
Perfekt daycruiser
 askeladden C65 Cruiser

lättsurfat med brädan som går att bygga om
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- svetsad kantförstärkning 
runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste!

- Gummistroppar i varje 
 öljett medföljer!

- fyra flyttbara öljetter 
 medföljer!

Värna om
miljön!

Kylarglykol 4 liter
Etylenglykol med rostskyddstillsats. Även för båtar 
med aluminiumblock. (art.nr 07078) 188:-

STARTA MARINE 
Miljöglykol 4 liter
Miljöglykol (polypropylen) med mycket låg giftig-
het, lätt nedbrytbar och det bästa alternativet ur 
miljösynpunkt för att skydda motorns kylsystem 
från frostskador och kylangrepp. 
(art.nr 07068) 248:-

Spolmuff DLX
Snabbanslutning till ”Gardena-koppling”. 
(art.nr 07287) 215:-
Spolmuff för inombordsmotor
(art.nr 07289)  185:-  148:-

Spolmuff
För utombordsmotorer och INU-drev.
(art.nr 07293) 69:-
Spolmuff drev
Passar tex VP-drev.  (art.nr 07286) 145:-  98:-

Tyresöbocken typ I
Levereras med mittstötta. Max last 5000 kg/bock. 
Pulverlackerat stål. Balk av stål. 

2,0 m bred (art.nr 06533) 4.090:- 3.250:-
2,5 m bred (art.nr 06531) 4.090:- 3.350:-
3,0 m bred (art.nr 06542) 4.290:- 3.450:-

Tyresöbocken typ 1500
Max last 1500 kg/bock. Pulverlackerat stål. 
Balk av stål.  Bredd: 2 m. (art.nr 06532) 2.990-

Tyresöbocken typ II
Max last 500 kg/bock. Pulverlackerat  stål. 
Balk av trä. (art.nr 06530) 1.190:-

Tyresöstöttan LCF
Pulverlackerat stål. Justerbara 

stöttor med gummerad stödplatta.
Vid köp av två stöttor ingår ett 

spännband för att fixera dem 
under båten! 

-Demonterbar &
enkel att stuva undan!

LCF80 (800-1250) (06574) 1.710N 1.550:-
LCF110 (1100-1550) (06576) 1.870N 1.750:-
LCF130 (1300-1750) (06577) 1.970N 1.850:-
LCF150 (1500-1950) (06578) 2.070N 1.950:-
LCF170 (1700-2150) (16580) 2.170N 1.990:-
LCF190 (1900-2350) (16581) 2.270N 2.090:-

Motorkärra
För motorer < 10 Hk. Max vikt 60 kg. 
(art.nr 02615) 945:-

Slip-/upptagningsramp
Galvaniserat stål. Justerbara armar med 
köl- och sidorullar. Monteras på tryck-
imregnerat regelvirke. (art.nr 16575) 448:-

Torrbollen
Reducerar luftfuktigheten i slutna utrymmen 
med liten eller ingen ventilation. 
(art.nr 09518)  79:-
Torrbollen Mega
(art.nr 09504)  128:- 115:-
Motorolja 5 liter
Inboard SAE 15W/40
ALL FLEET EXTRA
Mineralbaserad olja för 4-takts inombords-
motorer med eller utan turbo. För bensin 
och diesel. Även lämplig för konservering.
(art.nr 09114) 378:-

Uppfyller kraven:
API: CI-4, CH-4, CG-4. ACEA: E7/E5/E3. MB: 
228.3. MAN: 3275. Volvo: VDS-3. 
Cummins: 20.076/77/78. Mack: EOM+, 
DHD-1. Performance level: Renault RLD-2

Oljesug SMART 6 liter
Manuell oljesug. Undertryck byggs upp med 
handpumpen. (art.nr 04482) 538:-

Oljesug SMART 6,5 liter
Kraftfull manuell oljesug. Undertryck byggs upp 
med handpumpen. (art.nr 04486) 795:-

Nötningsskydd 8-pack
Nötningsskydd för båtpresenning skyddar 
presenning och skrov. Tillverkad i mjuk PVC. 
Fästes enkelt med medföljande buntband.
Mått: 390mm x 135mm x 2mm. 
(art.nr 05895) 294:- 248:-

Lövhults byggsystem
För 45x70 mm virke tillverkad 
i elförzinkad stålplåt. 

Vinkelbeslag (06977) 69:- 55:-
Ryggåsbeslag (06970/-72) 159:- 128:-

Bilden avser 7 m A-ställning

A-ställning
Står med gavlarna på marken och 
stödben uppe i båten. Framförallt 
tänkt till motorbåtar.
6 m ekonomi (fasta ben och fast stöd)
(art.nr 06513) 2.995:- 2.490:-
6 m (art.nr 06514) 4.050:- 2.980:-
7 m (art.nr 06515)  6.250:- 5.280:-
8 m (art.nr 06516) 6.650:- 5.580:-
9 m (art.nr 06517) 7.190:- 5.980:-
10 m (art.nr 06518) 8.350:- 6.980:-
11 m (art.nr 06519) 8.650:- 7.180:-

Pkt 6   (båt 4-5 m) 2.950:- 2.290:-
Pkt 7  (båt 5-6 m) 3.850:- 2.890:-
Pkt 8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

Pkt 9 (båt 7-8 m)  5.750:- 4.790:-
Pkt 10 (båt 8-9 m) 6.250:- 5.250:-

EasyTec täckställningssystem
EasyTec är en enkel och snabb-mon-
terad täckställning med låg vikt till ett 
betydligt lägre pris än traditionella täck-
ställningar. Levereras med rör av ABS-
komposit samt formskuren presenning 
(240 g/m²). (art.nr 16494-98)

Bilden avser 7 m D-ställning

D-ställning
Monteras i pull- och push pit, stöd-
ben uppe i båten. Framförallt tänkt 
till segelbåtar.
7 m (art.nr 06500)  4.890:- 3.990:- 
8 m (art.nr 06508) 5.150:- 4.290:-
9 m (art.nr 06509) 5.390:- 4.490:-
10 m (art.nr 06510) 6.390:- 5.590:-
11 m (art.nr 06511) 6.690:- 5.790:-
12 m (art.nr 06512) 6.850:- 5.990:-

Ocean� ex plus 
PVC400
- Grå kraftig PVC 400 g/m² 
 presenning.
- Svetsad med repförstärkta kanter.
- Plastförstärkta hörn med två nitar.
- Mässingsöljetter varje meter.

6 x 4 m (05967) 1.495:- 1.195:-
6 x 8 m (05968) 2.895:- 2.595:-
6 x 10 m (05969) 3.495:- 3.195:-

- UV-stabiliserad Transparent,  rutarmerad lenoväv. 
 (250 g/m²)
- Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för 
 bästa öljettfäste.
- Mässingsöljetter varje meter.
- Gummistroppar i varje öljett.
- Plastförstärkta hörn.
4,0 x 6,0 (05960) 635:- 555:-
-  Inkl. 20 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 294:-
6,0 x 8,0 (05962) 1.195:- 995:-
-  Inkl. 28 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 392:-
6,0 x 10 (05964) 1.495:- 1.195:-
-  Inkl. 32 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 441:-
8,0 x 12 (05966) 2.395:- 1.795:-
-  Inkl. 40 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 539:-

Ocean� ex 250 
Båttäckningssystem

Lättviktspresenning 160
160 g/m². Grön / Transparent
6,0 x 8,0 (05905/-06) 595:- 475:-
6,0 x 10 (05907/-08) 795:- 635:-
8,0 x 12 (05909/-10) 1.255:- 975:-

Mare� ex 250
Transparent presenning i rutarmerad-
lenoväv, 250 g/m². Svetsad kant-
förstärkning runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje 
meter. Plastförstärkta hörn.

4x6 m (05922) 488:- 445:-
6x8 m (05914) 1.048:- 785:-
6x10 m (05916) 1.288:- 975:-
8x12 m (05918) 1 948:- 1.555:-

Baltic� ex 240 
formskuren
- Transparent 240 g/m² rutarmerad 
 lenoväv. 
- Svetsad kantförstärkning runt hela 
 presenningen för bästa öljettfäste! 
- Mässingsöljetter varje halvmeter! 
- Plastförstärkta hörn.

6x10 m (05927) 1.348:- 985:-
7x12 m (05928) 1.788:- 1.385:-
8x14 m (05929) 2.495:- 1.985:-

Lättviktspresenning 120
120 g/m². Transparent / Grön.
2,5 x 3,6 (06401/-02) 118:-  98:-
3,6 x 5,4 (06403/-04) 218:- 178:-
5,4 x 7,2 (06405/-06) 468:- 368:-
6,0 x 10 (06408 vit) 598:- 498:-
7,2 x 12 (art.nr 06410 vit) 848:- 698:-

Segelbåtsstötta LML
Varmgalvaniserad stapelbar segelbåtsstötta med snabb höjdjustering. 
(ving-mutter med trapetsgänga). Stor, ledad varmgalvaniserad
skrovplatta med gummerad yta för mest skonsam kontakt mot båt.
Säkerhetskättning säljes separat!
XS 0,63-0,96 m (art.nr 16200) 1.490N 1.195:-
S  0,92-1,35 m (art.nr 16202) 1.590N 1.395:-
M  1,32-1,75 m (art.nr 16204) 1.750N 1.495:-
L  1,70-2,13  m (art.nr 16206) 1.890N 1.695:-

- Kompatibel med andra 
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!
- Varmgalvaniserad
- Gummerad och varm-
 galvaniserad skrovplatta!

Tyresöstöttan MBS & KS
Motorbåtsstötta för båtar med flack bottenform!
Kölstöttan används istället för pallningsvirke!
Båda varianterna är stapelbara!
Säkerhetskättning säljes separat!
MBS-3 0,64-0,97  (16710) 1.495N 1.335:-
MBS-2 0,74-1,17  (16711) 1.595N 1.375:-
MBS-1 0,84-1,27  (16712) 1.695N 1.445:-
MBS-0 1,04-1,47  (16713) 1.795N 1.595:-
KS-3 0,61-0,76 (16707) 1.395N 1.295:-

Tyresöstöttan SBS
Stapelbara segelbåtsstöttor med snabb höjd-
justering. Varmgalvaniserad.  
Säkerhetskättning säljes separat!
SBS-4  0,61–0,91  (16720) 1.450N 1.250:-
SBS-3  0,89–1,32  (16721) 1.590N 1.450:-
SBS-2  1,22–1,65  (16722) 1.790N 1.650:-
SBS-1  1,63–2,06  (16723) 1.890N 1.750:-
SBS-0  2,01–2,44  (16724) 2.290N 2.090:-

- Kompatibel med andra
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!

Växelhusolja
SAE 80W-90, API GL-5. 250 ml. 
(art.nr 08804) 59:-

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

Made in
Sweden

2.290:-
Pkt 6

248:-
 Levereras

inkl. bultsats!

www.erlandsonsbrygga.se
010-722 20 00

Höstpriser 2016
tom 31 okt 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

Göteborg
 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15

Webbshop

UTE
NU!

8-sidig kampanj!

1.195:-
XS

1.195:-
6 x 4 m

985:-
6 x 10 m

2.490:-
A-ekonomi

3.990:-
7 m

445:-
4 x6 m

1.090:-

395:-

39:- 68:-

378:-195:-158:-

648:-98:-
07286

58:-
07293

278:-

168:-
07287

148:-
07289

2.450:-

745:-

98:-
2,5 x 3,6 m 475:-

6 x 8 m
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- svetsad kantförstärkning 
runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste!

- Gummistroppar i varje 
 öljett medföljer!

- fyra flyttbara öljetter 
 medföljer!

Värna om
miljön!

Kylarglykol 4 liter
Etylenglykol med rostskyddstillsats. Även för båtar 
med aluminiumblock. (art.nr 07078) 188:-

STARTA MARINE 
Miljöglykol 4 liter
Miljöglykol (polypropylen) med mycket låg giftig-
het, lätt nedbrytbar och det bästa alternativet ur 
miljösynpunkt för att skydda motorns kylsystem 
från frostskador och kylangrepp. 
(art.nr 07068) 248:-

Spolmuff DLX
Snabbanslutning till ”Gardena-koppling”. 
(art.nr 07287) 215:-
Spolmuff för inombordsmotor
(art.nr 07289)  185:-  148:-

Spolmuff
För utombordsmotorer och INU-drev.
(art.nr 07293) 69:-
Spolmuff drev
Passar tex VP-drev.  (art.nr 07286) 145:-  98:-

Tyresöbocken typ I
Levereras med mittstötta. Max last 5000 kg/bock. 
Pulverlackerat stål. Balk av stål. 

2,0 m bred (art.nr 06533) 4.090:- 3.250:-
2,5 m bred (art.nr 06531) 4.090:- 3.350:-
3,0 m bred (art.nr 06542) 4.290:- 3.450:-

Tyresöbocken typ 1500
Max last 1500 kg/bock. Pulverlackerat stål. 
Balk av stål.  Bredd: 2 m. (art.nr 06532) 2.990-

Tyresöbocken typ II
Max last 500 kg/bock. Pulverlackerat  stål. 
Balk av trä. (art.nr 06530) 1.190:-

Tyresöstöttan LCF
Pulverlackerat stål. Justerbara 

stöttor med gummerad stödplatta.
Vid köp av två stöttor ingår ett 

spännband för att fixera dem 
under båten! 

-Demonterbar &
enkel att stuva undan!

LCF80 (800-1250) (06574) 1.710N 1.550:-
LCF110 (1100-1550) (06576) 1.870N 1.750:-
LCF130 (1300-1750) (06577) 1.970N 1.850:-
LCF150 (1500-1950) (06578) 2.070N 1.950:-
LCF170 (1700-2150) (16580) 2.170N 1.990:-
LCF190 (1900-2350) (16581) 2.270N 2.090:-

Motorkärra
För motorer < 10 Hk. Max vikt 60 kg. 
(art.nr 02615) 945:-

Slip-/upptagningsramp
Galvaniserat stål. Justerbara armar med 
köl- och sidorullar. Monteras på tryck-
imregnerat regelvirke. (art.nr 16575) 448:-

Torrbollen
Reducerar luftfuktigheten i slutna utrymmen 
med liten eller ingen ventilation. 
(art.nr 09518)  79:-
Torrbollen Mega
(art.nr 09504)  128:- 115:-
Motorolja 5 liter
Inboard SAE 15W/40
ALL FLEET EXTRA
Mineralbaserad olja för 4-takts inombords-
motorer med eller utan turbo. För bensin 
och diesel. Även lämplig för konservering.
(art.nr 09114) 378:-

Uppfyller kraven:
API: CI-4, CH-4, CG-4. ACEA: E7/E5/E3. MB: 
228.3. MAN: 3275. Volvo: VDS-3. 
Cummins: 20.076/77/78. Mack: EOM+, 
DHD-1. Performance level: Renault RLD-2

Oljesug SMART 6 liter
Manuell oljesug. Undertryck byggs upp med 
handpumpen. (art.nr 04482) 538:-

Oljesug SMART 6,5 liter
Kraftfull manuell oljesug. Undertryck byggs upp 
med handpumpen. (art.nr 04486) 795:-

Nötningsskydd 8-pack
Nötningsskydd för båtpresenning skyddar 
presenning och skrov. Tillverkad i mjuk PVC. 
Fästes enkelt med medföljande buntband.
Mått: 390mm x 135mm x 2mm. 
(art.nr 05895) 294:- 248:-

Lövhults byggsystem
För 45x70 mm virke tillverkad 
i elförzinkad stålplåt. 

Vinkelbeslag (06977) 69:- 55:-
Ryggåsbeslag (06970/-72) 159:- 128:-

Bilden avser 7 m A-ställning

A-ställning
Står med gavlarna på marken och 
stödben uppe i båten. Framförallt 
tänkt till motorbåtar.
6 m ekonomi (fasta ben och fast stöd)
(art.nr 06513) 2.995:- 2.490:-
6 m (art.nr 06514) 4.050:- 2.980:-
7 m (art.nr 06515)  6.250:- 5.280:-
8 m (art.nr 06516) 6.650:- 5.580:-
9 m (art.nr 06517) 7.190:- 5.980:-
10 m (art.nr 06518) 8.350:- 6.980:-
11 m (art.nr 06519) 8.650:- 7.180:-

Pkt 6   (båt 4-5 m) 2.950:- 2.290:-
Pkt 7  (båt 5-6 m) 3.850:- 2.890:-
Pkt 8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

Pkt 9 (båt 7-8 m)  5.750:- 4.790:-
Pkt 10 (båt 8-9 m) 6.250:- 5.250:-

EasyTec täckställningssystem
EasyTec är en enkel och snabb-mon-
terad täckställning med låg vikt till ett 
betydligt lägre pris än traditionella täck-
ställningar. Levereras med rör av ABS-
komposit samt formskuren presenning 
(240 g/m²). (art.nr 16494-98)

Bilden avser 7 m D-ställning

D-ställning
Monteras i pull- och push pit, stöd-
ben uppe i båten. Framförallt tänkt 
till segelbåtar.
7 m (art.nr 06500)  4.890:- 3.990:- 
8 m (art.nr 06508) 5.150:- 4.290:-
9 m (art.nr 06509) 5.390:- 4.490:-
10 m (art.nr 06510) 6.390:- 5.590:-
11 m (art.nr 06511) 6.690:- 5.790:-
12 m (art.nr 06512) 6.850:- 5.990:-

Ocean� ex plus 
PVC400
- Grå kraftig PVC 400 g/m² 
 presenning.
- Svetsad med repförstärkta kanter.
- Plastförstärkta hörn med två nitar.
- Mässingsöljetter varje meter.

6 x 4 m (05967) 1.495:- 1.195:-
6 x 8 m (05968) 2.895:- 2.595:-
6 x 10 m (05969) 3.495:- 3.195:-

- UV-stabiliserad Transparent,  rutarmerad lenoväv. 
 (250 g/m²)
- Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för 
 bästa öljettfäste.
- Mässingsöljetter varje meter.
- Gummistroppar i varje öljett.
- Plastförstärkta hörn.
4,0 x 6,0 (05960) 635:- 555:-
-  Inkl. 20 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 294:-
6,0 x 8,0 (05962) 1.195:- 995:-
-  Inkl. 28 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 392:-
6,0 x 10 (05964) 1.495:- 1.195:-
-  Inkl. 32 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 441:-
8,0 x 12 (05966) 2.395:- 1.795:-
-  Inkl. 40 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 539:-

Ocean� ex 250 
Båttäckningssystem

Lättviktspresenning 160
160 g/m². Grön / Transparent
6,0 x 8,0 (05905/-06) 595:- 475:-
6,0 x 10 (05907/-08) 795:- 635:-
8,0 x 12 (05909/-10) 1.255:- 975:-

Mare� ex 250
Transparent presenning i rutarmerad-
lenoväv, 250 g/m². Svetsad kant-
förstärkning runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje 
meter. Plastförstärkta hörn.

4x6 m (05922) 488:- 445:-
6x8 m (05914) 1.048:- 785:-
6x10 m (05916) 1.288:- 975:-
8x12 m (05918) 1 948:- 1.555:-

Baltic� ex 240 
formskuren
- Transparent 240 g/m² rutarmerad 
 lenoväv. 
- Svetsad kantförstärkning runt hela 
 presenningen för bästa öljettfäste! 
- Mässingsöljetter varje halvmeter! 
- Plastförstärkta hörn.

6x10 m (05927) 1.348:- 985:-
7x12 m (05928) 1.788:- 1.385:-
8x14 m (05929) 2.495:- 1.985:-

Lättviktspresenning 120
120 g/m². Transparent / Grön.
2,5 x 3,6 (06401/-02) 118:-  98:-
3,6 x 5,4 (06403/-04) 218:- 178:-
5,4 x 7,2 (06405/-06) 468:- 368:-
6,0 x 10 (06408 vit) 598:- 498:-
7,2 x 12 (art.nr 06410 vit) 848:- 698:-

Segelbåtsstötta LML
Varmgalvaniserad stapelbar segelbåtsstötta med snabb höjdjustering. 
(ving-mutter med trapetsgänga). Stor, ledad varmgalvaniserad
skrovplatta med gummerad yta för mest skonsam kontakt mot båt.
Säkerhetskättning säljes separat!
XS 0,63-0,96 m (art.nr 16200) 1.490N 1.195:-
S  0,92-1,35 m (art.nr 16202) 1.590N 1.395:-
M  1,32-1,75 m (art.nr 16204) 1.750N 1.495:-
L  1,70-2,13  m (art.nr 16206) 1.890N 1.695:-

- Kompatibel med andra 
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!
- Varmgalvaniserad
- Gummerad och varm-
 galvaniserad skrovplatta!

Tyresöstöttan MBS & KS
Motorbåtsstötta för båtar med flack bottenform!
Kölstöttan används istället för pallningsvirke!
Båda varianterna är stapelbara!
Säkerhetskättning säljes separat!
MBS-3 0,64-0,97  (16710) 1.495N 1.335:-
MBS-2 0,74-1,17  (16711) 1.595N 1.375:-
MBS-1 0,84-1,27  (16712) 1.695N 1.445:-
MBS-0 1,04-1,47  (16713) 1.795N 1.595:-
KS-3 0,61-0,76 (16707) 1.395N 1.295:-

Tyresöstöttan SBS
Stapelbara segelbåtsstöttor med snabb höjd-
justering. Varmgalvaniserad.  
Säkerhetskättning säljes separat!
SBS-4  0,61–0,91  (16720) 1.450N 1.250:-
SBS-3  0,89–1,32  (16721) 1.590N 1.450:-
SBS-2  1,22–1,65  (16722) 1.790N 1.650:-
SBS-1  1,63–2,06  (16723) 1.890N 1.750:-
SBS-0  2,01–2,44  (16724) 2.290N 2.090:-

- Kompatibel med andra
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!

Växelhusolja
SAE 80W-90, API GL-5. 250 ml. 
(art.nr 08804) 59:-

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

Made in
Sweden

2.290:-
Pkt 6

248:-
 Levereras

inkl. bultsats!

www.erlandsonsbrygga.se
010-722 20 00

Höstpriser 2016
tom 31 okt 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

Göteborg
 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15

Webbshop

UTE
NU!

8-sidig kampanj!

1.195:-
XS

1.195:-
6 x 4 m

985:-
6 x 10 m

2.490:-
A-ekonomi

3.990:-
7 m

445:-
4 x6 m

1.090:-

395:-

39:- 68:-

378:-195:-158:-

648:-98:-
07286

58:-
07293

278:-

168:-
07287

148:-
07289

2.450:-

745:-

98:-
2,5 x 3,6 m 475:-

6 x 8 m







Vad kännetecknar en professionell fönsterbytare? 
Förutom att du får en trygg och säker leverans från 
måttagning till installation, så handlar det om de 
små detaljerna. Som att visa omsorg och respekt 
för dig och din familj. Vi är gäster i ditt hem. Därför 
håller vi alltid ordning på våra verktyg och ser till 
att städa upp efter oss när vi är klara.

Fönsterbyte.  
Som det 
borde vara.

www.morups.se  |  020-66 78 77
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Välkommen att kontakta oss. 
Vi finns både i Stockholm och Göteborg 
för visning av våra yachts.

Distributör / Dealer Sweden

Secsea Liferafts KB
Box 2146, S-103 14 Stockholm
Tel. 08-587 630 03, 0701-498928, 070-3736609

www.absoluteyachts.se       www.secsea.se

 COME AND SEE

Absolute 
Generation 2016

A complete yachts range 
from 40 to 72 feet 

in the following categories:

Navette – Flybridge
Sport Line – Sport Yacht
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lär dig mer daycruiser eller bowrider?

Det är alltid roligt att lära sig nya  färdigheter. 
Jag har lärt mig ett par nya saker denna som-
mar. Till exempel har jag lärt mig att komma 
upp på rätt sätt på wakeboard. Tidigare har 
jag kämpat emot, slitit mig upp och varit helt 

slut i armarna när jag väl stod, efter sju försök att komma 
upp. Nu rullar jag upp som en stor köttbulle ur vattnet, 
helt utan ansträngning, det är underbart.

Jag har även försökt lära mig att kitesurfa. Tyvärr har 
vinden varit retsamt försvinnande, men jag har lärt mig att 
kontrollera draken och tekniken för hur jag ska åka. Jag 
har dragits efter skärmen en bit, men själva surfen har jag 
kvar att lära mig. I detta nummer försökte jag mig även på 
att vindsurfa, det var lättare än jag trott, men ändå ganska 
svårt.

Jag har även lärt någon kompis att köra motorbåt och 
försökt lära barnen att dyka. Barnen har även lärt sig att 
köra båten med lilla snurran själva, något jag lovade dem 
i en ledare tidigare i år. Det var en fin stund när de susade 
iväg själva med tiohästaren.

Att lära sig nya saker gör att du växer. Jag lärde mig att 
köra wakeboard lite bättre och kände mig tio år yngre. Bar-
nen lärde sig köra motorbåten och kände sig tio år äldre. Det 
fina är att med lite envishet kan man lära sig det mesta. I 
nästa nummer ska jag skriva om hur du lär dig att kite surfa. 
Om ett par dagar ska jag ut för tredje gången till  Dalarö. Då 
ska jag upp på brädan, det har jag bestämt mig för.

Chefredaktör  
Max Carlgren

max carlgren, chefredaktör

anna sandgren, redaktör

mikael mahlberg, redaktör

anders Jeppsson, annonssäljare

Bowrider! Jag gillar öppna 
båtar, gärna med ett stort 
wakeboardtorn så att 
man känner sig som en 
amerikan.

Daycruiser. Gillar möjlig-
heten att kunna sova över 
i båten.

Daycruiser! Med två små 
barn som sover middag 
är ruffen guld värd. Är du 
singel? Satsa på bowrider!

Bowrider! Då kan man fiska 
överallt från båten. Fast det 
viktigaste är att den har en 
stor motor.
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skatt på vinster i tävlingar 
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Denna tidnings utlåning 
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Citera oss gärna men ange 
källan. 
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lar kunduppgifter med modern 
informationsteknik och lagrar 
dessa för att kunna fullfölja 
kundrelationen samt för att 
kunna lämna erbjudande från 
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barn och ungdomar får ett 
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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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50-åring i full fart

N är Nynäs Offshore Race, i mitten av augusti, återigen avgjordes var det för 50:e 
gången. Rekordstor publik, ett arrangemang i högsta klass och en jubileumsfest 

som enligt deltagarna inte gick av för hackor, är några av de goda resultaten som 
kan summeras så här i efterhand. Men den allra största framgången nåddes ändå 
– som sig bör – ute på havet. Samtidigt som Nynäs Offshore Race 50-årsjubile-
rade avgjordes här även Europamästerskapen i klasserna 3A, 3B och 3C. Alla tre 
EM-titlarna togs hem av svenska förare. Härmed sällar sig nu team Johan Torsell 
och Eva Pettersson, team Thomas och Annika Bengtsson och team Micke och Marie 
Bengtsson till skaran av Europamästare. Nynäs Offshore har kommit att bli en viktig 
del i svensk offshoresport, menar bland annat Per Benson, som också är Båtnytts 
informationskälla från racet.

Enligt Benson skiljde sig den andra EM-dagen (lördagen) stort från den första. Ef-
ter fredagen fanns tre klara favoriter. Men under det andra racet föll två av favoriterna 
ifrån på grund av tekniska problem. Det gällde bland annat 17-årige Anton Modin i 
3A, som drog iväg i starten även under lördagen. Ett fel på bränsletillförseln gjorde 
dock att han tvingades bryta. Istället tog Rasmus Hamrén över som ledare av 3A-fäl-
tet, men blev sedan dramatiskt omkörd av västkustföraren Johan Torsell. Hamrén 
hamnade slutligen på tredjeplatsen, efter den stabilt körande norrmannen Inge Lund.

Även i Offshore 3B var tävlingen spännande. Team Groth-Fyrö ledde de fyra första 
varven, men hejdades sedan av att framdrivningen la av. Istället övertog den rutine-
rade familjen Wrenkler ledningen, men bara för en kort tid. Redan vid efterföljande 
varv attackerades de hårt av Gustaf Lindén. Trots att Lindén vann lördagsheatet, 
segrade Wrenklers totalt och tog härmed hem EM-titeln. Syskonen Bengtsson behöll 
däremot fredagsledningen även under lördagen. I deras klass 3C är konkurrensen 
hård, men de körde mycket bra och höll en klar ledning genom hela loppet, även 
om den var knapp. I snitt höll de drygt 70 knop på den mixade skyddade och öppna 
bansträckningen. 

Utöver de fartfyllda EM-tävlingarna kunde publiken njuta av riktigt coola racerbåtar 
från sportens ungdom i Classic Offshore, men också veteranbilar, samt uppvisning 
av olika vattensporter och ett kändislopp i thundercat. Tävlingsledaren Anders 
Söderström, som hyllades av både åkare och publik för sin arrangörsinsats och sitt 
stora engagemang, menar att förhållandena under årets tävlingar var optimala och 
att Nynäs Offshore har framtiden för sig.

Foto Peter OhlssON
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Båtar, prylar & trender  



tel: 031 - 748 62 00          www.dpower.se 

 Nyhet! 

Diesel Power AB 
Kungsparksvägen 21 
434 39 Kungsbacka 

Marknadens modernaste dieslar 

U125 - 125 hk          R200 -200 hk                 S270 - 270 hk 

Motorerna kan levereras med Mercruiser drev,  
ZF-backslag eller adapter för vattenjet, backslag,  

samt Volvo Penta eller  Mercruiser drev. 

Högsta kvalitet från 16 till 272 hk 

Mini-44 - 42 hk        SM-82 - 82 hk          SM-105 - 95 hk 

Motorerna kan levereras med backslag eller  

adapter för segelbåtsdrev, t.ex. Yanmar SD20  
eller Volvo Penta 110S/120S. 

Nyhet! 
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Mercury
Deals

KAMPANJPRISER PÅ MERCURY-
MOTORER F2.5 HK TILL F30 HK

Små och kraftfulla motorer för en skön sommar!
Erbjudandet gäller hos din lokala återförsäljare
fram till 2016-09-30
För mer information besök www.mercury.se
Återförsäljarna är fria att sätta sina egna priser

Nytt från Uttern
N u släpper Uttern två nya modeller på 

samma skrov, en daycruiser och en 
bowrider, under namnen D70 och T70. De 
placerar sig en dryg halvmeter under Uttern 
D77, Utterns största daycruiser. Men bred-
den behålls på 2,55 meter precis som på 
den större D77. Det bör innebära att de nya 
modellerna är rymliga, precis som D77.

Daycruisern ska rymma två vuxna i ruffen 
och har stora rutor för ljusinsläpp i sidan. 

Föraren sitter i en egen stol medan 
två passagerare kan sitta i en soffa på 
babordssidan. Passagerarsoffans rygg går 
att vika framåt och aktersoffans ryggstöd 
går att fälla bakåt så att du får en riktigt 
stor solbädd med en iläggsskiva i L-soffan. 
Badplattformen i aktern är stor och som 
extra tillbehör kan du få köksplatta och vask 
bakom förarplatsen.

T70 är en bowrider med samma inred-
ning i sittbrunnen. Däremot är ruffen i fören 
borta till fördel för en stor öppen brunn. Det 
finns soffa runt hela brunnen utom mot dör-
ren och med en iläggsskiva kan du förvandla 
hela utrymmet till en solbädd. Kombinerat 
med den stora solbädden i aktern bör T70 
vara en perfekt sol- och badbåt. D70 och 
T70 är godkända för upp till 8 personer och 
max motorstyrka ligger på 300 hästkrafter.

12 09 2016
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Svenskt seglingshopp  
i Paralympics
Paralympicern Fia Fjelddahl tar över 

när den svenska OS-truppen av 
seglare lämnar Rio. Fia Fjelddahl tävlar i 
klassen Tvåfyra (2.4mR). Det är en av tre 
klasser som är med på det Paralympiska 
programmet, som pågår den 7–18 
september. Drygt 4 000 deltagare är på 
plats från 170 nationer tävlandes i 22 
idrotter. Paralympics är världens tredje 
största idrottsevenemang. Fia är 17 år 
och seglar för Lerums SS. Trots att hon 
har seglat sedan hon var liten är hon 
relativt ny på Tvåfyra. Hon började segla 
klassen så sent som för ett knappt år 
sedan. Snabbt har Fia nått stora fram-
gångar och bland annat belönats med 

Svenska Seglarförbundets pris Årets 
Rookie. Tidigare har Fia nått framgångar 
med Optimist och E-jolle.

Smalare båtlyft
D ocky marin har byggt båtlyftar sedan 

2011. Fördelarna är bland annat att 
du slipper måla botten och risken för 
stöld av båt eller motor minskar. Dockys 
tidigare lyft har klarat båtar på upp till 
två ton. Den nya generationen är smala-
re för att vara lättare att få plats med på 
befintliga båtplatser.

Den nya modellen finns i två bredder 
för båtar som är upp till 2,35 meter 
respektive 2,6 meter och på vikter upp 

till 1 000 respektive 1 500 kilo. Tanken 
med den nya lyften är att du kan ta 
bort de befintliga y-bommarna på din 
båtplats och istället montera en lyft.

Precis som tidigare generation av 
lyftar från Docky lyfter du upp båten 
manuellt med en vinsch. Du behöver 
alltså inte dra fram ström till båtplatsen 
för att kunna installera lyften. Lyftarna 
kostar från 29 900 kronor.

Dockymarin.se

1309 2016
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Nu även leasing

 
www.latrina.se

Ny engelsk lyx
P rincess Yachts fortsätter på sin 

inslagna väg och kommer nu med 
ännu en ny lyxig motorbåt. Det engelska 
varvet har med sin linje S Class skruvat 
upp nivån och nya S60 är inget undan
tag, inspirationen är delvis hämtad från 
framgångarna med S65. 

På huvuddäck väntar stora sociala 
ytor, samt ett pentry med öppen plan
lösning. En smart skjutdörr gör det en
kelt att anpassa utrymmena efter behov. 

Under däck finns tre rymliga  kabiner 
med bad och plats för sex gäster. I ak
tern finns rejäla utrymmen för förvaring 
av  vattenskoter med mera. Båten har 
premiär under London Boat Show i 
januari 2017. S60 är 19,17 meter lång, 
4,87 meter bred och djupgåendet är 1,7 
meter. Motoralternativen är Caterpillar 
2 x 1000 hästar med en toppfart på 35 
knop, eller MAN V8 1200 (2 x 1200 hk), 
med en toppfart på 38 knop.
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Sea4you Sweden AB
Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden
Tel. 08-717 04 05 - www.sea4you.se

Nordic Marine Scandinavia AB
Lilla varvsgatan 12, 442 66 Marstrand

Tel. 0303-613 00 - www.nordicmarine.se

Beställ Er nya Targa Nu, för leverans till sommaren 2017!

modellprogram:     
23.1 OB - NYHET      25.1     27.1     30.1 - NYHET     32     35     37     44



Norsk  fullträff
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Norsk  fullträff
Askeladden bygger sina båtar för 

att klara det tuffa vädret på Norges 
Atlantkust. Vi har långtidstestat 

C65 Cruiser och kan konstatera att 
den klarar både finåkning  

och havsvågor utmärkt.
TexT Max Carlgren FoTo Martin ridne

1709 2016



Barnen ligger och halvslumrar på solbädden 
och farmor har funnit sin plats i den breda, 
framåtvända passagerarsoffan. Hon ser hyfsat 
framåt, det är skyddat från fartvinden och det 
finns ett handtag att hålla i sig i. Jag rattar 

Askeladden C65 Cruiser i runt 26 knop, förbrukningen är 
en liter per distans och med en tank på 230 liter behöver vi 
inte oroa oss för soppatorsk. Den relativt skarpa V-bottnen 
klyver svall från andra båtar effektivt och de automatiska 
trimplanen från Zipwake håller båten rak även när vinden 
trycker på från sidan. Alla har det väldigt bekvämt ombord 
och farmor konstaterar att det är den bästa båt hon åkt.

Fördelen med att långtidstesta båtar är att vi hinner 
köra dem i olika syften, olika väder och med olika  personer 
ombord. Ett par dagar senare riggar jag ett mobilt wake-
boardtorn som vi testade för ett par nummer sedan i bå-
ten. Ryggstödet på soffan i aktern går att välta framåt så 
att du får en bakåtriktad soffa. Perfekt att sitta på när du 
 spänner på dig brädan. Vi kör en hel del wakeboard, med 
en 200-hästare kommer du upp på brädan i ett nafs och 
båten ger ett hyggligt svall att hoppa över.

I fören finns ett räcke att hålla i när du kliver ombord 
och trappstegen ned i sittbrunnen är så pass stora att både 
små och stora gäster tar sig ned utan problem. Rutramen 
tål att använda som stöd när du kliver upp och ned. Ett 
minus i fören för att det bara finns låsögla nere på stäven 
och inte uppe på däck, det gör det onödigt krångligt att 
låsa fast båten. Hamnkapellet är tajt sytt och sitter som en 

smäck. Det kräver viss akrobatik när du ska i och ur, jag 
får lossa det mot luckan i rutan, glida ned under kapellet 
ned i brunnen och ta ned stödpinnen innan jag kan få loss 
resten av kapellet. Förmodligen töjer det sig en del efter en 
säsong eller två och blir mer förlåtande. Ett tips när du ska 
sätta på hamnkapellet är att börja i aktern och fästa en bit 
fram på babordssidan, sedan fästa hela styrbordssidan till 

 p Ljust och snyggt med en öppningsbar lucka i taket och rejäl stuv i botten. Med iläggsskiva får du en  
godkänd bädd.

 p Med 200 hästar kommer 
vi upp i runt 41 knop. Det 
vassa skrovet drar ned 
toppfarten några knop.
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framrutan. Till sist sätter du babordssidan hela vägen fram. 
Gör du tvärtom får du krångla i onödan runt förarstolen.

Du får en hel del båt på sex och en halv meter i As
keladden C65 Cruiser. När du kommer ned från trappan 
från fördäck finner du en passagerarsoffa för två personer 
med ett utfällbart enlågigt gaskök framför. Ovanför finns 
en  liten vask. Här hamnar gärna mobiltelefoner och glas
ögon, men se upp, för knappen för att sätta på pumpen sit
ter längst ut på panelen mot trappen, och när väl pumpen 
är igång är det lätt att någon sätter på kranen och dränker 
telefonerna.

Passagerarsoffans stöd går också att välta framåt. 
 Genom att lägga i bordet får man en riktigt stor solbädd 
där vuxna av normallängd kan sova under kapellet. Detta 
blir favoritplatsen för de flesta som kommer ombord. När 
det är dags att fika eller äta höjer du bordet, och eftersom 
soffan går som ett u i sidled med ryggen på passagerar
platsen fälld framåt sitter man sex personer kring bordet 
utan problem. I varje hörn finns en mugghållare och  under 
passagerarsoffan har vi ett kylskåp installerat. Det tar  förstås 
en del stuvutrymme, men är bra både vid övernattning och 
för att hålla ungarnas saft kall.

Vårt bord är slarvigt monterat och fästet under skivan 
lossnar efter några dagars användning. Det ser ut som att 
någon skruvat fast fästet utan att förborra, men detta fixas 
på ett par minuter med en skruvdragare. I övrigt är båten 
ett solitt bygge så det känns som ett olycksfall i arbetet.

Förarplatsen är vindskyddad och har bra sikt framåt. 

Styrningen är precis, båten slingrar inte särskilt mycket i 
låg fart och med bogpropeller installerad är det aldrig  några 
problem att lägga till. I akterns plattform finns luckor som 
rymmer tampar. Jag har en färdig för boj, glider in mot 
bryggan, går bak och krokar i, rätar upp fören med bog
propellern och går fram och förtöjer mot bryggan. Lika 
enkelt och odramatiskt varje gång. Det enda jag saknar är 
en riktigt bra plats för telefonen. Det finns usbuttag för att 
ladda men ingenstans att lägga telefonen där jag ser den.

Ruffen är ljus, tyvärr löper dörren i böjd plast lite dåligt 
och låset får sig tidigt en smäll och slutar fungera. Inne i 
ruffen finns bädd, toalett och en liten förvaringslåda på 
babordssidan. Nere på durken och akterut under sittbrun
nen finns ett djupt stuvutrymme. Här hamnar väskor, fen
drar, metspön och allt möjligt annat. Det är så djupt att 
glider en mindre väska in får jag skicka in barnen för att 
nå den. Vi har sovit några nätter i ruffen och ett par vuxna 
ryms. Det är inte stort men ändå hyggligt med plats för att 
vara en så pass liten båt. Luckan i taket kan användas för 
utrymning om det skulle behövas.

 p Med en hand drar du ut köket som består av en låga. Ovanför finns 
vasken. Här kan du laga ett mindre mål mat.

 p Här sitter du skyddat. Det hade varit bra med plats för två så att en kan 
navigera, men det hade förstört den öppna planlösningen.

Med en 200-hästare 
kommer du upp på 
brädan i ett nafs

 p Rejäla torkare, bra vindskydd och lätt att komma ned i brunnen och vidare 
ut på badplattformen. Smart planering.

 p Bordet fungerar även som botten till solsängen. Förarstolen kan vridas och 
sex personer ryms utan problem kring bordet.
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Askeladden bygger sina båtar för att tåla den tuffa Atlan-
ten. Jämför man med Flipper 670 DC väger den 100 kilo 
mer och har något vassare V-botten. Den går bra i sjön, 
svarar bra i svängar, går plant tack vare Zipwake och är väl-
digt trygg även med små barn ombord. De yngsta vi kört 
har varit knappt ett år och de äldsta runt 70, ingen har kla-
gat på komforten under gång. Däremot smäller steglisterna 
en hel del när det börjar gå sjö. V-bottnen klyver vågorna, 
men för att få upp skrovet ur vattnet behövs steglisterna. 

En blåsig dag utanför Sandhamn rundar jag Horsten 
med familjen ombord. Sjön kastas åt sidorna och det är 
bara i aktersoffan som det kommer en del stänk. Men det 
smäller och brakar en hel del i båten. Jag väljer att hålla 
15-20 knop, men det hade även gått bra att dra på i över 
25 knop och köra ovanpå vågorna. Skrovet skulle klara 
det utan problem, men med barnen ombord tar jag det 
lite lugnt och låter jag oss gunga lite mer upp och ned i 
 vågorna.

Med ett bra skrov, bogpropeller, elektriskt ankarspel, 
rejäl solbädd och en ruff som går att sova ett par nätter i är 
Askeladden C65 Cruiser en riktigt bra familjebåt.  Dessutom 
tycker jag att den är snygg med diskreta  moderna former, 
en stilig båt som snarare upplevs som elegant än vräkig. 

 p Soffan går att rikta framåt eller bakåt. Under finns ett garage för kapellet som är lätt att 
sätta upp och ta ned och fungerar att köra i.

 p Räddningsstegen finns under en lucka. Den går att få ut från vattnet om du vet att den 
finns där, men det hade varit att föredra med en tydligare placering om du ramlat i.

Förarplatsen är 
vindskyddad och 
har bra sikt framåt

Flipper  
670 DC
Med en stor och välplanerad 
sittbrunn är Flipper 670 DC 
perfekt att umgås i. Ruffen är 
sovbar men saknar luckor för 
vädring. Rutan är i lägsta laget 
och med kapellet uppe i regn 
är sikten begränsad.

Finnmaster  
T7
Det trubbiga, höga förskeppet 
ger en rymlig ruff för dig som 
vill sova i båten. Den är större 
än Askeladden och rymligare 
inuti. När vi testade den var 
det enda minuset att det var 
blåsigt bakom vindrutan.

amt  
200 DC
AMT 200 DC är en välplane-
rad daycruiser med bra finish. 
Den är knappa halvmetern 
kortare än Askeladden C65 
och det märks främst på den 
lilla badbryggan och små 
ankarboxar.

tre konkurrenter
askeladden C65 
Cruiser
teknisk inFo

Längd 6,45 meter
Bredd 2,46 meter
Vikt 1 400 kilo utan 
motor
Motor 150-250 hk
Bränsle 230 liter
Last 7 personer
Pris Från 589 900 kr 
med 200 hk

testkörningen

Last 2 personer
Motor Suzuki 200 hk
Fart 41 knop

Värt att notera

+ Perfekt solbädd

+ Bra sjöegenskaper

– Vinande ljud från rutan

outspätt

Askeladden C65 Cruiser 
ser inte så märkvärdig ut 
vid bryggan och är inget 
för dig som vill glassa. 
Men det är en perfekt 
utförd daycruiser för lata 
dagar på sjön.

kontakt

Marindepan.se

Fakta
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Yamarin 46 SC Cross med Yamaha F40

Yamarin Cross 46 Side Console är en rymlig båt med starkt skrov. Yamarin 46 SC är designad
som en allroundbåt, därför är den rymlig och praktisk, i fören finns en lång sidobänk och i
förvaringsutrymmet framför pulpeten finns det plats för två 24-liters lösa bränsletankar. 
Det breda skrovet och höga fribordet bidrar ytterligare till att öka säkerheten och ger mycket 
plats ombord.

ordinarie pris: 186 100:-

www.yamaha-motor.se
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Bjässiga fa miljeBåtar
Båtarna blir allt större och mer komfortabla. Det är 
inte ovanligt att familjer vill segla 45-fotare  eller 
ännu större. Båtnytt har ställt Dufour 460 GL och 
 Jeanneau 54 mot varandra.
TexT Joakim Hermansson FoTo Bertel koltHof & Joakim Hermansson

test
super
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Jeanneau är en av världens största fritids-
båtsproducenter, med allt från små styrpulpet
båtar och motorbåtar med inombordare, till 
snabba kappseglingsbåtar och stora segelyachts 
på över 60 fot. Dufour är ett avsevärt mindre 

varv, specialiserat på segelbåtar mellan 31 och 56 fot. Både 
Jeanneau och Dufour har sin bas där större delen av Frank
rikes småbåtstillverkning sker; på sydvästkusten i Biscaya
bukten. De populära båtarna säljs över hela världen, och 
många får varje år svenska hemmahamnar.

Vi har provseglat den 54fotare som är en av de nyare 
båtarna i Jeanneaus lite exklusivare yachtlinje, och jämför 
den med Dufours nya 460 i den komfortabla Grand Large 
serien. Båda representerar den trend som pekar mot att allt 
större och mer komfortabla segelbåtar är det som vi kom
mer att tillbringa våra semestrar i framöver, oavsett om det 
sker här hemma eller kanske i delägarkoncept på varmare 
breddgrader.

Jeanneau 54 är ett par meter längre än Dufour 460 GL, 
och dessutom nästan en halvmeter bredare. Det ger förstås 

 p Dufouren kan fås med stor ägarkabin i fören, eller som storfamiljsversion 
med två mindre dubbelhytter med varsin toalett där.

 p Dufoursalongen är ljus, men toan om babord stjäl en del utrymme. 
 Pentryts placering längs huvudskottet är en spännande lösning.

 p Den aktre toan på babordssidan är lika ljus och rymlig som övriga i 
 Dufouren, med duschmöjlighet framför handfatet.

Den uppåtpekande bomnocken ger 
god åtkomst till seglet när det ska 
ordnas på bommen

 p Gennaker eller codesegel 
ger Dufour 460 GL bättre 
fart i svaga vindar, och 
halsas enkelt och bekvämt 
på det integrerade peket.

mycket mer interiör volym, som utnyttjas till att erbjuda 
upp till fem dubbelkabiner, men då med endast tre toa
letter. Nöjer man sig med fyra hytter kan alla få sin egen 
toalett. Dessutom kan en eventuell anställd skeppare bo i 
den spartanska bonushytten allra längst fram i fören. I Du
fouren kan högst fyra dubbelhytter få plats, var och en med 
sin egen toalett, men det inkräktar då en del på salongs
utrymmet. Två meter gör helt klart skillnad. Önskar man 
ha två separata kojer i samma hytt, så är styrbords akter
kabin på Jeanneaun enda alternativet. I Dufouren finns 
bara sedvanliga dubbelhytter.

Ljusinsläppen är rikligt förekommande i både Jean-
neau 54 och Dufour 460 GL, med ett flertal skrovfönster, 
öppningsbara däcksluckor som är helt flushade i däcksnivå, 
och sidorutor på överbyggnaderna som ger mycket natur
ligt ljus in i båtarna. Ljusa träslag i inredningarna bidrar 
också till det fräscha och luftiga intrycket.

Båda båtarna erbjuder alternativa pentrylösningar som 
är lite annorlunda än båtkök som vi är vana att se dem. I 
Dufouren placeras pentryt antingen längsgående på styr
bordssidan, eller Lformat med spis, bänkyta och hoar mot 
huvudskottet på babordssidan, och snygg rostfri kyl och 
frys mittemot på styrbordssidan. Dessutom finns ett välut
rustat utekök, med stekbord och allt, att tillgå längst akter
ut. I Jeanneaun hittar vi ett längsgående pentry på babords
sidan, eller den något udda varianten med ett pentry rum 
istället för styrbords akterhytt. Det sistnämnda har vi bara 
sett på ritning, men övriga lösningar fungerar fint i verk
ligheten.

Dufourens skrovkonstruktion medger en durkyta som, 
bortsett från ett minimalt steg ner till ägarhytten i fören, 
är på samma nivå genom hela båten. I Jeanneaun snubblar 
man däremot över flera steg och avsatser som kan före
falla underliga, men som beror på underliggande förstärk
ningsbalkar. Trälaminatets ådring stämmer inte heller 
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 p Dufourens sittbrunn upplevs som rymlig för en 46-fotare, med sköna sittbrunnsbänkar och 
god överblick för rorsman.

 p Ett av huvudnumren i Dufour 460 GL är den stora utfällbara badplattformen. Dessutom 
finns ett komplett utekök som integrerats i sittbänkarna.

Dufour 460 Gl
Dufour 460 GL byggs i franska La Ro-
chelle och har seglande systrar mellan 
31 och 56 fot. 

Den italienske designern Umberto 
Felci har försett båten med ett L-format 
pentry med spis, bänkyta och hoar mot 
huvudskottet på babordssidan, och 
snygg rostfri kyl och frys mittemot på 
styrbordssidan. 

Dessutom kan du få ett välutrustat 
utekök med både stekhäll och ho i 

sittbänken mot badplattformen, och 
ett kylskåp i sittbrunnsbordet. Det är 
innovativa lösningar som kanske främst 
lockar icke-traditionalister.

Den lågt infästa bommen med högt 
uppåtvinklad nock, som ger säker 
vistelse i sittbrunnen och enkel segel-
hantering framme vid masten, är en 
annan annorlunda lösning som oftare 
syns på racingbåtar. På det integrerade 
peket kan man halsa codesegel eller 

gennaker, medan undersidan döljer 
ankaret.

Skrovet i Dufour 460 GL är hand-
rullat i tåligt enkellaminat, medan 
däcket är vakuuminjicerat i sandwich-
konstruktion, med kärna av fukttåligt 
och isolerande PVC-skum. Det är en 
beprövad konstruktion som borgar för 
lång och trogen tjänst för den ägare 
som satsar från de 2,5 miljoner kronor 
som en ny Dufour 460 GL kostar.
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 p Jeanneau satsar på avkoppling istället för matlagning, och utnyttjar 54:ans utfällbara 
badplattform till dubbla solsängar och en rejäl badstege.

 p På Jeanneau 54:ans fördäck kan man sola eller slappa i en skräddarsydd solsäng, där 
inbyggt justerbart tak ger skugga om det behövs.

Jeanneau 54
Jeanneau är en av världens största 
tillverkare av fritidsbåtar, och bygger 
Jeanneau 54 vid den franska syd
västkusten mot Biscayabukten. Själv 
är jag tveksam till användningen av 
balsa som distansmaterial i sandwich
konstruktioner, då det finns risk för 
frostsprängning eller att träet ruttnar 
om det tränger in fukt.

Schäslonger som sticker fram i 
överbyggnaden på ömse sidor om 

nedgången, är en annorlunda lösning, 
som ger två personer möjlighet att 
halvligga under sprayhooden i skydd 
för vind, sol eller regn. Ytterligare två 
kan få riktigt bekväma sittplatser på 
stora dynor när akterspegeln fälls ner, 
eller i den skräddarsydda solsängen på 
fördäck, där inbyggt justerbart tak kan 
ge skugga.

Under däck kan man få ett eget 
pentryrum istället för styrbords 

akterhytt, eller vanligare längsgående 
pentry på babordssidan. Dessutom 
kan båten inredas med hela fem 
dubbelhytter, plus en spartansk hytt för 
eventuell anställd skeppare längst fram 
i fören. Alla utrymmena upplevs som 
ljusa och fräscha, inte minst tack vare 
ljus insläppen från de flushade däcks
luckorna, skrovfönstren och rutorna i 
överbyggnadens sidor.
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 p …medan det finns två enkelsängar i styrbords dito.

 p Jeanneau 54 erbjuder en riktigt generös ägarkabin i fören, men kan också 
fås med två dubbla förkabiner med varsin toalett, som passar större familjer 
eller charter.

 p I Jeanneau 54 har babords akterhytt en dubbelkoj…

Pricken över i är den skräddarsydda 
solsängen på fördäck, där inbyggt 
justerbart tak ger skugga 

 p Med överlappande 
fock och storsegel kryssar 
Jeanneau 54 hyfsat även 
i lättvind, men om coden 
rullas ut ger det förstås 
extra driv.

 mellan durkluckorna, som i båda båtarna också ligger utan 
gummidämpning och knarrar och gnisslar, samt har vassa 
kanter som inte slipats av tillräckligt. I både Jeanneau och 
Dufour kan man dock hitta många stora och djupa för
varingsutrymmen under durkarna.

Skrovet i Dufour 460 GL är handrullat i tåligt enkel
laminat, medan däcket är vakuuminjicerat i sandwichkon
struktion, med kärna av fukttåligt och isolerande PVC
skum. Jeanneauskrovet vakuuminjiceras i lätt och stark 
sandwich, med balsa som distansmaterial. Däcket byggs på 
samma sätt, fast med integrerad innerliner som ska spara en 
tredjedel av vikten. Samtliga metoder är väl beprövade och 
ger pålitliga konstruktioner, men där balsa används skulle 
jag själv vara lite orolig för fuktinträngning och påföljande 
risker med frostsprängning och att träet ruttnar.

Sittbrunnen i Jeanneau 54 är stor och bred, och fortsät
ter längre fram än brukligt med långa schäslonger på ömse 
sidor om nedgången, en intressant och annorlunda lösning 
som ger två personer möjlighet att halvligga under spray
hooden i skydd för vind, sol, eller regn. Som om inte det 
vore nog kan ytterligare två få riktigt bekväma sittplatser 
när akterspegeln fälls ner. Pricken över i är den skräddar
sydda solsängen på fördäck, där inbyggt justerbart tak ger 
skugga om det behövs. Dufourens sittbrunn är naturligt 
nog ett par nummer mindre, men på babordssidan kan en 
solbädd fällas ut. Själva sittbrunnsbänken är dock en deci
meter för kort för mig som är 1,78 meter över havet att ligga 
bekvämt på, men med skön lutning för ryggen och lagom 
hög sarg när man sitter.

Båda båtarna är riggade med vanten ända ut i skrov
sidorna, vilket försvårar passagen längs skarndäck mellan 
för och akter en del. På Dufouren är bommen mycket lågt 
infäst i masten, så att den pekar markant uppåt akterut, 
som på betydligt racigare båtar. Den uppåtpekande bom
nocken ger god åtkomst till seglet när det ska ordnas på 

bommen vid nedtagning, och ändå högt skydd då bommen 
inte sveper snabbt i huvudhöjd över sittbrunnen när man 
gippar. Att Jeanneauns bom är betydligt högre placerad på 
masten gör inte så mycket, då varvet säljer båten med rull
mast från Z Spars som standardkonfiguration.

I Dufourens stäv sitter ett snyggt integrerat peke i 
 samma färg som skrovet, och med ankaret hängande helt 
ur vägen inunder. Det fungerar fint att både halsa gennaker 
eller codesegel på, och att kliva iland från. Jeanneaun har 
inget egentligt peke, utan gennakern halsas istället på ett 
rostfritt beslag som sticker ut bara någon decimeter från 
skrovspetsen. Ett stort Deltaankare sticker ännu  längre 
fram, och gör det nästintill omöjligt att bekvämt kliva 
 ombord eller iland. Vid passage från och till båda  båtarna 
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# 9 2016TesT
vinnare

Dufour  
460 GL
teknisk info

Längd över allt 14,15 m
Skrovlängd 13,5 m
Längd i vattenlinjen 
12,54 m
Bredd 4,50 m
Djup 2,2 m
Vikt 10 760 kg
Kölvikt 2 850 kg
Storsegel 52,8 kvm
Genua 47 kvm
Masthöjd 20,2 m
Bränsle 250 l
Vatten 530 l
Motor VP 55 hk
CE-godkänd i klass A 
för 10 personer
Design Umberto Felci
Pris från 2,5 miljoner kr
Info dufour-yachts.se

Värt att notera:

+ Integrerat peke

+ Läckert utekök

+ Självslående fock

– Knarriga durkar

oUtsPätt:

Dufour 460 GL är visser-
ligen en stor familje-
båt, men fortfarande 
hanterbar i skandinaviska 
skärgårdar, bland annat 
tack vare den självslåen-
de focken. 

fakta

# 9 2016TesT
vinnare

Jeanneau  
54
teknisk info

Längd över allt 16,16 m
Skrovlängd 15,75 m
Längd i vattenlinjen 
14,25 m
Bredd 4,92 m
Djup 2,24 m
Vikt 17 200 kg
Kölvikt 4 600 kg
Storsegel 60 kvm
Genua 63 kvm
Masthöjd 22,4m
Bränsle 240 l
Vatten 724 l
Motor Yanmar 80 hk
CE-godkänd i klass A 
för 14 personer
Design Philippe Briand
Pris från 4,2 miljoner kr
Info navigare-yachting.com

Värt att notera:

+ Många solbäddar

+ Rorsmansplatsen

– Knarrande durkar

– Inget peke

oUtsPätt:

Jeanneau 54 är ett 
nummer större än sin 
franska kusin, och kan 
därför erbjuda upp till 
fem dubbelhytter. Plus en 
bonushytt fram i fören.

fakta är de nedfällbara badplattformarna ett bättre alternativ, 
men då krävs förstås att man backar intill och gärna ligger 
vid en pontonbrygga.

Självslående fock kan vara en stor fördel vid manövre
ring av båtar i den här storleken i trånga skandinaviska 
skärgårdar. Det finns som standard på Dufour 460 GL, 
medan Jeanneau 54 kommer med 109 procents överlap
pande fock som standard, och självslående som tillval. Satsa 
gärna på att uppgradera seglen till laminatdukar eller andra 
som ger bättre seglingsegenskaper och längre livslängd, då 
det bara är vanliga enkla dacronsegel som ingår i standard
utrustningen. 

Ett roder och dubbla rattar har båtarna gemensamt, lik-
som rorsmansplatser som ger god överblick, med det mesta 
man behöver inom armlängds avstånd. Extra plus för soffor 
med mjuka dynor att sitta på, bakom Jeanneauns rattar, 
och för de smarta stuvfacken bredvid vinscharna, där alla 
fall och trimtampar som är neddragna till sittbrunnen kan 
samlas upp. Någon större seglingssensation är det dock inte 
i någon av dessa franska båtar, åtminstone inte i de relativt 
svaga vindar som provseglingen sker i. Det är först när vi 
tar till codesegel och gennaker som båtarna börjar kännas 
lite livligare, och kan löpa iväg på sina långa vattenlinjer.

Knappt elva respektive drygt 17 tons tomvikt är impo-
nerande deplacement som man inte flyttar på hur som 
helst, och det märks onekligen i långsam acceleration och 
sävliga svängar. När båtarna väl har rullat igång håller de 
däremot farten uppe utan knussel, och gången känns lugn 
och trygg utan större överraskningar. Det är väl egentligen 
precis som det ska vara i två bjässiga familjekryssare. Om 
jag själv skulle välja någon av dem så skulle det bli Dufour, 
för det innovativa uteköket, för byggmetoden utan balsa
trä, för att självslående fock är standard och för det integre
rade peket. Det är dessa och andra detaljer som gör Dufour 
460 GL till testvinnare. 

 p Den lågt infästa och 
uppåtvinklade bommen är 
en detalj på Dufour 460 
GL som ger god åtkomst 
till seglet, men ändå hög 
säkerhet i sittbrunnen.
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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



Sargo Sätter  ner foten
Sportigt, säkert, stabilt och självsäkert. Med 
nya Sargo 33 kör finska familje företaget 
Sarins Båtar OY sitt eget race.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO MikAEl MAhlbERG

30 09 2016

teSt SARGo 33



Sargo Sätter  ner foten
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Sargo 33 är det definitiva språnget bort från 
allt snack om ängslig Targa-kopia. Samtidigt 
är 33-fotaren ännu ett steg bort från  företagets 
grövre arbetsbåtar och de tidigare Minor- 
modellerna. Sargo 33, som Båtnytt kör under 

Finnboat Floating i finska Nagu, är en sportigare, moder-
nare och kaxigare modell än de båtar som tidigare lämnat 
varvet i Österbotten. Samtidigt sitter fortfarande känslan 
av robusthet och pondus som gjuten i både uppenbarelse 
och upplevelse. Utöver det rent visuella har båten även un-
der vattenlinjen fått en sportig uppgradering. Botten har 
försetts med ett skarpare V för att förbättra greppet i sjön 
– och det märks.

Med Sargo 31 tog Sarins Båtar det första klivet in i fin-
rummet. Då skedde det genom en genomtänkt uppdate-
ring av föregångaren Minor 31 med bland annat ett tak dra-
get en bit ut över akterdäcket, en stor taklucka i glas, bättre 
stuvutrymmen och en välutformad förarplats med plats för 
två stora plotterskärmar. Nya 33-fotaren följer samma linje, 
men den dras både längre och skarpare. Stuv utrymmena 
lämnar inget att anmärka på. Här göms utan problem 
packningen för en hel semesterfamilj. Greppet med två 
stora plottrar vid förarplatsen lever kvar. Jag uppskattar 
möjligheten att kunna ha en av skärmarna inzoomad och 
en för bättre överblick, framförallt när jag låter de dubbla 
Volvo Penta-maskinerna på vardera 370  hästkrafter arbeta 
till max. Då går det undan i den finska ö- och grynne-
täta skärgården. Majestätiskt accelererar vi upp till dryga 
40 knop. Det märks att det är rejäl tyngd i skrovet. Kör-

egenskaperna är både sportiga och värdiga på samma gång. 
Jag känner mig komplext trygg och busig, samtidigt som 
jag genomfars av en hybrisliknande känsla av att fara fram 
med en farkost som gör mig både ostoppbar och oslagbar 
– allra yttre hot och påfrestningar till trots. Det är vad jag 
kallar en lyckad konstruktion. Jag gör en hel radda med 
snabba rattutslag för att se hur båten beter sig i girarna 

 p Förarplatsen är bekväm och inbjuder till långa färder också i sämre väderlek. Konsolen är vinkelbar och vi 
uppskattar att det finns plats nog för två stora skärmar. Förarstolen är ergonomisk och bekväm även i grov sjö. 

 p En stor glaslucka i taket 
bidrar till att ge salongen ett 
ljust och öppet intryck med 
stor känsla av rymd. 
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och kan konstatera att färden med lätthet fortsätter i stort 
sett opåverkad – så länge övriga passagerare håller i sig. 
Tendenser att skrovet ska skära fast eller sätta sig uteblir. 
Jag  sänder även en positiv tanke till rattknoppen, som är 
ett stort hjälpmedel framförallt vid manövrering i trånga 
passager, men som också gör rattutväxlingen snabbare. Den 
tillvässade bottenformen får båten att i stort sett forcera vå
gor och hög sjö opåverkad. Vi fortsätter att rasa fram över 
Skärgårdshavet. Nu träder däremot samvetet in och jag 
drar ner på farten. Det känns både ekonomiskt och miljö
mässigt oförsvarbart att åka över 40strecket när man fak
tiskt inte har någon deadline att hålla sig till. Regnet strilar 
nu ner och att hoppa över till någon av de andra – betydlig 
mindre och framförallt helt öppna – testbåtarna, är inget 
som lockar. Jag trivs i min väldämpade förarstol. Bidrar till 
körkomforten gör utan tvekan ett genomtänkt fotstöd och 
möjligheten att mekaniskt kunna justera förarkonsolen, så 
att den passar exakt för förarens längd och smak. Istället 
låter jag farten sjunka till strax under 30 knop och finner 
snart en härlig marschfart i 28 knop. Här är gången behag
lig, ljudnivån låg och bränsleåtgången på cirka 2,07 l/nm 
undviker att skapa skrämselhicka.  

Sargo har som tur är inte helt övergett sin tidigare inrikt
ning av yrkesbåt. För också på 33fotaren tar man sig snabbt 
ut från hytten via de praktiska sidodörrarna. Jag lämnar 
över spakarna till varvets ägare, drar igen  sjöstället och fort
sätter upp på däck. Här väntar ett gångvänligt  arbets och 
lastdäck som helt är befriat från  nivåskillnader och därför 
på ett effektivt sätt eliminerar irriterande snubbel risker.  
Det är blött, men inte av uppstänkande vatten – utan 

från himlen, ändå är däcket inte det minsta halt. De rejäla 
 räckena gör att jag känner mig så pass säker, även när jag 
befinner mig allra längst fram i fören och trots att vi bitvis 
flyger i vågorna, att jag snuddar vid tanken att anmäla mig 
som matros. Fast just då letar sig det iskalla regnet plötsligt 
in nedanför nacken. Jag huttrar till och tar mig akteröver 
igen. Här väntar en Lsoffa och en fristående sittbänk, samt 
möjligheten att fälla upp ett matbord stort nog att rymma 
minst fyra personer. Säkerhetstänket är konsekvent båten 
igenom och även i aktern är det gott om rejäla räcken att 
hålla sig i. Förvaring återfinns under bänkarna, i den rejäla 
badplattformen och i motorrummet. 

Nu vill jag in. Jag öppnar den stora skjutdörren i ak-
tern, även den en nyhet, och tar mig fram en kort bit längs 
den smala gången. Genom att lyfta på den ena sittbänken 

 p Pentryt är placerat längs med styrbords sida, vilket ger bra med yta för 
den som vill jobba i köket, men däremot gör passagen från för till akter trång.

 p Smart finess. En extra sittplats skapas lätt egnom att en lös pall/barstol 
placeras på grabbräcket invid pentryt.

Jag genomfars av en 
hybrisliknande känsla 
av att fara fram med en 
farkost som gör mig både 
ostoppbar och oslagbar

 p Precis som alla andra snickerier och detaljer på Sargo 33 är även bad-
rummet exklusivt och genomtänkt utfört. Här finns allt man kan önska sig.
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till soffgruppen på babordssidan blottas nedgångstrappan 
till den aktre sovkabinen. Den är så väl dold att flera av båt-
pressens medföljande fotografer först missar att plåta den 
här kabinen. Det säger också en hel del om att Sargo 33 
redan utan denna hytt upplevs som välplanerad och full-
god i storlek. Nere i hytten väntar sovplats för två personer 
och gott om förvaring. Jag tar mig upp till salongen igen. 
Det gungar rejält och jag längtar efter att se horisonten. Jag 
bänkar mig i soffan och kikar uppåt taket. Då ser jag den; 
en enorm taklucka som skapar en känsla av att nästan sitta 
utomhus och som bidrar till att hytten upplevs som större 
än vad den egentligen är. Vill många samsas runt matbor-
det i soffgruppen, går det att fästa upp en pall på den prak-
tiska ledstången som löper längs med pentryt. Pentryt är 
förövrigt smart utformat då det istället för att som brukligt 
vara placerat på tvären, nu återfinns längs styrbordssidan. 
Den enda egentliga nackdel med dispositionen interiört är 
att den aktre skjutdörren omöjliggör placering av soffgrupp 
i aktern och att den nu istället är placerad på babordssidan 
och här stjäl mycket plats vid passage. Man får helt enkelt 
se till att vara smidig och inte alltför rundmagad vid mötet 
med andra passagerare i gången. Jag fortsätter föröver mot 
den främre hytten. Här lockar en rymlig V-koj och gott 
om förvaring, samt ett fint ljusinsläpp. I anslutning ligger 
badrummet med toalett och duschkabin.

Ok, visst det går inte att komma ifrån att det finns lik-
heter med Targa 32. Båda båtarna är exklusiva kvalitetsbyg-
gen från Österbotten, ursprungligen tillverkade för yrkes-
folk och gjorda för att klara tuffa yttre påfrestningar. Båda 
har gått mot en utveckling som flirtar med den köpstarka, 
kräsna och krävande konsumenten. Men Sargo 33 är ett 
självsäkert steg mot en sportigt modern hyttbåt á la över-
klass som definitivt har chans att stjäla kunder från Targa 
och attrahera helt nya köpare. Den aktiva familjen med 
både god trendkoll och ekonomi, som varken kompromis-
sar med kvalitet, köregenskaper eller image, har här fått ett 
värdigt alternativ.  

 p Sargo 33 är ett värdigt kliv i rätt riktning och ett självsäkert bevis på att man inte bygger 
Targakopior utan egna original.

 p I aktern finns en rymlig dubbelkabin, som du när genom att fälla upp en del av soffan och 
sedan gå några steg nedåt. Här är det tydligt hur väl varvet lyckats trolla med utrymmena. 

Targa  
32
Finska Targa är skär-
gårdsjeepens urmoder och de 
håller fortfarande stilen. Targa 
32 är en bra modell för den 
som vill ut i alla väder och ha 
med dig både vänner, familj 
och arbetsprojektet. 32-fota-
ren är bredare och rymligare 
än sina föregångare. 

NOrDSTar  
32 PATROL
Ännu en finsk produkt med 
stolthet, Nordstar 32 Patrol. 
Den är sjövärdig, robust och 
säker, men också bekväm för 
förare och passagerare. Mate-
rialval i högsta klass och med 
två separata kabiner. Passar 
både som transport- och som 
långfärdsbåt. 

DELTa  
34 SW
Delta 34 marknadsförs som 
skärgårdens motsvarighet 
till stadsjeepen och det må 
stämma. Här får du säkra och 
bekväma transporter med 
bra övernattningsmöjligheter 
för 5-6 personer. Ett skrov 
med djupt V ger roliga och 
sjövärdiga köregenskaper. 

tre konkurrenter
SargO  
33
teknISk InFo

Längd 10,99 meter
Bredd 3,45 meter
Vikt 6 700 kilo
Djupgående 1,10 meter
Motor 1x400 hk -  
2x400 hk
Bränsle 800 liter
Vatten 220 liter
Antal personer 12

teStkÖrnInGen

Last 4 personer
Motor i test 2 x Volvo 
Penta D6-370 
Max hastighet 41 knop
Pris testbåten 3 650 000 
kronor

VÄrt Att noterA

+ Gediget bygge

+ Sportig och modern 
design 
+ Kvalitet i minsta detalj

+ Väldisponerad interiör

– Trång passage/gång 

outSpÄtt

Tuff still med detaljer i 
matt svart stål, samtidigt 
som det är en rymlig 
familjebåt som är rolig 
att köra.

kontAkt

sargoboats.fi

FAktA
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TysTlåTen  bowrider

Oavsett vad du ska ha båten till är det 
 viktigt att den går bra i sjön. Det gör nya 
Silver Eagle 640 BR. Det hemliga knepet 
är enkelt: fimpa steglisterna!
TexT Max Carlgren FoTo Mikael Mahlberg

36 09 2016

tESt Silver eagle 640 BR



TysTlåTen  bowrider
3709 2016



Jag kommer på mig själv med att sitta och 
mysa bakom ratten på nya Silver Eagle 640 
BR. Den finländska skärgården bjuder på per-
fekt väder och jag har kört båten i flera timmar, 
både inomskärs och på mer öppna vatten. Jag 

har också hunnit testa den både med en 150-hästare och 
en 200-hästare, och till min glädje tycker jag att den är 
mest behaglig att köra med den mindre motorn. Det är 
lite ovanligt.

Ofta är det lockande att slänga på en större motor. Du 
kommer snabbare upp i plan, får lite högre toppfart och 
behöver inte oroa dig för att motorn inte ska orka med 
ifall du har fullt med folk ombord. Men så är det inte 
med Silver Eagle 640 BR. Efter att först ha kört den med 
200-hästaren är jag säker på att 150 hästar ska kännas trå-
kigt. Men så är det inte. Den planar lätt och fint, även när 
vi är fyra vuxna ombord. Toppfarten skiljer runt fem knop 
till 200-hästarens fördel, men det är väldigt sällan du ligger 
och maxar med båten. I 25-30 knop går den mycket mjukt 
och fint med 150-hästaren. Skrovet känns väl balanserat för 
motoreffekten och det går att leka runt och ha kul även 
med den mindre motorn.

Silver har följt andras exempel och gjort sig av med steg-
listerna under båten. Vi har sett Buster göra likadant på ex-
empelvis Magnum E, effekten blir en båt som inte går lika 
högt i vattnet men mycket mjukare. Poängen med  steglister 
är att de lyfter skrovet ur vattnet och minskar den våta 
ytan och vattenmotståndet när båten går i planande fart. 
En oönskad bieffekt är att de även smäller rejält mot vågor, 

något som många ägare av både aluminium- och plastbåtar 
är väl medvetna om.

Silver berättar att de testat det nya skrovet både med 
och utan steglister, och testpiloterna har varit överens om 
att skrovet går bättre utan steglister. Eagle 640 BR går 
mjukt genom svall, när vi hoppar genom vågor landar det 
balanserat och framför allt går det tyst. Avsaknaden av steg-
lister kombinerat med ett skrov i aluminium och en inner-
line i plast med skum emellan gör att ljudet från vattnet 
är nästan obefintligt. Ett evigt oljud från skrovet är riktigt 
tröttsamt, och det är glädjande att Silver fått till ett skrov 
som är så pass tyst och behagligt att köra.

Jag toppar runt 40 knop med 150-hästaren och 45 knop 

 t Passageraren har fotstöd 
och handtag att hålla fast i. 
Dessutom finns utrymme för 
både dricka och prylar i fack 
i fribordet.

 p Förare och en passa-
gerare sitter väl skyddade 
nära den höga vindrutan. 
Sikten runt om är riktigt 
bra, torkare på förarsidan är 
standard.
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med 200-hästaren. Men som mest behagligt är det runt 25 
knop. Då kan jag sitta och prata i normal samtalston bak-
om den höga rutan, skyddad från vinddrag och med bra 
sikt framåt. Rutan är i glas och därmed möjlig att förse med 
vindrutetorkare. Jag testar även att köra med kapellet uppe 
och det fungerar bra. Kapellet fälls ned under aktersoffan 
och är smidigt att hantera. Aktersoffan rymmer förutom 
kapellgarage även det som definierar nya Eagle 640 BR, 
nämligen möjligheten att på ett enkelt sätt bygga om soffan 
till en solbädd eller ett kastdäck för fiskare.

Lösningen är enkel men smart. Soffryggen består av två 
delar som sitter ihop i överkant med gångjärn. Genom att 
ta tag i underkanten på den bakre delen av soffryggen och 
flytta ut den mot motorn plattas ryggstödet till och blir en 
bädd, tillsammans med sitsen på soffan. Tar du bort dynan 
får du istället ett däck att stå på när du fiskar. Det är gjort i 
skivmaterial, robust och enkelt utan snofsiga detaljer. Gjort 
för att fungera snarare än att se snyggt ut. Men just enkel-
heten är charmen. 

På samma sätt har man byggt två rejäla stuvar i skiv-
material i förbrunnen. De består av vägg och lock som är 
skruvat i plastinnerlinen. Här får du ned massor av prylar 
och förtöjningsmaterial, lätt att komma åt. Det finns även 
en stuv i aktersoffan, men det känns smidigare att slänga 
ned allt i förbrunnens sidor, speciellt om du förtöjer med 
fören mot bryggan.

Om du inte är intresserad av stora stuvar, som även 
fungerar som sittbänkar, kan du lätt montera loss dem och 

få en helt öppen förbrunn. Kanske passar det den fiske-
sugna bäst, eller om du tycker att stuvarna är för små och 
vill kunna fylla förbrunnen med stora väskor eller andra 
skrymmande prylar. Förutom de två stora stuvarna på sid-
orna finns ytterligare en stuv som rymmer ankare och tam-
par, om du väljer att ta bort lådorna på sidan. Det ryms 
även ett par inbyggda trappsteg som gör det lätt att komma 
ned i förbrunnen.

En passagerare och föraren sitter i varsin bekväm, skå-
lad stol. På passagerarsidan finns rejäla handtag att hålla 
sig i under färd samt ett fack med lucka där du kan slänga 
ned telefon och solglasögon. Här sitter även kontrollen till 
 stereon halvdold, du kan komma åt den utan att öppna 
luckan, men du kommer inte åt den av misstag, en rätt 
smart placering. Det finns även mugghållare och fack i 
 friborden vid sidan av stolen.

Föraren sitter också bra, skyddad av rutan. Navigatorn 
är inbyggd i en upphöjning framför ratten. Det krävs för 
att du ska se den, pulpeten är så pass låg att den inte heller 
skymmer sikten framåt. Reglaget sitter monterat lodrätt, så 
när du sitter och kör pekar reglaget uppåt, det gör det lätt 

 p Stuvarna på sidan rymmer en hel del. I trappan i fören finns ytterligare utrymme för förvar 
av tampar och annat du behöver.

Silver har följt andras 
exempel och gjort sig 
av med steglisterna

 p Med stuvarna öppna kan man ana hur det blir med lådorna borttagna. Två steg i innerlinen 
gör att du kan kliva i land på sidan även utan stuvarna monterade.

 p Tar du bort solbädden har du en stor plattform där du kan 
fiska eller kanske bjuda upp till dans. Dynorna går tyvärr inte 
ned i stuven i soffan.

 p Genom att lossa en spärr fäller du ned ryggstödet med ett 
enkelt handgrepp och har en bra solbädd som känns stor för 
en så pass liten båt.

 p I soffläge sitter två eller tre vuxna bekvämt i aktersoffan. 
Under finns en stuv som rymmer en hel del och här göms 
även kapellet.
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att köra aktivt, till skillnad från om gasreglaget sitter plant 
och hamnar långt ifrån dig när du gasar på mer.

Trimplan är monterade som standard och sköts via en 
liten spak som vi känner igen från flera konkurrenter. Den 
är lätt och intuitiv, peta spaken åt det håll du vill att båten 
ska luta, inga mystiska korskopplingar och dubbla knappar 
som förvirrar. En annan smart detalj är att  huvudbrytaren 
sitter på soffans framsida. Du behöver inte lyfta några 
 luckor eller krypa in under styrkonsolen för att komma åt, 
helt klart skönt med tanke på att du ska vrida på den varje 
gång du ska starta eller lämna båten.

Silver poängterar att båten går att anpassa vid beställ-
ning, du kan få en smalare soffa om du vill fiska och du 
kan få soffliknande säten för förare och passagerare. Men 
poängen som jag ser det är att det egentligen inte behövs 
göras anpassningar i fabrik, eftersom solbädden går att 
använda även till fiske och stuvarna i fören är lätta att ta 
bort och sätta dit. Silver har fått till en båt som är lätt att 
köra, som går tyst och som klarar sig bra med det mindre 
motor alternativet. Det är bra jobbat när andra tävlar om att 
hänga på så stora motorer som möjligt. 

 p Skrovet går mjukt och fem personer kan färdas i sittbrunnen. Vill du komma upp i de åtta den är godkänd för får du tränga in tre personer i förbrunnen. Akterkapell är standard.

En annan smart 
detalj är att huvud-
brytaren sitter på 
soffans framsida

Yamarin  
Cross 64 Br
Yamarin vet att bygga bra 
skrov och Cross 64 BR är 
inget undantag. Vi testade 
den  med en 150-hästare 
och fick upp den i 45 knop. 
Bra inredning med klassisk 
u-soffa, bra förarplats och god 
sikt åt alla håll.

Finnmaster  
Husky r7
Husky R7 är rolig att köra 
med en 200-hästare på 
akterspegeln. Den förliga 
brunnen är helt oinredd 
medan sittbrunnen rymmer 
u-soffa och bra stolar. En rejäl 
plattform i aktern är bra vid 
bad och vattensport.

Buster  
MagnuM E
Busters E-serie har vi kört 
mellan Åland och Sverige 
och runt större delen av 
Stockholms skärgård utan 
att tröttna. Den går mjukt i 
sjön tack vare avsaknaden 
av steglister och det breda 
förskeppet ger bra bärighet.

trE konkurrEntEr
silver  
EaglE 640 Br
tEknisk info

Längd 6,4 meter
Bredd 2,25 meter
Vikt 840 kilo
Motor 115-200 hk
Bränsle 140 liter
Last 8 personer 
Pris 434 900 kr med 
150 hk

tEstkörningEn

Last 2 personer
Motor Honda 150/200 hk
Fart 39/45 knop

Värt att notEra

+ Smart solbädd

+ Tyst

+ Bra stuvutrymme

outspätt

Robusta lösningar som 
kanske ser lite hemsnick-
rade ut, men fungerar bra. 
Mjuk, tyst och behaglig 
gång gör Eagle 640 till en 
favorit i segmentet.

kontakt

Silverboats.fi

fakta
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Den optimala fiskemaskinen 695Merry Fisher
Marlin

www.yamaha-motor.se
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Fartigt  Från Farr
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Fartigt  Från Farr
Farr 280 är en renodlad kappseglings-
racer med fartresurser en bra bit över 
20 knop, men smakar det så kostar det. 
Från 1,4 miljoner kronor – utan segel. 
TexT Joakim Hermansson FoTo Bertel koltHof & Joakim Hermansson

Bruce Farr är den legendariske designern 
som först gjorde sig känd i den spektakulära 
18-fotscirkusen i Australien och på Nya Zee-
land vid 1970-talets början. Sedan dess har 
han tagit fram en lång rad entypsklasser, ofta 

banbrytande för sin tid, och samarbetat med såväl Ame-
rica’s Cup-syndikat som med Volvo Ocean Race-projekt. 
Bruce Farr Yacht Design finns numera i Annapolis i USA 
och har därifrån på senare år utvecklat bland andra Bavarias 
cruisingsegelbåtar och snabbseglarna i Beneteaus Firstlinje. 
Volvo Ocean 65 som seglades i senaste upplagan av världs-
omseglingen kommer från Farrs ritbord, och så gör även 
den nya snabba entypsklassen Farr 280 som Båtnytt nu har 
provseglat.

Farr 280 är inget annat än en renodlad  kappseglingsracer, 
med strikta klassregler som ska garantera rättvisa resultat 
och hålla kostnaderna i schack. Att det räcker med fem 
– sex personer för att racingsegla den på en konkurrens-
kraftig nivå bidrar också till att logistik och administration 
runt kappseglandet förenklas. Knappt nio meters längd, 
helt avtagbar köl och en vikt på 1 600 kg gör att Farr 280 
kan transporteras på trailer (tillval för 80 000 kronor) efter 
större personbilar. Eller så läggs den enkelt i en special-
tillverkad vagga (tillval för 84 000 kronor) för att kunna 
skickas på lastbil eller lastfartyg till kappseglingsarenor över 
hela världen.

Kolfiberspecialisterna Premier Composites i Förenade 
Arabemiraten bygger Farr 280, med både skrov och däck 
av vakuuminjicerad epoxi som armeras med E-glasfiber-
matta i en sandwichkonstruktion med Corecell PVC-skum 
i kärnan. När en ny båt levereras från Dubai är den så väl 
förberedd att det ska räcka med en knapp dags arbete för 
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att rigga upp den och göra den seglingsklar, med köl, roder 
och rigg. Alla trimtampar som löper under däck är exem-
pelvis redan exakt tillkapade och fördragna, så att den nya 
ägaren slipper trassla med det. T-kölen med smal stålfena 
och CNC-bearbetad blybulb väger 650 kg och sitter fast 
med två kraftiga bultar, som det ska ta en kvart att skruva 
dit eller lossa. När grunduppsättningen väl är gjord ska det 
sedan gå på bara ett par timmar från trailer eller vagga till 
vattnet och vice versa.

Masten från Southern Spars är byggd i kolfiber och står 
med dubbla bakåtsvepta aluminiumspridare och vant av 
Dyformvajer ända ut i skrovsidorna. Vanten är fästa i kraf-
tiga förstärkningar under däck, där de kan trimmas in med 
millimeterprecision. En ”domkraft” under mastfoten kan, 
liksom förstagsspänningen, justeras hydrauliskt under seg-
ling, via en panel i sittbrunnen. Bommen tillverkas av van-
ligt marinaluminium, medan det 1,64 meter långa och fasta 
peket, rorkulten, rodrets hjärtstock och lite annat smått 
och gott ombord bakas av kolfiber och epoxi som gör dem 
extremt lätta och starka.

Seglen kan man själv välja från valfri segelmakare, så 
länge de följer klassreglernas strikta bestämmelser. En 
 vanlig garderob består av fatheadstor utan revmöjlighet 
(det behövs inte när man kan vika ut i princip hela toppen 
av seglet och lufta ur där uppe), tre fockar i olika storlekar 
(som även kan användas som stagsegel på undanvind) och 
så två asymmetriska spinnakrar (gennakrar). Med hjälp av 
en lina som är fäst ganska mitt i gennakern, kan den enkelt 
dras ner och in genom en tunnel under däck till båtens 

 t Det är med den mast-
toppshissade gennakern 
som Farr 280 ger de riktigt 
sköna fartupplevelserna. 
Pandemoniums rekord är 
24 knop.

 p Sittbrunnen sträcker sig 
över halva båtens längd, 
är plan och lättarbetad och 
belagd med en halkmönst-
rad och dämpande matta. 
Alla beslag och tampar är 
exakt rätt placerade.
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innan döme, där den då alltid ligger otrasslad och startklar 
för nästa snabba sättning. Ett enkelt skvättskydd av kapell-
väv kan dras fram och tillbaka över fördäcksluckan, men 
vid havskappsegling ersätts det för säkerhets skull av en 
hård skjutlucka.

Sittbrunnen sträcker sig över halva båtens längd, är 
plan och lättarbetad och belagd med en mjuk matta, som 
dels dämpar när knäna behöver sättas ner, dels ger skönt 
grepp som minskar halkrisken avsevärt. Främre halvan av 
båten består av ett helt slätt fördäck med fotlister längs sid-
orna, som tack vare gennakertunneln nästan enbart behö-
ver beträdas när fockarna ska bytas mot större eller mindre 
modeller. För att minska spagettin i sittbrunnen leds de 
flesta trimtampar dolda under däck, där trimlinornas ut-
växlingstaljor är väldimensionerade för att underlätta jus-
teringen. Även överskottet samlas upp genom linledare in 
under däck.

Rorsman sitter med segeltrimmarna framför sig och 
taktikern bakom. Korta avstånd underlättar kommunika-
tionen och gör att besättningsvikten inte sprids ut alltför 
mycket. Focken skotas tvärs över sittbrunnen på lovarts-
sidan, också det för att utnyttja trimmarens vikt på rätt 
sida. Fockskotpunkterna medger riktigt snäva vinklar och 
består av enkla men välfungerande dyneemastroppar med 
lågfriktionsringar, som justeras under däck och kan röra 
sig längs en vattentätande gummiskåra. Storskotet löper på 
en skena över hela sittbrunnsbredden, strax bakom rodret, 
men leds framåt på bommen och till ett svirvlande block 
med skotråtta strax framför rorkulten. All däcksutrustning 

Det känns riktigt bra att 
ha ett gäng gastar med 
ombord som är vana vid 
just den här båttypen

 p Hela skrovlängden utnyttjas för att snabbt och smidigt kunna dra in och ut 
gennakern vid sättning och nedtagning. Då får inget vasst finnas i närheten.

 p Vanten är av Dyformvajer, går ända ut i skrovsidorna och fästs i kraftiga 
förstärkningar under däck, där de kan trimmas in med millimeterprecision.

och alla funktioner känns synnerligen genomtänkta och 
välplacerade.

Farr 280:s skrov är smalt och spetsigt i fören, blir 
 successivt fetare och med bredd midskepps som följer 
med hela vägen akterut, åtminstone i däckshöjd. Kraftigt 
markerade slag i skrovsidorna ska minska den våta ytan 
på undanvind och ge bättre stabilitet och mindre avdrift 
på kryss. Den Farr 280 jag ska provsegla i La Rochelle he-
ter Pandemonium, är en av de allra först byggda och ägs 
av britten Richard Rankin, som tagit med delar av sin or-
dinarie kappseglingsbesättning till franska La Rochelle för 
provseglingen. Det känns riktigt bra att ha ett gäng gastar 
med ombord som är vana vid just den här båttypen. Även 
om placeringen av däcksutrustning och trimtampar är helt 
logisk och i linje med många andra båtar jag seglat, kan 
det ju vara tryggt att gubbarna vet exakt när, var och hur 
mycket det ska dras i snörena.

Jag sätter mig tillrätta med rorkultsförlängaren, som 
 förstärker jollekänslan, i näven. Några snabba instruktioner 
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 p Ett enkelt skvättskydd av kapellväv kan dras fram och tillbaka över fördäcksluckan, men 
vid havskappsegling ersätts det för säkerhets skull av en hård skjutlucka.

 p De flesta trimtampar leds dolda under däck för att minska spagettin i sittbrunnen. Även 
överskottet samlas upp genom linledare in under däck.

C&C  
30
Farr 280 vann kapplöpningen 
mot tiden när båtarna skulle 
lanseras, men Mark Mills-ri-
tade C&C 30 har nog haft en 
brantare utvecklingskurva 
efter det. Den är något billiga-
re än Farr 280, men erbjuder 
en mycket snarlik plattform för 
sportig seglingsglädje.

FarEast  
28
Kinesiska FarEast uppfyller 
behovet av snabb entyps-
segling med sin 28-fotare, 
som fått det internationella 
seglarförbundets status som 
erkänd entypsklass. Rolig 
att segla, trailerbar och med 
fräckt utseende, men till en 
bråkdel av priset för en Farr 
280.

J/88
Amerikanska J/88 har fast köl 
och ett djupgående på strax 
under två meter, men fungerar 
ändå enkelt att ta på trailer. 
Fler än 100 båtar seglar över 
hela världen, både i kappseg-
lingsfält och som familjebåtar 
för fartfyllda dagsutflykter.

tre konkurrenter
Farr  
280
teknisk info

Längd över allt 8,72 m
Längd i vattenlinjen 
8,02 m
Bredd 2,87 m
Djup 2,1 m
Vikt 1 600 kg
Kölvikt 650 kg
Storsegel 32,2 kvm
Fock 20,4 kvm
Gennaker 107 kvm
Bränsle 40 l
Vatten 0 l
Motor Lombardini 20 hk
CE-godkänd i klass 
B eller C beroende på 
utrustning
Design av Bruce Farr 
Yacht Design
Pris från 1,4 miljoner kr 
fritt Dubai, utan segel
Info farr280.com

Värt att notera:

+ 24 knop!

+ Allt funkar direkt

– Liten entypsklass

– Kräver kompetent 
besättning

outsPätt:

Farr 280 är en avancerad 
kappseglingsracer med all 
utrustning väldimensione-
rad och helt rätt placerad. 

fakta från grabbarna och så går vi igång på en kryss i mellanvind, 
där meningen är att hålla henne rejält på kant för att få ner 
slaget i vattnet och inte limma fast hela den platta botten i 
sjön. Ett par displayer på masten ger input om vinklar och 
fart, och i en lathund på mittskottet får jag svar på om jag 
ligger hyfsat till. Det verkar så, och grabbarna ger tummen 
upp. Att styra ett sånt här ekipage är egentligen inte svårt 
när trimmet sitter som det ska och när killarna på skoten 
justerar direkt när de ser att jag måste hålla emot med för 
mycket rodervinkel, eller när farten minskar för mycket. 
Att segla fort är definitivt ett lagarbete.

Det är dock inte förrän vi räknar ner och faller av i en 
 simulerad märkesrundning som det blir riktigt kul. Genna-
kern sätts och står fint fortare än jag hinner fatta, men vibra-
tionerna i rodret och livligheten när Pandemonium dansar 
fram över vågorna känner jag igen från min egen jolleseg-
ling. Enligt Rankin krävs 14–15 knops vind (7–8 m/s) för 
att få upp båten i planing, så det är precis att vi klarar det. 
Ett tag överväger jag att be den brittiske återförsäljaren, som 
ändå inte gör något viktigt ombord, kliva över till följebåten 
för att minska vikten och öka farten, men inser att det för-
modligen skulle uppfattas som oartigt. Ett par puffar senare 
bär det iväg ändå, och med hjälp av den skenbara vinden 
kan vi segla nästan lika snabbt som vindstyrkan.

Entypsklassen är fortfarande under uppbyggnad, så 
det har istället blivit en hel del handicapsegling för den 
handfull besättningar som seglar Farr 280 i Storbritannien. 
Rankin berättar att Pandemonium inte har några problem 
att segla jämnt med konventionella 35-fots kölbåtar på 
kryss, och att man kan hålla sportbåtar som gamla Farr 
30 bakom sig, men att 40-fotare som exempelvis First 40 
kryssar betydligt bättre. Däremot har inga av dessa mot-
ståndare någon chans på undanvind, där Rankins rekord är 
24 knop. Verkar rimligt tycker jag, och blir irriterad över att 
de njutningsfulla undanvindarna tar slut så mycket fortare 
än kryssarna. Men med ett pris på 1,4 miljoner kronor utan 
segel och utan frakt från Dubai blir det ändå många kronor 
per knop… 
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•   Starkast, Snålast & Renast
•   Servostyrning & Autotrim
•   5 år/500timmar 
     serviceintervall

UPPLEV NYA 
E-TEC G2! 



mallis dolda  västkust

Båtnytt har tidigare seglat från Palma upp 
längs Mallorcas östkust. Nu hoppar vi om-
bord på en 37-fotsmotorbåt och upptäcker 
 västkusten. Häng med på en resa i dramatiska 
landskap, idylliska byar, trendigt barhäng och 
busiga vågor.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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 u Söker du charm bör du 
unna dig ett besök i Port 
de Sóller. 

 p Naturen runt Sa Calobra 
är dramatisk och bjuder på 
både små vackra vikar och 
stränder samt klippor som 
stupar rakt ner i havet.Ibland ska man ha tur. Jag kämpar för att hålla 

balansen på den vilda bussfärden på väg från flyg-
platsen till mitt hotell. När jag som mest önskar att 
jag valt ett annat transportmedel tronar Palmabuk-
ten äntligen upp utanför fönstret. Min blick är nu 

klistrad mot det solflödande Medelhavet. Plötsligt ser jag 
något skandinaviskt välbekant. Vid en av de små  marinorna 
i utkanten av Palma ligger en sprillans ny Axopar 37 T-Top, 
en version av den finska succébåten som jag ännu inte kört. 
Framme vid hotellet snörar jag på mig gympadojorna och 
ger mig ut på en båtraggningslöptur. Några kilometer se-
nare står jag framför båten. Jag flåsar fram en improviserad 
hälsningsfras till den förvånade servicemannen, vars hu-
vud sticker fram bakom de dubbla 225-hästarna. Hans nick 
tar jag som ett klartecken att hoppa ombord. Sekunden 
efter att jag förklarat att jag är båtjournalist från Sverige, 
tar han fram sin mobil och ringer ett kort samtal. Båten 
transporteras till norra Mallorca och jag är välkommen 
att köra den. Morgonen därpå mönstrar jag på i sällskap 
med vår Mallorca baserade fotograf, mängder med lokala 
 delikatesser av det sötare slaget och en färdplan som ska ta 
oss hela kustvägen från Palma upp till Alcúdia. 

Vi tuffar ut ur den lilla marinan och får sällskap av en 
chartrad rib från svenska Agapi, som också har sin hemma-
hamn här i Port Cala Nova. Förutom ribben är vi så gott 
som ensamma på vattnet. Känslan av frihet och lycka är 
total när jag fäller fram gasreglagen och vi dundrar fram 
över de fartvänliga vågorna. Vårt första stopp är planerat 
till Portails Nous för att spana in Roxy Beach Club. Här 
väntar en liten strand och i den bortre ändan av stranden 
en klippa. Mitt på denna klippa ligger den välrenomme-

rade och populära strandbaren, som sommartid har öppet 
mellan klockan 10.00 och 22.00. Den här gången kommer 
vi innan baren öppnat för dagen. En vänlig ung man serve-
rar oss ändå varsin välgjord espresso och vi njuter en stund 
av utsikten. Vi har varit här vid tidigare tillfällen och både 
hängt i eftermiddagssolen, samt ätit middag. Stämningen 
är skönt avslappnad och skön chill-out-musik flödar ur 
högtalarna, samtidigt som maten från det internationellt 
influerade medelhavsköket smakar gudomligt. Baren har 
en egen jolle, som används för att hämta upp båtgäster som 
valt att lägga sig utanför bryggan. 

Kaffepigga och ivriga hoppar vi ombord på Axopar 37-
an igen och kör vidare mot den välpolerade marinan Porto 

 p Den gamla staden i Alcudia är väl värd ett besök.
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Om du har tid ta den 
antika spårvagnen 
till Sóller 
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Adriano. Marinan är designad av Philippe Starck och en 
av de modernaste i hela Medelhavsområdet. Här ligger de 
privata lyxyachterna på rad och är du det minsta road av att 
flanera runt på vackra teakbryggor frotterandes med tjusigt 
klädda människor från en stor del av världen och spana in 
de senaste innovationerna inom jetset-båtvärlden, njuta på 
topprestauranger och fasas över prislapparna i boutiquerna, 
lär du få dit lystmäte stillat. La Terraza bjuder på riktigt bra 
fisk och skaldjur, en lyxig atmosfär och en hejdundrande 
utsikt över marinan och alla förbipasserande yachter. Stan-
nar du till solnedgången så bjuder moder jord på ett gratis 
skådespel. Vinbaren Sylt är också värt ett besök, mest för 
den tjusiga och moderna designen på baren, men också för 
närkontakten med de omgärdande båtarna. Flera av värl-
dens kända båtmärken är representerade här med både för-
säljning och showroom, bland annat Frauscher och Chris 
Craft, samt en rad större tillverkare av lyxyachter.

Vi kastar loss igen och fortsätter norrut mot Deia. 
 Precis söder om Deia ligger Sa Foradada, platsen med den 
mäktiga klippformationen med ett märklig meterstort hål 
mitt i. Den har under århundraden fängslat såväl poeter 
som konstnärer och oss turister. Hit kommer du bara med 
egen båt eller genom att fotvandra, så den där riktiga folk-
anstormningen riskerar du aldrig att råka ut för. Det här 
är en perfekt plats att ankra på för ett snabbt dopp innan 
middagen på platsens höjdarrestaurang, familjestället där 
du äter paella tillagad över öppen eld. Här kan du också 
skåda en smått overklig solnedgång. 

Vi fortsätter båtfärden norr ut. Vi hinner bara en kort 
bit innan Pär, vår fotograf, som under flera år varit min 
resekamrat i jakten på Mallorcaupplevelser, ber mig svänga 
in vid en vik inklämd mellan dramatiska bergsklippor. Här 
väntar en cirka 70 meter lång och 10 meter bred strand. 
Stranden består mestadels av stenar, men en liten del är 
finslipat grus. Vattnet är förföriskt lockande och klart. Det 
sluttar ganska brant ner i havet och småbarnsfamiljer har 
bättre stränder att välja än Cala Deia. Är du däremot på 
jakt efter en gastronomisk upplevelse, gör du rätt i att an-
kra i viken eller försöka få plats vid den lilla bryggan. Här 
finns två riktigt bra restauranger. Vi äter grillad fisk på Ca’s 
Patro March och enas om att det är bland det godaste vi 
ätit. Har du spring i benen, så hajka upp genom olivod-
lingarna till den gamla byn Deia. Det tar cirka 20 minuter. 
Du kan också vandra stigen som leder runt till Sa Pedrisa 

 p Faro de Cala Figuera 
vid Cap de Cala Figuera vid 
Palmabukten är en ståtlig 
utsiktspunkt.

 t  Cala Deia är ett måste 
för dig som gillar att bli 
positivt överraskad vid 
matbordet. Här njuter du av 
fisk och skaldjur samt en 
vidunderlig utsikt över havet.

Till Sa Foradada 
kommer du bara 
med egen båt 
eller genom att 
fotvandra
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vakttorn. Tornet byggdes under antiken för att försvara byn 
mot piratattacker. 

Vårt nästa stopp är Puerto de Sóller som ligger vackert 
och skyddat i en vik mellan de dramatiska Tramuntana-
bergen, havet och alla fruktodlingar. Här finns två mindre 
sandstränder. Småbåtshamnen ligger i den norra delen. De 
flesta caféerna och restaurangerna ligger vid hamnen och 
bakom strandpromenaden. Slå dig ner vid någon av serve-
ringarna, ät räkor och njut av den genuina, gamla badorts-
stämningen. Om du har tid ta den antika spårvagnen till 
Sóller. På lördagar är det marknad i Sóller och gatorna fylls 
med aktivitet. 

En smått magisk plats nära Sóller är stranden Sa Ca-
lobra. Här spelades Cloud Atlas in med Tom Hanks, Hugh 
Grant och Halle Berry. Vattnet är just så där filmiskt turkost.  
Officiellt talar man om en strand, men i själva verket finns 
här två. Den mer inofficiella ligger i viken precis framför 
byn La Calobra. Den officiella stranden ligger mellan klip-
porna där Torrent de Pareis når havet, bara några minuters 
promenad från Sa Calobra. Vi kastar ankar i viken och du-
kar upp vårt söta innehav av inhemska delikatesser. Allt är 
i det närmaste perfekt; havet, en lagom värmande sol, klip-
porna, stranden och så alla goda bakverk. Det enda som 
saknas är kaffe. Och det är något som Sa Calobra inte kan 
bistå med, för här finns än så länge inga faciliteter eller ser-
veringar, något som faktiskt är rätt befriande. Hit åker du 
för naturupplevelsen. Sötnöjda drar vi upp ankaret och kör 

 p Mallorcas västkust har 
något som lockar de flesta: 
naturupplevelser, god mat, 
härliga bad och skönt 
barhäng. 

 t Båtnytts redaktör har 
gjort många resor runt 
Mallorcas farvatten. Rutten 
längs västkusten är en 
favorit.
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 p Ankra över sand i det 
extremt klara vattnet vid 
playa de Sant Joan.

den sista biten upp mot Mallorcas nordligaste punkt, Cad 
de Formentor. Klipporna stupar ner i havet och de vas-
sa bergen bjuder på ett skådespel av oändliga formskapel-
ser. Runt Cap Formentor finns många fina naturhamnar. 
Själva stranden Formentor är vit och finkornig och vattnet 
turkos blått. Besök gärna fyrhuset på udden, hela 210 meter 
över havet, och fascineras av utsikten. När vädret är klart 
går det att se Menorca. På vägen ner från fyrhuset ligger 
det kända lyxhotellet Formentor, som byggdes år 1929. Förr 
var stranden reserverad för hotellets gäster, men numera är 
den öppen för alla. Vi glider också förbi den vackra stran-
den Cala Murta. Den är bara 80 meter lång och kantad av 
branta klippor. 

Nu är det hög tid för oss att susa vidare upp mot Alcú-
dia. Pär rekommenderar oss att välja bort den stora ham-
nen i Alcúdia och istället satsa på Marina de Bonaire. Vill 
du ändå in till själva Alcúdia tar det cirka 30 minuter att 
promenera till gamla staden. Vi lägger till i Bonaire och 
Pär leder oss till 5 Oceanos Chillout, där vi svalkar törsten. 
Middag äter vi sedan på Bar Restaurante Cocodrilo, som 
ligger i hamnen. Vill du hellre ankra, så går det fint i det 
klara vattnet vid playa de Sant Joan. I Alcúdia kan du  hälsa 
på hos bröderna Miquel och Felipe Amorós Crawford. De 
driver microbryggeriet Beer Lovers i gamla staden. Testa 
deras öl på bakgården i huset, som har funnits i familjen 
i 300 år. 

Både ätande och social samvaro är viktig för mallorki-
nerna, vilket återspeglas i alla hamnar och byar vi besöker 

på vägen. Visst är det fint att unna sig en  avsmakningsmeny 
på någon av öns Michelinkrogar, men minst lika stor njut-
ning går att finna genom en kopp välgjord kaffe på mark-
naden, den där hemgjorda osten efter vandringen upp till 
bergsbyn, eller den nyfångade fisken i det lilla kustsam-
hället. Och det är just det som egentligen är grejen med 
den här turen; att inte stressa runt i jakt på de där måste- 
ställena – utan istället upptäcka en annan del av det mer 
genuina Mallorca. 

båtnytts rutt
Palma (Port Calanova)
Portails Nous
Porto Adriano
Cala Deia
Puerto Sóller
Sa Calobra
Cap Formentor
Cala Murta
Marina de Bonaire (Alcúdia)

Båtnytt gör rutten Palma 
– Alcúdia under en (lång) 
dag. Det beror på att vi har 
i uppdrag att lämna båten 
redan samma kväll. 
Vi har gjort resan längs 
västkusten flera gånger tidi-
gare, då uppdelad i mindre 
etapper. Här väljer vi ut våra 

favoritplatser. Har du mer tid 
så gör du självklart klokt i att 
sprida ut de olika stoppen 
över några dagar, eller som 
dagsutflykter. De flesta 
av våra besökta hamnar, 
stränder och byar kan du 
också nå med bil – om du är 
beredd att gå en bit. 

På vägen ner från 
fyrhuset ligger det kända 
lyxhotellet Formentor
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Bara äkta   vara

Erfarenhet, historia, traditioner 
och massor av kärlek. Få ting 
väcker så många känslor och krä-
ver så mycket kunskap som om-
händertagande och renovering av 
en klassisk träskönhet. Vi besöker 
Stockholms Båtsnickeri, som verk-
ligen vet hur en slipkloss ska dras. 
TEXT ANNA SANDGREN  FOTO MALCOLM HANES

Kanske är det doften av nyslipat trä, linolja 
och terpentin blandat med nybryggt kaffe 
och ett löfte om att få kika närmare på två av 
de fina Skärgårdskryssarna som just nu ligger 
förtöjda vid bryggan. Eller så är det den stora 

kunskapen, det starka engagemanget och den enorma kär-
leken, som svävar som en ande över hela varvsområdet, som 
får mig att vilja ta med mig dator och sovsäck och bosätta 
mig här på Stockholms Båtsnickeri. Båtnytt besöker snick-
eriet i Fisksätra över en dag och fullkomligt bombarderas 
av positiv träbåtsfrossa, gamla anrika traditioner – och nya 
spännande renoveringsprojekt. Båtarna som har fått sig en 
skönhetskur här på snickeriet sedan Andreas Millde starta-
de sin verksamhet 1996, är både välkända och många. Ett 
axplock är familjen Wallenbergs Refanut, som fick ett nytt 
teakdäck och Skärgårds-150:an Beatrice  Auroras 26 meter 
långa trämast. Ett annat är ” Tourenkreuzern” S/Y Talis-
man, som efter en omfattande renovering försetts med ett 
nytt epoxilimmat teakdäck, montering av doghouse och 
skylights, nytt peke och ytbehandling av skrovets insida. 
Här har också en 7,5 meter lång replika av Carl Plyms Krull 
byggts. Krull är en pass- eller racerbåt och god för dryga 
20 knop. 
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 p Överallt på snickeriet 
finns spår av generationers 
kärlek till trä och båtliv.

Stockholms Båtsnickeri utför de flesta uppdrag inom 
båtbyggeri och renovering. Sedan starten har  Andreas 
 Millde genomfört runt 20-30 större renoveringar och 
  mindre jobb på uppåt 200 olika båtar.

– Vissa enklare skador kan ta en dag att reparera, andra 
mer omfattande renoveringar kan kräva år. Såväl arbetsme-
toder, som kunskaper och erfarenheter varierar beroende på 
jobb och när båtarna är byggda. Därför är den historiska 
delen av en båtsnickares vardag också en viktig pusselbit. 
En båt byggd på 1960-talet skiljer sig mycket i konstruktion 
och formspråk jämfört med en byggd kring sekelskiftet. 

Den vanligaste anledningen till att båtägare kontaktar 
snickeriet är att de vill ha hjälp med olika skrovjobb. 

– Att göra arbeten i skrovet, det vill säga som enskilda 
insatser, är oftast ett mindre jobb än att byta ett helt däck 
och mindre kostsamma. Därför brukar de som har lite koll 
se till att hålla däcket i skick, medan man kanske inte alltid 
prioriterar skrovet. Vi gör en hel del jobb där det handlar 
om olika förstärkningar och byten runt mastfot, sandbord, 
propellerinfästningar med mera. 

Stockholms Båtsnickeri har vuxit rejält sedan starten. 
Idag är snickeriet ett av Sveriges största. Antalet anställda 
varierar över tid och beroende på vilka projekt och renove-
ringar som är aktuella.  

Båtbyggaren och båtsnickaren Bobby Cyrus kom till 
Stockholms Båtsnickeri 2008 och hade redan då gedigen 
erfarenhet av yrket. Han sprudlar av kunskap om både det 
rent praktiska hantverket och klassisk träbåtshistoria. Att 
kalla honom ett levande uppslagsverk i ämnet, är knappast 
en överdrift. Både Andreas Millde och Bobby Cyrus vittnar 

om det växande intresset för äldre träbåtar och liknar det 
vid en folkrörelse inom båtvärlden. Framtiden för klassiska 
träbåtar betecknar de som ljusare än någonsin förr. Där-
emot kommer ägandet att se annorlunda ut framöver. 

– Vi kommer att tappa en del träbåtar här i Sverige. En 
del säljs till utlandet och en del ruttnar bort. Den allmänna, 
stora bredden av träbåtsägare finns inte kvar. Folk har inte 
tid längre. Däremot kan vi se att de som skaffar träbåt idag 
gör det med ett stort intresse. De har fattat ett genomtänkt 
beslut och vill ha charmen. Vi ser fler uppsökande köpare, 

 p Andreas Milldes intresse för träbåtar började när han själv köpte en träbåt 
och insåg hur mycket kunskap och glädje det fanns förenat med livsstilen.
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 p Allt fler träbåtsägare 
 inser idag värdet av att 
vårda sin båt och de gör  
det med stolthet. 

De som skaffar träbåt idag gör 
det med ett stort intresse. De 

har fattat ett genomtänkt beslut 
och vill ha charmen 

 p En del av båtarna kräver mer omvårdnad än andra. De större projekten 
kan innebära år av arbete, medan andra går på någon dag.

som också är beredda att lägga ner mer pengar i sina båtar. 
Det leder till att de träbåtar som är kvar blir allt finare och 
i bättre skick. Idag är kommentaren ofta: ”Hur orkar du, 
hur har du tid?” Framöver kommer folk mer säga ”Wow 
vad häftigt!” Just för att de som verkligen äger träbåtar gör 
det med stolthet och det kommer att märkas. Svensken är 
enligt oss den bästa tänkbara kunden. Svenskar är kvalitets
medvetna, de vill ha noga utförda jobb som håller i längden 
och inte bara finish och glans på ytan, säger Andreas som 
2003 var med och gav ut praktverket Svenska träbåtar. 

De länder som framförallt har fått upp ögonen för de 
klassiska svenska skönseglarna är Tyskland, Nederländerna 
och Schweiz. 

– Förr såldes många svenska Skärgårdskryssare till fram
förallt Tyskland. Mest efterfrågade var SK30:or och även 
SK40:or. Det berodde på att många födda på 1940talet 
hade den äldre sortens körkort, där de fick traila även tyng
re båtar. Båtlivet i Tyskland handlar mycket om att segla 
och tävla på olika sjöar och det vanligaste är att man trailar 
sin båt. Den något yngre generationen har samma EUan
passade körkort som vi här i Sverige och då blir ett ekipage 
med S30:or och större båtar för tungt. Därför ser vi nu att 
efterfrågan på A22:or ökar starkt. I bland annat Berlin finns 
en hel mängd av vackert renoverade A22:or och de seglas 
dessutom aktivt, berättar Bobby. 

Mest eftersökta är, utöver Skärgårdskryssarna, också 
Rbåtar och Folkbåtar. Bland motorbåtarna står bland an
nat svenska Pettersson Sjöexpress och Forslundare, ameri
kanska Chris Craft och italienska Riva högst i kurs. 

En hel del träbåtsspekulanter kontaktar snickeriet för att 
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 p Anrika traditioner kräver 
både sin man och kvinna, 
men också rätt redskap. På 
snickeriet förenar man gam-
la metoder med ny teknik. 

 p Bobby Cyrus är uppvuxen med träbåtar och segling. Hans liv kretsar kring 
klassiska skönheter i trä och han är som ett levande uppslagsverk. 

Framtiden för klassiska 
träbåtar betecknar de som 
ljusare än någonsin förr

fråga om råd inför eventuella båtköp. Bobby och Andreas 
är rörande överens om att det allra viktigaste är att ta med 
en kunnig person för att göra en grundlig besiktning innan 
köpet av träbåt. 

– Tyvärr köper många för dåliga båtar och tröttnar. 
 Satsa hellre lite mer pengar och köp en välhållen båt. När 
den sedan har blivit din, tänk på att underhålla den, sköta 
om ytorna väl och se till att den sjösätts varje år. Då är det 
inte mer jobb med en träbåt än en plastbåt, menar Bobby. 

Träbåtsälskaren av idag och era typiska kunder vilka är 
det? 

– Ha, ha det går inte att säga att det är någon typisk 
person, snarare är det alla möjliga som kommer hit, ur oli-
ka samhällsklasser, olika yrken och olika åldrar. Det som 
förenar dem alla är intresset för träbåtar och att de insett 
värdet av att vara den som förvaltar ett kulturarv. Det är 
faktiskt också en av tjusningarna med vårt yrke, just möj-
ligheten att få träffa så många olika personer – men med 
samma gemensamma träbåtskärlek.  
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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



Lättsurfat
Med sex möjliga kombinationer i samma paket 
kan du surfa i alla väder. Och det ska gå lätt. Vi 
drog ut i byig vind och testade att vindsurfa med 
brädan du kan anpassa efter alla förhållanden.
TexT & foTo Max Carlgren
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 p Inne vid bryggan ser det 
lugnt ut, men så fort vi kom-
mer ut är det byig vind. Med 
den mindre segelstorleken 
blir det mycket lättare att 
komma upp.Jag var liten och brädan var stor. Så kan man 

sammanfatta mina försök att vindsurfa på 
80-talet. Jag orkade aldrig få upp seglet och 
bedömde vindsurfing som en omöjlig sport. I 
takt med att jag växte och rent fysiskt fick bätt-

re förutsättningar att orka surfa krympte sporten i Sverige.
– Jag har kollat på siffror och 1996 var sporten död i 

Sverige, säger Johan Ekstedt.
Han började också på 80-talet, som 14-åring, men gav 

till skillnad från undertecknad inte upp. Han har medal-
jer från både SM och VM och har varit med i toppen i 
världscupen i OS-klass. Vi besöker honom i hans hem nära 
sjön Ekoln för att testa hans vindsurfingkoncept som han 
kallar Dynamic Windsurfing. För det har hänt en del med 
vindsurfingen sedan jag snabbt gav upp i slutet av 80-talet.

På 90-talet, när vindsurfing dog i Sverige, hade sporten 
testat sig igenom en mängd olika brädor. Det fanns långa 
smala med stora segel som du kunde få bra fart på och 
det fanns små sjunkbrädor där du var tvungen att komma 
upp i fart omedelbart för att kunna surfa. Och så är det än 
idag. Ska du hoppa i stora vågor i Frankrike ska du ha en 
liten bräda, ska du segla fort i mindre vind vill du ha en 
större, bredare bräda. Då står du stadigt och kan plana i så 
lite vind som 4-5 meter per sekund och ändå komma upp i 
farter kring 15 knop. Men slutsatsen är att det inte funnits 
en bräda som fungerar till alla förhållanden.

– Jag insåg det när jag sålt min proffsutrustning till en 
kompis. Jag stod på bryggan och såg honom misslyckas 
med surfen eftersom förhållandena var fel. Då föddes idén 
till en anpassningsbar bräda, säger Johan Ekstedt.

Väderprognoser i all ära, det är när du står nere vid 

 vattnet och känner vinden och ser vattnet som du vet vilka 
förutsättningar dagen kommer att bjuda på. Johans plan 
var att ta fram en bräda som du kunde anpassa på plats, ja 
till och med ute på vattnet.

Det tog några år och han tog hjälp av designstudenter 
men landade till slut i en egen idé med en bräda i tre delar 

 t Johan Ekstedt har surfat 
sedan han var fjorton. Tan-
ken på en egen bräda kom 
för att han ville göra sporten 
enklare och mer tillgänglig.
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 p Seglet och masten 
väger några kilo. En stor 
del är genomskinlig för att 
förbättra sikten när du är 
ute och surfar.

För att slippa 
ha olika riggar 
är även seglet 
anpassningsbart

 p Seglet har lattor i båda delarna som överlappar över 
blixtlåset. Att minska seglet tar bara ett par sekunder och 
akterliket kan rullas ihop och fästas på brädan.

 p Aktern skjuts av och då har du mediumstorlek på brädan. 
I hård vind och vågor tar du även loss sidorna och får den 
lilla brädan som du kan hoppa och trixa med.

 p Två skruvar på sidan och en sprint i aktern håller ihop 
brädan. När du står på brädan och surfar märker du inte att 
den består av flera delar.

som är 80 centimeter bred och 265 cm lång i fullformat. 
Vill du ha en lite kortare bräda tar du av aktern och vill du 
ha en riktigt liten bräda för att köra hårt i vågor tar du bort 
sidorna och nosen och du har en liten bräda att hoppa i vå-
gor med. Den minsta brädan är märkt med S som i small, 
den mellersta med M och den största med L som i large.

För att slippa ha olika riggar är även seglet anpass-
ningsbart. Med en dragkedja kan du ta bort ett par deci-
meter på akterliket och få ett mindre segel i ett nafs.

– Under kurser som jag hållit har jag seglat upp till 
 elever som haft problem och dragit av en kvadratmeter 
på några sekunder så att de kunnat segla lugnare, berättar 
 Johan.

Samma vecka som vi besöker Johan väntar han sin för-
sta leverans av serietillverkade brädor. Det har tagit några 

resor till olika platser i Kina där tillverkningen sker för att 
hitta rätt fabrik att arbeta med. En komplett bräda med 
rigg kommer att kosta runt 26 000 kronor. Det är dyrare 
än vanliga brädor, men Johans argument är förstås att du 
får flera brädor i en.

– Med tre brädor och två möjliga riggstorlekar har du 
sex olika brädvarianter, då är det inte dyrt i jämförelse, sä-
ger han och ler.

Efter att ha hängt med Johan en stund är det uppenbart 
att han inte arbetar med vindsurfing för att tjäna en massa 
stålar. Han älskar vindsurfing, det syns på långt håll när 
han slänger upp brädan på ryggen och går ned mot stran-
den för att lära mig att surfa. Brädan sitter som gjuten på 
axeln, han balanserar den vant med en hand helt utan an-
strängning medan jag kämpar med en likadan bräda bak-
om honom under promenaden ned till vattnet.
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 p Namnet Dynamic 
Windsurfing kommer ur 
tanken att brädan ska kunna 
anpassas nere på stranden 
efter rådande förhållanden.

 t Johan sätter tillbaka 
akterliket med blixtlåset för 
att få riktigt bra fart när han 
ger sig ut.

Plötsligt klarar jag 
att parera byarna 
när kraften i seglet 
minskar

Det blir än mer uppenbart att han levt livet på en  bräda 
när han kliver ut på vattnet för att visa mig hur jag ska 
göra. Han styr brädan med pyttesmå rörelser i den byiga 
vinden. Glider ett par meter ut, visar hur jag ska ta upp 
seglet, hur jag ska vrida brädan i vinkel mot vinden och hur 
jag ska skota seglet och stå på brädan. Brädan och riggen 
rör sig precis dit han vill, till sist glider han långsamt in mot 
bryggkanten och stiger torrskodd i land med ett litet kliv.

Nu är det min tur. Trodde jag. Kollegan Anna  Sandgren 

är med på bryggan, hon har surfat en hel del i  tonåren, 
men har tagit en paus på runt 20 år.

– Får jag bara testa lite? säger hon.

Snart står jag och fotar Anna som bränner runt på 
sjön. Vinden är som sagt stark och byig men det är 
inga problem för Anna att surfa trots 20 års paus. Jo-
han drar ut på en annan bräda och planar förbi i full 
fart. Efter en stund hoppar jag på Johans bräda med 
den större varianten av seglet på 7 kvadratmeter.

Johan coachar från bryggan och jag sliter på. Föt-
terna kring mastfoten för att ha bra balans, upp med 
seglet, korsa händerna och vrid brädan i rätt läge mot 
vinden. Sedan in med seglet och iväg. I teorin. De 
flesta gångerna hamnar jag baklänges i vattnet efter-
som vinden är rätt tuff.

Efter en stund kommer Anna in och jag byter 
 bräda till det mindre seglet och får en helt annan 
upplevelse. Plötsligt klarar jag att parera byarna när 
kraften i seglet minskar. För första gången i livet vind-
surfar jag! Efter någon timmes träning kan jag i alla 
fall ta mig fram med hjälp av vinden. Det går inte fort 
och är inte vackert, men det går.

Johan håller kurser i vindsurfing och rekom-
menderar förstås att du börjar så. Och jag är beredd 
att hålla med honom, oavsett om du kör Dynamic 
Windsurfing eller vanliga brädor. För det är en hel 
del att hålla reda på. När jag gör fel är det tungt och 
svårt, när Johan ropar mig till rätta från brygga blir 
det lätt och lite mindre svårt. Men ska du vindsurfa 
är det vettigt att ha rätt teknik i botten. Och med ett 
segel som kan göras mindre kan även en nybörjare 
som undertecknad vara uppe och surfa i ett nafs. 
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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 



Serva väSten
Uppblåsbara räddningsvästar blir alltmer populära, men 
de är långt ifrån underhållsfria. Så här tar du hand om din 
vanligaste personliga säkerhetsutrustning.

Uppblåsbara räddningsvästar väger 
 relativt lite och är definitivt smidigare än 
vanliga räddningsvästar att ha på sig och 
röra sig i, åtminstone innan de blåsts upp. 
De finns i många lockande färger och i flera 

olika utföranden för att passa alla, från hummerfiskare till 
havskappseglare. Vissa modeller har en inbyggd livsele att 
säkert haka fast livlinan i, nödljus som syns extra bra i mör-
ker, eller kanske en skvättskyddande huva. Eller så kan de 
enkelt extrautrustas med detta, allt efter hur mycket skydd 
och säkerhet man önskar.

Men alldeles oavsett vilken modell man väljer och hur 
den är utrustad, kräver den ett visst underhåll. Uppblåsbara 
räddningsvästar är visserligen både moderna och bekväma, 
men måste få kärlek och omvårdnad för att fungera till-
fredsställande om det skulle bli allvar. Ibland händer det 
nämligen att de inte funkar som de ska, och så gott som 
alltid är orsaken bristande underhåll.

Solljus, salt, smuts och fukt bryter på sikt ner din upp-
blåsbara räddningsväst. Ta därför för vana att regelbundet 
veckla ut västen, skölja den, kanske tvätta den försiktigt 
med milt tvättmedel och lufttorka den. Utlösaren tål nor-
malt en lättare avsköljning, men kan förstås inte doppas 
i vatten, så skruva först loss den för att vara på den säkra 
 sidan. Då kan du samtidigt kolla utgångsdatumet; är det 
passerat så är det bara att byta utlösaren direkt.  Chansa 
aldrig med för gamla grejer. Detta gäller förstås ock-

så  eventuellt nödljus, som måste bytas ut när batteriets 
 utgångsdatum passerat.

Kolsyrepatronen får inte vara rostangripen och måste 
väga exakt så mycket som den vikt som präglats in på den. 
Annars måste även den bytas ut. Kolsyrepatronen ska också 
vara helt inskruvad, och sitta hårt fast. Det har förekom-
mit att kolsyrepatroner skruvats ur av sig själva, så även 
de behöver kollas ofta. Det finns tillverkare som lanserat 
speciella skydd, som kan eftermonteras för att förhindra 
detta problem. Kolla i butiken eller med tillverkaren vad 
som gäller för just din räddningsväst.

TexT & foTo Joakim Hermansson

 p Packa ihop din väst noggrant när den löst ut eller du haft den uppblåst för 
inspektion. Ta sakkunnig hjälp om du känner dig det minsta osäker.

 p Det här är en vanlig typ av uppblåsningsmekanism, med 
vattenkänslig svart utlösare och den blanka kolsyrepatronen.

 p På många västar anges vilken kolsyrepatron och utlösare 
som ska användas när dessa behöver bytas ut.

 p Västens nödljus har också bäst-före-datum. Byt ut nöd-
ljuset om det, som på denna väst, är för gammalt.
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På vissa uppblåsbara räddningsvästar finns två gröna fält 
som visas på utlösningsmekanismen när kolsyrepatronen 
och utlösaren är felfria och tillräckligt hårt inskruvade. På 
några västar syns dessutom fälten genom en transparent 
liten ruta i västens hölje. Vissa modeller av utlösnings
mekanismer har säkerhetsstift som ska sitta på plats för att 
förhindra att västen ofrivilligt råkar lösas ut. Kolla även 
att dessa sitter som de ska. Stiften ingår när man köper en 
utbytessats med kolsyrepatron och utlösare. 

Minst en gång om året bör du blåsa upp hela västen och 
låta den ligga ett dygn eller mer, så du kan konstatera att 
den inte läcker ut luft. Blås upp den genom slangen, och 
töm sedan ut luften samma väg när västen noggrant ska 
vikas ihop igen. Vik bara ihop västen om den är helt torr, 
annars kan delar rosta eller mögla. Kontrollera då också att 
snöret för manuell utlösning av kolsyrepatronen sticker ut 
utanför höljet, så att det lätt kan kommas åt om den auto
matiska utlösaren inte skulle fungera.

Slutligen kontrollerar du att alla remmar och spännen 
är hela och välfungerande, och att det finns ett grenband 
på västen. Utan rätt injusterat midjeband och grenband, 
kan västen åka upp i armhålorna och över huvudet på dig 
när du behöver den som bäst. Det vill du garanterat inte 
vara med om.

Känner du dig osäker eller tycker att det verkar för 
krångligt att underhålla din uppblåsbara räddningsväst? 
Lämna då in den och få det gjort, eller gör det tillsammans 
med andra, exempelvis i Svenska Kryssarklubbens regi. Det 
kan rädda ditt liv.  

 p På kolsyrepatronen som blåser upp västen finns en vikt präglad. 
 Kontrollera med en exakt våg att vikten stämmer, kassera patronen annars.

Tvätta, skölj och torka 
västen regelbundet.
Byt ut för gamla utlösare 
och nödljus.
Byt ut kolsyrepatron som 
inte håller vikten.
Se till att patron och 
utlösare är ordentligt 
inskruvade.
Kontrollera säkerhets-
stiften.
Blås upp västen minst 
en gång om året för att 
upptäcka läckage.
Vik bara ihop västen om 
den är helt torr.
Linan för manuell 
 utlösning ska sticka ut.
Kolla alla remmar, 
 spännen och grenband.

tips

 p Blås upp din väst regel-
bundet, minst en gång per 
år, och låt den sedan ligga 
uppblåst i ett dygn så att 
eventuella läckor avslöjas.
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Stålskal
G hostek Atomic 2 är ett nytt skal som ska skydda din 

telefon från vatten och stötar. Hittills har redaktionen 
föredragit fodral från amerikanska Lifeproof. Frågan är 
om Ghostek kan vara en seriös utmanare. Ett problem 
med Lifeproof som vi haft är att delen som sitter vid 
knappen där du sätter på och av ljudet på Iphone har 
slitits ut efter en tid och det har gått hål i skalet.

Därför är Ghosteks lösning intressant då den består 
av en ram i aluminium runt kanterna och fram- och 
baksida i gummi och plast. Tyvärr har Ghostek löst 
problemet med ljudknappen genom att skapa ett annat 
problem. Du vrider på och av ljudet med en liten räfflad 
stålknapp. Problemet är att den knappt går att vrida, 
den är för liten att få tag på och sitter för hårt. Den lär 
inte gå sönder, men den är också näst intill oanvänd-
bar.

I botten skyddas ladduttaget och hörlursuttaget 
av två gummiploppar. Det är inte så svårt att räkna 
ut att dessa kommer att slitas loss så småningom. 
Recensioner på nätet pekar på att detta verkar vara det 
vanligaste problemet, tillsammans med ljudknappen.

Fodralet erbjuder däremot bra skydd mot stötar och 
vatten. Innanför aluminiumramen är det vadderat mot 
telefonen så att smällar inte ska föras vidare. Vatten-
skyddet håller ned till en meters djup. Plasten framför 
skärmen försämrar känsligheten när du pekar, men den 
går att använda om du trycker lite hårdare. Tyvärr blir 
kvaliteten på bilderna betydligt sämre med skalet på. 
Atomic 2 är ett okej skal med lite för många brister för 
att kunna klå Lifeproof.

Pris 500 kronor
ghostekproducts.com

Tät telefon
U nder sommaren har havsguden krävt några offer av mig och min bekantskapskrets. En telefon gled 

ur en påse som inte var knuten, gjorde ett perfekt dyk in under bryggan och dog. En annan landade 
på en klippa och sprack och minst två telefoner har knäckts under båttester. Telefonen är alltid med, 
för att ta bilder, kolla väder och kanske navigera. Ett vattentätt skal kan vara bra, men då ska det 
sitta på. Eftersom alla vattentäta skal ger sämre bilder och dubbel storlek på den annars slimmade 
telefonen är det lätt att låta bli att använda skalet.

Samsung Galaxy S7 löser det problemet. Telefonen är helt vattentät, utan fula pluggar eller 
annat som stör. Den är snygg, smidig och tålig. Jag har använt den en hel del i båtar, både privat 
och under jobb. Den tar bra bilder och är ett perfekt sällskap somriga dagar på bad utflykt. Jag 
har även plåtat under vattnet och låtit barnen göra detsamma. Den flyter givetvis inte, så du får 
hålla i den hårt eller hålla dig på grunt vatten. Men det är roligt att kunna ta undervattensbilder 
och sedan dela dem direkt på Instagram eller Facebook.

Eftersom den är tät utan att du behöver plugga några kontakter kan du ladda den i båten 
från cigguttaget medan du använder den. Det är bra om du använder den till sjökortsappar, 
då är skärmen på full ljusstyrka och gps:en går för fullt. Utan laddning dräneras batteriet fort. 
Det enda problemet jag stött på är när det varit vatten i kontakten, då säger telefonen till dig 
att torka ur kontakten innan du laddar. Det räcker med att blåsa torrt för att det ska fungera 
igen.

S7 kör Googles operativsystem Android och alla tänkbara appar för navigation, väder 
och annat finns att ladda ned.

Pris cirka 7 000 kronor
Samsung.se
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FEM LAGER ALUMINIUM OCH ROSTFRITT STÅL 
FÖR JÄMN VÄRMEFÖRDELNING OCH NON-STICK EGENSKAPER

DIAMETER TOPP 255 MM DIAMETER BOTTEN 180 MM HÖJD 76 MM

BALANSERAT UGNSTÅLIGT HANDTAG

DIREKT FRÅN PROFFSKÖKET

WOK – EN FRANÇAIS

THE CHEFS’ ESSENTIAL KIT från Professional Secrets är en unik serie av 
de viktigaste redskapen från ett restaurangkök. Men redskapet är inget 
utan kunskapen. Du hittar sauteusen, kunskapen, tipsen och inspirationen 
på professionalsecrets.se

Vårt sortiment hittar du i utvalda Cerverabutiker och på cervera.se

225x298_PS_sauteuse_BŒtnytt_16_9.indd   1 2016-08-16   14.39
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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!
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Ny sjökortsapp
N orska I-sea har tagit fram en ny app för fritidsbåtar, 

efter att tidigare ha gjort marina navigationslösning-
ar för kommersiellt bruk. Appen heter Embark och är 
gratis att ladda ned från Appstore och Google Play. Har 
du oturen att vara svensk måste du köpa sjökort för 
att kunna använda appen, det är en prenumeration för 
ett halvår eller ett år som kostar 229 respektive 369 
kronor. I övriga elva länder som ingår kan du använda 
onlinekartor gratis men är tvungen att betala för offline- 
bruk, alltså för att ladda ned kartorna till appen.

Jag köper ett år för 369 kronor och kör igång. 
Kartorna är tydliga och du zoomar och panorerar 
med fingrarna. En stor fördel är att du även kan gå in 
på webben på embark.io och titta på dina kartor på 
datorn. Du kan även göra rutter som synkas till alla 
enheter, men när jag ska spara rutten stöter jag på 
patrull: det kostar 109 kronor om året att kunna göra 
rutter. Okej, det må det vara värt. Jag betalar och 
sparar rutten på datorn som omedelbart dyker upp i 
surfplattan och i telefonen.

Sökfunktionen hittar inte småöar som Kalvön utanför 
mitt sommarställe. Tyvärr hittar den inte heller Boda 
brygga som ändå har regelbunden skärgårdstrafik. 
Men hamnar dyker upp, och resultatet presenteras 
med kartbild, väderprognos med temperatur och vind 
just nu. Vill jag har mer detaljerat väder kostar det 65 
kronor om året. Och för att kunna justera till nattläge 
med mörka kartor kostar det ytterligare 40 kronor 
per år. Det finns även en så kallad radar med ais, 
den  kostar 319 kronor per år, men där har min lust 

att betala tagit slut. Jag googlar på funktionen och 
radarn visar andra som använder Embark i närheten 
och ais-informationen hämtas från internet, det känns 
inte värt 319 kronor. Summan för ett år med svenska 
sjökort, ruttplanering, väder och möjlighet till nattläge 
blir 583 kronor per år. Detta förlängs automatiskt om 

du inte går in i App Store via appens inställningar och 
stänger av automatisk förnyelse. Det har jag gjort. Jag 
tycker att priset är okej, men det känns lite lurigt att jag 
måste lägga till mer och mer för olika funktioner.

Pris från 229 kr per år.
Embark.io
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F I N N M A S T E R  H U S K Y

A N E W B R E E D  -  H U S K Y  R 6
I över 25 år har vi tillverkat glasfiberbåtar. Vi har nu svetsat samman vår erfarenhet från glasfiberproduktion 
med ett slitstarkt aluminiumskrov. Då vi började skissa på vår nya serie var egenskaper som pålitlig, trygg, 

uthållig och slitstark de viktigaste. Samma karaktärsdrag som kännetecknar hunden Husky – där av namnet. 
Med Husky kommer du kunna uppleva livet på sjön på ett helt nytt sätt.  



Bort med den 
ytliga livsstilen 
och fram med det 
mer meningsfulla

KÄRLEKENS 
ÄDLA KONST 
Kanske är det åldern. I dubbel bemärkelse. 

Få saker – ja faktiskt även de mest pengas-
tinna prylarna inbegripna – imponerar mer 
på mig än kunskap. Kunskap är som tid och 
trygghet. Något alla vill ha mer av. Men som 

varken kan köpas för pengar, eller genom böner till någon 
i ovan. 

Den här krönikan är en hyllning till alla duktiga båt-
hantverkare och engagerade träbåtsägare. Till dem som 
med tålamod, kärlek, hårt slit och ofta med mödosamt 
nedlagd tid, förvärvat kunskap om hur vår flytande kul-
turskatt bör förvaltas – och i viss mån förädlas. De som 
 håller historien flytande. 

I en tid när allt annat forsar fram snabbare än de där 
sprillans nya heta aluminiumfartmonstren med hästkraf-
ter som överskrider varje normalt förnuft, är det skönt att 
kunna greppa något verkligt beständigt, som är mer än ett 
halmstrå – även om vissa kallar dem för både brädhögar 
och myrstackar. Men vad finns kvar på riktigt i den värld vi 
kallar verkligheten om inte kunskap och tradition? 

Nu känner jag mig som den där gamla båtvarvsgubben, 
som inte gillar förändringar. Så är det absolut inte. Jag tyck-
er däremot att kunskap är värt att klamra sig fast vid och  
som borde värdesätta högre. Jag kan rent av sträcka mig till 
att säga att renovering av äldre träbåtar kan stå som symbol 
för det allra nyaste kunskapssamhället. Ett positivt sådant. 
Det har även allt fler svenskar upptäckt, åtminstone sett 
till hur många som idag anlitar någon av våra  båtsnickare, 
köper litteratur med båtrenovering i  fokus, deltar i studie-
cirklar och diskussionsgrupper på  nätet,  bildar föreningar 
och besöker veteranbåtmässor.  

En av dem som har fördjupat sig i ämnet är etnologen 
Mattias Frihammar vid Stockholms universitet. (Båtnytt 
återkommer till hans forskning i senare nummer.) Han an-
ser att det stora intresset för träbåtar är en del av den nos-

talgi och vurm för kulturarvet som råder i hela västvärlden. 
Hans forskningsprojekt heter Luktar godare och kluckar 
skönare. Här undersöker han vilka  ideal och värden som 
är förknippade med intresset för äldre tiders fritidsbåtliv. 

Att det råder ett växande intresse för kulturarvet i hela 
västvärlden står klart. Intresset för äldre fritidsbåtar kan 
ses som en motreaktion mot vårt snabba slit och släng- 
samhälle, där det snarare är snabba cash-mentaliteten som 
råder istället för sunt förnuft och äkta vara. Det är också 
det som många veteranbåtsägare säger sig söka; det äkta 
och autentiska. Bort med den ytliga livsstilen och fram 
med det mer meningsfulla. 

Samtidigt är det fortfarande svårt för oss tjejer och 
kvinnor att slå oss in i båtklubbskulturen. Den tillhör än 
idag männen. 

Om bara några av dörrarna kunde sparkas in skulle 
den där manliga kärleken till träbåtar som faktiskt finns 
på båtklubbarna leda till något riktigt gott för oss alla. Än 
så länge är det en arena där männen har hittat sin fristad 
att ösa kärlek och ömhet över ett tacksamt objekt. Och 
innerst inne tycker jag ändå att det är rätt ok, för hellre en 
träbåtskultur som svämmar över av kärlek än en sjunkande 
kulturskatt.  
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HUR CANDOCK FUNGERAR
UNDERHÅLLSFRITT & ENKELT
ATT MODIFIERA VID BEHOV

INSTALLERA SJÄLV ELLER LÅT
VÅRT SERVICETEAM TA HAND

OM ALLT DET PRAKTISKA

ANGE KOD “BÅTNYTT” FÖR ATT 
TA DEL AV DENNA KAMPANJ

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT
& PROJEKTLEDNING

info@nordicpowersport.se
www.nordicpowersport.se

011 - 400 16 00

20% RABATT
VID ORDER

INNAN 31/12

BRYGGOR - BÅT & VATTENSKOTERBRYGGA
LANDGÅNGAR - HAVSPOOL - BADFLOTTE

MARKNADENS ENDA BRYGGSYSTEM MED 20 ÅRS GARANTI
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Till per lohedenfem frågor

100 fot och
jättebesättning

Hur gör du för att få ihop logistiken? 
– Allt handlar om samarbete och noggrann pla-
nering. Det är viktigt att ha en besättning med 
god sjövana och som är villig att samarbeta. 
 Busar vädret med oss gäller det att kunna kom-
municera med tecken och genom att man helt 
enkelt känner varandra. Vi har en kärntrupp 
med besättningsmän på 15-18 personer som va-
rit med från start och det betyder mycket för re-
sultatet både på kappseglingsfältet och ombord. 

Även om båten är stor så är ju den rent fysis-
ka ytan begränsad. Får du inte spring i benen 
och vad gör du egentligen hela dagarna?
– Ha, ha vi äter massor av godis och njuter av 
alla naturupplevelser. Havet blir man aldrig trött 
på, det är i ständig förändring. Du lär dig att bo 
spartanskt, med andra seglare och med begrän-
sad komfort. När vi är i hamn brukar jag försöka 
smita ifrån för att cykla, eller ta en paddeltur. 
Jag gillar att röra på mig. Visst får jag spring i 
 benen ibland, men det är också en vana. Dess-
utom håller en ständig teknikutveckling och 
nya  former av design igång min nyfikenhet. I en 
värld med ständigt nya möjligheter går det inte 
att få spring i benen, i varje fall inte mentalt. 

Hur många sjömil har du seglat med 
Hyundai båten? 
– Vi gör våra turnéer varje år och vissa år blir 
det längre sträckor, så som upp till Luleå dit 
jag har streckseglat tre gånger. Det tror jag 
 ärligt att få andra har gjort. Varje år seglar vi 
över till västkusten och har en mängd aktivite-
ter och  seglingar även där. Jag har rundat Skåne 

med Hyundaibåten minst 60 gånger och vi har 
 seglat ett otal gånger både till Köpenhamn och 
Helsingfors, men också till S:t Petersburg och 
 Tallinn. Totalt handlar det om 25 000 sjömil, i 
runda slängar. 

Var har du din favorithamn? 
– Jag har ända sedan barnsben tillbringat mina 
somrar i Bohuslän och det var här min passion 
för segling väcktes när jag som sjuåring kajkade 
runt i optimistjolle. Det har satt sina spår och 
jag är fortfarande förundrad över hur  vackert 
och energigivande det är i trakterna utanför 
 Lysekil. Här har jag mina egna hemliga ställen 
dit jag gärna tar kajaken. 

Du har också seglat andra båtar vet jag. Vad 
är det som fortfarande driver dig?
– Stämmer, jag har skeppat en del andra båtar 
tidigare, bland annat fem gånger tur och retur 
över Atlanten, elva gånger Medelhavet fram och 
åter, samt gjort tre säsonger med seglingar runt 
i Medelhavet och även seglat till Australien. Se-
dan har jag nog glömt bort en hel del seglingar 
också. Segling är sedan många år mitt yrke och 
jag kommer nog aldrig kunna gå i land helt och 
hållet. Jag trivs med vattnet under mina fötter 
och horisonten runt mig. Segling är ett äventyr i 
det lilla. Det räcker som drivkraft. Om jag visste 
vad som var den egentliga lockelsen med seg-
ling, alltså vad som gör det här så roligt,  skulle 
jag nog sluta. Då hade jag ju fått svaret och 
spänningen försvunnit. När jag går i  pension lär 
jag säkert kasta loss igen, fast då med en helt 
egen kurs, säkert mot Söderhavet. 

med sina dryga 30 meter stjäl Hyundaibåten uppmärksamheten. 
Per Loheden har ansvarat för båten ända sedan den började byggas 
1999 och under mer än halva året lever han ombord. Under kapp-

segling krävs det 24 man i besättningen.

Klass Super Maxi 100
Längd 30,5 meter 
(100 fot)
Mast 40 meter (131 fot)
Bredd 6,5 meter (21 fot)
Djup 4,5 meter (14,8 fot)
Vikt 13 ton
Segel Storsegel 290 m2

Spinnaker 700 m2

Designer Ron Holland
Ägare Berti Söderberg

båten

TeXT ANNA SANDGREN FoTo MAlCOlM HANES

 p Per Loheden är inne på sitt 17:e år som skeppare på 
100-fotaren Hyundai. Att få logistiken att fungera ombord 
är en av de största utmaningarna. Hittillls har han seglat 
drygt 25 000 sjömil med båten. 



Pålitligt och

 säkert skydd för

båt, husbilar,

maskiner, hus,

transporter
Krympplast

Krympplasta din båt själv!

Instruktionsfilmer på www.drev.se

Krympplast - det bästa sättet att förvara och skydda!
Med krympplast skapar du ett hållbart och säkert skydd för allt
från båtar, maskiner till hela hus. Bara fantasin sätter gränser för
vad man kan göra. Till skillnad från en presenning blir passform -
en perfekt och plasten kan inte fladdra och blåsa  sönder. Ingen
oro över höststormarna längre som blåser  sönder din täckning!

Plasten från Dr Shrink är tillverkad av ren polyethylene utan
 inblandning av returplaster vilket gör den enklare att arbeta med
samt starkare. Vid förbränning av den återvunna plasten bildas
koldioxid och vatten.

Gör-det-själv-kit 

för krympplastning.

Perfekt för att prova på. 

Gasolvärmare finns för uthyrning.

Ring oss på 08-7651090

PB_shrink_aug2016_Layout 1  2016-08-09  17:36  Sida 1



Vinn!
uppblåsbar  

flytväst från  
baltic

Rätt svar i förra numret 
var Sargo 31 Explorer. Det 
visste bland andra Kent 
Gravesen. Grattis!

vinnaren

Kan du appen?  
Vinn en Väst!
Nu kan du som har örnkoll på navigationsappar 
vinna en uppblåsbar flytväst från Baltic! Para ihop 
rätt app med rätt namn. Mejla ditt svar till 
max.carlgren@egmont.se  
och märk mejlet ”Båtfrågan”. 

1

A

b

C

2 3

Garmin Bluechart
navionics europe
Seapilot

78 09 2016

Gissa AppentävlinG



FINNMASTER

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

www.yamaha-motor.se

Nu endast: 183.000:-



MARKNADEN

Båttrailer

Www.nyvab.seWww.nyvab.se

Skydda båten för transport eller vinterförvaring, med kraft ig, seg och 
UV-beständig krympfi lm.
Använd gaspistolen RIPACK 3000 för snabbt och snyggt resultat,
förlängare fi nns som ti llval i fl era utf öranden.
Bred och kraft ig tape, självhäft ande venti ler, VG-spännband, luckor
med dragkedja m.m.

OMPACK, Lager i Göteborg • tel 031-40 69 00 • fax 031-40 65 50 • info@ompack.se • www.ompack.se
NYHET! Nu även fraktf ritt  i hela Sverige!

Skydda båten för transport eller vinterförvaring, med kraft ig, seg och 

Shrinkwrap & Boatcare

BLI FADDER!
WWW.SOS-BARNBYAR.SE

PG: 900203-1 TEL: 020-940600

 • Få tillgång till över 30 av de 
mest populära titlarna hos 
Egmont Publishing.

 • 49 kr/månad - 50% rabatt för 
prenumeranter hos Egmont.

• Ingen bindningstid.

Beställ på www.flipp.se

Vad vill du 
läsa just nu?

Magasinappen  
för hela familjen

Prova 
en månad 

gratis!

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m

18_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:5918_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:59

Info på www.nackakapelltvatt.se
tel: 070-205 84 09

Adress: Stenhuggarvägen 2R, 132 38 Saltsjö-Boo
Vi skickar även säck med förbetald frakt för inlämning på Posten.
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MARKNADEN

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 

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

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

HENSONS TVÄTT
Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-41 26 36  

www.hensons.se   info@hensons.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

070-712 43 93

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Testamentera en gåva till framtiden.

Du behöver inte vara en ängel 
för att rädda liv.
Det räcker med lite 
bra planering.
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marinmäklarna ab
hamnen nacka strand 

www.marinmaklarna.se +46 8 4669515

åf:ostkusten



Distrubieras i norden av STA-BIL Nordic AB

Läs  mer på STA-BIL.Se
mAIL: info@sta-bil.se / TeL: 020-1202822

Dagens bränsle åldras snabbt och kan ge allvarliga motorskador. sTA-BIL® råder bot på 
problemen och rengör dessutom bränslesystemet för optimal prestanda.  
Gör som din motortillverkare rekommenderar, använd sTA-BIL®  så du kan njuta av livet 
på sjön, inte meka. 

sTA-BIL® rekommenderas av över 130 ledande tillverkare och har fått Industry Awards 
av bl.a Honda, mercury, John Deere,  Kawasaki, shell, Gm, Ford, Volvo penta, m.fl. 

sTA-BIL®  överträffar alla tillverkares krav och är säker att använda, innehåller inga 
enzymer / biosider / alkohol.

130 LeDAnDe TILLVerKAre 
 reKommenDerAr STA-BIL® 
 BränSLeSTABILISATor

www.drev.sewww.drev.se
Reservdelar för drev och utombordareReservdelar för drev och utombordare

logga drev_Layout 1  2015-01-23  15:21  Sida 1


