LIROS/SYLT
Riggningsguide för Laser

Grattis till att du valt att segla Laser!
Oavsett om du är helt ny inom segling eller en erfaren seglare i
annan klass förtjänar du att segla med de bästa trimlösningarna
och det bästa tågvirket. Därför har LIROS i samarbete med Swedish
Youth Laser Team (SYLT) tagit fram den här guiden till hur du riggar
din Laser, så att du snabbt och enkelt ska kunna komma igång.
Det är ingen tillfällighet att vi i SYLT seglar med LIROS. Vi vet hur
svårt det är att segla med ett skot som trasslar sig, och vi vet att en
brusten kicklina kan vara skillnaden mellan vinst och förlust i en regatta. Därför seglar vi med marknadens bästa linor från LIROS, som
garanterar hög och jämn kvalitet.
Vi ses ute på banorna!

Guiden utgår från att powerpack (block- och råttplatta) är fäst på båten.

Uthal [1 st LIROS Shock Cord (1 m, 4 mm), 1 st LIROS D-Pro (3 m, 4mm), 2 st LIROS Magic Pro (3,8 m + 35 cm, 4 mm)] [3 st enkelblock, 1 st block med hunsvott]

1. Bind ner seglet i bommen med antingen uthalsbandet eller LIROS D-Pro.
2. Fäst LIROS Shock Cord (1 m, 4 mm) genom att först göra en stoppknut i ena änden av
linan. Trä sedan linan genom cleaten på bommen, och bind i antingen uthalsbandets ögla eller
i linan. Fäst inte corden direkt i seglets öljett.
3. Fäst LIROS D-Pro (3 m, 4 mm) och LIROS Magic Pro (3,8 m, 4 mm) i blocket med hunsvott
med pålstekar i vardera ände av blocket. Trä sedan D-Pro genom plastbygeln på änden av
bommen, genom ett block du fäster i öljetten på seglet. Fäst sedan tillbaka i bygeln med en
pålstek.
4. Fäst blocken på masten som uthalet kommer löpa genom i vardera ände på LIROS Magic
Pro (35 cm, 4 mm) med pålstekar. Knyt blocken med en råbandsknop ovanför bominfästningen.
5. Trä LIROS Magic Pro (3,8 m), som sedan tidigare är fäst i blocket med hunsvott, genom i
tur och ordning: Mastblock 1, block med hunsvott, mastblock 2, ner till blockplattan och sedan
till powerpacket.

Cunningham [1 st LIROS D-Pro (80 cm, 9 mm), 2 st LIROS Magic Pro (3,4 m + 35
cm, 4 mm)] [1 st block med hunsvott, 1 st enkelblock]

1. Fäst LIROS D-Pro (80 cm, 9 mm) och LIROS Magic Pro (3,4 m, 4 mm) I vardera ände av
blocket med honsvott med pålstekar. Gör en ögla med pålstek i den ände av D-Pro som inte är
fäst i blocket.
2. Trä LIROS D-Pro genom öljetten i mastliket på seglet, trä öglan mellan uthalet och bommen,
och sedan ner till den övre sprinten i kicken, fäst med en pålstek.
3. Fäst enkelblocket i LIROS Magic Pro (35 cm) med en pålstek, knyt sedan fast runt masten
med en pålstek under kickbeslaget.
4. Trä LIROS Magic Pro (3,8 m) som tidigare är fäst i blocket med hunvsott, genom i tur och
ordning: Enkelblocket, upp genom hunsvottet, ner till blockplattan och sedan till powerpacket.

Gummicord centerbord [1 st LIROS Shock Cord (1,25 m, 7 mm)]
1. Fäst LIROS Shock Cord (1,25 m, 7 mm) i kroken genom att trä linan genom hålet och sedan
göra ett halvslag i ena änden.
2. Trä LIROS Shock Cord genom en ögla i blockplattan, tillräckligt stor för att kroken ska komma igenom men inte större, och fäst i förbeslaget med en pålstek. Kontrollera att corden inte
är slapp när centerbordet är helt nere.

Travare [1 st LIROS D-Pro (3 m, 9 mm)] [1 st travarblock]
1. Gör en ögla i ena änden av LIROS D-Pro (3 m, 9 mm) med en pålstek.
2. Trä hela linan genom bägge beslagen, glöm inte travarblocken!
3. Trä linan genom öglan i ena änden. För att kunna spänna travarlinan maximalt, gör trekanten så liten som möjligt. När du är nöjd med avpassad storlek på trekanten, gör ett halvslag
om egen part.
4. Trä linan genom cleaten, passa ett handtag du kan dra i som också stoppar linan från att
löpa ut ur cleaten.

Hängband [1 st LIROS Magic Pro (85 cm, 4 mm), 1 st LIROS Shock Cord (1 m, 4
mm)]

1. Gör en ögla i ena änden av LIROS Magic Pro (85 cm, 4 mm) med en pålstek. Trä genom
hängbandet så att öglan hänger ut på ena sidan.
2. Trä linan genom beslaget på motsatt sida av där öglan hänger ut (om öglan hänger ut på
babordssidan, ta styrbordsöglan) tillbaka genom öglan.
3. Fäst änden med en pålstek i det andra beslaget. Kontrollera att du kan släppa upp hängbandet respektive spänna det tillräckligt.

Skot [1 st LIROS Magic Sheet (14 m, 7 mm)]
1. Trä skotet genom spärrblocket. Kontrollera at blocket spärrar åt rätt håll.
2. Trä skotet genom blocken och tygbandet, fäst med stoppknut.

Harken XD Kick [1 st LIROS Regatta 2000 (4 m/4,4 m, 4 mm) 1 st LIROS D-Pro

(1,3 m, 4 mm)] [1 st Harken XD kickblock, 1 st dubbelblock med hunsvott, 1 st vajerblock med
hunsvott]
1. De olika angivna längderna beror på huruvida man vill använda den sista utväxlingen. Själva
använder vi den inte, men vi lämnar möjlighet för dig att välja att använda den sista utväxlingen
genom att välja längden 4,4 m.
2. Trä LIROS Regatta 2000 in genom råttan på kicken, upp genom blocket. Trä linan ovanför
det lilla blocket på kicken.
3. Trä linan genom kickblocken och dubbelblocket med hunsvott och kontrollera att linan inte
ligger korsad.
4. Fäst nere i kickblocken om du väljer att inte använda den sista utväxlingen. Annars trä som
vanligt och fäst i dubbelblocket med hunsvott.
5. Fäst LIROS D-Pro (1,3 m, 4 mm) i dubbelblocket med hunsvott med en pålstek. Trä sedan
genom vajerblocket med kicknyckel.
6. Trä linan nerifrån och upp genom det lilla blocket på kicken, upp tillbaka till vajerblocket med
kicknyckel och fäst med en pålstek.
7. Kontrollera att du kan spänna och släppa kicken tillräckligt. Kicken är perfekt när dubbelblocket med hunsvott precis går i vajerblocket med kicknyckel när kicken är släppt och seglet
uppe.

