Vejledning til køb af en laser joller
Når man køber en brugt Laser jolle, skal man huske nogle få ting der skal være i orden.
Laser jollen holder normalt i mange år og, en 10 til 15 år gammel laserjolle kan sejle lige så godt som en helt
ny, hvis man har passet den ordentligt.
Laseren findes med tre rigstørrelser. Den eneste forskel er undermasten og sejlet – resten af jollen er
fuldstændig éns. Man kan således nemt skifte mellem 4.7 (det mindste sejl), radial (mellemste sejlstørrelse
og dameklasse til OL) og standard (største sejlareal og herreklasse til OL). Det er vægten og fysikken der
afgør, hvilken rig man kan/vil sejle. Se i øvrigt også: http://lasersailing.dk/index.php/om-laser/fakta-omjollen.html
Laser jollen er blevet bygget siden 1977 og er en one-design jolle. Som udgangspunkt er alle joller éns, men
der er dog nogle ting, man skal være opmærksomme på.
Årgangen af laserjollen kan bestemmes ved hjælp af følgende tabel:
http://laserperformance.global/product_images/pdf/LaserAgeList.pdf

Generelt:
Vurder sælgerens troværdighed! Idet prisen på en brugt laser jolle normalt ikke overstiger 45.000 kroner, er
risikoen for, at der er pant i jollen nok meget lille. Men vær opmærksom på det alligevel, ligesom ved køb af
alt muligt andet brugt udstyr.
Laserjollens skrog er simpelt bygget – limet af en over- og en underskal i glasfiber/gelcoat.
Det gør at mindre skader i kanter etc. nemt kan repareres uden større problemer.
Normalt vil man betegne en komplet jolle under 15.000 kroner som en strandjolle, men man kan være
heldig. Gode kapsejladsjoller kan man købe fra 20.000 kroner og opefter, men man skal forvente, at de
fleste brugte joller koster fra 30.000 kroner og opefter. Så kan man også godt forvente at noget
ekstraudstyr medfølger.

Identifikation af jollen:
På agterspejlet er der slået et nummer ind (Skrognummer eller Hull Identification Number (HIN):, man kan
afkode nummeret på følgende måde:
http://sailingforums.com/resources/laser-serial-hull-number-identification.15/
Laser jollen kommer normalt også med et klistermærke i cockpittet, der viser sejlnummeret. Det kan dog
være beskadiget eller helt fraværende ved ældre joller, men det gør ikke noget:
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Skroget:
Det vigtigste når man skal købe en jolle er tætheden. Utætheder gør, at der samler sig vand mellem de to
skrogdele, hvilket kan føre til osmose på længere sigt, som gør skroget blødt.

Åben bundproppen og vip båden for at se om der er vand i skroget - dette gøres bedst, hvis man er 2-3
personer, hvor 1 holder båden i bagenden, og 1-2 løfter bådens næse opad, så det vand der evt. Gemmer
sig forrest i vandet også kan komme ud.
Vær opmærksom på at der kan være lidt kondens i skroget – dette betyder ikke at skroget er utæt, men
vandet herfra kan skyldes fugtighed i luften, eller at noget vand er kommet ind gennem jollens åndehul.
Utætheder kan opstå i:
-

Limningen mellem de to skrogdele (kanterne er delamineret)
Hullet til masten
Overgangen fra cockpit til baileren (det kan nemt tætnes med silikone)
Diverse skruer der holder e.g. hængestroppen, blokke etc. (det kan nemt tætnes med silikone)
Sværdkisten (normalt i den øverste del)

Ultimativ tester man tætheden ved at lukke trykudligningshullet (åndehullet) (på forsiden af cockpittet
under hængestroppen) – Derefter sæber man båden ind med sæbevand og skabe overtryk ved at puste luft
ind i bundprophullet. Hvor sæbevandet bobler, er der en utæthed.

Bailer
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Mastefod

Sværdkisten: Bemærk også at der vil være lidt afskrabning på sværdkistens forside. Det kan nemt udbedres.

Andre steder er kanterne (som dog nemt kan repareres).
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Kant på båd
Mastehullet er limet ind i skroget og står på en træplade på yderskroget. Vær opmærksom på at denne
plade ikke aftegner sig gennem gelcoaten på en måde så at skroget bliver ujævnt (den vil altid kunne ses
lidt.)
Det samme gøre sig gældende ved sværdkisten. Der må ikke være en væsentlig ujævnhed.

Sværdkiste

Undervandsskroget skal helst være glat, men der vil forekomme skrammer.
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Rig:
Den største skade ved bom, og masterne sker ved iring mellem aluminium og stål (typisk hvor beslag er
nittet fast).
Ved undermasten og bom er det mest kritiske sted kick beslaget. Der vil altid være lidt iring, men vær
opmærksom på at det ikke har medført brud i aluminium på mast eller bom.

Iring ved undermast
Propperne i enderne skal være hele. Ellers skal de udskiftes.
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Bomproppen forenden

Popnitterne ved alle beslag skal sidde godt fast, de må ikke kunne bevæge sig (ellers skal de skiftes).

Undermasten ved 4.7 er bøjet, men for radial og standard er de lige. Normalt kan en undermast for
standard ikke bøjes (dobbeltrør), men på radial undermasten skal man være opmærksom på, om den er
lige, da radial undermasten let bliver permanent bøjet over tid.
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Topmasten skal også være lige, men skal eventuelt udskiftes, hvis man vil være sikker på, at den ikke er
bøjet tilbage (masten er blevet vendt om, i forhold til den oprindelige retning masten er blevet bøjet ved
sejlads).
Popnitten som sidder på topmasten, der hvor top- og bundmast samles, skal sidde i sin oprindelige position,
det må ikke ligne at popnitten er skredet, eller at man kan se plastikken er gået i stykker rundt omkring.
Dette betyder nemlig, at masten måske allerede er knækket. (Denne skade sker typisk ved, at top og
bundmast er sat for godt sammen med tape, og så går i stykker når masterne skal skilles ad igen.)

Popnitten skal sidde som den gør på ovenstående topmast-beslag.
Bommen skal også være lige, hvis der skal sejles internationale kapsejladser, da man ellers kan risikere, at
bommen ikke kan måles ind, det samme gælder for topmast og bundmast.
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Sejl:
Sejlpindslommerne skal være hele og der skal følge ét sæt sejlpinde med, bestående af 2 lange og 1 kort
sejlpind.

Laser sejl er ikke specielt holdbare – et sejl der har sejlet konkurrencer i et år kan typisk kun bruges som
træningssejl. Så stil dig ikke for mange forventninger til sejlenes tilstand.
En sprød dug er dog et godt tegn på, at det stadig er et godt sejl. Sejlet skal desuden have nedenstående
logo for at være et klassificeret lasersejl:

Ror/sværd:
Rorpinden skal passe godt i rorbeslaget. Sæt roret og rorpind på jollen og se om det kan bevæge sig frit
over løjgangsblokken på jollen. Man kan teste det ved at holde for enden af rorpindsforlængeren og presse
rorpinden ned. Den må ikke røre blokken.
Man kan rette op på det, ved at sætte et stykke plastik under rorpinden, men det er rarest, at man har en
rorpind og et ror der passer sammen fra starten af.
Rorpinden og ropindsforlængeren er enten af aluminium eller kulfiber. Kulfiber rorpindsforlængere kan
være repareret. De vil fungere fint, hvis de er repareret, men det kan eventuelt bruges i
prisforhandlingerne.
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Repareret rorpindsforlænger i kulfiber.
Rorpindsforlænger leddet må ikke være mørt eller knækket:
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Kanterne på ror og sværd skal være hele. Farven kan godt være skallet af og det betyder ikke noget

Der findes et alternativt materiale, og det skal man være særligt opmærksom på. Hvis farven på
nedenstående sværd er slidt af, betyder det at sværdet skal repareres.
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Check ved roret at rorbeslaget sidder fast uden skader og kan vippes op frit:
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Blokke og snore:
En komplet jolle indeholder:
-

1 Kick
4 normale blokke (til at binde på mast (2) en i bom og en i sejl )
2 blokke med to bindesteder (ved bom og ved cunningham)
2 blokke i skroget ved mastens bundplade
Velcrostrop til sejl
Løjgangsblok
Skødeblokke ved bommen
Skøde
Trimliner (udhal, cunningham, kick)
Hængestrop
Skødeblok
Vindpil

Hvis blokkene er Harken betegnes udstyret som XD udstyr
Trimsnore (udhal, kick og cunningham) er normalt 4mm.
Skødet kan variere efter behov (6 til 8 mm)

XD kick
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Cunningham og vindpil

Skøde
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Hængestroppen skal helst være uden skader. Forankringen ved stroppen skal sidde fast, og slidmønstret i
hængestroppen skal være intakt.

Der findes mange forskellige typer skødeblokker. Mange foretrækker en "automatic" blok, der selv
indstiller sig til skrald eller frit løb, men det er en smagssag. En blok der manuelt indstilles kan for mange
være ligeså god. (Det er dog et must, at den har skrald.)
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Skødeblok og sværdbremse

Snore skiftes normalt hyppigt, men check at de er i god stand ved køb, da det ellers er ligegyldigt, at de
medfølger til båden.
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