Etter å ha gjennomført VM i Yngling
kan vi som stolt forening med hånden
på hjertet konstatere at dette klarte vi
fint. Det var mye ros å høste for arrangementet både på land og sjø.
«Regattagjengen» viste at vi har
mer enn nok kunnskap til å håndtere
et slikt arrangement, selv om vi er teknisk avhengig av å bruke privat utstyr
samt låne utstyr fra RAN for å få det
gjennomført. Det var uvant at arrangementet krevde folk som hadde internasjonalt godkjente papirer for å stå som regattasjef, dommer og
måler.
Alt skulle være helt etter boka, noe som førte til flere «artige»,
men også lærerike diskusjoner om alt fra millimetre med seilduk
og vekt på ankerkjetting til hva forskjellen egentlig er på øsekar
og bøtte. Det som gjorde det spennende, var at alle tilreisende
villig delte sin kunnskap med de som spurte. Selv fikk jeg også
være med på en protesthøring i en internasjonal jury, og det var
svært lærerikt. Selvfølgelig måtte det også her fylles ut papirer.
Mitt personlige favorittpunkt var hvordan vi som tilhørere hadde
fått informasjon «om å tie stille».
HVA NÅ? Med økt aktivitet i jollegruppen og jevn aktivitet i ynglinggruppen bør vi nå fokusere litt på storbåtene. Den kanskje
største endringen i Askøy Seilforenings tradisjonelle regattaprogram på lenge står for døren, i og med at vi endrer Askøy Rundt
fra å være en to-dagers regatta til en noe lengre én-dags regatta. Hensikten er å forsøke å tilpasse regattaen til nye trender
i regattaseiling. Deltagelsen for store båter går jevnt nedover, og
som regattasjef er det noe frustrerende å se at Askøy Seilforenings deltagelse i regattaer, selv de vi arrangerer dem selv, nå må
kunne kalles lav. Blar vi litt i årsrapporten fra Askøy Seilforening
2014 ser vi at 34 av Askøy Seilforenings storbåter har seilt én turog havregatta for Askøy Seilforening dette året. Ser vi vekk fra de
som har seilt tre eller mer, står vi igjen med 16. På årets utgave
av Hjeltefjordtrimmen har 10 båter vært utpå. I foreningen er det
ca. 100 seilbåter.
Lav deltagelse skaper utfordringer for oss som skal arrangere.
På Askøy Seilforenings regatta Vårbløyta stilte tre båter fra Askøy
Seilforening av totalt syv. Dette til tross for nye spennende løp,
mer tilrettelegging slik at alle typer båter med fullt eller lite
mannskap skulle kunne stille og at hele greia ble arrangert rett
utenfor vår «stuedør» i Haugelandsosen. På et tidspunkt må man
avlyse en regatta. Har man først gjort det én gang, viser det seg
altfor ofte at det er vanskelig å dra regattaen i gang igjen, og den
ender før eller siden med å dø.
Spørsmålene som reiser seg er: Er dagens nivå godt nok for
et «seilsportsenter?» Skal vi bruke pisk eller goder for å få båtene
med? Bør vi ha krav til deltagelse som enkelte andre foreninger
har? Hvor bør i så fall listen ligge? Hva blir konsekvensen av å
ikke stille? Bør vi se på hvilke krav som stilles for å få båtplass? Er
vi i ferd med å bli en marina?
Det er bare å begynne å grunne på saken. Jeg akter å ta den
opp på Askøy Seilforenings neste medlemsmøte. Vel møtt!
Ole-Jørgen Michelsen, regattasjef i Askøy Seilforening

BESTE NORSKE: Svein Andre Hol (Askøy Seilforening), Eivind Mellingen (Os Seilforening) og Fabian Bruvik
(Askøy Seilforening) tok en fin 5. plass i årets Yngling-VM.

VM I YNGLING 2015

Kompakt arrangement i verdensklasse

«Det har vært en fantastisk
opplevelse å delta i VM i
sitt eget land,» sier Karl
Emil Haugen (16).

Selv om det ikke ble pallplass
var Hol og teamet hans godt
fornøyde med 5. plass og til og
med seier i siste seilas.
I løpet av de fem dagene VM
pågikk ble det seilt 10 seilaser
med veldig varierende vindforhold. Enkelte seilaser ble seilt
under ganske sterk og krevende
vind, opp til 12 m/sek. Noen
dager ble regattaene utsatt på
grunn av for lite vind.
Seilerne var veldig fornøyd
med et kompakt arrangement,
hvor de bodde på Askøy Seilforenings anlegg og hadde utmerket matservering og hyggelige sammenkomster utover
kveldene.
Innsatsen var stor fra frivil-

AV KAROLINE HAUGEN • Karl
Emil Haugen er en del av
det norske laget team Skyline
(Askøy Seilforening), som i tillegg består av Magnus Mjømen (16) og Håkon Brunvall
(15). De var det yngste laget
under VM i Yngling 2015 på
Askøy, og de vant beste båt
U19.
Årets VM har vært planlagt
i over to år, og mange frivillige stilte opp for å gjøre dette
verdensmesterskapet mulig.
Båter fra Norge, USA, Sveits,
Østerrike, Sverige, Danmark,
Nederland, Tyskland, og til og
med helt fra Australia konkurrerte om seieren. Til slutt var
det det danske laget, Team
Thor, som stakk av med seieren. Mannskapet, Lucas Lier,
Fredrik Højgaard Berg og
Konrad Floryan, kunne stolt
kalle seg verdensmestere i
Yngling 2015.
36 båter deltok i årets VM
og beste norske båt kom på
5. plass. Dette var Team White
Russian fra Askøy Seilforening
med Svein André Hol, Eivind
Mellingen og Fabian Bruvik.

PÅ PALLEN: Danmark tok gull, og Nederland sølv og bronse i YnglingVM 2015.

FELTET: 36 båter deltok i
årets Yngling-VM på Askøy,
der det var svært vekslende
vindforhold.

KOMPAKT: På Askøy Seilforenings seilsportsenter kunne VM-seilerne
både bo og konkurrere.

KAROLINE HAUGEN
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lige både ute på banen og inne
på land. Hver kveld ble det arrangert «National Party», der
1–3 land serverte mat og drikke
som var typisk for sitt land.
VM i Yngling 2015 ble et
vellykket arrangement både
for seilere, arrangører og frivillige. Neste år arrangeres
Yngling-VM i Østerrike.
– Dette har vært et arrangement i verdensklasse, mener
presidenten i Norsk Ynglingklubb, Karl Petter Haugen.
– Arrangementet viser at
Yngling er en båt også for
fremtiden, både for unge og
eldre seilere. Til neste år håper vi spesielt på flere ungdomsteam, sier han.
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«Det er nøye!»

EMMA HOPLAND
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