
Spækhugger klubben
Bilag til Generalforsamling 2018, pkt. 8.

Bestyrelsens forslag til ændringer af klassereglerne.
Forslagene har været forlagt Dansk Sejlunions tekniske udvalg, der bifalder alle 3 forslag.

1) Bom

Nuværende tekst
F.4.7 DIMENSIONER 

minimum maksimum 
Bom, rundholt længde af bomrør uden beslag ...................... 3.190 mm 3.210 mm 
Bom, rundholt tværsnit målt mellem svanehals og  
yder punkt, skal kunne passere gennem en cirkel 
med diameter ............................................................. 78 mm 120 mm 
Begrænsningsmærke bredde ................................................ 15 mm 
Yder punkt afstand (M3) (E) ................................................. 3.200 mm

Forslag til ny tekst
F.4.7 DIMENSIONER 
minimum maksimum 
Bom, rundholt længde af bomrør uden beslag …………………. fri fri
Bom, rundholt tværsnit målt mellem svanehals og  
yder punkt, skal kunne passere gennem en cirkel 
med diameter ............................................................. 78 mm 120 mm 
Begrænsningsmærke bredde ................................................ 15 mm 
Yder punkt afstand (M3) (E) ................................................. 3.200 mm

Begrundelse:
M3 er  max. 3.200 mm
Med den nuværende max. længde på bomrør på 3.210 mm kræver det, at enten går halsbeslaget relativt 
langt agterud eller også skal beslaget i nokken (med hjul til udhal og reb) række agter ud af bomrøret.
Moderne beslag er idag integreret i bomrøret, der derfor bør være tilsvarende længere , således at M3 kan 
sidde foran for udhalerhjulene i nokken.
Der vil dog ikke være noget fordel i, at have et væsentligt længere bomrør.
Derfor kan længden være fri.

2)  Bom

Nuværende tekst
F.4.5
BYGGESPECIFIKATION 
Rundholten skal indeholde en fast hulkel eller skinne, som kan være integreret med 
rundholten eller ej, men skal være af samme materiale. 

Forslag til ny tekst
F.4.5
BYGGESPECIFIKATION 
Rundholten kan indeholde en fast hulkel eller skinne, som kan være integreret med 
rundholten eller ej, men skal være af samme materiale. 

Begrundelse
Fastgørelse af underlig af storsejl til bom er fri (C8.2 b (iii). 
Der er derfor ikke nødvendigvis brug for en hulkel med en løs fod på storsejlet.
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3)  Spilerbom

Nuværende tekst
C.7.4 SPILERBOM 
Under brug 
Kun en spilerbom ombord ad gangen. Den må bruges ved alle forsejl og spiler uden begrænsninger. 

Forslag til ny tekst
C.7.4 SPILERBOM 
Under brug 
Kun en spilerbom må bruges ad gangen. Den må bruges ved alle forsejl og spiler uden begrænsninger. 

Begrundelse;
Det vil blive muligt at have en (eller flere) reserve spilerstage(r) med ombord.
Især på distance sejladser har det i tidens løb givet anledning til problemer, når den ene spilerstage 
brækkede alt for tidligt.

På bestyrelsens vegne
Jesper Andersen
1. Juli 2018
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