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Årsberetning Jr avd 2022. 

 

Jr avdelingen har lagt bak seg et år preget av større grad av regularitet enn de 
foregående. Dette skyldes ikke minst at vi i 2022 endelig kunne legge 
pandemiårene bak oss. 

 

Det har vært aktiviteter på to steder hovedanlegget for DSF på Solum og på 
Rødtangen. 

På Solum har Øyvind Hansen forestått arbeidet, sammen med innleide trenere 
Agnes Strøm Hansen og Hans Jacob Vogt, som har bestått i en forsiktig videre 
start av en jr satsning ,men med et særlig trykk på å klargjøre for et større 
format idet infrastrukturen for et slikt arbeid også har måttet bygges opp. Det 
har seilt 12-14 barn på treninger vår og høstsemester parallelt med at at ny 
brygge og containerlagring er kommet på plass. Dette har foregått i et nært 
samarbeid mellom Formann i DSf ,havnekommite og Øyvind Hansen.Det er 
etablert en flåte av 6 stk open bic,3 stk RS Feva og 6 stk optimist på Solum. 
Denne flåen kombinert med ferdigstilt infrastruktur gjør en større satsning i 
2023 mulig. 

 

På Rødtangen  har fokuset vært å konsolidere den gruppen seilere vi har og 
nyttiggjøre seg det potensialet som allerede ligger i anlegg og båter. Arbeidet 
har vært utført av Undertegnede ved hjelp av innleide trenere  Victor Gautneb 
og Francis Gautneb. Vi har gjennomført treninger i ukedager for Feva ,Bic og 
Laser April- Juli og August -Oct. I sommerferien ble det avviklet sommerleir og 
kurs-uke for jr. Vi har deltatt i NC i Feva og Laser samt NM. Vi har hatt mange 
lag på regattafeltet i begge klasser og DSF jr fikk gode plasseringer i Laser NM 
og drog i land et NM gull i Feva. Dette resulterte i at vi fikk et jr lag i mesterenes 
mester for J-70  med et respektabelt resultat. Et lag fra DSF seiler 29. og har 
deltatt aktivt i konkurranser med dette. Det er også verdt å nevne at DS jr har 
vært svært aktive i etableringen av den relativt nye sporten «Wingfoiling» og 
en av våre klarte å gjøre rent bord i NC og dro i land historiens første NM gull i 
«Wingfoiling». I denne forbindelse er det inngått et samarbeid med Hyggen 
Vannsport  v/Jorunn Horgen. En viktig arena for vår jr seilere er Søndagsregatta 
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på Rødtangen. Denne avholdes hver søndag fra slutten av mai og til høstregatta 
jolle i september. I alt ble 16 regattaer avholdt md gjennomsnittlig 10 deltagere 
i klassene Laser, Bic og Feva og premiering ble avholdt på høstregattaen. 

Jr avdelingen avholdt også kurs for en bedrift tidlig i  sessongen. 

Det undertegnede er mest fornøyd med etter sessongen er det nivået våre jr 
holder mtp. det sportslige,men ikke minst deres evne til å organisere seg ved 
«ungt lederskap» noe som har gjordt at  på langt nær de fleste av 
arrangementene er drevet frem ved jr egen innsats. 

 

 

Drammen 10.01-2023 

Henrik Gautneb 

Leder jr komite 

 

 

 

 

 

 


