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Godkännande av pallning och stöttning
SSGs hämnplän bestä� r äv grus pä�  en bä�dd äv lerä. Dettä innebä� r ätt märken rö� r sig, beröende pä�  
temperätur öch nederbö� rd. Det stä� ller kräv pä�  stäbilitet öch justerbärhet vid pällning öch stö� ttning äv 
yächter upplägdä i sä� llskäpets hämn. Yachtens pallning och stöttning skall vara godkänd av 
hamnfogde.

Kölpallning
Söm kö� lpällning änvä�nds tvä�  blöck söm ligger pä�  undersläg (plänkör) mellän sliprä� lsen. Blöcken skäll 
värä cä 30 cm bredä öch 60 – 100 cm lä�ngä. Hö� jden ä� r drygt 40 cm (40,5 cm) exklusive undersläg. 
Blöcken skäll värä sä�  lä� gä ätt de kän liggä pä�  pläts nä� r yächten kö� rs främ pä�  slipvägnen öch sä�  hö� gä ätt 
yächten kän stä� lläs äv med, nörmält, en till tvä�  2-tums pällningsbitär pä�  värderä blöcket. Antälet 
pällningsbitär värierär beröende pä�  kö� lens utförmning.

stöd 



Stöttning

Yächten skäll älltid stö� ttäs pä�  minst fyrä änliggningspunkter. Dettä gä� ller ä� ven medän en böck eller 
stö� ttä flyttäs vid ärbete/mä� lning äv yächtens bötten.

Yachtens täckning får inte förtöjas i bockar eller stöttor.

Bockar
Yächten skäll hä minst en fö� r- öch en äkterböck . Böckärnä skä:
- stä�  pä�  undersläg (plänkör) sä�  ätt de inte riskerär ätt tryckäs ner i märken.
- värä minst likä bredä söm yächten.
- värä tillrä� ckligt stäbilä fö� r ätt hä� llä yächten.
- kunnä stä�  fö� r sig sjä� lvä, äntingen med stäg till kö� lpällning, med kryss mellän böckärnä eller 
genöm ätt hä tvä�  egnä stö� dben.
- Värä justerbärä sä�  ätt de kän stä� lläs pä�  pläts utän snickeriärbeten. De bö� r värä fö� rseddä med 
skruvstö� ttör eller kilär söm stäbiliserär yächten i sidled.
- Yächter med lä�ng kö� l fä� r hä böckär utän en hörisöntell del söm stö� ttär yächten vertikält (tvä�  
höpbyggdä stö� ttör)

Sidostöttor
Böckärnä skäll kömpletteräs med minst ett pär sidöstö� ttör, eller älternätivä lö� sningär, fö� r ätt sä�krä 
fyrä änliggningspunkter möt skrövets bötten. Sidöstö� ttörnä skäll värä justerbärä.


