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Höstträff hos Proctor i Henån

Nr 7 November 2001

26 medlemmar hade hörsammat kallelsen
för träffen hos Proctor i Henån. Nisse Holm-
dahl gav oss under kvällen en lektion i hur
vi tar hand om riggen vid höstupptagningen
och många fina tips på rigg-detaljer för kom-
mande säsong.

Inget fel på intresset!

Mast och rigg tar inte skada av att stå uppe
över vintern, men man måste kolla att båten
är ordentligt uppställd, då man får större
vindmotstånd när masten är kvar. Dessutom
bör man rigga av ibland för inspektion av
mast och rigg.

Vid nedtagning av masten låt linor ligga
kvar. Ta loss wire och stående rigg. Spola
masten -även inuti. Polera masten med para-
finolja eller aluminium-polish.

Små skador (bucklor) på masten saknar
betydelse, speciellt ju närmare masttoppen
de sitter. Är skadorna däremot djupare (veck)
med krackeleringar omkring bör de under-
sökas och åtgärdas.

Kolla wirens kondition. Hur gör man
detta? Känns materialet stumt eller har kan-
ske någon kardel gått av är det dags att byta
ut den. Är man osäker ta kontakt med exper-

tis. Om riggen är äldre än 15–20 år bör den
bytas ut av åldersskäl, då materialet mattas
ut. Stående rigg måste vara wire. Stor- och
fockfall kan däremot vara av tågvirke typ
Dyneema eller Spectra - tjocklek 6 mm. Till
spinnakerfall och -lift går det bra att använda
polyester.

Räcker sortimentet?

Har du tänkt att skaffa rullfock till våren
så finns en möjlighet att använda den gamla
genuan, men seglet måste vara i god kondi-
tion. Om man är tveksam kolla med en se-
gelmakare. Eventuellt måste seglets förlik
bytas ut till ett klenare för att passa in i
rännan. Omlikning av seglet kostar 1.000.-.
Om seglet eventuellt behöver kapas, det kan
vara för långt ibland, kostar det 400.- till hos
Knutssons Segelmakeri i Björlanda Kile. Är
genuan försedd med fönster kan det vara lite
problem att använda den.

Rullfocken är av fabrikat Plastimo.
Pris: 3.190.- inkl moms (priset inkl extra pro-
fil –standardprofilen 406S är 6280 mm).



Marieholms 20:an
medlemsblad för
Marieholm 20
eskadern
c/o Göran Falke
Ängsvägen 3
429 31 Kullavik
Postgiro 159 35 30-7

Eskaderns hemsida:

go.to.marieholm20eskadern

Priset förutsätter beställ-
ning av minst 5 st rullfocks-
beslag. Är du intresserad så
hör av dig omgående till Gö-
ran Falke för gemensam or-
der. Då detta är ett höst-
erbjudande, så måste Proctor
ha orden senast 30 november.
Stående rigg bestående av
1 st förstag, 2 st toppvant, 2 st
undervant i 4 mm rostfri 19 tr.
wire, 1 st akterstag i 3 mm
19 tr. rf. wire, med pressade
ögleändstycken i båda ändar,
pris: 1.890:-

Vantskruv med mellandel i
kromad brons och integrerad
toggle. Bronset gör att vant-
skruven inte skär och togglen
tar upp sidobelastning så att
vantskruven inte kröker sig
lika lätt. Pris: Gibb 288:-/st.
Hasselförs 310:-/st. Höst-
priser ./. 10%.

Det finns olika längder på
riggen, så därför måste man
mäta upp den eller skicka
med den. Viktigt är också att
kontrollera hur mycket
vantskruvarna är ihop-
skruvade så att den nya rig-
gen inte blir för lång. Det
finns en viss töjning i wiren.
Skall man byta vantskruvarna
bör dom gamla skickas med,
då olika fabrikat har litet olika
längd.

En komplett kickstång
(glasfiberstav) som sitter mel-
lan mast och bom användes i
stället för dirken kostar
1.930.-

Behöver du en tub Duralac
som förhindrar korrosion

mellan mast och beslag så
kontakta Göran Falke eller
Steve Dempe.

Vi tackar Nisse för all lär-
dom som han förmedlade oss
under kvällen och sänder ett
tack till hans fru som bjöd på
kaffe och smörgåsar.

En God Jul
och

Ett Gott Nytt År!

E-post
Du som har, men ännu ej sänt

din e-postadress till Eskadern,
gör det nu, så att vi kan nå dig
med information och påmin-
nelser. Adress: olle@one.se.
När du har anmält dig så kom-
mer en inbjudan med adress till
Eskaderns privata hemsida, där
du kan lämna meddelande på
anslagstavlan, lägga ut dina fo-
tografier i fotoalbummet m m.

Eskader-
hemsidan

Vi har nu fått en ny adress
som är ganska lätt att
komma ihåg:
go.to.marieholm20eskadern

En professionell sida som
ej kan beskrivas utan måste
ses.

Eskadervimpel
Har du förlorat din vimpel

eller har den blivit sliten så
kan du beställa en ny av Olle
tfn 0300-256 98.

Aktiviteter 2002
Tisdagen 19 februari har

vi tekniskt möte.
Tisdagen 9 april, årsmöte.
Lördag i maj kommer vi

ha en vår- och sjösättnings-
lunch tillsammans med vara
familjer.

Lördagen 1 juni, 12-
timmarssegling.

Onsdagen 5 juni, brygg-
träff i Lysekil.

Lördagen 27 juli, flottilj-
möte på olika platser utefter
kusten.

Onsdagen 16 oktober har
vi höstens tekniska träff.

Mer information om vara
träffar får du i kommande
nummer av M 20:an och på
vår hemsida.

Då detta är sista numret av
Mariehorns 20: an i år  så öns-
kar vi redan nu alla i Eska-
dern med släkt och vänner


