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En rangering av de aktive ynglingseilerene seilerne i NYK har flere mål. Det åpenbare er å finne ut hvilken Yngling som har seilt best i løpet av året.
Men det har også ha en funksjon for å stimulere til økt aktivitet i klassen. Siden NorgesCup i Yngling de siste årene har vært en beskjeden serie, er det
på tide å tenke nytt.
Og med nytt, så mener jeg gammelt.

Etter min mening hadde vi en svært vellykket rankingserie i Ynglingklassen på slutten av 90-tallet. Den bestod av en ranking med en kombinasjon av
lokale, nasjonale og internasjonale regattaer.
Dette var både for å oppfordre de beste seilerne til også å vise seg på lokale regattaer og for å "dra med" de som i utgangspunktet ikke satset
internasjonalt. Det var også en oppfordring til å vise frem Ynglingen i rating-regattaene på de lokale seilforeningene.

Reglene var som følger:

Poeng for en regatta regnes ut fra følgene formel:

Poeng = [100 - (P-1)*(5-Q)]*Q*R

P = Plassering
Q = Kvalitetsfaktor
R = Gradering

Lokale regattaer har Gradering R=1.
Kvalitetsfaktoren blir deltakerbestemt:



Q=1,0 ved 3-5 båter



Q=1,1 ved 6-9 båter



Q=1,2 ved 10-15 båter




Q=1,3 ved 16 eller flere båter
Kretsmesterskap får alltid Q=1,4

Norgescup får gradering R=2, sammen med påskestevnet i Hellerup.
Kvalitetsfaktoren blir deltakerbestemt:





Q=1,2 ved 9 eller færre båter
Q=1,28 ved 10-20 båter
Q=1,35 ved 21 eller flere båter

VM, NoM, NM og EM får gradering R=3.



VM får kvalitetsfaktor Q=1,5



NM får kvalitetsfaktor Q=1,3




NoM får kvalitetsfaktor Q=1,2
EM får kvalitetsfaktor Q=1,4

Totalt kan du telle opptil 10 regattaer i løpet av året.
Man kan bruke de regattaene som gir mest poeng, med følgende begrensninger:





Maksimalt 2 gradering 3 regattaer, og NM skal inngå
Maksimalt 4 gradering 2 regattaer
Resten skal være gradering 1 regattaer

En regatta med lavere gradering kan erstatte en manglende regatta av høyere gradering

En slik rankingserie gjør at en enslig Yngling uten tilhenger kan få være med på den nasjonale rankingen, selv om det eneste tilgjengelige er lokale
regattaer og kretsmesterskap. Samtidig får de som sleper Ynglingen rundt på nasjonale og internasjonale arrangement god uttelling for disse
deltakelsene.

Jeg foreslår å kopiere denne rankingen for sesongen 2017, og evt. justere faktorene/reglene før 2018 sesongen basert på erfaringen vi får i løpet av
året.
Hvor mye heder, ære, publisitet og gull vinnerne eventuelt får blir opp til neste års styre.

