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Styret 2016/17
Styreleder: Lene Seim (11)
Nestleder: Øyvind Pedersen (9)
Kasserer: Ronny Rognhaugen (9)
Sekretær: Kenneth Buvik (9)
Varamedlemmer: Chris Skogen (1)
Jan Rune Hopland (0)

Teknisk
Teknisk ansvarlig utpekt til IYA:
Ronny Rognhaugen.
Godkjente
Yngling-klassemålere: Ronny
Rognhaugen,
Karl Petter
Haugen

Flåtekontakter 2016
Midt-Norge: Kenneth Buvik
Vestlandet: Chris Skogen
Sørlandet: Ronny Rognhaugen
Østlandet: Ingen

Klassekapteiner

Styrets beretning
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter fra mars til mars.

Sportslig aktivitet
Første hastesak på styreagendaen var å få på plass terminlisten
for 2016. Med det relativt store trøkket miljøet på Vestlandet
hadde som vertskap for YWORLDS 2015, ble det tidlig klart at
2016-sesongen tegnet til å bli et relativt rolig år med få
nasjonale regatta og en beskjeden internasjonal deltagelse.
Det ble meldt inn 3
Norgescuper (TSF, ASF og
RAN/ASF), èn regattahelg
( Askøy Race Weekend),
samt Norgesmesterskap /
3. NC til terminlisten 2016.
Vel hadde vi kun ett team
som seilte utenfor
landegrensen i 2016, men
helt så beskjedent ble
resultatene derfra derimot
slett ikke!

Midt-Norge: Niclas Fredman
Vestlandet: Sandra McCarley
Sørlandet: Ronny Rognhaugen
Østlandet: Ingen

Medlemmer 2016
Vi ble 42 hovedmedlemmer og 23
crew-/ støttemedlemmer ila. året.

Penger hit og dit
Klubbens inntekter kr. 24.500,Klubbens utgifter kr 15.500,Overskudd 2016: kr. 9.000,Sum egenkapital: kr 71.657

Årsmelding 2016

APRIL

I april 2016 reiste White
Russian som eneste
norske Y-team til
European Yngling
Springtime / Eurocup på
Gardasjøen i Italia. Svein
Andrè kunne melde
tilbake om et fantastisk
bra arrangement og med
en lokasjon som så
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Nasjonale! og inter!
nasjonale regatta i
2016
I april 2016 reiste White Russian
som eneste norske Y-team til
European Yngling Springtime på
Gardasjøen i Italia.
I mai hadde Trondheim årets 1. YNorgescup på agendaen og
Askøy skjøt av Askøy Race
Weekend for Y og Melges samme
helg.
Askøy var vertskap for årets 2.
Norgescup i juni.
Til VM i Østerriket i juli hadde
Norge dessverre ingen Y-seilende
team til start.
I september ble årets 3. YNorgescup arrangert sammen
med NM i Hjeltefjorden.
sistnevnte var i år et samarbeid
mellom ASF og RAN.

MARS 2017
absolutt ga mersmak. En glipp i reiseruten derimot gjorde at
teamet måtte reise hjem før siste race og dermed stå over siste
regattadag hvor de lå på en ﬁnﬁn 3. plass. NOR409 endte
likevel opp på en knallsterk 4. Plass og vi gratulerer med
fantastisk seiling og en svært god plassering på Gardasjøen
under Eurocup for
Yngling 2016. Det
ryktes i skrivende
stund at White
Russian er sugne på
revansj' på
Gardasjøen nå i april
2017. Vi gleder oss til
å følge dem også i år
og ønsker dem all
lykke på sjøen og
ﬁnﬁn vind i seilene!

MAI

I mai hadde Trondheim årets 1. Norgescup på agendaen og
Askøy skjøt av entyperegattaen Askøy Race Weekend samme
helg. Askøy Race Weekend oppnådde 6 startende Ynglinger
denne regattahelgen. Med følgende resultater:
1.NOR404 Team Guffen,
2.NOR345 Sølvguttene og
3.NOR217 Wild Thing inntok pallen, etterfulgt av
4.NOR283 Team Daffy,
5.NOR25 Gun og
6.NOR344 Redwhiteblue.
Norgescup TSF: Lav deltakelse og manglende formelle krav
hos majoriteten av de deltakende båtene gjorde at TSF valgte
å avlyse Rustløseren som Norgescup for Yngling. NYK har
likevel valgt å legge inn deltakende båter med NYKmedlemskap på årets sammenlagtliste for Norgesranking /
Norgescup 2016.
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JUNI
Askøy /ASF var vertskap for årets 2. Norgescup i juni, også her med
6 Ynglinger på startlinjen. Plassering etter endt cup:
1. NOR409 White Russian,
2.NOR105 Batman
3.NOR217 Whild Thing
4. NOR 251 Bølla,
5. NOR344 Redwhiteblue
6. NOR404 Team Guffen

JULI
Under Yngling Wolrlds i St. Gilgen på Wolfgangsee i Østerriket
deltok 59 Ynglinger fra hhv. Østerriket, Sveits, Tyskland, Nederland,
Danmark, Australia og USA. Norge sendte dessverre ingen Y-seilende
team til start dette året.
AUT296: GULL med 43 poeng,
NED365 : SØLV og 45 poeng
NED335 : BRONSE og 48 poeng.
Totalt ble det seilt 10 race med 1 stryk. NYK hadde dessverre ingen
representant til IYA tilstede i år. Vi gratulerer med ﬂott arrangement
og ﬁne seilforhold og håper Norge vil å være godt representert i
Nederland sommeren 2017.

AUGUST

Eneste registrerte regattadeltagelse for Yngling denne mnd var
N-105 Batman som seilte langdistanse Askøy Rundt i den minste
NOR rating-klassen med målgang til en 2. Plass.
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SEPTEMBER
I september ble årets 3. Y-Norgescup arrangert sammen med NM i Hjeltefjorden under RAN Eintype.
Årets NM ble et godt samarbeid mellom ASF og RAN:

Yngling Norgesmesterskap 2016, rapport fra Styret v. Kenneth Buvik
Korte baner, tett felt og taktisk seiling var hovedingrediensene i NM på Ran. NM status hang i en tynn
tråd i forkant da det manglet 3 båter og bare noen dager igjen.

Lørdag ble AP heist på land i morgentimene før alle båtene ble sendt utpå i håp om nok vind. Lenge så
det slik ut og spesielt på medstrøms seiling så det ut som at det var nok vind. Og da vinden begynte å ta
seg ørlite opp i 15.30 tiden var allerede AP A ﬂagget heist å land og det var bare for seilerne å gjøre seg
klar for NYK sin knallgode blomkålsuppe.
På søndag var vinden tilbake, og i varierende styrke og retning. Fordi ingen seilaser ble gjennomført
lørdag ble seilingsbestemmelsene endret til å godkjenne inntil 10 seilaser søndag. Korte baner ville gi
nok seilaser og medaljeseremoni. Det ga oss et tett felt og kniving mellom mange båter i hvert eneste
race. Tetstriden stod som i fjor mellom White Russian og Salt 5, der mesterne fra 2014 ﬁkk sin revansje
etter sølvet i Trondheim. 6 seilforeninger fra 4 seilkretser var representert og veldig gøy å møte andre
seilere enn de man møter lokalt. Veldig lærerikt for de 4 teamene fra Trondheim som ﬁkk se hvor lista
ligger når ﬂere av Norges beste seilere stiller på startstreken.
Takk til Ran Seilforening for et ﬂott arrangement på land og til Askøy for et vel gjennomført NM på
vannet. Vi gleder oss!
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OKTOBER
På Askøy ble det oppsatte Hjeltefjordmesterskapet i høstferien tatt av plakaten fordi majoriteten av
båtene allerede var pakket ned for sesongen. Ingen andre seilaser ble meldt inn for oktober.

Takk for Laget
Norsk Ynglingklubb vender en stor takk alle regatta- og merkantile komiteer, alle hjelperne og ildsjelene
som har gjort det mulig for oss Ynglingseilere å konkurrere sammen i året som har vært. Takk for laget!
Vi gleder oss til et nytt seilår sammen, -den 49. sesongen i Ynglingens klubbhistorie

Rapport fra Yngling-gruppa i Trondhjems Seilforening

Aktiviteten i Ynglinggruppa 2016 i Trondhjems seilforening startet med felles utsett av båter søndagen 4
april. Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet i Ynglingmiljøet i Trondheim, med i runde slenger 10
aktive båter gjennom sesongen. Det har gjennom året vært deltakelse på mandagstreninger (snitt
gjennom sesongen 5-6 båter hver trening), tre nybegynner seilkurs i regi av både TSF og NTNUI,
onsdagsserie med ca 5 Ynglinger i snitt, Norgescup, NM, KM og helt mot slutten av sesongen også
student NM. I tillegg så har Ynglingene også blitt brukt for kvaliﬁsering til Norsk seilsportsliga.
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Året 2016 har også vært preget av at NTNUI seiling og Ynglinggruppa TSF
har nærmet seg hverandre og er nå tilnærmet å betrakte som en homogen
Ynglinggruppa, og dette ønsker vi å jobbe videre med til neste år. For å
fortsette dette arbeidet så vil det fra neste år bli etablert en assisterende
Ynglingkaptein fra NTNUi som vil samarbeide med Ynglingkaptein i TSF for
videre utvikling og homogenisering av Ynglinggruppa i Trondheim.

Seilåret 2016 startet tidlig med to Yngling seilkurs for nybegynnere (TSF og
NTNUI). Seilkurs hadde vi også i 2015 men nytt for i år var at vi hadde lagt
opp til 4 kursdager (ettermiddager). De ﬁre kursdagene inkluderte tre dager med teori+seiling, og den
fjerde dagen var satt av til regatta. I Trondheim så er NTNUI seiling også en del av Ynglinggruppa, og de
hadde sin egen kurs mer eller mindre samtidig, der dem også deltok i den avsluttende regattaen 20
april. Det var ca 10 kursdeltakere med på TSF seilkurs, og ca 25 deltakere på NTNUI kurset. Begge
kursene brukte opplegget med en erfaren seilere i hver Yngling sammen med to nybegynnere, noe som
fungerte veldig bra
! Måndag 11 april 17:30 – 20:30Teori + praktik
! Onsdag 13 april 17:30 – 20:00Teori + praktik
! Måndag 18 april 17:30 – 20:30 Teori + praktik
! Onsdag 20 april 17:30 – 20:30Regatta
Onsdagsserien startet i år 27. april. Her hadde vi totalt 16 seilaser (minus
noen uten vind) fordelt på vår- og høstserie. Det var i snitt 5 startende Ynglinger i onsdagsserien, noe
som vi er veldig fornøyde med. Første, andre og tredjeplass på vårserien gikk til; NOR-251 Bølla
(Skipper Mikael Viggen), NTNUI 2 Emma Tallulah (Skipper: Åshild Samseth) og NTNUI 1 Ari (Skipper:
Bjørnar Glesdal). Resultat Høstserien første, andre og tredjeplass gikk til: Thor (Skipper: Kenneth Buvik),
NOR-251 Bølla (Skipper: Rimmert van der Kooij) og NTNUI 2 Märtha (Skipper: Achim Gerstenberg)
Årets NorgesCup (NC) startet med Rustløseren som gikk av stabelen 7-8
mai i Trondheim. Her var det 6 deltakende Ynglinger. Første, andre og
tredjeplass gikk til: NOR-126 Emma Tallulah (skipper: Åshild Samseth),
NOR-395 Märtha (Skipper: Achim Gerstenberg) og NOR-143 Tigergutt
(Kenneth Buvik). Vi gikk dessverre glipp av NC-status på Rustløseren
grunnet manglende NYK-medlemskap og seil-lisens i de ﬂeste av de
startende båtene. Rustløseren var også samme helg som Askøy race
weekend, noe som muligens forklarer null tilreisende båter. NC 2 gikk i
Juni på Askøy og der hadde vi en deltakende båt fra Trondheim:
NOR-251 Bølla (Skipper: Rimmert van der Kooij) som sluttet på en 4e
plass.
Etter sommeropphold så var den første regattaen for Ynglingene
utenom onsdagsserien Kretsmesterskap (KM) for Ynglinger i Trondheim,
denne gang gjennomført som en heldags regatta 11 september. Her
hadde vi 7 påmeldte båter og 6 startende båter til slutt. Den eneste
starten som ble gjennomført var i veldig lite vind, og bare Thor og Bølla
kom over ﬁnish pga. drift, racet ble derved kansellert. Det ble ikke noen
ﬂere starter den dagen, og derved ikke noe godkjent KM.
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Helgen deretter så var det dags for Norgesmesterskap (NM) som denne gang gikk av stabelen 17-18
september i regi av Ran Seilforening. Her hadde vi ﬁre! tilreisende team fra Trondheim, og to av dem;
Bølla og Thor trailet båtene over fjellet. De ﬁre tilreisende lagene var; NOR-251 Bølla (skipper: Rimmert
Van der Kooij), NOR-411 Thor (Skipper: Kenneth Buvik), FRA-3 Odette (skipper: Mario Ditorante) og
NOR-1 NTNU (Christos Kalavrytinos). Båtene plasserte seg på 9, 11, 15 og 16 plass respektive, av totalt
17 startende båter. Her ble vi godt mottatt av seilmiljøet i Bergen som hjelpet oss med alt fra leiebåt til
transport og boende, tusen takk, vi kommer gjerne tilbake!
Sesongen ble avsluttet med student NM for Ynglinger i Bergen 13-15 oktober. Her deltok en båt fra
Trondheim; Team NTNUi med Even Eide Onstad som skipper, med mannskap Achim Gersterberg og
Markus Book Bjerg, som sluttet på tredjeplass av totalt 11 båter.
Ynglingåret i Trondheim ble avsluttet med felles båtoppsett og pizzaspising 9. Oktober. NTNU båtene
ble tatt opp i november grunnet deltakelse i student NM seint i oktober. Ynglingkaptein Niclas Fredman
går av etter 2 år som Ynglingkaptein og to år som ass. Kaptein. Påtroppende Ynglingkaptein blir
Kenneth Buvik effektiv fra 01.01.2017.

Rapport fra Yngling-gruppen i Askøy Seilforening ved Silje Christine Fløysand
2016 har vært et rolig år for Yngling på Vestlandet hvor vi dessverre har
hatt relativt få båter på torsdagsseiling og lav deltagelse på regatta. Vi
startet med torsdagsseiling i april og første regatta for Yngling ble Askøy
Race Weekend som ble arrangert for Melges og Yngling 7.-8.mai.
Ynglingklassen hadde 6 deltagende båter og vinner ble Team Guffen med
skipper Chris Skogen (ASF).
I juni arrangerte ASF NC2 for Yngling med 6 deltagende båter. Vi hadde én
tilreisende båt fra Trondheim. Det var god stemning med grilling på kaien
etter lørdagens seilaser. Vinner ble White Russian med Skipper Svein
André Hol (ASF).
Årets RAN Eintype Regatta (RER) hadde deltagende båter i Melges og
Yngling, og denne regattaen ble for Yngling et Norgesmesterskap. ASF
skulle egentlig arrangere NM for Yngling, men grunnet kollisjon med
seilsportligaen måtte NM ﬂyttes og arrangementet ble lagt til RAN. For å få
dette til, stilte en ﬂott gjeng fra ASF opp som arrangør for Ynglingdelen av
RER. Etter lite vind dag én ble det bestemt å seile i Hauglandsosen dag to. Kjempebra innsats fra
regattakomitéen fra ASF gjorde at NM kom vel i havn og vi kunne derfor kåre årets Norgesmester: White
Russian (NOR 409) med Svein André Hol (ASF), Fabian Bruvik og Eivind Mellingen.
I 2016 hadde vi kun én båt fra Vestlandet med deltagelse i utenlandske
regattaer. Dette var Team White Russian som deltok på Yngling
Springtime Eurocup 2016 på Garda-sjøen i april. De måtte stå over siste
dag av regattaen for å rekke hjem fra Italia, men endte likevel på en
4.plass.
For 2017 ser vi frem mot nye torsdagsseilaser og håper vi klarer å
rekruttere enda ﬂere til å bli med på entypeseiling i Yngling. NM for 2017
blir arrangert av ASF i september og det er allerede ﬂere lag som har
tenkt å dra til VM i Nederland. Vi gleder oss!
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