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Del I – Administration 
 
AFDELNING A – GENERELLE BESTEMMELSER 
 
A.1 Type af klasseregler 
 
A.1.1 Entypeklausul. 
 
A.1.2 Disse regler er lukkede klasseregler. Det vil sige at enhver materiale- eller udstyrsdel er forbudt, med 

mindre den er beskrevet, som værende tilladt i klassereglerne. 
 

A.2 Sprog 
 
A.2.1 Klassens officielle sprog er svensk og ved tvivl angående denne oversættelse af klassereglerne henvises 

til de svenske klasseregler, som er suverænt gældende for klassen. 
 
A.2.2 Ordet ”skal” er tvingende og ordet ”må” er tilladende. 
 
A.3 Forkortelser 
 
A.3.1 DS Dansk sejlunion 

SXS Sveriges Expresseglare 
XKD Express klub Danmark 
RSR Redskapsreglerne 
KSR Kapsejladsreglerne 
GAP Glasfiberarmeret polyester 

 
A.4 Myndighed og ansvar 
 
 Express klub Danmark og DS. 
 
 Klasseregler kan kun ændres på generalforsamlingen. 

Svenske klasseregler er gældende hvis tvivl. Dog med undtagelse af følgende danske særregler: 
 
C.5.4 b) agterste del af søgelænderet fra agterpulpitten til agterste septer må jf. disse danske regler 
afmonteres hvis den forreste del af søgelænderet fortsat overholder kravene til styrke og stramhed. 

 
 
 
AFDELNING B – GODKENDING AF BÅD 
 
B.1 Målebrev 
 
 Lige nu er vi en standardklasse i Danmark med et DH målebrev. Dette målebrev er vores gyldige 

”klassebevis”, når svenskerne eller andre kræver det vist. Vi kan også selv ændre klassereglerne (så 
kaldte åbne klasseregler) ved vores generalforsamling. Hvis nogle har ændret deres båd, så den ikke 
mere matcher klassereglerne, kan den ikke sejle i samme løb/med samme DH-tal som en ”standard 
Express”. 

 
B.1.1 Båden skal have et gyldigt målebrev 
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Del II – Forskrifter og begrænsninger 
 
Ved klassesejlads skal besætningen og båden være i overensstemmelse med reglerne i Del II. Opmåling som foreskrives 
i Del II, med undtagelse af Afsnit C, er en del af opmåling til målebrevet og skal udføres af en godkendt klubmåler. 
 
 
AFDELING C – VILKÅR VED KLASSESEJLADS 
 
C.1 Besætning 
 
C.1.1 BEGRÆNSNING 

a) Båden skal sejles af tre, fire eller fem personer og antallet må ikke ændres under en sejlads. 
Maksimal vægt på besætningen er 385 kg sammenlagt kropsvægt. 

 (Kropsvægt skal være i henhold til definitionen i KSR) 
b) Både som starter i en sejlads som består af flere del-sejladser skal gennemføre alle del-sejladser 

med samme besætning. Besætningens sammensætning må ændres under sejladsens forløb under 
forudsætning af at dette anmeldes til kapsejlads komiteen senest før starten for første sejlads. 
Desuden kan kapsejlads komiteen efter forespørgsel godkendes ændringer under sejladsens forløb 
ved specielle omstændigheder, fx. sygdom. 

c) Medlemmer, der har til hensigt at sejle dansk mesterskab skal betale kontingent til deres respektive 
nationale Express klub. 

 
C.2 Reklamer 
 
C.2.1 Båden må bære reklamer i henhold til Dansk Sejlunions forskrifter. 
 
C.3 Løs udrustning ombord 
 
C.3.1 MÅ ANVENDES: 
 a) Obligatorisk: 

i. Et anker som vejer mindst 8 kg inkl. kæde og mindst 30 meter line som skal være min. 8 
mm tykt og med en brudstyrke på min. 1000 kg. Linen må gerne byttes ud med vævet tov 
af tilsvarende brudstyrke. Ankeret skal være konstrueret for praktisk brug og være blandt 
følgende typer: Blyplade min. Diameter 200mm, paraplyanker, plovanker, Bruceanker, 
Danforth, stokanker, CQR, flyanker, Seagrip. 

ii. 12 Volts batteri, vægt min. 17 kg, kapacitet min. 60 Ah. Batteriet skal være fastmonteret 
på sin plads. 

iii. 4 stk. hynder helt dækkende over køjerne i forkahytten, 2 stk. hynder helt dækkende over 
køjerne under ruffet, 1. stk. hynde i bagbords stikkøje og de skal alle være af en min. 
tykkelse på 50 mm. Der skal også forefindes 4 stk. ryghynder på min 120 mm tykkelse. 
Det er tilladt at erstatte hynderne med 30kg ballast i valgfrit materiale. Ballasten kan også 
være fx en udenbordsmotor, ekstra batteri, ekstra anker eller anden bærbar udrustning 
udover den obligatoriske. Den skal være placeret på en og samme plads under hele 
kapsejladsen og være tilfredsstillende sikret, så den ikke kan flytte sig. 

iv. Kahytsbord på min. 3 kg. 
v. Brandslukker placeret på sin plads i bagbords stikkøje. 

vi. En spand som rummer mindst 10 liter. 
 b) Frivilligt: 

i. Elektronisk eller mekanisk tidtagnings udstyr. 
ii. Magnetiske kompasser og/eller digitalt kompas med timer og/eller ur. 

iii. Personlig udrustning. 
iv. Log. 
v. Ekkolod. 

vi. Radiomodtager, VHF og mobiltelefon. OBS må kun anvendes i det omfang KSR tillader. 
vii. Mekanisk vindindikator med belysning. 

viii. Værktøj og reservedele. 
ix. Øvrig camping udrustning. 
x. Valgfri GPS-baseret navigations- eller kapsejladsudrustning. 
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C.3.2 MÅ IKKE ANVENDES 
 a) Obligatorisk 

i. Paddel med en længde af mindst 1500 mm og med bladstørrelse af mindst 5 dm² 
ii. En bugsertamp. Min længde 15 meter og min diameter på 14 mm. 

 b) Frivilligt 
i. Ekstra tovværk. 

ii. Påhængsmotor og fæste dertil. 
iii.  
iv. Øvrig elektronisk navigationsudstyr og elektronisk vindinstrument. Findes sådan 

udrustning ombord skal den sættes ud af drift ved at dele af den eller kablerne til display 
eller strømforsyning ikke findes ombord. 

v. Øvrig søkommunikationsudrustning. 
 
C.3.3 PLACERING 
 Om ikke andet står nævnt er placering er placeringen for løs udrustning fri. 
 
 
C.4 Båden 
 
C.4.1 DIMESIONER 
 Efter tegning og klasseregel. 

 
C.4.2 VÆGT 

 Minimum Maksimum 
For både bygget t.o.m. 2000-12-31 
Bådens vægt i tør tilstand...................................................................... 1780 kg 
For både bygget fr.o.m. 2001-01-01 
Bådens vægt i tør tilstand...................................................................... 1820 kg 

 
 Vægten er inkl. korrektionsvægte og fastmonterede tanke, men er eksklusiv sejl, personlig udstyr, 
 pantry udstyr, toilet, anker, ankertov, fortøjnings- og bugserings-tovværk samt spande. 
 Eventuelle tanke skal være tomme! 
 
 
C.4.3 KORREKTIONSVÆGTE 

a) Korrektionsvægte skal være fæstnet permanent til dækkets underside. Vægte skal være 
placerede for om hovedskottet og/eller agten om en tænkt linje langs med cockpittets 
agterkant. 

b) For korrektion af dækkets vægt, men blyvægte, skal disse være fæstnet permanent i dækkets 
underside ved hovedskottet. 

c) Korrektionsvægtenes indbyrdes vægt og placering skal være angivet i målebrevet. 
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C.5 Skroget  
 
C.5.1 MODIFICERINGER OG REPARATIONER 

Intet på standardskroget, som leveret ab værft, må ændres, modificeres, flyttes, fjernes eller lægges til, 
med undtagelse af nedenstående punkter, medmindre andet er forskrevet andetsteds i klassereglerne. 

 
a) Normal vedligeholdelse er tilladt. 
b) Dele af standardskrog eller standardudrustning, som skades eller mistes, må erstattes med 

modsvarende, men delene eller udrustningen skal være af samme dimensioner, vægt og 
funktion som de dele de erstatter. 

c) På både bygget før 1982 må aluminiumsprofil (U-profil), som udgør en del af røstjernene, 
erstattes med et andet aluminiumsprofil (U-profil) med følgende dimensioner: 
Materialetykkelsen på aluminiumsprofilen max 5 mm, bredde max 50 mm, højde max 30 mm. 
Profilen længde må være max 450 mm. 

d) Ekstra lukbare gennemføringer må tages op gennem skroget.  
e) Distance materiale af plywood under mastefoden må skiftes med et valgfrit materiale. Der må 

dog kun arbejdes 15 mm uden for original plywood stykket. 
f) Det er tilladt at male eller pålime skridsikker måtte eller bånd. 
g) Ballast kølens form må modificeres i henhold til afdeling [D 9.1 c)] 
h) Interiørets montering må forstærkes i lighed med hvad som er tilladt under punkt [D.11.3] 
i) Selvlæns skroggennemføringer på undersiden af skroget må ikke spartles op eller slibes ned. 

 

C.5.2 INTERIØR 
a) Krydsfiner lågerne i kahyt over åbninger i køjer jf. [D.11.1 b) v.] må opbevares på valgfri 

plads. 
b) Øvrige løse luger og tofter skal placeres på dertil afset plads 

 
C.5.3 DÆKSLUGER 

Nedgangslugerne, i henhold til D.7.3., må placeres på valgfri plads ombord. 
 
C.5.4 BESLAG OG FAST MONTERET UDRUSTNING 

a) Lanternerne må fjernes ved kapsejlads under dagslys såfremt sigten er god, men skal da være 
med ombord og af en type der, ved behov, hurtigt og enkelt kan eftermonteres. 

b) Forreste del af søgelænderet, mellem forpulpitten og de næste to septre skal være fastmonteret. 
Søgelænderet skal være så stramt, at ved påvirkning men en vægt på 75kg midt mellem 
septrene, må søgelænderet ikke komme tættere på dækket end 150mm.  

 
 
C.6 Skrogvedhæng 
 
C.6.1 ROR 

a) Modificeringer 
 Normal vedligeholdelse er tilladt. 

b) Placering 
Målebåndets nedre kant skal ej sidde lavere en skæringspunktet mellem rorbladets forkant og 
en tænkt linie, som tangerer agter underkant af skrogets vertikale projektion (punktet i henhold 
til fig. 4.2.a) 

 
 
C.7 Rig 

a) Modificeringer 
i. Normal vedligeholdelse er tilladt 

ii. Bomdirk må afmonteres 
 
C.7.1 MAST 

a) Placering 
Rundholten skal være placeret i mastefoden på rufftaget. 
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C.7.2 BOM 
a) Anvendelse  

Skæringspunktet mellem mastens rundholt og oversiden af bommens rundholt, begge 
forlængede hvis nødvendigt, skal befinde sig højere end mastens nedre punkt når bommens 
rundholt holdes 90 grader mod mastens rundholt 

 
C.7.3 SPILERBOM 

a) Anvendelse 
Spilerbommen skal, når den anvendes, være placeret i sit beslag på masten. 

 
C.7.4 STÅENDE RIG 

a) Anvendelse 
Rig og vantskruer må ikke justeres under kapsejlads. 

 
C.7.5 LØBENDE RIG 

a) Anvendelse 
i. Hækstaget må være med udveksling og skal strækkes med manuel kraft. Hydraulik 

må ikke anvendes. Det er tilladt at føre hækstagets liner gennem agterdækket og 
gennem cockpittets kanter. Desuden må udvekslingsordningen også ligge under dæk. 

ii. Ingen andre beslag, blokke eller faste anordninger under dæk må anvendes udover de 
i [C.7.5 a) i.] angivne.  

 
 
C.8 Sejl 
 
C.8.1 BEGRÆNSNINGER 

Ikke mere end 1 storsejl, 1 fok, 1 stormfok og 2 spilere må anvendes under et kapsejladsstævne, med 
undtagelse når et sejl er skadet så meget at det ikke kan repareres. Erstatning af et sådant sejl må kun 
foretages med kapsejladskommittens godkendelse. Den ene spiler skal forsegles. Forseglingen må 
brydes hvis den anden spiler skades alvorligt. Den skadede spiler skal fremvises. 

. 
C.8.2 MODIFISERINGER 

Normal vedligeholdelse er tilladt. 
 
C.8.3 STORSEJL 

a) Sejlmærker og klasseemblemer 
i. Sejlnumre, nationalitetsbetegnelse og klassemærke skal stemme overens med DS med 

mindre klassereglerne forskriver andet. 
ii. Sejlnummeret i storsejlet skal sidde mellem anden og tredje sejlpind med styrbords 

numre øverst 
iii. Klassemærket skal være placeret midt for hinanden på begge sider af storsejlet mellem 

øverste og næst øverste sejlpind. Mærket på bagbords side skal være spejlvendt. 
b) Anvendelse 

i. Sejlets højeste synlige punkt, projekteret 90 grader mod mastens rundholt, skal ikke 
befinde sig højere end mastens øvre målemærke. Skæringspunktet mellem agterliget 
og overkanten af bommens rundholt, begge forlængede hvis nødvendigt, skal befinde 
sig foran bompunktet. 

ii. Forligstov eller slæder, og underligstov, skal sættes i hulkelen. 
 
C.8.4 FORSEJL 

Anvendelse 
Sejlet skal være fastmonteret på hele forstaget med hager eller tilsvarende. 

 
C.8.5 SPILER 

Sejlnumre og nationalitetsbetegnelse skal stemme overens med DS med mindre klassereglerne 
forskriver andet. 
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AFDELINING D – SKROG 
 
D.1 Indgående dele 
 
D.1.1 OBLIGATORISK 

a) Skrogskal 
b) Dæk 
c) Indermodul 
d) Skot og forstærkninger 
e) Ballast køl 
f) Interiør 

 
 
D.2 Generelt 
 
D.2.1 STØBEFORME 

Alle forme skal fremstilles udfra en af  Sveriges Expresseglares godkendte plug. 
 
D.2.2 VÆGT 

a) Skrogskal 
Skrogskallen skal veje: 

    Minimum Maksimum 
For både bygget fra og med 2001-01-01   460 kg  511 kg 

 
b) Sammensat skrog 
Sammensat skriv bestående af skrogskal, dæk, indermodul, skot og forstærkninger, samt ballastkøl 
skal veje: 

Minimum  Maksimum  
i. For både bygget t.o.m. 2000-12-31  1409 kg 1511 kg 

ii. For både bygget fr.o.m. 2001-01-01  1460 kg 1551 kg 
 
D.2.3 MÅL 
 På alle mål i tegningerne indføres en tolerance på +/- 1 mm 
 
 
D.3 Certificering 
 
D.3.1 Skroget skal være i overensstemmelse med de klasseregler som er gældende regler ved indmåling. 
 
D.3.2 Reparation skal udføres i henhold til gældende regler. 
 
D.3.3 Indmåling skal udføres i samarbejde med DS 
 
D.3.3 Der skal forefindes et synligt ”kryds” permanent indridset i glasfiberen i centerlinien på den forreste del 

af ruffet, hvilket skal være reference for mastens placering. 
 
 
D.4 Identificering af skrov 

Skroget skal have en byggeplade placeret i agterkanten af cockpittet. Registreringsnummeret skal 
findes indgraveret i indermodulet på oversiden af bagbords køje, tæt på hovedskottet. 

 
 
D.5 Producent 
D.5.1 Skroget skal bygges af en producent med licens til dette 
 
D.5.2 Alle former skal være godkendt af SXS 
 
D.5.3 Byggepladen skal sættes på plads af bådebyggeren 
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D.6 Skrogskal 
 
D.6.1 MATERIALE 

a) Skroget skal være bygget af glasfiberarmeret polyestermasse/plast 
b) Skrogskal bygget senere end 2000-01-01 skal bygges af GAP med måtte af revet glasfiber (ej 

rowing eller ensrettede fibre) som armering, hvis ikke andet beskrives i tegningerne. 
 
D.6.2 OPBYGNING 

a) Skroget skal støbes i en form godkendt af SXS 
b) Skroget skal være sprøjtestøbt. Både bygget efter 2000-01-01 må håndoplægges. 

 
D.6.3 BESLAG OG FASTMONTERET UDRUSTNING 

a) Obligatorisk 
i. 2 gange selvlæns med lukningsanordning 

ii. Udløb for lænspumpe i agterspejlet 
 
 
D.7 Dæk 
 
D.7.1 MATERIALE 

a) Dækket skal være bygget af glasfiberarmeret polyestermasse/plast og divinycell som 
fyldningsmateriale i henholdt til tegning 45.1- 2 og 45.2:1 - 2 . 

b) Dæk bygget senere end 2000-01-01 skal bygges af GAP med måtte af revet glasfiber (ej 
rowing eller ensrettede fibre) som armering, hvis ikke andet siges i tegning. 

 
D.7.2 OPBYGNING 

a) Dækket skal laves i en form godkendt af SXS 
b) Dækket skal sprøjtestøbes. Både bygget senere end 2000-01-01 må håndoplægges. 

 
D.7.3 DÆKSLUGER 

a) Obligatoriske 
i. Agterluge af GAP 

ii. Forluge af GAP eller aluminium/transparent plast 
iii. skydeluge af træ og transparent plast, indfattede i aluminiumsskinner. 
iv. Nedgangsluger af plywood eller plast og træ eller aluminiumsskinner monteret ved 

kahytsnedgang 
 
D.7.4 BESLAG OG FAST MONTERET UDRUSTNING 

a) Obligatoriske 
 
Følgende beslag og fast monteret udrustning skal findes: 

i. Rustfri forpulpit inkl.. forstagsfæste. 
ii. Agterpulpit, delt, med kæde eller wire  

iii. 4 stk. søgelænderseptre, med en højde på min. 450 mm, målt fra dækket. Septrene skal 
sidde i deres beslag, som er fastmonteret i dæk og/eller rælingslisten. 

iv. Søgelænder af rustfri wire med en diameter på 4 mm. Wiren må helt eller delvis 
erstattes af valgfrit materiale med en brudgrænse på min. 900 Kp. 

v. fortøjningsbeslag, 2 stk. agter og 2 stk. i stævnen. 
vi. 2 stk. ventiler (for ventilation) bagved masten 

vii. 2 stk. vinduer 
viii. Mastefod 

ix. Rælingsliste af aluminium eller træ 
x. 2 dobbelte røstjern 

xi. Fast monteret lænsepumpe med slange og afløb gennem agterspejl 
xii. Bade/redningsstige fastmonteret på agterspejlet 

xiii. Minimum 2 lanterner. Lanternerne skal være godkendt for sejlads i internationalt 
farvand. 

b) Frivilligt 
Øvrig valgfri dæksudrustning som er monteret ovenpå dækket 
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D.7.5 VÆGT 
Dækket ekskl. alle luger, beslag og eventuelt pålimet skridbeskyttelse skal veje: 

 
     Minimum Maksimum  

For både bygget fr.o.m. 2001-01-01   200 kg  225 kg 
 

Hvis dækket ved tilblivelse ender under 200 kg skal dette kompenseres med blyvægte til den angivne 
norm. Kompensationsvægten skal fæstnes permanent i dækkets underside ved hovedskottet og findes 
angivet i målebrevet og i bygningspapirerne. 

 
 
D.8 Indermodul 
 
D.8.1 MATERIALE 

Indermodulet skal bygges af glasfiberarmeret polyestermasse/plast i henholdt til 45.4.1. For 
 indermoduler bygget senere end 2000-01-01 må ikke anvendes ensrettet (såkaldt ”skåret”) 
 glasfibermåtte. 
 
D.8.2 OPBYGNING 

a) Indermodulet skal støbes i en form godkendt af SXS 
b) Indermodulet skal sprøjtestøbes. Indermoduler bygget senere end 2000-01-01 må 

håndoplægges. 
 
 
D.9 Skot og forstærkninger 
 
D.9.1 MASTEBJÆLKE 

Mastebjælken skal udføres af massiv mahogni. Mastebjælken må udføres af højest 2 st. 22.5 mm tykke 
mahogni stykker med vertikal limefuge. 

 
D.9.2 HOVEDSKOT 

Hovedskottet skal være af 14 mm +/- 1 mm tyk krydsfiner 
 
D.9.3 KØLINFÆSTNINGER 

Kølinfæstningen må forstærkes med bundstokke mellem kølens forkant og kølens bagkant, hvor den er 
i overgang til skroget. Bundstokkenes højde begrænses af dørkens underkant. Forstærkningens 
materiale skal være af glasfiberarmeret plast, aluminium eller stålplade. Hvis aluminium eller stålplade 
anvendes, må dette ikke være tykkere end 10 mm. Distancemateriale er valgfrit 

 
 
D.10 Ballastkøl 
 
D.10.1 MATERIALE 

a) Ballastkølen skal være af støbejern.  
b) Kølboltene skal være af rustfrit stål og der skal være 8 af dem. 
c) Påført materiale, i forbindelse med bearbejdning, spartling eller lignende, må ikke have større 

densitet end 2 kg/dm³. 
 

D.10.2 OPBYGNINGEN 
a) Ballastkølen skal være fremstillet i henhold til tegningsspecifikation 45:7:1-3 
b) Ballastkølen skal støbes i en form godkendt af SXS. 
c) Bearbejdning af kølen gennem aftagen eller påføring af materiale er tilladt. 
d) Indplastning af kølen med valgfri plast og glasfibermåtte er tilladt. 
e) Kølens ydre form og mål skal kontrolleres i henhold til Appendiks I.1:"Kontrolmålning af 

ballastkølens form". 
 
D.10.2 VÆGT 

 Minimum Maksimum 
Ballastkøl inkl. kølbolte .......................................................................... 800 kg ............. 815 kg 
 



Danske klasseregler2014 10 

D.10.3 FÆSTNING TIL SKROGET 
a) Kølen skal være fæstnet til skroget med kølbolte. Kølens placering bestemmes af afstanden 

mellem agterspejlet og punkt B i henhold til Fig. 4.1 a, c og d. 
 

 Minimum Maksimum 
b) Afstand mellem agterspejlet og punkt B 3210 mm 3240 mm 
 
c) Spartling og/eller plastning på ydersiden i overgangen mellem køl og kølsvin er tilladt. 

Uregelmæssige konkaviteter på max 2mm, som er opstået pga. dårlig finish, er tilladt. 
 
 
D.11 Indretning 
 
D.11.1 STANDARDINDRETNING 

Indretningen skal være dimensioneret og monteret i henhold til tegning nr. 45.4.1.og skal bestå af 
følgende dele: 
 
a) I forkahyt: 

i. To køjer med tilhørende, langsgående skot, samt luge over indstøbte åbning, 
udfyldningsluge og vinklet luge mod hovedskot. Alt af 8mm +/- 1 mm plywood. 

ii. Langsgående 6 mm plywoodlister over samling, mellem dæk og skrog. 
 
b) I kahyt: 

i. Tværgående skot mod cockpit af 8 mm +/- 1 mm plywood. 
ii. 2 stk. langsgående skot under cockpit af 10 mm +/- 1 mm plywood. 

iii. 1 stk. tværgående skot af 8 mm +/- 1 mm plywood under agterste del af cockpittet. 
iv. Langsgående trælister langs indermodulets køjer i kahytten for at holde på hynderne. 
v. Plywoodluger over stuverums åbninger i køjerne 

vi. Monteret loft af min. 3 mm plywood med isolermåtte. 
vii. Isolermåtte eller topcoat , som skal være helt på indersiden af rufsiden fra loftet til 

vinklen mellem dæk og skrogsiden. 
viii. Langsgående opbevaringslomme af stof eller skabe af træ langskibs. Stoflomme eller 

skabe skal fylde hele kahyttens længe. Stoflomme skal fæstnes i underkanten af 
dækket i træ-, plast- eller aluminiumslister/rør. Stoflomme skal nå ned til de 
langsgående trælister på skrovsidens opbevaringslomme og være fremstillede af 
kalechestof. Minimumsmål 1800 x 500 mm. Træhylderne skal være dimensionerede 
og monterede i henhold til tegning 45.4.1 

ix. Kølsvinsdørk af min 12 mm plywood. 
x. Fire indendørslamper monteret på hovedskottet og tilsluttet batteriet. 

xi. Hovedstrømsafbryder, monteret på afset plads, samt el-system for belysning og 
lanterner. 

xii. Plywood pantry med en minimumsvægt på 23 kg med tilhørende skydeluger, placeret 
på styrbords køje. Udover pantrymodulets basisindretning med skydeluger indgår 
låge til opbevaringsrum bagved, bestikskuffe, opvaskebalje af plast, kopholdere af 
træ, glidebeslag på pantrymodulets bagside, samt glideskinne fastskruet på øvre 
fremkant af sb køjebund. 

 
D.11.2 EKSTRA INDRETNING OG UDRUSTNING 

Ekstra indretning og udrustning er tilladt. Hvis der monteres ekstra udstyr ud over standardudstyret, 
 som skal fæstnes i skrog eller dæk, må dette ikke gøres for at forstærke skroget. Det er altså forbudt at 
 montere ekstraudstyr for at forstærke skroget.  
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D.11.3 FASTGØRELSE 
a) Langsgående Plywoodskot under cockpitt, i henhold til [D.11.1 b) ii. og iii.], må lamineres 

eller skrues fast i cockpittet og indermodulet. 
b) Tværgående skot, i henhold til [D.11.1 b) iii.], må lamineres op til dækket og forbindes til 

cockpittet og skrogsiden, men dog ikke lamineres i dækket. Spalten mellem dækket og skottet 
må udfyldes med blød tætningsmasse. 

c) Tværgående skot, i hendhold til [D.11.1 b) i.], må fæstnes mod yderskroget gennem 
laminering eller limning af vinkelprofil på agtersiden af skottet. Fæstning må kun gøres mod 
yderskrovet (ikke mod dækket eller i samling) og begrænses vertikalt af skottets 
berøringsflade. Glasfibermåtte må ikke lægges mere end 50 mm vinkelret ud fra skottets ydre. 

d) Køjefronternes indfæstning i skroget må forstærkes med kraftigere fuge af glasfiberarmeret 
plast. Glasfibermåtte må ikke lægges mere end 200 mm vinkelret ud fra køjefrontens bagside. 
Fig. 3.5a. 

 
 
AFDELING E – SKROGVEDHÆNG 
 
E.1 Indgående dele 
 
E.1.1 OBLIGATORISK 

a) Ror 
 
 
E.2 Generelt  
 
E.3.4 Opbygning 

a) Rorbladet skal udføres i henhold til tegningsspecifikation nr. 45.8.1 
b) Roret skal udføres i en af SXS godkendt form. 

 
 
E.4 Rorblad og rorpind 
 
E.4.1 CERTIFIERING 

a) Rorbladet skal stemme overens med de for klassereglerne gældende mål når det måles ind. 
b) Reparationer skal udføres i henhold til gældende regler. 
c) Måling skal udføres i samarbejde med RSR. 
d) SSF kan udse en eller flere personer hos en bådebygger til at måle og certificere hos dem. En 

særskilt licens skal udfærdiges for det formål. 
e) Forbundsmåleren skal certificere rorbladet og skal signere godkendelsesmarkeringen med dato 

for indmålingen. 
 

E.4.2 PRODUCENT 
a) Producenter kan licenseres af SXS. 

 
E.4.3 MATERIALE 

a) Rorbladet skal være af GAP med polyuretan som distancemateriale. 
b) Rorpinden må være af valgfrit materiale. 
c) Rorpindens densitet skal være mindst 0,7 kg/m³ 
d) "Eksotiske" materialer som kulfiber, kevlar etc. må ikke anvendes. 

 
E.4.4 OPBYGNING 

a) Rorbladet skal fremstilles i henhold til tegning 45.8.1.eller med en form som er godkendt af 
SXS 

 
E.4.5 BESLAG 

a) Obligatorisk:  
2 rorbeslag for fæstning af ror på hækken af båden. 

b) Frivilligt 
Rorpindsforlænger af valgfri type. 
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E.4.6 DIMENSIONER 

I henhold til Appendiks I.2: "Kontrolmåling af rorbladets form" samt tegning nr. 4.2.a, b, c 
 

E.4.7 VÆGT 
 Minimum Maksimum 
Rorblad inklusive rorbeslag ...................................................................... 18 kg 
 

E.4.7 TYNGDEPUNKT 
Tyngdepunktet for rorblad incl. rorbeslag skal ligge over linien I-J i henhold til tegning nr. 4.2.a. 
 

E.4.8 KOMPENSATIONSVÆGTE 
 Vægt og/eller tyngepunkt må kompenseres med vægte fastmonteret på den øverste del af roret. 
 
E.4.9 MÅLEBÅND 

Roret skal være udmålt med et målebånd i henhold til Fig. 4.2. a, hvor underkant tangerer eller sidder 
 over punkt R. Båndet skal omslutte fremkanten med 50 mm på hver side. 
 
 
AFDELNING F – RIG 
 
F.1 Indgående dele 

a) Mast 
b) Bom 
c) Stående rig 
d) Spilerstage 
e) Løbende rig 
 

 
F.2 Generelt 
 
F.2.1 Riggen skal være i overensstemmelse med Fig. 5.1.a. hvis intet andet forskrives nedenfor, eller på 

anden måde i dette regelsæt, er de i tegningen angivne mål nominelle med vedtagne 
udarbejdelsestolerancer.  
 

 
F.3 Certificering 
 
F.3.1 Riggen skal være i overensstemmelse med de klasseregler, der var gældende det år den blev til. 
 
F.3.2 Reparationer skal udføres i henhold til gældende regler. 
 
 
F.4 Mast 
 
F.4.1 PRODUCENT 

Producent af mast efter eget valg 
 
F.4.2 MATERIALE 

Rundholten skal være af en aluminiumlegering SIS4107-06. Den skal være eloxeret og må males. 
 
F.4.3 OPBYGNING 

Rundholtens profil skal være godkendt af SXS (Se Fig.5.1.b). Tværsnitsformen skal være den samme i 
hele længden. 
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F.4.4 BESLAG 
a) Obligatorisk 

i. Mastetopbeslag 
ii. Spilerfaldsbeslag med blok 

iii. Sallingsbeslag med to sallinger 
iv. Spilerstagebeslag 
v. Bombeslag 

vi. Mastefod 
vii. Vantindfæstninger 

viii. Faldudtagsboks for storsejlsfald 
ix. Faldudtagsboks for fokkefald 
x. Faldudtagsboks for spilerfald 

xi. bomfæste 
 

b) Valgfrit: 
i. En mekanisk vindindikator 

ii. Kompasholder 
iii. Logholder 
iv. Akterstagsfjeder. 
v. Øvrige mastebeslag, trimanordninger og blokke. 

 
F.4.5 DIMENSIONER 

 Minimum Maksimum 
Bommens målebåndsafstand (E)........................................................................ .........3350 mm 
Fortrekant basis (J)..............................................................................3040 mm .........3050 mm 
Fortrekant højde................................................................................................. .........8600 mm 
Afstanden fra ruftaget til mastens nedre målemærke............................800 mm ...........850 mm 
Afstand mellem mastens øvre målemærke og nedre målemærke (P) ................ .........9500 mm 
Afstanden mellem skæringspunkterne mellem dækket og den 
forlængede forkant af mastens rundholt til markeret ”kryds” på 
ruftaget ....................................................................................................60 mm .............70 mm 
Profilens længde ................................................................................10400mm 
Mastens rundholt kurve (krumning uden belastning) ........................................ .............30 mm 
Mastens rundholt tværsnit 

langskibs .........................................................................................130 mm ...........130 mm 
tværskibs...........................................................................................90 mm .............90 mm 

Målebåndsbredde ....................................................................................20 mm 
Spilerstagebeslag 

afstand fremad ............................................................................................. .............60 mm 
bredde .......................................................................................................... .............60 mm 

Spilerfald 
højde over "krydset" på rufftaget (se Fig. 5.4.a og b).................................. .........8660 mm 
afstand af beslag plus blok fremad (se Fig. 5.4.a) ....................................... ...........100 mm 

Sallingshorn 
Længde .........................................................................................1075 mm .........1085 mm 

Topvægt.............................................................................................................. ............ 15.8 kg 
 
 

F.5 Bom 
 
F.5.1 PRODUCENT 

Producent er valgfri. 
 

F.5.2 MATERIALE 
Rundholten skal være af aluminiumlegering SIS 4107-06. Den skal være eloxeret og må gerne være 
malet 
 

F.5.3 OPBYGNING 
Rundholten profil skal være godkendt af SXS: SB 7 samt profiler i henhold til fig. 5.5.a og Fig. 5.5.b. 
Tværsnitsformen skal være samme i hele bommens længde 
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F.5.4 BESLAG 
a) Obligatorisk: 

i. Anordning for fæstning af bom til mast 
ii. Anordning for fæstning af storskøde 

iii. Anordning for fæstning af kickingstrap 
 

b) Valgfri: 
i. Beslag til stuvning af spilerstage 

ii. Øvrige beslag for løbende rig 
 

F.5.5 DIMENSIONER 
 Minimum  Maksmum 
Bommens rundholt kurve................................................................................... .............20 mm 
Tværsnit på bommens rundhult 

vertikalt.............................................................................................92 mm ...........100 mm 
tværskibs...........................................................................................60 mm .............60 mm 

 
 
F.6 Spilerstage 
 
F.6.1 PRODUCENT 
 Producenten er valgfri. 
 
F.6.2 MATERIALE 

Rundholten skal være af aluminiumlegering. Den skal være eloxeret og må være malet. 
 

F.6.3 OPBYGNING 
Opbygningen er fri 
 

F.6.4 BESLAG 
Beslag er valgfrie 
 

F.6.5 DIMENSIONER 
 Minimum Maksimum 
Længde .............................................................................................................. .........3090 mm 

 
 
F.7 Stående rig 
 
F.7.1 PRODUCENT 

Producenten er valgfri 
 

F.7.2 MATERIALE 
a) Den stående rig skal være af 19-trådig rustfri wire. Den må være af typen "Dyform". 

 
F.7.3 OPBYGNING 

b) Obligatorisk: 
i. Et forstag - 5 mm i diameter 

ii. 2 topvanter - 5 mm i diameter 
iii. 2 undervanter - 5 mm i diameter 
iv. Et hækstag - 4 mm i diameter 

 
F.7.4 BESLAG 

a) Forstags rigningsled (Toggle) og terminaler 
b) Rigningsvantskrue og terminaler 
c) Rigningsled (Toggle) og terminaler 
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F.8 Løbende Rig 
 
F.8.1 PRODUCENT 

Producenten er valgfri 
 

F.8.2 MATERIALE 
Materialet er valgfrit 
 

F.8.3 INGÅENDE DELE 
Udrustning for skødning og trimning er valgfri. Dog med undtagelse af hydraulik, som ikke er tilladt. 
 

F.8.4 BESLAG 
Frie. Kun beslag ovenpå dæk og stående rig må anvendes, med undtagelse af hækstagsjustering, som 
må føres under dæk. 

 
 
AFDELNING G – SEJL 
 
G.1 Indgående dele 

a) Storsejl 
b) Fok 
c) Stormfok 
d) Spiler 

 
G.2 Generelt 
 
G.3 Certificering 
 
G.3.1 Sejlene skal stemme overens med de klasseregler som gælder ved indmåling. 
 
G.3.2 Reparationer skal udføres i henhold til gællende regler. 
 
G.3.3 Måling skal udføres i samarbejde med DS. 
 
G.3.4 DS kan udse en eller flere personer hos en producent til at måle og certificere sejlene.  

En særskilt licens skal udfærdiges til det formål. 
 

G.3.5 Klassemåleren skal certificere storsejl og forsejl ved halsbarm og spileren ved faldbarm, samt signere 
med underskift og dato ved de blå sejlknapper. 
 

G.3.6 Sejlmageren skal ved ”tro og love” angive vægten af sejlets hoveddel i g/m², signere eller stemple, 
 samt datere sejlet i nærheden af faldbarmen.  
 
G.4 Sejlmager 
 
G.4.1 Sejlmageren er valgfri 
 
G.5 Storsejl 
 
G.5.1 IDENTIFICERING 

a) Klasseemblemet skal være et sort X med en rød stjerne og skal være udført i henhold til Fig. 
6.5.a 

b) Klasseemblemet skal placeres på begge sider af storsejlet, midt imellem øverste og næst 
øverste sejlpind. Mærket på bagbord side skal være spejlvendt. 

c) Sejlnummer og nationalitetsbetegnelse skal være i overensstemmelse med KSR. 
d) Sejlnummer og nationalitetsbetegnelse skal sidde mellem anden og tredje sejlpind. Øverst på 

styrbord side.  
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G.5.2 OPBYGNING 
a) Opbygningen skal være: blødt sejl, enkelt-dug sejl. 
b) Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af 

polyester. 
c) Sejlet skal have 4 sejlpinde i agterliget. 
d) Sejlet må have en kjole. 
e) Sejlet skal ikke være konvekst mellem agterste faldbarmspunkt og skæringspunktet mellem 

centrumlinie af øverste sejlpindslomme og agterlig.  
f) Følgende er tilladt: Sømme, lim, tape, ligtov, ringe i barmene og rebene, flynderplade med 

nitter, Cunninghamring eller blok, lynlås og velcrobånd i sejlpindslommer, sejlpinde af 
glasfiberarmeret polyester, slæder i mast og bomlig, lidseline med lås, vindue, trim- og/eller 
faconstriber, sejlnummer, nationalitetsbetegnelse, klasseemblem, sejlmagermærke, 
målestempel, royaltymærke, sejlknap, ticklers. 

 
G.5.3 DIMENSIONER 

 Minimum Maksimum 
Agterligslængde ................................................................................................. .......10080 mm 
Halvbredde (MGM) ........................................................................................... ........2090. mm 
Trekvartbredde (MGU)...................................................................................... .........1290 mm 
Faldbarmsbredde (HB) ...................................................................................... ...........150 mm 
Dugvægt i hoveddel af sejl ..................................................................267 g/m² 
Dugvægt i kjolen..................................................................................130 g/m² 
Primærforstærkning ........................................................................................... ...........440 mm 
Sekundærforstærkning: 

Fra sejlets hjørnemålepunkter...................................................................... .........1300 mm 
Sømforstærkning ......................................................................................... .................... fri 
Slidforstærkning .......................................................................................... .................... fri 
Sejlpindslommeforstærkning....................................................................... .................... fri 

Ligbåndsbredde.................................................................................................. .................... fri 
Sømbredde ......................................................................................................... .................... fri 
Total Vindue areal ............................................................................................. ..............0,6 m² 
Korteste afstand fra vindue til sejllig ....................................................150 mm 
Flynders største dimension på nogen led ........................................................... ...........180 mm 
Antal sejlpindelommer..................................................................................... 4 ...................... 4 
Sejlpindslommelængde; 

Øverste lomme............................................................................................. .................... fri 
mellemliggende lommer .............................................................................. .........1170 mm 
nederste lomme............................................................................................ ...........970 mm 

Sejlpinds lommebredde...................................................................................... .................... fri 
Faldbarmspunktet til skæringspunktet mellem agterlig og øverste  
sejlpindslommes midterlinje ...............................................................1950 mm 
Skødebarmspunktet til skæringspunktet mellem agterlig og nederste 
Sejlpindslommes midterlinje ..............................................................1950 mm 
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G.6 Fok 
 
G.6.1 OPBYGNING 

a) Opbygningen skal være: blødt sejl, enkelt-dug sejl. (dog må fokke syet før 01-01-2005 gerne 
bestå af lamineret mylar dug) 

b) Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af 
polyester. (dog må fokke syet før 01-01-2005 gerne bestå af lamineret mylar dug) 

c) Sejlet skal have 3 sejlpinde i agterliget 
d) Følgende er tilladt: Sømme, lim, tape, ligtov, ringe i barmene, forligshager eller tilsvarende, 

cunninghamring eller blok, elastisk bånd og velcrobånd i sejlpindslommer, sejlpinde af 
glasfiberarmeret polyester, sejlpindslommeforstærkninger, lidseline med lås, vindue, 
sejlmagermærke, trim- og/eller faconstriber, royaltymærke, sejlknap, ticklers, målestempel. 

 
G.6.2 DIMENSIONER 

 Minimum  Maksimum 
Forligslængde (Tmax)........................................................................................ .........8900 mm 
Agterligslængde ................................................................................................. .........8150 mm 
Underligslængde .................................................................................3500 mm .........3560 mm 
Halvbredde (JHW)............................................................................................. .........1630 mm 
Trekvartbredde (JTQW)..................................................................................... ...........870 mm 
Øvre bredde 100 mm fra faldbarmspunktet ....................................................... ...........100 mm 
Faldbarmsbredde (JHB)..................................................................................... .............65 mm 
Dugvægt i sejlets hoveddel ................................................................ 245 gr/m² 
Primærforstærkning ........................................................................................... ...........420 mm 
Sekundær forstærkning: 

Fra sejlets hjørnemålepunkter...................................................................... .........1250 mm 
Sømforstærkning ......................................................................................... .................... fri 
Slidforstærkning .......................................................................................... .................... fri 
Sejlpindslommeforstærkning....................................................................... .................... fri 

Ligbånds bredde................................................................................................. .................... fri 
Sømbredde ......................................................................................................... .................... fri 
Total vindue areal .............................................................................................. ...............0,4m² 
Korteste afstand fra vindue til sejlliget .................................................150 mm 
Antal sejlpinde ................................................................................................. 3 ...................... 3 
Længde på sejlpinde .............................................................................270 mm ...........620 mm 
Faldbarmspunktet til skærningspunktets mellem agterlig og 
øverste sejlpindslommes midterlinje...................................................1950 mm 

 
 
G.7 Stormfok 
 
G.7.1 OPBYGNING 

a) Opbygningen skal være: blødt sejl, enkelt-dug sejl  
b) Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af 

polyester. 
c) Sejlet skal have to sejlpinde i agterliget. 
d) Følgende er tilladt. Sømme, lim, tape, ligtov, ringe i barmene, forligshager eller tilsvarende, 

cunninghamring eller blok, elastisk bånd og velcrobånd i sejlpindslommer, sejlpinde af 
glasfiberarmeret polyester, sejlpindslommeforstærkniner, lidseline med lås, vindue, 
sejlmagermærke, trim- og/eller faconstriber, royaltymærke, sejlknap, ticklers. Målestempel. 
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G.7.2 DIMENSIONER 

 Minimum  Maksimum 
Forligslængde .................................................................................................... .........7800 mm 
Agterligslængde ..................................................................................6200 mm .........6300 mm 
Underligslængde .................................................................................3050 mm .........3150 mm 
Halvbredde......................................................................................................... .........1250 mm 
Øvre bredde 140 mm fra faldbarmspunktet ....................................................... ...........100 mm 
Faldbarmsbredde................................................................................................ .............50 mm 
Dugvægt i sejlets hoveddel ................................................................ 277 gr/m² 
Primærforstærkning ........................................................................................... ...........380 mm 
Sekundærforstærkning 

fra sejlets barmmålepunkter......................................................................... .........1150 mm 
Sømforstærkning ......................................................................................... .................... fri 
Slidforstærkning .......................................................................................... .................... fri 
Sejlpindsforstærkning.................................................................................. .................... fri 

Ligbånds bredde................................................................................................. .................... fri 
Sømbredde ......................................................................................................... .................... fri 
Tolat vindue areal .............................................................................................. ...............0.4m² 
Korteste afstand fra vindue til sejllig ....................................................150 mm 
Antal sejlpinde ................................................................................................. 2 ...................... 2 
Sejlpindlængde .................................................................................................. ...........420 mm 
Faldbarmspunktet til skærningspunktets mellem agterlig og 
øverste sejlpindslommes midterlinje...................................................2000 mm 

 
 
G.7 Spiler 
 
G.7.1 IDENTIFICERING 

Sejlnummer og nationalitetsbetegnelse skal være i enighed med DS. 
 

G.7.2 OPBYGNING 
a) Opbygningen skal være blødt sejl, enkelt-dug sejl 
b) Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af 

polyester eller nylon. 
c) Følgende er tilladt: Sømme, lim, tape, barmringe, ringe for nedhalsliner, sejlmagermærke, 

trim- og/eller faconstriber, royaltymærke, sejlknap, ticklers, målestempel, garantimærke, 
sejlnummer, nationalitetsbetegnelse. 

 
G.7.3 DIMENSIONER 

 Minimum  Maksimum 
Sideligslængde (SL).....................................................................................mm .........9000 mm 
Underligslængde (SF) .........................................................................5550 mm .........5700 mm 
Kvartbredde .................................................................................................mm .........5700 mm 
Halvbredde (SMG) ......................................................................................mm .........5700 mm 
Dugvægt i sejlets hoveddel .................................................................. 32 gr/m² 
Primærforstærkning ........................................................................................... ...........420 mm 
Sekundærforstærkning: 

fra sejlets hjørnemålepunkter....................................................................... .........1260 mm 
for spilerens nedhalsforstærkning................................................................ .................... fri 

Ligbåndsbredde.................................................................................................. .................... fri 
Sømbredde ......................................................................................................... .................... fri 
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Del III - Appendiks 
 
AFDELING H – TEGNINGER 
 
H.1 Vedlagte tegninger 
 
H.1.1 KØLTEGNINGER 
 
Betegnelse Benævnelse Dateret 
Fig. 4.1.a Køl, oversigt 2001-11-19 
Fig. 4.1.b Kølskabelon 2001-11-19 
Fig. 4.1.c Placering overkantsskabelon og fremkantsskabelon (fra siden) 2001-11-19 
Fig. 4.1.d Kølplacering 2001-11-19 
Fig. 4.1.e Køl, målestationer 1978-01-02 
Fig. 4.1.f Kølmål 1978-01-02 
 
H.1.2 RORTEGNINGER 
 
Betegnelse Benævnelse Dateret 
Fig. 4.2.a Ror, oversigt 2001-11-19 
Fig. 4.2.b Vinkelskabelon, ror 2001-11-19 
Fig. 4.2.c Punktskabelon 2001-11-19 
 
H1.3 RIGTEGNINGER 
 
Betegnelse Benævnelse Dateret 
Fig. 5.1.a Rig 1978-01-02 
Fig. 5.1.b Masteprofil 1978-01-02 
Fig. 5.1.c Spilerbomsbeslag 1978-01-02 
Fig. 5.4.a Spilerfaldsbeslag og blok 1978-01-02 
Fig. 5.4.b Spilerfaldsbeslag 1978-01-02 
Fig. 5.5.a Bomprofil 1 1978-01-02 
Fig. 5.5.b Bomprofil 2 1978-01-02 
Fig 5.6 Benn´s bomprofil SB7 2001-11-19 

 

H.1.4 SEJLTEGNINGER 
 
Betegnelse Benævnelse Dateret 
Fig. 6.5.a Klasseemblem Express 1978-01-02 
 
 
H.2 Officielle tegninger som opbevares hos Sveriges Expresseglare 
 
Betegnelse Benævnelse Dateret 
45.1.1 Skrogskal og dæk 1978-01-02 
45.1.2 Skrogskal og dæk 1978-01-02 
45.2.1 Skrogskal og dæk 1978-01-02 
45.2.2 Skrogskal og dæk 1978-01-02 
45.4.1 Standardindretning og indermodul 1978-01-02 
45.7.1 Ballastkøl 1978-01-02 
45.7.2 Ballastkøl 1978-01-02 
45.7.3 Ballastkøl 1978-01-02 
45.8.1 Rorblad 1978-01-02 
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AFDELNING I – MÅLEINSTRUKTIONER 
 
I.1 Kontrolmåling af ballastkølens form 
 
I.1.1 SKABELONER 

a) Overkantsskabelon defineres af fig. 4.1 b 
b) Breddeskabelon 1,2,3,4,5 og 6 defineres af fig. 4.1.b 
c) Næseradiusskabelon l 1,2 defineres af fig. 4.1b 

 
I.1.2 BETEGNELSER 

a) Punktet AA angives ved at overkansskabelonens midtpunkt holdes mod kølens fremkant med 
støtterne opad. Støtterne skal holdes mod skroget, med en vinkel, så at skabelones midtpunkt 
havner så lang nede langs forkanten, som muligt. Se fig. 4.1.c 

b) Punktet A befinder sig 177 mm opad langs forkanten fra punktet AA. Se fig. 4.1.c 
c) Punktet B angives ved at overkansskabelonens midtpunkt holdes mod kølens bagkant med 

støtterne opad. Støtterne skal holdes med en vinkel mod skroget, så at skabelonens midtpunkt 
havner så langt nede lang bagkanten, som muligt.. Se fig. 4.1.c 

d) Punktet C bestemmes af skæringen mellem en lineal lang langs underkanten og en anden lineal 
langt langs forkanten. 

e) Punktet D bestemmes af skæringen mellem en lineal lagt langs underkanten og en anden lineal 
lagt langs forkanten. 

 
I.1.3 LÆNGDEMÅL 

 Minimum Maksimum 
Overkantens længde mellem punkt A og B ........................................1480 mm .........1510 mm 
Underkantens længde mellem punkt C og D ........................................840 mm ...........870 mm 
Forkantens længde mellem punkt A og D ..........................................1240 mm .........1275 mm 
Bagkantens længde mellem punkt B og C ............................................890 mm ...........915 mm 

 
I.1.4 BREDDEMÅL 

a) Overkant 
i. Overkantens maxbredde skal findes inden for området 790-990 mm, fremad efter 

linien AB fra  punkt B. 
ii. Maxbredden skal være mindst 160 mm. 

iii. Breddeskabelon 1 og 2 skal føres ind over kølen bagfra med støtterne udefter linien 
A-B. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud. 

 
b) Underkant 

i. Underkantens maxbredde måles 10 mm ovenfor underkanten. Maxbredden skal 
findes indenfor området 470 til 620 mm fra punkt C. 

ii. Maxbredden skal være mindst 104 mm. 
iii. Breddeskabelon 3 og 4 skal føres ind over kølen bagfra med støtterne 10 mm ovenfor 

kølens underkant. Hvis skabelonen går til bunds mod agterkanten, 10 mm ovenfor 
punkt C, skal kølen fylde skabelonen ud. 

 
c) Fremkant 

i. Breddeskabelon 5 skal føres ind over kølen forfra med støtterne udefter linien A-B. 
Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud. 

ii. Breddeskabelon 6 skal føres ind over kølen forfra 1100 mm ned fra punkt A og 
vinkelret mod forkanten. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde 
skabelonen ud. 

 
d) Bagkant 

i. Bredden ved punkt B skal være mindst 22 mm 
ii. Bredden 150 mm under punkt B og langs bagkanten skal være mindst 19 mm 

iii. Bredden 10 mm over punkt C og langs bagkanten skal være mindst 4 mm 
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I.1.5 NÆSERADIER 
a) Næseradiusskabelon 1 holdes vinkelret mod forkanten 10 mm ned fra punkt A, målt langs 

forkanten. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud. 
b) Næseradiusskabelon 2 holdes vinkelret mod forkanten 1100 mm ned fra punkt A, målt langs 

forkanten. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud. 
 
I.1.6 TILBAGELÆNING 
 Vinkelen mellem bagkanten (linje B-C) og underkanten (Linje C-D) må max være 90° 
 
I.1.7 KONKAVITET 
 Kølens ydre må ikke have konkaviteter foruden følgende undtagelser. 
 

a) Uregelmæssige konkaviteter på max 2 mm som følge af dårlig finisharbejde. 
b) Ved kontrol af konkavitet ses bort fra området, som begrænses af lige linier mellem følgende 3 

punkter: 
 Punkt B, et punkt 150mm nede langs agterkanten fra punkt B, og et punkt 300 mm 
 fremme langs overkanten fra punkt B. 

 
I.1.8 KONVEXITET 

Når kølen betragtes projiceret fra siden gælder følgende begrænsninger for ujævnheder af: 
 

a) Forkanten: max 2 mm konveksitet fra punkt A og 1100 mm nede langs forkanten. 
b) Underkanten: max 5 mm konveksitet fra punkt C og 780 mm fremad langs underkanten. 
c) Bagkanten: max 2 mm konveksitet mellem punkt B og C 

 
 
I.2 Kontrolmåling af rorbladets form 
 
I.2.1 SKABELONER 

a) Vinkelskabelon defineres af fig. 4.2.b 
b) Punktskabelon defineres af fig. 4.2.c 

 
I.2.2 BETEGNELSER 

a) Punkterne C, D, D1 og L bestemmes af vinkelskabelon i henhold til fig. 4.2.b, da skabelonen 
er placeret i henhold til 4.2.4. 

b) Punktet K bestemmes af skæringen mellem vinkelskabelonens korte støtte og en 1100 mm 
lang lineal lagt mod rorets agterkant og hvilende mod støtten. 

c) Punkt C1 ligger 40 mm op langs agterkanten, målt fra puntet K. 
d) Punkt J ligger 1100 mm op efter forkanten fra punkt L 
e) Punkt I ligger 1080 mm op og udefter agterkanten fra punkt K 
f) Punkt R defineres af punktskabelonens spids, ved at punktskabelonen holdes mod skrogets 

bund, lige foran roret og føres bagud, så dens spids hviler mod roret, i henhold til 4.2.a. 
g) Øvrige betegnelser er i henhold til fig. 4.2.a 

 
I.2.3 VINKELSKABELONENS PLACERING 

Vinkelskabelonen skal placeres på følgende måde: 
a) Hold vinkelskabelonens længste støtte mod rorets forkant. 
b) Før skabelonen opad, så den korte støtte tangerer rorets underkant. 

 
I.2.4 PROFILENS DYBDE 

Profilens dybde måles fra R (underkanten af målebåndet) til L. 
 Minimum Maksimum 
Profilens dybde, Dj .............................................................................1140 mm .........1150 mm 

 
I.2.5 PROFILENS NEDERSTE LÆNGDE 

Profilens nederste længde, Bd, måles mellem punkt K og L. 
 Minimum Maksimum 
Profilens nederste længde, Bd...............................................................240 mm ...........250 mm 
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I.2.6 PROFILENS NEDERSTE BREDDE 
Profilens nederste bredde, Tb, måles på det bredeste sted, ud fra en linie parallel med vinkelskabelones 
korte støtte, 20 mm op fra skabelonen. 
 Minimum  Maksimum 
Profilens nederste bredde, Tb .................................................................42 mm .............46 mm 

 
I.2.7 UNDERKANTENS RANKHED 

Mellemrummet mellem vinkelskabelonen og underkanten mellem punkt C og D opmåles. 
 Minimum  Maksimum 

a) Mellemrummet mellem vinkelskabelon og underkant 
mellem punkt C og D.................................................................................. ...............4 mm 
b) Mellem punkt C-C1 og D-D1 er formen fri. 

 
I.2.8 PROFILENS ØVRE LÆNGDE 

Profilens øvre længde Ba, måles mellem punkterne I og J. 
 Minimum  Maksimum 
Profilens øvre længde, Bd.....................................................................380 mm ...........390 mm 

 
I.2.9 PROFILENS ØVRE BREDDE 

Profilens øvre bredde måles på det bredeste sted ud fra linien Ba. 
 Minimum  Maksimum 
Profilens øvre bredde, Ba........................................................................55 mm .............60 mm 

 
I.2.10 FORKANTENS RANKHED 

Mellemrummet mellem en lineal og fremkanten mellem punkterne D1-J opmåles. 
 Minimum  Maksimum 
mellemrummet mellem en lineal og forkanten mellem punkterne D1-J ............ ...............3 mm 

 
I.2.11 BAGKANTENS RANKHED 

Mellemrummet mellem en lineal og bagkanten mellem C1-I opmåles. 
 Minimum  Maksimum 
Mellemrummet mellem en lineal og bagkanten, mellem punkterne C1-I.......... ...............3 mm 

 
I.2.12 SIDERNES KONKAVITET 

På rorets sider må der ikke forefindes konkaviteter i området begrænset af punkterne I, J, K og L 
 Foruden små uregelmæssige konkaviteter på max 2 mm som er opstået p.g.a. dårligt finisharbejde. 


