Välkommen till RC-Laser
RC-Lasern skapades 1994 av John Elmaleh och Bruce Kirby. Bruce Kriby designade stor
Lasern också. Precis som den är RC-Lasern en strikt entypsklass. Skrov, mast, köl, roder,
segel, allt är exakt lika och har alltid varit det. På regattor placerar sig 15-20 år gamla båtar
lika bra som nya. RC-Laser är också riktigt trevlig att leva med. Enkel och snabb att rigga,
inget fix mellan seglingarna och allt packas i en tunn väska när vi seglat klart. Funkar perfekt
och vi checkar bara in dem som bagage när vi reser med båtarna.
RC-Laser har tydliga släktskap med stor Lasern. Känns märkligt lika att segla och den
trimmas på samma sätt, fast RC-Laser är en kölbåt. Stor Laser seglare känner instinktivt igen
sig. Nya seglare hittar snabbt speeden. Så seglingarna avgörs av vem som står vid spakarna,
ingen annan stans.
RC-Laser kom till Sverige under 90-talet men klassen tog ny sats 2014. Sedan dess ökar
klassen stadigt och vi har en bra fleet igång i Stockholms området. Men det expanderar
snabbt och fler är på g. I våra grannländer finns RC-Laser sedan länge och vi arrangerar
NoM varje år. Vi har en aktiv kappseglingskalender som ni hittar under (länk:
”Seglingskalender”). Men har du en helgeftermiddag eller sommarkväll över, lägg bara en
snabb fråga på vår facebook grupp så har du några seglare med dig ut på vattnet. Det ska
vara enkelt …. och gå fort.
Vill du segla internationellt är RC-Laser ett bra förslag. Båten har stor spridning
internationellt och det seglas EM och VM vartannat år. På EM 2016 var 4 svenska båtar med i
Valenciennes i Frankrike med bra resultat. VM 2017 arrangeras av The Paradise Radio yacht
club i The Gold Coast lite söder om Brisbane i Australien. Minst ett par svenska båtar åker
dit.
RC-Lasersweden håller segelnummerregister och all administration av klassen i Sverige.
Länkar:
Kappsegling: http://www.rc-laser.se/
Försäljning: http://rclasersweden.se/
Facebook:

https://www.facebook.com/RC-Laserse-1551324145126443/?fref=ts
https://www.facebook.com/RCLSEM2016/?fref=ts
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