
Motion: Tillåt Dyneema i akter- och backstag 

Enligt nuvarande formulering F6 krävs det att backstag och akterstag utförs helt eller delvis i vajer. 

Det är en onödig begränsning. De flesta M-båtar har redan idag rep i akterstaget. Rep är dessutom 

billigare och lättare att byta ut.  

Därför yrkar jag på att:  

- Ge TK i uppgift att formulera en regeländring så att backstag och akterstag får utföras helt i 

Dyneema eller liknande. 

 

Motion: Elektronisk utrustning ombord 

Enligt C1.3 bryter idag i princip alla M-båtsbesättningar mot klassregeln vid kappsegling genom att ha 

ett elektroniskt tidtagarur ombord.  

Samma regel tillåter logg ombord, trots att det inte finns någon logg på marknaden som inte 

antingen kräver skrovgenomföring eller har andra otillåtna funktioner.  

Därför yrkar jag på att:  

- Ändra ”kompass och logg” i C1.3 Elektronisk utrustning till ”magnetisk kompass som visar 

båtens kurs samt klocka med tidtagarfunktion” eller likvärdig formulering.  

 

Motion: Masthål och mast 

För att underlätta justering av mastens position i däck samt minimera punktlaster och slitage vore 

det fördelaktigt om masthålet tilläts vara större samt att masten i däck och masthål tilläts vara av 

rektangulärt tvärsnitt.  

Därför yrkar jag på att:  

- Ge TK i uppgift att formulera regeländringar så att mast och masthål får vara av rektangulärt 

tvärsnitt  

 

Motion: Mastlut 

Mastlutet begränsas idag av mastfotens höjd, vilket inte är givet i regeln. Därför kan vissa båtar luta 

masten mer än andra, vilket är fördelaktigt.  

Därför yrkar jag på att:  

- Ge TK i uppgift att formulera en regeländring som begränsar mastlutet 

 



Motion: Utred mastalternativ till M22 

Det kan vara dyrt och komplicerat att ersätta en förstörd mast i trä. En begagnad mast från en Drake 

skulle kunna vara ett relativt billigt alternativ och endast kräva små justeringar för att passa till en 

M22.  

Därför yrkar jag på att:  

- Ge TK i uppgift att undersöka Drakmastens lämplighet som aluminiummast till M22 samt 

utforma ett motionsförslag ifall det blir aktuellt.  

  


