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Slingmärkets placering 

Båtar i Jakobsbergs Båtsällskap ska vara försedda med slingmärken för att underlätta för 
slingbandens placering vid lyft med truck för att få bästa balans. 

Det är speciellt viktigt vid upptagning att slingmärket sitter rätt för då ser man inte skrovbotten där 
man vill få bandet på rätt ställe. 

Slingmärket ska sitta vid relingslisten i lodlinjen till bandets position vid skrovets botten, INTE där det 
råkar passera relingslisten när banden är sträckta för lyft. 

För många båtar kan banden hänga rakt ner från oket vid lyft  och då kommer slingmärkets placering 
att stämma även för sträckt band. 

Speciellt för längre segelbåtar kommer slingmärkena behöva placeras längre bakåt resp framåt än 
där banden passerar relingslisten vid sträckt band. 

Figur 1 visar hur banden är placerade på båten när den är lyft i balans. I detta exempel är båten 
mycket baktung och bakre bandet måste placeras akter om drevet. Pilarna visar var slingmärkena är 
placerade. 

Det är en stor fördel om slingmärkena även kan ses av personer som står på båten och manövrerar 
banden vid upptagning. 

 

Figur 1 

 

Om man vid upptagning eller sjösättning upptäcker att märkena sitter fel ska det rätta läget markeras 
med t ex en tejpbit som hjälp till båtägaren att senare ändra slingmärkenas placering. 

Som komplement till slingmärkena kan man också sätta ett ”propellermärke” i lodlinjen till 
drev/propellerns placering för att ytterligare öka kontrollmöjligheten. 

Manövrering av slingbanden inför lyft 

Det svåra är att få banden rätt vid upptagning. 
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För att få banden att sjunka bättre vid manövrering av banden med båten i vattnet vid upptagning 
kopplas en blyad lina till det aktra bandet. 

Då kan bandet lättare dras förbi roder och propellrar i aktern. Efter att bandet kommit förbi aktern 
lyfts bandet upp för hand och hålls lodrätt strax ovan botten, förs sakta framåt, eventuellt måste 
båten position under truckgaffels justeras också, tills bandet hamnar mitt för slingmärket. Samma sak 
vid främre bandet men där behövs normalt ingen blyad lina. 

Man håller sedan banden för hand så att de är träckta mot botten tills banden sträckts ut av det lyfta 
gaffeloket. 

Om det är en båt enligt figur 1 är det viktigt att man håller upp och emot banden tills de sträcks av 
gaffeloket utan att bandet flyttar sig på botten. 

Figur 2 visar hur banden hålls upp innan lyftet påbörjas. 

 

  Figur 2 

 

Om det är en segelbåt som ska ha aktra bandet mellan köl och segelbåtsdrevet låter man den blyade 
linan hålla nere bandet djupt så att det kan passera drevet utan risk att fastna i det. För bandet 
framåt/justera båten tills bandet tar i kölen, då sträcks det upp för hand och justeras tills det lodrätt 
hängande kommer vid slingmärket. 

I regel är det mindre kritisk i fören på segelbåtar då det i allmänhet ska placeras strax före kölen på 
skrovets botten och kölen hindrar bandet från att glida för långt bak. 

När banden är sträckt ska man om möjligt kontrollera visuellt att bandet inte hamnat på drevet innan 
fortsatt lyft. Om båten vid lyft börjar luta framåt eller bakåt måste båten sänkas och något av banden 
justeras i kättinginfästningen på gaffeloket innan nytt lyftförsök. 

Vid manövrering av banden vid lyft ut vagga vid sjösättning är proceduren enklare man står vanligtvis 
på marken och säkerställer att bandet placeras och hålls på skrovets botten på rätt ställe. 


