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Raymarine Dragonfly 5M
Senaste sjökortsplottern från Raymarine med ljus-
stark och 5’’ högupplöstskärm. För dig som söker 
en enkel och strömsnål GPS-plotter!  
(art.nr 63714) 4.490D

Garmin echoMAP™ CHIRP 72dv
Plotter med en 7-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrunds-
belysningen. Snabb, följsam 5 Hz GPS/GLONASS-
mottagare.Levrereras exkl. ekolodsgivare. (art.nr 
69630) 7.490D

Autopilot ST2000+ Rorkult inkl.  
fjärrkontroll S100
För segelbåtar med rorkultsstyrning. Passar se-
gelbåtar upp till 4,5ton. 77kg dragkraft, SEATALK 
1, NMEA0183. Levereras med rorkultstapp, mäss-
singshylsa, däckskontakt hane + hona och S100 
fjärrkontroll. (art.nr 05153) 5.990D

Gasolspis Nordica Inox
Rostfritt stål. Emaljerad ugn. Levereras med 
ugnsgaller, balansupphängning och kastrullhål-
lare. Försedd med tändsäkring.  
Bredd: 450 mm. (04533) 5.495N  
Bredd: 500 mm. (04532) 5.495N  4.295:-

SUP X-Seaplore 9,5’
Uppblåsbar SUP i allroundmodell             som används lika glatt av barn som 
vuxen med flertaliga användningsområde. Dubbla laminat för bästa  
styvhet. Bärighet 150 kg. Längd: 2,9 m (art.nr 07776) 6.995:-

Vattentätt sportbälte
Vattentät midjefodral för din smartphone, nycklar, 
plånbok etc. Elastiskt midjebälte samt reflex. (art.
nr 08900) 198:-

Simrad GO7
Sjökortsplotter från Simrad med 7’’ multitouchdis-
play, förbrerdd för ekolod, försedd med WiFi. (art.
nr 63838) 7.990D

B & G Vulcan 7
Sjökortsplotter från B&G med 7’’ multifunktions-
display med touch, förberedd för ekolod, WiFi 
samt unika seglingsfunktioner.  
(art.nr 63837) 7.490D

Brandsläckare
Pulversläckare inkl. hållare  
och slang.
2 kg (art.nr 04819) 248:- 178:- 
6 kg (art.nr 04818) 398:- 298:-

Båt-WC
Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, 
avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.195:- 
Båt-WC stor.  
(art.nr 04208)  1.595:- 1.195:-

Tub Extreme 61’’
Slitstark 61’’ PVC-tub med plats för två! Försedd 
med gjutna vadderade handtag och skyddad 
snabbventil för bästa komfort. ø 1550 mm. (art.nr 
07737) 1.195:-

LED-TV widescreen 
m inbyggd DVD & digitalbox 12V
Levereras med nätdel 110-230V.
19’’  (art.nr 09999) 2.450D  2.390:- 
22’’  (art.nr 10000) 2.990D  2.890:- 
24’’  (art.nr 10002) 3.390D  3.290:-

TV/FM-antenn TRIAX UFO MARINE
Rundstrålande antenn för bruk på båten eller 
husvagnen. Levereras med förstärkarbox och fyra 
uppsättningar fästen. (09983) 1.248:-

Abloy Hänglås klass 3 
(art.nr 95480)  528:- 398:- 
Kätting klass 3 
2,5 m med löpögla Lev. inkl. skyddsstrumpa. 
(art.nr 95485)  528:- 398:-

Kyl-/frysbox TB31
Kylbox med kraftiga bärhandtag och ett gediget 
lås på locket. Digital termostat med temperatur-
reglering Inbyggd fläktkyld Danfoss- 
kompressor (BD35F) som är av AC/DC typ. (art.nr 
08963) 4.990N

Kylskåp Cruise
42 liter (art.nr 08952) 5.290N 
49 liter (art.nr 08984) 5.890N  4.990:-

OCEANCOOL Kyl-/frysbox 25 liter
12V kompressorbox med turbofunktion som är 
bra att använda under motorkörning.  
(art.nr 09052) 3.290N

AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pontoner. 
Levereras med Bärväska, repsats, luftpump, åror samt spännband för bränsle-
tank. Aluminiumtoft. Vikt 24 kg. 
ø ponton: 350 mm. Max motor: 4 Hk. (art.nr 10482) 5.995:-

Elmotor AQUATIC BAS 36 
Kompakt smidig & miljövänlig 12 volts 
elmotor. Reglerbar gas med  
5 steg framåt samt 3 steg bakåt. (art.nr 
14760) 1.395D

MåSTE SKöLjAS I FäRSKVATTEN 
EFTER ANVäNDNING!

Mercury 4-takt
Alla modellerna med  
rorkultsstyrning.
2,5 stdrigg (14866) 7.420D 6.990:-
3,5 std-/långrigg (14868, -69) 8.480D 7.990:-
4 std-/långrigg (14870, -71) 9.550D 8.990:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel  
med monokristallina celler.  
Solcellerna är monterade på kraftigt tyg.  
Levereras med kablage.
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.780N 1.695:-  
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.480N 3.195:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 369:- 295:-

Solcellspanel std
36 högeffektiva polykristallina celler.  
Högtransparent härdat glas, ram av anodiserad aluminium.
25W  592 x 357 x 30  (art.nr 06042) 435N 395:-  
50W  675 x 534 x 30  (art.nr 06044) 785N 695:- 
80W  1209 x 514 x 30 (art.nr 06046) 1.165N 965:- 
100W  1062 x 675 x 30 (art.nr 06047) 1.445N 1.435:-

Klassisk seglarväst
Seglarväst i klassisk form med moderna färger.  
Justerbart midjeband med snabblås och hällor. 
(art.nr 07663-66) 198:-

BALTIC Legend
Automatisk uppblåsningsmekanism. Legend har 
en helt annan design jämfört med traditionella 
uppblåsbara räddningsvästar, vilket gör att västen 
sitter stadigt och bra på både på tjejer och killar. 
Färg: Vit, svart, röd eller blå (art.nr 17270-73) 
1.290N

Cylindergrill
Används antingen utfälld eller som traditionell 
klotgrill. Grillyta: 2 x (340x220 mm).  
(art.nr 04280) 348:-

Gasolgrillen Alf
Kompakt gasolgrill med lock. Enkel att bära med 
upp på klipporna! Försedd med termometer i 
locket. Mått 650x440x430 mm.  
(art.nr 04289) 1995:-

Däckstol Yachting
Klassisk däckstol / fällstol. Ram av aluminium, 
armstöd av trä samt sits av marinblått tyg med 
vita detaljer. (art.nr 02946) 695:-

Kikare 7 x 50
Kikare med center- eller free fokus. Levereras med 
förvaringsväska och halsrem. 
(art.nr 04047, 04049) 435:-

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabili- 
serat marinblått tyg, PVC under sittdynan. Prak-
tiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 448:-

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma 
armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg, PVC 
under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag. (art.nr 
02972) 648:-

Bäddset fyrar
Bäddset av mjuk och slittålig bomullspercale med 
motiv av fyren Pater Noster i  
Göteborgs skärgård. Setet innehåller ett påslakan 
150x210 och två örngott 50x60 cm.  
Pater Noster (art.nr 23098)  595:- 
Landsort (art.nr 23096)  595:- 395:-

Gripsholm bäddset Mariehamn
Bäddset i microfiber som torkar snabbt.  
Storlek påslakan 150 x 210, örngott 50 x 60. 
Material 100% bomull. (art.nr 23101) 248:-

Förtöjningslina med 
gummifjäder ø 12 mm / 3,4 m
Specialarmerad polyesterull, splitsat kaus med 
schackel och ryckdämpande gummifjäder.  
(art 06146) 188:-

Kapokkudde enkel blå
Fylld med 100% kapok. Marinblå Rötbeständigt 
UV-stabiliserat bomullstyg. (art.nr 02950)  98:- 
Dubbel (art.nr 02954) 196:- 156:-

MYSINGE ALU ihopfällbar cykel 20’’
3-växlad cykel med ram av aluminium. 
Fotbroms. Shimanoväxel (art.nr 23000) 3.495:-

Bryggstege uppfällbar
Uppfällbar bryggstege i varmgalvaniserat stål. 4 
steg i trä. Längd från bryggan 950 mm. 
(art.nr 01014) 1.595:-

SIMRAD NSS8
Multifunktionsplotter med 8’’ touchskärm ochknappsats. Förberedd för ekolod. 
NMEA2000 & -0183 samt möjlighet till radarinkoppling. Små kosmetiska ska-
dor kan förekomma dock ej på skärmen. Full funktionalitet. 1 års garanti. (*Läs 
mer ang. refurbished på vår hemsida!)  
(art.nr 63891) 16.995D

- Automatsäkring 
 ingår!

inkl. 
Navionics 

Silver RefuRbished*

5.990:-

3.290:-

5.490:-
ST2000+ & S100

4.295:-
450 mm

158:-

78:- 5.895:-

5.495:-

148:-
178:-

2 kg

845:-
Båt-WC

995:-

298:-
2.390:-

19’’

1.495:- 4.490:-

388:- 2.995:-

185:-
1.095:-

179:-

348:- 998:-

498:- 4.490:-
42 liter

548:-
398:-

Lås

395:-
Pater Noster

6.990:-
2,5 Hk

1.188:-

Prissänkt 

11.000 kr

www.erlandsonsbrygga.se 
010-722 20 00

sommarpriser 2016
tom 31 aug 2016

Solna
 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15 

Kungens Kurva
 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18 
 Söndagar 11-17

Sickla
 Vardagar 10-20
 Lördagar 10-18 
 Söndagar 11-17

Västervik
 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14 
 Sönd. 10-14tom 31/7

Göteborg
 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15 

Webbshop
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16-sidig kampanj!

4.495:-

4.995:-

1.395:-

2.795:-

395:-
25W

1.695:-
50W

5.995:-
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Raymarine Dragonfly 5M
Senaste sjökortsplottern från Raymarine med ljus-
stark och 5’’ högupplöstskärm. För dig som söker 
en enkel och strömsnål GPS-plotter!  
(art.nr 63714) 4.490D

Garmin echoMAP™ CHIRP 72dv
Plotter med en 7-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrunds-
belysningen. Snabb, följsam 5 Hz GPS/GLONASS-
mottagare.Levrereras exkl. ekolodsgivare. (art.nr 
69630) 7.490D

Autopilot ST2000+ Rorkult inkl.  
fjärrkontroll S100
För segelbåtar med rorkultsstyrning. Passar se-
gelbåtar upp till 4,5ton. 77kg dragkraft, SEATALK 
1, NMEA0183. Levereras med rorkultstapp, mäss-
singshylsa, däckskontakt hane + hona och S100 
fjärrkontroll. (art.nr 05153) 5.990D

Gasolspis Nordica Inox
Rostfritt stål. Emaljerad ugn. Levereras med 
ugnsgaller, balansupphängning och kastrullhål-
lare. Försedd med tändsäkring.  
Bredd: 450 mm. (04533) 5.495N  
Bredd: 500 mm. (04532) 5.495N  4.295:-

SUP X-Seaplore 9,5’
Uppblåsbar SUP i allroundmodell             som används lika glatt av barn som 
vuxen med flertaliga användningsområde. Dubbla laminat för bästa  
styvhet. Bärighet 150 kg. Längd: 2,9 m (art.nr 07776) 6.995:-

Vattentätt sportbälte
Vattentät midjefodral för din smartphone, nycklar, 
plånbok etc. Elastiskt midjebälte samt reflex. (art.
nr 08900) 198:-

Simrad GO7
Sjökortsplotter från Simrad med 7’’ multitouchdis-
play, förbrerdd för ekolod, försedd med WiFi. (art.
nr 63838) 7.990D

B & G Vulcan 7
Sjökortsplotter från B&G med 7’’ multifunktions-
display med touch, förberedd för ekolod, WiFi 
samt unika seglingsfunktioner.  
(art.nr 63837) 7.490D

Brandsläckare
Pulversläckare inkl. hållare  
och slang.
2 kg (art.nr 04819) 248:- 178:- 
6 kg (art.nr 04818) 398:- 298:-

Båt-WC
Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, 
avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.195:- 
Båt-WC stor.  
(art.nr 04208)  1.595:- 1.195:-

Tub Extreme 61’’
Slitstark 61’’ PVC-tub med plats för två! Försedd 
med gjutna vadderade handtag och skyddad 
snabbventil för bästa komfort. ø 1550 mm. (art.nr 
07737) 1.195:-

LED-TV widescreen 
m inbyggd DVD & digitalbox 12V
Levereras med nätdel 110-230V.
19’’  (art.nr 09999) 2.450D  2.390:- 
22’’  (art.nr 10000) 2.990D  2.890:- 
24’’  (art.nr 10002) 3.390D  3.290:-

TV/FM-antenn TRIAX UFO MARINE
Rundstrålande antenn för bruk på båten eller 
husvagnen. Levereras med förstärkarbox och fyra 
uppsättningar fästen. (09983) 1.248:-

Abloy Hänglås klass 3 
(art.nr 95480)  528:- 398:- 
Kätting klass 3 
2,5 m med löpögla Lev. inkl. skyddsstrumpa. 
(art.nr 95485)  528:- 398:-

Kyl-/frysbox TB31
Kylbox med kraftiga bärhandtag och ett gediget 
lås på locket. Digital termostat med temperatur-
reglering Inbyggd fläktkyld Danfoss- 
kompressor (BD35F) som är av AC/DC typ. (art.nr 
08963) 4.990N

Kylskåp Cruise
42 liter (art.nr 08952) 5.290N 
49 liter (art.nr 08984) 5.890N  4.990:-

OCEANCOOL Kyl-/frysbox 25 liter
12V kompressorbox med turbofunktion som är 
bra att använda under motorkörning.  
(art.nr 09052) 3.290N

AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pontoner. 
Levereras med Bärväska, repsats, luftpump, åror samt spännband för bränsle-
tank. Aluminiumtoft. Vikt 24 kg. 
ø ponton: 350 mm. Max motor: 4 Hk. (art.nr 10482) 5.995:-

Elmotor AQUATIC BAS 36 
Kompakt smidig & miljövänlig 12 volts 
elmotor. Reglerbar gas med  
5 steg framåt samt 3 steg bakåt. (art.nr 
14760) 1.395D

MåSTE SKöLjAS I FäRSKVATTEN 
EFTER ANVäNDNING!

Mercury 4-takt
Alla modellerna med  
rorkultsstyrning.
2,5 stdrigg (14866) 7.420D 6.990:-
3,5 std-/långrigg (14868, -69) 8.480D 7.990:-
4 std-/långrigg (14870, -71) 9.550D 8.990:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel  
med monokristallina celler.  
Solcellerna är monterade på kraftigt tyg.  
Levereras med kablage.
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.780N 1.695:-  
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.480N 3.195:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 369:- 295:-

Solcellspanel std
36 högeffektiva polykristallina celler.  
Högtransparent härdat glas, ram av anodiserad aluminium.
25W  592 x 357 x 30  (art.nr 06042) 435N 395:-  
50W  675 x 534 x 30  (art.nr 06044) 785N 695:- 
80W  1209 x 514 x 30 (art.nr 06046) 1.165N 965:- 
100W  1062 x 675 x 30 (art.nr 06047) 1.445N 1.435:-

Klassisk seglarväst
Seglarväst i klassisk form med moderna färger.  
Justerbart midjeband med snabblås och hällor. 
(art.nr 07663-66) 198:-

BALTIC Legend
Automatisk uppblåsningsmekanism. Legend har 
en helt annan design jämfört med traditionella 
uppblåsbara räddningsvästar, vilket gör att västen 
sitter stadigt och bra på både på tjejer och killar. 
Färg: Vit, svart, röd eller blå (art.nr 17270-73) 
1.290N

Cylindergrill
Används antingen utfälld eller som traditionell 
klotgrill. Grillyta: 2 x (340x220 mm).  
(art.nr 04280) 348:-

Gasolgrillen Alf
Kompakt gasolgrill med lock. Enkel att bära med 
upp på klipporna! Försedd med termometer i 
locket. Mått 650x440x430 mm.  
(art.nr 04289) 1995:-

Däckstol Yachting
Klassisk däckstol / fällstol. Ram av aluminium, 
armstöd av trä samt sits av marinblått tyg med 
vita detaljer. (art.nr 02946) 695:-

Kikare 7 x 50
Kikare med center- eller free fokus. Levereras med 
förvaringsväska och halsrem. 
(art.nr 04047, 04049) 435:-

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabili- 
serat marinblått tyg, PVC under sittdynan. Prak-
tiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 448:-

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma 
armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg, PVC 
under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag. (art.nr 
02972) 648:-

Bäddset fyrar
Bäddset av mjuk och slittålig bomullspercale med 
motiv av fyren Pater Noster i  
Göteborgs skärgård. Setet innehåller ett påslakan 
150x210 och två örngott 50x60 cm.  
Pater Noster (art.nr 23098)  595:- 
Landsort (art.nr 23096)  595:- 395:-

Gripsholm bäddset Mariehamn
Bäddset i microfiber som torkar snabbt.  
Storlek påslakan 150 x 210, örngott 50 x 60. 
Material 100% bomull. (art.nr 23101) 248:-

Förtöjningslina med 
gummifjäder ø 12 mm / 3,4 m
Specialarmerad polyesterull, splitsat kaus med 
schackel och ryckdämpande gummifjäder.  
(art 06146) 188:-

Kapokkudde enkel blå
Fylld med 100% kapok. Marinblå Rötbeständigt 
UV-stabiliserat bomullstyg. (art.nr 02950)  98:- 
Dubbel (art.nr 02954) 196:- 156:-

MYSINGE ALU ihopfällbar cykel 20’’
3-växlad cykel med ram av aluminium. 
Fotbroms. Shimanoväxel (art.nr 23000) 3.495:-

Bryggstege uppfällbar
Uppfällbar bryggstege i varmgalvaniserat stål. 4 
steg i trä. Längd från bryggan 950 mm. 
(art.nr 01014) 1.595:-

SIMRAD NSS8
Multifunktionsplotter med 8’’ touchskärm ochknappsats. Förberedd för ekolod. 
NMEA2000 & -0183 samt möjlighet till radarinkoppling. Små kosmetiska ska-
dor kan förekomma dock ej på skärmen. Full funktionalitet. 1 års garanti. (*Läs 
mer ang. refurbished på vår hemsida!)  
(art.nr 63891) 16.995D

- Automatsäkring 
 ingår!

inkl. 
Navionics 

Silver RefuRbished*

5.990:-

3.290:-

5.490:-
ST2000+ & S100

4.295:-
450 mm

158:-

78:- 5.895:-

5.495:-

148:-
178:-

2 kg

845:-
Båt-WC

995:-

298:-
2.390:-

19’’

1.495:- 4.490:-

388:- 2.995:-

185:-
1.095:-

179:-

348:- 998:-

498:- 4.490:-
42 liter

548:-
398:-

Lås

395:-
Pater Noster

6.990:-
2,5 Hk

1.188:-

Prissänkt 

11.000 kr

www.erlandsonsbrygga.se 
010-722 20 00

sommarpriser 2016
tom 31 aug 2016

Solna
 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15 

Kungens Kurva
 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18 
 Söndagar 11-17

Sickla
 Vardagar 10-20
 Lördagar 10-18 
 Söndagar 11-17

Västervik
 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14 
 Sönd. 10-14tom 31/7

Göteborg
 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15 

Webbshop

UTE 
NU!

16-sidig kampanj!

4.495:-

4.995:-

1.395:-

2.795:-

395:-
25W

1.695:-
50W

5.995:-



WATSKI ÄR STÖRST PÅ BÅTTILLBEHÖR
Watski är Nordens största fristående fackhandelskedja inom båttillbehör.  
Vi har över 100 riktiga marinhandlare som WATSKI PREMIUM DEALER och WATSKI SERVICE PARTNER  i Sverige.  
Se alla våra återförsäljare på www.watski.se. Köp dina båtprylar i butik eller beställ på www.watski.se.  WWW.WATSKI.SE

Erbjudanden som inte är ordinarie priser gäller till och med 21/8 2016.  
Reservation för eventuella tryckfel samt slutförsäljning. 
Priserna gäller hos Watski Premium dealer och Watski Service Partner 
och vid köp i webshopen www.watski.se. 
Reservation för att lokala prisvariationer kan förekomma. 

Handla på nätet 
www.watski.se

Se alla våra återförsäljare på

– Vad kostar det att få min båt 
tvättad och bottenmålad?

FRÅGA OSS !

WATSKI SERVICE PARTNERS 
WWW.WATSKI.SE - CLICK TO FIX

Få en kostnadsoffert från 
Sveriges bästa båtmekare!

ALLT FÖR DIN BÅT OCH DIN FRITID

CREWFIT 165N SPORT 
Crewfit Sport erbjuder maximal komfort, samtidigt som 
västen uppfyller fritidsseglarens alla säkerhetskrav.

Från (1150:-) 
Art nr: 107593-107596, 107620

Från

MARINBATTERI
80 ah. 12V. 350 Wh.

(998:-) Art nr: 103016

949:-

GUMMIBÅT 
SEMI-O 230
Gummibåt med lamellbotten.

Delbetala från 374:-/mån 
(4995:-) Art nr: 106233

4499:-
Delbetala från 183:-/mån 
(2595:-) Art nr: 105763

2199:-

ELMOTOR
Lätt och effektiv 12V elutom-
bordare för trollingfiske eller 
mindre jollar. För saltvatten.

(Från 210:-)
Art nr: 106589, 106590

BORSTSKAFT 
WATSKI
Fast eller teleskopiskt. 159:-

(270:-)  
Art nr: 106592-106594

WATSKI BORSTAR
Mjuk, medium eller hård fiber.

219:-
WAKEBOARDKIT 
WHITE SPIRIT
Friåkningsbräda med suveränt kantskär 
och kanaler på undersidan. 4 avtagbara 
fenor. Inkl bindningar, lina och bag.

Delbetala från 
308:-/mån 
(4198:-) Art nr: 105683

VATTENSKIDOR BLUE 
FUSION COMBO
Combo Vattenskidor för nybörjare och  
”allroundåkare”. Längd 170 cm. 
Delbetala från 141:-/mån 
(2025:-) Art nr: 107182

1699:-

TUB-KIT WAVE RIDER
En Watski klassiker i tuff design! Bredd: 150 cm.
(1365:-) Art nr: 105684

TUBE  
ARSENAL
2-personers tub i ”Comfort Top”-konstruktion 
i kraftig PVC med mjuk ovansida.  
Bredd: 162 cm.

(1395:-) Art nr: 108229

999:-

VERSA BOARD
Kombinera kneeboard, wakeboard, 
wakesurf och vattenskidor i samma 
bräda! Längd: 144 cm.

1999:-
Delbetala från 166:-/mån 
(2995:-) Art nr: 107181

Art nr: 106243

FÅGELSKRÄMMA
Uggla med rörligt huvud. Det bästa 
sättet att hålla båten fri från förore-
nande 
fåglar. Höjd: 40 cm.

STOR
SÄLJARE

MARIN-
TOALETT 
Manuell. Toalettskål 
av porslin.

(1095:-)
 Art nr: 101232

849:-

BLACK STREAK 
REMOVER 
Tar fula svarta ränder. 650 ml.

(178:-) Art nr: 68429

139:-

SNAPPY 
TEAK OIL 
Ett alternativ till Snappy 
Sealer, om man önskar 
en djupare, vackrare 
och mer naturlig färg på 
sitt däck.

(380:-)
 Art nr: 68431-10

299:-
STARTRON 
StarTron är en banbrytande multi-
funktionell enzymtillsats för bränsle. 
Enzymer är bio-katalysatorer. 250 ml.

(257:-) 
Art nr: 104328

Bensin 199:-
(295:-) 
Art nr: 104329

Diesel 249:-

SAFIRE 
GRILL
SAfire är en smart och praktisk 
transportabel grill.

Delbetala från 108:-/mån  (1598:-) Art nr: 104321

1299:-

(195:-) 
Art nr: 105005

149:-

DECK 
CLEANER
Tar effektivt bort 
smuts från däcksytor 
utan hårt skrubbande.

VHF IC-M423G
Många funktioner, lätt att 
använda.

(4395:-) Art nr: 108069

Delbetala från 
125:-/mån  
(1695:-)  Art nr: 
102964

KIKARE 7X50 NAUTIC
7x50 Vattentät kikare med okularin-
ställning, nitrogengasfylld, nedvik-
bara ögonmusslor för glasögon.

BOTTENFÄRG 
WATERSHIELD
En hård biocidfri bottenfärg för 
insjöar och Norrlandskusten.  

 
Art nr: 108243-108248

0,75 l

579:-2,5 l

(229:-) 

(699:-) 

1999:-
CYKEL  
6-VÄXLAD
Hopfällbar cykel med 16 tum hjul.

Delbetala från 166:-/mån 
(2495:-) Art nr: 105756

SOMMAR
KAMPANJ

HÖGTALARE 
Aquajam2 har bluetooth och är 
helt vattentät! Ha den i poolen 
om du vill! Inbyggd mic så du 
kan svara i samtal! 
Tre olika färger.

Art nr: 108239-108241

1595:-
229:-

BÅTLÅS-
PAKET 
KLASS 3
Abloy PL340 
Protec hänglås 
och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlås-
kätting med ring 
och strumpa. (895:-) Art nr: 107586

799:-

COMFORT SEAT 
En flexibel kudde/dyna/stol.  
Ställbar i 14 olika vinklar.

899:-
(970:-) Art nr: 101293

BÄDDSET  
NEW YORK
Påslakan set i två 
delar, påslakan och 
örngott. Röd-blå 
eller svart-vit.

(299:-)  
Art nr: 107377-107378199:-

VATTENSPORTVÄST
En bekväm och mycket välsydd flytväst som 
tål fall även i höga farter. 

399:-
(480:-)  
Art nr: 104230-104233

FM-RADIO
Vattentålig och 
utrustad med 
bluetooth samt 
radio och stereo 
ingångar. 3” tft 
skärm och 4x40W 
uteffekt.

949:-
(1295:-) Art nr: 109943

999:-

UNDERLAKAN
Vitt eller ljusblått. 150x250 cm.

(198:-)  Art nr: 103539, 103541 99:-

3699:-

Från

1099:-

199:-

2999:-

KYLBOX
Volym 29 L. 

4799:-
1499:-(5795:-) Art nr: 110083  

Delbetala från 400:-/mån

Delbetala från 250:-/mån

ORIGINALET!
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Sommarpriser

Spara

på Yamaha motorer mellan 4-25HK. 
15%

Erbjudandet gäller fram till 31:a augusti.

www.yamaha-motor.se



Beneteau Flyer 8.8

Vattensport: Uppblåsbar kajak

Nimbus 305 Drophead

 9 Ledare

 10 Nyheter

 16 3 x daycruiser 
  Sting, Nordkapp och Bella i kamp

 26 Nimbus 305 Drophead 
  Långsam lyx med smart kapell

 33 Corsair Pulse 600 
  Cool katamaran

 38 Beneteau Flyer 8.8 Sundeck 
  Smart koncept från Frankrike

 44 Reportage: Avantime 
  Kvinnlig offshorebesättning

 48 Resmål: Dalslands kanal 
  Svensk ingenjörskonst

 54 Öltest: Bästa båtölen 
  Femton flaskor i test

 61 Vattensport: Badtuber

 64 Vattensport: Dragbåt

 68 Vattensport: Wakesurf

 74 Vattensport: Uppblåsbar kajak

 79 Vattensport: Wakeboard

 83 Teknik: Buster Q 
  Buster bygger egen navigator

 88 Årets redaktionsbåt 
  Ockelbo B18 AL CC

 90 Krönika

 92 Fem frågor

 94 Tävling

 98 Nästa nummer

Vattensport: Wakesurf 

Vi testar sommarens bästa båtöl

Vattensport: Badleksaker
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RetsamtHaR du skällt ut nån  
på sjön?

Om någon tycker att något är kul finns det 
alltid någon annan som retar sig på det. Det 
kan gälla fotboll, musik eller ordvitsar. Det 
någon tycker är fantastiskt roligt retar alltid 
gallfeber på någon annan. Båtlivet är förstås 

inget undantag.
Pratar man vattenskoter med någon som varit ute och 

kört, antingen själv eller med familjen, berättas historier 
om hur underbart roligt det är. Men pratar man vatten-
skoter med någon som bor eller har sommarhus där det 
buskörs är det precis tvärtom. Då kan man få höra att folk 
hatar både skotrar och förare ur djupet av sina hjärtan.

Seglare upplever den totala friheten till havs,  oberoende 
av bränsle med vinden som vän. Och på andra sidan finns 
ett gäng som retar sig på snobbiga seglar typer som tror att 
de är lite fiiinare än andra och att de äger farlederna och 
inte väjer för någon.

Motorbåtsåkare ska vi inte tala om. De älskar sina mull-
rande motorer och att kunna bränna fram i full fart och nå 
Sandhamn i ett nafs. Avskydda av alla som seglar, paddlar, 
fiskar, åker liten motorbåt, fågelskådare, naturvänner, skär-
gårdsbor och vänner av allmän ordning.

Till viss del kan jag förstå irritationen. Jag stör mig på 
husbygget utanför mitt sovrumsfönster klockan sju på 
morgonen, trots att jag vet att det behövs fler bostäder. 
Gärna fler bostäder, men inte på min bakgård, som ut-
trycket lyder.

Enklast vore ifall alla på sjön visade hänsyn. Körde för-
siktigt, minskade svallet, lämnade företräde och var snälla 
och vänliga. Men det ligger i människans natur att ibland 
skita i andra. Det bästa tipset är att säga ifrån. Stör du dig 
på någon, säg till. Oftast blir den som stört generad, ber 
om ursäkt och slutar härja. Mer sällsynt är det en hänsyns-
lös skitstövel. Då får du skälla ut personen i fråga, stänga 
fönstret och sätta i öronpropparna. 

Chefredaktör  
Max Carlgren

max caRlgRen, chefredaktör

anna sandgRen, redaktör

mikael maHlbeRg, redaktör

andeRs jeppsson, annonssäljare

Nej. Men jag har blivit 
utskälld ett par gånger när 
jag kört hänsynslöst. Det 
tog skruv.

Jadå. Jag har fortfarande 
inte lärt mig att hålla käften. 
Skällt på fartdårar både på 
vattenskoter och i motorbåt.

Nej! På sjön ska vi ha trev-
ligt, inte skälla på varandra. 
Fast jag har haft lust.

Jag brukar skälla lite då 
och då på håll, fast alltid 
med motorn igång så att 
ingen hör. 
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Båtnytts material lagras elek-
troniskt. Externa skribenter, 
fotografer och tecknare måste 
meddela eventuella förbehåll 
mot detta. Utbetalt arvode 
inkluderar rätt till elektronisk 
publicering. För ej beställt 
material ansvaras ej. Eventuell 
skatt på vinster i tävlingar 
som anordnas av  Båtnytt 
betalas av vinnaren. 

Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.

Citera oss gärna men ange 
källan. 

Egmont Publishing behand-

lar kunduppgifter med modern 
informationsteknik och lagrar 
dessa för att kunna fullfölja 
kundrelationen samt för att 
kunna lämna erbjudande från 
Egmont eller från företag som 
samarbetar med Egmont. 

Egmont Publishing publice-
rar ett hundratal magasin och 
webbplatser, som Hemmets 
Journal, Hus & Hem, Ica-
kuriren, Kalle Anka, Vagabond, 
Bamse och KING Magazine. 
Därutöver har företaget en 
omfattande verksamhet inom 
böcker, spel, aktivitetspro-
dukter, event, e-handel och 

content marketing. Företaget 
omsätter cirka 1,1 miljarder 
kronor och har cirka 300 
medarbetare i Sverige. 

Egmont är en stiftelse som 
omsätter cirka 14,7 miljarder 
kronor, och som delar ut mer 
än 100 miljoner kronor varje 
år för att bidra till att utsatta 
barn och ungdomar får ett 
bättre liv. 
Läs mer på 
www.egmont.se.
We bring stories to life.

Prenumerera - Ring eller mejla vår kundtjänst 
08-400 277 26,  pren.bn@egmont.se
Helår, 12 nummer, 799 kr. Halvår, 6 nummer 419 kr.
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Lås upp  
trådLöst
V olvo Penta vill att båtarna ska bli mer lika bilarna. Nu kommer motor

tillverkaren med ett system som låter dig tända båtens lampor och 
låsa upp båten från bryggan. Dessutom lanserar Penta en joystick
styrning för rak axel

På Volvo Pentas pressevent på Krossholmen visar motorjätten upp de 
senaste nyheterna. I år ligger fokus på trådlöst och ”connectivity”, alltså 
att kunna koppla upp båten på olika sätt mot nätet och fjärrstyra den.

Den största nyheten är en trådlös startnyckel kallad Ekey, som ser 
ut som en vanlig, modern bilnyckel. Föraren låser upp båten genom att 
svepa med nyckeln framför en panel. Sedan är det bara att trycka på 
startknappen. Med några olika knappar på nyckeln kan föraren redan 
från bryggan tända lamporna i kabinen, sätta på värmaren eller göra 
något annat som båttillverkaren programmerat in, till exempel låsa upp 
lås, eller varför inte aktivera radar eller andra navigationssystem. Ekey 
kommer som standard till alla Volvo Pentamotorer med så kallad EVC, 
electronic vessel control.

Hjärtat i det trådlösa systemet är det så kallade Battery management 
system, en slags elektronikhub som ska göra det lättare för båttillver
karna att koppla ihop nya funktioner med den trådlösa nyckeln. För 
båtägarna innebär det färre delar som går sönder och förhoppningsvis 
ökad säkerhet. Via en display blir det också enkelt att övervaka hur 
batteriet mår.

Den mest spektakulära funktionen var dock Volvo Pentas nya joy
sticksystem för rak axel. Joystick har ju tidigare funnits både för IPS, 
drev och utombordare, men nu tar Penta steget vidare. Då en båt 
med rak axel inte kan rikta propelleraxlarna i olika riktningar, använder 
systemet istället bogropellern.

Båtnytt testar systemet på en 49 fots italiensk flybridgebåt inne i 
Pentas trånga hamn, där grynnorna lurar precis utanför bryggan. En lätt 
bris trycker båten mot bryggan, men med två fingrar på joysticken åker 
vi bort från bryggan, rakt i sidled. Att vända runt i den trånga hamnen är 
en barnlek. Likaså att lägga till. Systemet känns faktiskt något mindre 
ryckigt än Pentas eget IPS, kanske på grund av att IPSdreven hela 
tiden måste växla mellan back och fram för att få till rörelsen i sidled.
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LoPro pumpens kapacitet är 56 l/min  och finns i två  
versioner med eller utan nivåvakt automatik, 900S och 900D. 

180° roterbart utlopp med inbyggd backventil.

Flera slanganslutningsdimensioner för det gängade utloppet.  
28mm, 25mm, 19mm raka anslutningar samt 19mm vinklad.

LoPro 900S har dessutom en avancerad inbyggd automatik. 
Inbyggd sensor med två valbara startnivåer, 5cm och 3,3cm. 
Den har även en tidstyrd automatik som testar varje 2,5 minut

LoPro Länspump
Lågprofil dränkabarpump från Rule 
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Stan Honey får Mange Olsson-priset

S eglaren och navigatören Stan Honey får 2016 års Mange 
 Olsson-pris. Som navigatör står amerikanen i en klass 

för sig i seglarvärlden och han uppskattas för sin positiva 
energi och förmåga till lagspel – precis som Mange. 

Stan Honeys meritlista är lång. Bland annat har han 
seglat hem en slutseger i Volvo Ocean Race och elva vinster 
i Transpacs över Stilla havet. Dessutom har Honey slagit 
rekordet för segling jorden runt, över Atlanten samt över 
Stilla havet. 

 – Jag blev chockad när jag fick veta att jag skulle få 
Mange Olsson-priset. Mange och de två tidigare prista-
garna, Torben Grael och Ben Ainsle, är de tre seglare som 
jag sett mest upp till. Jag har kappseglat med både Torben 
och Ben. Och mot Mange. Jag är oerhört hedrad över att 
nämnas i samma sammanhang som dem, säger han och 
fortsätter:

 – Mange var verkligen unik och kunde lysa upp vilket 
rum som helst. Jag har bara seglat mot Mange några gång-
er, men han fick mig ändå att känna mig som en gammal 
vän och hade alltid tid att prata eller dra ett skämt.

 Utöver att vara en framgångsrik seglare har 61-åringen, 
med ingenjörsexamen från både Yale och Stanford, vunnit 
tre Emmy Awards för sitt arbete att visualisera sport i tv. 
Stan Honeys arbete har betytt mycket för hur kappsegling 
kan presenteras i tv på ett enkelt sätt.

– Stan är en seglare i absoluta världsklassen, som utan 
att ha skepparrollen haft en avgörande betydelse bakom 
stora segrar. Och liksom Mange haft en förmåga att lyfta 
teamen till att bli de bästa de kan bli, säger Carl-Henric 
Svanberg, ordförande i Mange Olssons Minnesfond.

MANGE OLSSON-PRISET
Mange Olsson var en av de största seg-
larna genom tiderna, med en smittande 
positiv attityd och energi i en klass för 
sig. Efter att Mange avlidit i en stroke 
april 2013 instiftades en minnesfond i 
hans namn. Varje år delas priset ut till 
en stor internationell seglare. Dessutom 
har fonden som syfte att främja svensk 
seglingsungdom och seglingsverk-
samhet.FO
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min. storlek=30mm

Bosse tel. 0705-299 112 • Peter tel. 0723-299 114 • Niclas tel. 0723-299 113 • Växel 031-69 77 50 • Mail: info@knapemarin.se
Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda (Fiskebäcks Småbåtsham)

RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE

WWW.KNAPEMARIN.SE

SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

Knapemarin_halvsida.indd   1 2016-06-10   16:46

Sveriges största kappsegling
M å så vara att det bara är för knappa fyra dagar, men ändå. I samband med ÅF 

Offshore Race (fd Gotland Runt) tar segelbåtarna över centrala Stockholm. När 
startskottet för Sveriges största seglarfest smällde på söndagen hade folkfesten på 
Skeppsholmen redan pågått sedan torsdagskvällen. Förra året besöktes event
området av 180 000 åskådare. I år uppskattar arrangören KSSS att upp emot  
200 000 besökare kom för att besöka någon av de 40 utställarna, äta mat, eller 
 delta i olika provapåaktiviteter. Men framför allt gavs tillfälle att spana in de cirka 
300 segelbåtarna som låg vid de provisoriska bryggorna runt fullriggaren  
Af Chapman på Skeppsholmen. 

Under lördagen deltog cirka 70 båtar i en kappsegling inomskärs, ÅF Inshore 
Race. Starten gick vid Fjäderholmarna ut en bit i innerskärgården och sedan tillbaka 
in till stan med målgång utanför Skeppsholmen. När huvudtävlingen, ÅF Offshore 
Race, startade på söndagen lämnade 225 båtar Stockholms ström för att segla 
genom skärgården ut på Östersjön och runda Gotland innan målgång vid Sandhamn 
mellan två och tre dygn senare.

 Vid årets start fanns 13 nationer representerade på startlinjen. Racet är både en 
svensk seglingsklassiker för fritidsseglare och en utmaning för proffsteam från norra 
Europa.
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Bidra till ny 
marin bok
B okanjärerna bjuder in till berättel-

ser från hav och sjö. Alla bidrag är 
tillåtna så länge de utspelar sig på de 
sju haven. Bokanjärerna har tidigare gett 
ut tre antologier: Trampa däck, Springa 
läck och På fallrepet. I samband med 
föreningens tioårsjubileum kommer nu 
en fjärde bok. Till skillnad mot tidigare år 
är nu även fritids/skutseglare med flera 
välkomna att bidra med berättelser. 

Den nya antologin Kasta loss ska 
lanseras i samband med Bokmässan i 
Göteborg 2017. I samband med boken 
bjuder Bokanjärerna in till en skrivarkurs 
tillsammans med Katarina Sjöfartsklubb. 

Lektörer är Anna Gable, (språkkon-
sult i svenska, seglare, författare, mm), 
Benkt Lundgren (redaktör för tidningen 
Sjöbefälen) Irina Öström-Zetterman 
(informatör på Landstinget) och som re-
daktör Lennart Johnsson (författare och 
fd redaktör för tidningen Sjömannen).

Manus ska vara insänt senast 28/2 
2017 och innehålla max 12 000 tecken.  

Info: bokanjarerna.se

Tufft  
Bohusrace
T wo-handed Pantaenius Bohusracet 

blev en tuff historia för många. 
Sjösjuka, utmattning, materialfel och 
kuling upp till halv storm (23 m/sek) 
fick 115 av de 155 startande att bryta 
tävlingen.Gamla OS-kompisarna i 470  
Magnus Lundgren och Urban Lagneus, 
Lysekil resp Uddevalla, gjorde bäst ifrån 
sig och vann totalt med en Arcona 380.

Pantaenius Bohusracet startar 
i Uddevalla, vänder i söder utanför 
Marstrand och går sedan via norska 
Tresteinerna i mål i Smögen, en sträcka 
på 170 distansminuter.

 p Urban Lagneus t.v. och t.h. Magnus 
Lundgren.

Kabinbåt för solsken
K abinbåtar med tak är himmelriket 

en regnig höstdag, men kan bli rena 
skärselden en stekhet högsommardag. 
Nya Marex 310 Suncruiser ska dock 
funka utmärkt oavsett väder. Hemlig-
heten är ett smidigt kapell, som likt en 
rullgardin dras runt sittbrunnen i aktern. 

Att sätta på eller ta av kapellet tar 
bara en minut enligt tillverkaren och ger 
båtens passagerare skydd mot väder 
och vind. Med värmaren igång blir 
hardtopbåten lika skön att vistas i som 
en salongsbåt.

När solen visar sig igen dras kapellet 
blixtsnabbt bort. Med den stora tak-
luckan öppen gör Marex 310 verkligen 
skäl för tilläggsnamnet Suncruiser, och 
påminner mer om en daycruiser än 
något annat.

Skrovet är helplanande men har rak 
axel. Toppfarten med en Volvo Penta D6 
är något över 30 knop. Produktionen 
har flyttats från Norge till Litauen för att 
undvika ytterligare prisökningar. För en 
fullutrustad Marex 310 Suncruiser får du 
betala två miljoner svenska kronor.
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THE POWER 
OF MUSIC

FUSION marinstereo i TrueMarine design har många unika funktioner, läs mer på www.comstedt.se

B uster sjösätter nu en ny generation av sin populära modell Buster S.
Busters minsta modeller har tidigare saknat självläns, något nu Buster ändrar 

på med den nya generationen Buster S. Denna lilla aluminiumbåt bär upp till fyra 
personer och 30 hästkrafter. Faktum är att hela båten är ny – från skrov till inred-
ning. Modellen kommer i tre versioner, S1 med rorkult som styrs från akterbänken, 
S2 med sidopulpet och SCC med mittpulpet.

Vi tar en kort provtur i SCC utanför Åbo och kan direkt konstatera att skrovet är 
körglatt med en 30-hästare. Med två personer planar vi upp snabbt och köregenska-
perna är riktigt sportiga. Om skrovet verkligen går bättre i hög sjö låter vi vara osagt.

Självlänsen är onekligen praktisk, Buster S kan nu ligga vid bryggan utan tillsyn 
en längre tid utan att ägaren behöver åka dit och ösa. Men den förhöjda durken 
gör också att sittbänkarna hamnar högt upp. Passageraren på förtoften sitter högt 
och utan att kunna luta sig mot relingen. Körställningen på akterbänken hade också 
kunnat vara bekvämare, bland annat saknas ryggstöd. I övrigt är nya Buster S en 
rejäl sak i plåt utan krusiduller. Precis som varvets övriga modeller är den suveränt 
stadig i sidled – tre av redaktionens medlemmar kan sätta sig på relingen utan att 
båten lutar obehagligt mycket. Skrovet är främst gjort för motordrift men i nödfall går 
det också att ro från förtoften.

Ny Buster s 
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ORIGINALET 
SEDAN 1973
Kawasaki Jet Ski® har med sina dryga 40 år i branschen dubbelt 
så lång erfarenhet som sina konkurrenter. Med otaliga mästerskapstitlar 
och världsrekord ligger Kawasaki Jet Ski® i täten oavsett om det gäller 
mästerskap i off-shore racing, sluten banköring eller på en helgtur 
med familjen. 

Samarbetspartners

AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

ATV-shopen, ÅKERSBERGA • AVA MC, VÅRBY • BC Marin, VÄSTERÅS • Bengts Cykel & Motor, BORLÄNGE 
Båthuset i Sundsvall, SUNDSVALL • Eliasson Racing, NYBRO • Lingvalls motor, GÄVLE • LiTo Offroad, FOTSJÄL 

Marindemontering Sverige, LULEÅ • Mera Fritid, UMEÅ • Motomek, LIDKÖPING • Nacka Värmdö Maskin AB, GUSTAVSBERG  
Piteå Marin & Maskin, PITEÅ • Seacastle AB, LIDINGÖ • Skåne Marin AB, ÄNGELHOLM • Stenborg Powersports and Technology AB, STORA HÖGA 

Solab Motor & Fritid, KOPPARBERG • Thyrell Teknik Motor, JÄRVSÖ • Wheels4You, MÖLNDAL

mall_Båtnytt.indd   1 2016-04-25   11:26:42



StjärndeSigne rnS BäSta 
daycruiSer

Espen Thorup är båtvärldens viktigaste doldis. Han har 
nämligen formgett nästan alla moderna plastbåtar. Samtliga 
nya modeller från Nordkapp, Bella och Sting är hans verk. 
Hur skiljer båtarna sig åt? Och är det verkligen någon skill-
nad mellan olika märken? Vi har ställt Espen Thorups tre 
senaste daycruisers mot varandra.
TexT Mikael Mahlberg FoTo Martinridne
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 p En smart finess är att passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt och att själva sittdynan 
kan fällas upp. Så bildas en divan för den som vill ta igen sig.

 p Stor U-soffa och två framåtvända sittplatser bjuder Sting 610 DC på. Jämfört med en tio år 
gammal daycruiser är samtliga modeller i vårt test betydligt rymligare i sittbrunnen.

Sting 610 dc
Sting och Nordkapp är två märken med 
samma ägare. Nordkapp ska vara det 
dyrare premiummärket, Sting är det 
billigare instegsalternativet.

Men Sting 610 DC övertygar med 
en påkostad inredning som knappast 
känns enklare än Nordkappkusinens. 
Dessutom har båtarna likadana 
Evinrude- motorer och byggs på samma 
fabrik vilket ger känslan av att den 
rymliga Sting 610 DC är lågt prissatt i 
Sverige jämfört med kusinen.

Sting 610 DC  är störst av test-
båtarna, längst, bredast och högst. 
Badplattformarna är klart störst i testet. 
U-soffan är djup och rymmer – om 
de klämmer ihop sig – nio personer, 
två mer än båten är godkänd för. 
Förarplatsen är bra, med undantag för 
den alltför låga rutramen – ett Espen 
Thorup-drag som alla testbåtarna 
dras med. Det finns gott om stuvfack i 
sofforna samt fenderförvaring akter om 
förarens stol.

Testbåten med en 150 hästars 
Evinrude HO gör hela 44 knop, men en 
115-hästare räcker gott för den som 
sällan lastar de maximalt sju personer-
na som CE-skylten tillåter.

Den enda plumpen i protokollet är 
som sagt den trånga ruffen. Men med 
kapellet uppfällt – som för övrigt ryms 
i ett väl tilltaget kapellgarage – kan 
längre personer sova i sittbrunnens 
solsäng. Sting 610 DC är ett bra köp.
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Från min utkikspunkt på den höga klippan 
ser testbåtarna förvillande lika ut. Det är ingen 
slump. Sting 610 DC, Bella 620 DC och Nord-
kapp 605 Noblesse är ritade av samme person, 
norrmannen Espen Thorup.

Denne 53-årige industridesigner började sin bana med 
att rita passagerarfartyg och snabbgående katamaraner, 
men har på 2010-talet lite i skymundan seglat upp som den 
okrönte kungen av fritidsbåtdesign. Genombrottet kom på 
2000-talet när Nordkapp lät honom göra en helt ny mo-
dellserie. Båtarna sålde bra och Espen Thorup fick kvickt 
jobbet att ta fram nya modeller till systermärket Sting. Re-
dan med dessa två märken i portföljen hade Espen Thorup 
haft fog för att kalla sig Skandinaviens okrönte motorbåts-
designer – men så skedde något märkligt. Bella-koncer-
nens ägare Raimo Sonninen ringde och bad honom rita 
åtta helt nya Flipperbåtar. Kunde han dessutom designa en 
helt ny, komplett serie Bella-modeller och se över Aquadors 
 modellprogram?

Denna särställning – att en enda designer har formgett 
samtliga modeller som säljs av Nordens fyra största plast-
båtsmärken – väcker onekligen vissa frågor. Vad händer 
med det unika utbudet när samme person ändå ritar allt?

För att ta reda på det samlar vi Nordkapp 605 Noblesse, 
Sting 610 DC och Bella 620 DC för jämförande test på 
Mälarens söta vatten. Redan vid bryggan går det upp för 
mig varför Espen Thorup är så flitigt anlitad. Båtarna är 
attraktiva. Alla tre har stora sittbrunnar för sin skrovlängd, 
många trevliga ställen att sitta på och dessutom snygga 
linjer. Ruffarna – alltså sovplatserna – har Espen Thorup 
tryckt långt in i förskeppet och minimerat. Smart, för hur 
ofta sover du över ombord – egentligen?

Resultatet är tre bekväma båtar med gott om plats att 
umgås, solbada eller resa i – trots en rätt begränsad storlek 
på sex meter.

 p Sting har en vettig förarplats med plats för större navigator än den sju-
tummare som sitter här, ett litet fack för småprylar och laddare till mobil/ipad.

 p Den smarta ankarhjälpen, där ankaret hänger på utsidan av skrovet och 
tampen kan låsas med en skotråtta.

 p Ruffen är plastig, kort och saknar skylight. Därmed fungerar den dåligt att 
sova i, men blir en bra plats att förvara packning.

Tre bekväma båtar med gott om 
plats att umgås, solbada eller resa i  
– trots en rätt begränsad storlek

 p Med en tvåtakts Evinrude 
150 HO är Sting 610 DC 
snabbast i testet. Skrovet 
greppar väl i girarna men är 
stötigare än Nordkapps.

Men bakom likheterna, döljer sig olikheter. Samt en 
vinnare.

Låt oss börja med sjöegenskaperna. Testet äger rum på 
Mälaren en vacker junidag. Solen skiner och endast en 
mild bris rör upp fiskfjällsliknande vågor på sjön. I  sådant 
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väder är det svårt att göra bort sig. Sting 610 DC och Nord-
kapp 605 Noblesse har båda 150-hästars motorer på akter-
spegeln medan Bella har en 115-hästare. Sting är snabbast 
i testet med sina 44 knop, följd av Nordkapp som gör 43 
knop och naturligtvis kommer den motorsvagare Bella 

 p Båtarna har så lika förarplatser att de är svåra att skilja åt. Stolarna på 
Nordkapp är dock snäppet vassare än i Bella och Sting.

 p Nordkapps smala förskepp gör också ruffen trång. I praktiken sover en 
person här. Det går visserligen att sträcka ut sig i sittbrunnens soffa.

 p Nordkapp 605 Noblesse saknar U-soffa och därför traditionell solbädd. 
Här är Nordkapps variant på solbädd utbäddad – klart sämre än de övriga. 

Nordkapp 605 Noblesse, båten med 
de bästa sjöegenskaperna, har också 
den minsta sittbrunnen

 p Smalare skrov och 
djupare V-bottenvinkel i 
aktern gör Nordkapp roligast 
att köra. Satsa på 150 
hästkrafter!

sist med 36 knop. Alla tre båtarna är roliga att köra, men 
överst på pallplatsen kommer Nordkapp. Skrovet är sma-
lare, mer V-bottnat och går mjukt i högre vågor – något 
vi vet sedan tidigare test. Nordkapp är ett mer prestanda-
orienterat märke än de övriga och skrovet är betydligt spor-
tigare. Bella 620 DC är stabil och lättplanande men stötig 
i krabb sjö, något vi vet efter en sommar i den snarlika 
 hardtopversionen på samma skrov. Sting 610 DC är ett 
oprövat kort i högre vågor men under de testsvängar vi 
kan genomföra på Mälaren känns det något bredare skrovet 
stötigare än Nordkapp.

Vinnare: Nordkapp 605 Noblesse.

Vilken sitter vi bäst i? För den som är på jakt efter en 
bekväm  utflyktsbåt, eller vill ta med hela kompisgänget på 
en åktur – då är dessa tre små dc-båtar utmärkta. På tio år 
har små daycruisers blivit bra mycket bekvämare. 

När vi stannar för att tanka vid en sjömack ser jag en 15 
år gammal Yamarin i samma storlek som testbåtarna ligga 
vid en brygga. En snabb inspektion avslöjar att Nordkapp, 
Sting och Bella alla slår gamlingen med hästlängder när 
det gäller komforten. Dessa nya båtar har helt enkelt fler 
sittplatser.

Nordkapp 605 Noblesse, båten med de bästa sjöegen-
skaperna, har den minsta sittbrunnen, ändå finns sittplatser 
för hela sju personer. Då Espen Thorup valt att skippa den 
traditionella U-soffan i just Nordkapp (blev det för trå-
kigt att rita ännu en?) är solsängen sämre än på Bella och 
Sting. Istället för en hel solbädd över sittbrunnens bredd 
kan  passagerarna sträcka ut sig på två längsgående bänkar.

Sting 610 DC har en bekväm L-soffa för åtta personer, 
men också några smarta finesser för soldyrkaren. Ena 
 änden på soffan kan fällas upp, och blir då ett slags förhöjd 
kudde för den som vill ligga här och läsa eller sola. Såda-
na smarta detaljer finns det fler av ombord. Den bästa är 
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 p Jalusidörr mot ruffen är en enkel lösning men som varken skramlade eller for upp under 
gång. 

 p Nordkapp har dubbla ankarboxar i aktern samt ett stuvfack i durken. Alla öppningar kostar 
pengar, men på en daycruiser kan du inte få nog av stuvfack.

nordkapp 605 Noblesse
Nordkapp är ett gammalt norskt märke 
som efter några år i stiltje återupp-
livades på 2000-talet. Numera görs 
båtarna i Polen och säljs exklusivt med 
Evinrude-motorer. Ledorden är kör-
glädje och Nordkapps modeller brukar 
vara bland de snabbaste i våra tester.

Även om Sting 610 DC denna gång 
slår Nordkapp med en knop, har Nord-
kapp 605 DC troligen det snabbaste 
skrovet. Stings Evinrude HO-motor 
(high output) levererar nämligen några 

fler hästar än de 150 som står på 
kåpan.

Nordkapps 605-skrov är ett av de 
bästa i klassen. Från tidigare provkör-
ningar vet vi att det bara blir roligare 
ju högre sjön går. Därför är det otur för 
Nordkapp att vårt test sker i vackert 
juniväder på platt vatten.

När det gäller sittbrunnen halkar 
nämligen Nordkapp efter Sting och 
Bella. Espen Thorup har satsat på 
ett möblemang som saknar U-soffa, 

 istället sitter passagerarna på sex 
säten. Sittplatserna är inte färre än 
hos Bella och Sting, men solsängen är 
mindre liksom sittbrunnsbordet.

Nordkapp ska vara det mer påkosta-
de alternativet till Sting, men det märks 
inte riktigt. Finishen är genomarbetad 
på båda båtarna och känns knappast 
lyxigare i Nordkapp. Däremot är de 
yttre linjerna något sportigare och 
i Båtnytts ögon är Nordkapp 605 
Noblesse testest snyggaste båt.
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 p Som i ett trollslag bildas en dubbelsäng för två personer genom att fälla ned ruffluckan 
och trappan till fördäck. Det här är testets bästa koj.

 p I normalt läge är dörren till ruffen stängd och trappan till fördäck uppfälld. Det är svårt att 
ana att det faktiskt finns en ruff ombord!

Bella 620 DC
Bella 620 DC är knappast en day
cruiser i traditionell bemärkelse – alltså 
en båt med ruff. Det här är snarare 
en äldre tiders sportbåt med framruta 
och kort fördäck. Bella har insett att de 
flesta bara är ute över dagen i en sex 
meters båt och därför lagt krutet på 
många sittplatser. Det lilla utrymmet 
under fördäcket kan dock bäddas ut till 
en fullt fungerande koj. Det är en smart 
lösning.

Vår testbåt har en 115hästare till 

skillnad från de båda norska konkur
renterna som båda är bestyckade med 
150 hästkrafter. Men den svagare 
styrkan räcker gott till. Bella har ett 
skrov för den som söker en bekväm båt 
för turer med vänner och familj i 2530 
knop snarare än en racer att ge sig ut 
att tampas med vågbergen i. Skrovet är 
stabilt och saknar planingströskel, pri
set är en viss stötighet i krabba vågor. 

Efter en sommar med snarlika 
systermodellen Bella 620 Hardtop som 

redaktionsbåt uppskattar vi den enkelt 
utbäddbara solsängen samt extraut
rustningen wetbar, ett handfat med 
kran och inbyggd vattentank. På så 
sätt har man automatiskt med sig stora 
mängder dricksvatten soliga dagar.

Bella är knutet till Mercury och säljs 
alltså enbart med deras fyrtaktsmoto
rer. Dessa ger möjligtvis något sämre 
acceleration än tvåtaktsmotorerna på 
Sting och Nordkapp, men så är motor
ljudet också snäppet snällare.
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 p Förarplatsen är, förutom den låga rutan, bra. Testbåten saknar navigator, 
men en sjutummare kan installeras.

 p Orange färgsättning sticker ut mot marknadens övriga vita plastbåtar. 
Båtnytt gillar färger, men har hört att marknaden är mer skeptiskt inställd.

 p Att fälla upp sittbrunnens solsäng går på en knapp minut och gör en stor 
sittbrunn ännu trevligare.

Espen Thorup har kunnat lägga allt 
krut på att många människor ska 
kunna sitta så bekvämt som möjligt

 p 115 hästar räcker gott 
och väl till för Bella 620 
DC, som har ett snällt, 
lättplanande och något 
stötigt skrov.

det ”halvautomatiska” ankaret, som innebär att ankarlinan 
 löper genom ett hål i ankarboxen och säkras inne i den 
med en skotråtta. På utsidan hänger ett femkilos Bruce
ankare som kan släppas av föraren och då smidigt löper ut, 
utan att skepparen behöver passa tampen från att trassla in 
sig i  propellern. Den största vinsten är att det skitiga an
karet  alltid hänger på utsidan av båten, och att den enkla 
 ankringen gör det tryggt för ovana passagerare att hjälpa 
till.

Bella 620 DC har gott om plats att sitta på i en rymlig 
Usoffa i aktern. Då ruffen krympt till ett mindre fack i 
fören har Espen Thorup kunnat lägga allt krut på att så 
många människor ska kunna sitta så bekvämt som möjligt. 
Det bästa ombord är ändå solsängen, som bäddas i ord
ning på under minuten. Fäll bara ut en skiva, och lägg på 
soldynan så är det klart. Detta gör att Bella 620 DC med 
mycket knapp marginal vinner ronden om den bästa båten 
att färdas i.

Att sova i då? För den som vill tillbringa några dygn 
 ombord finns betydligt bekvämare båtar än dessa tre, först 
och främst dagtursbåtar. Men givetvis går det att sova över 
– fast helst inte i ruffen!

Sting 610 DC har den allra största ruffen, som ändock 
är oduglig för personer som är längre än 190 centimeter 
då kojlängden helt enkelt är för kort. Utan fönster blir det 
plastiga utrymmet också lätt klaustrofobiskt. Men längre 
personer kan ändå övernatta, under kapellet på solbädden 
i aktern.

Nordkapp 605 Noblesse har en ännu mindre ruff, där 
dock benen kan sticka ut på sittbrunnssofforna. Det räddar 
nattsömnen för den långe men Nordkapps smala förskepp 
gör att ruffen i praktiken bara rymmer en person.

Bästa ruffen i testet är också den minsta. Bella 620 DC 
har något som bör kallas ett stort, dynklätt stuvfack i  fören 

snarare än ruff. När ingångsluckan fälls ut bildar den en 
dubbelkoj som är drygt två meter lång. Den utfällbara 
 ruffen innebär att de sovande slaggar med halva kroppen 
utanför taket vilket kräver att kapellet sätts på vid regn. 
Men sovplatserna är ändå de klart bästa i testet.
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# 7 2016TesT
vinnare

Sting  
610 DC
teknisk info

Längd 6,10 cm
Bredd 2,37 cm
Vikt 900 kilo
Motor 90-150 hk
Bränsle 100 liter
Last 7 personer
Pris 427 800 kr för 
testbåten

testkörningen

Last 2 personer
Motor Evinrude 150 HO
Fart 44 knop

Värt att notera

+ Känns stor!

+ Många sittplatser

– Trång ruff

outspätt

Sting 610 DC är lägre 
prissatt än kusinen 
Nordkapp från samma 
koncern, men levererar 
mer utrymme ombord. 

kontakt

sting-boats.eu

fakta

# 7 2016TesT
vinnare

nordkapp 605 
Noblesse
teknisk info

Längd 6,06 cm
Bredd 2,20 cm
Vikt 900 kilo
Motor 90-150 hk
Bränsle 125 liter
Last 7 personer
Pris testbåten 465 700 
kronor

testkörningen

Last 2 personer
Motor Evinrude 150
Fart 43 knop

Värt att notera

+ Kul skrov

+ Snygga linjer

– Trängre sittbrunn

outspätt

Nordkapps minsta day-
cruiser är sportig, snygg 
och har en stor sittbrunn. 
Bästa sjöegenskaperna i 
denna testflotta.

kontakt

nordkapp-boats.eu

fakta
Bella  
620 DC
teknisk info

Längd 6,05 meter
Bredd 2,34 meter
Vikt 950 kilo
Motor 80-150 hk
Bränsle 135 liter
Last 7 personer
Pris 407 000 kronor för 
testbåten med 115 hk

testkörningen

Last 2 personer
Motor Mercury 115 hk
Fart 36 knop

Värt att notera

+ Bra sovplatser

+ Stora stuvar

+ Solbädden

outspätt

Bellas lilla daycruiser är 
så bekväm som en sex 
meter lång daycruiser 
kan bli. Minimal men fullt 
fungerande ruff.

kontakt

marindepan.se
bellaboats.fi

fakta Efter ett dygn med våra tre testbåtar står det klart att 
Espen Thorups konstruktioner har flera gemensamma 
nämnare. Goda sidor hos alla båtarna är de stora sittbrun-
narna, de kluriga detaljerna och de snygga linjerna. På 
klago målslistan står de på tok för låga rutramarna i samtli-
ga båtar. Kortare förare sitter med rutramens överdel i sikt-
linjen, medan längre ser över rutan och saknar skydd från 
fartvinden. I regnoväder med kapellet på blir sikten näst-
intill obefintlig. Här har formen klart gått före funktionen.

När vi skärskådar båtarna, märker vi att Espen Thorup 
bemödat sig om att ge Bella, Nordkapp och Sting varsin 
unik karaktär. 

Nordkapp har det roligaste och bästa skrovet, vilket ock-
så avspeglar sig i prislappen. Bella är en familjebåt och är 
därför stabil och har flest sittplatser. Sting är Nordkapps 
budgetmärke som har fått många roliga detaljer, mycket 
utrymme men för att hålla priset nere har varvet på någ-
ra ställen fått spara in. Därför saknar Sting exempelvis ett 
stuvfack i durken där större väskor och fiskespön går ned – 
en praktisk detalj som både Nordkapp och Bella har.

Vilken är bäst då? Nordkapp 605 Noblesse har de bästa 
sjöegenskaperna, men den något trängre inredningen 
 räcker inte fram till guldplacering. I finalen slåss Bella 620 
DC och Sting 610 DC om guldet. Bella 620 DC har smar-
taste ruffen, en stor sittbrunn och enkelt bäddad solsäng. 
Sting 610 DC har kluriga lösningar, en bekväm inredning 
och sist men inte minst det bästa priset på 427 000 kronor 
för vår maxutrustade testbåt med 150 hk. Dessutom känns  
den störst av de tre. Det gör att Sting 610 DC snubblar först 
över målsnöret i denna delvis schizofrena batalj  mellan tre 
lika, och riktigt bra, dagtursbåtar. 
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Yamarin 54 BR Cross

Båten ger sex passagerare bra skydd och den stora durken gör det möjligt att transportera 
rejält med gods. Tack vare de praktiska avsatserna är det lätt att komma ombord från fören, 
aktern och sidan. 

www.yamaha-motor.se
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Nimbus öpp Nar upp
Nimbus bryter ny mark och sneglar på den brittiska 
sportbilsvärlden. Fast det handlar inte om fart, utan 
om stil. Med Nimbus 305 Drophead låter man coupé
taket flyga till förmån för en modern cabrioletcruiser.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO DAN LJUNGSVIK 
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Nimbus öpp Nar upp
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Ledorden för Nimbus nya satsning är enkel-
het och njutning på sjön. Med de orden är det 
tur att solen är det första som ler lockande mot 
oss när vi kliver ut på kajen. Jag har just bytt 
kust, lämnat ett regnigt Stockholm bakom mig 

och befinner mig nu vid Nimbus residens i  Långedrag. 
Det andra som lockar är det senaste nytillskottet som 
 ligger nedcabbad och redo för Båtnytts jungfrufärd. Första 
gången jag såg 305 Drophead var under avtäckningen och 
världspremiären på vårens båtmässa, Allt för Sjön. Redan 
då fick linjerna mig att tänka på medveten design á la tidig 
Bondfilm, som 60-talsretro i drömsk lyxförpackning.

Interiören går i beige och ljust blå, eller i svala nordiska 

färger för att citera Nimbus. Skotten är klädda med tyg, 
även det i ljust material, för att dämpa ljud. Kombinatio-
nen med mörkare mahognydetaljer funkar fint. Intrycket 
är mer än nordiskt svalt. Det andas snarare elegant avska-
lad medvetenhet och faktiskt i viss mån, bortblåst gubbig-
het. När vi ändå är inne på detaljer så finns det ett flertal 
riktigt fina sådana, så som de påkostade rostfria beslagen, 
de snygga täckbrickorna och de specialbyggda köksskåpen 
med plats för Nimbus egendesignade porslin. 

Tack vare öppningsbara portlights i skrovsidan är ruffen 
ljus. Det räddar situationen en hel del. För om fyra stor-
vuxna personer ska samsas om utrymmena i ruffen finns 
det risk för mildare klaustrofobi. Det gäller framförallt för 

 p En integrerad badplatt-
form och akterdäck och 
cockpit i samma nivå ger 
båten en känsla av rymd. 
De sociala utrymmena står 
i fokus.

 p Kapellet fälls fram med en knapptryckning och göms i ett fack i framrutan. 
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sidokabinen. I förpiken kan det bli trångt för benen för den 
som ligger längst föröver. Strax akter om förpiken finns en 
gemensam dusch och toalett. Ytterligare två personer kan 
sova i salongen. Genom ett enkelt handgrepp görs bord 
och soffor om till en dubbelbädd. Ett ypperligt tillfälle att 
studera stjärnhimlen en vacker augustinatt – om vädret och 
mygg tillåter nercabbat. Annars är det bara att trycka på 
knappen till det elektriska kapelltaket och låta det glida 
ut i fullt utfällt läge. Då skyddar kapellet hela cockpit, det 
vill säga förarplatsen, wetbaren och matplatsen/extrakojen. 
Pentryt/wetbaren är funktionell och snygg. 

Bakom en tonad täckskiva döljer sig diskho, rejäl spis 
med ugn och grill, samt kyl. En extra kyl/frys är  placerad 
under soffan på babordssidan. Skåpen har ett fiffigt förva-
ringssystem som gör det enkelt att komma åt porslin, mug-
gar och glas (och hålla kvar på plats). Rakt över från kö-
ket finns dinetten med plats för fyra. Den främre soffan är 
vändbar och har en dubbel funktion, dels som framåtvänd 
passagerarsoffa, dels som umgängesplats vid matbordet. 
Akteröver väntar en sidovänd U-soffa med ett klaffbord. 
Här finns riktigt bra med plats och det är bara att konstate-
ra att Drophead 305 är smart disponerad. Det står bortom 
all tvekan att det här är en social båt. Layouten är öppen 
och inbjudande. Familj och vänner får plats. Funktionerna 
sitter, så även färgerna. 

Hur är det då med känslan ute till sjöss? Vi glider  sakta 
ut genom hamnen och ut mot ett öppet hav i solgass. 

 Kanske är det för att turen bjuder på en försmak av som-
maren, kanske för att konceptet verkligen fungerar, men 
jag känner mig fri och lycklig när jag står där bakom ratten 
och glider fram över vågorna i en behaglig hastighet av 18 
knop. 

Nimbus 305 Drophead baseras på samma plattform 
som 305 Coupé. Med den lanserade Nimbus ett nykon-
struerat  halvplanande skrov, för farter upp till 22 knop 
och anpassat för mindre motorer (Volvo Penta D2 och D3). 
Nimbus menar att de flesta båtägare helst cruisar fram i 
mellan 4 och 20 knop. Skrovet på de nya 305-modellerna 
saknar i princip planingströskel. Som mest kommer vi upp 
i 22 knop, men då ökar både skrovljud och bränslekost-
naden på ett omotiverat sätt. Jag föredrar en marschfart 
på 17-18 knop. Då ligger bränsle åtgången på cirka 1,7 liter 
per sjömil. 

 p Ruffen bjuder på en förpik för två och en sidokabin, även den för två.

 p Sidewalkdesignen gör det lätt och säkert att röra sig runt båten och på 
fördäck. 305 Drophead har utrustats med handtag och rejäla rostfria pulpits.

Jag trycker lätt på 
knappen vid förarplatsen 
och taket glider ljudlöst 
och fogligt ner i rutramen

 p Toalett och dusch är överraskande rymligt. 
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När vi gör testet är det fortfarande tidig vår och kallt i 
luft och hav, men vi sitter väl skyddade bakom vindrutan 
och jag vägrar att fälla upp kapellet annat än för att testa 
dess funktion. Jag trycker lätt på knappen vid förarplatsen 
och taket glider ljudlöst och fogligt ner i den  integrerade 
kassetten i 305 Dropheads rutram. Fiffigt och smidigt. För-
sta gången jag såg konstruktionen tyckte jag att den såg 
något racklig ut. Men både leverantör och Nimbusfolk går 
i god för kvaliteten, tiden lär utvisa hur länge den håller 
måttet. Klart är i varje fall att greppet att flytta över cab-
konceptet från bil till båt är efterlängtad. För vem har inte 
svurit över krånglande kapell? 

Jag ställer mig frågan om det på sikt kommer kännas 
okej att glida fram i denna relativt försiktiga hastighet, allt-
så i tider då folk i gemen har bråttom och motorbåtsförare i 
synnerhet tycks ha det. Svaret är ja och motiveras av lusten 
som nedcabbningsmöjligheten ger att vilja cruisa fram som 
en sann amerikanare, sittandes med ena armbågen medve-
tet nonchalant hängandes ut genom fönstret och ett coolt 
leende lekandes i mungipan. Nimbus säger själva att inspi-
rationen är hämtad från den brittiska bilvärlden. 

Precis som med Coupé 305 är Drophead ett resultat av 
Nimbus designteams arbete, med chefsdesigner Joacim 
Gustavsson i spetsen. Tanken är att 305 Coupé ska vara den 
nya instegsmodellen i Nimbus Coupéserie med sidewalk. 
Vad är då tanken med Drophead 305? Att flirta med sol-
dyrkande svenskar lär inte räcka, snarare är det den mer 
sydliga europeiska marknaden som lär dra – och självklart 
även Nimbusälskande Tyskland och Turkiet. För Nimbus 
305 Drophead är en flirt med mer än ett glassigt solsken. 
Båten ska attrahera den som utöver solsken i blick också 
har fokus på social färd och umgänge. Farten får stå kvar 
och lura i farstun, för den har Nimbus redan gasat ifrån och 
lagt bakom sig.  

Delta  
33 open 
Deltas öppna 33-fotare har ett 
effektivt skrov och är på sitt 
sätt snål, jämfört med andra 
planande båtar. Med topp-
farter uppåt 40 knop är det 
här ett bra mycket sportigare 
alternativ till Nimbus.

Marex  
310 SuncruiSer
En halvplanande båt, liksom 
Nimbus. Detta är ingen öppen 
båt, men tack vare stor tak-
lucka känns det nästan som 
att sitta ute i det fria. Utmärkt 
kvalitet.

aquaDor  
30 Dc
Aquadors största daycruiser 
piggades upp härom året med 
nya färger och inredning. Ett 
betydligt fartigare alternativ till 
Nimbus, men givetvis går det 
att puttra långsamt!

tre konkurrenter
NIMBuS  
305 DropHeAD
Längd 9,74 meter
Bredd 3,25 meter
Vikt 3 950 kilo
Passagerare 8
Kojplatser 6
Vattentank 150 liter
Septiktank 80 liter
Bränsle 250 liter
Motor Volvo Penta D3

teStBÅten

Last 2 personer
Motor Volvo Penta D3 
220 hk
Maxfart 22 knop
Pris Från 2 015 000 kr

outSPÄtt

+ Snygg design

+ Nytänkande 

+ Smart kapell

+ Påkostade material

– Priset

– Håller kapellet?

VÄrt Att noterA

För dig som gillar sol, 
socialt umgänge och 
sätter komfort och trivsel 
före fart är det här en båt 
att dyrka.

kontAkt

nimbus.se

FAktA

 p Materialen i cockpit och på akterdäck är slitstarka och tillverkade av skinnfärgad akryl. Materialet tål salt och sol utan att blekas.
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•   Starkast, Snålast & Renast
•   Servostyrning & Autotrim
•   5 år/500timmar 
     serviceintervall

UPPLEV NYA 
E-TEC G2! 



Snabb franSySka 
på tre Skrov

Avsedd för såväl familjeutflykter 
som entypskappsegling är Corsair 

Pulse 600 snabb, rolig att segla 
och välbalanserad. Ändå höll  

vår test på att sluta med  
förskräckelse… 

TexT Joakim Hermansson FoTo Bertel 
koltHof & Joakim Hermansson
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La Rochelle i Biscayabukten är förmodligen 
mest känt bland den svenska allmänheten för 
Fort Boyard, där populära Fångarna på fortet 
spelas in. Men staden är också ett seglingscen-
trum av rang, med många högklassiga regat-

tor och en stor årlig båtmässa. Inte sällan bjuder den på 
världspremiärer, och därför samlas juryn i European Yacht 
of the Year vanligen efter mässan för att provsegla nomi-
nerade  båtar. Corsair är ett flitigt förekommande märke i 
flerskrovs klassen, och lanserar regelbundet nya trimaraner.

Corsair Marine startades i San Diego i Kalifornien 1984, 
och flyttade 2006 till Vietnam. Några år senare  köptes 
 varvet upp av australienska flerskrovsgiganten Seawind. 
Till dags dato har fler än 2 000 Corsair-trimaraner produ-
cerats, och av dem är Pulse 600 den hittills minsta. Som 
namnet antyder är hon sex meter lång, och avsedd främst 
för dagsutflykter med familjen eller för entypskappsegling. 
Därför har detaljerade klassregler arbetats fram och varvet 
garanterar att alla Pulse 600 ska vara så nära identiska som 
det är möjligt. Allt för rättvisa regattor.

Corsair Pulse 600 byggs i en sandwichkonstruktion som 
vakuuminjiceras med vinylester, som ska vara segare och 
tåligare än traditionell polyester. Distansmaterialet  Corecell 
är styvt och lätt, och suger åt sig ett minimum av vinylester. 
Dessutom är flera strukturellt viktiga delar extra  förstärkta 
med kolfiber, vilket sammantaget gör att vikten för en seg-
lingsklar båt kunnat hållas på låga 450 kg. Och med båda 
pontonerna infällda mot mittskrovet är den bara 2,45 me-
ter bred. Det behändiga formatet gör Pulse 600 trailerbar 

efter de flesta vanliga personbilar, utan några krav på extra 
körkortsbehörighet. Från trailern ska det bara ta 20 minu-
ter att få trimaranen seglingsklar, och lika snabbt att lasta 
den igen.

Pulse 600 är läckert formgiven av François Perus och 
ger med sina framåtlutande stävar och den sluttande huven 
i fören ett riktigt racebetonat intryck. Den sexkantiga stadi-
ga ramen under masten byggs nästan helt i kolfiber och är 
en fräck designdetalj som också fyller en praktisk funktion 
genom att ge fri passage föröver under masten. Huv och 
ram och mittdelen av aktre tvärbalken kan fås målade i fyra 
färger; rött, gult, blått eller grått. Huven kan tas av helt när 
man ska kappsegla, men lämnas förstås på när man är ute 
med familj eller vänner och behöver en skyddad plats för 
prylar i fören.

– När jag ritade Pulse 600 var mångsidighet en minst 
lika viktig egenskap som att den skulle vara välbalanserad 
och riktigt rolig att segla, förklarar Perus.

Helt vattentätt är det dock bara inne i skrovet, ett ut-
rymme som nås genom däcksluckan under masten.

Den franske Corsair-återförsäljaren och det tyska ma-
gasinet Yachts chefredaktör Jochen Rieker gör mig sällskap 
när vi kastar loss, och med den lilla tvåhästarsmotorn tar 
vi oss snabbt ut på fritt vatten. I kombination med pålit-
liga men omväxlande vindar och lagom grov sjö är den 
 korta utseglingen också ett gott skäl att testa båtar i just La 
Rochelle. Att de flesta testbåtarna är nylanserade, ibland 
till och med prototyper, har dock visat sig mindre bra vid 

 p Corsair Pulse 600 
behöver förstås vind för att 
kännas riktigt rolig, men 
visst rör den på sig även när 
det inte blåser så mycket.
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Helt vattentätt är det 
bara inne i skrovet, ett 
utrymme som nås genom 
däcksluckan under 
masten

några tillfällen. I juryn för European Yacht of the Year har 
vi fått uppleva flera mastbrott och ett antal fall av trasig 
däcksutrustning eller havererad elektronik, efter att varven 
släppt ut oss i båtar som egentligen ännu inte varit fullt 
fit-for-fight.

Storseglet är rullat runt den svirvlande bommen, en 
perfekt lösning för att kunna hissa det snabbt, och sedan 
lika enkelt få undan det när seglingen är avklarad. Focken 
rullas ut lika kvickt, och så är vi igång. Corsair Pulse 600 är 
CE-godkänd för sex personer, och så många kan säkert få 
plats vid avslappnad familjesegling, men för det här testet 
känns tre karlar mer än tillräckligt. Får jag vara lite egois-
tisk så tror jag att den största fartupplevelsen uppnås vid 
ensamsegling och det råder inga tvivel om att Pulse 600 
utan större besvär kan seglas singlehanded.

Som vanligt vid flerskrovssegling behöver vi som mest 
sitter i kölbåtar vänja oss vid att inte peta så mycket höjd, 
utan istället falla några grader och få ordentlig fart. Det på-
minner fransmannen lite diskret om. När fartvinden sedan 
fyller på ger det ännu mer fart framåt, och ännu mer fart-
givande skenbar vind… Pulse 600 accelererar snabbt och 
reagerar omedelbart på roderutslag, men stannar tyvärr lika 
kvickt om vi inte är tillräckligt alerta i  stagvändningarna. 
Alltså gäller det att vara med på noterna och samtrim-
made i besättningen. Rorsman sitter fint längst ute på 
 pontonerna, dit de långa rorkultsförlängarna räcker, och 
på trampolinerna finns det smart placerade hängband att 
stoppa  fötterna under. 

 p Under den vattentäta luckan i mittskrovet finns gott om förvaringsplats för 
segel, fendrar, förtöjningsgods eller kanske en kylbag.

 p Rorsman sitter bekvämt ända ute på sidopontonen, dit de långa rorkultsförlängarna räcker. På trampolinen 
finns det hängband att stoppa fötterna under.

Focken skotas snabbt och lätt uppe på den sexkantiga 
ramen, på var sida om den roterande masten och med mi-
nimal spalt mot storen. Gennakern skotas på block som är 
fastgjorda med dyneemastroppar runt den aktre tvärbal-
ken. ”Kicken” som ska begränsa bommens rotation sitter 

 p Med båda pontonerna i seglingsklart läge ser Corsair Pulse 600 ut att 
vara lika bred som hon är lång, och då är det inte så lätt att hitta båtplats.

 p Vingmasten är av aluminium och står stadigt på en kula som ger den 
möjlighet att rotera runt sin egen axel.
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fasthakad i bommen och justeras i en clamcleat med in-
byggt block. Storskotet trimmas med en åttaskuren talja 
på travare som kan löpa på en skena över hela mittskrovets 
bredd. Alla lösningar är utan krusiduller, men mycket ge-
nomtänkta och välfungerande, precis som det ska vara.

Vi faller av, sätter gennakern och rullar snabbt in fock-
en. Nu blir det kul på riktigt, när även mittskrovet börjar 
resa sig ur vattnet och vi drar iväg i full fart på halvvind. 
Trimaranen studsar över vågorna och de breda leendena 
sprider sig ombord. Många trimaraner har ett roder på var-
dera pontonen, men på Pulse 600 är det enda rodret istället 
centralt placerat på mittskrovet. Ändå är ekipaget lätt att 
kontrollera, med lagom tryck i rodret, och det är en sann 
fröjd både att sitta till rors och att gasta. 

Det är då det händer. Utan förvarning slits rodret loss 
från båten, och när Jochen inte längre orkar hålla kvar det 
i rorkultsförlängaren, ser vi förvånade hur rodret försvin-
ner iväg i kölvattnet. Tumult utbryter när fransosen börjar 
ge order på sitt modersmål, som varken Jochen eller jag 
förstår, men på något sätt får vi snabbt ner gennakern och 
minskar farten. Med bara storen länsar vi, fortfarande med 
god fart, mot en startlinje där ett gäng mindre kölbåtar 
strax ska köra igång ett klubbrace.

Trots frånvaron av roder är kursen spikrakt stabil och 
trycket i storen gör att den inte går att få ner. Genom att 
skota in den lyckas vi till sist komma upp i vindögat och få 
ner storen, innan vi brötar rakt in i startfältet. Efter bog-
sering in till hamnen konstaterar vi att det var kul så länge 
det varade, och att vi kan sätta upp ännu ett haveri på vår 
lista. Premiär för ett roder, tror jag…

Fotnot: Vårt testexemplar var en av de allra först produ-
cerade Pulse 600, som det nu byggts ett 70-tal av. Roder-
konstruktionen har modifierats på dem alla. När resterande 
juryledamöter senare provseglade igen, var det inga som 
helst problem med rodret. 

 p Den röda huven framför masten kan tas av om man önskar en öppnare lösning, medan 
ramen av rödmålad kolfiber ingår som en viktig del av konstruktionen.

 p Pontonerna kan med ett enkelt handgrepp fällas in mot skrovet, vilket nästan halverar 
ekipagets bredd till 2,45 meter.

Corsair  
Pulse 600
Teknisk info

Längd 6 m
Bredd seglande 4,5 m
Bredd hopfälld 2,45 m
Skrovdjup 0,22 m
Centerbordsdjup 1,2 m
Vikt 450 kg
Storsegel 19,1 kvm
Fock 7,1 kvm
Gennaker 25,4 kvm
Screecher 19,1 kvm
Masthöjd 9,5 m
Längd peke 0,6 m
Utombordare 2-4 hk
CE-godkänd i klass C 
för 6 personer
Design François Perus
Pris från 400 000 kronor

VÄRT ATT noTeRA: 

+ Snabb från trailer till 
seglingsklar

+ Smart att rulla stor-
seglet runt bommen

oUTsPÄTT:

Snabb att komma ut i, 
snabb att lära sig och 
riktigt snabb och rolig när 
den seglar. Som gjord för 
dagens och morgonda-
gens snabba seglare.

konTAkT:

humansea.se
corsairmarine.se

fAkTA
Multi  
23
Svenska atlantkorsaren Pia 
L’Obry introducerade Multi 
23 i Sverige, i hopp om att vi 
nordbor skulle ta konceptet 
till våra hjärtan. Hittills har 
ett 20-tal farttörstande seg-
lare nappat på den idé som 
i reklamen formuleras ”mest 
fart och glädje per investerad 
krona”. 

searail  
19
Är designad av den erfarne 
trimaranbyggaren Phil Medley, 
med assistans från välrenom-
merade flerskrovsgurun Nigel 
Irens, och byggs som många 
andra flerskrovsbåtar i Asien. 
Den ska vara spännande att 
segla, lätt, trailerbar, överkom-
lig i pris och möjlig att fälla 
ihop och upp på 15 sekunder.

astus  
16.5
I Frankrike finns många 
flerskrovsentusiaster som 
gillar de mindre storlekarna, 
och Astus 16.5 är en typisk 
trimaran för dagsutflykter 
(klubbversionen) eller kapp-
segling (sportversionen). Den 
lanserades i år och är Astus 
första trimaran som ritats av 
välkända designfirman VPLP.

TRe konkURRenTeR
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Flytande
sommarnöje

Terhi är Nordens största båttillverkare med över 200.000 sålda 
båtar. Det är den perfekta dagsturs- och sommarstugebåten, 
för fi ske och rena nöjesturer. Modellprogrammet är brett och 
täcker de fl esta önskemål du kan ha – från populära roddbåtar till 
mångsidiga och praktiska motorbåtar. www.terhi .f i



Funktion Fr amFör Form
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Funktion Fr amFör Form
Franska Beneteau har gjort det igen. Flyer 8.8 sticker med 

sin bulliga form ut mot gängse slank nordisk båtsmak, 
men faktum är att det största nytillskottet i Flyerfamiljen 

lyckas förena både smart funktion och snabb fart. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Det franska storvarvet Beneteau fortsätter 
att spruta ur sig nya medlemmar i Flyer- 
familjen. 2014 sjösattes Flyer 6. Förra året 
kom ytterligare två storlekar i samma familje-
koncept, Flyer 5 och 7. Nu i år är det dags för 

den största medlemmen att nå Medelhavets blå vatten. Vi 
tar oss till Palma och hoppar ombord på Flyer 8.8. Rent 
estetiskt tjänar båten på att ha blivit längre,  p roportionerna 
har helt enkelt blivit bättre. Framförallt om man jämför 
med minstingen Flyer 5, som – må så vara att det är en 
synvilla – ter sig som vore den snudd på lika bred som lång.

Precis som med de mindre syskonen kommer Flyer 8.8 
i flera versioner. Den här gången handlar det om två oli-
ka modeller, båda baserade på samma skrov; Spacedeck 
och Sundeck. Vi kör båda modellerna, men väljer att fo-
kusera på Sundeck. Anledningen är att den, namnet till 
trots, förmodligen lär attrahera oss nordbor mer. Sundeck 
passar vårt sätt att drömma om hur vi vill utnyttja båten 
för det där perfekta båtlivet. Här finns alltså plats för fyra 
personer att sova en förlängd weekend. En dubbelkoj vän-
tar föröver och i aktern finns ytterligare en dubbelbinge. 
 Dubbelkojen i fören förvandlas dagtid till en u-soffa med 
matbord i  mitten. Dessutom ryms ett separat toalettutrym-
me med dusch och ett litet pentry med bland annat mikro 
och en avställningsyta. Riktigt bra jobbat med tanke på 
att båten bara är åtta meter och i huvudsak är en båt där 
man vistas i sittbrunnen eller på soldäck. Det vill säga, en 

stor del av ytorna är anpassade för uteliv, självklart gärna 
i solgass. Den andra modellen, Spacedeck, fungerar också 
bra att sova i, men utan den främre dubbelkojen. Här är 
det istället akterkojen som gäller och här sover två personer 
helt okej. Däremot vinner Spacedeck fajten om bäst utnytt-
jat fördäck. Båten är ett vettigt alternativ för den som vill 

 p Pentryt på Spacedeck med micro och enlågigt kök får nog mest ses som nödkök för kaffekoket. På franska 
båtar äter besättningen på hamnkrogen snarare än ombord.

 p Flyer 8.8 är en vettig båt 
ur flera aspekter. Den är 
kanske inte den snyggaste 
på marknaden, men en 
lättkörd båt med många 
användningsmöjligheter och 
gott om plats. 
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 frakta prylar eller familj till och från sjökrog och sommar-
stuga på ett lagom glidigt vis. 

Jag kliver med lätthet runt på Sundecks stängda för-
däck, där ett gångbord på babordssidan avsevärt  underlättar 
passagen. Här provligger jag en av de tre solbäddarna. Jag 
gör det med viss risk, märker jag strax. Till skillnad från 
chartersajternas lockande Mallis-bilder, störtregnar det. Att 
få vänta med att njuta av sol på fördäck är något vi nordbor 
är vana vid, så jag bänkar mig istället bakom ratten och ger 
klartecken att kasta loss. Det är lätt att backa ut  mellan bo-
jar, tampar och andra båtar. Båten är lättstyrd. Det  gäller 
såväl vid backning som i låga hastigheter. Vi  glider genom 
Palmas stora marina och ut på öppet hav. Regnet hänger 
hela tiden över oss och gör sig bitvis påtagligt påmint. Som 
skydd finns ett kapelltak att fälla upp. Egentligen är det 
mest tänkt för att skona förare och passagerare en stekande 
soldag, men taket håller en del av regnet borta. Vindrutan 
är mer Medelhavs-låg och skyddar bara till viss del mot 

vinddrag och vattenstänk. Kör gör du från en rymlig sitt-/
ståsoffa. Här får utan problem två större personer plats. 
Jag gillar att stå och köra, så förarplatsen får tummen upp 
av mig. 

Infällt i soffan finns ett kylskåp och på baksidan av den 
en uppfällbar bänk. Bänken omgärdar, tillsammans med 
aktersoffan och ytterligare uppfällbara bänkar längs skrov-
sidorna, ett lättmonterat matbord. Anledningen till att Be-
neteau på Sundeck satsat på bänkar som är fällbara beror 
på att man även vill fånga den fiske- och vattenleksintres-
serade båtköparen. Genom att hålla sittbrunnen så ren som 
möjligt frigörs ovanligt mycket durkyta för att vara på en 
åttametersbåt. För båda modellerna gäller att det är enkelt 
att röra sig ombord. Rejäla mantåg skyddar vid vistelse på 
däck och en kraftig pulpit gör det lätt att kliva ombord. 
Också längs vindrutan finns ett rostfritt räcke att hålla sig 
i. Överallt är det gott om mugghållare. På vår testbåt saknar 
de dock dränering, vilket märks en regnig dag som denna.

 p Förarplatsen på Spacedeck är tämligen trång och enkel. Föraren sitter i 
ensamt majestät framför de dubbla reglagen till Suzuki-utombordarna.

 p Akterkojen är den största kojen ombord på Spacedeck, men rymmer två 
personer utan problem. I fören finns ännu en koj, dessutom finns spearat toa.

Sundeck passar vårt sätt att drömma  
om hur vi vill utnyttja båten för det  
där perfekta båtlivet

 p På Sundeck sitter föraren och en passagerare betydligt mer skyddade, 
men rutan är ändå på Medelhavsvis väl låg för att skydda mot regn och rusk.

 p Sundeck är bra mycket rymligare under däck och har plats för pentry, 
dubbla kojer samt en rejäl toalett. Bra inrett Beneteau!
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Vågorna går höga och det kliar i hela armen att få gasa 
loss. På några sekunder kommer vi upp i plan och båten 
accelererar snabbt. Precis som de andra Flyermodellerna 
har 8.8 en relativt skarp v-botten med linjer som breddas ju 
närmare vattenlinjen och relingen man kommer. Skrovet är 
försett med varvets senaste version av luftsmorda steg och 
det så kallade Air Step 2-skrovet. Konstruktionen ska ge 
reducerat vattenmotstånd och tryggare köregenskaper. Pla-
ningströskeln är kort och det går snabbt att få upp farten. 

Redan från början är Flyer 8.8 Sundeck avsedd för 
 dubbelmontage med utombordare, något som blir allt 
vanligare i branschen. Genom att istället för en stor  motor 
satsa på två mindre får du både en ökad trygghet och ett 
rejält vridmoment i vattnet tack vare en stor total bladarea. 
De dubbla 250 hästkrafter starka motorerna från Suzuki 
ger bra knuff i 8.8 Sundeck. När jag lägger full gas full-
komligen flyger vi fram över vågorna. Skrovet är snällt och 
förlåtande. Gången mjuk. För dig som är gasglad lär de 500 
hästarna, som också är maxbestyckningen, ge en extra källa 
till glädje. För alla andra hade det räckt väl med 400 hk. I 
det högre fartregistret tenderar båten att släppa i svängarna. 
Även här bär Flyer 8.8 likheter med sina småsyskon. Allra 
bäst går det i en fart runt 28-29 knop. Som mest kommer 
vi upp i ca 44 knop. 

 p Beneteau har alltid varit bra på att skapa trevliga ytor på däck att sola på. Här fördäcket på 
Spacedeck, som med några iläggsdynor blir helt madrasserat.

 p Nya Beneteau Flyer 8.8 Sundeck är enkel att känna igen på sin speciella designstil. 
Layouten har blivit ännu trubbigare än tidigare. 

När jag lägger full 
gas fullkomligen 
flyger vi fram 
över vågorna

Sea Ray  
260 sundancer
Sea Ray 260 Sundancer är en 
klassisk modell som för något 
år sedan kom i en ny gene
ration. Mer skyddad sittbrunn 
än franosen, men det smala 
skrovet (för att kunna trailas) 
gör båten onödigt rank.

Jeanneau  
cap camarat 8.5 Wa
Systrnärket Jeanneau ingår i 
samam koncern som Béné
teau och båtarna är snudd 
på likadana för ett otränat 
öga. Jeanneaus 8.5 WA är 
dock äldre och bulligare än 
Bénéteau 8.5 WA.

nimbuS  
27 nova
Nimbus klassiska walkaround 
bjuder på ett bättre skrov, 
högre byggkvalitet och ett bra 
mycket högre pris. Fransosen 
har dock bättre utrymmen på 
däck för den som vill solbada.

tre koNkurreNter
beneTeau FLyeR 
8.8 sundecK 
tekNisk iNfo

LÄNGD 7,98 meter
BREDD 2,94 meter
VIKT 3 200 kilo
BRÄNSLETANK 400 liter
VATTENTANK 100 liter
MAX MOTOR 500 hk 
ANTAL PERSONER 11
PRIS från 55 000 euro

testkÖrNiNGeN

LAST 3 personer
MOTOR 2 x Suzuki 
250 hk
FART 43,5 knop

VÄrt Att NoterA

+ Rymlig

+ Väldisponerad

+ Flexibel

+ Trygg körglädje

– Estetiken

– Kvaliteten

outsPÄtt

En mångsidig båt med 
både funktion och mycket 
plats. En båt som funge
rar fint för en familj på 
helg eller veckosemester. 
Med 500 hk är detta en 
riktigt rolig körmaskin.

koNtAkt

beneteau.com

fAktA
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Mercury Command Thrust växelhus
Ingen tillhandahåller ett bredare program av 
Command Thrust-modeller framtagna för maximal 
fart, hantering och manövreringsförmåga för 
utvalda aluminium och glasfiberbåtar. 

 Finns med

NYA MERCURY 115 HP FOURSTROKE

©Brunswick Marine Sweden

Lätta Mercury 115 hp FourStroke tar dig ut på sjön. Motorn är hela 
9 kg lättare än närmsta konkurrent, vilket ger den bästa accelerationen 
i klassen och en allmänt lättmanövrerad båt. Den stora slagvolymen
ger ett högre vridmoment utan större ansträngning, vilket ger god 
komfort. Tack vare ny design är den även enkel att underhålla. 

www.mercury.se

Mercury har startspärr som standard på fyrtakts-motorer 
från 40 hk upp till 350 hk, vilket ger dig lägre försäkringspremier.
It’s good to have Mercury behind you.

prestanda i aktern.
Skaffa riktigt hög
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TjejbåT uTmanar
Avantime ska bryta mansdominansen under havskappseglingar som 
ÅF Offshore Race med en helt kvinnlig besättning. Initiativet är KSSS. 
Det är mycket som ska falla på plats för att nå framgång på fältet. Det 
vet skepparen Pia L’Obry, som drillat tjejerna hårt under våren. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN
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 p Besättningen är redo. 
Från vänster Pia L’Obry 
(skeppare), Mathilda 
Netje, Nadine Kugel, Helen 
Kreutz-Bolander, Ulrika 
Palmblad, Greta Lillienau, 
Anna Sandgren, Anna-Lena 
Elled, Anna Söderberg Zie-
snitz (stående) och Charlotte 
Nobel (ej med på bilden).

Trimma, trimma, trimma! Ok fint. Nu sätter 
vi spinnackern! Kom igen tjejer. Jobba!

Pia L’Obry, skeppare på tjejbåten 
 Avantime, är varken stilla eller tyst många 
sekunder. Det har hon heller inte tid till. 

För redan nästa dag ska båten, en Finn Flyer 42, upp på 
land för att göras i ordning inför ÅF Offshore Race. När 
 Avantime sedan sjösätts är det dags att segla in från KSSS 
mecka i Saltsjöbaden till event- och startområdet inne på 
Skeppsholmen i Stockholm. Innan dess är det mycket som 
ska läras ut, gås igenom och säkras upp. 

– Vi tjejer behöver hitta våra positioner, lära känna 
 båten och även varandra. Det är en tuff utmaning att  skapa 
ett team på så här relativt kort tid, men vi är envisa och de 
flesta av oss har lång erfarenhet av segling. Däremot inte av 
just den här båten, eller av att jobba tillsammans, säger Pia 
under en andhämtningspaus uppe på railen. 

Vi ligger nu åter på kryss och det tolv meter långa 
racing glada skrovet accelererar snabbt genom Baggens-
fjärdens solgnistrande vatten. En koncentrerad vilja att lära 
sig mer vilar över båten. I övrigt är aktiviteten hissad i topp 
på samma sätt som det 58,2 kvm stora storseglet. 

Till grund för satsningen ligger KSSS ständiga am-
bition att få fler personer att upptäcka tjusningen med 
 segling. Till havs är kvinnor klart underrepresenterade. I 
ÅF Offshore Race, tidigare Gotland Runt, ligger andelen 
kvinnor runt 10 procent – och som mest 20 procent. Av 
de som börjar segla jolle som barn är flickorna i en knapp 
majoritet. Många faller alltså av på vägen. Detta vill KSSS 
nu ändra på. 

– Tidigt i våras gick vi ut med informationen i våra egna 
kanaler om att vi sökte tio tjejer i olika åldrar och med olika 
seglingserfarenheter som skulle få möjlighet att segla ÅF 
Offshore Race, berättar Mats Olsson, informationsansvarig 
på KSSS och den som har dragit igång projektet. 

Intresset var överraskande stort och ansökningarna 
kom från hela landet. Tillsammans med Pia L’Obry valdes 
teamet ut och under våren har tjejerna övat under helger 
och i veckorna. 

– Jag tror att en anledning till att det inte finns så många 
tjejer som havskappseglar är tiden. Det är fullt upp med 
jobb, familj och annat och många gånger svårt att komma 

 p Erik Klusell är själv en flitig kappseglare och har nått stora framgångar 
med sin Avantime. Nu är det tjejernas tur, menar han.  
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 p Efter en del äventyr får 
tjejerna till en både bra 
sättning och segling av den 
175 kvm stora spinnakern. 

 p Båtnytts redaktör och reporter, Anna Sandgren, är en av besättningskvin-
norna på Avantime. Hon instämmer i efterlysningen om fler kvinnor till sjöss.

 p Det är inte direkt någon semester att segla en Finnflyer 42, åtminstone 
inte om man vill vara snabb. Här övas spinnakersättning.

ifrån. Det visar sig också när det gäller vår satsning, men vi 
gör alla så gott vi kan och vi hoppas självklart på både fram-
gång under kappseglingen och att det ska ge resultat i form 
av fler kvinnliga havskappseglare och skeppare, säger Pia. 

Själv driver hon Hobie Cat-centret i Nacka Strand och 
har en bakgrund som solokappseglare över Atlanten, men 
också av att ha skeppat många båtar såväl till Arktis som 
till Antarktis och givetvis under tidigare ÅF Offshore Race. 

Satsningen är möjlig tack vare sponsorn Avantime och 
dess ägare Erik Klusell. Han har seglat båten i sex år och 
gjort en avsevärd mängd sjömil på kappseglingsfält runt 
om i Europa. 

– I år hade jag inte tid att segla, så när KSSS  initierade 
projektet var jag på direkt. Det är helt klart så idag att 

könsfördelningen under havskappseglingar är ojämn och 
att seglingssporten skulle må bra av fler kvinnliga seglare 
och skeppare. Det är roligt att se tjejernas entusiasm och 
engagemang, säger Erik när han tar emot på bryggan och 
vant fångar aktertampen han får kastad till sig från båten.

Efter tre timmars torsdagssegling är det dags att åter 
lägga till vid bryggan i Saltsjöbaden. Själv är jag trött i både 
kropp och knopp efter kvällens intensivpass på fördäck. 
Ändå blir jag förvånad när jag drar av mig mina överdrags-
byxor. Jag är sjöblöt av svett. Dessutom visar det sig att jag 
har slagit upp båda knäna. Och visst är det så att utan blod, 
svett och tårar är det svårt att nå toppen. Nu håller jag mest 
tummarna för att Avantime kommer nå framgång, även 
utan fällda tårar.  
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Kanal med 
aKveduKt

Behovet av 
gruvstöttor i engelska 
gruvor skyndade på bygget 
av Dalslands kanal. Furorna var 
eftertraktade men häst och kärra var 
för långsamt. Nu är kanalen 150 år gammal 
och utmärkt för både motorbåtar och seglare.
TexT och foTo Jerker NorlaNder
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 u Tre slussar behövs för att 
lyfta båtarna 7, 5 meter från 
Lelångens vattenyta upp till 
sjön Foxen. Med rätt vind 
och finlir går det att segla 
rätt in i slussbassängen. 
Genuin bruksmiljö.

 p  I 15 år har Per-Erik haft 
sitt eget gym vid slussen i 
Buterud. Det här ger mig 
mer motion än något annat, 
säger han. Buteruds sluss 
är en av de två slussar som 
fortfarande öppnas för hand.

Lilla Upperuds sluss blir vårt insteg till 
kanal världen och en bra plats att träna sluss-
ning. Här finns inga busslaster med publik och 
det går an att göra bort sig. Slussvakten kastar 
ner en smal tamp, vi tar emot och lägger den 

som ett omvänt S runt knapen på fördäck, precis som hon 
säger. Sakta fylls vattnet på och vi stiger värdigt uppåt. En 
lucka öppnas och snart en till och nu forsar vattnet ner i 
bassängen. Vi tar så sakta hem på tamparna och lagom fort 
är vi fem meter upp och inne i kanalsystemet. 

Slussportarna är elmanövrerade och benämns enkla, det 
är rena svängdörrarna. Från ett fönster tittar kanaldirek-
tören Benny Ruus ut och ger tummen upp för ännu en 
godkänd slussning. Vi har 24 slussar kvar men känner oss 
redan som lite veteraner på kanalen efter bara två slussar.

Det är tillståndet på Vänern som bestämmer trafiken i 
kanalen. Idag har vi slussen för oss själva. Det har blåst på 
Vänern så nu ligger båtfolket kvar i Vänersborg och invän-
tar bättre väder. Sedan brakar det loss och då kommer alla 
på en gång. Då kan det bli väntetider och trångt i slussarna.

Runt 2 500 fritidsbåtar slussas upp och ner i kanalen 
som de delar med 7 000 kanoter och fem passagerarbåtar. 
Snart närmar vi oss Håverud med akvedukten, glass och 
lunch på Brasseriet. 

Håverud är kanalens livliga knutpunkt och vi lägger till 
vid en väntbrygga. Glashyttan är igång och i det gamla 
pappersbruket ligger Dalsland Center med konsert- och 
utställningshall. Uppe i backen ligger Kanalmuseet. Efter 
lunch blir det slussning inför publik och vi fotograferas 
från alla vinklar. 

Mängder av besökare tittar på när vi välkammade  intar 
slussen. Vattnet forsar ur slussluckorna och vi stiger. För-

tampen som ett omvänt S i knapen, precis som vi lärt oss, 
och det går galant. En brandgul rälsbuss passerar högt 
ovanför oss och på tecken från slussvakten glider vi ut på 
ett kulturarv. Akvedukten. Nils Ericsons mästerverk.

Att förena Dalslands sjöar med en kanal var det ingen 
som hade synpunkter på, men en ränna över forsen i 
 Håverud var man mer skeptisk till. Nils Ericson hade byggt 
om Trollhättans kanal, Stockholms sluss och Saima kanal. 
En plåtränna, sammanfogad av 33 000 rejäla plåtnitar, blev 
hans lösning på problemet. Detta var 1868 och så stort att 
självaste kung Carl XV kom i ångaren Laxen för att inviga.

Det var en konstruktion av högsta kvalitet och någon 
renovering blev inte aktuell förrän efter 100 år.

– Då fick vi problem, berättar Benny Ruus. Vi vårdar ju 

 p  I Snäcke kanal har Gunilla och Bo byggt ett litet lekland för familjer som 
väntar på slussning.
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ett kulturarv och akvedukten är K-märkt. Plåtarna skulle 
bytas på gammalt vis. Men var fanns det folk som kunde 
detta nu? Till slut fick vi kontakt med Götaverken och en 
kamratklubb av gamla varvsarbetare som kunde hantverket 
efter år av plåtnitade skrov på varvet.

Idyllen möter i Buterud. Det är en av två slussar i sys-
temet som fortfarande vevas för hand. En gångstig leder 
upp till Buteruds klack, som bjuder på en imponerande ut-
sikt över det dalslänska vattenlandskapet. Otto  Hesselbom 
 hette dalslandskonstnären som gick upp på bergen och må-
lade Dalsland från ovan. Kanske satt han även på Buteruds 
klack med sitt staffli.

Det är många före oss som har använt Dalslands sjöar 
för att resa. I sjön Råvarpen, vid Tisselskog, ligger Dals-
lands största hällristningsområde med mängder av figurer 
som knackades in av folk för några tusen år sedan. Bra 
brygga och det är bara ett femtiotal meter upp till häl-
larna som har allt från akrobater till ormar. Helt nära 
finns ett  litet rart museum där hällristningarna förklaras. 
 Pedagogiska modeller berättar om folket som bodde här.

Liten plats med världsrykte. I fabriken vid slusstrap-
pan i Mustadfors tillverkas hästskosöm som säljs över 
hela världen. Hästarna i Indien lär vara en av de största 
konsumenterna och allt är superhemligt. Fabriken är mer 
 tillsluten än ett Pentagon och ett studiebesök i väntan på 
slussningen är inte att tänka på.

Mera öppet är det på konst- och designskolan Steneby 
uppe i backen. Det är en högskoleanläggning som har ett 
lika gott rykte som hästskosömmen. Här finns en konst-

 p Håverud med akvedukten  
är kanalens knutpunkt. Här 
möts bilar, tåg och båtar i 
en tredimensionell korsning. 
Nils Ericsons lösning att låta 
båtarna gå i en plåtränna 
över forsen var genial.

 p  I kanalen samsas fritidsbåtar och kanoter. Det hörs många olika språk  
från besättningarna och stämningen är god.

fakta
Invigd 1868
Öppen Början av juni 
till slutet av augusti.
Höjdskillnad Köp-
mannebro-Töcks-
fors 67 meter
Antal slussar 31
Bredd Smalast, 4,05 
m, i den nedlagda 
slussen nr 14. Något 
bredare i de andra 
slussarna.
Längd i sluss 22,75 
meter
Segelfri höjd 12-17 
meter, beroende på 
vägval. 
Djupgående Max 
1,80 m i sötvatten.
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hall och i designaffären säljer eleverna sina alster. Det är tre 
kvinnor som sköter slussarna i Mustadfors. Silje och San-
na är nybörjare medan Rebecca gör sin andra säsong. Att 
jobba vid kanalen är enormt eftertraktat och slussvakterna 
anställs efter en timslång anställningsintervju hos kanal-
direktören. Social förmåga är en god egenskap för att bli 
slussvakt.

– De är vårt ansikte utåt, säger Benny Ruus. 
Nålsögat för Dalslands kanal heter sluss nr 14. Slussen är 

nerlagd men fortfarande är 4,05 meter den bredd som hela 
kanalen har fått rätta sig efter även om de andra slussarna är 
bredare. Slussarna klarar båtar med 1,80 i djupgående och 
det ska mätas i sötvatten.

Gunnar har skött slussen i Långbron i många år. Förr 
skötte han även järnvägsbron, men det får han inte göra 
längre.

– Det kommer en man i bil och sköter bron när ett 
tåg ska passera. Han kostar tusen kronor i timmen så vi 
 kallar honom för tusingen, skrattar Gunnar. Laxsjön tar 
över  efter slussningen hos Gunnar i Långbron. På en udde 
i sjön ligger bländvita Baldersnäs, en av Dalslands vackra 
 herrgårdar. Träpatronerna byggde och nu finns här både 
spa, engelsk trädgård och en lantgård med djur från  farfars 
fars tid. Herrgårdsrestaurangen håller högsta klass och 
 nässelsoppan ska man bara inte missa.

De vackraste slussarna har inga namn. Bakom en ano-
nym siffra ligger 18:e slussen i en blommande idyll norr om 
Billingsfors och vid 19 och 20 har slussvaktarparet skaffat 
får.

Efter 19 slussar ligger Bengtsfors gästhamn med nära till 

 p Alla kan vara med vid 
slussningen. Barnen lär sig 
snabbt vad som ska göras.

allt. Centralt. Några steg upp på kajen och man kommer 
rätt in i samhället med affärer, restauranger, Systembolag 
och Halmens Hus på Majberget.

Efter sakta färd på den lummiga kanalen ändrar sig nu 
landskapet dramatiskt. Lelången är stor som ett innanhav 
och kan till och med vresa till sig. Men det är lättnavi-
gerat och inte många prickar att hålla ordning på. Längs 
stränderna finns fina och lättillgängliga naturhamnar utan 
 någon trängsel. Det är lugnt i Dalsland. 

I Gustafsfors gästhamn hittar vi familjen Nilsson från 
Brastad, utanför Lysekil. Det är tredje gången de går 
Dalslands kanal och de lyfte båten på lastbil i Lysekil och 
 sjösatte i Ed.

– Det är roligt med slussarna och så är det  mycket 
 lugnare här än på kusten i juli, säger Henrik Nilsson. 
Gästhamnarna håller hög klass och det är lätt att hitta fina 
 naturhamnar där man kan ta sig en abborre.

Det är Marie som basar i Lennartsfors. Hon tar hjälp 
av tre slussar för att lyfta oss 7,5 meter upp till sjön Foxen. 
Det är hennes andra säsong i Lennartsfors, men det blir 
fler, känns det som. 

– Å till vintern... ?
– Har inte tänkt så långt än, men jag är rätt bra på yoga, 

så jag kanske kan rycka igång Lennartsfors med yogakurser, 
funderar hon.

Vid Töcksfors, längst i norr, infinner sig lätt en släng 
av beslutsångest. Vända och gå tillbaka eller via lastbil 
från Nössemark fortsätta resan ut i salthavet från norska 
 Halden? Båda alternativen kan rekommenderas. 

sevärt
Bästnäs (Foxen) 
Osannolik bilskrot 
i vackert förfall i 
skogen.
Grethes café Mitt 
På Lee i Dalen (Stora 
Le, Böviken), Fika på 
riktigt.
Upperud Dalslands 
konstmuseum
Håverud Kanalmuse-
et. Se den spännande 
kanalhistorien.
Not Quite Med låne-
cykel från Fröskogs 
gästhamn till Fengers-
fors. Konsthall i det
gamla bruket.
Dalslands gästgi-
veri i Snäcke kanal
Trollön i Stora Lee. 
Trolsk ö som ligger 
på gränsen mellan 
Sverige och Norge. 
Gränsmonument och 
fin sandstrand.
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SommarenS  bäSta båtöl
Svenska bryggerier älskar att ha båtar och havet som 

tema. Vi har tagit in femton flaskor öl med marina 
 etiketter och en rutinerad ölprovsmakare och provat oss 

 igenom allt från ljus lager till långlagrad mörk ale.
TexT Redaktionen & Jon Hansson FoTo Max CaRlgRen
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Vi gillar båtar och vi gillar öl. När vi lagt till 
för kvällen tar vi gärna en öl i solen. Intresset 
för öl och båtar verkar gå igen hos svenska 
bryggerier. Det finns massor av öl med  båtar 
på etiketten eller marina inslag i namnet. Vi 

kontaktade ett gäng bryggerier och fixade hem de femton 
roligaste och snyggaste flaskorna vi kunde hitta. Sedan 
kontaktade vi Jon Hansson som skrivit om mat länge och 
satte ihop en testpanel med honom och redaktionen.

Ölflaskorna kom både med post, bud och personliga 
leveranser. Ett gäng åkte vi även och hämtade med båt, 
på Fjäderholmarna precis utanför Stockholm. Här bryggs 
öl året runt, bryggarna åker till jobbet i en Arronet och 
i bergrummet bakom bryggeriet huserade tidigare Jonas 
Wahlström från Skansen med ett Östersjöakvarium. Det 
svala klimatet inne i berget är perfekt för att lagra öl. Intill 
bryggeriet finns under sommaren även en servering där du 
kan dricka deras öl alldeles färskt.

Utöver Fjäderholmarnas Bryggeri har vi hälsat på 
Nacka Bryggeri och Värmdö Bryggeri samt pratat med fle-
ra andra bryggerier. Gemensamt för många av dem är att 
de börjat som hemmabryggare. Sedan har ölintresset tagit 

överhanden, de har slutat sina vanliga arbeten och köpt in 
enorma anläggningar för att brygga öl. 

De flesta ölsorterna i testet ligger runt 5-6 procent, men 
Sandhamns Ljus Lager finns även som lättöl. På System-
bolaget finns massor av alkoholfritt öl om du vill dricka 
medan du kör båt. Men i detta test är det svagaste ölet 2,8 
och det starkaste 10 procent, kravet på marint tema på eti-
ketten gjorde att vi inte fick in några alkoholfria öl i testet.

Efter att vi testat oss igenom femton sorters öl kan vi 
konstatera att det bästa sättet att välja öl inte är genom att 
titta vilket fordon som finns på etiketten. Många av flaskor-
na är riktigt snygga och kan locka till köp. Men den kanske 
ballaste etiketten med det coolaste namnet Calm before the 
storm var det öl som panelen gillade minst.

Bara för att bryggeriet satsat på ett marint tema  betyder 
inte att de kan brygga öl som släcker törsten hos riktigt 
saltstänkta sjömän. Därmed kan vi också erkänna att vi 
hittade ett par riktiga favoriter och blev överraskade av en 
god, men svårfunnen, porter som gör Fjäderholmarna ut-
anför Stockholm värda ett besök. För den riktigt inbitna 
kan noteras att samtliga etiketter från Nacka Bryggeri är 
tolkningar av sjöfartens signalflaggor. 

Short Sail 
Fjäderholmarnas Bryggeri

Typ IPA
Styrka 4,5%

Pris 27,50 kronor
Artikelnummer 30931

Tydlig beska och kort i 
smaken. Smakar och doftar 

mycket grapefrukt. Lite tunn 
och endimensionell. Det 
finns beska och citrus 
och sedan händer det 

inte så mycket mer. 
Törstsläckare men pane-
len förväntar sig lite mer 
av eftersmaker. Svagare 
IPA för att du ska kunna 

dricka ett par stycken.
Betyg 3

Passar till
På egen hand efter en 

svettig dag i solgass

SkärgårdSlager 
Skärgårdsbryggeriet 

Typ Lager
Styrka 4,8%

Pris 22,90 kronor
Artikelnummer 30561

Doftar inte så mycket alls. 
Smaken är lite avslagen. En 

rätt intetsägande lager, 
lättdrucket men ointres-

sant. Smaken håller sig i 
bakgrunden och har en 
känsla av lättöl. Kanske 
bra på ett smörgåsbord 

som komplement till 
nubben. Men på egen 
hand står den sig lite 
kort. Fungerar bra för 
den törstiga som vill 

svepa en öl.
Betyg 2

Passar till
Sillunchen

ÖSterSjÖ Porter 
Fjäderholmarnas Bryggeri

Typ Porter
Styrka 6,5%

Pris -
Artikelnummer -
Lite svår att få tag 
på, vi fick ett gäng 

flaskor när vi hälsade 
på i bryggeriet på 

Fjäderholmarna. Doftar 
tjärad träbåt! Även 
om man inte är en 

porterfantast är det en 
trevlig porter. Smakar 
lite lätt vidbränd toast 

och salmiak. Påminner 
om tjärtabletterna från 

finlandsbåten.
Betyg 4

Passar till
Sjömansbiff!

riktigt  
bra porter
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Grinda Golden ale
Värmdö Bryggeri 
Typ Ale
Styrka 5,2%
Pris 21,80 kronor
Artikelnummer
Doftar lätt av nysågad furu och 
trälim. Delar av panelen får känsla 

av barrskog. Beskan kommer 
efter en stund långt bak i 
munnen. Grinda är känd för 
vilda midsomrar, denna öl är 
mer för den som tycker om öl 
än den som är ute efter att bli 
på kanelen. Ljus för att vara 
en ale, välbalanserad smak.
Betyg 3+

Passar till
Grillad biff och bearnaise

Hamnkaptenens 
sommarale
Värmdö Bryggeri 
Typ Ale
Styrka 4,8%
Pris 25,90 kronor
Artikelnummer 30981
Förvånande lite besk och bitter för 

att vara en hamnkapten. Brödig, 
söt doft som påminner om vört. 
Smaken blir lite lätt fadd. Lite 
avslagen och tråkig, inte så 
mycket bubblor och lite tunn 
karaktär. Finns även som folköl 
på 3,5%.
Betyg 2

Passar till
Att muta hamnkapten

saltsjö laGer
Nacka Bryggeri 
Typ Lager
Styrka 5,0%
Pris 24,90 kronor
Artikelnummer 30947
Svag doft, lätt släng av 
blomsteräng, men inte särskilt 

tydlig doft. Sötma med tydlig 
eftersmak, bra balans mellan 
sötma och beska. Rund 
smak. Lättdrucken, maltig 
och brödig. Inga stora gester, 
en balanserad lager med 
uppiggande beska på slutet. 
Utan beskan hade det blivit 
jolmigt. 
Betyg 3

Passar till
Grillad karré med kryddhet 
glace

Calm before tHe storm
Ballast Point 

Typ Ale
Styrka 5,5%

Pris - 
Artikelnummer - 

Doftar tydligt av kaffe och 
kärleksmums, en aning 

kokos kan anas i bakgrun-
den. Det smakar som öl 

som man blandat ned ka-
kor i, bärs med kaffebröd. 

Vad ska det här vara bra 
för, de kan ju göra gott öl! 
De har massor av god IPA 

utan marint tema, satsa 
på dem istället. Snygg 

etikett. Finns inte på 
systemet. 
Betyg 1

Passar till
Fikastunden, utan sju 

sorters kakor

sHipfaCed ipa
Trainstation Brewery 

Typ IPA
Styrka 7%

Pris 25,90 kronor
Artikelnummer 89817
Shipfaced IPA doftar som 
en öl ska, med en hint av 
skurhink som sig bör till 
sjöss. Den här ölen går 
hem hos hela panelen, 
det är extra allt. Rund 
brödig maltighet, det 

smakar och doftar bra. 
Fylligt, du får munnen full, 
bra sötma som inte stick-
er ut och beskan är lång 
och god. Hög alkoholhalt 

utan att var spritig.
Betyg 5

Passar till
För sig själv när du ridit 

ut stormen

ViCtory at sea
Ballast Point 
Typ Porter

Styrka 10%
Pris 39,90 kronor

Artikelnummer 89420
Oj, den var mörk! Doftar 

Baileys och skogs-
brand. Här kommer 

 kaffesmaken till sin 
rätt och den är mörk 

som en espresso. 
Massor av smak, vanilj 
och sötma. Här känns 

alkoholen, det här är en 
bra avec eller dessert 

i sig själv. Kan fungera 
tillsammans med en 

kula glass.
Betyg 4

Passar till
I kajutan efter en rejäl 

middag

bäst
test

i

 mest över-
raskande
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Baggens IPa
Nacka Bryggeri 
Typ IPA
Styrka 6,1%
Pris 28,90 kronor
Artikelnummer 30800
Svag doft av obestämt blomster. 
Margarin säger någon, panelen 

är inte förtjust. Smörig 
syrlighet som inte är så 
rolig, lite lätt avslagen. Den 
har en tydlig beska men 
saknar blommighet och 
citrus. För dig som tycker 
att blommor passar bättre i 
trädgården än i glaset kan 
det fungera.
Betyg 2

Passar till
Kräftskivan med  intressant 
sällskap, till exempel 
västerbotten ost

sandhamn ljus lager
Värmdö Bryggeri 
Typ
Styrka 4,2%
Pris 21,80 kronor
Artikelnummer 88805
Lätt frän doft av rengörings-
medel, citrusdoft utan särskilt 

mycket bubblor. Relativt 
mycket smak för att vara en 
lager och en lätt beska som 
vi gillar. Men bubblorna 
lägger sig för snabbt. Lätt 
kaffesmak som inte riktigt 
passar in, lite trött utan 
lagerns pigghet. Finns även 
som lättöl och mellanöl!
Betyg 2

Passar till
Torra strupar

lIBertas IPa 
Fjäderholmarnas Bryggeri 
Typ IPA
Styrka 6,0%
Pris 28,70 kronor
Artikelnummer 30656
Tydlig doft av humle och 
blommighet, lätt citruston. Tydlig 
beska som hänger kvar, aning-

en söt i smaken enligt vissa 
delar av panelen. Men inte 
samma bett som Shipfaced 
IPA. Smaken hänger kvar 
länge i munnen, det finns 
en svag doft av gummi eller 
regnställ i bakgrunden.
Betyg 3

Passar till
En rejäl hamburgare med 
inlagd rödlök

anchor steam
Anchor Brewing Company  

Typ Lager
Styrka 4,8%

Pris 22,90 kronor
Artikelnummer 1575

Klassisk snygg etikett som 
ser ut som en tatuering. 

Påminner om en utländsk 
sportstjärna som spelar 
i allsvenskan, snäppet 

häftigare än de inhem-
ska spelarna. Diskret 

smak med bra balans 
mellan sötma, beska 

och maltkropp. En la-
ger som tillverkas med 
samma stil som en ale 
vid högre temperatur. 

Mycket kolsyra.
Betyg 3

Passar till 
Ölslaget, när du är 

riktigt törstig

a shIP full of IPa 
Brutal Brewing 

Typ IPA
Styrka 5,8%

Pris 14,90 kronor
Artikelnummer 89425
Rejäl doft, lätt bränd ton. 

Snarare bränd stekpanna 
än rostad i doften, panelen 

får känsla av att befin-
na sig i köket. Fyllig 

smak med både 
beska och sötma, 
lite väl söt i delar 

av panelens gom. 
Eftersmaken 

är söt, inte lika 
fräsch som de 
med en beska 

som hänger kvar.
Betyg 3

Passar till
Mustiga maträtter 

som gulasch på 
burk

ostIndIen strong ale 
Mariestads 

Typ Strong Ale
Styrka 10%

Pris 195 kronor
Artikelnummer 

89822
Otroligt svårt att 

öppna lackförseg-
lingen! Rymmer 750 

ml och den är till-
verkad i begränsad 
upplaga. Doftar jul! 
Smakar och doftar 
som grunden till ett 

rejält danskt rågbröd 
innan degen åkt in i 
ugnen. Lite väl stark 
alkoholsmak, påmin-

ner om ett glas vin. 
Betyg 4

Passar till
Ostbrickan, Roque-

ford och Stilton
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INBROTTSKLASSAT 
ENERGIFÖNSTER. 
MONTERAT OCH KLART.

Boka kostnadsfritt hembesök nu!
Ring 020-66 78 77 eller gå in på www.morups.se

Vi erbjuder 36 månaders räntefri fi nansiering.

Morups fönster tillverkas i vår egen fabrik i Falkenberg. Fönsterna är inbrottsklassade, kondensfria 
och har ett u-värde mellan 0,72–0,85. Men du får inte bara ett av marknadens bästa fönster när du 
väljer Morups. Vi tar dessutom ansvar för hela fönsterbytet, från måttagning och tillverkning till montage 
och slutlig genomgång. 
 Just nu ger vi rabatt på fönsterbytet motsvarande kostnaden för inbrottsklassning och Antifog-glas 
(värde ca 20 % av fönsterpriset).



Upplev tystnaden till sjöss!
Med en båt från Silver får du det bästa av två världar. Plastbåtens praktiska och 
komfortabla innerline i glasfiber och aluminiumbåtens tåliga, underhållsfria skrov. 
Det ger dig mer tid för sköna stunder på sjön. Båtarna är mycket stabila och bekväma, 
och med skumfyllda skrovsidor går de extra tyst i sjön. 
Motorerna från Honda har elektronisk bränsleinsprutning, kraftfull acceleration och 
en fantastisk bränsleekonomi. Honda erbjuder 5 års garanti på utombordsmotorer för 
privat bruk.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för ev felskrivningar i annonsen.

Silver Shark 580 BR

www.silverboats.fi

www.honda.se

Fox Avant 485 / Honda BF50

Kampanjpris 179.900:-
Ord. pris 205.100:-
I kampanjpriset ingår en Garmin 721 XS
plotter/ekolod med 7-tums pekskärm

Hawk 540 BR / Honda BF100

Kampanjpris 297.900:-
Ord. pris 335.600:-
I kampanjpriset ingår akterkapell samt en Garmin 721 XS 
plotter/ekolod med 7-tums pekskärm. 

Dalarö: Marindepån
Tel 08-50150105

Danderyd: Marindepån
Tel: 08-54591440

Karlshamn: Marinkompaniet
Tel: 0454-18015

Karlstad: Bosses Marin & Fritid
Tel: 054-850171

Laxå: Marin & Fritid
Tel: 0584-12222

Luleå: Granec Maskin
Tel: 0920-228025 

Rångedala: Borås Marin & Motor
Tel:  033-279393

Sandviken: Gestrike Marincenter
Tel: 026-258080

Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 08-55670900 

Trosa: Trosa Båt & Trailer
Tel: 070-4417177

Tranås: Huges Marina
Tel: 0140-311590

Västerås: Tidö-Lindö Marin
Tel: 021-50084

Åkersberga: Dyviks Varv
Tel: 08-54354315

Åmål: Marin & Fritid
Tel: 0532-10015

Örebro: Marin & Fritid
Tel: 019-278000

Östersund: KJ Skog & Trädgård
Tel: 063-35445



BADBUS 
BAKOM SKOTERN

Ringar, bananer, plattor, tuber och soffor. De finns i 
en uppsjö av varianter - alla med syfte att locka fram 

barnasinnet i oss. Vi låter vår testpatrull leka loss med 
några av sommarens roligaste prylar.

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN

6107 2016
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Det säljs båtbadleksaker som aldrig förr och vatt-
nen i våra skärgårdsvikar ligger sällan varken tomma 
eller tysta när sommarlovet väl gjort entré. Att se 
barn – och för den delen även vuxna med det rätta 
sinnet i behåll – bli dragna bakom en båt i full fart, 

är lika självklart som de där lyckogenererande smultronen vid 
vägkanten. Vi samlade ihop några av marknadens alla åkplatt-
formar och tog ut vår redaktionsbåt, en Ockelbo B18, samt en 
vattenskoter för att testa några av de varianter som idag står till 
buds. Till vår hjälp tog vi de två Carlgrensbarnen Erik, 11 år, och 
Ture, 7 år. Som söner till Båtnytts chefredaktör är de vana vid 
såväl båtar som att åka ring. Men att glida runt i en stor soffa bak-
om en skoter var något helt nytt även för dem. Framförallt i en 
soffa som mest fick dem att känna sig som två studsiga popcorn 
på busäventyr. Vi valde att dra dem bakom en Sea-Doo RXT-X. 
 Fördelen med att dra barnen efter vattenskotern är att skotern 
bjuder på  enklare  hantering och inger en känsla av närhet, det vill 
säga nära både  vatten och åkarna, samt att skotern går tyst och 
ofta är smidigare att manövrera än en båt. 

Generellt kan sägas att du får vad du betalar för. Att lägga 
några extra hundralappar för att få en badleksak av högre kvalitet, 
det vill säga tillverkad i slitstarkt material med riktiga ventiler och 
rejält gjorda handtag och infästningar för draglinan, är värt var-
enda öre. Vi har tidigare testat billigare varianter av ringar och de 
tenderar att gå sönder efter en säsong. Att satsa på en bra pump 
är klokt, samt ett reparations-kit.  

BANANEN
G rabbarna kallar den för bananen, så vi kör på det. Just den här 

varianten kommer från Jobe och bär egentligen  produktnamnet 
Chaser. Den vi testar har plats för två personer. Priset ligger på 
2 110 kronor. Den finns även i större varianter, för tre och fyra 
personer. ”Bananen” har ett rejält fäste längst fram för draglinan 
och bra handtag att hålla sig i. Även fötterna har stöd på de två 
pontonerna som löper längs banansidorna. Här sitter du tryggt och 
bekvämt även i lite högre fart. Ett extra nylonhölje skyddar den 
inre pontonen, vilket borgar för längre hållbarhet. Den är lätt att 
pumpa upp och består av en större ponton som du sitter på och 
två mindre pontoner på sidorna som pumpas upp separat. Med en 
fotpump tar det runt fem minuter att pumpa upp den.

Erik: 
– Bra att åka på när man är två. Man sitter säkert och riskerar inte 
att krocka ihop med varandra i vågor eller svängar. Det gick att 
åka i höga farter utan att det blev obehagligt eller kändes läskigt. 
Jag gillar bananen mest av alla, det var jätteroligt att åka fort.

TurE:
– Man kunde hoppa och flyga. Om man ramlade omkull, flög man 
på ett härligt sätt i vattnet. Jag gillar att det fanns ett ställe att 
sätta fötterna och bra med handtagen som gjorde det lätt att hålla 
i sig.
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– Alla tre åkprylarna var svåra för oss att komma upp 
i när vi hade ramlat ur. Det är dumt. Vi fick klättra 
upp på vattenskotern och sedan hoppa till de olika 
lekgrejerna. Men det var superkul hur som helst. 

Jag gillar att man kan åka efter en skoter. Det luktar 
mindre och låter mindre och känns tryggare.

Kommentar av eriK

PLATTAN
H är ligger man smartast på mage och åker. Det gäller 

att placera sig på rätt ställe, så att man fördelar 
vikten. Första gången låg killarna för långt fram. Plattan 
tippade över varpå de båda rasade ner i vattnet med 
plattan över sig. Ingen av dem upplevde någon större 
fara, men var överens om att det är bra mycket roligare 
att åka om man lägger sig längre bak. Då sprutar det 
också mindre vatten upp i ansiktet. Det finns handtag 
att hålla sig i och du gör klokt i att använda dem för att 
inte glida av. Båda killarna gled runt så fort de släppte 
greppet och krockade lindrigt med varandra. Det egent-
liga produktnamnet är Storm. Vår testversion är gjord 
för två personer och kostar 1 980 kronor. Den går även 
att få för en person, samt för tre personer. Den består 
bara av en luftkammare och går snabbt att pumpa upp 
med fotpump, vi var klara på några minuter.

Erik:
– Det var rolig att åka, men jag blev riktigt blöt och det 
var inte samma fartkänsla som på bananen. Dessutom 
var det inte alltid så lätt att hålla i sig, då jag ibland var 
tvungen att släppa ena handen för att torka vattnet ur 
ansiktet. När jag bara höll fast mig med en hand var 
det svårt att ligga stilla och jag trodde jag skulle trilla 
av flera gånger. 

TurE:
– Jag tyckte det var kul att ligga så nära vattenytan 
som vi gjorde på plattan. Jag fick en bra fartkänsla av 
att vara så nära vattnet. Fast det var svårt att hålla i 
sig och rätt så jobbigt att åka om man jämför med de 
andra två leksakerna. När vi körde fort var det riktigt 
kul. I långsam fart blev det lite långtråkigt.

SOFFAN
e fter att ha stojat runt i flera timmar kunde killarna trots tappra försök inte dölja 

sina trånande blickar mot den så kallade Soffan. Det var uppenbart att killarna 
såg fram emot lite soffhäng. Nu blev det inte riktigt så, utan faktiskt tvärtom. Det 
blev en popcorneffekt och grabbarna fick sig ett rejält motionspass när de skulle 
hålla i sig och parera popstötarna. Själv skrattade jag så mycket att jag höll på 
att trilla av skotern både åt deras härliga skratt och det absurda i situationen. 
För blotta tanken att åka runt i en soffa över vattnet är knasigt lockande, men 
det visade sig vara så långt ifrån en soffpotatislivsstil man kan komma. Hade 
botten gått att pumpa hård skulle förmodligen åkresultatet blivit ett annat. Soffan 
kommer från Jobe och bär namnet Anura. En soffa för två personer kostar 2 910 
kronor. Den finns även för en person och för tre personer. 

Erik:
– Det gjorde ont i rumpan när man åkte fort och liksom kliade under våtdräkten. 
Dessutom blev soffan fylld av vatten och det gick inte att åka så fort. Men det var 
härligt med ryggstödet och jag skrattade massor. 

TurE: 
– Det är en speciell känsla att åka soffa på vattnet. Jag gillade den, men hade 
svårt att hålla mig på min plats och även att se framåt när jag försökte luta mig 
bakåt mot ryggstödet. Det var jobbigt med allt vatten i soffan.
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Världs mästardrag
Centurion bygger båtarna som drar de tävlande i 

världsmästerskapen i wakesurf och  wakeboard. Vi 
svängde förbi Lake Yosemite i Merced i  Kalifornien 

och tog en åktur med flaggskeppet i flottan.
TexT Max Carlgren FoTo Mikael Mahlberg

6507 2016



 p Förarplatsen påminner 
om den i en bil. Nästan 
allt styrs via skärmarna, 
plats för navigator saknas 
eftersom man förväntas 
köra på sjöar där man har 
koll på djupet.

Inom loppet av ett par timmar har vi stoppats av 
sheriffen på Route 99, ätit hemsk mexikansk mat, 
gått igenom en båtfabrik samt trailat ut ett svart 
monster till båt till en liten insjö. Våra värdar på 
Centurion Boats skakar på huvudet när de förstår 

att vi verkligen vill testa att surfa efter RI237 som båten 
heter.

– It’s like the Baltic sea in the summer, kontrar Micke, 
som ska fota mig och inte behöver hoppa i det kalla vattnet.

Amy Mauzy från Centurion skrattar, sjösätter båten och 
strax drar vi upp en helt galen våg bakom båten. Under 
rundvandringen i fabriken fick vi se hur man monterar 
ihop skrov med innerline och limmar det så att allt sitter 
som berget. Vi fick se rodret under båten vilket kan skicka 
vågen bakom båten till styrbord eller babord beroende på 
hur du åker. Och vi såg de enorma vattentankarna som 
trycker ned båten och skapar ett enormt svall. För när du 
wakesurfar, alltså vågsurfar på aktersvallet, vill du ha en stor 
och perfekt formad våg.

Båten väger runt 2,5 ton, med alla ballasttankar fyllda 
får du lägga på två ton till. 355 hästar motor med tank-
lock på båda sidor behövs för att driva båten. Den har en 
 relativt skarp v-botten och ska gå bra i lite sjö, även om 
Amy Mauzy poängterar att den är byggd för sjöar och 
 innanvatten.

Först pumpar vi tankarna fulla med vatten. Sedan an-
vänder vi de digitala panelerna för att tala om vilken typ 
av våg vi vill ha. Förinställda program låter dig välja exem-
pelvis wakesurf och att jag ska surfa på babordssidan. Det 
är alltså superenkelt att komma igång. När du har lite mer 
koll kan du göra dina egna inställningar för vågor och trim-
ma ballasttankarna så att du får precis den våg du vill ha.

Det finns en enorm soffa i aktern samt en smart bänk 

som du kan skjuta från aktern fram till förarplatsen, 
 beroende på var du vill sitta och om du vill ha ett fritt steg 
upp i aktern. I fören finns också en fin soffa, båten ska 
rymma upp till 15 personer.

Inredningen är lyxig och förarplatsen påminner mycket 
om den i en bil. Ett rejält torn låter dig fästa dragsnören för 
wakeboard och wakesurf och på sidorna finns hållare för 
brädor. I taket och sidorna finns stora högtalare som låter 
dig dra på musik på värstingvolym.

Jag har kört en del wakeboard och wakesurf efter olika 
båtar, men denna spöar de andra både vad gäller enkelhet 
i hantering, finish på inredning och framför allt på vågen 
som du ska surfa på. Jag saknar både våtdräkt och hand-
duk, men hoppar i vattnet och är uppe på vågen i ett nafs. 
Snart står jag där i den kyliga vårsolen i Kalifornien och 
surfar på en våg som aldrig tar slut. 

 p Vågen går att få jättestor. Den går även att forma efter önskemål beroende 
på om du ska köra wakesurf eller wakeboard och vilken sida du kör på.

fakta
Längd 7,2 meter
Bredd 2,59 meter
Vikt 2 472 kilo
Passagerare 15 
personer
Motor PCM H5DI på 
355 hk
Bränsle 238 liter 
Ballast Upp till 2 313 
kilo
Pris Från 1,5 miljoner 
kronor
Info centurionboats.com
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FINNMASTER

52SC
utrustad med Yamaha F60 FETL 
ord. pris: 209.000:-

www.yamaha-motor.se

Nu endast: 183.000:-



Lättsurfat  på evig våg
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Lättsurfat  på evig våg
Wakesurf är den snällaste vattensporten du 
kan utöva bakom en båt. I låg fart är risken 
för skador minimal, det enda kruxet är att du 
 behöver en båt som gör jättesvall.
TexT och foTo Max carlgren

6907 2016



 p När du väl är uppe tar du dig utanför vågen. Här är det 
bra att träna på att svänga och hitta balansen.

 p Samtidigt som föraren accelererar trycker du ned hälarna, 
så att brädan reser sig upp mot vattnet, och lutar dig bakåt.

 p När du startar ligger du med hälarna på brädan och håller 
i det korta repet, oavsett om ”du” är en eller två personer.

Till slut hittar jag rätt på vågen. Lite längre 
bak, där den inte är så brant kan jag stå och 
surfa. Känslan är underbar och jag är ett stort 
leende. Jag har testat några gånger tidigare 
men inser att jag gjort det mesta fel. Precis 

som när jag åkt wakeboard. Veckan innan jag kör wakesurf 
ramlade jag framstupa på wakeboard och spräckte ett rev
ben. Trots att det gör rejält ont kan jag inte låta bli att åka 
ned till Linköping med ungarna för att få en grundkurs i 
wakesurf. Planen är att ungarna ska komma upp på vågen 
bakom båten och jag ska lära mig lite bättre teknik. Det 
lyckas nästan fullt ut.

Richard Wänquist på Froggy vattensport i Linköping är 
en av dem som satsat på att marknadsföra sporten i Sverige. 
Han säljer både brädor och båtar och har deltagit i SM i 
wakesurf med framgång. På telefon har han lovat att han 
kan få upp mina barn som är sju och elva år på en  surfbräda 
bakom båten. Fast han har inte berättat exakt hur det ska 
gå till.

Vi åker ned till sjön Stora Rängen strax utanför Lin
köping. Vädret är inte riktigt så fint som vi hoppats men 
vattnet är runt 20 grader och alla har bra våtdräkter. Barnen 
får hoppa i vattnet och Richard lär dem att paddla och låter 
dem sedan åka på magen efter båten på brädan, medan de 
håller sig i varsin draglina.

När du wakesurfar åker du likt en vågsurfare på svallet 
efter en motorbåt. Med hjälp av vattentankar och trimplan 
tyngs ena sidan av båten ned och det skapas ett stort svall 
med en slät våg på ena sidan av båten. Du drar dig upp med 
en kort lina, hittar balansen på vågen och sedan  släpper 

du linan och surfar fritt. Proffsen hoppar, snurrar och gör 
 avancerade trix. Jag och barnen siktar på att  komma upp 
och lära oss att kontrollera brädan.

Efter uppvärmningen hoppar Richard i med Ture, sju
åringen. Han får ligga mellan Richards armar och ben och 
på andra försöket tar de sig upp tillsammans. Sedan surfar 
de en bra bit ihop. Det är svårare med elvaåringen som 
 väger en hel del mer. Richard har ett trasigt knä och får 
inte riktigt tillräckligt med kraft för att de båda ska  komma 
upp.

Efter flera timmar i vattnet är alla trötta och vi åker och 
käkar lunch medan det regnar några droppar och vinden 
lägger sig.

Proppmätt hoppar jag i vattnet och låter Richard instrue
ra mig. Först får jag glömma allt jag lärt mig  tidigare, för 
det mesta är fel. Jag lägger mig med hälarna på brädan, som 
flyter likt en vågsurfbräda, och håller med båda händerna i 
linan. Sedan trycker jag ned hälarna samtidigt som föraren 
accelererar. Då trycks brädan mot mina fötter, jag lutar mig 
bakåt och välter lätt upp på brädan.

Så långt allt väl. Sedan gäller det att sträcka på sig och 
luta sig bakåt för att hitta balansen. Efter en rad vurpor 
går det lätt att starta, det går bra att åka utanför svallet och 
jag kan styra brädan. Jag står hyfsat rak i ryggen med lätt 
böjda knän och kan manövrera brädan fram och tillbaka 
på vågen. För mig lossnar det när jag åker lite längre ut på 
svallet där vågen inte är så brant. Då är den mer förlåtande 
och jag har lättare att lära mig att kontrollera brädan än när 
jag står på den branta delen nära båten.

 q Båten går precis tvärt 
emot hur du vill att en 
planande båt ska gå. Den 
gräver ned sig, gör enormt 
svall och lutar åt ena sidan. 
Perfekt att surfa efter!

 u När du hittat balansen 
och kan styra brädan med 
någon decimeters nog-
grannhet framåt och bakåt 
kan du ge dig in i vågen 
utan rep.
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Plötsligt kan jag stå och pumpa upp lite fart och åka 
upp och ned på vågen. Efter att ha åkt massor av gånger 
är jag helt slut och orkar mig knappt upp i båten, men 
samtidigt överlycklig. Det är dags för barnen att testa att 
komma upp själva på brädan. Elvaåringen Erik börjar, men 
han är fortfarande rejält trött efter förmiddagens försök. 
Efter att ha kämpat med en bräda som bara hamnar på 
snedden hoppar han upp i båten och tar hand om kameran 
 istället. Jag  hoppar i vattnet med Ture och hjälper honom 
att  hålla brädan i rätt position medan han håller i repet. 
Första gången går det åt skogen, men på andra försöket 
står han plötsligt upp och jag ligger frånåkt kvar i vattnet. 
Efter en vurpa gör han om det igen och kommer upp men 
ramlar efter en stund igen.

Vi summerar dagen i bilen på väg hem på kvällen, alla 
rejält trötta. Det är inte läskigt tack vare att det går i högst 

tolv knop. Vattnet är mjukt och så länge du tål ett par  rejäla 
sköljningar av näsan och ögonen är det inte obehagligt. 
Det är lite trixigt att hitta rätt teknik för att komma upp, 
det kan vara bra att någon hjälper barn att hålla brädan 
rätt. Men en sjuåring kan bevisligen komma upp efter ett 
par försök. Och en 38-åring (som tror att han är 17) med 
sprucket revben kan med rätt coachning lära sig grund-
tekniken på en eftermiddag. Nästa mål är att lära sig att 
hoppa i vågen. Det sägs vara väldigt mycket svårare. 

 p Mer och mer avslappnad för varje åk. Från att ha stått krum och hopvikt 
rätas kroppen ut i takt med att leendet blir allt större.

 p Det finns en mängd olika brädor. Denna har trubbig nos och rejäla fenor. Det finns modeller som mer liknar 
vågsurfbrädor med spetsig nos och brädor för trickåkning med små fenor vilka du kan snurra runt på.

 p En backspegel ser inte 
bara coolt ut utan låter fö-
raren ha stenkoll på åkaren. 
Det är viktigt att föraren är 
uppmärksam hela tiden ifall 
åkaren vill ändra något.
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— presenterar —

www.utefest.se

sveriges friluftsfestival

09–11
september

äventyr
friluftsgalan
kurser o föredrag

banff mountain film festival
friluftsmässan o mycket mer!

höga kusten

friluftsbyn

FRIHET DRAMATIK ÄVENTYR ÄVENTYR & AVKOPPLING

huvuDspOnsOrer prODuktspOnsOrertitelspOnsOrarrangörer

vandring / trailrunning / filmvisning   
paddling / klättring / kurser

foto / tältplats / föreläsningar

# biljetter på www.utefest.se

boka nu!

1195:-
begränsat antal  

platser!

z z z

z z z



Uppblåsbart äventyr
Du bär den i en ryggsäck och pumpar upp den på sju minuter. Vi testar 
en ny, uppblåsbar kajak och ställer oss frågan om den verkligen kan 
konkurrera med glas- och kolfiber.

Som inbiten paddelfantast är jag först 
 skeptisk när jag hör likasinnade prata om upp-
blåsbara kajaker. Men så når mig ryktet om en 
ny typ av teknik som ska göra kajaken både 
styvare och vassare i sjön. Först ut att använda 

tekniken är Sea Eagle, som har tillverkat uppblåsbara ka-
jaker och sup-brädor sedan 1968. På den svenska markna-
den representeras de av Fritidsportalen. Jag kontaktar dem 
och får låna en fullastad ryggsäck. Redo att ändra gamla 
fördomar kränger jag på mig den 12,7 kilo ”lätta” pack-
ningen och vandrar mot närmsta vik. Pump och paddel 
bär jag i handen. De kan enkelt sättas fast på ryggsäcken 
för den som vill ha helt fria händer. Jag vecklar snabbt ut 
kajaken och börjar pumpa – en perfekt uppvärmning inför 
stundande paddeltu r.För den som inte orkar pumpa av 
egen muskelkraft finns det också en än mer effektiv pump 
att köpa till. Enligt tillverkaren ska det ta sju minuter att 
pumpa upp den. Det stämmer. Lägg sedan på lite tid för att 
fästa fenan, sätet och fotstödet, så handlar det om runt tio 
minuter för att ha en fullt paddlingsredo kajak framför dig. 

Modellen vi provar heter 93rl RazorLite och är enligt till-
verkaren världens första kajak byggd i Drop Stitch-teknik. 

Jag bär ner kajaken de sista metrarna till vattnet, 
smått fascinerad över hur fort det gick att  trolla fram en 
kajak ur ryggsäcken och hur lätt den är att bära. Då den är 
relativt öppen är det lätt att smyga ombord. Jag fattar tag 
i kolfiberpaddeln och glider iväg. Kajaken skjuter snabbt 
fart. Den skarpa fören skär genom sjön på ett sätt som 
överraskar. Men så är också fören, precis som aktern, till-
verkad i hård plast. Durken är så hårt pumpad att det inte 
märks någon skillnad mot i en konventionell kajak. Jag vill 
prova hur fort det kan gå, så jag paddlar intensivare och 
mer fokuserat. Onekligen går det inte att jämföra varken 
lättdrivbarhet eller fart med de moderna och superlätta ka-
jakerna för sportpaddling. Men enligt tillverkaren ska det 
gå att paddla i cirka fyra knop. Även skrovets form, som 
är helt rakt längs med vattenlinjen, och kajakens smala 
bredd (64 cm) lär bidra till hastigheten. Enligt Sea Eagel 
ska Razor Lites stela för- och akterformer ge en dubbel kon-
kav funktion, som sedan öppnar i en platt planingsyta mitt 
på kajaken. Designen ska göra att luftfickor kommer in 
mellan skrovet och vattnet, vilket lyfter kajaken samtidigt 
som friktionen minskas. Jag ger mig ut på lite mer stökigt 
vatten och är fortfarande förvånad över hur rakt och säkert 
kajaken uppträder. Visst blir jag bitvis blöt av överskvättan-
de vatten, men på det stora hela har jag hur roligt som helst 
och när jag pressar kajaken ännu ett steg känner jag att det 
här faktiskt är ett flytetyg som duger även som motions-
källa för oss mer kräsna. 

Sägas ska att det idag finns en mängd olika uppblås
bara kajaker på marknaden. Priserna varierar stort, från 
några tusenlappar för de allra enklaste, upp till de mer 
exklusiva för dryga 20 000 kronor. För oss som gillar att 
paddla och är vana, är det vara värt att lägga lite extra peng-
ar. För den som vill ha en badleksak, eller en instegskajak, 
så duger säkert en billigare variant. Sea Eagles mer tek-
niskt avancerade modell, 93rl RazorLite, kostar strax under 
12 000 kronor. Luftkajak.nu har också ett stort utbud med 
både kvalitet och priser i olika klasser. Att vi ska ta med oss 
kajaken på båt- eller bilsemestern eller till landet är en själv-
klarhet. I tanken. I verkligheten blir den ofta kvar hemma. 
För ett problem med kajaker är att de är otympliga. Därför 
är den uppblåsbara kajaken ett vettigt alternativ, i varje fall 
när det nu finns alternativ som duger gott.  

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN

 p Kajaken går ned i en ryggsäck som går att bära på ryggen. Det blir tungt 
men ändå helt klart mer portabelt än en traditionell kajak i glasfiber.

 u Drop Stitch-materialet 
förbinder de övre och undre 
lagren i luftkammaren med 
tusentals trådar och tillåter 
ett högt tryck, vilket gör 
kajaken styv.

SEA EAGLE  
393rl razOrliTE
TEKNISK INFO

Längd 3,93 meter
Bredd 0,71 meter 
Vikt 12,7 kilo
Last en person (136 kilo) 
Materialet 1100 Decitex 
Reinforced
Luftventiler 3 
Dräneringsventiler 2 
Pris 18 800 kronor

KONTaKT

fritidsportalen.se

FaKTa
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Så lagar du  
sandwich

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Artiklar och filmer med 
tusentals tester av segel- 

och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem  
viktigaste knopar

FILMEN PRESENTERAS AV 

ETT BÄTTRE 
BÅTLIV

Frossa i tester och pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se



256
sidor!

Den här boken är en kärleksförklaring till plastbåtens första 
gyllene år och människorna som byggde upp det moderna 
Båtsverige. Låt dig fascineras av hundratals retrobilder från 
1950-1990 med de fräckaste modellerna, de tokigaste 
trenderna och båtfolkets med- och motgångar.

En fantastisk bok som väcker många minnen, ger glada skratt 
och påminner om den tid som var. Journalisten Mats Cato  
har grävt fram fotografier ur arkiven på tidningarna Båtnytt,  
Vi Båtägare och Praktiskt Båtägande och berättar plastbåtens 
historia med en humoristisk infallsvinkel.

PLASTIC FANTASTIC
Plastbåtens underbara historia

Beställ nu! Endast

Eller fyll i kupongen nedan och skicka in redan idag!

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Jag beställer: st. Plastic Fantastic – plastbåtens underbara historia för bara 295 kr 

 (+porto 39:- per bok)

EGMONT 
BETALAR  
PORTOT

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst till 2016-05-31och endast inom Sverige. Egmont Publishing AB, nedan benämnd Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna 
erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PuL, personuppgiftslagen. Genom att du lämnar dina person-
uppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål. Samtycket är giltigt till dess du återkallar det och upphör inte på annat sätt. För mer information om villkor och din ångerrätt, 
se www.dintidning.se/villkor

Beställ på shop.livetombord.se/bestallbok 

Egmont Publishing AB
SvarSpoSt
205 831 60
208 00 Malmö

295:-+porto 39:-

AABYOS



L: 6,10 m B: 2,47 m Vikt: 1.050 kg Rek. motor: 130 hk Bränsletank:170 lAntal personer: 7

Hitta din återförsäljare
www.yamaha-motor.se

Under våren 2016 introduceras nya Jeanneau 6,5 BR. Nya 6,5 BR är designad och utvecklad av Jeanneau 

tillsammans med Yamaha. Man har studerat och lyssnat på marknaden och anpassat hela båtens 

struktur så den ska bli så optimal som möjligt för de nordiska behoven.

Standardutrustning: Kaptenstolar, dynserie aktersoffa, L dyna i fören och akterkapell. 

Ord. Pris: 335.000:- begränsat antal båtar.
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Introduktionserbjudande Jeanneau 6,5BR med Yamaha F130AETL: 319.000:-

Jeanneau
6.5 BR



Wakeboard 
på en pinne
Med ett smart tillbehör kan du förvandla din 
styrpulpet till en wakeboardbåt. Vi har testat 
Insanitys portabla wakeboardtorn.
TexT och foTo Max carlgren

7907 2016
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För oss som inte är experter på att åka wake-
board gör det stor skillnad vilken båt man åker 
bakom. Under försommaren har vi kört bakom 
förra årets redaktionsbåt, en Buster Magnum E 
med 225 hästar på akterspegeln och bakom 

årets redaktionsbåt, en Ockelbo B18 med en 90-hästars 
Evinrude.

Den stora motorn på Bustern kräver en varsam  förare. 
Undertecknad drog sönder muskler i bröstkorgen förra 
sommaren när jag med en dåres envishet försökte hålla mig 
kvar och komma upp på brädan. Jag kunde givetvis inte 
hålla emot kraften i en V6:a på 225 hästar.

Det kan jag givetvis inte göra på en 90-hästars  tvåtaktare 
från Evinrude heller. Den har bra vridmoment och drar 
upp mig utan problem, men det blir lite mildare med 90 
hästar än med 225. Fast det största problemet var att jag har 
lite taskig teknik när jag ska starta åkningen. Istället för att 
krulla ihop mig som en boll håller jag på och krumbuktar 
mig och får en vägg av vatten framför mig att kämpa emot.

En lösning är förstås att hitta tekniken. En annan är att 
ta till tekniska hjälpmedel, och vem vill inte hitta en snabb 
lösning istället för att träna? Insanity Wakeboard Pylon är 
ett bärbart wakeboardtorn som ryms i en hyfsat liten  väska. 
Det består av en tredelad mast, ett T-format bottenstöd 
samt tre remmar som fästs i aktern och i fören.

Vi testade i Ockelbon, som redan har en hyfsat hög 
targa båge. Med den inbyggda får man upp fästpunkten 
runt en meter ovan ytan. Med tornet dubblas höjden. Det 
fina med att få upp fästpunkten är att linan drar dig upp 
ur vattnet istället för ned mot ytan. Det betyder att det blir 

lättare att få höjd på hoppen när linan drar dig uppåt. Kika 
på dragbåten från Centurion på sidan 64 så ser du vad In-
sanity-masten försöker efterlikna.

Monteringen tog runt en halvtimme första gången. Det 

 p I fören drar du ett band 
genom stävöglan och sedan 
upp genom knaparna. De 
fästs sedan i ett band till 
fronten på masten.

 t I aktern fästs masten 
med två band i exempelvis 
knapar. Se till att du har 
stadiga fästpunkter så att 
du inte riskerar att dra 
sönder båten, det blir starka 
krafter när åkaren ger sig ut 
i svängar.
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är en manual på engelska som är lite omständligt skriven 
med massor av varningstexter om att du kan dö om du gör 
fel. Men principen är rätt enkel. Masten ser ut som ett upp
ochnedvänt T. Du ställer den mot aktersoffan och spänner 
två remmar till sidorna i aktern runt knaparna. En person 
håller i masten så att den har 90 graders vinkel mot båten. 
Sedan trär du ett band genom stävöglan och in genom kna
parna i fören, drar ihop de båda ändarna och fäster ett band 
från masten vilket spänns med ett lås modell spännband.

När allt är på plats trär du ned vadderingar över låsen 
på spännbanden och du är redo att åka. Masten står sta
digt och under våra körningar kom testpiloterna upp på 
första försöket. Ockelbon är byggd med mycket kraftiga 
 räcken och knapar, har du enklare knapar som inte känns 
så  robusta får du försöka hitta andra fästpunkter.

Under vanlig körning står masten rakt och stadigt. När 
vi pressade den genom att låta åkaren dra ut långt på sidan 
av båten står masten fortfarande stadigt, men linan på si
dan mot åkaren slackar, precis som vanten på en segelbåt. 
Hela riggen påminner mycket om den på en segelbåt. Det 
enda orosmomentet är att ifall masten skulle lossna i sido
fästena skulle man skadas rejält om man träffades av det. Så 
se till att det sitter fäst ordentligt!

Ingen av oss som testat masten är några proffs, men vi 
har fått till rätt rejäla hopp och åkarna har gillat masten. 
Det är enklare att komma upp än med den lägre fästpunk
ten på båten, och jämför du med en motorbåt där du  fäster 
draglinan i knaparna nära vattenytan utan att få upp dem 
alls är skillnaden stor. Om du även köper en mjuk tank 
som du fyller med vatten och tynger ned fören på båten, 

kan du förvandla de flesta båtar till roligare wakeboardma
skiner med hyfsat svall och vettig dragpunkt. Masten kostar 
nästan 6 000 kronor, så det är en investering i samma klass 
som en bra bräda, men helt klart en rolig investering. 

 p Genom att dragpunkten 
hamnar drygt två meter 
ovan ytan blir det lättare att 
få bra höjd på hoppen.

Material aluminium
Höjd 213 cm
Vikt 9 kilo
Pris 5 900 kronor
Info barabat.se

Fakta
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Inte bara båtar
Q är uppfinnaren som förser James Bond 

med smarta prylar. Men det är också 
 namnet på Busters nya egna navigator.  

Vi har testkört och gillar det vi ser.
TexT och foTo Max carlgren

8307 2016
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B uster är numera inte bara båttillverkare utan även i navigator
branschen. Efter att ha diskuterat under lång tid med Garmin att 

ta fram en ny produkt slutade det med att man för ett par år sedan 
bestämde sig för att ta fram en egen navigationslösning. Den går 
under det korta namnet Q och kommer att sitta som standardlösning 
i Busterbåtar från fem meter och uppåt från och med nästa år. I fort

 p Skärmen ersätter alla Yamahas instrument. Du får upp fart, varvtal, spänning, bränsle, förbrukning, tid, 
motortimmar och annat. Du kan däremot inte anpassa bilden utan det är en förinställd presentation.

 p Förarplatsen är helt 
 rensad på analoga instru
ment. Buster vill bygga in 
alla brytare utom för vind
rutetorkarna i skärmen.

sättningen kommer du alltså inte behöva fundera på vilket märke du 
ska välja, utan precis som i moderna bilar är navigationen inbyggd.

Buster har med inspiration från surfplattor skapat ett system som 
ska vara lätt att använda med fingerspetsarna. Q har inga knappar 
utan det hela sköts på skärmen. Du zoomar med fingrarna precis som 
på plattan eller telefonen och menysystemet är uppbyggt för att vara 
lättnavigerat och intuitivt.

Det betyder att man plockat bort många av de funktioner som finns 
i vanliga navigatorer. Ekolodet presenterar djup och en enkel historik 
som du kan använda för att hitta tillbaka till specifika platser, men det 
finns inga klassiska ekolodsbilder där du ser ekon av fisk eller olika 
funktioner för att se botten. Det är en djupmätare och inget mer.

I sidan av skärmen ligger en meny, klickar du på den översta knap
pen som har en symbol som ser ut som en hamburgare får du upp 
alla funktioner och inställningar i en menylista. Håller du hamburgar
knappen intryckt ett par sekunder kommer du alltid tillbaka till kartan 
centrerad på din båt, en smart genväg som är lätt att komma ihåg.

I menyn finns fönstret ”mätare”, en bild med alla data som 
spänning, bränsle, fart, varvtal, gångtimmar och annat som ersätter 
alla Yamahas instrument. Nästa kategori är ”radio” där du hittar 
fmradio, digital radio och möjlighet att strömma musik från en telefon 
via  bluetooth. Här finns sedan ”väder” där du får en prognos för fem 
dagar framåt i tretimmarsintervaller. 

All data hämtas via en inbyggd 3Guppkoppling. Båten är alltid an
sluten till internet för att hämta data som behövs. I menyn finns även 
”inställningar” där du har begränsat med inställningar för enheten, ex
empelvis alarm, avståndsenheter och sjökortsdetaljer. Till sist hittar du 
en flik som heter ”anvisningar” där det finns manualer för båten och 
navigatorn samt en smart idé där Buster gjort filmer med instruktioner 
för hur du kör, lägger till, slår knopar och trailar båten, bland annat. 
Dessa visas i bra upplösning på skärmen.
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 p En snygg och smart funktion är att om du håller två fingrar på skärmen får 
du upp distansen mellan punkterna. Enkelt och användbart.

I navigationsläget har du en knapp som tar dig tillbaka till båten, 
två zoomknappar och en knapp för rutter. Längst ned finns en mindre 
knapp för att ställa om mellan nord upp och kurs upp i sjökortsvis-
ningen. Du kan zooma genom att knipa och spärra med fingrarna på 
skärmen eller genom att trycka på knapparna. En smart funktion är 
att om du håller någon av zoomknapparna intryckt ett par sekunder 
får du upp en förinställd inzoomad eller utzoomad bild. När du släpper 
återgår du till det zoomläge du var i tidigare. Ett enkelt sätt att snabbt 
få detaljer eller översikt utan att behöva trycka en massa gånger på 
en knapp.

Ytterligare en smart funktion är att du kan mäta distanser genom 
att sätta två fingrar på skärmen. Då får du upp sträckan mellan fing-
rarna. Det fungerar i alla zoomlägen, så att mäta en rak distans går 
på ett ögonblick. Utöver ekolodet finns även en inbyggd ais-mottagare 
som visar andra fartyg utrustade med ais-sändare. Det är en riktig ais, 
informationen hämtas alltså inte med fördröjning via internet utan från 
en ais-mottagare i båten.

Enheten vi testar är inte riktigt färdig, ruttplaneringen fungerar inte 
riktigt som den ska. Den klara navigatorn ska ha automatisk ruttplane-
ring och den kommer att sitta i båtar av 2017 års modell. Q är gjord 
för att vara enkel att använda. Med det kommer också att det är 
begränsat med inställningsmöjligheter. Ekolod, ais och radar är tillval, 
och Buster antyder att man arbetar med att lägga till fler funktioner 
framöver.

Q är till för att visa var du är, vart du är på väg och hur djupt det 
är. Dessutom kan den hjälpa dig på vägen genom att visa väder 
och manualer och instruktioner för båten. Jag har testat de flesta 
navigationssystem på marknaden och måste erkänna att jag var 
skeptisk innan jag testade. Men Buster är helt klart något på spåren 
och har gjort en riktigt bra navigationslösning. Nu återstår att se om 
båt köparna går med på att ha en Q istället för en Garmin i sin båt. 

 p Om du är osäker på hur 
navigatorn fungerar kan du 
ställa in en förklaringsruta i 
överkant som talar om vad 
olika kommandon gör.

Buster  
Q
Storlek 10/16 tum
Processor 1 ghz
Upplösning 1 366 x 
768 pixlar
Sjökort C.Map
Anslutningar 
Nmea2000, ais, ekolod, 
radar, FM, DAB, bluetooth, 
3,5G mobildata

Fakta

Precis som i 
moderna bilar 
är navigationen 
inbyggd
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www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Båtupptagningsvagnar för  
snipor eller motorbåtar.  

Maxlast 1500 kg 
Passar båtar 5-7 meter 

Färdigtrimmat
N u börjar Mercury sälja sitt automa

tiska trimsystem som fungerar till 
samtliga utombordare mellan 40 och 
400 hästkrafter och drevmotorer som 
fungerar med Mercurys Smartcraft
system. Vi har sett en installation i en 
stor motorbåt med dubbla utombordare 
men inte haft chans att köra det ännu.

Systemet reglerar motorns trimläge 
med hjälp av både motorns varvtal och 
båtens hastighet genom att styrsystemet 
har gpskoppling. 

Systemet ser till att motorn är intrim
mad när du startar, att den trimmas ut 
när du är i plan och att den trimmas in 

och behåller greppet i kraftiga svängar. 
Det finns fem olika valbara trimprofiler 
som passar till olika typer av båtar. Och 
tycker du att du själv trimmar bättre än 
systemet är det bara att använda de 
vanliga trimknapparna på reglaget så 
åsidosätts automatiken.

På sätt och vis känns det som en 
funktion som alltid borde funnits på 
motorer, att den själv hittar det optimala 
trimläget för att gå så snålt och fort 
som möjligt. Speciellt med tanke på hur 
många båtförare som kör med motorn 
helt intrimmad, omedvetna om att mo
torn ska trimmas ut när båten är i plan.

Galen kamera
F ly360 4K är en uppdaterad version 

av kameran som filmar åt alla håll 
på samma gång. Linsen filmar 360 
grader runt sig själv och när du sedan 
tittar på filmen kan du titta runt i filmen 
genom att klicka och dra i bilden. Du 
kan alltså få känslan av att sitta i båten 
där filmen är inspelad. Det fungerar 
förvånansvärt bra och är perfekt om du 
vill visa en annan person hur det ser ut 
där du befinner dig utan att behöva fota 
långsmala panoramabilder.

Som det inte vore nog kan du även 
sända live via Facebook och Skype, om 
du monterar kameran på wakeboarden 
eller surfbrädan kan du ta med publiken 
ut till havs i realtid. Du kan även ta virtu
al realityfilmer som du kan titta på med 
VRglasögon. Batteriet räcker till 1,5 
timmars inspelning och kameran väger 
172 gram. Genom att ansluta en telefon 
till den via wifi kan du använda skärmen 
på telefonen som sökare.  
Priset är cirka 4 000 kronor.
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”Vi har valt textilier med omsorg. De ska inte bara vara 
snygga och sköna utan även tåla sol, salt och vatten.”
Joacim Gustavsson
Chefsdesigner på Nimbus

w w w . s u n b r e l l a . c o m

 

Sunbrella textilier är framtagna för att klara de hårda 
väderförhållandena i marina miljöer.
Trots sina avancerade tekniska egenskaper är Sunbrellas 
dynväv mjuk och behaglig och skapar komfort 
utvändigt som invändigt i din båt. Välj från vårt breda 
sortiment med klassiska och moderna vävar som alla är 
vattenavstötande.



REDAKTIONSBÅT   2016
I sommar rattar Båtnytt en Ockelbo B18 DC. Modellen är ny 
för i år och uppföljare till förra årets B18 AL. Vårt långtids-
test kommer att sätta den på hårda prov. 

Vår redaktionsbåt Ockelbo B18 DCär base-
rad på samma skrov som B18 AL, men med 
den skillnaden att pulpeterna är framflytta-
de och försedda med en dörr emellan. Efter 
att ha hunnit köra redaktionsbåten i några 

veckor, och tidigare även testkört nya B18 CC, kan jag 
 konstatera att de framflyttade pulpeterna ger en bättre vikt-
fördelning, vilket i det här fallet tar sig uttryck i att båten 
snabbare kommer upp i planing och att gången i vattnet 
blir lättare.

Båten har utrustats med extra badplattformar på var sida 
om motorn. Den har även en specialbyggd targabåge för 
vattensporter. Vi har bland annat hunnit köra wakeboard 
efter den, vilket fungerade utmärkt med tvåtaktaren från 
Evinrude på 90 hk. En klassisk måsvingebotten, med sitt 
breda slag och  djupare V nära kölen, i kombination med 
90-hästaren gör att båten planar upp snabbt. Små, vassa 
vågor klyver  förskeppet väl. Högre vågor bjuder däremot 
på en del flygturer, då förskeppet är lätt. Vi har som mest 
kommit upp i 39 knop. 

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN
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REDAKTIONSBÅT   2016

OCKELBO  
B18 DC
Längd 5,4 meter
Bredd 2,2 meter
Vikt 520 kilo (utan motor)
Bränsle 90 liter
Last 6 personer 
Motor Evinrude E-tec 
HO 90 hk
Maxfart 39 knop

Fakta

8907 2016



Undvek läkaren 
och ställde 
diagnosen att 
muskelfästena 
brustit

Kris och alvedon
Jag har aldrig varit särskilt vältränad. Visst, 

lite muskler och hygglig hållning har jag väl. 
Men jag har inte varit den sportiga typen, sna
rare lite försiktig av mig när det gällt fysiska 
utmaningar. För ett par år sedan ändrades det, 

förmodligen var det följden av någon slags kris som kom 
med insikten att jag närmar mig 40.

Desperata medelålders män som köper knasiga prylar 
eller skadar sig när de försöker extremsporta finns det gott 
om exempel på. Jag kan erkänna att jag är en av dem. Det 
inleddes med att jag körde vattenskoter som en galning i 
tvåmetersvågor och slog i foten när jag flög av. Den svull
nade upp, jag fick knappt på mig skorna, och blev förbi
promenerad av pensionärer med dragvagnar en månad 
 efter. En spricka i tåbenet var min diagnos, givetvis sökte 
jag inte läkarhjälp.

Förra sommaren var det dags igen. Jag skulle upp på 
wakeboard och med usel teknik höll jag mig kvar så länge 
att det kändes som att bröstet sprack. Undvek läkaren 
och ställde diagnosen att muskelfästena brustit. Svårt att 
 kramas resten av sommaren. Till hösten cyklade jag för 
fort, for i backen och bröt nyckelbenet. Togs till akuten, 
svårt att göra någonting alls på en månad eller två.

När axeln läkt körde jag wakeboard igen för några 
 veckor sedan. Blev övermodig, hade dålig teknik och  lutade 

mig framåt när jag tvärställde brädan. Var plötsligt under 
vattnet och hade väldigt ont i revbenen. Inte tid med  någon 
doktor (de gör ändå inget åt det) och ställde diagnosen 
spricka i revbenet, eftersom jag har svårt att andas och att 
sova.

Så här lär det väl fortsätta. För de stunder när jag inte 
svär över smärtan är jag ändå lite barnsligt stolt över att 
kunna säga att jag ramlat och slagit mig. Som ett barn som 
visar upp sina plåster går jag runt och får sympatier för att 
jag klantat mig. Jag vet mycket väl att det är larvigt, men 
jag är hellre lite sönderslagen än  stillasittande. Och med ett 
par alvedon i kroppen kommer jag att  fortsätta att leka hela 
sommaren. 

90 07 2016

max carlgrenKröniKa



SMARTARE 
BENSIN! 

www.aspen.se

ASPEN ORIGINAL ALKYLATBENSIN. MED MÅNGA FÖRDELAR FÖR DIG OCH MOTORN.

När du väljer Aspen alkylatbensin, istället för vanlig 
bensin till båten, blir motorn enklare att starta, den går 
bättre och avgaserna mycket renare. 
Aspen är ett specialbränsle som utvecklats i Sverige 
sedan 1988 för alla som vill ha en bensin med mycket 
lägre miljö- och hälsopåverkan till trädgårdsmaskinerna, 
utombordaren, bygget, i skogen och mycket annat. 

Aspen är praktiskt förpackad, finns även med oljein-
blandning (Aspen 2) och kan lagras länge. 

Välkommen in till våra återförsäljare, så berättar vi
 mer om innovationen som gör skillnad!

Du hittar en nära dig på aspen.se.



Lyckan & meningen 
med segLing

Hur kommer det sig att ni startade Horizont?
– Det fanns inte någon pod om segling, eller det finns 

en men den är mer djup och inriktad på OS. Podcasting är 
ju inne, så vi tänkte att det vore grymt med en seglarpod 
som kanske kan locka flera till sporten. 

Vad handlar er pod om?
– Vår pod handlar om segling på alla möjliga – och 

omöjliga – plan. Vi följer internationella kappseglingar, 
blickar framåt och tittar i backspegeln. Dessutom ger vi 
tips och bjuder in olika specialister som får bringa ordning 
i den här komplexa sportens alla utmaningar. 

Varför ska man lyssna på just er pod?
– Om du vill lära dig mer om kappsegling både natio-

nellt och internationellt. Vi har många år bakom oss i bran-
schen och har hunnit bygga många och goda kontakter. Vi 
bjuder in initierade gäster som delar med sig av sin kunskap 
och vi diskuterar aktuell utveckling inom sporten. Du kan 
också lyssna på oss bara för att bli inspirerad och kanske bli 
så sugen att du själv börjar segla eller kappsegla. 

Hur går det då? Tjänar ni några pengar på Horizont, 
 eller är det bara en kul grej? 

– Självklart vill vi ta över världen. Vi är inte riktig fram-
me där ännu… Däremot ökar antalet lyssnare/ följare hela 
tiden. Att tjäna pengar står inte i fokus. Istället handlar det 
om att vi vill sprida glädje och kunskap. Vi vill  entusiasmera 
folk att sticka ut och göra mer grejer till sjöss. Och det be-
höver inte vara så seriöst hela tiden.

Vad är det då som är så roligt med segling?
– Framförallt att du aldrig blir fullärd. Segling är en 

sport i ständig utveckling och du kan aldrig slå dig till ro 
och tro att du är bäst, eller har full koll. Det kommer  alltid 
något nytt. Tre ord som beskriver känslan med segling är 
friheten, tystnaden och naturupplevelsen. Dessutom är det 
en spännande och lärorik psykologi bakom att bygga upp 
ett framgångsrikt seglingsteam. Man lär sig mycket om 
 ledarskap – och om livet.     

De rutinerade storseglarna Calle Hennix 
och Henrik Norberg driver sedan i våras 
seglarpodcasten Horizont. Här pratar de 
om allt som rör seglingssporten. Vi får 
följa stora internationella kappseglingar, 
ta del av rutinerade seglingsrävars bästa 
tips och erfarenheter, höra om senaste 
tekniska utvecklingen och få praktiska 
seglingstips. Framförallt bjuder de på 
äkta glädje och inspiration. 

Calle Hennix och Henrik 
Norberg är båda riktiga 
seglingsproffs och har 
deltagit i såväl America´s 
Cup som Whitbread 
Around the World Race 
och mängder av andra 
race i Sverige och världen 
över. De är fortfarande 
aktiva kappseglare med 
goda kontakter och kun-
skaper om den internatio-
nella seglingsvärlden.

koNtakt

Du kan följa Calle & 
Henke via facebook.com/
Horizontseglarpod och 
ladda ner deras pod via 
Itunes.

om oss

TEXT ANNA SANDGREN
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till callE hEnniX & hEnrik norbErgFem Frågor



marinmäklarna ab
hamnen nacka strand 

www.marinmaklarna.se +46 8 4669515

åf:ostkusten



Vinn!
uppblåsbar  

flytväst från  
baltic

Gustav Fröström, Hovås, 
hade alla rätt i förra 
 numret. En flytväst 
 kommer på posten!

vinnaren

Kan du båten?  
Vinn en Väst!
Tre svenska båtar från tre olika firmor. 
visst påminner de om varandra, och 
visst har de sina särskilda kännetecken. 
Om du känner igen de tre båtmärkena 
kan du vinna en uppblåsbar flytväst  
från Baltic. Mejla rätt svar till
max.carlgren@egmont.se och märk 
mejlet ”Båtfrågan”.

1

A

b

C

2 3

nimbus 305
epoca Coupe
HOC33

94 07 2016

gissa märket  Tävling



På PriceRunner hjälper vi dig att hitta det rätta priset på fler än 8 miljoner produkter. Här hittar du också värdefulla 
recensioner. Dessutom erbjuder vi Köpskydd så att du kan känna dig trygg med ditt köp på nätet.

Hitta rätt

Användarrecensioner , Expertrecensioner



MARKNADEN

70 % för 0 kr.
Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 

Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Båttrailer

Www.nyvab.seWww.nyvab.se

Vinterservice  Antenner  Kylboxar  Motorbyten  Teakdäck  Värmare  Totalrenoveringar  
Vindmätare  Marinelektronik  Riggarbeten  Snickeri  Motorservice  Vinschar  Bränsle- 
tankar  Plastreparationer  Elsystem  VHF-telefon  Marina Inredningar  Vinterförvaring  
Autopiloter  Mantåg  Ekolod  Bottentvätt  Ombyggnader  Motorservice  Bordbyten  Däcks-
utrustning  Vårservice  GPS  Plottrar  Durkar  Tryckvattenpumpar  Radar  Begagnade 
Båtar  Ankarspel  Bogpropellrar  Grundstötningar  Båttoaletter  Ekolod  Gasolinstallationer  
Sommarplatser  Vattenlinjer  Båttillbehör  Sittbrunnsteak  Skrovpolering  Vattentankar  
Eleganta Trärattar  Bottenmålning  Lanternor  Försäkringsskador  Vi kan nästan allt!

Fullservicevarvet

www.wasayachts.com
Email: wasa@wasayachts.com • Tel. 08-550 972 30

Varvsvägen 1, Pershagen, 151 39 Södertälje

KANABOAT SILVER TEAK
Världens första Bra Miljövalsmärkta båtvårdsprodukt!

KANABOAT finner ni i välsorterade båttillbehörsbutiker • www.kanaboat.se

KCR Dieselboxar

Sök återförsäljare på www.kcr.se
mail@kcr.se    0515-801 50

17 års erfarenhet - Sveriges mest sålda

När du behöver mer kraft vid accelerationer i stadstrafik, omkörningar eller 
kör med släp har du stor nytta av en KCR-box. Ditt körsätt blir säkrare, kvickare 
samt trevligare och sänker förbrukningen med ca 5%. Finns även till båtmotorer 
där det bland annat sänker förbrukningen med upp till 15% samt hjälper båten 
att komma upp snabbare i planing.

Testad av Auto Motor & Sport 
“Den har blivit starkare, en tydlig skillnad till det bättre.” 
“...den drog ungefär 0,3-0,4 liter mindre...” (mätt i l/100km) 
“...fått en trevlig effektpuckel.”

070-712 43 93

S T R Ö M M A
K R O G  &

K A N A L B A R

www.strommakrog.se
08-571 400 41

LILLSTRÖMSUDDVÄGEN 2, 139 60 VÄRMDÖ

Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske 
din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. 
Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in 
på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap 
kostar  kr/mån.



MARKNADEN

HELGE
 DEN BÄSTA 

FÅGELSKRÄMMAN

Ugglan Helge rör huvudet i vinden.  
Vi har även fler effektiva lösningar  
mot kanadagäss och andra fåglar.

Tel: 08-20 14 00
www.motavack.se

Beställ två eller fler 
på webben så bjuder 
vi på frakten

www.motavack.se

SKITFRITT
PÅ BRYGGAN OCH BÅTEN

Rabattkod 
BN1607

Boka via webben! 

499:-

NU endast  499:-

HYR CHARTERBÅT
Kroatien, Grekland, Turkiet, Italien, Frankrike,

Malta, Västindien, Thailand, m.m.
Tel: 08-24 90 88  info@sunwavestravel.se

Vattenskoter 

Ribbåt Snipa 

Motorbåt 

Roddbåt Styrpulpet 

Sportfiskebåt 
Daycruiser 

www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Vi har båtvagnen du behöver! 

Albin 25:a 

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 

18_A4_onlina_PB1311.indd   1 2013-10-07   07:56:07

Någon som 
går ut frivilligt i 
det här vädret?

Ja.

Vi har 2.000 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder. 
Ge ett bidrag eller bli medlem, så bidrar du till deras ideella 
arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Läs mer på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.



TesTer
Teknik
reporTage

Smartaste till-
behören till din 
vattenskoter

Resmål: fem pärlor 
i Göteborgs  
skärgård

Bästa  
vattenskotern 
för nybörjaren

VaTTenskoTer 
Temanummer

16
augusTi

i buTik
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   näSta nummeR



Funktionell design , bekvämlighet och prestanda paketerat i en smäcker silhuett för ett praktiskt båtliv.
Nya modellen ALUKIN CR 850 visas på mässan i Stockholm Allt för Sjön 2016.  

För mer information kontakta oss på ALUKIN aluminiumbåtar I Roslagen. Tel: 0176-22 44 40

Made in Roslagen, Sweden

Marinteknik i Norrtälje AB • Gäddvägen 11 • 761 92 Norrtälje • Tel: 0176-22 44 40
WWW.ALUKIN.SE

Häng med oss på Facebook! Facebook.com/Alukinboats

11_Marinteknik_Norrtalje_BN_1513.indd   1 2015-11-19   11:04:51

ALUKIN SCR 850 -  BOKA DIN PROVKÖRNING NU! 
info@alukin.se / 0176-22 44 40. Välkommen ti ll oss i Norrtälje!



Nya Audi A4 allroad.
Nu kommer äntligen Audi A4 allroad. Med ett klassiskt robust 
yttre, högre markfrigång och med quattro® som standard   
är den som gjord för svenska förhållanden – med full kontroll,  
kraft, lust, säkerhet och ren oförfalskad glädje.  
Upptäck mer på audi.se.

Gränslös 
precision.

Miljöklass EU6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bränsleförbr. bl. körning 5,1 l/100 km. CO₂ 137 g/km.

Nya Audi A4 allroad quattro 3.0 TDI 218 hk från ca 443.600 kr


