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Ofte stillede spørgsmål til biblioteksindhold. 
 

Hvad indeholder biblioteket? 

Biblioteket indeholder resterende arkivmateriale om LM bådene og som af LM Wind Power blev overgivet LM 

Klubben, Danmark i februar 2020. 

Yderligere indeholder biblioteket materiale indsamlet af LM Klubben, Danmark gennem medlemsskaren og 

viderebringes med tilladelse.  

Hvordan kan jeg finde rundt i biblioteket? 
Biblioteket er opbygget i tre hovedgrupper. 

a. Mappe med generelle informationer for bådene.  

b. Mappe med artikler på andre sprog end dansk. Artiklerne kan findes hos de omhandlede både. 

c. Mappe for hver af de 25 bådtyper inkl. de 4 speedbåde.  

Hvad indeholder mappen med de generelle informationer? 
a. LM bibliotekets opbygning.  

b. LM bådprogrammet 

c. LM nummersystem, produktionsperiode, farveskema mv. 

d. LM linjeopbygning på bådene 

e. LM bådenes godkendelse bla. Veritas og Lloyds 

f. LM gelcoat guide og kodernes betydning 

g. LM rulle og rebbesystemer. 

h. LM arkivmateriale. 

Hvad indeholder mappen med artikler på fremmed sprog? 
Biblioteksmappen indeholder artikler, tests og reklamer på  

a. Fransk,  

b. Spansk,  

c. Italiensk,  

d. Finsk,  

e. Engelsk,  

f. Tysk  

g. Svensk 

Hvad indeholder mapperne for de enkelte bådtyper? 
Hver bådtype har en mappe med indhold opdelt i fire emnegrupper.  

a. Tekniske informationer, specifikationer, mål, farvekoder, apteringstegninger og meget mere 

b. Artikler og tests 

c. Annoncer og reklamer 

d. Billeder og tegninger 

Hvor finder jeg placeringen af min båds fabrikationsnummer? 
Det finder du i generelle informationer i undermappen LM Bådenes nummersystemer.  

Hvor finder jeg Længde-, bredde-, dybgang- og vægten på min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer. 

Hvor finder jeg højden på min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer. 

Hvor finder jeg højden på masten på min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer.  

Hvor finder jeg apteringstegninger til min båd? 
Såfremt apteringstegninger findes til din båd i biblioteket, da finder du tegningerne under tekniske informationer. 



Hvor finder jeg informationer om masten på min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer. 

Hvor finder jeg mål på sejl til min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer med specifikationer. Såfremt informationer fra 

Green Sails også findes til din båd i biblioteket, da findes disse også i tekniske informationer. 

Hvor finder jeg dimensionerne af løbende rig? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer. 

Hvor finder jeg mål til Profurl Rullefok? 
Såfremt mål til Profurl Rullefok findes til din båd i biblioteket, da finder du tegningerne under tekniske informationer  

Hvor finder jeg farvekoderne til min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer. 

Hvor finder jeg rumindholdet i vand- og brændstoftankene på min båd? 
Det finder du i mappen for din bådtype under tekniske informationer i specifikationer. 

Hvor finder jeg mål til vinteropbevaringsbukke? 
Såfremt mål til bukke findes til din båd i biblioteket, da finder du tegningerne under tekniske informationer. 

Hvor finder jeg mål på vinduesprofiler til min båd? 
Såfremt mål til vinduesprofiler findes til din båd i biblioteket, da finder du tegningerne under tekniske informationer  

Hvor finder jeg tykkelsen på vinduerne til min båd? 
Såfremt mål til vinduesprofiler findes til din båd i biblioteket, da finder du tegningerne under tekniske informationer i 

specifikationer. 

Hvor finder jeg propellerstørrelser til min båds motor? 
Såfremt propellerstørrelser findes til din båd i biblioteket, da finder du tegningerne under tekniske informationer  

Hvor finder jeg informationer om LM 27 stabilitet? 
Det finder du i mappen for pågældende bådtype under artikler og tests. 

Hvor finder jeg de flotte tegninger af min båd fra Sejlernyt? 
Det finder du i mappen for din bådtype under billeder og tegninger. 
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