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En vältrimmad segelbåt seglar inte bara fortare - den kränger mindre och är bekvämare och bättre balanserad.
Slitage och belastning reduceras dessutom så att livslängden på dyr utrustning förlängs. Samtidigt minskar

risken för skador eller rigghaveri.

Författarna bakom Norstedts stora bok om segling, de erfarna seglarna Öyvind Bordal (text) och Magne
Klann(foto), förmedlar grundlig kunskap om dagens riggtyper med hjälp av korta precisa texter, foto och

modern grafisk design. Här har de samlat och tillgängliggjort en enorm erfarenhet av dagens riggtyper, bland
annat med hjälp av professionella riggmakare och internationellt kända toppseglare. Förhållandevis

komplicerad kunskap om hur man trimmar segel och rigg och hur segel bör sättas i alla tänkbara förhållanden
förklaras med hjälp av modern grafisk design och pedagogiska texter. Allmänna segel- och riggtyper

behandlas grundligt så att även erfarna seglare kan utveckla sin kompetens.

Handboken är tänkt att bli del av alla seglares grundutrustning: texterna är korta och precisa, foto och
illustration instruktiva och av bästa kvalitet.
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