Delphinus
Fakta
Längd: 4,00 m
Bredd: 1,30 m
Segelyta: ca 7/10,4 m2
Masthöjd: ca 6,5 m
Djupgående*: ca 0,9 m
Besättningsvikt: 75-180 kg
Vikt båt**: ca 70 kg
Design: Pontus Nilsson
*Med centerbordet nere maximalt. Djupgåendet varierar även
med last- och besättningsvikt.
**Endast en uppskattning, ty ingen båt har byggts färdig ännu.
Idén
Jag ville ha en båt som man skulle kunna segla både själv och på två, i vilken det dessutom skulle vara mycket
enkelt att stoppa undan sin packning under färdsegling. Båten skulle vara snygg och allra helst segla bra.
Delphinus är dels en båt anpassad efter sommarens seglarläger, men dessutom är båten tänkt att kunna
användas till mer självständiga campingturer, som att paddla med tält och campingkök, fast med jolle.
Namnet
Delphinus är det latinska namnet för vanliga delfiner och stjärnbilden ”Delfinen”. Enligt en historia inom
grekisk mytologi är stjärnbilden en viss delfin som havsguden Poseidon belönat med en plats i himlen efter
att denna delfin övertalat Amfitrite att gifta sig med Poseidon. Båtens segelmärke ska föreställa denna
stjärnbild.
Designen
Delphinus har ett slankt skrov tänkt att lätt glida genom vattnet. För att uppväga problemet med kort hävarm
när man burkar ska båten även förses med hängbrädor på sidorna, i likhet med de på segelkanoter.
Delphinus ska kunna plana och ha gennaker på peke för ökad prestanda i undanvind. För att förenkla
hanteringen av detta segel för den lilla besättningen ska det finnas ett rör på fördäck dit gennakern dras ner
såsom på många moderna serietillverkade jollar.
För att förenkla segling med lättare besättning i hårt väder ska segelytan på ca 10,4 m2 kunna revas till ca
7 m2. Precis som på många andra UBB-båtar finns stora packutrymmen för att underlätta vid längre segling.
Utrustning
-

Gennaker med peke och rör
Revbara segel
Skotskena för storsegel
Uthal, cunningham och skotskena placerat inom räckhåll för både rorsman och gast
Kick på masten
Stuvutrymmen
Hängbrädor och burkband

Pontus Nilsson

Ungdomarnas Båtbygge
Verksamheten startade 1963 i kommunal regi med både båtbygge och
seglarläger. Vi expanderade till att som mest omfatta tre bygglokaler på
olika ställen i Stockholm. Eftersom anslagen drogs in drivs verksamheten
sedan 1983 i form av en ideell förening. Sedan starten har över 500 båtar
byggts. De flesta är konstruerade av våra egna instruktörer för att vara bra,
lättbyggda och passa in i verksamheten.
Besök gärna vår hemsida
http://ubb.seglar.nu

