
Snart smäller det
Nu är det dags för vårutrustning igen,
och GKSS-juniorerna håller naturligt-
vis på att förvandla sina båtar till blän-
dande skönheter.

Det har alltid varit roligt att se hur väl-
skötta juniorernas båtar är. Men, flickor
och pojkar, inför den kommande kapp-
seglingssäsongen, är det minst lika vik-
tigt, att båtens utrustning vad beträffar
rigg, segel och skot är i fullgott skick.
Alltför ofta sitter ett rejält stag fäst med
för klena eller nedslitna bultar.

Se över skot och fall! Byt ut det slitna
och gör ordentliga taglingar. "Kosvan-
sar" är ett otyg. Kontrollera att roder-
beslag och liknande detaljer för båtens
manövrering och säkerhet är utförda på
riktigt sätt och väl fastskruvade. En de-
talj, som ovillkorligen bör kontrolleras,
är båtens flyttankar.

Som ni vet; blir det mycket kappseg-
ling i år med fler deltagare än någon-
sin. För att tävlandet skall bli rättvist
och under betryggande former, kommer
juniorkommitten att redan från början
noggrant kontrollera, att all kappsegling
sker med reglementsenliga båtar.

Ni förstår säkert, att det inte är av
kitslighet som vi fordrar att föreskrivna

men innan dess ...
inventarier skall vara ombord. En båt
som exempelvis saknar åror och dragg
blir ju lättare. Ägaren till en sådan båt
uppträder lika osportsligt som den som
paddlar i skydd aven holme.

Det är varje deltagares skyldighet att
känna till den egna båtens bestämmelser.
Är ni tveksamma om Stjärnbåten och
GKSS-ekan, kan ni ringa till GKSS
mätningsmän eller intendent Lystrand
på expeditionen.

övriga båtklasser hänvisas till resp.
segelsällskaps mätningsmän.

GKSS STJÄRNBAT
För rätt att deltaga i kappsegling

fordras:
1. Av GKSS utställt matningsbrev.
2. Att samtliga nedan uppräknade in-

ventarier finnas ombord.
3. Att ändringar av stående rigg under

pågående kappsegling ej får före-
komma. Vant och stag skola fastgö-
ras enligt ritning.

4. Att ankare eller dragg med påstuc-
ken lina förvaras åtkomlig för ögon-
blickligt bruk.

5. Att undervattenskroppen utvändigt
är struken med yachtfärg. s.k. pa-
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tentbottenfärg. Kulör valfri. S.k.
kopparfärg eller enbart mönja till-
låtes även som bottenrnålning. Där-
emot är bottenrnålning med lack-,
emalj- eller liknande färg förbjuden.

6. Att besättningen utgöres av två eller
högst tre juniorer, dock med rätt för
seglingsnämnd -att medgiva att
Stjärnbåt må seglas aven man.

Inventarier:
1. 1 st. flaggspel" (flaggstång) av 800mm

längd med placering på akterspegeln
eller å rodret.

2. 1 st. svensk flagg minst 600 mm.
3. 2 st. åror av vilka den ena kan få

utbytas mot paddel. 2 st. årklykor
med 2 st. årklykhållare placerade på
sargen. En tredje klykhållare place-
ras akterut vid rodret för styråra.

4. 1 st. spirbom, 1450mm lång från in-
nerkant klo till fockens fästpunkt.
Kan förses med båtshakebeslag.

5. 1 st. ankare eller dragg av galv. järn,
vikt minst 10 kg., 1 st. 20 m. lång
Ph" ankartross av manilla eller av
nylon med motsvarande styrka.

6. 2 st. 6 m långa 2" förtöjningstrossar
av manilla eller nylonlina av minst
motsvarande styrka.

7. 1 st. bomsax av ek.
8. 1 st. skaftborste (ej obligatorisk).
9. 1 st. pyts (lämplig rymd 8 liter).

10. 1 st. össkopa eller pump.
11. Livbälten, flytvästar av godkänd

modell eller flytkuddar försedda med
bänslar till samtliga ombordvarande.

GKSS-EKAN
För rätt att deltaga i kappsegling

fordras:
1. Av GKSS utställt matningsbrev.
2. Att samtliga nedan uppräknade in-

ventarier finnas ombord.
3. Att ändringar av stående rigg under

pågående kappsegling ej får förekom-
ma. Vant och stag skola fastgöras
enligt ritning.

4. Att undervattenskroppen utvändigt
är struken med yachtfärg, s.k. pa-
tentfärg. Kulör valfri. S.k. koppar-
färg eller enbart mönja tillåtes som
bottenrnålning. Däremot är botten-
målning med lack-, emalj- eller lik-
nande färg förbjuden.

5. Att besättningen utgöres av två ju-
niorer, dock med rätt för seglings-
nämnd att medgiva, att båten må
seglas aven eller tre juniorer.

Inventarier:
1. Ett par åror, ett par klykor.
2. 1 st. spirbom 1,20 m lång. Måttet

tages från klons innerkant till foc-
kens fästpunkt. Spirbommen förses
med båtshakebeslag av galv. järn.

3. 1 st. minst 5 m lång 2" förtöjnings-
ända av manilla eller nylonlina av
minst samma styrka.

4. 1 st. pyts, rymd 8 liter.
5. 1 st. össkopa eller pump.



6. Livbälten, flytvästar av godkänd mo-
dell eller flytkuddar försedda med
bänslar till samtliga ombordvarande.

JUNIORKOMMITTENS KOMMEN-
TARER

Ja, flickor och pojkar, så lyder kapp-
seglingsbestämmelserna för stjärnbåten
och GKSS-ekan.

Båda dessa båtar är entypsbåtar, och
vad detta innebär vet var och en - alla
båtar måste vara lika, och alla måste
segla med lika inventarier.

Måhända tycker någon att en del av
bestämmelserna är "larviga".

Man kan tycka: vad skall vi med ett
flaggspel (stång) till? Men avsikten är
att sätta flaggen, när man av någon an-
ledning bryter en kappsegling. Vidare!
Ser det inte fräsigt ut att sätta flaggen
på häcken när prisskottet smäller?

Inte kan det väl heller vara rättvist
att en seglar med 4,5 kg:s dragg och en
annan med en 10 kg:s.

Att alla durkarna eller skockarna skall
vara ombord måste ju vara självklart.

Arklykfästena måste vara på plats och
klykorna ombord. Hur skall man annars
kunna klara båten vid mastbrott eller
hur skall man kunna klara styrningen
vid ett roderhaveri?

Vi får heller inte glömma att segel-
ritningen utvisar att stjärnbåten är för-
sedd med s.k. rullvev och a t t s e g l e t
s k a 11 k u n n a r e vas. Denna före-
skrift är tillkommen ur säkerhetssyn-
punkt - ett krav som Juniorkommitten
under inga omständigheter kommer att
bortse från.

MEDDELANDE
Redan nu vill Juniorkommitten fästa

juniorernas uppmärksamhet på dessa
kappseglingsbestämmelser. som Kommit-
ten kommer att följa orubbligt fr.o.m.
säsongen 1962. Vidare måste vi meddela,
att vi tvingas diskvalificera båtar, som
ej uppfyller bestämmelserna.

Kanske detta förefaller hårt. Må så
vara. Men det är rättvist och inför som-
marens stora interskandinaviska junior-
seglingar inom GKSS måste vi föregå
med föredömligt exempel.

Alltså!
Ingen fläck på GKSS-båtarna och

GKSS-juniorerna i samband med den
stora nordiska juniorträffen vid jubi-
leumsseglingarna.

Juniorkommitten.
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GKSS LOTTBÅT
Lottbåten har nu varit utställd på båtutställningarna i
Göteborg och Stockholm och fått ett positivt mottagande.
En hel del lotter har sålts men många finns kvar.
Flera me·dlemmar har visat sin goda vilja och t.ex. har
några bridgespelande medlemmar utbytt sin bridgekassa
mot lotter.
Göran Witting har åtagit sig att sälja ca 400 lotter.
Det är sådana tag som behövs.
Juniorer som är villiga sälja lotter får 10 proc. av för-
säljningssumman.
Mening·en är nu att visa båten på olika platser i staden
och sedan i hamnen iLångedrag.
Rekvirera lotter från expeditionen!

LOTTBÄTSKOMMITTEN
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