
Spækhugger klubben
 

Forslag til generalforsamling 2017 om ændringer af  klassereglerne 
Fremsat af bestyrelsen 7. juli 2017 

Baggrund: 
Der har i 2017 været rejst tvivl om nogle af de eksisterende sejl i Spækhugger klassen er lovlige. 
Det er bestyrelsens opfattelse at det de - undtagen storsejl med løs fod. 

Formålet med de foreslående ændringer er at sikre at de eksisterende sejl er lovlige, afklare de 
rejste tvivlsspørgsmål og undgå uklarhed omkring forstækninger. 

Vi vil fastslå nedenstående 6 punkter. 
1)  Polyestertrådenes orientering i et laminat forsejl er fri. Antal af baner og orienteringen af 

disse er fri. 
2) Dugvægten i forsejl skal i en hvilket som helst tilfældig kvadrameter veje mindst 200 gram. 

Dugvægten garanteres af sejlmageren.  
3) Dugvægten må gerne være højere end 200 g/kvm i nogle områder af sejlet. Man må gerne 

bruge dug med forskellig dugvægt i et sejl. 
4) Primærforstærkninger er frie i størrelse og materialer 
5) Sekundærforstærkninger er frie i størrelse og materialer 
6) Løs fod på storsejl er tilladt 

  
Blå er nuværende tekst. Grøn er forslag til ny tekst 

C.8.2 STORSEJL 
Nuværende tekst 
 (iii)   Forligs og underligs tov eller sejlslæder skal føres i rundholt hulkele eller spor. 

(v) Forstærkninger af maksimalt to lag sejldug af samme type og vægt som 
selve sejlets hoveddel er tilladt overalt på sejlet. 

Forslag til ændringer 
C.8.2  

(iii)      Forligs tov eller sejlslæder skal føres i rundholt hulkele eller spor. 
Underlig ; fastgørelse til bom er fri  

(v) Forstærkninger er tilladt overalt på sejlet. Opbygning af forstærkninger er fri. 

C.8.3 FORSEJL 
Nuværende tekst 
   (v)     Forstærkninger af maksimalt to lag sejldug af samme type og vægt som selve                       

           sejlets hoveddel er tilladt overalt på sejlet. 

Forslag til ændringer 
C.8.3  

(v) Forstærkninger er tilladt overalt på sejlet. Opbygning af forstærkninger er fri. 
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C.8.4 SPILER 
Nuværende tekst 

(ii)   Forstærkninger af maksimalt to lag sejldug af samme type og vægt som selve                
 sejlets hoveddel er tilladt overalt på sejlet. 

Forslag til ændringer 
C.8.4  

(ii)    Forstærkninger er tilladt overalt på sejlet. Opbygning af forstærkninger er fri. 

Storsejl 
G.5.3 
 Primærforstærkning:  438 mm ændres til ”fri” 

Forsejl 
G.6.1 BYGGESPECIFIKATION 
Nuværende tekst 

(b)  Sejldugen skal overalt bestå af den samme vævede eller laminerede dug (Mylar).  
Dugens fibre skal være af polyester. Sejldug, der indeholder High Modulus Fiber så 
som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt. 

Forslag til ændringer 
G 6.1 

(b)  Sejldugen skal være vævet eller lamineret (mylar).  
Dugens fibre skal være af polyester. Dugens polyesterfibrene kan være vævede eller 
udlagt. Orienteringen og tætheden af polyesterfibrene er fri. 
Sejldug, der indeholder High Modulus Fiber så som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran 
eller kulbaseret materiale er ikke tilladt. 

G 6.2 
Primærforstærkning:  444 mm ændres til ”fri” 

G 7.3 
Primærforstærkning:  444 mm ændres til ”fri” 
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