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inledning

Redskapsreglerna innehåller:

•	 regler för användning av utrustning.
•	 Definitioner av utrustning, mätpunkter och mätning för användning i klassregler 

och andra regler och föreskrifter.
•	 regler för certifieringskontroll och besiktning.

Terminologi
Ett begrepp använt i sin definierade betydelse är skrivet i ”fet” stil om det är definierat i rSr 
och i ”kursiv” stil om det är definierat i KSr. Andra ord och begrepp används i den betydelse 
som de vanligen används i nautiska eller allmänna sammanhang. 

förkorTningar
ISAF Internationella Seglarförbundet
NM Nationell myndighet ansluten till ISAF
IKF Internationellt klassförbund
NKF Nationellt klassförbund
rSr redskapsreglerna
KSr Kappseglingsreglerna

revision
redskapsreglerna revideras och publiceras vart fjärde år av det Internationella Seglarförbun-
det (ISAF) sportens internationella myndighet. Den här utgåvan börjar gälla den 1 januari 
2013. ändringar i redskapsreglerna är tillåtna enligt ISAF reglemente 32.1.2 och 32.2. Inga 
ändringar är planerade före 2017, men ändringar innan dess som ISAF bedömer angelägna 
kommer att meddelas genom de nationella myndigheterna och anslås på ISAF:s hemsida 
(www.sailing.org).

Tillämpning
redskapsreglerna kan tillämpas i: 

a) Klassregler.
b) Inbjudan och seglingsföreskrifter.
c) Nationell myndighets föreskrifter vid kappsegling som står under dess kontroll.
d) ISAF:s reglemente.
e) Andra dokument som gäller vid kappseglingar.
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ändringar
rSr kan bara ändras enligt följande:

a) En nationell myndighets föreskrifter kan ändra en regel i rSr Del 1 vid kappseg-
lingar som står under dess kontroll. 

b) Klassregler kan ändra redskapsreglerna som det tillåts i regel A.1.

De här restriktionerna gäller inte om reglerna ändras i syfte att utveckla eller testa föreslagna 
regler i lokala kappseglingar. Den nationella myndigheten kan föreskriva att dess godkän-
nande krävs för sådana ändringar. 

Markeringar i marginalen indikerar väsentliga ändringar jämfört med 2009 – 2012 års ut-
gåva.
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del 1 – användning av UtrUstning

I tillägg till reglerna i Del 1 innehåller klassregler och Kappseglingsreglerna regler som styr 
användning av utrustning. Appendix 1 innehåller en lista på sådana kappseglingsregler. 

avdelning a – vid en tävling

a.1 klassregler 
Klassregler kan ändra reglerna B.1 och B.2. 

a.2 mäTbrev 
a.2.1 innehav av mätbrev

Båten ska ha ett sådant giltigt mätbrev som föreskrivs i klassreglerna eller av certi-
fieringsmyndigheten.

a.2.2 överensstämmelse med mätbrev

Båten ska överensstämma med sitt mätbrev.

Se även KSr regel 78 Mätbrev och överensstämmelse med klassregler.
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avdelning B – vid kappsegling

b.1 placering av uTrusTning
b.1.1 övre mätmärket

Storseglet ska befinna sig under det övre mätmärket.

b.1.2 nedre mätmärket

När ett segel är satt på en storbom, fockmastssegelbom eller mesanbom, ska för-
längningen av översidan av rundhultet skära mastens rundhult ovanför nedre 
mätmärket när bommens rundhult befinner sig i centrumplanet av mastens rund-
hult och i 90° mot mastens rundhult. 

b.1.3 Yttre mätmärket

Akterliket, förlängt om så behövs, på ett segel satt på en bom ska skära överkanten 
av bommens rundhult för om yttre mätmärket.

b.1.4 bogsprötets yttre mätmärke

Halshornet på ett försegel satt på ett bogspröt ska fästas akter om det yttre mät-
märket.

b.1.5 bogsprötets inre mätmärke

Bogsprötets inre mätmärke ska inte befinna sig utanför skrovet när bogsprötet 
är satt.

b.2 försegelbommar
Förändan av bommens rundhult ska befinna sig ungefär i båtens centrumplan.

b.3 spinnakersTagsegel och mesansTagsegel
Halshornet på ett spinnakerstagsegel eller ett mesanstagsegel ska befinna sig inn-
anför språnglinjen.
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avdelning C – allmänna definitioner

c.1 klass
c.1.1 klassmyndighet

Den organisation som styr klassen såsom föreskrivs i klassreglerna.

c.2 regler
c.2.1 klassregler

regler som specificerar:

•	 båten och dess användning, certifiering och administration.

•	 besättningen.

•	 personlig utrustning och dess användning, certifiering och administration.

•	 portabel utrustning och dess användning, certifiering och administration.

•	 övrig utrustning och dess användning, certifiering och administration,

•	 kappseglingsregeländringar tillåtna enligt KSr 86.1(c).

Termen inkluderar regler för respit- och mättalssystem.

c.2.2 förbjudande klassregler

Klassregler där allt som inte uttryckligen tillåts i klassreglerna är förbjudet.

c.2.3 Tillåtande klassregler

Klassregler där allt som inte uttryckligen förbjuds i klassreglerna är tillåtet.

c.2.4 klassregelmyndighet

Den organisation som slutligen godkänner klassregler, klassregeländringar och 
klassregeltolkningar.

c.3 cerTifiering
c.3.1 certifieringsmyndighet

För skrovet: ISAF, ägarens NM eller deras representanter.

För andra föremål: ISAF, NM i det land där certifieringen ska ske, eller deras repre-
sentanter.
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c.3.2 certifiera/certifiering

Att utfärda ett mätbrev, eller anbringa ett certifieringsmärke efter godkänd certi-
fieringskontroll.

c.3.3 mätbrev

Dokument utfärdat av certifieringsmyndigheten som bevis på en framgångsrik 
certifieringskontroll av skrovet, eller andra föremål som klassreglerna eller en 
certifieringsmyndighet kräver.

Termen inkluderar respit- och mättalsmätbrev.

c.3.4 certifieringsmärke

Bevis på framgångsrik certifieringskontroll av ett föremål som kräver certifiering, 
anbringat eller utfört av en mätman.

c.4 cerTifieringskonTroll och besikTning
Se h.1 and h.2.

c.4.1 mätning

De metoder som används som de primära medlen för att fastställa utrustnings fy-
siska egenskaper.

c.4.2 certifieringskontroll

De metoder som används för att utföra den kontroll för certifiering som krävs av 
klassregler eller en certifieringsmyndighet.

c.4.3 besiktning

Kontroll förskriven i inbjudan och seglingsföreskrifter som utförs vid en tävling och 
som kan mätning.

c.4.4 mätman

En person utsedd, eller erkänd, av NM i det landet där kontrollen utförs för att ge-
nomföra certifieringskontroll och, när klassregler tillåter detta, certifiera. En NM 
kan ha delegerat detta ansvar.

c.4.5 Tillverkarmätman

En mätman utsedd i enlighet med ISAF:s program för ”In-house Certification”.
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c.4.6 besiktningsman

En person utsedd av en kappseglingskommitté för att genomföra besiktning av ut-
rustning.

c.4.7 mätmärke

Ett väl synligt enfärgat märke som kontrasterar mot den del eller de delar på vilken/
vilka det är placerat för att visa en mätpunkt.

c.4.8 Tävlingsmärke

Ett märke som kappseglingskommittén placerat på utrustning som endast får bytas 
ut i enlighet med klassreglerna.

c.5 personliga definiTioner
c.5.1 besättning

En deltagare eller ett lag av deltagare som handhar en båt.

c.5.2 skeppare

Den besättningsmedlem ombord som är ansvarig för båten och besättningen samt 
alla övriga personer ombord.

c.5.3 personlig utrustning

Alla personliga tillhörigheter som bärs eller finns ombord för att hålla sig varm och/
eller torr, och/eller skydda kroppen, personlig flytutrustning, säkerhetssele samt 
hängutrustning buren för att hålla en person kvar ombord eller flytande.

c.5.4 personlig flytutrustning

Personlig utrustning för att hjälpa användaren hålla sig flytande i vatten som reg-
lerna kräver.

c.6 bÅTdefiniTioner
c.6.1 båt

Det redskap som besättningen använder för att delta i en kappsegling.

Inkluderar:

•	 skrov

•	 anordning/ar som sammanbinder två eller flera skrov

•	 skrovbihang
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•	 ballast

•	 rigg

•	 segel

•	 beslag

•	 båtens korrektionsvikter

•	 all annan utrustning som används

men exkluderar:

•	 proviant

•	 personlig utrustning och

•	 portabel utrustning.

c.6.2 båttyper

a) ENSKrOv

 En båt med ett skrov.

b) FLErSKrOv

 En båt med fler än ett skrov.

c) SEGELBräDA

 En båt.

d) KITEBräDA

 En båt.

c.6.3 båtkontrollsdefinitioner

a) hUvUDAxLAr

  Båtens tre huvudaxlar i 90° mot varandra – lodrät, långskepps och tvärskepps – 
ska relateras till skrovets baslinje och centrumplan.

  Se h.3

b) MäTTrIM

 Mättrim såsom anges i klassregler, uppnås antingen 

 i)  när två punkter på skrovet(en) befinner sig på fastställda avstånd, vinkelrätt 
mot ett plan – planet, punkterna och avstånden ska anges i klassregler –

 eller 
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 ii)  genom bestämning av flytläge med båten i det tillstånd som anges i klassreg-
ler.

c) vATTENLINJE

 Den linje eller linjer som bildar skärningen mellan utsida av skrovet/ skroven och

 i) ett plan angivet i klassreglerna,

 eller

 ii) vattenytan när båten flyter i mättrim.

d) vATTENPLAN

 Planet som går genom vattenlinjen.

e) BALLAST

 vikt installerad för att påverka båtens stabilitet, flytläge eller båtens totalvikt.

 Ballasttyper:

 i) INrE BALLAST

  Ballast placerad inne i ett skrov.

 ii) YTTrE BALLAST

  Ballast placerad på utsidan av ett skrov.

 iii) FLYTTBAr BALLAST

  Inre ballast eller yttre ballast som kan flyttas.

 iv) vArIABEL BALLAST

  vattenballast vars mängd kan varieras.

  (iv) KOrrEKTIONSvIKT

    vikt som installerats i enlighet med klassreglerna för att korrigera av-
vikelse i vikt och/eller viktfördelning.

c.6.4 båtdimensioner

a) BÅTLäNGD

  Avståndet långskepps mellan båtens akterligaste och förligaste punkt med segel 
och rundhult satta på för ändamålet lämpligt sätt.

 Se h.3.4.

b) BÅTBrEDD

 Avståndet tvärskepps mellan båtens yttersta punkter.

c) vATTENLINJELäNGD

 Avståndet långskepps mellan vattenlinjens akterligaste och förligaste punkter.
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d) vATTENLINJEBrEDD

 Avståndet tvärskepps mellan vattenlinjens yttersta punkter.

e) DJUPGÅENDE

 Avståndet lodrät mellan vattenplanet och båtens lägsta punkt.

f ) MINIMUM DJUPGÅENDE

 Djupgående med alla skrovbihang i sina högsta positioner.

g) MAxIMUM DJUPGÅENDE

 Djupgående med alla skrovbihang i sina lägsta positioner.

h) BÅTvIKT

 Båtens vikt.

c.6.5 portabel utrustning

Utrustning som klassreglerna tillåter exklusive:

•	 båten

•	 personlig utrustning och

•	 proviant.

Typiska exempel på portabel utrustning inkluderar förtöjningslinor, paddlar och 
länsar.
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sektion d – skrovdefinitioner

d.1 skrovbegrepp
d.1.1 skrov

Skalet inklusive eventuell akterspegel, däcket och inklusive eventuell överbyggnad, 
invändiga konstruktioner inklusive eventuell sittbrunn, dessas tillhörande beslag 
och eventuella korrektionsvikter.

d.1.2 språnglinje

Linjen bildad av skärningen mel-
lan däckets översida och skrov-
skalets utsida, båda förlängda om 
så behövs.

d.1.3 språng

Språnglinjen projicerad på cen-
trumplanet.

d.2 skroveTs mäTpunkTer
d.2.1 skrovets 0-punkt

En punkt på skrovet, specificerad i klassreglerna, från vilken skrovmått kan tas.

Språnglinje och språng

Däck

Typisk skrov-
sektion

SkrovsidaSkrov
centrumplan

Språng Språnglinje
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d.3 skrovdimensioner
d.3.1 skrovlängd

Avståndet långskepps mellan 
skrovet/skrovens aktersta och 
förligaste punkt exklusive beslag.

Se h.3.4.

d.3.2 skrovbredd

Det största avståndet tvärskepps 
mellan skrovets/skrovens ytters-
ta punkter exklusive beslag.

d.4 vikT
d.4.1 skrovvikt

Skrovets vikt.

Skrovlängd 
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avdelning e – skrovbihangsdefinitioner

e.1 skrovbihangsbegrepp
e.1.1 skrovbihang

varje utrustningsdel – inklusive delar uppräknade i E.1.2 – som är:

•	 helt eller delvis under språnglinjen eller dess förlängning när den är fäst eller fullt 
utfälld om den är indragbar,

•	 fäst vid skrovskalet eller ett annat skrovbihang, och

•	 använt för att påverka: stabilitet, avdrift, styrning, kursstabilitet, rörelsedämp-
ning, trim, deplacement.

Följande ska ingå i skrovbihanget:

•	 korrektionsvikter,

•	 inbyggd ballast, och

•	 tillhörande beslag.

e.1.2 Typer av skrovbihang

a) KÖL

  Ett fast skrovbihang, fastsatt ungefär i skrovets centrumplan, främst använt för 
att påverka stabilitet och avdrift.

b) SLAGKÖL

  Ett fast skrovbihang, fastsatt utanför skrovets centrumplan, främst använt för att 
påverka stabilitet och avdrift.

c) SväNGKÖL

  Ett rörligt skrovbihang, främst avsett att påverka stabilitet, fäst ungefärligt i skro-
vets centrumplan och som roterar kring en enda långskeppsaxel.

d) FENA

  Ett fast skrovbihang främst använt för att påverka avdrifts- eller kursstabilitet.

e) BULB

  Ett skrovbihang som innehåller ballast, vid underkanten av ett annat skrovbi-
hang, främst använt för att påverka stabilitet.

f ) SKäDDA

 En fena fastsatt omedelbart framför ett roder.
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g) CENTErBOrD

  Ett indragbart skrovbihang, rörligt i förhållande till skrovet, fastsatt ungefär i 
skrovets centrumplan och som roterar runt en enda tvärskeppsaxel, främst an-
vänt för att påverka avdrift.

h) STICKSvärD

  Ett indragbart, icke roterande skrovbihang fastsatt ungefär i skrovets centrum-
plan främst använt för att påverka avdrift.

i) SLAGBOrD

  Ett indragbart skrovbihang, placerat utanför skrovets centrumplan, främst an-
vänt för att påverka avdrift.

j) rODEr

 Ett rörligt skrovbihang främst använt för att påverka styrning.

k) TrIMTAB

  När roder används, ett rörligt skrovbihang, fastsatt i akter- eller förkant av ett an-
nat skrovbihang.
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sektion f – riggdefinitioner

f.1 allmänna riggbegrepp
f.1.1 rigg

Rundhult, spridare, riggning, beslag och eventuella korrektionsvikter.

f.1.2 riggkonfigurationer

a) UNArIGG

  En enkelmastad rigg med bara ett storsegel

b) BErMUDArIGG

  En enkelmastad rigg med bara ett storsegel och ett försegel

c) KUTTErrIGG

  En enkelmastad rigg med fler än ett försegel

d) KETCh rIGG

  En tvåmastad rigg med den förliga masten – stormasten – högre än den aktre 
masten – mesanmasten – placerad för om hjärtstocken.

e) YAWLrIGG

  En tvåmastad rigg med den förliga masten – stormasten – högre än den aktre 
masten – mesanmasten – placerad akter om hjärtstocken.

f ) SKONArrIGG

  En tvåmastad rigg med den förliga masten – fockmasten – lägre än, eller lika hög 
som den aktre masten – stormasten.

f.1.3 rundhult

Riggens huvuddel/ar på vilken/vilka segel är satta och som håller segel.

f.1.4 rundhultstyper

a) MAST

  Ett rundhult på vilket ett segels fallhorn, eller ett rå är satt. Inkluderar stående 
rigg, löpande rigg, spridare, beslag och eventuella korrektionsvikter, men inte 
löpande rigg och beslag som inte behövs för mastens funktion som del av riggen.

 Masttyper:

  i) STOrMAST 

   a) Den enda masten i en unarigg, bermudarigg eller kutterrigg. 

   b) Den förligaste masten i en ketchrigg eller yawlrigg. 
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   c) Den aktre masten i en skonarrigg.

  ii) FOCKMAST 

   Den förligaste masten på en skonarrigg.

  iii) MESANMAST 

   Den aktre masten i en ketchrigg eller yawlrigg.

b) BOM

  Ett rundhult fäst vid ena änden till en masts rundhult, eller till ett skrov, och på 
vilken skothornet på ett segel är satt och till vilket seglets halshorn och/eller un-
derlik kan vara satt. Inkluderar riggningen, beslag och eventuella korrektions-
vikter, men inte löpande rigg, löpande riggens block och eventuell nedhalaran-
ordning.

 Bomtyper: 

 i) FOCKMASTSEGELBOM

  En bom fäst vid en fockmasts rundhult för att hålla ett fockmastssegel.

 ii) FÖrSEGELBOM

  En bom fäst vid ett skrov för att hålla ett försegels skothorn.

 iii) STOrSEGELBOM

  En bom fäst vid en stormasts rundhult för att hålla ett storsegel.

 iv) MESANBOM

  En bom fäst till en mesanmasts rundhult för att hålla en mesan.

 v) WIShBONEBOM

   En dubbelbom fäst vid en masts rundhult för att hålla ett segel och som har 
ett rundhult på båda sidor.

c) SKrOvrUNDhULT

 Ett rundhult fäst till skrovet.
 i) BOGSPrÖT

   Ett skrovrundhult, som sträcker sig förut för att fästa riggning och/ eller 
halshornet till ett eller fler försegel. 

 ii) AKTErSPrÖT 

   Ett skrovrundhult, som sträcker sig akterut för att skota ett segel och/eller 
fästa riggning.

 iii) DäCKSSPrIDArE

  Ett skrovrundhult som sticker ut tvärskepps för fastsättning av stående rigg.
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d) ANDrA rUNDhULT

  Andra rundhultstyper inkluderande deras riggning, beslag och eventuella kor-
rektionsvikter, men inte löpande rigg.

 Andra rundhultstyper:

 i) SPINNAKErBOM

  Ett rundhult fäst vid mastens rundhult för att sätta en spinnaker.

 ii) SPIrBOM

  Ett rundhult fäst till rundhult och ett försegels skothorn. 

 iii) GAFFEL

   Ett rundhult fäst vid ena ändan till en masts rundhult eller för att sätta pik-
hornet, halshornet eller överliket på ett fyrsidigt segel.

 iv) SPrISTAKE

   Ett rundhult fäst vid ena ändan till en masts rundhult eller ett skrov, för att 
sätta endast pikhornet på ett fyrsidigt segel. 

 v) rÅ

   Ett rundhult hissad på en masts rundhult i en punkt mellan dess ändar för att 
sätta överliket på ett fyrsidigt segel eller förliket på ett latinsegel.

f.1.5 spridare

Utrustning som används för att stötta ett rundhult fäst vid en eller båda ändar till 
rundhult, segel eller annan riggning och som kan ta upp tryckbelastning.

f.1.6 riggning

varje utrustningsdel som är fäst vid en eller båda ändar till rundhult, segel eller an-
nan riggning och som bara kan ta upp dragbelastning. Inkluderar tillhörande beslag 
som inte är permanent fastsatta i ett skrov, ett rundhult eller en spridare

f.1.7 riggningstyper

a) STÅENDE rIGG

  Riggning som används för att stödja en masts rundhult eller ett skrovrundhult. 
Den får vara justerbar.

 Stående riggtyper:

 i) vANT

   Riggning som stödjer en masts rundhult eller ett skrovrundhult tvärskepps 
och som även kan stödja sådana rundhult i långskeppsriktning.
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 ii) STAG

   Riggning som i huvudsak håller en masts rundhult eller ett skrovrundhult 
långskepps och/eller stödjer ett segel.

 iii) FÖrSTAG

  Riggning som stödjer en masts rundhult förut.

b) LÖPANDE rIGG 

 Riggning som främst används för att trimma ett rundhult och/eller ett segel.

 Löpande riggtyper:

 i) FALL

   Riggning för att hissa ett segel, ett rundhult, en flagga eller en kombination 
därav.

 ii) AKTErSTAG

   Riggning fäst över det övre mätmärket och som i huvudsak stödjer en masts 
rundhult akterut.

 iii) BACKSTAG

   Riggning som stödjer en masts rundhult akterut vid en punkt eller punkter 
mellan det övre mätmärket och förstagets riggpunkt.

 iv) ChECKSTAG

   Riggning som håller en masts rundhult akterut vid en punkt eller punkter 
mellan det nedre mätmärketmärket och förstagets riggpunkt.

 v) UThAL

   Riggning för att trimma skothornet på ett segel längs en boms rundhult.

 vi) SKOT

   Riggning för att trimma skothornet på ett segel eller en boms rundhult.

 vii) SPINNAKErGAJ

   Riggning för att trimma halshornet på en spinnaker.

c) ANNAN rIGGNING

 i) TrAPETS

   riggning fäst vid en masts rundhult för att stödja endast en besättningsmed-
lem. 

f.1.8 förtriangel

Den yta som begränsas av framsidan av den främre mastens rundhult, det förligaste 
förstaget och däck inklusive varje överbyggnad.
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f.1.9 mätmärken

a) MäTMärKESDIMENSIONEr

 i) MäTMärKESBrEDD

  Den minsta bredden mätt i rundhultets längdriktning. 

f.2 masTmäTningsdefiniTioner
f.2.1 mastmätpunkter

a) MASTENS 0-PUNKT

  Den punkt på masten, specificerad i klassreglerna, som används som utgångs-
punkt vid mätningar.

b) rOTPUNKT

  Nedersta punkten på rundhultet och dess 
beslag.

c) TOPPUNKT

  högsta punkten på rundhultet och dess 
beslag. 

d) NEDrE PUNKT

  Den högsta punkt på det nedre mätmärket 
vid rundhultets akterkant.

e) ÖvrE PUNKT

 Den lägsta punkten på det övre mätmärket vid rundhultets akterkant.

f.2.2 mastmätmärken

a) NEDrE MäTMärKE

 Mätmärket för sättning av en boms rundhult eller ett segel. 

b) ÖvrE MäTMärKE

 Mätmärket för sättning av ett segel.

f.2.3 mastdimensioner

Se h.4.

a) MASTLäNGD

  Avståndet mellan rotpunkten och toppunkten.  

b) NEDrE PUNKTENS hÖJD

  Avståndet mellan mastens 0-punkt och nedre punkten.

Rotpunkt

Toppunkt

Rotpunkt och toppunkt
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c) ÖvrE PUNKTENS hÖJD

  Avståndet mellan mastens 0-punkt och övre 
punkten.  

d) rIGGNINGSPUNKT

  När riggning är fastsatt:

 MED äNDSTYCKE:
  Den nedersta punkten på ändstycket där det 

skär rundhultet, förlängt om det behövs.

  MED BESLAG MED GENOMGÅENDE 
FASTSäTTNING:

  Den nedersta punkten på rundhultets ge-
nomgående fastsättning där den skär rund-
hultet.

  MED rING MED BULT ELLEr ANNAN GE-
NOMGÅENDE FASTSäTTNING:

  Den lägsta punkten på rundhultsbulten el-
ler genomgående fastsättningen, där den skär 
rundhultet.

 PÅ ANNAT SäTT:
  Skärningspunkten mellan rundhultets utsida, 

förlängd om det behövs, och riggningens cen-
trumlinje.

e) FÖrSTAGShÖJD

  Avståndet mellan mastens 0-punkt och rigg-
ningspunkten.

f ) vANThÖJD

  Avståndet mellan mastens 0-punkt och rigg-
ningspunkten.

g) AKTErSTAGShÖJD

  Avståndet mellan mastens 0-punkt och den 
lägre av riggningspunkten eller toppunk-
ten.

h) ChECKSTAGShÖJD
  Avståndet mellan mastens 0-punkt och 

riggningspunkt.

i) TrAPETShÖJD
  Avståndet mellan mastens 0-punkt och 

riggningspunkten.

Riggningspunkt

Riggnings-
punkt

Riggnings-
punkt

Ändstycke Beslag med genom-
gående fastsättning

Riggnings-
punkt

Beslag utan genom-
gående fastsättning

Invändig fastsatt
riggning

Riggnings-
punkt

Förstagshöjd 

Mastens 0-punkt 

Riggningspunkt 

Höjd 

Mastens 0-punkt

Vanthöjd

Höjd

Riggningspunkt
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j) SPINNAKErFALLShÖJD
  Avståndet mellan mastens 0-punkt och 

skärningspunkten mellan rundhultet och 
underkanten av spinnakerfallet, då det befin-
ner sig i 90° mot rundhultet, båda förlängda 
om så behövs.

k) MASTKUrvATUr
  Det största avståndet mellan rundhultet 

och en rät linje från den övre punkten till 
den nedre punkten taget i 90° mot den räta 
linjen då rundhultet ligger på ena sidan.

l) MASTNEDBÖJNING
  Skillnaden i avstånd, på ett specificerat av-

stånd från mastens 0-punkt, mellan rund-
hultet och en rät linje från den övre punkten 
till den nedre punkten taget i 90° mot den 
räta linjen med och utan en specificerad vikt 
på ett specificerat avstånd då rundhultet lig-
ger horisontellt och stöds vid dessa punkter.

   i) LÅNGSKEPPS: Mätt med akterkanten 
upp.

  ii)  TvärSKEPPS: Mätt med ena sidan upp.

 Se h.4.5.

Mastens 0-punkt

Fallet 90° mot rundhulten

Spinnakerfallshöjd

Mastens rundhult
vilar på ena sidan

Mastkurvarur

Rundhultskurvatur

Övre punkt

Nedre punkt

A

kg

B

Mastnedböjning

Utan last

Mastnedböjning = B - A

Ett avstånd angivet i klassregler Övre punkten

Nedre punkten

Med last

Ett avstånd angivet i klassregler

Mastens
0-punkt

Mastens
0-punkt
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m) MASTSEKTION

 i)  LÅNGSKEPPS: Långskeppsmåttet, in-
klusive varje likränna, på ett specificerat 
avstånd från mastens 0-punkt.

 ii)  TvärSKEPPS: Tvärskeppsmåttet på 
ett specificerat avstånd från mastens 
0-punkt.

n) MASTrUNDhULTSvIKT

  Rundhultets vikt inklusive beslag och kor-
rektionsvikter.

o) MASTvIKT

 Mastens vikt.

p) MASTENS TOPPvIKT

  Mastens vikt mätt vid den övre punkten då 
rundhultet stöds vid nedre punkten.

 Se h.4.6.

q) MASTENS TYNGDPUNKTShÖJD

  Avståndet från mastens 0-punkt till mas-
tens tyngdpunkt. 

f.2.4 mastbeslag

a) SPrIDArE

 i)  LäNGD: Avståndet mellan vantets in-
nerkant vid spridarens underkant och 
skärningspunkten mellan spridarens 
underkant, förlängd om så behövs, och 
rundhultet.

ii)  hÖJD: Avstån-
det mellan mas-
tens 0-punkt 
och skärnings-
punkten mel-
lan spridarens 
underkant, för-
längd om så be-
hövs, och rund-
hultet.

Långskepps 

Tvärskepps 
 

Mastsektion

Långskepps 

Tvärskepps 
 

Toppvikt

Mastens tyngdpunkthöjd
Mastens 0-punkt

Spridarlängd 

Spridare

Höjd

Mastens 0-punkt

Längd
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b) SPINNAKErBOMSBESLAG

 i)  hÖJD: Avståndet mellan mastens 0-punkt och 
centrum av beslagets högsta bärande del.

 ii)  PrOJEKTION: Kortaste avståndet mellan besla-
gets yttersta punkt och rundhultet.

f.3 bommäTningsdefiniTioner
f.3.1 bommätpunkter

a) YTTrE PUNKT

  Punkten på bommens yttre mätmärke, vid rundhultets överkant, närmast 
rundhultets förliga ända.

f.3.2 bommätmärke

a) YTTrE MäTMärKE

 Mätmärket för sättning av ett storsegel, fockmastsegel eller mesan.

f.3.3 bomdimensioner

Se h.4.

a) YTTrE PUNKTENS AvSTÅND

  Avståndet mellan den yttre punkten och ak-
terkant av mastens rundhult när bommens 
rundhult hålls i mastens rundhults cen-
trumplan och i 90° mot mastens rundhult.

b) BOMKUrvATUr

 Det största avståndet mellan

  rundhultet 

   och en rät linje från den övre förligaste 
punkten på rundhultet till den yttre 
punkten eller, när det inte finns en yttre 
punkt, till den övre akterligaste punkten 
på rundhultet,

  taget 90° mot den räta linjen då rundhultet 
ligger på ena sidan.

Projektion 

Höjd 

Spinnakerbomsbeslag 

Mastens 0-punkt 

Yttre punktens avstånd

Yttre punkten

Bom-
kurvatur

Bomkurvatur

Bommen vilar 
på ena sidan

Yttre punkten



 redskapsreglerna 2013–2016  27

del 2 – definitioner

c) BOMNEDBÖJNING

 Skillnad i avstånd, på ett specificerat avstånd från yttre punkten, mellan 

  rundhultet 

   och en rät linje från den yttre punkten till den övre förligaste punkten på 
rundhultet

  taget i 90° mot den räta linjen med och utan en specificerad vikt på ett specificerat 
avstånd då rundhultet ligger horisontellt och stöds vid dessa punkter.

 i) vErTIKALT: Mätt med ovansidan upp.

 ii) TvärSKEPPS: Mätt med ena sidan upp. Se h.4.5.

d) BOMSEKTION

 i)  vErTIKALT: Det vertikala måttet, inklu-
sive eventuell likränna, på ett specificerat 
avstånd från den yttre punkten.

 ii)  TvärSKEPPS: Tvärskeppsmåttet på ett 
specificerat avstånd från den yttre punk-
ten.

e) BOMvIKT

 Bommens vikt.

A

kg

B

Med last 

Ett avstånd angivet i klassregler 

Bomnedböjning

Bomnedböjning = B - A

Yttre punkten 

Utan last 

Ett avstånd angivet i klassregler 

Tvärskepps

Bomsektion

Vertikalt

Tvärskepps

Vertikalt
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f.4 spinnakerboms-/spirbomsmäTningsdefiniTioner
Se h.4.

a) SPINNAKEr-/SPIrBOMSLäNGD

  Avståndet mellan spinnaker-/spirbommens 
ändar.

b) SPINNAKEr-/SPIrBOMSSEKTION

  Sektionsdimensionerna på specificerade av-
stånd från en av spinnaker-/spirbommens ändar.

c) SPINNAKEr-/SPIrBOMSvIKT

 Spinnaker-/spirbommens vikt.

f.5 bogspröTsmäTningsdefiniTioner
f.5.1 bogsprötsmätpunkter

a) BOGSPrÖTETS INrE PUNKT

  Punkten på bogsprötets inre mätmärke på rundhultets överkant, närmast 
rundhultets yttre ända.

b) BOGSPrÖTETS YTTrE PUNKT

  Punkten på bogsprötets yttre mätmärke på rundhultets överkant, närmast 
rundhultets inre ända, eller den yttersta punkten på rundhultet om yttre mät-
märke saknas.

f.5.2 bogsprötsmätmärken

a) BOGSPrÖTETS INrE MäTMärKE

 Mätmärke för rundhultets sättning.

b) BOGSPrÖTETS YTTrE MäTMärKE

 Mätmärket för sättning av ett försegel.

f.5.3 bogsprötsdimensioner

Se h.4. 

a) BOGSPrÖTSPUNKTSAvSTÅND

  Avståndet mellan bogsprötets inre punkt 
och bogsprötets yttre punkt.

b) BOGSPrÖTSrUNDhULTSSEKTION

  Sektionsdimensionerna i specificerade punkter.

Spinnaker- / spirbomslängd

Bogsprötsmätmärken
Inre mätmärke

Yttre mätmärke

Bosprötspunktsavstånd

Inre punkt Yttre punkt

Yttre punkt
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c) BOGSPrÖTSvIKT

 Bogsprötets vikt.

f.6 förTriangelmäTningsdefiniTioner
f.6.1 förtriangeldimensioner

a) FÖrTrIANGELBAS

  Avståndet i långskeppsled mellan skärnings-
punkten av förkant av mastens rundhult, 
förlängd om så behövs och däcket, inklu-
sive eventuell överbyggnad, och skärnings-
punkten mellan förstagets centrumlinje, 
förlängd om så behövs, och däcket eller bog-
sprötets rundhult.

 Se h.3.4.

b) FÖrTrIANGELhÖJD

  Avståndet mellan skärningspunkten av för-
kant av mastens rundhult, förlängd om så 
behövs, och däck inklusive eventuell över-
byggnad, och förstagets riggpunkt.

 Se h.4.

c) FÖrTrIANGELYTA

  Förtriangelbasen gånger förtriangelhöj-
den delat med två.

Förtriangelhöjd

Förtriangelbas
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avdelning g – segeldefinitioner

underavdelning a – Tresidiga segel
Definitioner som avser segel med endast tre segellik:

•	 ”STOrSEGEL” gäller även för fockmastsegel och mesan.

•	 ”FÖrSEGEL” gäller även för ”fock” och ”genua”.

•	 ”SPINNAKEr” gäller även för ”Gennaker”.

g.1 allmänna segelbegrepp
g.1.1 segel

Ett utrustningsföremål som används för att driva fram båten. Följande adderade de-
lar inkluderas då de finns:

•	 segelförstärkningar

•	 lattfickor

•	 fönster

•	 förstyvningar

•	 fållar

•	 likrep och likvajrar

•	 fästanordningar

•	 andra delar som klassreglerna tillåter.

g.1.2 satt flygande

Ett segel satt utan något segellik fäst vid riggen.

g.1.3 segeltyper

a) STOrSEGEL

  Ett segel med förliket fäst till en stormasts rundhult. Det nedersta seglet om det 
finns fler än ett segel med förliket satt till rundhultet.

b) FOCKMASTSSEGEL

 Ett segel med förliket fäst till en fockmasts rundhult.

c) MESAN

 Ett segel med förliket fäst till en mesanmasts rundhult.
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d) FÖrSEGEL

  Ett segel som är satt för om mastens rundhult, eller den förligaste mastens rund-
hult om det finns fler än en mast.

g.1.4 segelkonstruktion

a) SEGLETS hUvUDDEL

  Seglet, med undantag för områden med tillagda delar listade i G.1.1. 

b) DUK

 En segelduk vilken kan bestå av flera skikt.

c) MJUKT SEGEL

  Ett segel där seglets huvuddel kan vikas platt i alla riktningar utan att duken ska-
das på annat sätt än att veck uppstår. 

d) vävD DUK

  En duk som, när den rivs isär och fibrerna separeras, inte lämnar spår av en film.

e) LAMINErAD DUK

 En duk som består av mer än ett skikt.

f ) ENKELDUKSSEGEL

  Ett segel där alla delar av seglets huvuddel, utom vid sömmar, består av endast 
en duk.

g) SEGEL MED DUBBLA FÖrLIK

  Ett segel med mer än ett förlik, eller ett segel som löper runt ett rundhult och är 
fäst bakåt till sig självt. 

h) SÖM

  Överlapp där två eller fler dukar som bildar seglets huvuddel är sammanfoga-
de. 

i) UTSKUrET INTAG

  Överlapp vid ett segellik där en del av duken tagits bort och dukkanterna sam-
manfogats. Se G.8.6.

j) vIKT INTAG

 Överlapp där en duk är vikt och sammanfogad. Se G.8.7. 

k) LATTFICKA

 Adderad duk som bildar en ficka för en latta. 
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l)  SEGELÖPPNING

   varje öppning med undantag för öppningar skapade av fästanordningar eller 
lattfickor. 

m)  FÖNSTEr

  En tills största delen transparent duk i seglets huvudel. 

n)  FÖrSTYvNING

  Skäddor och lattor. 

o)  FäSTANOrDNINGAr

•	  kausar 

•	  stroppar

•	  hakar

•	  travare

•	  trimöglor

•	  trimpunkter

•	  revöglor

•	  revpunkter, och

•	  block och deras infästningar.

 Se h.5.3.

p)  FOrM PÅ SEGELLIK

 Formen på ett segellik i jämförelse med en rät linje mellan,

 hornmätpunkter eller,

  i fallet av ett akterlik, förutom det på en gennaker eller spinnaker, mellan skot-
hornspunkten och den aktre fallhornspunkten. 

g.2 segellik
g.2.1 underlik

Underkanten

g.2.2 akterlik

Akterkanten

g.2.3 förlik

Förkanten
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g.2.4 akterlikshålighet

Konkavitet i ett akterliks form mellan

•	  intilliggande lattfickor, eller

•	  en lattficka och den intilliggande hornpunkten, eller

•	   i fallet av ett storsegel, fockmastsegel, en mesan eller ett försegel annat än en 
spinnaker eller en gennaker, mellan den aktre fallhornspunkten och den intillig-
gande lattfickan.

g.3 segelhorn
g.3.1 skothorn

Området där underliket och akterliket möts.

g.3.2 fallhorn

Området vid toppen.

g.3.3 halshorn

Området där förliket och underliket möts.

Försegel 

Spinnaker 

Storsegel 

Underlik 

Spinnaker 

Förlik 

Akterlik

Akterlik

Försegel

Segellik och horn

Fallhorn 

Skothorn  

Halshorn Skothorn 

 
Skothorn

Skothorn

Skothorn

Akterlik 

Underlik Underlik

Underlik Underlik 

 

Halshorn

Halshorn

Fallhorn Fallhorn

Fallhorn 
Fallhorn

Akterlik Förlik

Halshorn

Förlik

Akterlik Förlik

Förlik

Halshorn
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g.4 segelhornsmäTpunkTer
g.4.1 skothornspunkt

Skärningspunkten mellan underliket och akterliket, förlängda om så behövs.

g.4.2 fallhornspunkt

a) STOrSEGEL: Skärningspunkten mellan förliket, förlängt om så behövs, och lin-
jen genom seglets högsta punkt i 90° mot förliket.

b) FÖrSEGEL: Skärningspunkten mellan förliket, förlängt om så behövs, och linjen 
i 90° mot förliket genom seglets högsta punkt, exklusive fästanordningar. 

c) SPINNAKEr: Skärningspunkten mellan förliket och akterliket, förlängda om så 
behövs.

g.4.3 halshornspunkt

Skärningspunkten mellan underliket och förliket, förlängda om så behövs.

Skothornspunkt 

Storsegel 

Underlik 

Akter- 
lik  

Spinnaker 

Försegel Underlik 

Akter- 
lik  

Akter- 
lik  

Akter- 
lik  

 

Försegel 

Akter- 
lik  

Försegel 

Underlik Underlik 

Underlik 

Fallhornspunkt 

Storsegel

Storsegel 

Försegel Försegel 

Spinnaker 

Akterlik Förlik 

Akterlik 

Akterlik Akterlik

Akterlik Förlik

Förlik
Förlik 

Halshornspunkt 

Storsegel

Underlik

Storsegel

Underlik

Försegel

Underlik

Förlik

Försegel

Förlik

Underlik

Spinnaker

Underlik

Förlik

Förlik

Förlik
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g.5 andra segelmäTpunkTer
g.5.1 akterlikets kvartspunkt

Den punkt på akterliket som befinner sig på lika avstånd från akterlikets halv-
punkt och skothornspunkten.

g.5.2 akterlikets halvpunkt

Den punkt på akterliket som befinner sig på lika avstånd från fallhornspunkten 
och skothornspunkten.

g.5.3 akterlikets trekvartspunkt

Den punkt på akterliket som befinner sig på lika avstånd från fallhornspunkten och 
akterlikets halvpunkt.

g.5.4 akterlikets övre punkt

Den punkt på akterliket som befinner på ett specificerat avstånd från fallhorns-
punkten.

a 

c 

c 

a 

b 

b 

a 

a 

b 

b c 

c 

d 

d 

a 

a 

a 

a 

b 

b 

Försegel Spinnaker 

Spinnaker 

Akterlikspunkter

Storsegel 

Halv 

Trekvarts 

Kvarts 

Halv 

Trekvarts 

Övre 
Halv Halv 

Halv Halv 

Trekvarts 

Ett avstånd
angivet i 

klassregler
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g.5.5 aktre fallhornspunkten

STOrSEGEL OCh FÖrSEGEL: Skärningspunkten mellan akterliket, förlängt om 
så behövs, och linjen genom fallhornspunkten i 90° mot förliket.

g.5.6 förlikets kvartspunkt

Den punkt på förliket som befinner sig på lika avstånd från förlikets halvpunkt och 
halshornspunkten.

g5.7 förlikets halvpunkt

Den punkt på förliket som befinner sig på lika avstånd från fallhornspunkten och 
halshornspunkten.

g.5.8 förlikets trekvartspunkt

Den punkt på förliket som befinner sig på lika avstånd från fallhornspunkten och 
förlikets halvpunkt.

g.5.9 förlikets övre punkt

Den punkt på förliket som befinner på ett specificerat avstånd från fallhornspunk-
ten.

g.5.10 underliksmittpunkt

Den punkt på underliket som befinner på lika avstånd från halshornspunkten och 
skothornspunkten.

Storsegel
Storsegel 

Försegel
Försegel 

Akter- 
lik   

Akter- 
lik  

Akter- 
lik   

Förlik 

Förlik 

Förlik 

Förlik 

Aktre fallhornspunkten 

Akter- 
lik  

a a

a
a

a a

Försegel

Storsegel Spinnaker

Underliksmittpunkt
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g.6 segelförsTärkning
g.6.1 primärförstärkning

Ett obegränsat antal av adderade lager av duk av tillåtet material:
•	  vid ett horn

•	  vid en trimpunkt

•	  vid en revpunkt intill förliket

•	  vid en revpunkt intill akterliket

•	  vid ett segels nedhalningspunkt

•	  där klassreglerna tillåter det

g.6.2 sekundärförstärkning

Inte fler än två adderade lager av duk av tillåtet material vardera inte tjockare än 
största tjockleken på duken i seglets huvuddel:
•	 vid ett horn

•	 vid en trimpunkt

•	 vid en revpunkt intill förliket

•	 vid en revpunkt intill akterliket

•	 vid ett segels nedhalningspunkt

•	 som en sömförstärkning

•	 som en slitförstärkning

•	 som en lattfickeförstärkning

•	 där klassreglerna tillåter det

g.6.3 fåll

Adderad duk och/eller vikt duköverlappning vid ett segellik.

g.6.4 lattfickeförstärkning

Sekundärförstärkning vid slutet av en lattficka.

g.6.5 slitförstärkning

Sekundärförstärkning där ett segel kan beröra en spridare, en mantågsstötta, ett 
vant eller en spinnakerbom.
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g.6.6 sömförstärkning

Sekundärförstärkning vid slutet av en söm vid akterliket eller underliket.

g.7 primära segeldimensioner
Se h.5.

g.7.1 underlikslängd

d) Avståndet mellan skothornspunkten och halshornspunkten.

g.7.2 akterlikslängd

Avståndet mellan fallhornspunkten och skothornspunkten.

g.7.3 förlikslängd

Avståndet mellan fallhornspunkten och halshornspunkten.
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Försegel
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förstärk-

ning

SpinnakerFörsegel
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Underlikslängd

Liklängder

Akterlikslängd

Akterlikslängd
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g.7.4 kvartsbredd

a) STOrSEGEL och FÖrSEGEL: Kortaste avståndet mellan akterlikets kvarts-
punkt och förliket.

b) SPINNAKEr: Avståndet mellan förlikets kvartspunkt och akterlikets kvarts-
punkt.

g.7.5 halvbredd

a) STOrSEGEL och FÖrSEGEL: Kortaste avståndet mellan akterlikets halvpunkt 
och förliket.

b) SPINNAKEr: Avståndet mellan förlikets halvpunkt och akterlikets halvpunkt.

g.7.6 Trekvartsbredd

a) STOrSEGEL och FÖrSEGEL: Kortaste avståndet mellan akterlikets trekvarts-
punkt och förliket.

b) SPINNAKEr: Avståndet mellan förlikets trekvartspunkt och akterlikets tre-
kvartspunkt.

g.7.7 övre bredd

a) STOrSEGEL och FÖrSEGEL: Kortaste avståndet mellan akterlikets övre punkt 
och förliket.

b) SPINNAKEr: Avståndet mellan förlikets övre punkt och akterlikets övre 
punkt.
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g.7.8 fallhornsbredd

a) STOrSEGEL och FÖrSEGEL: Avståndet mellan fallhornspunkten och den ak-
tre fallhornspunkten.

g.7.9 diagonaler

a) SKOThOrNSDIAGONAL: Avståndet mellan skothornspunkten och förlikets 
halvpunkt.

b) hALShOrNSDIAGONAL: Avståndet mellan halshornspunkten och akterli-
kets halvpunkt.

g.7.10 underliksmedian

Avståndet mellan fallhornspunkten och un-
derliksmittpunkten.

g.7.11 förliksperpendikel

Kortaste avståndet mellan skothornspunk-
ten och förliket.

Försegel

Försegel

Spinnaker

Spinnaker

Diagonal

Underliksmedian
och diagonal

Storsegel

Underliksmedian

Diagonal

Storsegel 

Försegel 

Förliksperpendikel 

Förlik 

Skothorn 

Storsegel 

Förlik 

Förlik 



 redskapsreglerna 2013–2016  41

del 2 – definitioner

g.8 andra segeldimensioner
Se h.5.

g.8.1 lattfickelängd

a) INrE: Avståndet mellan segelliket och en punkt längst in i lattfickan, mätt pa-
rallellt med fickans centrumlinje. hänsyn ska inte tas till eventuellt gummiband 
eller annan anordning för att hålla kvar lattan eller lokal breddning för isättning 
av lattan.

b) YTTrE: Avståndet mellan segelliket och den längst bort liggande punkten på 
lattfickan, mätt parallellt med fickans centrumlinje. hänsyn ska inte tas till lokal 
breddning för isättning av latta.

g.8.2 lattfickebredd

a) INrE: Största avståndet mellan lattfickans 
innerkanter mätt 90° mot fickans centrum-
linje. hänsyn ska inte tas till lokal bredd-
ning för isättning av latta.

b) YTTrE: Största avståndet mellan lattfick-
ans ytterkanter mätt 90° mot fickans cen-
trumlinje. hänsyn ska inte tas till en lokal 
breddning för isättning av latta.

g.8.3 oregelbundenhet i underlik

Det största avståndet mellan underlikets kan-
ter när först halshornspunkten och sedan 
skothornspunkten förs längs underliket.

g.8.4 storlek av segelförstärkning

a) vID ETT hOrN: Det största avståndet från 
hornmätpunkten.

b) FÅLLBrEDD: Fållens bredd mätt 90° mot 
segelliket.

c) PÅ ANDrA STäLLEN: Segelförstärkning-
ens största dimension.

g.8.5 sömbredd

Sömmens bredd mätt 90° mot sömmen.

Bredd - yttre

Bredd - inre

Längd - inre
Längd - yttre

Lattfickelängd och bredd

Oregelbundenhet i underlik

Veck
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g.8.6 bredd på utskuret intag

Bredd på utskuret intag mätt 90° mot intagets 
centrumlinje.

g.8.7 bredd på vikt intag

Bredd på vikt intagsbredd mätt 90° mot inta-
gets centrumlinje.

g.8.8 fästanordningstorlek

a) vID ETT hOrN ELLEr ETT LIK

 i) LäNGD

   vID FALLhOrNET: Avståndet från 
fallhornspunkten längs förliket eller 
dess förlängning till en linje genom fäst-
anordningens högsta punkt 90° mot för-
liket.

   vID hALShOrNET: Avståndet från 
halshornspunkten längs förliket eller 
dess förlängning till en linje genom fäst-
anordningens lägsta punkt 90° mot förliket.

   vID SKOThOrNET: Det största avståndet från skothornspunkten.

  vID ETT LIK: Den största dimensionen från segelliket.

 ii) BrEDD

  Det största avståndet mätt vinkelrätt mot längden.

b) PÅ ANDrA STäLLEN

 Fästanordningens största dimension.
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Intagsbredder
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g.8.9 fönsterduksyta

Ytan på fönstrets duk.

g.8.10 fönsteryta

Fönsterduksytan exklusive sömmar.

underavdelning b – Tillägg för andra 
segel
Följande definitioner för icke tresidiga segel är tillägg till eller förändringar av dem som ges i 
Underavdelning A i denna Avdelning.

g.2 segellik
g.2.5 överlik

Överkanten.

g.3 segelhorn
g.3.4 pikhorn

Området där överliket och akterliket möts.

g.3.5 fallhorn

Området där överliket och förliket möts.

g.4  segelhorns mäTpunkTer
g.4.4 pikhornspunkt

Skärningspunkten mellan överliket och akter-
liket, förlängda om så behövs. 

g.4.5 halshornspunkt

Skärningspunkten mellan överliket och förli-
ket, förlängda om så behövs.
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g.5 andra segelmäTpunkTer
g.5.1 akterlikets kvartspunkt

Den punkt på akterliket som befinner sig på lika avstånd från akterlikets halv-
punkt och skothornspunkten.

g.5.2 akterlikets halvpunkt

Den punkt på akterliket som befinner sig på lika avstånd från akterlikets halv-
punkt och skothornspunkten.

g.5.3 akterlikets trekvartspunkt

Den punkt på akterliket som befinner sig på lika avstånd från fallhornspunkten 
och akterlikets halvpunkt.

g.5.4 akterlikets övre punkt

Den punkt på akterliket som befinner på ett specificerat avstånd från fallhorns-
punkten.

g.7 primära segeldimensioner
Se h.5.

g.7.2 akterlikslängd

Avståndet mellan pikhornspunkten och skothornspunkten.

g.7.3 förlikslängd

Avståndet mellan fallshornspunkten och halshornspunkten.

g.7.9 diagonaler

a) SKOThOrNSDIAGONAL: 

 Avståndet mellan fallhornspunkten och skothornspunkten.
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g.7.10 underliksmedian

Avståndet mellan pikhornspunkten och underliksmittpunkten.

g.7.12 överlikslängd

Avståndet mellan pikhornspunkten och fallhornspunkten.

Diagonal

Överlikslängd

Förlikslängd

Underlikslängd

Akterlikslängd

Underliks-
median

Längder och underliksmedian
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del 3 – regler fÖr kontroll oCh Besiktning av 
UtrUstning 

avdelning h – kontroll och besiktning av utrustning

h.1 cerTifieringskonTroll
h.1.1 En mätman får inte utföra certifieringskontroll av någon del av en båt som han 

äger, har konstruerat eller själv byggt, eller i vilken han har ett personligt eller eko-
nomiskt intresse med undantag för när NM eller ISAF tillåter detta för In-house 
Certifikation.

h.1.2 Om en mätman är osäker på tillämpningen av, eller överensstämmelse med klass-
reglerna ska han rådfråga certifieringsmyndigheten innan han undertecknar ett 
certifieringskontrollformulär eller anbringar ett certifieringsmärke.

h.1.3 En mätman får bara utföra certifieringskontroll i ett annat land om han i förväg 
fått tillstånd av NM i det landet.

h.2 besikTning
h.2.1 Om en besiktningsman är osäker på tillämpningen av eller överensstämmelse med 

klassreglerna, ska frågan hänskjutas till den myndighet som ansvarar för tolkning 
av klassreglerna.

h.3 mäTaXlar
h.3.1 För en båt ska, om inget annat anges, ord som ”förut”, ”akterut”, ”över”, ”under”, ”höjd”, 

”djup”, ”längd”, ”bredd”, ”fribord”, ”inombords”, och ”utombords” anses referera till en 
båt i mättrim. Alla mått som anges med dessa, eller motsvarande ord, tas parallellt 
med en av de tre huvudaxlarna.

h.3.2 För en del ska, om inget annat anges, bredd, tjocklek, längd etc. mätas som är lämp-
ligt för delen, och om relevant, utan relation till huvudaxlarna.

h.3.3 Om inget annat anges ska mått tas som det kortaste avståndet mellan mätpunkter-
na.

h.3.4 Om inget annat anges ska långskepps mått tas parallellt med huvudaxeln lång-
skepps.

h.4 riggmäTning
h.4.1 Mått i längdriktningen ska tas längs rundhultet på den sida som är relevant för 

måttet och mellan plan genom mätpunkterna i 90° mot rundhultet.

h.4.2 hänsyn ska inte tas till beslag, lokal kurvatur och lokala utskärningar vid mätning av 
ett rundhult eller dimensioner som tas till ett rundhult.
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h.4.3 Ett rundhult ska inte påföras något yttre tryck när 
det mäts såvida det inte är uttryckligen angivet

h.4.4 Justerbara beslag ska ställas så att de ger det största 
värdet när måttet tas.

h.4.5 När mastnedböjning och bomnedböjning kon-
trolleras, ska riggningens lösa ändar inte vara upp-
hängda på rundhultet.

h.4.6 När mastens toppvikt kontrolleras ska fall 
vara fullt hissade med riggningen fastbunden 
vid rundhultet vid det nedre mätmärket med 
nederändarna fritt hängande eller vilande på 
marken.

h.4.7 När mastens tyngdpunktshöjd kontrolleras 
ska fall vara fullt hissade och riggningen ska 
vara sträckt och fastbunden till rundhultet så 
nära det nedre mätmärket som möjligt.

h.5 segelmäTning
h.5.1 seglets tillstånd

vid mätning ska seglet:

a) vara torrt,

b) inte vara fäst vid rundhult eller riggning,

c) om inte klassreglerna anger annat, ha alla lattor urtagna,

d) ha alla typer av fickor utslätade,

e) sträckas precis så mycket att rynkor tvärs den linje måttet tas avlägsnas,

f ) mätas i endast en riktning åt gången,

g) vägas med alla fästanordningar.

Rundhultslängdmätning

Plan genom 
mätpunkt 

Plan genom 
mätpunkt 

Mastens tyngdpunkthöjd
Mastens 0-punkt

Toppvikt

Långskepps-
sektion

Långskepps-
sektion

Beslag

Lokal ursparning

Rundhult
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h.5.2 håligheter i akterlik

När det finns en akterlikshålighet och en 
mätpunkt hamnar i håligheten:
•	 mellan intilliggande lattfickor

•	 mellan den aktre fallhornspunkten och in-
tilliggande lattficka

•	 mellan skothornspunkten och intilliggande 
lattficka

•	 mellan halshornspunkten och intilliggande 
lattficka

•	 vid en fästanordning

ska seglet planas ut i området vid segelliket, akterlikshåligheten ska överbryggas 
med en rät linje och det kortaste avståndet från mätpunkten till den räta linjen ska 
mätas. Avståndet ska adderas till det mått som tas.

h.5.3 exkludera fästanordningar

Fästanordningar vid ett segellik, andra än likrep och fåll, ska exkluderas vid mät-
ning.

h.6 maTerialkonTroll
Material kontrolleras inte vid certifieringskontroll utom när det är specifikt före-
skrivet i klassreglerna. 

h.7 vikTkonTroll
h.7.1 Tillstånd vid vägning

Båten ska:

•	 var torr

•	 överensstämma med klassreglerna.

A 
B 

Akterlikshålighet

Mätpunkt 

Lattficka 

Lattficka 

Hålighet 

"A" adderas till 
måttet "B" 
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kappseglingsregler som styr användning av utrustning:
1 Säkerhet

40 Personlig flytutrustning

42 Framdrivning

43 Tävlandes kläder och utrustning

45 Ta båt ur vattnet, förtöja, ankra

46 Person som har ansvaret

47 Begränsningar beträffande utrustning och besättning

48 Mistsignaler och lanternor

49 Besättningens placering

50 Segelsättning och skotning

51 Flyttbar barlast

52 handkraft

53 Ytfriktion

54 Förstag och försegels halshorn

77 Igenkänningstecken i segel

78 Mätbrev och överensstämmelse med klassregler

80 reklam

Notera att KSr 86.1 tillåter att en del av dessa kappseglingsregler ändras.

ISAF reklambestämmelser (ISAF:s reglemente 20) och KSr Appendix G och h i kappseg-
lingsreglerna sätt i kraft genom KSr 80, 77 och 43. Dessa regler och bestämmelser innehåller 
regler som styr användning av utrustning.
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förtriangelbas .................... f.6.1 a) ......... 29
förtriangelhöjd ................... f.6.1 b) ......... 29
förtriangelyta ..................... f.6.1 c) ......... 29

g
gaffel .................................. f.1.4 d) iii) ..... 20

h
halshorn ............................. g.3.3 ............ 33
halshornsdiagonal .............. g.7.9 b) ........ 40
halshornspunkt
      (tresidiga segel) .............. g.4.3 ............ 34
halshornspunkt
      (andra segel) .................. g.4.5*1 ......... 43
halvbredd ........................... g.7.5 ............ 39
huvudaxlar ......................... C.6.3 a) ........ 11

i
inre ballast .......................... C.6.3 e) i) ...... 12

k
ketchrigg ............................ f.1.2 d) ......... 18
kitebräda ............................ C.6.2 d) ........ 11
klassmyndighet .................. C.1.1 .............. 8
klassregler .......................... C.2.1 .............. 8
klassregelmyndighet .......... C.2.4 .............. 8
korrektionsvikt .................... C.6.3 e) v) ..... 12
kutterrigg ............................ f.1.2 c) ......... 18
kvartsbredd ........................ g.7.4 ............ 39
köl ...................................... e.1.2 a) ......... 16

l
laminerad duk .................... g.1.4 e) ........ 31
lattficka .............................. g.1.4 k) ........ 31
lattfickebredd .................... g.8.2 ............ 41
lattfickeförstärkning ........... g.6.4 ............ 37
lattfickelängd ..................... g.8.1 ............ 41
löpande rigg ...................... f.1.7 b) ......... 21



52 redskapsreglerna 2013–2016

definitionsindex

Definierat begrepp Regel Sida
m
mast .................................... f.1.4 a) ......... 18
mastens tyngdpunktshöjd .. f.2.3 q) ......... 25
mastens 0-punkt ................ f.2.1 a) ......... 22
mastens toppvikt ................ f.2.3 p) ......... 25
mastkurvatur ...................... f.2.3 k) ......... 24
mastlängd ........................... f.2.3 a) ......... 22
mastnedböjning .................. f.2.3 l)........... 24
mastrundhultsvikt ............... f.2.3 n) ......... 25
mastsektion ........................ f.2.3 m) ........ 25
mastvikt .............................. f.2.3 o) ......... 25
maximum djupgående ........ C.6.4 g) ........ 13
mesan ................................. g.1.3 c) ........ 30
mesanbom ......................... f.1.4 b) iv) ..... 19
mesanmast ......................... f.1.4 a) iii) ..... 19
minimum djupgående ......... C.6.4 f) ......... 13
mjukt segel ......................... g.1.4 c) ........ 31
mätbrev .............................. C.3.3 .............. 9
mätman .............................. C.4.4 .............. 9
mätmärke ........................... C.4.7 ............ 10
mätmärkesbredd ................ f.1.9 a) i) ....... 22
mätning .............................. C.4.1 .............. 9
mättrim ............................... C.6.3 b) ........ 11

n
nedre mätmärke ................. f.2.2 a) ......... 22
nedre punkt ........................ f.2.1 d) ......... 22
nedre punktens höjd .......... f.2.3 b) ......... 22

o
oregelbundenhet i underlik . g.8.3 ............ 41

p
personlig utrustning ............ C.5.3 ............ 10
personlig flytutrustning ....... C.5.4 ............ 10
pikhorn ............................... g.3.4*1 ......... 43
pikhornspunkt .................... g.4.4*1 ......... 43
portabel utrustning ............. C.6.5 ............ 13
primärförstärkning .............. g.6.1 ............ 37
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r
rigg .................................... f.1.1 ............. 18
riggning ............................. f.1.6 ............. 20
riggningspunkt .................. f.2.3 d) ......... 23
rotpunkt ............................. f.2.1 b) ......... 22
roder .................................. e.1.2 j) .......... 17
rundhult ............................. f.1.3 ............. 18
rå ....................................... f.1.4 d) v) ...... 20

s
satt flygande ...................... g.1.2 ............ 30
segel .................................. g.1.1 ............ 30
segel med dubbla förlik ...... g.1.4 g) ........ 31
segelbräda ......................... C.6.2 c) ........ 11
segelhorn (tresidiga segel) . g.3 ............... 33
segelhorn (andra segel) ...... g.3*1 ............ 43
segellik (tresidiga segel) ..... g.2 ............... 32
segellik (andra segel) .......... g.2*1 ............ 43
segelöppning ..................... g.1.4 l) ......... 32
seglets huvuddel ................ g.1.4 a) ........ 31
sekundärförstärkning ......... g.6.2 ............ 37
skeppare ............................ C.5.2 ............ 10
skot .................................... f.1.7 b) vi) ..... 21
skothorn ............................. g.3.1 ............ 33
skothornsdiagonal
      (tresidiga segel) .............. g.7.9 a) ........ 40
skothornsdiagonal
      (andra segel) .................. g.7.9 a)*1 ...... 44
skothornspunkt .................. g.4.1 ............ 34
skrov .................................. d.1.1 ............ 14
skrovbihang ....................... e.1.1 ............ 16
skrovbredd ......................... d.3.2 ............ 15
skrovets 0-punkt ................ d.2.1 ............ 14
skrovlängd ......................... d.3.1 ............ 15
skrovvikt ............................. d.4.1 ............ 15
skädda ............................... e.1.2 f) .......... 16
slagbord ............................. e.1.2 i) .......... 17
slagköl ................................ e.1.2 b) ........ 16
slitförstärkning ................... g.6.5 ............ 37
sticksvärd ........................... e.1.2 h) ......... 17
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storlek av förstärkning ........ g.8.4 ............ 41
storsegel ............................ g.1.3 a) ........ 30
storsegelbom ..................... f.1.4 b) iii) ..... 19
stormast ............................. f.1.4 a) i) ....... 18
spinnakerbom .................... f.1.4 d) i) ....... 20
spinnakerbomsbeslag
     höjd ................................. f.2.4 b) i) ....... 26
spinnakerbomsbeslag
     projektion ........................ f.2.4 b) ii) ...... 26
spinnakerbomslängd ......... f.4 a) ............ 28
spinnakerbomssektion ....... f.4 b) ............ 28
spinnakerbomsvikt ............. f.4 c) ............ 28
spinnakerfallshöjd .............. f.2.3 j)........... 24
spinnakergaj ....................... f.1.7 b) vii) .... 21
spirbom .............................. f.1.4 d) ii) ...... 20
spirbomslängd ................... f.4 a) ............ 28
spirbomssektion ................ f.4 b) ............ 28
spirbomsvikt ...................... f.4 c) ............ 28
spridare .............................. f.1.5 ............. 20
spridarhöjd ......................... f.2.4 a) ii) ...... 25
spridarlängd ....................... f.2.4 a) i) ....... 25
spristake ............................ f.1.4 d) iv) ..... 20
språng ................................ d.1.3 ............ 14
språnglinje .......................... d.1.2 ............ 14
stag .................................... f.1.7 a) ii) ...... 21
stående rigg ....................... f.1.7 a) ......... 20
svängköl ............................. e.1.2 c) ......... 16
sömförstärkning ................. g.6.6 ............ 38
skonarrigg .......................... f.1.2 f) .......... 18
söm .................................... g.1.4 h) ........ 31
sömbredd ........................... g.8.5 ............ 41

T
tillverkarmätman ................ C.4.5 .............. 9
tillåtande klassregler .......... C.2.3 .............. 8
toppunkt ............................. f.2.1 c) ......... 22
trapets ................................ f.1.7 c) i) ....... 21
trapetshöjd ......................... f.2.3 i)........... 23
trekkvartsbredd .................. g.7.6 ............ 39
trimtab ................................ e.1.2 k) ......... 17
tävlingsmärke .................... C.4.8 ............ 10

Definierat begrepp Regel Sida
u
Unarigg ............................... f.1.2 a) ......... 18
Underlik .............................. g.2.1 ............ 32
Underlikslängd ................... g.7.1 ............ 38
Underliksmedian
      (tresidiga segel) .............. g.7.10 .......... 40
Underliksmedian
      (andra segel) .................. g.7.10*1 ....... 45
Underliksmittpunkt ............. g.5.10 .......... 36
Uthal ................................... f.1.7 b) v) ...... 21
Utskuret intag ..................... g.1.4 i) ......... 31

v
vant .................................... f.1.7 a) i) ....... 20
vanthöjd ............................. f.2.3 f) .......... 23
variabel ballast ................... C.6.3 e) iv) .... 12
vattenlinje ........................... C.6.3 c) ........ 12
vattenlinjelängd .................. C.6.4 c) ........ 12
vattenplan ........................... C.6.3 d) ........ 12
vikt intag ............................. g.1.4 j) ......... 31
vävd duk ............................. g.1.4 d) ........ 31

W
Wishbonebom .................... f.1.4 b) v) ...... 19

Y
Yttre ballast ......................... C.6.3 e) ii) ..... 12
Yttre mätmärke ................... f.3.2 a) ......... 26
Yttre punkt .......................... f.3.1 a) ......... 26
Yttre punktens avstånd ....... f.3.3 a) ......... 26
Yawlrigg .............................. f.1.2 e) ......... 18

Ö
Övre bredd .......................... g.7.7 ............ 39
Övre mätmärket .................. f.2.2 b) ......... 22
Övre punkt .......................... f.2.1 e) ......... 22
Övre punktens höjd ............ f.2.3 c) ......... 23
Överlik ................................ g.2.5*1 ......... 43
Överlikslängd ...................... g.7.12*1 ....... 45

*1  se avdelning g, Underavdelning B – tillägg för 
andra segel
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