
 
 

Förberedelse innan riggning 
samt intrimning av masten 

efter riggning (+ lite 
segelnyheter!) 



Vem är jag? 

• Claes Hiersemann 

• Startade Gransegel Malmö AB 1976 

• Veteran inom havskappsegling (41 Gotland Runt/ÅFOR) 

• 8 st ½ - Ton VM + ett antal ¾ - Ton VM och One Ton VM 



Dagens agenda : 

 

• Förberedelser av riggen 

•Trimma in riggen efter riggning 

• Kort om segeltrim 

• Lite segelnyheter 

 

 

 



Förberedelser av riggen (hösten) 
1. Dra ut fallen, montera pilotlinor, ta bort trissor & axlar. Ta bort vant, stag & 

spridare 

2. Tvätta masten (först miljövänligt avfettningsmedel) Sedan bilschampo med vax 

3. Vaxa masten ( polera ej) 

4. Ta hem allt smått (vapenvård) 

5. Kontroll innan infettning med Furlex/Winchfett. OBS kolla följande noga ; 

Gängorna, riggbultar (böjning & sprickor), polera axlarna till fallskivorna, 

trissorna. Öppna och kontrollera toggles, nya saxpinnar 

6. Tvätta fall & skot (40 gr i segelsäck bara tvålmedel) 

7. Kontroll av wire. Byt gamla Kevlarfall 

8. Lagra allt torrt och helst i plusgrader 



Förberedelser av riggen (våren) 

 1. Tvätta masten med bilschamp ovanpå vaxet 

2. Vaxa en gång till med identisk vaxtyp. Polera! 

3. Montera allt uppifrån och ned. Kolla masten noga (fästen, svetsar, 

spridarfästen) Eloxeringen är extra viktigt! 

4. Byt ev. delar, spridarfästen och bultar innuti 

5. Alltid nya saxpinnar i vantskruvarna 

6. Gör fast ev. rullsystem i toppen.  

7. Res masten, ryck snören/tapen, för fram profurlen/Furlexen till stäven innan 

du sänker masten, speciellt vid genomgående mast 

8. Fäst sidovanten, säkra kranen, flytta båten, backa båten fäst förstaget, skjut 

fram, säkra i land och fäst i akterstaget. Kolla alla fästen. 

9. Skruva på allt. Först sidotoppvanten, undervant lösa, sedan för och akterstag 

10. Lämna området ev. fintrimningar 



Trimma in riggen efter riggning ( Masthead Trimm)  

1. Båten ska vara i våg, spec. i längsled 

2. Sätt fram och baklutning ”RAKE” 

3. Vår egna metod för att eliminera byggfel: Mät utefter skrovkanten från centrum till stäv till lite akter om vanten, ritsa in 
t.ex 3,5 m, hissa travare i mastrännan med måttband fäst till ”ORIGO”. Mät till ritsen, inga klossar i masthålet! 

4. Fixera ”Origo” i centrum sidledes, noga med hjälpa av måttbandet som är ledat i travaren i mastrännan 

5. Dra hårt i toppvanten! 

6. Fixera in mitten under ”Origo” mha främre/akter- undervanten eller Babystaget/under-vanten. Ha ej bommen monterad. 
Masten ska vara rak & hård. 

7. Klossa vid mastkragen, kolla mas akterstagsspänning så att det ej blir hämmad böj 

8. Simulera segling med ”krängmetoden” enl kompedium, obs tre gr ska man kränga 

9. Kontrollera under segling; ev ska mitten flyttas i längsled, beroende på storseglet. Nytt kräver rakare mast och gammalt 
kräver att mitten böjs frammåt, dvs tar bort mastkurvatur 



Trimma in riggen efter riggning (Fractional Trimm) 

1. 1-4 är precis som MASTHEAD (föregående sida) Följande skiljer ; 

2. ”RAKEN” är mkt större och viktigare 

3. ”ORIGO” är förstagsinfästningen uppe i masten! 

4. Klossa masten, vid regelbåt kolla ”J” måttet. Önskar du mer ”RAKE” skjut fram foten 

5. Skruva in toppvanten relativt hårt. Ev ”intermediates” ska vara helt lösa i början. Skruva in mitten under ”ORIGO” mha 
undervanteb, montera ej bommen i början. Vid ”SENSK” riggen ska T V vara hårdare än U V i icke akterstagansatt läge 

6. Stimulera segling med vår ”krängmetod”. Tre gr för att komma rätt. Skruva i lä! 

7. Tillåt att Kaltoppen faller lite åt lä, och när masten är böjd mha A S att mitten går lite år lovart så det bildas en 
harmonisk böj. Men ”ORIGO” ska vara på centrumlinjen 

8. På ”SVENSK” riggen brukar ”harmonipunkten” sättas vid medelvinden. Dvs. T V och U V är lika hårda med den 
mastböj/storsegeldjup som krävs vid medelvinden. Då ska masten vara rak i sidled, förutom i kaltoppen 



Brygginställning som fungerar 

• Titta bilaga 



Kaffe  



Kort om Segeltrim 

- Titta bilaga Cunningham 



Lite segelnyheter 










