Spækhugger klubbe
Generalforsamling den 20. august 202
Bilag
Forslag til ændring af klasseregler vedrørende længden og orienteringen af
sejlpindelommer i fo
Nuværende klasseregler G6.1, G6.2 og tegning 009.3
I dag er der en samlet maximal længde på sejlpinde lommer på henholdvis 1800 / 1500
mm i en stor / lille fok. Der må højst være 3 sejlpindelomme
Placeringen på agterliget har en maximal afstand fra henholdsvis fald- og skødbarm på
2300 / 2000 mm. og tegning 009.3 indikerer, at sejllommen er vinkelret på agterlig
Baggrund
En fok på 16 kvm. har idag en gennemgående toppind på ca 90-100 cm og 2 pinde på
40-45 cm
Sejlmagerne er enige om, at hvis de 2 nederste pinde er 30-50 cm længere, vil sejlet holde
længere
Hvor lang en sejlpind kan være ude at vanskeligøre passagen foran masten i en vending
er ikke undersøgt. Vi ved derfor ikke, hvad der er optimalt.
Derfor er forslaget, at længden på sejllommerne er fri
Vi bevarer begrænsningen i placeringen af sejlpindelommens åbning på agterlige
Hvis man har et rulle forsejl og bruger fok, vil sejlet være bedre med sejlpinde end uden.
Sejlpinde i en rullefok må være parallelt med forliget for kunne rulle med ind.
Derfor skal vinklen på agter liget være fri
Nuværende regel
G 6.1 (g) Følgende er kun tilladt i forsejl mindre end 16 m2:
Sejlpindslommeforstærkninger, sejlpindslomme-elastik, sejlpindslomme lukker.
G 6.
Sejlpindslomme, længde:
Fok 1, sum af lomme(r) indvendig ........................... 1.800 mm
Fok 2, sum af lomme(r) indvendig ........................... 1.500 mm
Forslag til ny regel:
G6.1 (g) Følgende er kun tilladt i forsejl mindre end 16 m2:
Sejlpindslommeforstærkninger, sejlpindslomme-elastik, sejlpindslomme lukker.
Vinkel af sejlpindlomme på agterliget er fri
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G 6.2
Sejlpindslomme, længde:
Fok 1, sum af lomme(r) indvendig ……………………… fr
Fok 2, sum af lomme(r) indvendig ……………………… fri

