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BB10m 

Forslag til ændringer af  

KLASSEREGLERNE for BB10m 
 

Indledende orientering: 
 
Vejle Yacht Service har i et forsøg på at få gang i en ny produktion af BB 10m ladet bygge en enkelt båd, 
hvor der for at udnytte tidens materialer og samtidig foretage en produktionsmæssig opdatering er anvendt 
materialer i apteringen, der ikke stemmer helt overens med de gældende Klasseregler for BB 10m. Det drejer 
sig hovedsageligt om materialevalget til bådens skot. 
 
For at få overblik over de nye materialer og i øvrigt for at se den næsten færdige nybyggede BB 10m har der 
været afholdt et møde den 17. juni 2013 hos Vejle Yacht Service v/Thomas Egeskov, med deltagelse fra DS, 
bestyrelsen for Dansk BB 10m Klub, samt bådens konstruktør (Anders Børresen). 
 
På mødet kunne det konstateres at der stod en meget flot næsten færdig båd hvor der specielt i forbindelse 
med apteringen var anvendt materialer, der ikke er i overensstemmelse med Klassereglerne. Det indebærer 
at båden i den nuværende version ikke kan direkte klasses før end der er tilvejebragt overensstemmelse med 
Klassereglerne.  
 
Udover det på mødet konstaterede har Thomas Egeskov fremsendt en kort opsummering af ændringer fore-
taget i  BB 10m anno 2013 fra VYS: 

 1:  Agterskot +skotter / aptering i GRP ( komposit materiale(skum der er glasfiber belagt). Dette er la-
vet i henhold til vægtspec. ud fra  prøver, således at vægten er den samme pr. m

2
. Dvs. at apterin-

gen vil opnå den samme vægt som den hidtil eksisterende træaptering .  

Denne ændring  er lavet for at optimere produktionen af båden og derved holde prisen nede, samt 
for at fremtidssikre bådene således de ikke udsættes for samme ældning / råd som de nuværende 
både. 

 2:  Handskerum i cockpit er lavet i komposit materiale i stedet for krydsfiner, se punkt 1. 

 3:  Skabsluger ønskes valgfrie således dette er en tilvalgs option , dette gøres for at holde produktions 
omkostningerne nede. 

  
For at de nye skotmaterialer m.m. kan anvendes i den forhåbentlige fremtidige produktion foreslås der fore-
taget de nødvendige ændringer i Klassereglerne jf. Klassereglernes regel A.8.1, dvs. på førstkommende or-
dinære generalforsamling primo 2014. 
 
Da der samtidig er fundet enkelte andre beskrivelser i Klassereglerne, der enten  

- i dag ikke forholder sig som beskrevet,  
- ikke stemmer overens med hvordan dels en lag række nuværende BB 10m, og den nye båd er bygget,  
- eller de for BB 10m gældende ”Laminatspecifikationer og arbejdsbeskrivelser”  

foreslås det rettet ved samme lejlighed. 
 
Hvis efterfølgende ændringer vedtages og indarbejdes i Klassereglerne, regnes der med at  de efter godken-
delse hos Dansk Sejlunion kan få virkning fra den 1. april 2014. 
 

FORSLAG  
 

Afsnit A - Generelle bestemmelser 

  
1. Nuværende regel A.11.1:  Støbeforme ejes pt. af BB Sailing I/S. Dansk Sejlunion skal godkende de 

anvendte støbeforme og deres opbevaring. Der foreligger en linietegning 
over skrog, men ingen afslagstabel udover skabelon A, B og C. DS er 
dog i besiddelse af en BB 10m offset fil fra IMS skrogmåling udført 24. 
september 1990. Det færdigstøbte skrog skal overholde målene i afslag-
stabellen på tegning nr.2. 
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Ændres til:   Støbeforme ejes pt. af Vejle Yacht Service. Dansk Sejlunion skal god-
kende de anvendte støbeforme og deres opbevaring. Der foreligger en 
linietegning over skrog, men ingen afslagstabel udover skabelon A, B og 
C. DS er dog i besiddelse af en BB 10m offset fil fra IMS skrogmåling 
udført 24. september 1990. Det færdigstøbte skrog skal overholde måle-
ne i afslagstabellen på tegning nr.2. 

Motivering:     Det er i dag Vejle Yacht Service der ejer støbeformene til BB 10m. 
 
2. Nuværende regel A.11.3:  BB Sailing I/S, eller den til enhver tid værende ejer af støbeformene, til-

deler og leverer hver nybygning et byggenummer, der sammen med 
produktionsåret skal fremstå på en produktionsplakette (B x H: 81 x 40 
mm). Plaketten skal fastgøres nær bådens centerlinie på agter cockpit-
karm.    

 Ændres til:   Vejle Yacht Service, eller den til enhver tid værende ejer af støbeforme-
ne, tildeler og leverer hver nybygning et byggenummer, der sammen 
med produktionsåret skal fremstå på en produktionsplakette (B x H: 81 x 
40 mm). Plaketten skal fastgøres nær bådens centerlinie på agter cock-
pitkarm.    

Motivering:     Det er i dag Vejle Yacht Service der ejer støbeformene til BB 10m. 
 

Afsnit C – Betingelser for kapsejlads 

 
3. Nuværende regel C.3.4:  Enhver form for ”løs” aptering, såsom styrmandstofte, rist på kistebæn-

ke, skabsdøre, hylder, skuffer, køjebunde, dørkbrædder og trappetrin til 
kahyt skal befinde sig på deres normale plads under kapsejlads. 

Ændres til: Enhver form for ”løs” aptering, såsom styrmandstofte, rist på kistebæn-
ke, skabsdøre, hylder, skuffer, køjebunde, dørk og trappetrin til kahyt 
skal befinde sig på deres normale plads under kapsejlads. 

Motivering:     Det er ikke almindeligt at dørken består af brædder hvorfor der kun skri-
ves dørk. I dag bruges komposit materiale til dørk. 

 
Afsnit D – Skrog 
  

4. Nuværende regel D.7.2.(b)(i): Dæk: Gelcoat, 5 lag 300 g/m
2
 glasfibermåtte, 3 lag 450 g/m

2
 glas-

fibermåtte i cockpitkarm, opskummet cockpitkarm, Balsa (12 mm i ruftag 
og  10 mm på ringdæk og rufsider), indstøbningstræ, 1 lag 450 g/m

2
 

glasfibermåtte foran ruftag, dæksbjælke faststøbt 50 mm agten for luger 
og topcoat. 

Ændres til:  Dæk: Gelcoat, 5 lag 300 g/m
2
 glasfibermåtte, 3 lag 450 g/m

2
 glas-

fibermåtte i cockpitkarm, opskummet cockpitkarm, Balsa (12 mm i ruftag 
og  10 mm på ringdæk og rufsider), indstøbningstræ/forstærket balsa, 1 
lag 450 g/m

2
 glasfibermåtte foran ruftag, dæksbjælke/skumbjælke fast-

støbt 50 mm agten for luger og topcoat. 

Motivering:    Indstøbningstræ i form af finer ved forstagsfæste, mastefod, skødeviser, 
spilaflaster, skødespil m.fl. samt fyrbjælken agten for agterluger har vist 
sig at rådne og derfor er blevet udskiftet i mange både. Disse træfor-
stærkninger ønskes erstattet af forstærket bals, dvs. balsa med ekstra 
glasfiberforstærkning.  
Ved vedtagelse ændres side 21 i  ”Laminatspecifikationer”. 

 
5. Nuværende regel D.9.2.(a):  Rælingslisten er en standardskinne, som skal løbe ubrudt langs hver es-

sing. Den skal monteres med gennemgående bolte, Ø6 mm, for hver 
100 ± 20 mm. 

Ændres til: Rælingslisten er en standardskinne, som skal løbe ubrudt langs hver es-
sing. Den skal monteres med selvskærende skruer eller med gennem-
gående bolte, Ø6 mm, for hver 100 ± 20 mm. 
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Motivering:    De seneste byggede BB 10m har rælingslisten monteret med selvskæ-
rende skruer. Endvidere fremgår det af samling af skrogskal og over-
bygning i ”Laminatbeskrivelser” at der anvendes selvskærende skruer. 

 
6. Nuværende regel D.10: (a)  Båden skal være forsynet med en standardaptering i henhold til teg-

ning nr. 1.  
(b)  Aptering skal minimum indeholde: 

(i) Alle de på tegning nr. 1 angivne skot, køjer og skabe, med undta-
gelse af skot nr. 10 i klædeskab. 

(ii) To langs- og tværgående skot med dimensioner og placering som 
angivet på tegning nr. 1. 

(c)  Mål uden tolerancer er vejledende. Skot nr. 2 og beslag nr. 5 kan er-
stattes af skot nr. 2A. Køjeforkant kan alternativt forlænges frem til 
skot nr. 11.  

(d) Langsgående skot under kistebænk nr. 43 er frivillig, ligesom det er 
tilladt at gøre kistebænkene i cockpit åbne, hvis de gøres vandtætte i 
enderne med 8 mm skot. Skot for inddeling af agterrum er tilladt.  

(e) Hvis der forefindes pantryskuffe, skal den indgå i deplacementet ved 
vejning. Hvis der ikke forefindes pantryskuffe, skal der på dens plads 
boltes eller fastglasses en kompensationsvægt, se C.4.4.  

(f)   Kortbordskuffens vægt indgår ikke i vejningen til deplacementet. 

Suppleres med nyt pkt.: (g)  Skabsluger i interiør er valgfri og vægten indgår ikke i vejningen til 
deplacement. 

Motivering:     Lugerne gøres valgfrie for at holde produktionsomkostningerne nede. 
  

7. Nuværende regel D.10.1: Skotmateriale skal være marinekrydsfinér med dimensioner som angivet 
på tegning 1. 

Ændres til: Skotmateriale skal være marinekrydsfinér eller komposit materiale med 
mindst samme dimensioner og tilsvarende vægte som angivet på teg-
ning 1. 

Motivering:    Ændringen til brug af komposit materiale (skum glasfiberbelagt på begge 
sider) ønskes for at optimere produktionen og derved kunne holde prisen 
nede, samt at fremtidssikre bådene så de ikke udsættes for samme 
ældning med råd, som det sker for nuværende både.  
Materialeændringen ændre ikke på skotdimensioner eller vægt. 

 
8. Nuværende regel D.10.3: Vægten af alle trædele før fastgørelse skal være minimum 140 kg. Und-

taget herfra er udtræksskuffer for pantry og kortbord. Der skal enten fo-
religge en vejeseddel med den aktuelle vægt, eller vægten skal være 
angivet i en producenterklæring for den enkelte båd. Original aptering 
må ikke ændres for at opnå vægtoptimering af båden. 

Ændres til: Vægten af alle apteringsdele før fastgørelse skal være minimum 140 kg. 
Undtaget herfra er udtræksskuffer for pantry og kortbord. Der skal enten 
foreligge en vejeseddel med den aktuelle vægt, eller vægten skal være 
angivet i en producenterklæring for den enkelte båd. Original aptering 
må ikke ændres for at opnå vægtoptimering af båden. 

Motivering:    Ændringen er kun nødvendig hvis regel D.10 og D.10.1 godkendes. 
 

  

 
20. juni 2013 
På bestyrelsens vegne    
Bjarne Venø Petersen 

     


