Luffenyt efterår - 2007

Endnu et godt Luffe 37 år
Bortset fra vejret, har det været en rigtig god Luffe sæson.
Eneste malurt i bægeret har vel været, at bukserne ikke helt holdt til vore
ambitioner om at få 30 tilmeldte både til DM. Vi fik 30 forhåndstilmeldte og endte
med 21 både til start i Bogense. Begge dele er hver for sig udmærkede resultater,
men hele tanken bag PLAN 30 var jo netop at få op mod 30 deltagende både til DM.
Det høje antal forhåndstilmeldte både satte nok forventninger lidt rigeligt højt. Ikke
at vi i bestyrelsen regnede med at alle både dukkede op, men vi havde nok håbet på,
at lidt flere var kommet til stævnet.
Det lykkedes så ikke i år, men bestyrelsen har besluttet at bibeholde PLAN30 og
således forsat arbejde på at få op imod de 30 både med til DM. Om det så skal være
i Grenå 2008 eller vi skal bruge lidt mere tid til at nå målet, er nok mere åbent set i
lyset af det erfaringer vi nu har indsamlet.
Bogense Sejlklub fik virkelig mange roser for et fantastisk arrangement både på
land og ude på vandet. Alt var perfekt. Men oven i det var alle 3 dage trimmet ind
med et udsædvanligt godt humør og hjælpsomhed fra alle de mange frivillige
hjælpere fra Bogense Sejlklub.
Vi har nu igennem et par år forsøgt at få noget i gang for tursejlerne, da mange jo
udelukkende benytter båden til tur. Efter en træg start, er det glædeligt at se, at
der nu er begyndt at ske lidt på dette felt. Det kan du læse mere om andet steds i
bladet.
I år har der været flere aktiviteter end normalt. For eksempel i form af
vinterarrangement hos Luffe Yacht og trimdagen i Kolding.
Flere aktiviteter trækker jo flere ressourcer og derfor har bestyrelsen fået tilført
flere kræfter idet Georg Thuesen, Fåborg er trådt hjælpende til. Som menigt
medlem kan du også give en hånd med, efter som vi altid hungrer efter stof til vores
to årlige udgivelser af Luffenyt. En af de ting, som virkelig kan hjælpe bestyrelsen,
er bidrag i form af stof til Luffenyt. Der må være nogle medlemmer, som har et
input, som kan være til glæde for alle luffe 37 sejlere. Det være sig en turberetning,
en fortælling fra et stævne eller gode råd i forbindelse med vedligehold af din Luffe
37. For at hjælpe pennen lidt på vej, vil vi udlodde en lækker North Sails
sportstaske til litterære bidragsydere. Så overvej nu lige om der ikke skulle være en
eller anden røverhistorie, som kunne gøre sig godt i Luffenyt. Og ja, vi har mere end
én taske.
Der er rigtig godt gang i den på værftet. Oluf er i færd med at producere en ny Luffe
37 og har to mere i ordre. Desuden er der stigende efterspørgsel på Luffe 37,
fortæller Oluf. Også den nye Luffe 40.04 sælger godt. Der er nu solgt over 40 stk.
Dertil kommer den nye Luffe 45, som kommer i 2008.
Og vejret skal nok blive bedre næste år.

Torben Mikkelsen
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RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGER:
Kontingent aktive medlemmer
Sponsorindtægter
Renteindtægter
INDTÆGTER i ALT

25.470
9,979
94
35.543

UDGIFTER:
Stævneudgifter
Luffenyt
Afskrivning af tøj (DM 04 T-shirts
Kontorhold
Porto og gebyrer
Møder
Gaver og blomster
Småanskaffelser
UDGIFTER i ALT

6.920
15.036
630
784
3.190
1.844
150
0
28.544

ÅRETS RESULTAT

6.989

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2007
AKTIVER
Indeståender
Kassebeholdning
Sparekassen Faaborg kto. 518085
Tøjbeholdning
INDESTÅENDER I ALT

0
53.906
2.500
56.406

AKTIVER I ALT

56.406

PASSIVER
EGENKAPITAL:
Egenkapital pr. 30.sept. 2006
Årets resultat
EGENKAPITAL PR. 30. SEPTEMBER 2007

49.117
6.989
56.106

Forudbetalt kontingent
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

300
300
56.406

Formandens beretning
Ved generalforsamlingen i Bogense d. 9. august 2007.

Det har været et godt Luffe 37 år. Vi har skabt flere aktiviteter herunder trimdag og
vinterbesøget hos Luffe Yacht
Tilslutningen til vores sejladser har været fin og at der stiller 21 både til DM kan vi i sig
selv godt været tilfreds med, når vi tænker på, at det blot er et par år siden vi var nede på
blot 15 deltagere. Der er dog lidt malurt i bægeret efter som bestyrelsen har lagt en del
arbejde i at få deltagerantallet endnu højere op, da vi mener DM er et så godt arrangement
at flere burde få glæde af det. Derfor lancerede vi PLAN30 som gik ud på at få 30 tilmeldte
både. Vi nåede 30 forhåndstilmeldte både i foråret, men desværre faldt en del fra.
Efter at der i længere tid ikke har været nogen brugte luffer til salg, er der nu igen flere
brugte Luffe 37 til salg. Det er selvfølgeligt positivt, at folk er så glade for deres fartøj, at de
ikke vil skille sig af med det. Men i sidste ende er det nok bedst for alle, at det er muligt for
interesserede sejlere at erhverve sig en god brugt Luffe 37, således vi kan få nyt blod til
klassen.
Vinteraktiviteten i form af besøg hos Luffe Yacht trak en lille snes sejlere til og det ser
således ud til at der er tilslutning til en eller anden form for arrangement i vinterhalvåret.
Det at mødes en gang om vinteren er et nyt tiltag, som vil blive forsøgt gentaget næste
vinter halvår.
En anden ny aktivitet har været trimdag, som også trak godt med Luffe sejlere. Også denne
aktivitet vil vi repetere til næste år.
Via vore gode sponsorer, er det lykkedes os bl. a. at kunne opføre en spiler på præmielisten.
Det lykkedes det også at skaffe en pæn ekvipage i form af et sæt sejlertøj som kan pryde
årets gast. Årets gast er ligeledes en nyskabelse
I indeværende år er påbegyndt bygning af en ny Luffe 37. Det er positivt at der ryger et ny
båd ud af formen ind i mellem selv om man godt kunne ønske at der var lidt mere
gennemgang i Luffe 37 formen.
Torben Mikkelsen.

Kontingent
Sammen med efterårsnummeret af Luffenyt udsendes normalt indbetalingskort til
fornyelse af dit medlemskab, og i år er ingen undtagelse. Danske medlemmer vil sammen
med dette Luffenyt finde et indbetalingskort, som bedes benyttet senest 26. januar 2006.
Udenlandske medlemmer modtager en vejledning, da vores FI-kort ikke kan indbetales fra
udlandet
Ausländische Mitglieder bekommen mit diesem Blatt eine Anleitung für die
Banküberführung des Kontingentes.

”Sejl, vind og vær glad” er titlen på en ny bog skrevet af en aktiv Luffe 37 sejler.
Peter Wolsing har skabt en god bog for alle der vil forbedre deres resultater på
banen. Bogen går systematisk til værks og er samtidig meget illustrativ. Du kan
finde mere om bogen på www.sejlglad.dk
Som optakt til sæsonen 2008, vil Morten Galskov fra ”Sutten” og Peter Wolsing fra
”Martinique” holde en peptalk seance, der gerne skulle motivere alle – specielt dem
som gerne så sig længere fremme i feltet. Dette bliver vores vinterarrangement i år
og du vil modtage en nærmere invitation, ligesom det bliver sat på hjemmesiden,
når vi er klar med sted og tidspunkt. Det bliver formodentlig på Sjælland og sidst i
Februar eller først i Marts.
Foredraget vil bl.a. tage udgangspunkt i nogle af de ting omkring systematik og
teamwork som Peter beskriver i sin nye bog ”Sejl, vind og vær glad”. Og helt sikkert
krydret med de specielle ”Luffe-erfaringer” de to erfarne Luffesejlere kan byde på.
Med de to herrer ved roret, skal der nok blive liv i kludene

Sehr geehrte Luffe Segler!
Wir haben im Vorstand darüber gesprochen, etwas für die deutschen Luffe Segler
zu tun, und das Unterzeichnete soll dafür sorgen, dass Kontakte geknüpft werden.
Wir haben verschiedene Arten von Gemeinschaftsarrangements in betracht
gezogen. Zum Beispiel wurde letztes Jahr im Februar ein Besuch zur Luffe Werft
organisiert.
Wir arbeiten daran ein Treffen in Marstal im Spätsommer zu organisieren und
hoffen natürlich auch dass mehrere deutsche Segler die an der
Klassenmeisterschaft teilnehmen wollen. Grenå liegt weit entfernt von der Ostsee,
aber vielleicht kann man das mit einer Sommertour kombinieren. Die Meisterschaft
sollte bald auf Südfünen oder in Südjutland stattfinden.
Außerdem können wir prachtvolle Distanceregatten an der Küste Südfünen
anbieten. Es würde uns Freude bereiten, wenn mehrere Luffersegler an diesen
Regatten teilnehmen würden.
Ich hoffe, dass ihr Kontakt zu den deutschen Luffen weiter unten an der Küste
aufnehmt, Ihr könnte eventuell eine Lokalabteilung mit einer Kontaktperson zu
dem dänischen Luffe Klub eröffnen, und die natürlich dazu zu bewegen sich in den
Luffe Klub einzuschreiben.
Falls Interesse bestehen sollte, wollen wir versuchen etwas von der Luffe
Homepage in die deutsche Sprache zu übersetzen.
Ich bin offen für weitere Vorschläge für Aktivitäten, Koordination und so weiter.
Mit freundlichen Grüssen
Georg Thuesen
DEN 12 Classic, Faaborg
gbt@danpilot.dk

KLASSEBESTEMMELSER FOR LUFFE 37 - NOVEMBER 2007.
Seneste ændringer (§14 a) vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9/8-2007 i Bogense.

§ 1. Formål.
Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre skrogets, dækkets, kølens og
rorets facon og vægt; mastens, bommens og rigningens dimensioner samt sejlplanets areal og form,
for at alle både bliver så ens som muligt, hvad angår de faktorer, der har betydning for bådens
hurtighed, og at den kan indmåles til DS’ handicapregel.

§ 2. Myndighed.
Højeste administrative myndighed er Luffe 37 Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk
Sejlunion.

§ 3. Fremstilling.
Alle både skal fremstilles i overensstemmelse med konstruktør Oluf Jørgensens og Bent Andersens
tegninger jvf. tegningsliste § 20.
Bådene skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester i samme eller identiske forme. Dette skal
skriftligt bekræftes af producenten.

§ 4. Ændringer.
Ændringer af klassebestemmelser kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og
godkendelse af Dansk Sejlunion.

§ 5. Skrog og dæk.
Skrog og dæk skal udføres i overensstemmelse med de officielle tegninger og bestemmelser jvf. § 3.

§ 6. Aptering.
Bådene skal være apteret med en standard aptering i henhold til tegning nr. 2 eller en aptering, som
svarer vægtmæssigt til samme.
Beskrivelse af aptering: Min. 4 faste køjer med hynder, kahytsbord, pantry med kogeapparat, toilet
og vask, kortbord og garneringer.

§ 7. Kølen.
Kølen skal være af bly udformet i overensstemmelse med tegning nr. 3. Min girdmål 6,15 m. Max
girdmål 6,25 m. Kølens vægt skal være 1650 kg. ± 30 kg. (max 2,5% afv). Kølen fastgøres og placeres
i overensstemmelse med tegning nr. 3.

§ 8. Roret.
Ror og rorfinne skal fremstilles i overensstemmelse med tegning nr. 4 og placeres i
overensstemmelse hermed.

§ 9. Masten.
a) Masten, der placeres som vist på tegning nr. 5, skal være af aluminium med hulkel for storsejlets
forlig. Hulkelen skal være en integreret del af masteprofilen.
b) Profillængde, min. 143 mm. til max. 153 mm. (målt i langskibs retning). Profilbredde, min. 100
mm. til max. 109 mm. (målt i tværskibs retning).
c) Vægten af den rå masteprofil min. 4,3 kg. pr meter. Det er tilladt at have tilspidset mastetop.
Tilspidsningens længde må maximalt være 220 cm. målt fra underkanten af målemærke II. Mastens
min. dimensioner ved målemærke II er 9 x 9 cm.
Master af mærket "John Mast" produceret før 1/9 2001, med vægt af den rå masteprofil på 3,5 kg pr
meter, kan bringes i overensstemmelse med klassereglerne hvis der forsvarligt påsættes
kompensationsvægte af bly på total 10,4 kg som anført nedenfor:
• 1,75 kg (>1/6 af den totale vægt) med sit tyngdepunkt mindst 13000 mm over maste hælen.
• 6,9 kg (ca. 2/3 af den totale vægt) med sit tyngdepunkt mindst 6500 mm over maste hælen.
• 1,75 kg (resten) med sit tyngdepunkt over maste hælen.

Master produceret efter 1/9 2001 skal produceres efter samme specifikationer som de ”normale”
master fra Nordic Mast.
d) Tydelige målemærker skal være påmalede i en mod masten kontrasterende farve (sort eller hvid).
Alternativt kan benyttes tape, med der skal i så fald på målesiden være kørnet eller ridset tydelige
mærker i masten. Målemærkerne skal være mindst 15 mm. brede. Målemærke I (nederste) placeres
med overkant 920 mm. (± 30 mm.) over ruftaget. Målemærke II (øverste) med underkant 12.600 mm.
over overkant af mærke I.
e) Sallingshornene skal udføres med profil og beslag ifølge tegning nr. 5. Der skal være 2 sæt
sallingshorn. Længden af nederste sallingshorn max. 95 cm. og min. 85 cm. Længden af øverste
sallingshorn max. 60 og min 51 cm. målt fra siden af masteprofilen til inderkanten af vantet.
f) Der tillades et permanent buk med jævn krumning over hele mastens længde på max. 50 mm.
uden påvirkning af sejl og rig.
g) Spil, klamper og andet masteudstyr er valgfrit.
§ 10. Bommen.
a) Bommen skal være af aluminium med permanent hulkel for storsejlets underlig.
b) Bomprofil 120 mm. i højden (± 10 mm) og 70 mm. tværskibs (± 10 mm.). Vægt af den rå bom min
2.8 kg. pr. meter.
c) Målemærke af samme beskaffenhed som på mast. Mærkets forkant må være max. 3.600 mm fra
mastens agterkant, målt med bommen vinkelret på masten.
d) Permanent buk af profilen max. 20 mm. uden påvirkning af sejl og rig.

§ 11. Spilerstagen.
Profil, vægt og beslag er frie. Spilerstagens længde måles med stagen holdt tværskibs i vandret
stilling, fastgjort i mastebeslaget. Der måles fra bådens centerlinie til yderste ende af beslag.
Spilerstagens længde må max. være 376 cm. Spilergalge er tilladt med enkelt eller dobbelt
spilerfald. Faldblokkens fastgøringspunkt må max. være 130 mm. foran mastens forkant, og placeres
200 mm. over skæringspunktet mellem forkant og masten og forstagets forlængelse (SLP). En
skinne, der muliggør justering af spilerstagens højde over dæk er tilladt. Skinnens overkant
anbringes 140 cm. over målemærke I. Skinnes længde må max. være 230 cm. ISP-målet må ikke
overstige 1197 mm.

§ 12. Stående rig.
Stående rig omfatter forstag, hækstag, bagstag, topvant og 2 sæt undervanter samt
mellemvant. Forstag, topvant og 2 sæt undervanter udføres i min. 6 mm. stålwire eller rod.
Hækstag, bagstag og mellemvant udføres i min. 5 mm stålwire eller rod.
Vantskruer og terminaler er frie. Den vandrette afstand mellem forstagets skæring med dæk og
forkant af mast (J-målet), må ikke være større end 376 cm.
Forstag, hækstag, mellemvanter og undervanter fastgøres til masteprofilet i.h.t. de på tegning nr. 5.
angivne højdemål med en tolerance på ± 200 mm.
Topvant fastgøres til masteprofilet i.h.t. det på tegning 5 angivne højdemål med en tolerance på + 0/200 mm.
Røstjern fastgøres til dæk i.h.t. tegning nr. 1. Forreste undervanter placeres 445 cm (± 10 cm. fra
stævnen og 70 cm. - 0 / + 25 cm fra centerlinien.
Med hækstaget slækket helt af skal forreste undervanter beskrive en lige linie fra deres befæstelse i
dæk til det punkt, hvor de er hægtet på masten..
Forstagsprofil (headfoil) med max. bredde 35 mm er tilladt. Rullefok er tilladt. Hydraulisk justering
af mast og rig er ikke tilladt.

§ 13. Løbende rig.
Skødningen af sejlene er fri indenfor de begrænsninger, der er angivet i IYRU’s kapsejladsregler.
Tovværksdimensioner og anbringelse af klamper og klemmer er fri.

§ 14. Sejlene.
a) Sejlene skal fremstilles i overensstemmelse med den officielle sejltegning nr. 5. Mylar, Spectra,
Kevlar (Aramid), Vectran, 3DL samt andre High Modulus Fibre og kulbaseret materiale er ikke
tilladt i storsejl og spiler. Forsejl må
fremstilles i valgfrit materiale. Sejlene skal måles i overensstemmelse med DH’s
sejlmålingsinstruktioner.
Nye dugtyper skal godkendes af Luffe klubbens dugudvalg.
b) Storsejl. Minimumsvægten af storsejlsdugen er fri. Det må ikke strækkes udover de i § 9 d) og §
10 c) nævnte målemærker. MGL, MGM, MGU og MGT er bredden af storsejlet målt i hhv.1/4 højde,
1/2 højde, 3/4 højde og 7/8 højde. Målene må ikke overskride:
MGL = 306 cm.
MGM = 236 cm.
MGU = 141 cm.
MGT = 79 cm.
Breddemålene tages som afstanden fra målepunktet på agterliget til det nærmeste punkt på sejlet
forlig inkl. forligstovværk, d.v.s. vinkelret på forliget. 5 stk. sejlpinde er tilladt. Sejlpindenes længde
må ikke være større end storsejlets dimension. Pindene må ikke rage ud over storsejlet agterlig.
Ingen anordning andre end den normale lidseline må bruges til at justere sejlpindenes facon under
sejlads. Sejlpindene må ikke være af kulfiber. Rebesystemet er frit. Klassemærke skal forefindes på
begge sider af storsejlet og skal have dimensioner i overensstemmelse med tegning nr. 6, farven er
fri. Sejlnummeret skal være anbragt under klassemærket. Sejlnumre og nationsbogstaver skal have
størrelse og placeres som foreskrevet i IYRU’s kapsejladsregler. Storsejlet må forsynes med et
vindue, svarende til 1 % af sejlarealet, dog max. 0,3 m2. Vinduet må ikke placeres nærmere noget lig
end 15 cm. Maksimalt vandret mål på flynder er 15 cm.
c) Forsejl. Minimumsvægten af forsejl er fri for genuaer og HA-fok. Stormfok skal være fremstillet af
et materiale med en min. vægt på 300 g/m2, samt et max. areal på 16 m2.
Alternativ beskrivelse:
Forsejl I: Tmax. = 1.175 cm.
Lpmax = 545 cm.
Alle forsejl med undtagelse af stormfok må forsynes med et vindue svarende til 1 % af sejlarealet,
dog max. 0,3 m2. Vinduet må ikke placeres nærmere noget lig end 15 cm. Alle forsejl skal føres med
løjerter på forstagswiren eller i headfoil eller i rullegenua-arrangement. Reb er tilladt i forsejl. Max.
3 sejlpinde er tilladt, eventuelle sejlpindes samlede længde må max. være 270 cm. pr. sejl og skal
dele sejlets agterlig i lige store dele.
d) Spiler. Vægten af sejldugen er fri. Farven er fri. Sejlpinde er ikke tilladt. Sejlet skal være
symmetrisk om sin vertikale midterlinie og må ikke have nogen anordning, der forandrer dets form.
Maksimummål:
Sidelig:
SL 1.150 cm.
Underlig:
SF
700 cm.
Største bredde:
SMW 900 cm.
Største bredde: SMG 900 cm.
Alle mål tages i overensstemmelse med DS’s handicapregler. Spileren skal forsynes med
sejlnummer. Størrelse på tal og bogstaver som gældende for storsejl. Placeres som minimum
på den ene side af spileren i omtrent halv højde.

§ 15. Sejlbegrænsning.
Ved deltagelse i DS-Danmarksmesterskab må maksimalt medføres:
1. stk. storsejl
1. stk. genua, max. LP-mål 545 cm.
1. stk. fok. Max. LP-mål 390 cm.
2. stk. spilere.
1. stk. stormfok jvf. § 14 c)
Ved deltagelse i standardløb må maksimalt medføres:
1. stk. storsejl
2. stk. genua. Max. LP-mål 545 cm.
1. stk. fok. Max. LP-mål 390 cm.
2. stk. spilere.
1. stk. stormfok jvf. § 14 c)
Ved deltagelse i andre løb er DS’s handicapregel gældende.

§ 16. Sikkerhedsudstyr.
Foruden den faste udrustning skal mindst følgende befinde sig om bord under enhver kapsejlads i
klassen:
1) 1 stk. anker, vægt min. 10 kg. med forfang 4 m. kæde eller blyforfang.
2) 1 stk. ankerline, min. diameter 10 mm. længde min. 30 m.
3) 3 stk. fortøjningsliner, mindst 10 mm. tykke
4) 1 stk. rednings- eller svømmevest pr. person om bord.
5) 3. stk. sikkerhedsseler.
6) 1 stk. lænsepumpe og 1 pøs.
7) 1 stk. nødhjælpskasse.
8) 1 stk. godkendt ildslukker, min. 2 kg.
9) 1 stk. tågehorn.
10) 1 stk. radarreflektor, monteret. med underkant min. 1,5 m. over dæk.
11) 1 stk. kompas.
12) Typegodkendte lanterner, som er funktionsdygtige i mindst 12 timer. Disse skal være i
overensstemmelse med søvejsreglerne.
13) 1 stk. kasteline, min. 15 m. med flydende line.
14) Værktøj til frigørelse af riggen. (Wiresaks, nedstryger el. lign).
15) Nødsignaler: 4 stk. røde faldskærmsblus samt 4 stk. håndblus eller signalpistol.
16) En redningskrans med lys.
17) Komplet søgelænder i min. 45 cm. Højde, med øverste line af wire. Det er tilladt at fjerne
søgelænderet mellem agterste pulpit og scepteret udfor agterkant af ruftag medmindre
kapsejladsbestemmelserne foreskriver andet.
18) Et sidde-/sikkerhedsbræt må monteres på hvert sidedæk ved cockpittet i henhold til tegning
nr. 8 og nedenstående regler:
Brættet skal fremstilles af teak-træ med en længde på min. 2050 mm. og
max. 2250 mm,
en bredde på min. 100 mm. og max. 120 mm. samt en tykkelse på min. 20 mm. og max. 25
mm. Brættet skal have 3 stk. håndhuller, hver med en størrelse på max. 380 x 38 mm.
Hullerne skal placeres således, at afstanden mellem de respektive hulkanter, og afstanden
mellem disse og brættets ender er omtrent lige store.
Brættet skal understøttes af 4 stk afstandsklodser i tek-træ, hver med en
længde
(langskibs) på min. 30 mm. og max. 40 mm. samt en bredde (tværskibs) på max. 120 mm.
Afstandsklodserne placeres omtrent midt imellem håndhullerne og mellem hul og brættets
ende.
Brættet skal placeres helt op ad og følge rælingslistens kurve og dets overkant i borde skal
ikke være højere end rælingslistens overkant. Brættets hældning (tværskibs) i forhold til
sidedækket skal max. være 25o. Afstanden til brættets
forreste ende skal være min. 80 mm. og max. 140 mm. målt fra den tænkte forlængelse af
nedgangsskottes agterside i borde og i højde med sidedækket. Brættet skal fastgøres med
bolte/skruer af rustfrit stål. Alternativt kan afstandsklodserne erstattes af rustfri stålbeslag af
lignende styrke. Brættet skal fastgøres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Besætningen må ikke bruge brættet til at hænge ud over bådens side.

§ 17. Målebrev.
Ejerne er overfor standardklasseklubben ansvarlige for at sikre, at reglerne for bådens konstruktion
og udrustning ikke omgås. Ingen ejer må gøre forsøg på af fravige disse principper. Ingen båd er
berettiget til at kapsejle som Luffe 37 båd medmindre ejeren er i besiddelse af et gyldigt
standardmålebrev med standardklasseklubbens påtegning (årslabel). Målingen foretages af

sejlklubmåler, som indsender et måleskema til Dansk Sejlunion for udstedelse af et
standardmålebrev. Standardklasseklubben påklæber årslabel på standardmålebrevet, som herefter
er gyldigt som standardklassebevis. Ejeren er ansvarlig for, at dimensioner, som ikke måles ved
handicapmålingen, er overholdt. Klubbens bestyrelse bemyndiges til at kontrollere, at de af klubben
vedtagne bestemmelser for standardbåden overholdes. Hvis der er mistanke om, at der på nogen
måde er gjort forsøg på at omgå disse bestemmelser, skal dette rapporteres til Luffe 37 Klubbens
bestyrelse, som derefter kan inddrage godkendelsen som standardbåd, indtil sagen er klarlagt.
Sådanne forhold skal Dansk Sejlunion informeres om.

§ 18. Diverse bestemmelser.
a) Bemandingen til DS-Danmarksmesterskab skal være 5 personer.
b) Trapezer, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt. Hvor
båden er forsynet med søgelænder gælder IYRU’s kapsejladsregler om dette.
c) Enhver form for tung udrustning (akkumulatorer el. lign.) skal omhyggeligt være fastgjort eller
surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel. Båden må ikke være
forsynet med udstyr, der har karakter af flytbar ballast.
d) Indenbords motorinstallation er obligatorisk. Motorinstallationen beskrives:
Motortype:
Fri
Min. motor vægt:
50 kg.
Propeltype:
Fri folde
Motorinstallation i henhold til tegning nr. 1.
Tankinstallation i henhold til tegning nr. 1.
e) Deplacement for den komplet færdige standardbåd (uden sejl og udrustning) er min. 3750 kg.
Såfremt det er nødvendigt at forsyne et fartøj med ballast for at overholde klassens min.
deplacement, skal denne ballast (bly eller jern) deles i 3 lige store dele. De to dele fastgøres på
undersiden af sidedækket ved røstjernene i hhv. styrbord og bagbord side. Denne ballast må højst
have en tykkelse på 10 cm. målt vinkelret på undersiden af sidedækket. Den sidste del af ballasten
fastgøres indenbords i bådens bund, umiddelbart agten for masten. Denne ballast regnes ikke som
kølvægt i.h.t. DS måleregel.
f) Standardskrogmål i.h.t. DS’s handicap måleregel.
g) Klassens handicapmåletal er fastsat af DS.
h) Enhver form for indenbords ballast (bly eller jern) skal være indstøbt i glasfiber eller være
fastboltet.
i) Ved klasssemesterskaber indskrives 1 stel sejl, som skal anvendes til hele serien. Dispensation fra
denne regel kan kun meddeles af klubbens bestyrelse.

§ 19. Dispensation.
Luffe 37 Klubben kan for enkelte både søge dispensation hos DS, som kan dispensere fra disse
klassebestemmelser, hvis det er bestyrelsens sikre overbevisning, at afvigelsen ikke er foretaget for
at forbedre bådens sejlegenskaber. Mindre betydende, ikke generelle, dispensationer kan meddeles
af klubbens bestyrelse.

§ 20. Tegningsliste.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Linietegning (skrog og dæk), mål 1:10.
Apteringstegninger.
Køltegning (form, placering og fastgørelse), mål 1:5.
Ror- og rorfinnetegning (form, placering og fastgørelse), mål 1:1 og 1:5
Rig-tegning, mål 1:50.
Sejltegning, mål 1:50.
Klassemærke, tegning og beskrivelse.

Tursejler træf i Rørvig
For andet år har vi forsøgt os med tursejlertræf, ud fra det det meget simple koncept –
socialt samvær, en dato og et sted. Initiativet er faktisk inspireret af Luffe 37 sejlerne selv,
idet mange har ønsket denne form for aktivitet. Men når dagen oprinder, har de gæve
luffesejlere åbenbart vanskeligt ved at komme ud af havnehullet. Derfor var det opløftende
at modtage en melding fra Hanne i DEN 136 om et vellykket træf i Rørvig d. 1. september.
D 130 - D 180 - D 136 deltog. Besætningerne havde en dejlig weekend sammen. Lørdag
aften blev der tændt op i grillen.
Konceptet er så tilpas løst, at sejlerne selv skal fylde rammerne ud. Der er altså ikke en
velkomst komité eller et program. Det må de sammenbragte luffesejlere selv lige få styr på.
Det plejer jo heller ikke at være noget problem, og i Rørvig var Gitte fra DEN 130 en
glimrende ”træfmaster” fortæller Hanne og fortsætter: Der blev udvekslet mange
sejlererfaringer, sejlertips og sejler historier med mere. Ja, det tror vi gerne på.
De tre både håber sammen med bestyrelsen på, at der næste år kommer endnu flere både
og det skulle der jo være rig mulighed for med alle de luffer der ligger inde midt i Sjælland.
Hvis de alle stiller op, kan der vel mønstres omkring 12-15 Luffe 37 i Rørvig. Sikke et syn.
Når nu disse træf arrangeres lokalt, vil det være en stor hjælp hvis der på hjemmesiden er
opdaterede mail-adresser. Så vi skal opfordre til, at du opdaterer vores Webmaster Tommy
med din mail-adresse, hvis den mangler eller er uaktuel.
Bestyrelsen håber naturligvis på at andre dele af kongeriget vil lade inspirere af
fjordlufferne og finde sammen om grillen næste år. Vi holder fast i den første lørdag i
september som træfdag. Så det er med at få det ind i kalenderen med det samme.

Referat af Luffe 37 Klubbens ordinære generalforsamling
afholdt
torsdag, den 9. august 2007 i Bogense
Deltagende skippere: DEN 5, 12, 16, 41, 49, 51, 53, 58, 71, 76, 81, 105, 114, 177, 194, 192,
202 og 204. I alt 18 stemmeberettigede deltagere.
Pkt. 1.: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog valg af Ejnar Larsen, hvilket blevet modtaget med akklamationer.
Pkt. 2.: Formandens beretning.
Formanden, Torben Mikkelsen (TM), startede med at takke Bogense Sejlklub for deres
store engagement i tilrettelæggelsen af årets DM for Luffe 37 og så frem til nogle
spændende dage på vandet såvel som underholdende timer på land.
Dernæst påpegede TM det positive i, at det var lykkedes at skabe fremgang i
deltagerantallet til DM således, at vi i år kunne samle 21 både til start. Det var godt nok et
stykke fra bestyrelsen ambition om 30 deltagende både, således fremlagt i bestyrelsens
Plan 30, men ikke desto mindre var det positivt at se den opbakning der havde været fra
medlemmerne omkring forhåndstilmelding på klubbens hjemmeside. Specielt dejligt var
det at kunne byde 6 nye deltagere velkommen til deres første DM. TM gav udtryk for, at
selvom ambitionen i første omgang ikke var opfyldt, så ville bestyrelsen fortsætte sit

arbejde med Plan 30 og således at vi til næste DM både kunne fastholde de nye deltagere,
men også få samlet op på de normalt faste deltagere til DM, som af den ene eller anden
grund havde valgt ikke at stille op i år.
TM berettede herefter om de nye aktiviteter, som den siddende bestyrelse havde sat i søen,
hvor bl.a. kan nævnes Trim Dagene i samarbejde med Elvström (Vest) og North Sails (Øst),
vinterarrangementet hos Luffe Yacht, kåringen af Årets Gast senere under DM i
forbindelse med Grill – arrangementet fredag aften. I samme åndedrag blev klubbens nye
WEB–site, og det store arbejde som WEBmaster, Tommy Rasmussen, havde lagt for dagen,
rost. Endelig nævnte TM også det glædelige ved fortsat at have et klubblad af høj kvalitet,
et blad som også blev læst i andre sejlersammenhænge.
Tidligere på året, netop i forårsudgaven af klubbladet, havde TM ”beklaget” sig over den
lille omsætning på bruge både i klassen, og at det kunne være et problem, idet der var stor
interesse fra mange sejlere, specielt sejlere med kapsejladspotentiale, for at erhverve sig en
brugt, men velholdt Luffe 37. Henover sommeren var der så heldigvis kommet en del ældre
Luffer til salg, men TM kunne samtidig nævne, at der til den kommende vinter allerede var
bestilling på 2 nye både, hvilket er yderst vigtigt og meget positivt for fornyelsen i klassen.
Uden fortsatte nybygninger og omsætning af brugte både, kan klassen ikke på sigt vedblive
med at være et attraktivt alternativ for den sejlglade familie, som værdsætter en klassisk
smuk båd, der udover sublime sejlegenskaber, gode forhold om læ til weekend- og
sommerturen, fortsat også kan begå sig på kapsejladsbanerne. Et faktum der understreges
af, at Luffe 37 igen var største felt til Fyn Cup, og dermed som eneste klasse havde sin egen
start.
TM sluttede således af med at konstatere, at det sidste år, havde været et positivt og godt
år for klassen.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning med akklamationer og udtrykte
samlet stor anerkendelse og opbakning til bestyrelsens ambitioner og fortsatte arbejde.
Pkt. 3.: Årsregnskab.
Idet der henvises til det på generalforsamlingen udleverede regnskab (trykt i bladet sidste
efterår), kunne det konstateres at årets resultat blev et overskud på DKK 4.234,- samt, at
aktiver og passiver balancerer med en samlet sum på DKK 54.117,-. Klubbens egenkapital
er på DKK 49.117,-.
Pkt. 4.: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
Pkt. 5.: Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsat 3 forslag, idet den nye DH – måleregel havde åbnet op for nogle
uklarheder i forhold til klubbens klasseregler i relation til fremstilling af storsejl og spiler.
Forslag 1:
Bestyrelsen foreslår, at der i klassebestemmelsernes tekst vedrørende storsejl, som siger:
”Rebesystemet er frit, men skal kunne reducere storsejlets areal til 60 % af det oprindelige”,
ændres til ”Rebesystemet er frit”
Herefter kan vi selv bestemme, om vi vil have 1, 2 eller flere reb syet i vores nye storsejl. Jo
færre reb, jo billigere sejl, men omvendt kan det på en weekend eller sommertur være en
fordel med flere rebemuligheder.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår, at der i klassebestemmelserne tilføjes en tekst, som siger, at for
spileren skal ”SMG = SMW = 9,00 mm”
Ved denne ændring / tilføjelse fastlægges det, at spilerens største brede ikke kan være
større end 9,00 m, selvom DH i teorien åbner op for en spiler med større brede end 9,00.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Begge forslag kræver Dansk Sejlunions godkendelse, før de nye klasseregler kan træde i
kraft, hvilket efterfølgende er sket i en mail fra DS til klubben af den 5. september 2007.
Forslag 3:
Bestyrelsen havde her ikke fremlagt en egentlig tekst til godkendelse, men problematikken
lå i, at de gældende klasseregler ikke differentierer mellem anvendelse af forstagswire eller
forstagsprofil (headfoil). Det har betydning for måling af Genuaens LP mål, der i dag står
angivet til 545 cm.
Generalforsamlingen enedes om, at forelægge spørgsmålet for DS, der efterfølgende er
fremkommet med forslag til ændring af klassebestemmelserne. Af den nye tekst fremgår
det, at LP på 545 cm skal fradrages med 2 x den største dimension på forstagsprofilet, når
Genua I føres i forstagsprofil / rulleforstag (headfoil). Et forhold som alle anerkendte
sejlmagere allerede tager forhold for, men nu er al tvivl fremover udelukket.
Pkt. 6.: Valg af formand.
Nuværende formand, Torben Mikkelsen, var villig til genvalg og blev valgt med
akklamationer.
Pkt. 7.: Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Peter Martinussen og Søren Christiansen, begge villige til genvalg. Begge blev
valgt med akklamationer.
Bestyrelsen opfordrede herefter generalforsamlingen til uden for vedtægterne at vælge en
suppleant, som i princippet skal kunne supplere den eksisterende bestyrelse i det daglige
arbejde. Georg Thuesen blev foreslået, var villig til at træde ind, og blev valgt med
akklamationer.
Pkt. 8.: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Som revisor genvalgtes Ejnar Larsen
Som revisorsuppleant genvalgtes Benny Thomsen.
Pkt. 9.: Love og klassebestemmelser.
Der var ingen forslag til behandling under dette punkt.
Pkt. 10.: Eventuelt.
Det uafklarede spørgsmål om at tillade en asymmetrisk spiler i klassen blev atter
debatteret uden en egentlig afklaring på spørgsmålet. Flere deltagere fremførte det
argument, at en asymmetrisk spiler på årets Fyn Cup ville have placeret Luffen bedre
overalt. Andre argumenterede imod. Per Asmussen påtog sig atter at undersøge
spørgsmålet, bl.a. ved at henvende sig til klasser, hvor asymmetrisk spiler er tilladt
(Scankap 99), indsamle erfaringer og fremkomme med en redegørelse på næste
generalforsamling. Hertil fik PA generalforsamlingens opbakning.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og ønskede alle et godt DM.
For referat
Bo Jensen

