Vågsbygd Seilforening
Regatta komitee Årsmelding 2021

Onsdagsregattaer, vår
Vårserien ble også i år preget av covid 19.Det var av smitteverns regler ikke mulig med fult
mannskap, ref regler gitt av NSF.
Likevell var det ganske bra deltakelse med 20 båter påmeldt. Påmeldings avgift ble satt lavt til kr
200,- pr båt.
Vinner av klassen < rating 0,900 X-bittpro med skipper Jon A Hauge CSF
Vinner av klassen > rating 0,900 Tempo med skipper Rune Pedersen VSF

Flødeseilasen
Den tradisjonsrike Flødeseilasen ble med nød og neppe arrangert. 2 dager før utsatt seilas, ble det
anledning til seiling med fult mannskap. 30 Båter var påmeldt med «Gratis påmelding og gavekort til
alle». Dette var et forsøk for å få med mye seilere som ikke er aktive i noen foreninger. Klassene ble
delt opp i lengde på båt og førstemann i mål ble vinner av klassen. Gavekort til alle startende ble
sponset av Navigare Båt & Fritid. Nytt av året var at Flødeseilasen ble arrangert i samarbeid
med CSF. Regattaen var også CSF`s 140 års jubileums regatta.
Onsdagsregattaer, høst
Etter sommer med liten smitte, ble det arrangert seilas for høsten. Det ble seil i 2 klasser, over
og under norrating 0,900l.
Deltakelsen var, 19 påmeldte båter hvor flere var deltakere med egne båter for første
gang. Påmeldingsavgift ble satt kr 500,- Premie utdeling ble foretatt i VSF`s lokaler på første
medlemsmøte etter regatta.
Vinner av klassen < rating 0,900 XTeam Rabalder med skipper Kjell Sverre Langenes SSF
Vinner av klassen > rating 0,900 Tempo med skipper Rune Pedersen
Se ellers resultater på nettsiden, vi gratulerer
Bøddelen
Denne tradisjonsrike regattaen ble seilt 12. september. Deltagelsen var i år 10 båter. Været var som
mange ganger før, skikkelig kjetting føre med storm i kasta.. De båtene som seilte, fikk en frisk høstseilas og heldivis ingen rapporterte skader.
Vinner av klassen < rating lav TeamZephyr med skipper Oddvar Larsen SSF
Vinner av klassen > rating høy Tempo med skipper Rune Pedersen
skipper
Regattakomiteer
Komite har bestått av : Rune Pedersen, Jan Otto Jahnsen og Egil Tjomsås har vært VSF representanter
i regattakomite for onsdags seilaser. De var også regattakomite under Bøddelen
Nils V. Stray. Børge Mosgren, Ove Mæland og Bjørn Stien var regattakomite for Fløde-seilasen, hvor
Børge Mosgren som regattasjef.
Bredalsholmen 25.1.2022

