Skemaets opbygning & Retningslinjer for point givelse
Skemaet er inddelt i fem temaer;
1) Skrog & Fribord
2) Dæk & Ruf
3) Aptering / Cockpit / Motor
4) Rig & Sejl
5) Særlig indsats
De fire første grupper er så yderligere inddelt i;
Originalitet
Materiale valg ved renoverings- og vedligeholdelsesarbejdet.
Arbejdets udførelse
Udseende og stand
Der tages hensyn til bådens alder, så for at belønne de ældste både, hvis originalitet er
vanskeligere at bibeholde, bliver punktet originalitet ganget med en aldersfaktor (alder/100 +1).
Listen af ting der kan trække ned ved vurderingen er lang og umulig at lave, ligeledes er listen af
”tilladte” ting. Det er også umuligt at nedfælde hvor meget en given ting skulle trække fra. Så
følgende liste er kun en guideline.

Guideline til point givning
1

Skrog / fribord
Hvis en kutter feks. har fået afkortet hækken eller anden stor ændring af skroget

-2

Hvis koøjer er ændret i facon og/eller størrelse

-0,5

Tilladte ting (dog sådan at både der fra byggeåret har bevaret de originale materialer og udseende
har forret)
Lister i nådder
Laminerede svøb
Diverse forstærkninger

2

Dæk & Ruf
Hvis oprindeligt ruf har skiftet udseende

-0,5

Hvis oprindelig forluge, skydekappen, træskylight har skiftet udseende eller materiale

-0,5

Hvis oprindelig lav skandæksliste er forhøjet eller rundliste er gjort kraftigere

-0,25

Hvis oprindelige skandæks-og rundlister er ændret fra lakeret mahogni til andre træsorter.

-0,25

Hvis der senere end byggeåret er påbygget doghouse

-1

Hvis en oprindelig åben båd har fået kahyt

-2

Hvis beslag ikke er tilpasset oprindeligt udseende

-0,25

Hvis glasfiber på dæk og/eller ruftag i stedet for lærred

-0,5

Tilladte ting (dog sådan at både der fra byggeåret har bevaret de originale materialer og udseende
har forret)
Ikke originalt teakplankedæk
Plywooddæk under lærred/glasfiber
Søgelænder
Spilkopper (helst bronce før cirka 1950)

3

Aptering / Cockpit / Motor
Hvis cockpittets indretning ikke er tæt på det originale

-0,5

Hvis apteringen om læ ikke har originalt udseende (visse praktiske ting er tilladt)

-0,5

Hvis motoren er skiftet

-1

Tilladte ting (dog sådan at både der fra byggeåret har bevaret de originale materialer og udseende
har forret)

Indbygget motor

4

Rig og sejl
Hvis en brøkdelsrig er ændret til mastetoprig

-1

Hvis sejlarealet på entype-eller klassebåde er ændret

-1

Tilladte ting (dog sådan at både der fra byggeåret har bevaret de originale materialer og udseende
har forret)
Gaffelrig til Bermudarig
Afkortet bom
Rustfri wire og beslag
Moderne tovværk
Moderne blokke
Dacrondug
5

Særlig indsats, Her nævnes ting som ved et skøn giver plusser og minusser
Hvis der er gjort en indsats for at kortlægge bådens historie

1

