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Klubbmøte ang nytt format for 
Norgesmesterskap i Yngling 2016 jfr 
styrevedtak 19.11.15 
Møtevarighet: 14:00-15:50 

Tilstede: Claus Gladyszak, Karl Petter Haugen, Chris Skogen, 
Jan Runde Hopland, Lene Seim, Eivind Mellingen, Ole Bjelland, 
Ove Flatnes, Thorbjørn Halvorsen. Via webex: Torstein Hellebust 
Aashild Samseth, Julius Yran, Antonio Iversen 

Møteleder: Claus, Referent: Lene 

Møtereferat 
Møteleder innleder med å klargjøre at dette er et 
klubbmøte uten beslutningsmyndighet og at møtet 
arrangeres på bakgrunn av diskusjonene som kom på fb i 
kjølvannet av NYKstyrets vedtak om endret NM-format for 
2016. (til "boks" til venstre) 

NYKs strategiske hovedmålsetning for klassen ble 
fremlagt: "Økt synlighet, økt rekruttering". NYK ser "Bag'n 
sail" som fremtidens løsning på rekruttering til klassen og 
ønsker å teste dette ut gjennom et Round Robin-format 
under YNM 2016. NYK ser en mulighet for at dette vil 
kunne rekruttere seilere fra andre klasser og/eller x-
ynglingsseilere tilbake til klassen og således vokse. At 
dette også kan få seilere opp hit fra Norden/ Europa til et 
"Åpent NM 2016" 

Styreleder informerte om Round Robin-formatet og 
hvordan NYK ønsker formatet under neste NM. Punktene 
som ble gjennomgått er de samme som ble publisert på FB 
(se punktene i boks på neste side). 

Styreleder informerte om at vedtaket var fattet av et samlet 
styre. Det ble diskusjon omkring styrets mandat til å fatte et 
vedtak om endring av NM-format uten å at saken har vært 
oppe og vedtatt under en generalforsamling. Styreleders 
svar på dette var at det er ingenting formelt som tilsier at 
NYK ikke kan ta en slik avgjørelse. 
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Styrevedtak 19.11.15 
NYK 

Styret vedtok å støtte et NM i 
2016 i et Round Robin format. 
Dette betyr at det i 2016 blir 
seilt med 6-7 båter som er så 
like som mulig og at teamene 
rullerer på disse båtene 
mellom hver seilas. Dette 
betyr at seilere fra resten av 
landet og utlandet, kan reise 
direkte med fly til Askøy uten 
å måtte slepe med seg egen 
båt. Det er noen utfordringer 
knyttet til logistikk og å få 
fremstilt like båter, men styret 
mener at ASF/SKSK har 
meget gode forutsetninger for 
å få dette til, og at de positive 
sidene er mye større enn 
utfordringene. Styret har fått 
mye positiv respons på dette 
initiativet og vil jobbe tett 
med ASF for å planlegge et 
godt arrangement i 2016.

KLUBBMØTE NYK 
Referat klubbmøte NYK 27.11.2015
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I den forbindelse informerte styreleder om at det er NSF 
som tildeler og godkjenner NM. Seilforeninger søker NSF 
om å arrangere NM, NSF innhenter klasseklubbens 
uttalelse til forespørselen/ene. NSF står som eier av NM og 
således seilingsformatet som blir godkjent. Han opplyste 
videre om at på henvendelse fra styreleder hadde NSF 
vært svært positiv til RR som NMformat, og poengterte at 
NSF applauderte dette som et "upcoming" format og ville 
være villig til å endre regelverket om så for å få dette til. 

Det ble bl.a stilt spørsmål rundt RR som NM-format kontra 
RR som NC-format. Seilere mente det kunne ha større 
effekt å kjøre RR i NC fordi man da fikk "vist seg frem", 
men det ble også trukket frem at RR andre steder enn ASF 
ville fordre at "ildsjeler" var villig til å traile de 7 båtene 
herfra til NCdestinasjonen. Styreleder opplyste om at RR 
som NC-format ville være et altfor krevende format å 
kunne iverksette i en NC og at det derfor ikke var 
interessant nok for en arrangør. Logistikkutfordring ble 
nevnt som et hinder for dette og videre til de økte 
ressursene som tilsa at dette bare kunne være aktuelt 
format i et NM.   

Seilere fryktet for at det ikke lenger skulle bli et miljø med 
seilere som investerte i egne båter dersom RR ble 
NMformat. Seilere så noe svart på egen motivasjon ved å 
ikke kunne benytte kjennskapet til egen båt i viktige 
mesterskap, men var prisgitt at en tildeling/ombordhopping 
i en middelmådig utrustet og -trimmet båt ville bidra til å 
redusere interessen for klassen blandt dagens seilere. 

Opptakten til VM ble trukket frem ifbm opprustning av 
Ynglingene som var tenkt inn i et RR-format. Viktigheten 
med å innhente forpliktende avtaler med dem som skal 
gjennomføre oppgraderingen før dette evt blir iverksatt ble 
poengtert. Hvem påtar seg oppgraderingene, hvilket nivå 
skal oppgraderingen ligge på. Hvem tar ansvar!?  
Oppfordring: Før man tenker på dette som inkluderer 
arbeid på Ynglingene, få navn på blokken! Akkurat dette 
punktet sviktet ifbm. VM, ble det minnet om fra 
ASFmedlem. 

Tilgjengelige ressurser (her friske penger) ble diskutert: Fra 
ASF side: Gjennom avtalen med SKSK har ASF 50.000 
som skal benyttes ifbm hold av SKSKs 9 Ynglinger som 
ligger i foreningen. Det ble påpekt at dette vil være altfor 
lite... bare skinnen på siden koster 6.000...(6' x 7 
båter=42.000 red.mrk) Diskusjonen ble satt til siden som 
detaljorientert. 
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Round Robin i  
YNM-2016 format 

-Det seiles i 6-7 faste båter som 
det roteres på. 

-25-30 team fra Norge, Sverige, 
Danmark og Nederland? 
Seilparty... 

-Teamene bytter på båter mellom 
hver regatta. 

-Tilfeldig hvilken båt det enkelte 
team benytter.  

-Ingen benytter egne båter.  

-Ingen behov for å transportere 
båt/seil. Bag `n sail.  

-Regattaene er kjappe med ca. 12 
minutters varighet.  

-Båter og seil som benyttes er så 
like som mulig.   

-De likeste båtene optimaliseres 
gjennom vinteren slik at disse blir 
så identiske som mulig med tanke 
på dekksutstyr etc. 

- Stor spenning, også for dem som 
ikke seiler 

-Mulighet for dømming og 
protestbehandling på banen. 

-Raske prosedyrer, mange starter, 
mye intensiv seiling 

  

•
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Faktisk seiltid i et RR-format ble tatt opp. Hva blir den faktiske seiltiden per team i løpet av en 
NMdag og -helg dersom 30 lag skal få seilt mot hverandre og baneseiltiden er 12 min. (optimalt), 
startprosedyre 3 min. og omrokkering i båtene vil ta hvor lang tid? 

7 seilende båter = 21 pers seiler, 69 venter på tur (= 4 heat har 28 team seilt 1 gang. (red.mrk))
(Evt 5 seilende båter = 15 pers. seiler, 85 venter på tur = 6 heat har 30 team seilt 1 gang. 
(red.mrk) 

Rekker man å få gjennomført at alle seiler mot alle samt finaleheat? 

Seiler:   I seilligaen fikk de seilt 4 heat per team 

SKSK seiler:  De klarte 11 heat (militært seilmesterskap) 

Styreleder:  Man kan dele opp teamene slik at halvparten er på land og blir fraktet ut. SKSK  
  har 2 store ribber til disp. 

Kommentar:  Vil det være tilfredsstillende med så lite seiltid / tid på land i en NM-helg? 

Avslutningsvis refereres noen kommentarer i sluttfasen som er mest tjenlig å la stå fritt: 

Styret:  Med dette arbeidet får vi like båter; vi seiler alle på like vilkår.  

Fra seiler:  Rekrutteringen skjer fra andre klasser, vil det rekruttere nye seilere eller etablerte 
  seilere fra andre klasser?  

Styret:   Er vi villig til å se på dette, eller ikke. Vi burde få dette avklart først.  

Fra seiler:  Det er et spennende format, noe av det som er gøy er å kunne seile andre steder 

Fra ASF-repr.: ASF har alt landbasert på plass, det er båtene som er utfordringen. Det må være  
  lyst til å gjøre dette. 

Fra seiler:  Er RR formatet for NM besluttet, og dersom ikke, når blir det besluttet og av  
  hvem? 

Styret:   Frist for søknad til NSF er 1. des. 
  Ønsker vi å seile i dette formatet, eller..? Hva har klassen lyst til, hva gagner  
  klassen, hva gir best uttelling for klassen.  

  Styret er valgt å ta beslutninger på medlemmenes vegne, formell frist er ikke  
  avgjørende (1.des.red.mrk) NM har vært avgjort seinere enn nå tidligere. Viktig er 
  at klassen finner ut, hva ønsker vi å gjøre? Er styret på riktig vei?  

   Det er enklere å gjennomføre dette i et NM enn NC. Om vi har lyst til dette, bør vi 
  gjøre det. Er det viktig å ha mange seilere, eller mange båter? 

  Styret vil ikke gå videre dersom det er massiv motstand  
Fra seiler:  Spørsmål tilbake til styret: Men hva ønsker styret, mange seilere eller mange  
  båter?  

Styret:   Styret ønsker mange seilere. 

Fra seiler: Ønsker generalforsamling. Folk må få stemme over dette.  

Fra seiler: Må være mulighet for å avgi en stemme. Demokratisk avstemning eneste vei å gå. 

Styret:  Styret tar innspill til etterretning og avgjør hva som er beste måte for det videre.
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