Lärgrupp för att bygga Micro Magic radiostyrda kappseglingsbåtar
Det hela började med att några seglare från Runns segelsällskap kontaktade Ludvika
segelsällskap för att visa kappsegling med de radiostyrda segelbåtar de nyligen byggt. Vi
bjöd in dem till Vattenfestivalen 2009. De kom hit med sex båtar och visade hur
kappsegling med Micro Magic går till. Alla som ville fick prova på.

Start!

Arrangemanget lockade både gammal och ung

Micro Magic är en ganska ny klass som har vuxit snabbt i Europa, Nordamerika och
Australien. Den växer nu snabbt i Sverige också. Se
http://www.swe.magicmicro.org/news.php
En stor fördel är att det är en liten och smidig båt till ett överkomligt pris. En
grundläggande idé är också att det ska vara enkelt att vara med och kappsegla.
Kappseglingsreglerna är förenklade och det ställs inget krav på medlemskap i någon klubb.
I de förenklade kappseglingsreglerna står det att alla deltagare räknas som barn. Istället för
domare har man en ”förälder” som kan tillrättavisa.
Efter introduktionen på Vattenfestivalen undersökte jag intresset för en studiecirkel, eller
lärgrupp som det heter numera. För att ytterligare öka intresset bjöd vi hit faluborna en
gång till, den 28/9. Detta blev vår första lärgruppsträff, med Ulf Arvidsson, Mats Lindell och
Leif Johansson från Falun som ”fackmän”. Nio stycken anmälde sig, tre barn/ungdomar, tre
medelålders och tre pensionärer. Vi beställde sex båtar och fick sedan vänta tills
byggsatserna kom. När vi skulle börja bygga kom Mats och Leif hit en gång till för att hjälpa
oss igång. Vi fick låna Janne Forsmans specialtillverkade jigg för att montera blykölen. Det
blev det första vi gjorde eftersom lärgruppen i Falun ville ha den sedan. Det gäller att få i så
mycket extra bly i kölen som möjligt för att komma upp i maxvikten för kölen, 420 gram!
En av Kyrkskolans kemisalar blev vår arbetsplats. Dragskåpen kom till flitig användning vid
limningsarbeten. Tack Jonas Fors för att vi fick låna kemisalen!

Montering av blyköl med Janne Forsmans jigg

Vi använde byggsatsens beskrivning och ritning. Även sändare m m hade sina
beskrivningar. Ulf Arvidsson skrev en egen byggbeskrivning, med tips om hur bygget kunde
förenklas och att vissa delar kunde slopas, modifieras eller bytas ut mot bättre.
Det gäller att hålla få båten att inte bli tyngre än
minimivikten 860 g (ja den får ju inte bli lättare
heller).

Lars Djerf spacklar köl.

Vissa trädelar byttes ut mot ABSplast, som inte sväller. Vi använde ett tvåkomponentslim för
att fästa förstärkningar och fästen för styrservon.

Genom att tillfälligt tejpa fast Anders Göthberg konstruerade vinklar för att montera rodret
däcket kom kölboxen rakt.

Victor Djerf limmar styrservofäste i dragskåpet. Alfred Kuhn och Anders Eriksson köpte en
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb variant med färdig kolfiberfinish och röda
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh segel.

Vi andra lackade. Anders G i neongult.

Torkel i vitt, blått och rött. Vi lackade hemma.

Kartongen till verktygslådan skyddade pannrummet. Billacken visade sig lösas upp av
rödsprit!
En erfarenhet är att man ska lacka tunt för att båten inte ska bli onödigt tung. I Falun
struntar de flesta i att lacka däcket.

Alfred och Anders Eriksson limmar ihop skrov och däck. Lars tejpar, Cecilia och Victor i
bakgrunden.

Lars limmar. Enkomponentslim den här gången. När det var dags för riggning kom Göran
Trogen från Borlänge och visade sin båt

Alfred blev först klar. Premiär på älven i Torsång med falugänget.

Torkel skriver siffror i seglet med vattenfast tusch

Riggen nästan klar. Bara lite jobb med
att snygga till knopar och säkra dem
med cyanolim

Premiär för de flesta blev
i Lyviken den 8 maj. Jan
Anger var där med sin
Saphir

Lägg märke till
videokameran i Saphiren

