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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