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BESTÄMMELSER FÖR GKSS STJÄRNBÅT

Fastställda den 28 april 1964

§ l. Allmänna bestämmelser.
Båten skall vara byggd efter GKSS:s stjärnbåt sritningar reviderade och komp-
letterade den ••........ samt nedanstående bestämmelser.
Ritningarna äro följande: linjeritning daterad jan. 1936, byggnadsritning
daterad •.....•... rigg och segelritning daterad •.••••...• mast- och bomrit-
ning daterad ••..•.••.• köl- och roderritning daterad ••..••.•.• (mätnings-
ritning daterad ••..••..•. )
Att ritningarna är skalenliga får ej förutsättas. Andra avvikelser än som
medgives av dessa bestämmelser är förbjudna.
Den som vid utförande av arbete enligt ovanstående ritningar eller vid till-
lämpande av dessa bestämmelser anser oklarhet föreligga skall kontakta GKSS:s
juniorkommitte.

§ 2. Huvudmått.
Längd över allt 5500 mm, största bredd 1610 mm, största djup 733 mm.

§ 3. Måttoleranser.
Avvikelser med högst l % av ovannämnda huvudmått godkännes. Dessa toleranser
liksom övriga toleranser enligt särskilda toleranstabeller är endast avsedda
att utgöra en måttstock på vilka ofrånkomliga avvikelser som kan tillåtas
inom reglernas ram. Båtbyggare skall således efter bästa förmåga söka komma
de i ritningarna angivna måtten så nära som möjligt, vilken avsikt även sär-
skilt bestyrkes i båtbyggarattesten.

§ 4. Obligatoriska detaljer.
1 •.Flytanordningar: Flyttankar av plast utförda och infästade enligt bygg-
nadsritning. Dispens beviljas för båtar byggda före l januari 1960 där sido-
flyttankar får vara utförda av kopparplåt med en sammanlagd rymd av minst 225
liter samt för båtar byggda före l januari 1944 där flyttankar med en samman-
lagd rymd av minst 200 liter kunna placeras på annat ställe än under gångbor-
den. Plåttankar skall täthetsprovas före första kappsegling varje år. Dock
skall alla båtar oavsett byggnadsår vara försedda med förpikstank av plast av
minst samma volym som byggnadsritningen visar.
2. Kapp enligt byggnadsritning obligatorisk och får ej vara löstagbar.
3. Båtens nummer skall inskäras eller brännas på insidan av kappens framkant.
Minst 40 mm höga siffror.
4. Mast och bom skola vitra försedda med målade ringar, väl kontrasterande mot
rundhultens färg c:a 15 mm breda utmärkande största möjliga sträckning av
storseglet. (Plac. enligt eegelritning.)
5. En st. årklykhållare placeras på vardera sargen, en tredje klykhållare
placeras akterut vid rodret för styråra.
6. Stävskena från överkant stäv till minst 100 mm under KWL mätt längs med
stäven min. 3 mm hög och min. 12 mm bred. Stävskena inräknas i längd över allt.
7. Knape fastbultad på akterdäck med två st. genomgående bultar minst 1/4".
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§ 5. Valfria detaljer.
Följande detaljer får utföras efter eget gottfinnande:
l. Inredningen vari innefattas alla anordningar inombords under däck, dock
skall båten vara försedd med durkar eller skockor med en utbredning som
överensstämmer med byggnadsritningen och med en tjocklek i fur, mahogny
eller teak av minst 12 mm eller minst 8 mm plywood. Vid massivträ minst 75
mm breda bräder. Mellanrum högst 10 mm, samt flytanordningar enligt § 4
mom, 1.

2. Rorkultens längd är valfri. S.k. krängpinne eller krängtamp tillåtes.
Rorkulten skall låsas i rodret på betryggande sätt.
3. Fotlister och andra däckslister vilkas höjd ej överstiger 25 mm få på-
sättas.
4. Halkipar får göras i valfritt utförande.
5. Skot och segelsättningsanordningar samt beslag för dessa äro valfria,
dock skall storseglet kunna revas med rullrev. Som segelsättningsanord-
ningar räknas även dirk, fockhals och bomnedhalare.
6. Ytbehandlingen är valfri. Dock skall undervattenskroppen vara struken
med patentfärg eller kopparfärg.

§ 6. Förbjudna detal~er.
l. Invändig barlast är icke tillåten.
2. Ränna i masten i stället för skena är förbjuden. Dispens beviljas för
båtar byggda före l januari 1944.
3. Skena på bommen i stället för ränna är förbjuden. (Se bomritning.)
4. Winschar får ej användas.
5. Utriggare fqr krängning är förbjudna. Hit räknas trapets och liknande
krängningsanordningar. Besättningen får vid uppkrängning ej använda något
föremål utanför bordläggningen med undantag av tågvirke, vilket ej får le-
das över någon fast punkt på båten högre belägen än sargen resp. däck och
avbärarlist.
6. Masten får ej vara vridbar.
7. Genomföringar i däck av stående rigg är förbjudna.
8. Andra staganordningar än de som framgår av ritningarna äro förbjudna.
Hit räknas förbindningar mellan stag, vant och mast.
9. Så kallad självläns är förbjuden.
10. Bommen får ej vara flyttbar i höjdled.
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§ 7. Särskilda bestämmelser vid kappsegling.
l. För båten skall finnas av GKSS utställt mätningsbrev.
2. Besättningen skall utgöras av juniorer, till antalet minst två och högst
tre, dock med rätt för seglingsnämnden att medgiva, att stjärnbåt må seglas
aven man.
3. Förändring av stående riggens längd får ej förekomma under pågående kapp-
segling.
4. Segel som användas vid kappsegling skall vara försedda med av GKSS god-
känd mätningsmans stämpel.
5. Storseglet skall på båda sidor och med olika höjd, styrbord över babord,
vara försett med båtens permanenta nummer över vilket anbringas en femuddig
stjärna 390 mm i diameter. Siffrornas höjd 330 mm, tjocklek av varje del av
siffra 55 mm, avstånd mellan två närbelägna siffror 70 mm. Märkningen göres
på seglets övre tredjedel i mot seglet tydligt kontrasterande färg.
6. Spinnaker får tillsvidare ej användas.

r>.

7. Segel får ej sträckas över mast- och bommärkenas innerkanter.
8. Segel får ej skiftas under pågående kappsegling.

§ 8. Obligatoriska detaljer vid kappsegling.
1. Flytvästar till samtliga ombordvarande. S.k. yacht jaks eller kuddar gäl-
ler.ej. Skall vara påtagna.
2. Bomrack på bommen (för att kunna rullreva.)
3. Två st. åror minst 8 fot långa.
4. Två st. årklykor.
5. Ett st. ankare eller dragg av galv. järn. Vikt minst 10 kg med påstucken
20 m lång ankartross av l;'''manilla eller syntetfiber med motsvarande styrka.
Draggen får vara av lägre vikt om kättingända finnes så att sammanlagda vik-
ten blir 10 kg. Förvaras lättåtkomligt.
6. Två st. 6 m långa förtöjningstrossar av 2" manilla eller syntetfiber av
motsvarande styrka •

.r>. 7. En st. spirbom 1450 mm lång från ytterkant beslag till ytterkant beslag,
alternativt innerkant klo till fockens fästpunkt.
8. En st. bomsax (bomstötta).
9. En st. pyts med en volym av 8 liter.
10. En st. össkopa eller pump.
Il. Ett st. flaggspel (flaggstång) av 800 mm längd med placering på akter-
spegel eller å rodret.
12. En st. svensk flagga minst 600 mm.
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§ 9. Dispens.
Som framgår av dessa regler kan båt beviljas dispens enligt § 4 mom. l samt
§ 6 mom. 2. Vid mätning av nya eller gamla båtar kan även dispens beviljas
för annan detalj eller mått som oavsiktligt eller genom ålderspåverkan kom-
mit att avvika från nu gällande bestämmelser eller ritningar, under förut-
sättning att detaljen ej påverkar båtens sjösäkerhet eller fart. Om sådan
detalj senare utbytes skall den utföras enligt nu gällande bestämmelser el-
ler ritningar. Alla dispenser skola vara införda i mätningsbrevet.

§ 10. Mätning.
l. Mätning utföres av mätningsman tillsatt av GKSS.
2. Mätningsman äger ej rätt att mäta båt i vilken han har intressen.
3. Mätningsmannen skall underrättas när bygget igångsättes och har rätt
att vid alla stadier i dess fortskridande utföra de kontrollåtgärder han
anser erforderliga för att försäkra sig om att ritningar och bestämmelser
följes.
4. För mätr-ingsbrevets utställande erfordras: a) Attest från gjuteriet en-
ligt fastställt formulär. b) Attest från båtbyggaren enligt fastställt for-
mulär. c) Av mätningsmannen utfärdat mätningsbevis enligt fastställt formulär.
5. Nyanskaffade detaljer som ersätter eller kompletterar de som stå i tidi-
gare utfärdat mätningsbevis eller mätningsbrev skall nymätas.
6. Båt som byter ägare skall nymätas såvida den inte varit mätt under före-
gående femårsperiod.
7. Vid mätningsbrevets överlämnande skall båtägaren skriva på en förbindel-
se att anmäla förändringar på båten och ägarskiften.
8. Vid mätning skall alla mått över 1000 mm mätas med stålmåttband.
g. Segelmått tagas med sträckta segel.
10. Vid breddmätning av storseglet vikes seglet dubbelt vid insydda mätpunk-
ten och hålles upp från golvet samt sträckes endast så mycket som erfordras
för att vikningen skall bliva en rät linje utan att duken töjes.

§ 11. Materialbestämmelser.
l. Skrov. Allt furu och granvirke skall vara av svenskt, norskt, danskt el-
ler finskt ursprung.
Kölplanka och stävar av ek. Kölens dödträ av furu. Köl av gjutjärn.
Kölbultar av galv. järn. Pinnbultar tillåtas även. Akterspegel av ek.
Bordläggning av fur, översta bordet av ek, sammanlagt 10 bordgångar.
Kopparnitas med l nit i varje spant och minst l nit mellan varje spant vid
varje bordgång.
Spant av ask eller ek.
Bottenstockar av ek •.
Balkvägare av furu eller gran.
Däcksbalkar av furu.
Karvlar av furu eller gran.
Sargar av ek.
Däck av spåntad furu eller gran (dukklätt).
Avvisariist av ek eller mahogny.
Roder av ek. Mastfot av ek.
Stävskena av galv. järn eller mässing.
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2. Rundhult.
Mast av gran eller fur.
Bom av gran eller fur.
Mastskena av mässing. Min. bredd 13 mm. Får ej borras med lätthål.
(Sv. Metallverkens skena V 2570).
Mastfotens tapp kopparbeklädes.
3. Rigg.
Stående rigg av rostfri eller galvaniserad stålwire.
Röstjärn av galv. eller rostfritt stål. Längd x bredd x tjocklek
310 x 20 x 3 mm.
Vantspridare av ek eller ask.
4. Segel.
Segel skall vara sydda i Sverige, Norge, Danmark eller Finland, av syntetis-
ka fibrer med en minimivikt av 200 gr/m2 eller bomullsduk med en minimivikt
av 206 gr/m2. S.k. siktruta tillåtes (max. mått i storsegel 800 x 400 mm,
max. mått i fock 500 x 350 mm.)

§ 12. Toleranstabeller.
l. Skrov.
a) Huvudmått. nom. max. min.
ILängd över allt 5500 mm 5555 mm 5445 mm !
IStörsta bredd 1610 1626 1594 j
iStörsta djup 733 740 726;, ~---------------------------------I
b) Övriga skrovmått nom. min.
:,Relingsbreddvid
l" "
'
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I
I

spant l
" 2
" 3
" 4
" 5
" 6
II 7
" 8
II 9
II 10

akterspegel

566 mm
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1276
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1566
1606
1606
1538

"

1402
1198
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I
I

I
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II "
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" "
II II

" "
" II

" II
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~tslagsmått för vattenlinje l

l!vidspant l
. II II 2

n " 3
II II 4
II " 5

" 6
" 7
II 8
II 9
" 10

222 mm
460
621
721
779
801
801
767
699
599

t 11

! f1

; n

"
II

max.
576 mm
996

1290
1473
1582
1622
1622
1554
1417
1212

972

556 mm I
972 I

1262
1443
1550
1590
1590
1522
1387
1184

952 I
217 mm I
454 I
614 I
713 l
771 i
793 I

793 I
759
691
592

227 mm
466
628
729
787
809
809
775
707
606
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Utslagsmått för vattenlinje 2 nom. max. min.
Vid spant l 112 mm 117 mm 107 mm

2 370 376 364
3 559 566 552
4 680 688 672
5 749 757 7416 778 786 770
7 775 783 7678 734 742 726
9 662 670 65410 517 524 510

Utslagsmått för vattenlinje 3
Vid spant 2 146 mm 154 mm 138 mm

3 385 394 376
4 550 560 540
5 641 652 630
6 672 683 661
7 656 667 645
8 593 604 582
9 435 445 425

Utslagsmått för vattenlinje 4
.~ Vid spant 4 158 mm 173 mm 143 mm

5 280 296 264
6 312 328 296
7 225 241 209

Utslagsmått för diagonal l
Vid spant l 265 mm 270 mm 260 mm

2 485 491 479
3 638 645 631
4 742 750 734
5 806 814 798
6 832 840 824
7 830 838 822
8 793 801 785
9 728 736 720
10 617 624 614

Utslagsmått för diagonal 2
Vid spant l 188 mm 194 mm 182 mm

2 382 389 375
3 525 533 517
4 623 632 614
5 680 690 670
6 700 710 690
7 688 698 678
8 644 654 634
9 569 578 560
10 542 560 444

Utslagsmått för diagonal 3
Vid spant l 77 mm 83 mm 71 mm

2 225 233 217
3 334 343 325
4 417 427 407
5 462 472 452
6 476 486 466
7 ..- 456 466 446
8 - 402 412 392
9 314 324 304
10 183 192 174
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Relingshöjd över KVL +Vid eåI':rtligaspant är toleransmåttet - 10 mm.
Underkant köl, stäv. (Mått till KVL).
Vid samtliga spant är toleransmåttet ~ 7 mm.

nom. max. min.
Akterdäck, längd t. innerk. sarg 825 mm 850 mm 800 mm
Kapp längd 900 950 850
Skarndäck, bredd 300 315 285
Sarghöjd vid akterdäck 85 90 80
Sarghöjd vid kapp 165 175 155
r1asthål i däck 90 95 85
Mastfiskens spår (längd) max. 50 mm längre än mastrotens tapp.
Bgd.er nom. max. min.
Bredd vid mätstation l 300 mm 305 mm 295 mm

2 405 410 400
3 365 370 360
4 140 145 135

Största bredd 415
Största bredd vid underkant 40
Övriga mått som avser materialdimensioner på skrovet äro minimimå tt •

nom. max. min.
Kölvikt 200 kg 210 kg 190 kg
c) Rundhult.
Ä~stånd mellan innerkanter av band ( segelsträckningsbegränsningar) äro.
maximimått. Materialdimensioner på mast och bom äro minimimått. Mastens lång-
skeppsoåt t från innerkant skena får ej vara mindre än tvärskeppsmåtten på
motsvarande höjd enligt ritning, och till akterkant av mast ej större än des-
nr, ""?tt' 30%>cc. l.•a T O.

gL~eg81.

Segelmått (obs. även lattfickor) äro maximimått.
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§ 13. r·1ätningsbevis.
MÄTNINGSBEVIS FÖR GKSS STJÄRl'JBÅT
fastställt .•............••..•..
Undertecknad av GKSS godkänd mätningsman har den •.•...•..• mätt en st. Stjärn-
båt och kommit till följande resultat.
(Då material ej angivits är detta fur). Alla mått i mm.

max. min. uppmätt
Längd över all t 5555 5445
Relingsbredd vid spant nr 2 996 972

4 I 1473 1443
6

1
1622 1590

8 I 1554 1522
10 I 1212 1184

Höjd från reling till I
underkant stäv vid sp. 2 I 530 496

dito 4 . 665 631
" 6 11094 1060
" 8 l n05 1071
If 10 544 510

Avstånd från framkant stäv till en
vertikal. linje från stävens främsta

" . -. ", ..punkt···· nom. uppmätt
Vid VL l 1122 mm

2 308
3 i 740

I

Kölens bredd i underkant istrax I
ovanför rundningen I
Vid spant 5

\
84

7 60
9 36

Roder av ek, bredd vid
underkant 40
största bredd 415

max. min. uppmätt
Vid mätstation l 305 295

2 410 400
3 370 I 360
4 145 I 135

Tjocklek framkant t 25i
" 25 mm innanför akterkant I 15

Antal bord 10 st I 10 st
Översta bord ek n
Övriga bord l 11lAvrundning av bord radie 5

\Sargar i ek 13
Skarndäck 315 I 285I
Akterdäck, längd 850 l 800i

l
Kapp längd . 95~ , 850
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Spant enl. ritning ask eller ek
Bottenstockar enl. ritning ek
Däcksbalkar enl. ritning
Mastfisk ek enl. ritning
Durkar enl. ritning och bestämmelser

Förtriangelns bas
Kölbultar, 4 st. l", l st 5/8"
Permanenta flytanordningar av skumplast enligt byggnadsritning.

max. uppmätt
1450

Båtbyggarattesten granskad
Gjuteriattesten granskad
Mast av fur eller gran i överensstämmelse med ritning
Bom av fur eller gran i överensstämmelse med ritning

max. uppmätt
Spirbom enligt bestämmelser 1450
Båten har i övrigt noga kontrollerats med avseende på mått, material och
byggnadssätt.
Kontroll har förutom vid denna mätning företagits under båtens byggnads-
tid den •.........•...•........•.....•.•.•.......•.....•.•....•........•
Att denna båt blivit mätt i enlighet med GKSS fastställda bestämmelser
för mätning av Stjärnbåt betygas härmed.
l. Jag har funnit att båten i alla avseenden uppfyller klassens bestäm-
melser.
2. Jag har funnit att båten uppfyller klassens bestämmelser med följande
undantag:

övriga omnämnanden om den mätta båten ••....................•..........•

.................... den •.•.......

mätningsman
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Stjärnbåt nr mätt den
av

BÅTBYGGARATTEST

Undertecknad försäkrar härmed att jag under •..............•..........••••
byggt en Stjärnbåt enligt de ritningar och bestämmelser som jag den ••.•••
. . . . . . . . . . . . .. erhöll från .

Bordläggningen är utförd av mm tjock skandinavisk fur.

Däcket är utfört av ....•............... mm tjock ...........•.••.•.••....

På denna båt sitter köl levererad från .•.....•......•....••.•........••.•
den med nr ......•...................................

Jag har vid byggandet av denna båt sökt att i möjligaste mån följa angivna
mått och ej utnyttjat möjliga toleranser i syfte att få båten snabbare. Ej
heller har beställaren sökt påverka mig i denna riktning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. den ..........•.
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Stjärnbåt nr mätt den
av

SEGELMAKARATTEST

Undertecknad försäkrar härmed att de av mig sydda seglen till Stjärnbåt nr
.....•.••••.•••...•. sytts i enlighet med de ritningar och bestämmelser som
jag den •.••....•....•.••.•. erhöll från ...............•.....••..•...•••.•

Storseglet är sytt av duk nr .........•..•....... fabrikat
Focken är sydd av duk nr .•...........•.......... fabrikat
Prover på de angivna dukkvaliteerna bifogas .

. . . ... .. . .. .. . .. .... ...... .... ....den .

M A T N I N G S B E V I S F Ö R S T J Ä R N B Å T S S E G E L
Undertecknad mätningsman har den •......••......•..•• kontrollerat ovanståen-
de segelmakarattest och därefter mätt de däri upptagna seglen i enlighet med
GKSS:s mätningsbestämmelser för Stjärnbåtssegel.
Jag har funnit att dessa segel uppfyller klassens bestämmelser.

.. .. .... .... .. .... .... .. .... .... .. .. den .
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Stjärnbåt nr •.••••.•....... mätt den ••.•.••••
av .

GJUTERI ATTEST

Undertecknad försäkrar härmed att den av oss gjutna kölen till Stjärnbåt nr
••.••••.•• är tillverkad enligt ritningen härför daterad den •..•••.•.••.••
Kölen är märkt med nr •.•••••.••

Vid kontrollvägning den •••.•.•••.....•.•..• vägde kölen •........• vågens
annht" +noggr e ar - .

Kölen levererades den .•••••••••..•.••••.• till ••.•••••.••.•••••••••..•••.

. • . . . • . . . • . • . . . .. den •••.•.••.••••••

• • • • • • • • • • • • to ••••••••••••••••••••••••


