
Det räcker med ett skrov i familjen, alla från 
10år-100 år kan segla Laser tack vare det enkla 
systemet att växla mellan de tre riggalternativen 4,7, 
Radial och Standard.

Lasern är robust och även ”välbyggda” kan komma 
under bommen. 

Alla från nybörjare till Olympier finner sitt lystmäte i 
denna jolle som funnits sedan mitten av 1970-talet.

Världens största jolleklass!

Hjälp oss att bli ännu större!

Multiredskapet Laser



Kontaktuppgifter:
Svenska Laserförbundet
Anders Pettersson
Co/ Akademibokhandeln Mora
Kyrkogatan 3A
79230 

Internationella kontakter: Johan Claesson, 070-2206777
Ordförande: Anders Petersson, 070-2933669
Sekreterare: Bertil Kröjtz, 070-3754048
Kassör: Päivi Laaksonen, 070-8281711
Tävlingsansvarig: Johan Claesson, 070-2206777
Co-ordinator Youth: Anders Petersson, 070-2933669
Co-ordinator Women: Caroline Bristulf Norén, 070-3752635
Co-ordinator Master: Tomas Franzén, 0730697909
Co-ordinator Laser Standard: Claes Törnsten, 070-7144366
Co-ordinator Laser Radial: Anders Pettersson, 070-2933669
Co-ordinator Laser 4.7: Anders Pettersson, 070-2933669
Mätansvarig: Johan Claesson, 070-2206777      



Laser 4.7
Är den snabbast växande klassen i världen! Vi har idag ca 
30st Laser 4.7 seglare i Sverige som tränar aktivt och vi 
vill bli många �er. På tävlingarna så konkurrerar vi i 
närområdet med ungdomar från Finland, Danmark och
Norge. De som vill prova sina vingar ute i Europa kan 
förvänta sig startfält på �era hundra Laser 4.7! Den svenska 
GP-serien är ett strålande tillfälle att ska�a sig erfarenhet 
och mäta sina kunskaper mot jämbördiga motståndare. 
Laserförbundet har representant på alla GP, där får ni utan 
kostnad hjälp med allt från riggningstips till coaching. Vår 
målsättning är att Laser 4.7 är en klass med JSM-status år 
2016.

Laser Radial
Radial, det självklara valet för de som vuxit ur 4.7:an, börjar 
på seglargymnasiet och som vill segla enmansjolle. 
Radialklassen samlar de vassaste juniorerna i världen. 
Laser Radial-ungdomarna gör upp om vem som är bäst i 
världen på den årliga ISAF YOUTH WORLDS. På hemmaplan 
kör vi framför allt GP-serien, JSM och SM. För att underlätta 
för nyblivna juniorseglare har det svenska Laserförbundet 
valt att satsa extra resurser för att hjälpa nya seglare att 
komma in i Laserklassen. Har ni frågor eller idéer om vad 
ni vill ha hjälp med så var inte rädda att kontakta vår 
junioransvarige Anders Pettersson. 



Klasstränaren
Svenska Laserförbundet har tillsammans med
SSFs junoirkoordinator knutit upp Robert 
Strange som klasstränare. Robert har själv 
seglat laser på elitnivå och har även varit 
coach för OS-seglare. Klasstränarna arrangerar 
ett antal träningsläger och träningstillfällen 
varje år och är dessutom med på utvalda 
tävlingar för att stötta våra seglare.

Robert Strange, 070-301 31 56, robert@bergart.se 

Några framgångsrika Laserseglare

Rasmus Myrgren har vunnit
både OS- och VM-brons i 
Laser Standard.

Julia Carlsson vann guld
i ISAF Youth worlds 2012.

Jose�n Olsson kommer representera Sverige
under OS i Rio i Laser Radial.
Jose�n vann världscup�nalen i Abu Dhabin 
2015 och har även ett VM-silver från 2014.
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