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SÅSOM UPPFOSTRINGSMEDEL Ä'R VÅR IDROTT DEN YPPERSTA

Båtrnarknaden
Det förefaller troligt att båthandeln med tiden allt-
mer skall komma att likna bilhandeln där det växer
fram mer eller mindre utpräglade grossistföretag och
storhandlare vid sidan om företag av återförsäljartyp.
Till bilden hör antagligen ett minskande antal båt-
modeller. Vad som sinkar denna utveckling är i första
hand bristande möjligheter att arrangera tillräckligt
attraktiva kreditvillkor. Det behövs krediter och
massiv propaganda, reklam och utbildning för att
göra svenska folket båtägande i än snabbare takt.

Denna utveckling får inte innebära att båthandeln
går våra kunniga och erfarna branschmän ur hän-
derna och överflyttas på mer kapitalstarka sektorer
av näringslivet.

Volvo har genom AB Volverk givit sig in i båt-
handeln. Från och med i vår säljer 130 volvohand-
lare med 200verkstäder två motorbåtstyper i Sverige.
Det är en 18-fots norskbyggd hard top båt och en
svensk cabinbåt med Penta Aquamatic, som skall
hamras ut på marknaden. Tecken tyder på att det
är fråga om en kraftig satsning från Volvos sida.
Man frågar sig varför Volvo väntat ända till nu.
Koncernens av gammalt betydande maritima engage-
mang ger den en naturlig plats inom båthandeln.

Volvos inhopp mottas naturligtvis med blandade
känslor. Konsumenterna har anledning att hoppas
att giganten Volvo skall påskynda utvecklingen inom
båthandeln i positiv riktning och inte kväva markna-
dens inarbetade köpmän.

De svenska och de norska småbåtsvarven har ut-
vecklats dithän att de i dag vill bygga mer än mark-
naden kan absorbera. Såväl stora som små varv byg-
ger efter "löpande band principen". De verkligt stora
serierna med åtskilliga hundra - kanske tusentals -
båtar av samma typ per år hägrar i framtiden.

Åtskilliga internationellt kända yachtkonstruktörer
skulle för 3 år sedan inte kunna drömma om att rita
en båt för tillverkning i plast. Deras kundkrets var
exklusiv och deras båtar byggdes av mästarhänder.

I dag är situationen annorlunda. Se på Bröderna
Ohlsson - Invicta är den första men inte den sista
plastbåt firman skall gå vidare med. En man som är
född i den här branschen sade för en tid sedan att
år 1970kommer bara enstaka träbåtar att byggas på
Orust - resten blir masstillverkade i andra material.

Underhållsfrågan hade mycket stor betydelse när
det gällde att introducera plasten som båtbyggnads-
material. Redan har båtbyggnadsindustrin utvecklats
dithän att (trots underhållsfrågan under 1960-talet
fått ökad betydelse för båtägaren) plastens främsta
fördel ligger i dess lämplighet som material vid serie-
tillverkning och massproduktion. Därmed får plasten
också konkurrens från material som stål och alumi-
nium. Framför allt kommer stålet att få ökad bety-
delse i takt med färgindustrins utveckling av korros-
sionsskyddande färger.

När man kan avsätta kraftigt ökad produktion av
långa serier får naturligtvis de fasta kostnaderna fort-
satt minskad betydelse och konsumenterna bör så
småningom få kvalitet till lågt pris. Det vanliga blir
allt vanligare och exklusivitet allt exklusivare - det
blir båtfolkets växtvärk.

Västsvensk fond
Svenska Båtutställningen i Göteborg har bildat en
fond ur vilken ungdomar kan få medel för att delvis
finansiera sitt deltagande i internationella kappseg-
lingar. Ansökan skall innehålla uppställning över
verkliga kostnader för resan, uppehåll m. m. samt
uppgifter om bidrag har sökts på annat håll. Ansökan
skall ställas till Svenska Båtutställningens ungdoms-
fond, Östra Hamngatan 24, Göteborg C.

Fonden kan även användas för att stödja annan
ungdomsverksamhet på västkusten än deltagande i
utländska kappseglingar. En segelsportfond är det
emellertid.
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ST:JARNA 66

GKSS ställde ut 525 "Sjöfröken" med nya riggen under göteborgsutställ-
ningen. T. h. Stockholmsbåten "Haj fröken" med nya riggen.
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GKSS [uniorkommitte presenterar här
sin utlottar e 1966, stjärnbåten med den
nya riggen.

När detta skrivs, den 20 februari 1966, är
det sista dagen för båtmässan i Göteborg.
Tusentals båtintresserade har vid det här
laget passerat och stannat upp vid en av
mässans läckerheter - den "nya" stjärn-
båten med den svällande blåvitröda spin-
nakern.

Att "Stjärna 66" väckt stort och berät-
tigat intresse, kan man inte ta miste på.
Carl-Göran Lindahl i juniorkommitten,
som troget stått vid båtens sida under
mässtiden, har i mängden av besökare
känt igen många av västkustens stjärn-
båtsseglare. I sin anteckningsbok har han
noterat namnen på 14 av klassens aktiva
kappseglare, som alla anmält definitiv av-
sikt att rigga, om!

Detta är bara en början! GKSS junior-
kommitte, som satsat på denna moderni-
sering av stjärnbåten i förvissning om att
handla i segelsportens intresse, ser ljust
på utvecklingen.



Ändringsbeskrivning för rundhult
& stående rigg

Mast: Vantspridarbeslag med
fästen för fockstag och undervant
borttages, hålen proppas.

Ny fiolstagspridare med fästen
för vant, stag och fall monteras.

Häckbeslag monteras i masttop-
pen.

Beslag för spinnakerbom mon-
teras.

Bommen kortas (2.950 mm från
svart band till akterkant mast).

Nytt fockstag anskaffas, diame-
ter 4 mm.

Fiolstag. diameter 3 mm (gamla
övervant kan användas).

Nya vant anskaffas, diameter 4
mm.

Hackstag. diameter 3 mm (gam-
la: toppstaget kan användas på
hanfot eller talj a till däck).

Gamla vantskruvar kan an-
vändas.

Vad innebär då de nya bestämmel-
serna för "Stjärna 66", så som de
fastställts av GKSS styrelse och
tekniska kommitteer?

I korthet följande:

1) Bommen kortas 0,55 m och stor-
seglet minskas till 9,75 kvm

2) Focken ökas till 4,50 kvm

3) Masten bibehålles oförändrad

4) Spinnaker om 12-14 kvm god-
kännes

5) Riggen ändras sålunda:

a) Förliga toppstaget slopas

b) Häckstag tillkommer
c) Övervanten slopas. I stället

tillkommer fiolstag med fiol-
stagspridare

Riggen kommer sålunda att få en
utformning liknande folkbåtens.

Kostnader

Enligt prisuppgifter som inhämtats
bör omändringen från stjärnbåt till
Stjärna 66 kunna klaras av till en
kostnad runt 950 kronor.

I detta pris ingår då

1) Omskärning av stor-
segel ca 100 kr

2) Ny fock 275-325 kr

3) Spinnaker, flerfär-
gad 290-375 kr

4) Riggarbeten på varv 300-375 kr

Självfallet kan den sista posten,
riggarbeten, bantas ner enligt gör-
.det-själv-metoden. Därför publice-
rar vi här en komplett riggritning
och Rolf Modigh ger samtidigt tek-
niska upplysningar.
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Är något oklart, tag då gärna
kontakt med Rolf Modigh, Sven-
Ingvar Lexen eller Carl-Göran Lin-
dahl i juniorkornmitten, som alla
står till tjänst med råd och anvis-
ningar.

Eftersom det, i varje fall under
sommaren 1966, kommer att finnas
två typer av stjärnbåtar, måste
samtliga vandringspriser och andra
priser dubbleras. Detta gäller för
såväl junioravdelningens poängseg-
lingar som Ahrenbergsregattans
seglingar. För "Stjärna 66" kommer
dessutom den amerikanska Lee-
koncernen (tillverkare av bl. a. fri-
tidsbyxor ) att ställa upp ett mycket
värdefullt vandlingspris. (För andra
prisföremål av reklamkaraktär får
bolaget självt redogöra.)

Sex stycken "Stjärna 66" är f. n.
under byggnad i stockholmsområ-
det. En av dessa är beställd av KSSS
junioravdelning.

GKSS junioravdelning låter ock-
så bygga en ny "Stjärna 66", som
kommer att lottas ut bland med-
lemmarna. Den byggs i furu med
sargar av mahogny.

"St järna 66" är numera också god-
känd som seniorbåt. Detta innebär
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bl. a. att vi får se den i aktion på
Marstrandsregattan i år!

Under ett halvsekel har det' blåst
friskt i st järnbåtsklassen. Varför?
Jo, i den klassen har alltid junior-
eliten tampats. Då blir det också
hårda, kärva tag.

Men hur många GKSS och KSSS
juniorer har inte via Stjärnan gått
vidare till internationellt erkännan-
de! Och vem av dessa forna junio-
rer vill förneka, att Stjärnan är den
bästa lilla kölbåt. som hittills kon-
struerats?

Att våra juniorer i "Stjärna 66"
nu också får träning i relativt avan-
cerad spinnakerföring kommer att
bidraga till att steget till internatio-
nell kölbåtssegling blir lättare att ta.

GKSS [uniorkommitte är överty-
gad om att när stjärnbåtsseglingarna
nu på båtmässan fått se vad änd-
ringen betytt för en 8 år gammal
stjärna och nu här fått läsa vad
ändringen till "Stjärna 66" innebär,
så kommer allt fler att inse, att
moderniseringen var den injektion,
som klassen behövde för att i fram-
tiden behålla sin särställning.

För GKSS juniorkommitte
A?'ne Danielson
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