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S30 nr 276 La Mouette i full karriär vid fjolårets eskader. Foto Bo
Eriksson.
Martin Bellander, martin.bellander@glocalnet.net. Skicka gärna
ett bidrag, bild, berättelse från någon seglats eller grundstötning,
sjösättning, tekniska tips eller något annat som
andra S 30-ägare kan ha glädje av!
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Ordföranden har ordet
Nu hoppas jag att alla har hunnit ta en första tur med båten. Efter denna fina vår
med goda förutsättningar för vårrustning är väl båtarna som smycken allihop.
Själv ägnade jag tre hela dagar åt att polera överbyggnaden, d.v.s. allt utom
skrovsidorna. Jag använde proffsgrejor och kan nog påstå att Kaisas Kuling är lika
blank som för 28 år sedan. Det ska bli intressant att se om lystern är kvar i höst,
blänker hon fortfarande lika fint återkommer jag i ämnet, annars inte. Oavsett lyster
eller inte, här ska seglas!
Hoppas ni hänger med på vår minieskader. En vecka från söder till norr i Stockholms
skärdård låter väl kul? Barn och barnbarn är speciellt välkomna denna gång.
En riktgt fin sommar önskar vi er från Kaisas Kuling.

Fototävling 2007
Fram med kameran! Även i år blir det en fototävling. Reglerna är enkla:
-

S30-relaterat motiv
Max 5 bidrag per medlem
Skicka in ditt bidrag senast 31/12, till: martin.bellander@glocalnet.net
S30-bladet har rätt, men ej skyldighet,att publicera bilderna. Publicering kan
ske innan tävlingstidens utgång

Välkommen med ditt bidrag!

www

Hemsidan

www

Inom kort kommer delar av hemsidan att vara tillgänglig enbart för medlemmar.
Anledningen är att vi vill premiera Dig som medlem– du ska få ett mervärde för ditt
medlemskap! Förutom att visst material blir tillgängligt enbart för dig som medlem så
har vi även planer på att ge medlemsrabatter via medlemssidorna mm. Lösenord
kommer att meddelas via S30-bladet och from 1 juni gäller:
Användarnamn
Lösenord

s30
reimers

Vi kommer också att utöka med länkar som är av intresse för s30-ägaren-. Har du tips
på sådana – dela gärna med dig genom att skicka ett mail till webmaster.
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Från Årsmötet
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, återgivna nedan, bjöds det på
filmvisning av Åke Mörk från sommarens eskader till Nådendal. Givetvis avslutades
kvällen med traditionsenlig Tranebergsstugemiddag.
Protokoll från årsmöte i svenska S30 förbundet 2007-03-03 i Tranebergsstugan, Stockholm.
1

Årsmötets öppnande.
Förbundets ordförande Bo Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2

Årsmötets behörighet
Mötesdeltagarna ansåg att den skriftliga kallelsen nått dem i god tid.

3

Val av ordförande och sekreterare samt val av en justeringsman och två
rösträknare
Bo Eriksson valdes till mötets ordförande.
Urban Fredriksson valdes till mötets sekreterare.
Eva Innerstedt valdes till justeringsman.
Stig Gunnarsson och Jan Lorentzon valdes båda till rösträknare.

4

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.
Verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen vilken för
övrigt hade publicerats i första numret av S30-bladet 2007.

5

6

Kassarapport
Den vid mötet utdelade kassarapporten föredrogs av kassören och godkändes av
mötet.

7

Revisorernas berättelse
Stig Gunnarsson föredrog revisorernas rapport. Revisorerna Börje Beronius och
Stig Gunnarsson tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

8

Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades enhälligt av mötet full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006.

9

Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift
Kassören Margareta Johansson föredrog styrelsens budgetförslag för år 2007
som innebär ett budgeterat underskott på 4000 kr vilket även hade
rekommenderats av revisorerna för att successivt reducera tillgångarna.
Medlemsavgiften för 2007 hade beslutats redan på föregående årsmöte till 200
kr/år.

10

Motioner

Inga motioner hade inkommit.
11

Propositioner
Styrelsen hade inkommit med en proposition rörande klassreglerna för S30
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Classic och S30(93). Propositionen hade skickats ut tillsammans med kallelsen.
Utredaren Anders Hedbäck föredrog propositionen och förklarade skälen till
den. Ordföranden tillfrågade årsmötet om resp. punkt i förslaget och Årsmötet
beslöt i enlighet med förslagets punkt 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4.
Dessutom beslöt Årsmötet om tre nya punkter.
Pkt 2.5 Masthöjden tillåts ökas med 50 mm för att få plats med ett nytt längre
toppbeslag.
Pkt 2.6 Materialet i akterstaget tillåts vara gjort i andra material lika som
beslutet ang. material i backstag.
Pkt 2.7 Spinnakerbommen skall mätas enligt ISAF´s redskapsregler edition
2005-2008.
Årsmötet tackade Anders Hedberg med en varm applåd för ett mycket väl utfört
arbete med mastutredningen. Dagens beslut innebär att det nu är möjligt att
byta till en mast i en standardprofil som marknadsförs idag.

12

Val av ordinarie styrelseledamöter
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.
Bo Eriksson
valdes för 2 år , omval
Margareta Johansson valdes för 2 år , omval
Stig Andersson
valdes för 2 år, omval
Urban Fredriksson
valdes för 2 år, omval

13

Val av suppleanter
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.
Åke Mörk
valdes för 1 år, omval
Gunnar Bringel
valdes för 1 år, omval
Martin Holmström
valdes för 1 år, omval
Anders Hedbäck
valdes för 1 år, nyval

14

Val av revisorer
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.
Börje Beronius
omval 1 år
Stig Gunnarsson
omval 1 år
Revisorssuppleant Sven Persson omval 1 år

15

Val av valnämnd
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.

Benny Johansson omvaldes tillordförande i nämnden.
Ove Andersson omvaldes som ledamot i nämnden.
16

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
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17

Parentation

Ordföranden beklagade att han glömt att ändra dagordningen så att denna
punkt kunde komma först. Bo Eriksson hade nåtts av ett bud om att
hedersmedlemmen Bertil Fagergren hade avlidit. Bo höll en kort
parentation över den avlidne och mötet hedrade Bertil Fagergrens minne
med en tyst minut.
18

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 2006 för avslutat.

Längtan…
Min 9½-åriga dotter Anna ritade nyss en skiss på ett papper, som hon ritade av på
baksidan av ett 500-bitars pussel, som hon sedan bemålat med täckande
akvarellfärg (se baksidan, reds anm.)Vår snart 5-åriga hund Cilla (vit liten Bichon
Havanais) fick 6 valpar i vårt kök i februari förra snövintern, 2006.
Bilden föreställer hundmamman Cilla på fördäck på vår segelbåt (utan flytväst denna
gång).Valparna är iland på Härsö och längtar efter henne, en hoppar t o m upp och
ned i luften av glädje.Cilla har kastat en tamp i land som en av valparna drar in båten
med.
Anna kallar sin tavla för "Längtan till kärleken", förkortat "Längtan" på bilden. Så kan
en liten seglarflicka fantisera och gestalta känslor i bild. Hon går i klass 3 här på
Solsidan, är med i Saltsjöbadens sjöscouter som fungerar väldigt bra för närvarande.
Förra sommaren lärde hon sig segla och kappsegla Optimist i Lerbergets
segelsällskap, mellan Viken och Höganäs vid norra Öresund i Skåne. Nu har hon en
egen Optimist som vi har som släpjolle efter S30 här i Saltsjöbaden och seglar ofta
ut till Härsö och Napoleonviken i aug/sept när vi är hemma från Lerberget. Hennes
mamma Kajsa har t o m seglat Optimisten från Härsö ända hem till Saltsjöbaden.
Seglingen är något som binder samman familjen.
S30-hälsningar Fingal von Sydow, Saltsjöbaden
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Försommarträff
Lördag 2 juni samlas vi på Böteskobben, ca 1 nm OSO om Nämdö Böte, position N
59.12.06, O 18.46.99.
Samling på seneftermiddagen för en fördrink på klipporna i solen och eventuellt någon
liten hjärnaktivitet. Efter spisad middag samlas vi och njuter av den ljusa
försommarnatten och en och annan grillad korv.
Ett utmärkt tillfälle att spana in andra S30:or och utbyta ideér och få inspiration till
kluriga lösningar och små extra detaljer.
Anmäl dig senast torsdag 31/5 till martin.bellander@glocalnet.net eller på telefon
0709-569 757, 08-570 323 94. Det är givetvis tillåtet att dyka upp oanmäld, men då
med reservation för att du inte nås av eventuella sistaminutenändringar.

Kräftskiva
Lördag 18 augusti har du väl bokat in? Då är det dags för årets S30-kräftskiva.
Grönskärsfladen är platsen, ett par nm rakt söder om Nämdö (N59.08, O 18.40).
Kräftor och tillbehör tar du själv med dig, sällskapet står vi alla för. Anmälan till
klubbmästaren Stig Andersson senast torsdag 16/8 (08-93 25 90, 0705- 786 199).

Sommarens eskadersegling
Även denna sommar blir det eskadersegling med S30 förbundet. Emellertid ska vi
hålla igen på fart och distans till förmån för de som inte har möjlighet att vara borta
under flera veckor. Vi startar i Nynäshamn onsdagen 18/07 och slutar på Yttre
Hamnskär i Söderarmsskärgården torsdagen 26/07. Under de första dagarna blir det
extra barnvänligt och vi ankrar upp i hamnar med glasskiosker och sandstränder. Vid
halvtid i Sandhamn (söndag) byter eskadern karaktär och båtarna byter eventuellt
besättning, för nu besöker vi populära skärgårdskrogar istället. Skynda på med din
anmälan till sommarens bästa glass-, sand- och krog-race. Anmälan till Bo Eriksson
tel. 08-976211, mobil 073-9131095, e-post bo.eriksson@bostream.nu.
Färdrutt
18/07 Samling i gästhamnen Nynäshamn.
19/07 Östermarsfladen på Nåttarö 7 NM.
20/07 Utö, vidare till Fjärdlång på kvälllen. 8 + 9 NM.
21/07 Söderö 11 NM. (glasskiosk saknas)
22/07 Sandhamn 11 NM.
23/07 Möja (Runes Fisk) 10 NM.
24/07 Nässlingen i södra delen av Gälnan 11 NM.
25/07 Fejan 23 NM
26/07 Yttre Hamnskär 9 NM.
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Regeländringar
Inledning
Vid årsmötet beslöts om ändrig av reglerna så att vi vid behov kan ersätta vår mast
med en standardmast som marknadsförs idag. Vidare skall vi i tillämpa
redskapsreglerna för hur mätning av riggen skall gå till. Redskapsreglerna är utgivna
av det internationella seglarförbundet, sportens internationella myndighet.
De beslutade ändringarna gör att riggen blir mer väldefinierad samtidigt som S30’an
förblir en entypsbåt med S30 Classic och S30 (93). Möjligheten att utnyttja moderna
material i delar av rigg blir också möjligt.
Detta innebär att våra master skall vara jämntjocka och väga minst 60 kg inklusive
stående och löpande rigg.
Masten har på de flesta båtar varit relativt stel. Detta gäller framför allt båtar av den
äldre modellen. Åtminstone några om inte alla båtar av den nyare modellen har haft
en mast som är väsentligt böjligare än de äldre.
I gamla klassregler har hållfasthetsvärden för mast och bom angivits. Dessa värden
återinförs och anges så att alla nu kända standardmaster som finns på S30’or av
olika årgång skall rymmas inom definitionen.
De beslutade ändringarna kan tidigast träda i kraft efter ytterligare ett beslut på
antingen ett ordinarie- eller extra årsmöte och efter det att SSF slutligen gett sitt
godkännande. Detta innebär att tidigast nästa år kommer regeländringarna att kunna
träda i kraft.
Definitioner
Böjstyvhet betecknas i hållfasthetsläran med Iy eller Ix och uttrycker en profils
böjlighet omkring en axel y eller x led.
Elasticitetsmodulen E är en materialkonstant, som beskriver materialets fjädrande
egenskaper.
Böjstyvheten tillsammans med elasticitetsmodulen beskriver fullständigt hur en profil
uppför sig när den utsätts för en kraft som vill böja profilen.
I regelverket förekommer ordet lättmetall. Detta är inte tillräckligt definierat då det
finns ett otal olika lättmetaller med olika egenskaper. Anges däremot att
elasticitetsmodulen skall ha ett värde som motsvarar aluminium är mastens
egenskaper definierade.
Bakgrund till förslag
Elasticitetsmodulen skall minst vara 69 GPa (Giga Pascal). Detta är ett typiskt värde
för aluminium. Aluminiumlegeringar har elasticitetsmoduler som varierar mellan 69
och 73 GPa.
Önskar någon tillverka en mast i något annat material så är det möjligt.
Materialegenskaper och vikt skall däremot överensstämma med motsvarande
värden för aluminium.
Angivna böjstyvheter för mastprofiler är tillgängliga från två av våra största
masttillverkare.
Längden långskepps är förlängd med 10 mm gentemot tidigare regler då vår största
masttillverkare annars inte hade haft någon mast som passat på S30’an.
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Mätregler enligt ISAFS har införts så att det inte skall råda något tvivel om hur mast
och rigg är definierade och skall mätas.
En metod att kontrollera mastens böjlighet skall föreligga och anges för resp. klass.
Bommen skall liksom masten vara jämntjock.
Backstag är inte obligatoriska. Monteras däremot bakstag skall de uppfylla ställda
krav. Modernare material sliter något mindre på segel än rostfri vajer av denna
anledning önskar vi tillåta valfritt material i bakstag och akterstag. Huvudsaken är att
de får samma hållfasthet som rostfri vajer.
Pkt 17.3 blir överflödig då vi tagit bort ordet lättmetall och definierat
hållfasthetsegenskaperna för mast och bom.

Av årsmötet beslutade ändringar
Mast
Begrepp och mätregler enligt ISAFS’s (International Sailing Federation)
Redskapsregler 2005-2008
Pkt. 8.1 för S30 Classic:
S30 skall ha en mast med jämntjock profil. Mastprofilens ytterdimension långskepps
får maximalt vara 180 mm.
Mastprofilens böjstyvhet Iy långskepps skall minst vara 375 cm4.
Mastprofilens böjstyvhet Ix tvärskepps skall minst vara 185 cm4.
Elasticitetsmodulen för materialet i mastprofilen skall minst vara 69 GPa vid
rumstemperatur.
Böjstyvheten kan verifieras:
Masten upplägges på bockar placerade vid nedre mätmärkets övre kant resp. vid
övre mätmärkets nedre kant. Masten belastas mitt mellan bockarna, dvs. 5525mm
från nedre mätmärkets övre kant, med 40 kg. När belastningen pålägges och masten
vilar på framkant får nedböjningen långskeps inte öka med mer än 43 mm. När
belastningen pålägges och masten vilar på ena sidan får nedböjningen inte öka med
mer än 87 mm.
Pkt. 8.1 för S30 (-93):
S30 skall ha en mast med jämntjock profil. Mastprofilens ytterdimension långskepps
får maximalt vara 180 mm.
Mastprofilens böjstyvhet Iy långskepps skall minst vara 375 cm4.
Mastprofilens böjstyvhet Ix tvärskepps skall minst vara 185 cm4.
Elasticitetsmodulen för materialet i mastprofilen skall minst vara 69 GPa vid
rumtemperatur.
Böjstyvheten kan verifieras:
Masten upplägges på bockar placerade vid nedre mätmärkets övre kant resp. vid
övre mätmärkets nedre kant. Masten belastas mitt mellan bockarna, dvs. 5650 mm
från nedre mätmärkets övre kant, med 40 kg. När belastningen pålägges och masten
vilar på framkant får nedböjningen långskeps inte öka med mer än 46 mm. När
belastningen pålägges och masten vilar på ena sidan får nedböjningen inte öka med
mer än 93 mm.
Pkt. 8.3:
Akter- och backstag får utföras i valfritt material med en brotthållfasthet
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motsvarande 19-trådig rostfri vajer med diametern 5 mm.
Pkt. 8.8:
Mastlängden får ej överstiga 12200 mm.
Bom
Pkt. 8.9
S 30 skall ha en bom med jämntjock profil.
Bomprofilens böjstyvhet Iy i höjdled skall minst vara 85 cm4.
Bomprofilens böjstyvhet Ix i sidled skall minst vara 30 cm4.
Elasticitetsmodulen för materialet i bomprofilen skall minst vara 69 GPa vid
rumstemperatur.
Bommen skall ha ett målat band placerat med sin innerkant högst 3410 mm akter
om akterkant mastprofil.
Pkt. 8.12
Spinnakerbommens längd skall vara högst 3550 mm. Bommens längd mätes enligt
Redskapsreglerna 2005-2008 Jockeybom är tillåten.
Reglerna ändras i enlighet med vad som är återgivet i Bilaga 1 för S30 Classic och
Bilaga 2 för S30 (93) pkt 8.9. alla ändringar är gulmarkerade.
Ändringar
Pkt 17.3 skall utgå då den inte är tillämplig:
För mast och bom kan alternativa material och profilformer tillåtas. Som grundregel
gäller att alternativen skall ha minst samma tröghetsmoment och styrka på hela sin
längd som de som gäller för standardmast och standardbom och ha minst samma
luftmotstånd och vikt. Vidare måste bestämmelserna i 8.8, 8.8.1 och 8.8.2 uppfyllas.

Annons
KÖPES:
Fouldingpropeller till OMC Sail drive. Har du en propeller, eller bara ett
propellernav, du kan sälja (eller känner någon som kan tänkas ha en)? Ring mig på
tel: 0703594946.
/Gunnar Ygberg på Yg S129

- 10 -

Kassörens ruta
Bifogat denna tidning är inbetalningskort för årsavgiften 2007. Avgiften är
oförändrad 200:-. Tänk på att som avsändare skriva namnet på den som är
registrerad som medlem + båtnummer, så vet vi vem som betalt. Du som betalar via
internet, skriv namnet (+ båtnummer) först, slutet av texten försvinner ibland.
Ändringar i kommande matrikel (e-)postas till kassören på adress
margareta.jo@comhem.se eller enligt Insidan.
Har du sålt båten? - Berätta gärna för nya ägaren om S30-förbundets existens,
och hör gärna av dig till någon i styrelsen och meddela att du sålt båten.

Materialboden
•
•

Standert (=Vimpel) 150:Polardiagram 100:-

Sätt in beloppet på pg 689230-1, Svenska S30 förbundet och ange vad du vill
ha och vem du är.

Kalendarium
2
18-26
18
1
31

juni
juli
aug
sept
dec

Försommarträff Böteskobben, Sthlm
Sommareskader Nynäshamn – Söderarm
Kräftskiva Grönskärsfladen, Sthlm
Manusstopp S30 blad nr 3/07
Fototävlingens sista dag
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”Längtan” av Anna von Sydow. Läs mer om denna skapelse inne i
bladet.

Svenska S 30-förbundet
www.s30.se
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