
Bruksanvisning för C55 



Denna manual är skriven för att hjälpa till både för den nyblivne C 55 ägaren 

och den som redan har en båt. 

Regler som finns i klassregeln är inlagd på några ställen för att man enkelt 

skall kunna finna vad man skall känna till. 

Mycket som skrivs är egna erfarenheter samt uppsamlat på internet om vad 

som finns skrivet om C55 på internet. 

Förhoppningsvis skall den vara ett hjälpmedel och kunna öka kunskapen för 

dom som använder C 55-båten, för kappsegling eller i sin klubbverksamhet. 

När man köper en ny båt så får man en instruktionsbok där det finns olika 

uppgifter noterade ex färgnummer och båtens registrerings ifyllt . 

Exempel på hur det kan vara 

ifyllt för färgkoderna till båten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrovuppbyggnad: 

 

Handupplagd glasfiberarmerad polyester. 

Kraftig längsgående kölbalk med stringers som går 

ända ut till vantens infästning. 

Sandwichlaminat i däck och durk. 

2 separata lufttankar. 

Styvfack med tät lucka i vardera sidan. 

Kölen är uppbyggd av glasfiberarmerad polyester i 2 halvor som sammanbindes med massiv plastorit.  

I bulben på kölen ligger en formgjuten blyvikt. 

Kölen höjs och sänks med hjälp av en snäckväxel som är förbunden med kölen med ett kraftigt lyft-

band. 

 

Rigg: 

 

Aluminiummast med konad topp från Proctor Seldén. Svepta enkla spridare.  

Förstag och toppvant Dyform® 3,5/7. Undervant 3/19. 

 

Segel: 

 

Storsegel i Dacron®. 5 lattor varav 3 genomgående. 

Fock i Dacron®. 1 fönster. 3 lattor.  

 

DnV klassning, Garanti: 

 

C55 är som alla båtar från Cremo testade av Det Norske Veritas. DnV utför en mängd krävande tester 

på allt från råmaterialet till båtens egenskaper i vattnet. DnV-märkningen innebär att det klassningssäll-

skapet Det Norske Veritas får uppdraget att kontrollera produktionen och att tillverkaren därmed får 

tillgång till en oberoende part som intygar att båtarna följer specifikationer och krav. 

Förutom BRF-GARANTI-91 har C55 en 5-årig garanti på hållfasthets relaterade laminat i skrov och tillhö-

rande balkar. 
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 Tekniska Data: 

 Längd: 5,51 m 

 Bredd: 2,05 m 

 Djupgående: 0,4-1,1 m 

 Totalvikt: 530 kg 

 Kölvikt: 180 kg 

 Bärighet: 5 personer/400kg 

 Mastlängd: 7,1 m 

 Storsegel: 10,8 m2 

 Fock: 6,5 m2 

 Spinnaker 21 m2 



Exempel hur ett certifikat till en C55 ser ut 

Båtens segelnummer 

Båtens serienummer 



C55 Rigg Installationsanvisningar 

Datum: 20130313 

Montering av spridare enligt tillverkaren. 

 

Primär Pin:  

Montera ner sprinten genom det yttre hålet på masten (primary) och den bakre hålet (aft) på spridaren. 

 

Adjuster Pin:  

Montera ner sprinten genom  hål 1 på spridare fäste, och genom hålet A på spridaren. 

Sätter man spridaren på ett annat sätt än rekommendationerna är det stor risk att man bryter masten. 

 

 

Fwd = främre 

Främre hålet på spridaren 

 

Spridarens ändstycke: 

Spridarens ändstycke innehåller två spår för olika wire diameter för att ge ett fast grepp på antingen 2,5 

eller 3 mm tråd, de olika storlekarna identifieras på den främre ytan av ändlocket . Använd 3 mm spåret 

till C55. 

För att öppna ändstycket, lossa skruven i änden, vrid ändstycket vid behov för in wiren i spåret. Placera 

ändstycket så att höljet med 3 mm är placerat på det främre läget av spridarens ände. 

Se till att wiren är spänd mellan övre vantinfästningen och spridarens spets, dra sedan åt skruven or-

dentligt. Denna metod "låser in" tvåplansvinkeln, höjden och vinkeln. Mäter man från översidan vantet 

till översidan spridaren skall måttet vara ca 2495 mm. 

Vinkeln på spridarna skall vara om man har 3 hål synliga och lägger en linjal över båda spridarna och mä-

ter till mastens rundhult vara ca 202 mm. 



Längdjustering: 

 

Positionen beskrivs av det antal justerings hål som syns (t.ex. i bilden finns 3 

hål synliga). Ställ längdjusteringsdonet till tre hål för C55 (fabriksrekommendationer). 

Enligt klassregeln gäller (Spridar längden skall vara minimum 600 mm och maximum 640 mm mätt från 

mastens rundhult till insida wiren.) Avståndet mäts mellan vantets innerkant och vid spridarens under-

kant. 

Riggspänning och riggvinkel är väldigt individuell. 

Man mäter in masten med t ex tumstock så att den står rakt och sätter undervanten så hårt att masten 

fortfarande är rak när man tittar upp i likrännan. 

Säkerhet: 

Alla riggbultar måste monteras med platt huvud på toppen och låsas med en delad ring. Tejpa alla delade 

ringar, stift och den yttre änden av spridaren. Detta kommer att minska slitaget och skador på storseglet. 

Självvulkaniserande band är bäst men PVC eltejp är ett lämpligt alternativ. 

Spridarlängden skall vara minimum 600 mm och maximum 640 

Toppen 



Toggels: 
 
Eventuellt kan det behövas att sätta ett toggel mellan röstjärn och vantskruv för att öka juster-
månen. I så fall skall toggels sättas på samma par av vantskruvarna. 
Toppvantet skall sitta längst akterut i röstjärnsöglan. 
 

Undervant toppvant: 
 
Skruva ut vantskruvarna nästan helt när masten reses. I annat fall är förstaget svårt att få dit. 
Ett lämpligt grundtrim är: Lite akterlutning på masten, hårda toppvant och lite slaka undervant. 
 

Mastfot: 
 
Masten skall placeras så långt fram som möjligt. Det innebär att skåran i mastfoten skall gränsla bul-
ten när den sitter i 3e hålet förifrån. 

 

Undervant 
Toppvant 

Fören 



Mätmärken på mast och bom 

Mastens 0-punkt är Rotpunkten 
Övre mätmärke max 6950mm 

Undre mätmärke min 750mm 

Yttre punktens avstånd från akterkant av mastens rundhult max 2400 mm. 

Mäts med bommens rundhult i 90
o 

 mot mastens rundhult 



Det finns 2 sätt att rigga masten, antingen är man 1 eller 2 personer i båten. 

 

Vid 1 person i båten och 1 person utanför så finns det några varianter med att hålla i förstaget till att 

använda vinschen. 

 

Vid 2 personer i båten står den bakre personen bakom költrumman och hjälper till att lyfta och vrida 

masten. Den främre tar och reser masten medan den bakre tar och drar i fockfallet som är fastsatt i det 

främre röstjärnet, på det sättet hjälper personen till att resa masten. När det är dags att lyfta upp den 

på mastfoten hjälper han till att styra in den och ser till så att inget är i vägen för att sätta ner mastfoten 

när den är på plats drar man hem på fockfallet och masten står upp och man kan montera förstaget. 

Sedan är det bara att spänna upp riggen som man vill ha den. 



När man är 1 person i båten så står den andra personen utanför och håller i fockfallet som skall vara 

fastknutet i masten. På det sättet hjälper man till att dra masten framåt. När masten är uppe så står 

den av sig själv genom att toppvanten och undervanten redan sitter på plats och man spänner upp 

fockfallet genom att  lägga fast den i vinschen och sedan montera förstaget. Efter det kan man spänna 

och justera upp riggen som man vill ha den. Glöm ej att koppla tillbaka vinschen på båten. 



När man sjösätter är det bra att ha satt i dyvikorna bak i båten så att det inte kommer in vatten, 

men när man seglar kan man ta bort dem. 

När man kryssar och det kommer in vatten så kan det rinna ut genom hålen. 

Man tillverkar  två stycken tunna plastbitar  ca 5 x 5 cm som man tejpar i överkant över hålet så 

att de tätar när man seglar undanvind.  

För att förhindra att det kommer in vatten genom hålen när man seglar, det brukar komma in 

när man seglar i undanvind, kan det vara lämpligt att sätta en ”backventil” över hålen på utsidan 

akterspegeln.  



KÖL, KÖLHISS 

 
 

 

  VARNING! 
 

 
Kölen väger ca 180 kg. När kölen hissas upp och inte är låst med låspinnen skall kölen betraktas som 
hängande last. Man skall alltså iakttaga stor försiktighet och hålla undan händer och fötter. 
 
VARNING: 
Båten får ej vändas upp och ned på med kölen monterad. Att göra så innebär risk för både på personer 
och utrustning. 
 
Handhavande: 
För att höja kölen vevar du högervarv (medurs). För att sänka kölen vevar du vänstervarv (moturs). 
Eftersom kölhissen med sin snäckväxel, är självlåsande behövs ingen låsning. Kölen kan alltså inte få  
veven att rotera. 
 
Kölen kan låsas i sitt nedre läge, alltså i det läget som kölen är när man seglar. Detta görs med hjälp av 
låspinnen som sticks igenom den svarta styrplattan och kölens toppbeslag. 
 
Om man söker sig in på grunt vatten och riskerar grundstötning kan det vara lämpligt att ta loss låspin-
nen. Skulle man gå på grund riskerar man att skada låsningen eller styrplattan om låspinnen sitter i och 
kölen höjs. 
 
 
 
VARNING: 
Att höja upp kölen genom att veva vänstervarv (moturs) riskerar att allvarligt skada mekanismen. 
Kölen kan ej höjas högre än att den röda markeringslinjen, i akterkant av kölen, är i höjd med övre kan-
ten på den svarta styrplattan. Att försöka höja högre innebär att kölhissen skadas. 
Veven är en standard winchvev. Veven skall plockas bort när inte kölen höjs eller sänks. 
Hylsan för veven har inget urtag och veven kan alltså ej låsas vid kölhissen. 
 
 
Användning: 
När båten står på trailen skall kölen sänkas ner så att den vilar på trailern. 
Vid sjösättning måste  kölen lyftas från trailern innan sjösättning kan ske. 

! 



Service: 
 
Kölhissen skall inspekteras minst 1 gång per år. Hur ofta beror på hur flitigt kölhissen används. 
Under huven, på toppen av hissen finns en öppning där vinschfett kan appliceras. Inspektera också lyft-
bandet så det ej är skadat. Lyftöglan skall ligga an mot kölen. 

Kölhissen 

Lyftöglan på kölen 



Trailer 
 
De trailers som levereras med C55an är inställda så att stödrullar passar in med förstärkningar i skro-
vet. 
Största belastning av båtbotten är vid uppvinchning på trailern. 
När du tar upp båten på trailern kontrollera då att inställningarna inte ändrats och att någon stödrulle 
trycker in onormalt i skrovet. 
 
Glöm inte att ta bort ljusrampen på trailern före lastning och lossning. 
Glöm inte att sätta fast vinchöglan och att låsa vinchen så att båten inte åker i av sig själv  när man 
backar ner i vattnet. 
 
 
 
VARNING: 
 Kölen skall alltid hissas ned så att den vilar i sin hållare och avlastas från båten. Om man kör med trai-
lern och inte avlastat kölen kan belastningarna på skrovet bli för stora med skador som följd. 
Tillverkarens garanti gäller ej för skador som uppstått vid felaktigt handhavande vid transport av 
C55an. 
 
 

Vattenlinje 
 
Dessa mått användes som riktlinje för att sätta en vattenlinje för bottenmålning. De visar flytläget på 
C55an utan motor. Gå upp med bottenfärgen ytterligare några cm så att du säkert inte får kantbeväxt-
ning. 
Alla mått mäts vertikalt längs skrovsidan. De utgår från översta punkten i det uppochner vända U 
(som sammanfogning av skrov och däck bildar). 
Avståndet mellan mätpunkterna är 50 cm, med första punkt 50 cm från akterspegeln. 
Måtten är: 680, 630, 613, 610, 617, 625, 637, 650, 665, 690 mm 
Vattenlinjen avslutas 360 mm akter om hörnet där stäven går över i botten. 
OBS använd dessa mått som en vägledning. Använd sedan ögat för att få en snygg linje. 



Roder 
 
När rodret sättes på plats så kontrollera alltid att roderspärren hindrar att rodret hoppar av sina tappar. 
Det finns några varianter på roder, uppfällbara och fasta roder. 
På dem uppfällbara rodren så finns det en säkerhetssprint som skall gå av vid grundstötning, men dom 
kan även gå av när man seglar  så det kan vara själ i att byta till en rostfri sprint . 
 
VARNING: 
Om du försöker styra båten med roderbladet helt eller delvis uppfällt utsätts rodret för stora onormala 
belastningar vilket kan resultera i ett roderhaveri. 
Man får se till att sprintarna är hela på roderhuvudet så att rorkulten sitter fast annars kan den lossna 
vid segling. 

Det finns ett Max mått 850mm 

samt ett Min mått 840mm 

Djup på roderbladet från nedersta punkten till undersida 

undre roderbeslag 



SEGEL OCH SKOT 
 

Fock: 
 
Den medföljande större schackeln sättes i stävöglan och skall hålla fockens halshorn. 
Fockskotet träs igenom öglan på travaren (under fjädern), stoppas med en stoppknop (pålstek). Den 
andra änden träs igenom blocket i focken (tänk på få den underifrån), tillbaka till blocket på travaren, 
ut till blocket i sidan och slutligen upp genom skotlåset på kölhissens huv. 
 
Förberedelse för bommen vid leverans 
 
Bygeln för storskotsblocket på bommen skall sättas ungefär rakt över skotpedistalen. ( Det behövs ing-
en låsbricka och skruv, det räcker att denna bygel sitter med en låsning ). 
Storskotets fasta ände träs genom hålet på skotpiedistalens ovansida och stoppas med en stoppknop. 
Dra linan till bommen ner till det ensamma blocket på piedestalen upp till bommen ner genom block-
et vid skotråttan och ut genom skotråttan. Man kan ställa in vinkeln på armen till skotråttan genom att 
lossa skruven i mitten och fästa den i den vinkeln man tycker passar för sig. 
 
Bygeln för kicken skall sättas 50-80 cm från masten. Ju längre ut den sitter desto mer böjer du masten 
när kicken stramas åt. Många föredrar att sätta blocket med skotlåset vid bommen. På så sätt kan man 
komma åt kicklinan bäst. Men det går även bra att sätta den åt andra hållet också. 

 

 

 

 

 



Storsegel: 
 
Uthalslinan i bomänden kan sättas på 2 sätt. A) Sätt en stoppknop på änden på uthalslinan. Trä den ge-
nom ringen i storen och tillbaka till skåran i hörnet av bommens ändbeslag. B) Låt uthalslinan vara dubbel 
och schackla fast linan i storen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cunninghamlinan sättes med en pålstek i bombeslaget. Upp genom Cunninghamblocket på storen och 
ned genom clamcleaten på styrbordsidan av masten eller genom blocket för nedhalat på költrumman. 
Nedre halshornet sätts med sprinten och övre halshornet sätts med en ögla genom hornet och stoppas 
med den svarta kulan. Sedan hissas seglet upp till övre mätmärket. På bommen sträcker man ut underli-
ket så att det blir sträck och justerar efter sitt eget trim. 



 Spinnaker och spinnakerutrustning: 
 
Spinnakerutrustningen levereras omonterad. 
Placering av skotråttorna för spinnakergajar och suggor är beroende av hur man lägger upp besättnings-
arbetet.  
Ett lämpligt upplägg är att placera skotråttan för suggan strax framför skotråttan för gajen. Skotråttorna 
skall alltid placeras så att man kommer åt att sätta dem med genomgående skruv från stuvfackets insida.  
Spinnakerbommen arrangeras med toplift och suggor. Topliften sitter integrerad i masten och fästes i by-
geln mitt på bommen.  
Spärrblocken schacklas i röstjärnsöglan. När blocket är obelastat snurrar trissan fritt åt bägge håll. Under 
belastning träder spärren in åt ena hållet. Hårdheten kan ändras genom att vrida hela blocket runt infäst-
ningsschackeln. De vanliga blocken schacklas i de aktre förtöjningsöglorna.  
Spinnakergajen är ”ändlös” den sättes alltså i ena spinnakerhornet, löper genom blocken och avslutas i 
andra hornet. (Tycker du inte om detta arrangemang så är det bara att dela gajen på mitten.) 
Det kan vara bra att dra spinnakergajen bakom skotpiedistalen för då kan rorsmannen sköta spinnaken 
under gipp och nertagning. 
Man kan låta liften sitta kvar när man sätter fast spinnakerbommen på masten. 

Ett exempel hur man kan placera beslagen för 

spinnakern. 

Ledbygel och linlås för suggor till spinnakerskot 

placerade max 500 mm för om vantinfästet 



RIGGTRIM 

Allmänna rigg och triminstruktioner för C55 av Kent Gunnarsson 

Mastlutning: Hissa upp ett måttband i storfallet, sträck upp och läs av mot mitten av akterspegeln 
(rekommenderar 7,67 m). 

 
Hjälpmedel: Använd riggspänningsmätare "Harken Rigtune Pro" för wire 2,5-5,0 mm. 
 
Grundtrim 
Mellanvind och platt vatten: Toppvant 250 (läses av på riggspänningsmätaren), undervant 164. Dessa 
värden är rekommenderade värden. 
 
Lättvind: Toppvant, släpp på vantskruv 2,5-4 hela varv, undervant, släpp på vantskruv 2,5-4 hela varv. 
Släpp lika mycket på både under och toppvant. 
 
Hårdvind: Utgå från läget Grundtrim (se ovan) enligt värdena 250 toppvant och undervant 164. Spänn 
vantskruv 2,5 helvarv på topp och undervant. Spänn lika mycket på både under och toppvant. 
 
Viktigt är att masten är rak i alla led! 
 

SEGELTRIM 
 
Lättvind 0-5 m/s 
Fock: Skotpunkt främre. Hissa focken löst så att rynkor precis försvinner. 
Skota in focken så akterliks telltells på gränsen faller. 
Storsegel: Bomuthal in ca 17 cm (viktigt att ta hänsyn till vågorna). Hissa storen löst. Skota storen så att 
akterliks telltells på gränsen faller. 
 
Mellanvind 6-9 m/s 
Fock: Skotpunkt mitten. Sträck upp focken ytterligare 4 cm. Skota focken hårt så akterliks telltells faller, 
släpp sedan skotet så telltells står bakåt. 
Storsegel: Bomuthal in ca 10-12 cm. Hissa storen så att rynkor försvinner. Dra i cunningham så att buken 
hamnar mitt i seglet. Skota storen så att akterliks telltells står bakåt. 
 
Hårdvind 10 m/s  
Fock: Skotpunkt längst bak. Hissa focken så att buken hamnar 20 cm från förstaget. Skota in focken hårt 
men stäng ej focken i toppen (se akterliks telltells, skall stå bakåt). 
Storsegel: Bomuthal in 4-6 cm. Hissa storen så att rynkorna försvinner. Dra i cunningham så att buken är 
mitt i seglet. Skota storen så att akterliks telltells står bakåt. 



Hårvinsdstrim, 9 m/s 

 

Trim: 

Brotchning: (skära upp) kan inträffa på kryss, halvind och undanvind, vad kan detta bero på?  

Orsakerna kan vara många ex,  

1. bukig stor,  

2. storsegel för hårt skotat,  

3. besättning för långt fram,  

4. besättning för lite häng (burkar för dåligt),  

5. kicken för hårt  ansatt vid slör med spinn,  

6. mastrim felaktigt.  

 

 Skotning: vindar 9m/s- . Fock 5-7 cm mer slack än normal bidevind skotning, kanske lite inslag i 

fockens förlik. 

 

 Storsegel lite slack i skotet så att det bli inslag längs mastliket. I hårdvind 14-17 m/s inslag på samt-

liga segel mao segla på lattraden på både fock och stor på alla bogar, utom slör/plattläns. Sträck 

cunninghamnen för att släppa ut vinden i toppen. 

 

 Riggtrim Hårda toppvant med en aning bakåtkrum (mao lite böjd topp bakåt), undervant hårt (detta 

för att ytterligare sträcka förstag) Nu kanske det finns någon som tänker att spänna undervant då 

kan man väl inte sträcka förstag men så är det för om man endast spänner toppvanten så krummar 

man masten bakåt och komprimerar masten (krymper den) då måste man räta på masten med 

hjälp av undervanten. OBS var noga med att inte få en s- kurva till mast (sidled). Nu har du fått ett 

bra grundtrim som du kan använda när det brallar i.  

 

 Detta hjälper inte fullt ut om inte du som rorsman är beredd att parera de kraftiga byarna samt du 

som gastar klarar av att hänga ut när det behövs. Ni måste vara samtrimmade så att gasten kan ge 

den information som behövs till rorsman som bara koncentrerar sig på styrningen. Segla plant, en 

regel är, inte mer krängning än 15 grader. 

 

 



 TRIMANVISNING FRÅN EDMANS SAIL 

 
 
För att dina segel ska fungera optimalt är det viktigt att få rätt grundtrim på masten. Här följer några tips 
om hur man åstadkommer detta. 
 
1. Se till att masten står i lod i sidled. 
 
2. Spänn upp riggen så att masten står spikrakt. Om masten böjer så är spridarna riktade för mycket 
bakåt. Det är mycket viktigt  att masten är riktigt inställd. Om masten böjer för mycket så blir storen 
alltför plan och då får man problem med höjden i lätt- och mellanvind. 
 
3. Ställ in rätt förhållande mellan toppvant och undervant. Detta gör man under segling. Gå fram och 
flukta utefter mastens framkant. Den ska inte böja i sidled under förstagsinfästningen. Kaltoppen böjer 
av något åt lä. Masten ska alltså vara i princip rak i sidled. Då har du rätt förhållande mellan topp- och 
undervant. 
4. Ställ in rätt vantspänning. Nu ska du skruva lika mycket i topp- och undervant. Som utgångspunkt kan 
man spänna riggen så att lä undervant är precis sträckt i mellanvind 4-6 m/s. I lätt vind släpper man ett 
eller ett par varv och i hårdvind spänner man upp ett eller ett par varv. 
 
 
 

Segel: 
C 55:an saknar en del av de trimanordningar som många andra båtar har, exempelvis häckstag och skot-
vagn.  Därför är det extra viktigt att grundinställningarna är riktiga  I vindar under 5 m/s skotar man sto-
ren så att  den översta tellisen står 50% bakåt och 50% framåt. Om man upplever att telltales i focken är 
oroliga så beror det oftast på att man har för litet sagg i förstaget och det åtgärdar man genom att 
släppa i riggspänningen.  
När vinden ökar över 5 m/s ska alla akterlikstellisar i storen peka bakåt. Bomuthalet dras så att seglet blir 
plant i nedre delen. 
Det viktigaste i hårdvind är att styra så att båten inte kränger mer än 10-15 grader samtidigt som man 
bibehåller båtens fart. Det är en balansakt som kräver en del träning. Eftersom det är svårt att plana ut 
seglet så tvingas man släppa av på storskotet i hårdvind för att inte kränga för mycket. Man kan också 
pröva att  dra cunningham hårt. Då böjer masten något  och buken flyttas fram vilket leder till att kraften 
i seglet minskar.  
 

Mastlutning: 

Det finns många teorier på vilken lutning masten skall ha. 



 
Seldén - Vantskruv 

Artikelnr: 174-321-13 

 
C55 - Snabbkabinhake med svirvel 

Till kicken 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 
C55 - Fockschackel 

 
C55 - Drop-nose-pin 

 
C55 - Stående rigg 

Över- och undervant, samt förstag.  

 
Seldén - Toggle 

 
Robship - Vantskydd 

Atikelnr: 8914 

Seldén -   

C55 bom 

Artikelnr: B085-0553 

 
Seldén - C55-mast Alto 

Artikelnr: D13-C075-0553R 

 
Seldén - C55 spinnakerbom 

Artikelnr: S042-0553 

 
C55 - Spinnakerbomshölster 

Hållare för spinnakerbommen, i tålig 

canvas, 

 som monteras längs med bommen. 

 
C55 - Roder 

Kompl. med rorkult, förlängare 

och roderbeslag. 

 
C55 - Kölplatta övre 

 
C55 - T-stopp till kölen 

 
C55 - Kölpinne 

I kolfiber. Håller kölen på plats. Går av vid en 

eventuell grundstötning och minskar på så vis... 

 
C55 - Winchhandtag 

Till kölen 

Reservdelslista för C55 

http://www.baths.se/sv/beslag/riggbeslag/riggbeslag/selden-vantskruv.html
http://www.baths.se/sv/beslag/riggbeslag/riggbeslag/selden-vantskruv.html
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http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/c55-fockschackel.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/c55-drop-nose-pin.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/c55-drop-nose-pin.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/c55-staende-rigg.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/c55-staende-rigg.html
http://www.baths.se/sv/beslag/riggbeslag/riggbeslag/selden-toggle.html
http://www.baths.se/sv/beslag/riggbeslag/riggbeslag/selden-toggle.html
http://www.baths.se/sv/beslag/ovrigt/robship-vantskydd.html
http://www.baths.se/sv/beslag/ovrigt/robship-vantskydd.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-bom.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-bom.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-bom.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-mast-till-c55.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-mast-till-c55.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-spinnakerbom.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-rigg/selden-spinnakerbom.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-ovrigt/c55-roderfodral-1.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-ovrigt/c55-roderfodral-1.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-roder.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-roder.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-kolplatta-ovre.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-kolplatta-ovre.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-t-stopp-till-kolen.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-t-stopp-till-kolen.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-kolpinne.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-kolpinne.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-winchhandtag.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-winchhandtag.html


 
C55 - Roderfodral 

Heltäckande roderfodral från North Sails 

 
C55 - Motorplatta 

Platta för att fästa utombordare.  

Fästes med sikaflex på akterpegeln. 

 
C55 - Dyvika 

Med O-ring 

 
C55 - Stuvfackslucka 

Mått uttagshål: 530x280mm 

 
C55 - Expanderplugg 

 
C55 - Liten inspektionslucka 

Med O-ring 

 
C55 - Stor inspektionslucka 

Med O-ring 

 
Robship - Rope bag large 

Fallpåse som underlättar ordningen i sitt-

brunnen.  

 
Blue Performance - Cockpit bag 

Fallpåse som underlättar ordningen i sittbrunnen.  

Passar bra till t.ex. C55an. Fallpåsen har ett... 

 
C55 - Spinnakerbag 

Gjord i kraftig kapellväv med 

gummicord  

 
Ronstan - Travare 

Artikelnr: RF995 

 

http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-roderfodral.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-roder-o-cb/c55-roderfodral.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-skrovbeslag/c55-motorplatta.html
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http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-skrovbeslag/c55-dyvika.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/luckor/c55-stuvfackslucka.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/luckor/c55-stuvfackslucka.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-skrovbeslag/c55-expanderplugg.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-skrovbeslag/c55-expanderplugg.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/luckor/c55-liten-inspektionslucka.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/luckor/c55-liten-inspektionslucka.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/luckor/c55-stor-inspektionslucka.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/luckor/c55-stor-inspektionslucka.html
http://www.baths.se/sv/beslag/ovrigt/robship-rope-bag-large.html
http://www.baths.se/sv/beslag/ovrigt/robship-rope-bag-large.html
http://www.baths.se/sv/beslag/ovrigt/robship-rope-bag-large-1.html
http://www.baths.se/sv/beslag/ovrigt/robship-rope-bag-large-1.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-skrovbeslag/c55-spinnakerbag.html
http://www.baths.se/sv/tillbehor-efter-batklass/c55/c55-skrovbeslag/c55-spinnakerbag.html
http://www.baths.se/sv/beslag/skrovb/skenor-och-travare/ronstan-travare.html
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TÅGVIRKE TILL C55 

 

Robline 

Storfall               16 m   6 mm    Dinghy Control / Globe 5000  vit-röd 

Gajar                  20 m   6 mm    Dinghy Racing  orange-silver 

Cunninghamn     3,2m   4 mm    Dinghy Control / Globe 5000 orange-silver 

Fockfall              22m    6 mm    Dinghy Control / Globe 5000 vit-grön 

Kick                    5,5 m  6 mm    Dinghy Control / Globe 5000 orange-silver 

Spinnakerfall     15 m    6 mm    Dinghy Control / Globe 5000 vit-navy 

Fockskot            14 m    6 mm    Dinghy Racing  röd 

Storskot             10 m    8 mm    Dinghy Racing  blå 

Suggor                6 m     6 mm    Dinghy Control / Globe 5000 grön-silver 

Lift                      9 m     6 mm    Dinghy Control / Globe 5000 svart 

Bomuthal            5 m     4 mm    Dinghy Control / Globe 5000  

Nedhal                1,5 m  4 mm    Dinghy Control / Globe 5000  

 

För att byta linor till lift och spinnaker fallet är man många gånger tvungen att borra ut popnit 

(blindnitarna ) till beslaget så att man kan ta ut och trä in linan. 

Man använder 4,8 x 12 mm popnit (blindnit) . 



Exempel hur man kan utforma dokument för en klubb som lånar ut sina båtar  
 
 
 
1. Regler för lån av C55 båtarna  
2. Handhavande av köl  
3.  Riggning/Segelsätttning  
4. Hårdvindstips  
5. Spinnaker sättning  
6. Checklista  
7. Handhavandekurs 
8. Tekniska Data  

 

1.Regler för lån av C55-båtarna  

Klubben förfogar över X st. C55 segelbåtar med sänkköl, som i första hand ska användas av klubbens 

aktiva ungdomar för träning, tävling och seglarskola. I det mån båtarna är tillgängliga, kan de även lånas 

av övriga medlemmar, under förutsättning att medlemmen har kvalificerat sig för lån av båtarna.  

 

För att kvalificera sig för lån av C55 båtarna ska medlemmen ha deltagit i en handhavandekurs för C55, 

vara seglingskunnig samt ha förarbevis eller motsvarande navigationskunskaper. All segling sker på 

egen risk.  

 

En besättningsman måste vara minst 15 år. Minst två i båten måste vara godkända i handhavande av 

båten, vid spinnakersättning måste minst 2 st. vara godkända i handhavandekursen.  

 

Segel, material och loggbok till C55 båtarna förvaras i skåp i klubblokalen. Nyckel till skåpen erhålls efter 

undertecknande av lånehandling, som finns att ladda ner från hemsidan eller hämtas på kansliet.  

 

I undantagsfall måste även en depositionsavgift lämnas (endast vid lån till icke medlemmar, vilket end-

ast kan ske efter beslut i styrelsen eller VU)  

 

På kansliet finns även bokningslistan/kalendern. Båt får lånas endast 1 dag åt gången eller längre enligt 

överenskommelse, endast en gång får bokas i förtid (om det inte är en tävlingsbokning). Träningstider 

och tävlingar bör registreras i god tid innan aktuell lånetidpunkt.  

 

Kostnad för lån av C55 för klubbens medlem:  

-de som aktivt Jolle tränar på klubben (inkl. betalt träningsavgift): 0 kr  

-de som aktivt Kölbåtseglar på klubben: 0 kr  

-övriga medlemmar 200 kr för 4 timmars bokning, 500 kr för heldagsbokning.  

 

 

 

 



Det är obligatoriskt med besiktning av båtarna före och efter lån. Besiktning görs av låntagaren själv enligt 

ett protokoll som skrivs under och lämnas in till kansliet direkt efter lån tillsammans med nycklarna. Om 

nycklar och be 

siktnings protokoll inte lämnas in direkt efter lån, kommer en extra avgift på 200 kr att debiteras den som 

lånat båten.  

 

Medlem betalar för självrisken eller för skador som uppstår under lånetiden. Självrisken är xxxx:-  

 

Båtens loggbok ska läsas igenom före och skrivas i efter lån av båt av låntagaren.  

 

Checklista/besiktningsprotokoll finns i materialskåpet eller på kansliet. Kopia finns med denna handbok. 

Gå igenom och pricka av denna före och efter lån av båt  

 

Om båten står på land, sjösätts den med bil och trailer. Observera att kölen måste höjas till max högt läge 

innan sjösättning. OBS Sjösättning från trailer endast av kvalificerade vuxna.  

 

OBS: Kölen ska inte låsas med sprint i nedvevat läge (vid eventuell grundstötning finns det risk att 

låssprinten böjs och gör det svårt att lyfta kölen för att komma loss från grundet)  

 

Segling utan ha med sjökortet vid okända vatten är inte tillåtet.   

 

Flytväst obligatoriskt på alla ombord vid lån av Klubbens båtar.  

 

Vid vindhastighet över 7 m/s får båten inte seglas med spinnaker om man inte har erfarenhet av det.  

 

Segling efter mörkrets inbrott är inte tillåtet, då båten inte har några lanternor.  

 

Båten skall fendras av och förtöjas ordentligt efter avslutad segling. Glöm inte att förtöja med spring och 

att låsa båten.  

 

Seglen skall rullas ihop och läggas på sin plats på angiven plats. Om seglen är våta skall de hängas upp för 

tork .  

Spinnakerbom lägges in på sin plats.  

Rodret tas av och ställs  på sin plats.  

 

Rengöring av båten skall ske efter användande. Inget skräp lämnas kvar i båten.  

Länsa allt vatten om behövligt. Båtarna ska alltid ha kapell när de inte används om det finns sådant.  

 

Står de på land ska de ställas med fören högt, så att vattnet rinner ur länsarna i akterspegel.  

OBS: Om båten tas upp på sin trailer, kontrollera att kölen är helt uppe när den vevas upp på trailern och 

att kölen därför sänks ned mot stödplattan på trailern, så att kölens tyngd tas av stödplattan.  

 

Lämna in nyckel och besiktningsprotokoll till kansliet efter seglats.  

 



Vid eventuella skador, meddela även omgående StSS kansliet och materialansvarig  

Dokument nr.:12.2.1 Styrande Dokument Datum: 2007-09-12 Rev. 0 C55-båtar. Regler för lån och handha-

vande av båtar Utarb. av: TJ Sid. 5 av 15  

 

2.Tekniska Data:  

 Längd: 5,51 m  

 Bredd: 2,05 m  

 Djupgående: 0,4-1,1 m  

 Totalvikt: 530 kg  

 Kölvikt: 180 kg  

 Bärighet: 5 personer/400kg  

 Mastlängd: 7,1 m  

 Storsegel: 10,8 m2  

 Fock: 6,5 m2  

 Spinnaker 21 m2 



Ett exempel hur man kan lösa bokningarna genom sin hemsida 



Förslag på fördelningen av uppgifterna som skall göras när man seglar 2 st 

 
Slag Focken Sätta spinna-

ker 

Tag ner 

spinnaker 

Gippa 

Rorsman Luta sig 

inåt 

Kasta sig 

bakåt 

Titta 

framåt 

Slå 

Släppa 

skotet lite 

efter sla-

get 

Skota hårt 

 
Drar i lovarts-

gaj 

För att hjälpa 

till att spinna-

kern fylls 

Släpper 

gajen 

Kör friflygande 

efter gippen 

Trimma 

Förgast 

  

Informerar 

om andra 

båtar runt 

om kring! 

Luta sig 

inåt 

Kasta sig 

bakåt 

Gå över 

när man 

kommit på 

ny kurs 

Ta tag i 

fock-

skoten 

Vara be-

redd att 

skota i 

lä 

Sitta 

kvar, 

skota 

focken 

sittande 

i lä Titta 

på veck-

et i sista 

våden 

(kjolen) 

Lossa bom-

men från bom-

men 

Lyft upphalet 

till ett märke, 

koppla gajen 

Sätt fast på 

masten 

Se till att 

kicken blir an-

satt 

Ev släppa ut-

halet 

Lossa sug-

gorna 

Hissa spinna-

kern, 

Trimma sug-

gorna 

Lossa 

bommen 

från mas-

ten 

Drag ner 

suggorna 

om det be-

hövs 

Lossa lif-

ten till 

märket, 

sätt fast 

på bom-

men 

Focken dras 

över 

Riv spinna-

kern 

Lossa bommen 

från masten 

Tag hem lä sug-

gan 

Koppla loss ga-

jen 

Sätt nya gajen 

Koppla till mas-

ten 

Släpp suggorna 

Gippa storen 

Genom att ta tag 

i kicken och dra 

över bommen 

 

  



  Slag Focken Sätta spinna-

ker 

Tag ner 

spinnaker 

Gippa 

Rorsman Luta sig inåt 

Kasta sig 

bakåt 

Titta framåt 

Slå 

Skota hårt 

       

Mittgast 

  

  

  

  

  

  

Luta sig inåt 

Kasta sig 

bakåt 

Gå över när 

man kommit 

på ny kurs 

Ta tag i fock-

skoten 

Vara beredd 

att skota i lä 

Sitta kvar, 

skota focken 

sittande i lä 

Titta på veck-

et i sista vå-

den (kjolen) 

Se till att 

kicken blir 

ansatt 

Ev släppa ut-

halet 

Hissa spinna-

kern, lägg li-

nan på styr-

bord sida 

Stå längre 

bak och hissa 

Kör frifly-

gande 

2 - 3 båtläng-

der innan 

märket 

Släpp gajen 

Lossa fallet 

  

  

Kör frifly-

gande efter 

gippen 

Trimma 

Förgast 

  

Informerar 

om andra 

båtar runt 

om kring! 

Luta sig inåt 

Kasta sig 

bakåt 

Gå över när 

man kommit 

på ny kurs 

  Lossa bom-

men från 

bommen 

Lyft upphalet 

till ett märke, 

koppla gajen 

Sätt fast på 

masten 

Lossa sug-

gorna 

Trimma sug-

gorna 

Lossa bom-

men från mas-

ten 

Drag ner sug-

gorna om det 

behövs 

Lossa liften 

till märket 

och koppla 

loss gajen, 

sätt fast på 

bommen 

Riv spinna-

kern 

Lossa bom-

men från 

masten 

Tag hem lä 

suggan 

Koppla loss 

gajen 

Sätt nya ga-

jen 

Koppla till 

masten 

Släpp sug-

gorna 

Gippa storen 

Genom att ta 

tag i kicken 

och dra över 

bommen 

Focken dras 

över 

 

  

Förslag på fördelningen av uppgifterna som skall göras när man seglar 3 st 



 

FLAGGBOKSÄVER SOM ANVÄNDS VID KAPPSEGLINGAR 










