftsløsning blir dyr. Takplatene er asbestholdige. Bestående 

loftsgulv er ikke dimensjoner for nyttelast som klubbrom og må skiftes ut, og himlingsplatene i 

de tidligere verkstedlokalene er sannsynligvis også asbestholdige. Takkonstruksjonen må derfor 

fjernes som kostbart spesialarbeid (asbestsanering). Videre kreves universell utforming for å få 

spillemidler, dvs. at det kreves heisløsning. En annen ulempe er at trapp/heisløsning krever 

trapperom som legger beslag på ca 20m2 i begge etasjer. 

 

Bestående trekonstruksjoner i sjøbutaket er i god stand så det er ikke behov for snarlige 

utbedringer. Derfor ble sett på en alternativ løsning med et tilbygg til velferdsbygget mot SØ og 

med nødvendige tilpasninger i bestående bygg.. Her er allerede kjøkken og våtrom, og det blir en 

enkel konstruksjon og begrensede kostnader til universell utforming.. Kostnadene inkludert 

nødvendige arbeider sjøbua ble vurdert til ca 1mill. kroner. 

 

Tilbyggsløsningen opptar plass som det er behov for til lagringa av båter og utstyr, slik at det blir 

en best mulig ”aktivitetsflate” innenfor brygge og jolleramper. Det ble derfor sett på et 3. 

alternativ der klubbrommet legges til nedre rom i sjøbua som settes i stand med glassdør mot 

sjøen og innvendig isolering og panel. Gulvet heves slik at høydeforskjellen mot øvre rom kan 

enkelt utlignes med rampe for rullestolbruk. I øvre rom anlegges rom for toaletter. Her monteres 

også kjøkkenløsning. Rommet frigjøres for dagens lagring av jolleseil, kjøl og ror og lignende og 

det tilpasses som aktivitets rom for jolleseilere. 

 

I området mellom sjøbua/lagerbygg og velferdsbygget settes enkle bygg og overdekkede arealer 

for lagring av båter og utstyr. 

Dette 3. alternativet vil sannsynligvis ikke bli dyrere enn tilbyggsalternativet. 

 

Komiteen har ikke tatt endelig stilling til alternativ eller om nye alternativ skal vurderes. 

 

Komiteen arbeidet innledningsvis sammen med arkitekt Kjell Dybedal.  Etter sommeren har 

arkitekt Arild A. Andersen overtatt.  
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Veien videre blir å ta stilling til utviklingsalternativ og detaljene i dette.. Kostnadene må utredes 

nøyere.  Det må utarbeides grunnlag for søknader til kommunen og for tildeling av spillemidler. 

Til nå er ikke brukt midler til prosjektet, men et begrenset oppgjør med Kjell Dybedal gjenstår. 

Arild A. Andersen har jobbet på ”dugnad”, men etter hvert må det brukes midler til prosjektering 

av flere fagfelt. 

 

Mvh 

Huskomiteen 

Lise, Bjarte, Thor, Anders og Birger 
 

 

Økonomi (rundet av til nærmeste hele tusen) 

Året 2013 ble også et godt år for klubben. Samlet driftsinntekter var kr. 565.000,- og samlet 

driftskostnader kr. 425.000,- Justert for netto finansinntekter (renter) er regnskapet gjort opp med 

et overskudd på kr. 160.000,- Foreningens bokførte egenkapital er ved årsslutt kr. 1.025.000,- 

 

Representasjoner: 

Anders A. Andersen med Gunnar Frigstad som vara i AASK-styret.  

Trygve Bernhardsen på NSF’ dommer- og arrangørseminar. 

Thor Bylund i Lillesand Idrettsråd. 

Halvor Rismyhr leder for AA idrettsfond. 

 

17. mai i Lillesand 

I år var det Silje, Line og Roy som la klutene til og fikk mønstret LSF’ere til Borgertoget. De la 

ned mye jobb og innsats i å få til samling nede på Kokkenes etterpå, med grilling og kaffe. 

Dessverre var oppmøtet heller labert. Om det skyldes været eller andre arrangementer vites ikke, 

men veldig trist når folk legger ned mye tid og innsats i å få til et hyggelig arrangement.  Uansett 

stor takk til alle som stiller opp. 

 

Årsfesten/ Julebordet. 

Anne Grethe Sund og Margit Realfsen fra ”Ladyfix”, var fantastiske vertinner for årets julebord 

og avslutningsfest. 35 feststemte seilere og medlemmer samlet seg i No.1, Hotell Norge, og fikk 

servert god mat og drikke.  

Premieutdelingen for årets sesong og bravader ble flott gjennomført av Steinar Sund, og Kirsten 

Cecilie Vennesland stod for overrekkelsen av Venneslands minnepokal. Guttene i ”Breeze 

Brothers” tok den hjem til odel og eie, og pokalen går ut enn så lenge. Forhåpentligvis blir den 

satt opp igjen om noen år. 

Videre utover bestod underholdningen av flere artige innslag til stor begeistring, og det var et 

skikkelig godt julebord.  

 

Hedersbevisning 

Thor Bylund fikk utdelt LSFs hedersbevisning på årets julebord for energisk innsats for 

foreningens ve og vel som seiler og formann i mange år. Formannen som sikret Lillesand 

Seilforening en seilbase på land. 
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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 10. februar 2014 

www.lillesand-seilforening.no 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere og støttespillere året 2013 

 

 

  
Og ikke minst Lillesand kommune 

 

 

 

 

 

 

Deltagende barn/ ungdom i jollegruppa sesongen 2013: 

Aleksander Gauslaa    

Andreas Brobakken                                                        

Brage Olai Stordal 

Celine Bårdsen 

Daniel E. Hansen 

Daniel Isak Rugsland 

David Seljås 

Hjalmar Hauge                                                              

Isak Thorsen 

Kristoffer Johannessen                                                  

Oliver Walker   

Prot Panufnik                                                                

Snorre Vollstad                                                              

Sturla Grimnes 

Thomas J. Frigstad 

Tobias Frigstad 

Tonette Frigstad 

Tuva Ø. Strømman 

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     

http://www.lillesand-seilforening.no/
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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 


