
ASKELADDEN C65 BR

MED JETBÅT UPPFÖR NYA ZEELANDS FLODER

 NUMMER 3 2017  ÅRGÅNG 56   79:90 KR  89:90 NOK  9 EURO
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JOLLE MED  
BÄRPLAN

TEST Norsk fullträff med 
nya bowridern

SÅ FUNKAR
RODKICK
Enklare och högre 
fart med kickstång

GUIDE

BENETEAU  
BARRACUDA 8
Bra för pendling 
och fiske

TEST

POGO 36 
TESTSEGLAD
Cruiser med 
drag av racer

TEST

SÖDRA 
BOHUSLÄN
Tre pärlor utanför 
turistparadisen

RESMÅL

VASSARE
EKOLOD
 NYA LOWRANCE 

CARBON 

TEKNIK

Första testet av 
nya XO DFNDR

        HAVETS  
LANDROVER
TEST
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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Haninge
Vardagar 10-19
Lördagar 10-15
Sön-/Helg 10-14

Sickla
Vardagar 10-20
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Göteborg
Vardagar 10-18
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

- Hämta erbjudande 
på webben eller 
i butik

Västervik
Vardagar 10-18

Mässpriser 2017

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma 
armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg,  
PVC under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag.  
(art.nr 02972) 678:-

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabiliserat 
marinblått tyg, PVC under sittdynan.   
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 458:-

Bäddset fyrar
Bäddset av mjuk och slittålig bomullspercale med 
motiv av fyrarna Pater Noster eller När. Setet inne-
håller ett påslakan 150x210 och två örngott 50x60 
cm. (art.nr: När 23097, Pater Noster 23098) 595:-

Baltic Flytoverall
Helt vind- och vattentät. Många fickor.  
Hängslen för bästa passform.  
Modellen kan variera   
(art.nr 07670-07675) 2190N

Solcellspanel Flex
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler. Kan 
hängas upp i öljetterna som sitter runtom panelen.
50W (art.nr 06076) 1.195N 1.095:- 
Mått: 628 x 570 mm

100W (art.nr 06078) 2.290N 1.990:- 
1130 x 570 mm

10A Regulator Plug-in 
 (art.nr 05756) 369:- 295:-

Ankarspel aktermontage  
S900 / S2000
Nytt 12V ankarspel som är speciellt utvecklat för 
aktermontering. Med stöd för frifall, blyad lina på 
12-16 mm och automatisk stoppfunktion. Levere-
ras med kontaktor, manöverpanel, automatsäkring 
& koppartråd för stoppfunktionen.  
S900 båt <32’ (12336)  12.490N 10.895:- 
S2000 båt <48’ (12337)  15.490N 13.895:-

Ankarspel aktermontage Balder
Ankarspel för aktermontering och användning  
med blyad lina 12-16 mm. Levereras med relä,  
säkring, autostopkit med platta, manöverpanel 
+ kablage.
600W båt 6-9 m (12800)  11.895N 10.690:- 
900W båt 8-12 m (12802)  13.695N 12.290:-

Ankarspel Engbo Maxi paket
Ankarspelspaket avsett för båtstorlek upp till 
50 fot (15m) med en ankarvikt på 10 – 30kg. 
Dragkraft 500kg. Konstruerat för ø 14-16mm 
blyad lina. Levereras med: El box, motorkabel 4x 
2m, automatsäkring, manöverpanel med kabel, 
skrovgenomföring samt fjärrkontroll.  
(art.nr 12880)  25.995N

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm 
blyad ankarlina. Levereras komplett med fjärr- 
kontroll, motor/växelhus, däcksenhet i en kom-
pakt enhet, säkring samt manöverpanel. Tillverkat 
av rostfritt stål. För båtar 6 - 12 meter  
(art.nr 12325) 16.390:-

Förtöjningslina Robline
Färdigsplitsad 16-flätad förtöjningslina 
 tillverkad av polyestersilke.   
ETT PARTI!
ø 14 mm / 8 m (art.nr 15285)  198:- 
ø 16 mm / 8 m (art.nr 15280)  238:-

Svensk Sjöatlas
Svensk Sjöatlas innehåller bilder på sjökort och är 
tänkt att användas för att planera resor men även i 
utbildningssyfte. (art.nr 70870) 620N

Kikare med  
pejlkompass & avståndsmätare
Vattentät och imfri kikare med auto- och eyefokus, 
avståndsmätare och pejlkompass. Levereras med 
halsrem, rengöringsduk och hård väska. Blå lins, 
Bak4 gul/svart gummiklädnad. 
(art.nr 04062) 1.495:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann. 
Levereras med ett 6 m teleskopspö, 
markspett samt förvaringsväska.  
(art.nr 01246) 1.098:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med  
monokristallina celler. Solcellerna är monterade på 
kraftigt tyg. Levereras med: 2 m fast kablage med 
fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel 
med kontakter i båda ändar, 1 m förlängnings-
kabel med kontakt i ena änden och lösa kablar i 
den andra.
50W (art.nr 05753) 1.990N 1.690:- 
Mått: 745 x 655 x 5 mm

100W (art.nr 05754) 3.690N 3.090:- 
Mått: 1490 x 655 x 5 mm

10A Regulator Plug-in 
 (art.nr 05756) 369:- 295:-

Kylskåp Cruise 42 liter
CR 42 följer de mått som blivit standard i tusen-
tals båtar, med volymen 42 liter och frysfack på  
4 liter med lucka. Mått: 525x380x475  
(art.nr 08952) 5.690N

Hänglås klass 3
Klass 3 lås för båtar, motorcyklar och  
mopeder. Används med låskätting 02895.  
 (art.nr 02875) 295:-
Låsskätting klass 3 2 m med löpögla
 (art.nr 02895) 495:- 395:-

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer 
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ 
nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.990N

Icom VHF IC-M25 bärbar
(art.nr 64090)  1.990D
Icom VHF IC-M93D bärbar
(art.nr 64089)  3.490D 3.250:-

Cobra VHF MR HH350
(art.nr 04143)  1.750D 

Cobra VHF MR HH500
(art.nr 04145)  2.050D 1.890:-

Autopilot EV-100 Hydraul 
Senaste autopiloten från Raymarine för båtar med 
Hydraul styrning. Passar båtar upp till 7,5ton. 
Levereras med ACU-100 kursdator, EV-1 kom-
pass, P70R kontrollenhet, 0,5L hydraul pump och 
kablage för inkoppling. (art.nr 05164) 14.990D

Autopilot EV-200 linjär 
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar. 
Passar segelbåtar upp till 11 ton. Levereras med 
ACU-200 kursdator, EV-1 kompass, P70 kontroll-
enhet, roderlägesgivare, TYP1 linjärdrivenhet och 
kablage för inkoppling. (art.nr 05140) 29.990D

Autopilot EV-100 Ratt
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar 
med rattstyrning. Passar för båtar upp till 7,5ton. 
Levereras med ACU-100 kursdator, EV-1 kom-
pass, P70 kontrollenhet, rattdrivenhet och kablage 
för inkoppling. (art.nr 05160) 14.990D

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, 
avluftning ø 19 mm
24 liter (art.nr 04261) 1.450:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.750:- 1.350:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 2.095:- 1.595:-
Mått: 700 x 400 x 200  

Båt-WC std
Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, 
avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230)  1.250:- 
Båt-WC stor. (art.nr 04208)  1.695:- 1.295:-

Bennett Trimplan
Komplett elektrohydraulisk trimplanssats  
redo att installeras. 
M80 Båtar 17-20 ft (07129) 5490N 
M120 Båtar 20-23 ft (07131) 5890N 5295:-

Trimplans Auto
Justerar båten till optimalt gångläge.  
Passar alla  elektriska och hydrauliska trimplan. 
ACS R   (art.nr 07122) 5.450:- 
Justerar i sidled 
ACS RP   (art.nr 07123) 6.450:- 5.880:- 
Justerar i sid- och höjdled

Toalettömningspump Matromarine
En modern membranpump med många instal-
lationsmöjligheter. Perfekt för installation i trånga 
utrymmen. Dubbla backventiler. Tål torrkörning. 
(art.nr 04494) 1.595:-

Garmin 721
7’’ display. Trådlös uppkoppling mot plotter med 
WIFI så har man en iPhone, iPod eller iPad och 
garmins bluechart program på den så kan man 
skicka och ta emot waypoints spår och så vidare. 
(art.nr 69788) 8.690D

                                      Garmin 721xs
Plotter/ekolod-kombinationen har 60% mer 
bearbetningskraft än dess föregångare. Inkluderar 
en 7” WVGA-pekskärm med en ”nyp och zooma”-
skärm, HD-ID™-ekolod och CHIRP-möjligheter. 
(art.nr 69789) 9.490D

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 8 m 
och motorbåtar på ca 6 meter. Levereras med kabin- 
termostat, bränslepump, avgasljuddämpare och  
kablage. (art.nr 04394)  12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 10 m 
och motorbåtar på ca 8 meter. Levereras med kabin- 
termostat, bränslepump, avgasljuddämpare 
och kablage. (art.nr 04396) 16.790N

Bogpropeller 55 kP.
6-bladig propeller för tystare  
gång. 12V. 4,2 Hk.  
(art.nr 07042) 13.990:-
Glasfibertunnel
ø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047)  790N

Gripsholm bäddset micro
Bäddset i mikrofiberkvalitet som tar liten plats och 
torkar snabbt. Storlek 150x210 + 50x60 cm.  
100% Polyester. Marint motiv.  
Mariehamn (art.nr 23101)  248:- 198:- 
Hörviken (art.nr 23134)  248:- 198:-

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa.  
Förpackad i en robust plastlåda med handtag. 
Kättingen är en europatillverkad kvalitetskätting 
i gulkromaterad stål med länkar i fyrkantsprofil. 
(art.nr 95490) 895N

LoCK oCH SITTRING AV 

uGNSLACKERAT TRä

Bennett Trimplan Bolt Rocker
Elektrisk trimplansats levereras komplett med trimplan,  
cylindrar och 6 m kabel samt manöverpanel.. 
Båtar 15-19 ft (art.nr 07201) 7.290N 
Båtar 19-24 ft (art.nr 07203) 7.590N 6895:-

Plotter/ekolod Go7 XSE inkl sjökort & aktergivare
Senaste sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay, ekolod & in-
byggt WiFi. Akterspegelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-12728-001) samt 
ett Navionics + sjökort medföljer till ett värde av 2.495:- (00840)  
(art.nr 63829) 11.490D *exempelområde 45XG andra områden går att välja!

Vattentät 
& flyter

10.690:-
600W

21.995:-

548:-

98:-
ø 14 mm

118:-
ø 16 mm

11.995:-
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1.095:-
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12.950:-

1.490:-
HH350

945:-
std

1.095:-
24 liter

4.890:- 1.195:-
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Mässpriser 2017

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma 
armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg,  
PVC under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag.  
(art.nr 02972) 678:-

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabiliserat 
marinblått tyg, PVC under sittdynan.   
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 458:-

Bäddset fyrar
Bäddset av mjuk och slittålig bomullspercale med 
motiv av fyrarna Pater Noster eller När. Setet inne-
håller ett påslakan 150x210 och två örngott 50x60 
cm. (art.nr: När 23097, Pater Noster 23098) 595:-

Baltic Flytoverall
Helt vind- och vattentät. Många fickor.  
Hängslen för bästa passform.  
Modellen kan variera   
(art.nr 07670-07675) 2190N

Solcellspanel Flex
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler. Kan 
hängas upp i öljetterna som sitter runtom panelen.
50W (art.nr 06076) 1.195N 1.095:- 
Mått: 628 x 570 mm

100W (art.nr 06078) 2.290N 1.990:- 
1130 x 570 mm

10A Regulator Plug-in 
 (art.nr 05756) 369:- 295:-

Ankarspel aktermontage  
S900 / S2000
Nytt 12V ankarspel som är speciellt utvecklat för 
aktermontering. Med stöd för frifall, blyad lina på 
12-16 mm och automatisk stoppfunktion. Levere-
ras med kontaktor, manöverpanel, automatsäkring 
& koppartråd för stoppfunktionen.  
S900 båt <32’ (12336)  12.490N 10.895:- 
S2000 båt <48’ (12337)  15.490N 13.895:-

Ankarspel aktermontage Balder
Ankarspel för aktermontering och användning  
med blyad lina 12-16 mm. Levereras med relä,  
säkring, autostopkit med platta, manöverpanel 
+ kablage.
600W båt 6-9 m (12800)  11.895N 10.690:- 
900W båt 8-12 m (12802)  13.695N 12.290:-

Ankarspel Engbo Maxi paket
Ankarspelspaket avsett för båtstorlek upp till 
50 fot (15m) med en ankarvikt på 10 – 30kg. 
Dragkraft 500kg. Konstruerat för ø 14-16mm 
blyad lina. Levereras med: El box, motorkabel 4x 
2m, automatsäkring, manöverpanel med kabel, 
skrovgenomföring samt fjärrkontroll.  
(art.nr 12880)  25.995N

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm 
blyad ankarlina. Levereras komplett med fjärr- 
kontroll, motor/växelhus, däcksenhet i en kom-
pakt enhet, säkring samt manöverpanel. Tillverkat 
av rostfritt stål. För båtar 6 - 12 meter  
(art.nr 12325) 16.390:-

Förtöjningslina Robline
Färdigsplitsad 16-flätad förtöjningslina 
 tillverkad av polyestersilke.   
ETT PARTI!
ø 14 mm / 8 m (art.nr 15285)  198:- 
ø 16 mm / 8 m (art.nr 15280)  238:-

Svensk Sjöatlas
Svensk Sjöatlas innehåller bilder på sjökort och är 
tänkt att användas för att planera resor men även i 
utbildningssyfte. (art.nr 70870) 620N

Kikare med  
pejlkompass & avståndsmätare
Vattentät och imfri kikare med auto- och eyefokus, 
avståndsmätare och pejlkompass. Levereras med 
halsrem, rengöringsduk och hård väska. Blå lins, 
Bak4 gul/svart gummiklädnad. 
(art.nr 04062) 1.495:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann. 
Levereras med ett 6 m teleskopspö, 
markspett samt förvaringsväska.  
(art.nr 01246) 1.098:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med  
monokristallina celler. Solcellerna är monterade på 
kraftigt tyg. Levereras med: 2 m fast kablage med 
fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel 
med kontakter i båda ändar, 1 m förlängnings-
kabel med kontakt i ena änden och lösa kablar i 
den andra.
50W (art.nr 05753) 1.990N 1.690:- 
Mått: 745 x 655 x 5 mm

100W (art.nr 05754) 3.690N 3.090:- 
Mått: 1490 x 655 x 5 mm

10A Regulator Plug-in 
 (art.nr 05756) 369:- 295:-

Kylskåp Cruise 42 liter
CR 42 följer de mått som blivit standard i tusen-
tals båtar, med volymen 42 liter och frysfack på  
4 liter med lucka. Mått: 525x380x475  
(art.nr 08952) 5.690N

Hänglås klass 3
Klass 3 lås för båtar, motorcyklar och  
mopeder. Används med låskätting 02895.  
 (art.nr 02875) 295:-
Låsskätting klass 3 2 m med löpögla
 (art.nr 02895) 495:- 395:-

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer 
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ 
nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.990N

Icom VHF IC-M25 bärbar
(art.nr 64090)  1.990D
Icom VHF IC-M93D bärbar
(art.nr 64089)  3.490D 3.250:-

Cobra VHF MR HH350
(art.nr 04143)  1.750D 

Cobra VHF MR HH500
(art.nr 04145)  2.050D 1.890:-

Autopilot EV-100 Hydraul 
Senaste autopiloten från Raymarine för båtar med 
Hydraul styrning. Passar båtar upp till 7,5ton. 
Levereras med ACU-100 kursdator, EV-1 kom-
pass, P70R kontrollenhet, 0,5L hydraul pump och 
kablage för inkoppling. (art.nr 05164) 14.990D

Autopilot EV-200 linjär 
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar. 
Passar segelbåtar upp till 11 ton. Levereras med 
ACU-200 kursdator, EV-1 kompass, P70 kontroll-
enhet, roderlägesgivare, TYP1 linjärdrivenhet och 
kablage för inkoppling. (art.nr 05140) 29.990D

Autopilot EV-100 Ratt
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar 
med rattstyrning. Passar för båtar upp till 7,5ton. 
Levereras med ACU-100 kursdator, EV-1 kom-
pass, P70 kontrollenhet, rattdrivenhet och kablage 
för inkoppling. (art.nr 05160) 14.990D

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, 
avluftning ø 19 mm
24 liter (art.nr 04261) 1.450:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.750:- 1.350:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 2.095:- 1.595:-
Mått: 700 x 400 x 200  

Båt-WC std
Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, 
avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230)  1.250:- 
Båt-WC stor. (art.nr 04208)  1.695:- 1.295:-

Bennett Trimplan
Komplett elektrohydraulisk trimplanssats  
redo att installeras. 
M80 Båtar 17-20 ft (07129) 5490N 
M120 Båtar 20-23 ft (07131) 5890N 5295:-

Trimplans Auto
Justerar båten till optimalt gångläge.  
Passar alla  elektriska och hydrauliska trimplan. 
ACS R   (art.nr 07122) 5.450:- 
Justerar i sidled 
ACS RP   (art.nr 07123) 6.450:- 5.880:- 
Justerar i sid- och höjdled

Toalettömningspump Matromarine
En modern membranpump med många instal-
lationsmöjligheter. Perfekt för installation i trånga 
utrymmen. Dubbla backventiler. Tål torrkörning. 
(art.nr 04494) 1.595:-

Garmin 721
7’’ display. Trådlös uppkoppling mot plotter med 
WIFI så har man en iPhone, iPod eller iPad och 
garmins bluechart program på den så kan man 
skicka och ta emot waypoints spår och så vidare. 
(art.nr 69788) 8.690D

                                      Garmin 721xs
Plotter/ekolod-kombinationen har 60% mer 
bearbetningskraft än dess föregångare. Inkluderar 
en 7” WVGA-pekskärm med en ”nyp och zooma”-
skärm, HD-ID™-ekolod och CHIRP-möjligheter. 
(art.nr 69789) 9.490D

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 8 m 
och motorbåtar på ca 6 meter. Levereras med kabin- 
termostat, bränslepump, avgasljuddämpare och  
kablage. (art.nr 04394)  12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 10 m 
och motorbåtar på ca 8 meter. Levereras med kabin- 
termostat, bränslepump, avgasljuddämpare 
och kablage. (art.nr 04396) 16.790N

Bogpropeller 55 kP.
6-bladig propeller för tystare  
gång. 12V. 4,2 Hk.  
(art.nr 07042) 13.990:-
Glasfibertunnel
ø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047)  790N

Gripsholm bäddset micro
Bäddset i mikrofiberkvalitet som tar liten plats och 
torkar snabbt. Storlek 150x210 + 50x60 cm.  
100% Polyester. Marint motiv.  
Mariehamn (art.nr 23101)  248:- 198:- 
Hörviken (art.nr 23134)  248:- 198:-

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa.  
Förpackad i en robust plastlåda med handtag. 
Kättingen är en europatillverkad kvalitetskätting 
i gulkromaterad stål med länkar i fyrkantsprofil. 
(art.nr 95490) 895N

LoCK oCH SITTRING AV 

uGNSLACKERAT TRä

Bennett Trimplan Bolt Rocker
Elektrisk trimplansats levereras komplett med trimplan,  
cylindrar och 6 m kabel samt manöverpanel.. 
Båtar 15-19 ft (art.nr 07201) 7.290N 
Båtar 19-24 ft (art.nr 07203) 7.590N 6895:-

Plotter/ekolod Go7 XSE inkl sjökort & aktergivare
Senaste sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay, ekolod & in-
byggt WiFi. Akterspegelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-12728-001) samt 
ett Navionics + sjökort medföljer till ett värde av 2.495:- (00840)  
(art.nr 63829) 11.490D *exempelområde 45XG andra områden går att välja!

Vattentät 
& flyter

10.690:-
600W

21.995:-

548:-

98:-
ø 14 mm

118:-
ø 16 mm

11.995:-

365:- 535:-

10.895:-
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198:- 395:- 1090:-

1.690:-
50W

1.095:-
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3.090:-
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1.990:-
100W 1.490:-

895:-
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4.890:- 1.195:-
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5.280:-
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26.990:-
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Bäst i klassen!
Nya Evinrude G2 150 - 200

Från 159.900:-

STING 610 BR Från 359.900:-
inkl. E-TEC 115hk

Enduro 605
Från 339.900 inkl. Evinrude E-TEC 115



MOT STRÖMMEN  VAD SKA DU SEGLA I SOMMAR?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

Jag kommer att köra mer 
kitesurf. Kanske en foilande 
sådan? Och hundrafotaren 
Hyundai är jag nyfiken på.

Jag vill ta upp windsurfingen 
igen, hinna segla min 5,5:a 
och er frem emot en tur i 
nya SwanClub 50.

En självseglande båt skulle 
vara kul. Så kan man testa 
om människa eller maskin 
seglar bäst!

Tänker mig något över 40 
fot och gärna Medelhavet. 
Varmt och behagligt är min 
melodi.

I detta nummer har kollegan Micke gett sig ut på 
en vild färd i Nya Zeeland. Forsränning utövas 
 vanligtvis nedför vattendrag, i samma riktning som 
vattnet flyter. Men Micke hittade en jetdriven båt 
med en förare som verkar gå på raketbränsle och tog 

sig uppför grunda floder i 30 knop.
Kollegan Anna går mot strömmen varje dag genom att 

vara kvinnlig journalist som vet vad hon gör i en bransch 
där både journalister och båtsäljare oftast är män. Många 
är de män som underskattat henne på bryggan och fått 
fördomar krossade till sjöss. Anna är skickligare på att köra 
båt än de flesta, något som bland annat märktes för ett par 
veckor sedan i Southampton när vi testade nya XO. Män-
nen satt i passagerarstolen medan Anna hoppade i vågorna.

Foilande båtar går mot strömmen av motorbåtar med 
allt större motorer. Vår medarbetare Sam Victorin har 
 testat en ny jolle med bärplan och besökt Foiling Week 
och  pratat med bärplanens gudfader Andrew McDougall.

Även Båtnytt går mot strömmen. Sedan sammanslag-
ningen av Båtnytt och Vi Båtägare för ett drygt år sedan 
har den TS-mätta upplagan ökat med 130 procent! Jag och 
redaktionen är överlycklig att så många prenumererar och 
köper Båtnytt och lovar att köra 130 procent hela 2017 för 
att göra en så bra tidning vi någonsin kan. 
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Båtnytts material lagras elek-
troniskt. Externa skribenter, 
fotografer och tecknare måste 
meddela eventuella förbehåll 
mot detta. Utbetalt arvode 
inkluderar rätt till elektronisk 
publicering. För ej beställt 
material ansvaras ej. Eventuell 
skatt på vinster i tävlingar 
som anordnas av  Båtnytt 
betalas av vinnaren. 

Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.

Citera oss gärna men ange 
källan. 

Egmont Publishing behand-

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

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

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

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

Prenumerera – www.dintidning.se/batnytt, Ring eller mejla vår 
kundtjänst 08-400 277 26, 09.00–17.00,  pren.bn@egmont.se, 
Helår, 12 nummer, 799 kr. Halvår, 6 nummer 419 kr.
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FINSKT ALUMINIUM
S ilver satsar på att bygga nästan helt i aluminium i nya Eagle- och 

Sharkserien som fått tilläggsbeteckningen BRX. Vi har kollat in och 
klättrat runt i nyheterna och gillar det vi ser. Silver är kända för att 
bygga robusta båtar, och de enda detaljerna i plast är överdelen av 
pulpeterna och sidan under vindrutan. I övrigt är det aluminium som 
gäller. Silver Eagle BRX mäter 640 centimeter och har en förbrunn 
med bänkar med förvaring på sidorna. Här kan man givetvis sitta, men 
med fördel stuva och även stå och fiska.

Akterbrunnen får en mjukare framtoning genom att övre delen 
av friborden är i plast. Längs sidorna finns bra förvaringsutrymmen, 
något som ibland saknas och kan vara irriterande när du måste lägga 
ifrån dig solglasögon, mössa eller plånbok. Inredningen består av 
fyra bra stolar och en soffa som rymmer två mindre personer. Denna 
går inte ända ut i kant, utan här finns ett nedfällbart steg som även 
kan bredda soffan. Det gör att du lätt kan kliva i och ur i aktern, men 
även få en bredare soffa vid behov. Silver Shark BRX är 30 centimeter 
kortare, är inredd med två stolar och soffa i brunnen och kan fås med 
en stol monterad på ett kastdäck i fören om du är inbiten fiskare.

Nya Faster 625, från samma koncern som Silver, har vi fått se som 
prototyp. Skrovet och inredning är klar, men soltaket är ett test som 
tillverkaren inte vet om det kommer att se likadant ut när produktio-
nen drar igång. Modellen för tankarna till amerikanska fiskebåtar som 
exempelvis Pursuit, med stort fördäck, lite svängda linjer och sportigt 
soltak. Jag står raklång under taket, 195 centimeter lång, men då är 
håret mot tyget. Förare och passagerare har varsin stol och i aktern 
finns en soffa. Eventuellt kommer det att dyka upp ”sidodörrar” som 
går att fälla ut för att dämpa vinden på den slutgiltiga versionen.
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STERN WINDLASS  
S900 OCH S2000

Ankarspel Ankare Bogpropeller VinsharDäcksluckor Block Styrning

Pro-Fish 
frifallsfunktion

Automatisk 
stoppfunktion 
som standard.

IP67-klassad  
motor samt  
växelhus

Skrovgenomföring 
med brytrulle

Designad för 
blyadlina

Lewmar S900 och S2000 är två nya 12V ankarspel som är spe-

ciellt utvecklade för aktermontering. Med stöd för frifall, blyad 

lina på 12-16mm och automatisk stoppfunktion som standard. 

S900 har en 600W motor och lämplig för båtar upp till 32ft och 

S2000 har en 1000W motor och lämplig för båtar upp till 48ft.

Läs mer på www.comstedt.se 

Delta 33 med kupé

N ya Delta 33 CE bygger på skrovet från Delta 33 
Open, och vi har hört talas om att denna modell 

skulle komma under en tid. 
Nu dök den upp på Allt för Sjön i Stockholm, samti-

digt som svenska HOC visade upp sin öppna 33-fotare 
(se mässreportage sid 61).  

Fler än vi påpekade att Delta 33 CE och Hoc 33P 
Explorer påminner om varandra en hel del, åtminstone 

om du kikar på dem utifrån. Rak stäv, eleganta linjer 
och bra akterdäck att umgås på. Men när du kliver 
ombord på Delta 33 CE känner du genast igen dig. Det 
är enkelt och avskalat, borden är lätta i sandwichma-
terial för att spara vikt, och inget onödigt pynt. Den är 
ritad av Ted Mannerfeldt, som tidigare ritat den öppna 
versionen av 33-fotaren. 

En enorm taklucka släpper in ljus, det är gott om 

trädetaljer, inte minst under däck. Inredningen på-
minner en hel del om den i Open-versionen som kom 
2013, men man har putsat på detaljerna för att få det 
ännu mer avskalat och minimalistiskt. 

Båten är tio meter lång och drygt tre meter bred och 
med en D6 400 är den beräknade räckvidden 250-300 
sjömil med en tank på 550 liter. Vill du ha dubbla moto-
rer går det även att stoppa i två stycken D3 220.
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Ankarfunktion
Med en enkel knapptryckning 
står du kvar på platsen

Enkel förflyttning
Byt position i valfri riktning i 
ankarläget

Heading lock
Ser till att du fortsätter på 
angiven kurs

Route record/playback
Spela in din rutt så kan du 
när som helst be motorn köra 
därefter

Cruise control
Ser till att din fart förblir
densamma oberoende på
vind och strömwww.mercury.se www.motorguide.com

M arie Björling Duell blir ny förbunds-
direktör på Svenska Seglarförbundet 

(SSF). Hon får framför allt i uppdrag att 
utveckla SSF:s verksamhet mot visionen 
”Svensk segling – tillgänglig för alla”. 
Henns CV, inom seglingsvärlden, är 
imponerande. Marie har sex VM-medal-
jer, varav den senaste är ett silver från 
2009. Åren efter millennieskiftet var 
hon i det närmaste oslagbar på världens 
matchracingarenor. Fyra år i sträck 
toppade hon världsrankingen överlägset.  
Hon har sedan 2013 varit styrelseleda-
mot i Svenska Seglarförbundet med en 
roll som elitansvarig/utbildningsansvarig. 

– Det ska bli fantastiskt roligt att få 
jobba med svensk segling och visionen 
”Svensk segling – tillgänglig för alla”. 
Svenska Seglarförbundet är ett väl 
fungerande förbund med erfarna och 
kompetenta medarbetare, som jag ser 
fram emot att få jobba tillsammans 
med. Som elitseglare är det förstås en 
dröm att få denna möjlighet och jag ska 
göra mitt yttersta för att utveckla svensk 
segling på bästa, säger Marie Björling 
Duell.

 Marie är certifierad mental/idrotts-

psykologisk rådgivare och är legitimerad 
sjuksköterska och barnmorska. Närmast 
kommer hon från Kompetenshamnen 
där hon arbetat med utveckling av 
individer och verksamheter, inom både 
idrott och näringsliv.

 SSF:s nuvarande  förbundsdirektör, 
Stefan Rahm, lämnar sin tjänst i sam-
band med årsmötet 18 mars. Exakt 
datum när Marie Björling Duell tillträder 
är ännu inte bestämt.

Ny hand på 
rodret
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A MT 175 BR är ett mindre syskon 
till 190 BR som vi tidigare testat. I 

denna modell är allt lite enklare och mer 
avskalat. 175 BR mäter 515 centimeter 
och är rekommenderad för motorstyrkor 
från 50 till 80 hästkrafter. Vi har kikat 
runt i den och kan konstatera att den 
känns rymlig trots att den bara är drygt 
fem meter.

I fören finns sittplatser framför 
pulpeterna och rejäla räcken för att 
kunna kliva i och ur i fören utan att 
tappa balansen. Bakom pulpeterna finns 
två stolar och en aktersoffa, även här är 
det gott om plats. Förarplatsen är enkel 

med navigator, ratt och reglage. Ett par 
välkomna detaljer är inbyggda fender-
hållare och ett bra kapellgarage som 
låter dig stuva undan kapellet när det 
inte används. Bakom aktersoffan är det 
hyfsat med plats att kliva omkring om du 
kommer ombord den vägen. Priset bör 
hamna en bit över 200 000 kronor med 
en 50-hästare, omräknat från euro.

Mindre AMT
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Garmin 721 & 721xs
Aktuellt pris, besök interboat.se

Boss Bluetooth audio system
Styrenhet, högtalare, slutsteg. 

KAMPANJ

Ord: 2390:-
1890:-

Vårens hetaste GPS-kampanj!

Vi samarbetar med:

www.interboat.se
Örebro 019-31 12 00
Luleå 0920-22 80 25

Varberg 08-545 914 40
Norrköping 011-10 73 00

Begränsad antal.

Besök våra butiker eller 
handla i vår webbshop interboat.se 

till Sveriges vassaste priser.

Sveriges bästa
tillbehörsshop!

N u hakar även svenska Rupert Marine 
på aluminiumtrenden och satsar på 

två helt nya båtmodeller, Rupert A9 och 
A12. Båda är konstruerade och byggda 
i aluminium med yrkesbåtsstandard och 
försedda med förfinade detaljer med 
hög finish. 

Enligt mannen bakom Rupert, 
Thomas Rönnberg, ska båda båtarna 
ha välisolerade skrov och förses med 
gummiupphängd styrhytt. Detta för att 
få en så tyst och vibrationsfri gång som 
möjligt. 

Skrov och hytt kommer vara i alumi

nium och båtarna förses med skum
fender i polyuretan. 

Skrovdesignen kommer från Ruperts 
välbeprövade ribskrov, kända för sin 
 tuffa och tidlösa design samt höga 
kvalitet. A9 och A12, som kommer att 
byggas i Tyskland, lär knappast bli några 
undantag. Tvärtom pekar den informa
tion och de renderingar Båtnytt tagit del 
av på att detta blir två nya värsting
tillskott i den mer exklusiva toppen av 
dagens aluminiumsegment. A9 och A12 
har byggstart 2017 och kommer att 
levereras under våren 2018. 

Rupert satsar på  
aluminium med hytt

A12
Längd 12,00 meter 
(12,50 meter inkl akter
plattform)
Bredd 3,99 meter
Motor 2 x Volvo Penta 
D6370/DPH
Bränsle 1000 l (2 x 500)
Antal sittplatser 9
Antal sovplatser 4

A9
Längd 9,15 m (9,60 m 
med akterplattform)
Bredd 3,10 m
Motor 1 x Volvo Penta 
D6370/DPH
Bränsle 500 L
Antal sittplatser 6
Antal sovplatser 2

1303 2017

båtNytt  nummer 3 2017 NYHETER



E n av världens största fritidsbåtstillver
kare, Beneteau, satsar på ytterligare 

tillväxt i Sverige. Yachtsale, som är 
generalagent för Beneteau segelbåtar, 
och Dream Marine, agent för Beneteau 
motorbåtar, gör nu gemensam sak och 
går samman. Det nya företagsnamnet 
blir Yachtsale. Företaget skriver i ett 
pressmeddelande att man nu kommer 
att satsa expansivt på både nybåts
försäljning och begagnat.

– Nu kan vi erbjuda marknadens 
bredaste utbud av stora segel och 

motorbåtar och sannolikt branschens 
tryggaste båtägande över tid, alltefter
som behoven förändras, säger ägarna 
Stefan Aspberg, Kent Norberg, Mattias 
Kennebäck och Henrik Kennebäck i ett 
gemensamt uttalande. 

Yachtsale har försäljningsbrygga i 
Saltsjöbaden. Här ska nya båtar från 
Beneteau visas, men också begagna
de segel och motorbåtar. Företaget 
kommer också vara aktiva för att visa 
nya båtar från Beneteau under mässor i 
Sverige och övriga Europa. 

Ny Beneteauagent

SMARTAST.

CRX 50, 65 & 80 
urtagbart frysfack!

Flushmonterad
elektronisk termostat

Variabel 
kompressorhastighet

DOMETIC COOLMATIC CRX

dometic.comDometic Scandinavia AB info@dometic.se

Båtnytt.indd   1 2017-01-30   13:21

P å samma skrov som C65 BR som 
vi testar i detta nummer släpper 

Askeladden ytterligare en nyhet inför 
säsongen 2017, nämligen C65 CC. 
Denna mittkonsol för tankarna till klassi
kern Uttern S64: en rejäl styrpulpet med 
möjlighet att övernatta, utan att kompro
missa med utrymmet för sol och bad. 
I fören finns möjlighet att rigga en stor 
solbädd med hjälp av iläggsdynor mellan 
bänkarna. Det är gott om utrymme att 
passera på båda sidorna om konsolen 
och nere i ruffen finns utrymme att 
montera toalett om så önskas. Förare 
och en passagerare sitter i bra stolar 
skyddade av en hyfsat stor vindruta. 

Aktersoffan är bred och kan passeras på 
styrbordssidan. Henrik Askvik, mannen 
bakom Askeladden, säger att båten är 
tänkt direkt för den svenska marknaden. 
Priset börjar på 542 000 kronor med 
minsta motorn på 150 hästar.

Siktar på Sverige

14 03 2017
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since 1990

BOKA EN TYST PROVTUR

kör svenskt !

marinmäklarna ab 

hamnen nacka strand

www.marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15

Arronets gummiupphängda

hyttbåtar

marinmaklarna_nackastrand marinmaklarna ab
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HAVETS   LANDROVER

Tuffingarnas tuffing. Snyggingarnas snyg-
ging. Men också en praktisk pendlarbåt för 

aktivt skärgårdsbruk. Vi är först ut i världen 
med att hårdtesta nya XO DFNDR.

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN
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XO DFNDR och XO Cruiser har båda väckt 
stor uppmärksamhet under vårens  båtmässor, 
såväl i Düsseldorf som i Göteborg och på 
hemmaplan i Helsingfors. XO som starta-
des i Finland 2009 med det uttalade målet 

att bygga moderna premiumbåtar i aluminium, har nu-
mera ett välförtjänt gott världsrykte med distribution i en 
stor del av världen. Båtarna designas av Navia Design med 
Jarkko Jämsén som chefsdesigner. Nya DFNDR skiljer sig 
över vattenlinjen rejält från XO:s övriga åtta båtar i rangen. 
För dig som gillar terränggående bilar lär dragen kännas 
igen. För här snackar vi råbarkad funktion i lyxförpack-
ning. Själv älskar jag just det råbarkade yttre som skriker 
ut ”ÄVENTYRSDAGS!”  i kombination med ett riktigt 
vasst skrov – i sann XO-anda – på hela 24 grader, samt så 
klart möjligheten att hänga på starka hästkrafter. Som först 
i världen kastar vi oss över den och XO Cruiser – och  lyckas 
tajma in en av vinterns värsta stormar i södra England. 

Lagom till afternoon tea rullar vi in hos Wessex Marine 
i den idylliska och bitvis mycket lyxiga kuststaden Pool. Vi 
skippar den brittiska eftermiddagsseden och hugger istället 
in direkt på båtarna. Det är hit till Pool som finnarna skick-
ar oss för tidig vårkörning. Engelska kanalens vatten ligger 
öppet året runt och marinan är välkänd för sin goda service 
och kunskap. För XO Cruiser råder kanske inte de  bästa 
väderförutsättningarna. Denna välstylade snygging och 
sanna glidarbåt hade åtminstone fotomässigt gjort sig bätt-
re i labra vindar och smekande solsken. Men för DFNDR 
är det ärligt talat klockrent väder. Rejält påbylsade  trotsar 
vi den tilltagande vinden och fångar upp nycklarna till 
DFNDR. Hajfenan i stäven, som rent estetiskt kunde vara 

något lägre, är greppvänlig och fyller en bra funktion vid 
ombord- och avstigning. Knaparna är rejäla och skrovet 
försett med en avbäringslist i gummi.

Fördäcket är byggt som en stor plattform och döljer en 
enorm förvaring. Jag gillar konceptet att helt strunta i sitt-
platser här och istället satsa på en stor yta, som i princip 
täcker hela förbrunnen. Det förhöjda däcket slutar en dryg 
halvmeter innan vindrutan. Det passar utmärkt för dig som 
vill använda båten för fiske, samt utgör en skön plats att 
sträcka ut sig på. Jag skulle lugnt kunna ligga här och njuta 
en något mer stillsam och solig dag. Dessutom bidrar det 
till att enkelt komma ombord på båten och snabbt kunna 
skutta akteröver. Så jag tar ett språng ombord, fortsätter 
snabbt över fördäcket och ner på durken framför rutan. 

Här finns en rejäl stålställning med plats för  bensindunk, 
tampar med mera. Även på taket sitter en ställning, som 

 t Förarplatsen är proffsig 
och snygg och har allt som 
krävs av en aktiv, kräsen 
förare. Bra med räcken att 
hålla sig i. 

 p DFNDR går att få i 
två versioner. Rider-ver-
sionen är den hårdaste 
varianten gjord för äventyr. 
Utility-versionen är designad 
för praktiskt bruk så som 
skärgårdspendling.
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 bidrar till att ge båten sitt råa stuk, ger plats för strålkastare 
och fyller en bra funktion om man vill lasta något på taket. 
Det är tryggt att röra sig ombord, då friborden är höga och 
gångytorna väl planerade. De många GRP-försedda ytorna 
gör det mindre halt, även vid blött busväder. Hytten är i 
grunden öppen på båda sidorna, men har ett skyddande 
kapell, som i stängt läge skapar en hyttbåtskänsla. Jag får 
rådet att ha kapellet kvar, med tanke på vädret, men väljer 
ändå att lossa dragkedjorna på förarsidan och rulla upp ka-
pellduken och fästa det mot rufftaket. En enkel och smart 
lösning.

Förar- och passagerarsätena är bekväma och jag sitter 
utmärkt med bra avstånd till ratt och reglage. För den mer 
resliga kan det däremot bli trångt. När jag står upp för 
att kika ut genom takluckan skymmer strålkastarna sik-
ten något, men det handlar om individuella anpassning-
ar. I övrigt är sikten god. Passageraren har bra räcken att 
hålla sig i. I durken precis nedanför förarkonsolen finns 
en lucka som enkelt viks föröver. Man ska kunna stå här 
och köra, men det visar sig fungera dåligt under rådande 
omständig heter. I aktersoffan finns på vår testbåt en stor 
kyllåda. Akter om hytten väntar ännu en stålställning med 
plats för fem  fendrar, rejäla knapar och fri passage ut mot 
motorerna. Motorbrunnen är täckt, vilket är smart då det 
gör det  enklare att förflytta sig. Här finns också ytterligare 
förvaringar, samt rejäla knapar och rejäla avbärarlister. 

Väl ute ur hamnen kan jag inte hålla mig längre, utan 
 låter gasreglagen glida föröver. Som skjutna ur en kanon 
 rasar vi fram. Det 24-gradiga skrovet skär vattnet  perfekt. 
Vågorna piskar mot plasten och utan kapellet hade det 

 blivit blött på passagerarsidan. Jag sitter däremot hyfsat 
skyddad än så länge, däremot blir det blött så fort jag vän-
der andra sidan mot vinden. Jag kastar av mig mina tjocka 
vantar som gör det smått omöjligt att snabbt och effektivt 
komma åt de minimala trimknapparna på Mercury-regla-
gen. Även utan vantar är det svårt att komma åt trimmet. 
Det skakar för mycket i vågorna. På en cruisingbetonad båt 
och i lugnare förhållanden lär de små knapparna  fungera, 
men det här är en båt skapad för tuffa villkor – och då 
håller det inte. Jag vill kunna ha totalt fokus på körningen, 
på vågorna och på att ratta båten, inte på att behöva kont-

 p Kapellet som skapar en hyttkänsla är enkelt att rulla upp och fyller sin 
funktion väl. 

 p På testbåten är hela stuven i aktersoffan en kyllåda, men vi valde att lägga 
tamparna här just för att vädret var tufft och det helt enkelt gick snabbare.

 q Med 2 x 200 hk bjuder 
DFNDR på fartglad buskör-
ning. Det vassa skrovet går 
som blixten. Dock är båten 
något baktung. FOTO PAUL 
PLUMB

 p Motorbrunnen täcks av en fällbar lucka. Här finns gott om plats att röra 
sig. Under soffan finns stuvutrymme.
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rollera var trimknapparna sitter. Bortsett från detta bjuder 
DFNDR på galet rolig körning och jag är lycklig som ett 
barn. Med max motorstyrka på 2 x 200 hästkrafter går det 
undan. Den höga sjön till trots kommer vi upp i 49 knop.

För att parera sjön är den bästa körpositionen att halv-
stå lutad mot stolarna och parera stötarna med benen. Min 
ena fot vill gärna stå längre ut på babordsidan, men då 
är infästningen till kapellet i vägen. Dessutom utgör kon-
struktionen en snubbelrisk. På kommande båtar ska enligt 
XO detta åtgärdas. Jag viker undan luckan i durken och 
provar att hoppa ner i hålet. Här borde det sitta ett lock 
för det mindre hålet där länspumpen är placerad. För i den 
kraftiga sjögången trillar jag hela tiden ner där med foten 
och tappar balansen. 

Jag tar sats över fotobåtens aktersvall och får ett rejält 
lyft med båda propellrarna i luften. Flygturen slutar i en 
perfekt lyckolandning. Jag upplever båten som något bak-
tung med dubbelmontaget och tror att den skulle gå ännu 
bättre med singelmontage på 300 hk. Toppfarten skulle då 
ligga runt 45 knop, vilket räcker gott. Det finns fördelar 
med dubbelmontage rent säkerhetsmässigt. Skulle den ena 
motorn lägga av kan man alltid tuffa in till hamnen på en 
motor. Något som vi fick nytta av efter vårt hopp, då en 
kabel till ena motorn skakat loss. 

XO DFNDR är en båt för dig som söker motsvarigheten 
till en Landrover Defender för havet. En sann skärgårdsjeep 
med allt vad det innebär av för- och nackdelar. Ett är i varje 
fall säkert, du lär inte passera obemärkt förbi. 

 p I durken finns en lucka som du fäller föröver och som blottar en brunn, 
tänkt att stå i vid aktiv körning. Hålet där länspumpen är behöver täckas över. 

 p Aktersoffan är enkel, men funktionell och har plats för tre personer. Under 
soffan döljer sig en stor kyllåda. Bra med handtagen att hålla sig i på sidorna.

RUPERT  
26 OB CC
För dig som söker en robust 
körmaskin i toppkvalitet och 
föredrar ribbens gångegen-
skaper är svenska Rupert 26 
ett bra alternativ. Båten går 
att få både med singel- och 
dubbelmontage. 

ANYTEC  
750 SPD 
En båt som blivit omtalad för 
sitt vassa skrov och körglädje 
är Anytec 750 SPD. Med 
högsta motoralternativet på 
350 hk når du farter på 60 
knop. Här finns plats för både 
vänner och familj.

BUSTER  
MAGNUM M5 
En båt för dig som uppskattar 
goda köregenskaper och 
komfort. Buster Magnum har 
i olika versioner redan sålts 
i över 5 000 exemplar. Den 
har prisats för sin prestanda, 
sjöduglighet och hållbarhet.

TRE KONKURRENTER

XO  
DFNDR
TEKNISK INFO

Längd 7,6 meter
Bredd 2,28 meter
Vikt 1 200 kilo (utan 
motor)
Skrovvinkel 24 grader
Rek motor 1 x 200-300 
hk / 2 x 100-200 hk
Bränsle 380 liter
Last 5 personer

TESTBÅTEN

Last 2 personer
Motor 2x 200 hk 
Mercury
Max fart 49 knop  
Pris ca 1 miljon kr

I KORTHET

+ Designen

+ Kvaliteten

+ Köregenskaperna

– Trimknapparna 
– Kapellinfästningen

OUTSPÄTT

En kaxig 25-fots råbarkad 
tuffing, för dig som gillar 
äventyr och vill ha en 
tålig, snabb och praktisk 
blickmagnet att pendla 
med ut till ön eller glida 
runt i med familj och 
vänner.

KONTAKT

xoboats.com

FAKTA
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Behöver du ett  
segla-över-Atlanten-lån?

Är det dags att köpa en segelbåt? 
Eller vill du ha en motorbåt som går 
lite snabbare?

Hos oss kan du få låna mellan 10 000 
och 300 000 kr utan säkerhet.

På lånasmartare.se får du tips och råd 
som kan hjälpa dig att låna smartare, 
oavsett vad du behöver låna till.

www.lånasmartare.se

2017-01-10: 100 000 kr/72 mån/Uppl. avg. 399 kr/Adm. avg. 19 kr per mån/Månadsbelopp 1 789 kr 
Totalbelopp 128 808 kr/ Rörlig ränta 8,02 %/Effektiv ränta 8,87 %

Betala 

1 445 kr
per månad i 8 år

eller 

1 111 kr
per månad i 12 år

Låna  

100 000 kr
till vad du vill

1602_PL_Annons_Båtnytt_225x298mm.indd   1 2017-02-24   09:04



Yamarin 49 BR Cross

Yamarin Cross 49 Bow Rider passar utmärkt som båt för sommarstugan och för kortare förbindelser 
till sjöss. I den rymliga interiören finns det plats för både tillbehör till sommarstugan och för 
fiskeutrustningen. Det finns dessutom gott om benutrymme för passagerare bak i båten och den 
breda standardutrustning gör helheten komplett.

www.yamaha-motor.se
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SNABB & SÄKER
Pogos satsning på säkerhet, 

 enkelhet och prestanda i sina 
kappseglingsbåtar har gett 

 framgångar i mytomspunna 
havs race. I Pogo 36 får  cruisande 

familjer samma upplevelse.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON
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2012 charmades hela juryn av Pogo 12.50, 
som korades till European Yacht of the Year i 
prestandaklassen. På båtmässan i Düsseldorf i 
början av året blev det en ny utmärkelse för det 
lilla franska varvet Structures, när nylanserade 

lillasystern Pogo 36 tog samma titel. Den såldes i 35 exem
plar redan på ritningsstadiet, och har därmed överträffat 
till och med de allra vildaste förväntningarna. Framgångens 
baksida är att leveranstiden nu överstiger två år.

Pascal Conqs linjer ger Pogo 36 en framtoning av en 
racer, och jämfört med många mer traditionellt designade 
storvarvsbåtar är det förstås ett helt korrekt intryck. Men 
samtidigt som Pogo 36 med sin låga vikt, generösa segelyta 
och strykjärnsform är en lyckorusskapande fartmaskin, ger 
båten också en klar känsla av trygghet, säkerhet och kanske 
framförallt enkelhet i hanteringen. Den unika kombina
tionen är också en mycket avgörande faktor i framgångs
receptet. Vid provseglingen i franska La Rochelle känner 
jag aldrig någonsin att jag är på väg att tappa kontrollen, 
och jag vill heller aldrig någonsin släppa rodret. Så tryggt 
och kul är det!

Pogo 36 har två roder med hjärtstock som leder rakt 
upp till en rorkult med skönt böjt grepp och teleskopför
längare. Oavsett sida kommer rorsman ända ut på kanten, 
med god överblick. Rodertrycket finns där, men är behag
ligt snarare än påfrestande, och ger tydliga signaler om hur 
båten ska trimmas. När gennakern fyller knycker båten 
till lite åt sidan, men skjuter framförallt rejäl fart framåt, 

trots vår modesta vind på tre – fyra sekundmeter. Ekipaget 
 spårar fint och följer minsta fingerrörelse, även när vi senare 
tar ner gennakern och kryssar på storseglet av fatheadtyp 
och den överlappande focken.

Storskotsskenan löper mellan rorkultarna, och  travaren 
kan lätt trimmas från rorsmans position. Storskotet 
leds där emot via utväxling till bomnocken, vidare fram 
till  masten och sedan akterut på däck till en av de fyra 
vinscharna på rufftaket. Där är alla trimfunktioner lätt
överskådligt samlade, och man kan stå i skydd bakom 
sprayhood och göra jobbet. Tack vare spårstabiliteten kan 
rodret helt  sonika släppas en kort stund för att fixa trim
met, eller så slår man bara på autopiloten eller tar hjälp 
av en gast. Lyftkölen på det provseglade exemplaret kan 

 t Salongen är stor och 
ljus och inredd bara med 
det allra nödvändigaste. I 
konsolen vid bordet ryms 
lyftkölsmekanismen, med 
kylskåp smart inbyggt i 
akterkanten.

 p Dubbla roder ger bra 
kontroll i alla väder, och med 
de dubbla rorkultarna kom-
mer man långt ut på kanten 
och får bra överblick.
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 variera djupgåendet mellan 1,18 och 2,95 meter, medan en 
fast köl på 2,1 meter är standard.

Åtta personer har gott om plats runt det uppfällbara sitt-
brunnsbordet, som ger skönt spjärn vid krängning. Eller så 
flippar man dynorna över kanten och hoppar upp och lutar 
ryggen mot mantåget istället. Mantågsstöttorna är svartmå-
lade och rejäla, med extra stöd in mot skarndäck. Vanten är 
dragna till rostfria beslag ända ut i sidorna, och de kraftigt 
bakåtsvepta spridarna gör att stagning akterut inte behövs. 
I fören ligger det utskjutbara peket redo på däck, med en 
rostfri ankardävert på andra sidan av fockrullen.

Som alla andra båtar från Structures är Pogo 36 byggd 
i sandwichkonstruktion med vakuuminjicerad polyester-
plast som glasfiberarmeras kring en kärna av PVC-skum, 
och med segare och mer vattentät vinylester i det yttersta 
lagret. I undervattenssektionen, som oftast ändå ska be-
handlas med epoxi och bottenfärg, används transparent 
gelcoat, för att man ska kunna säkerställa att vakuuminji-
ceringen är tillfyllest. I det egna snickeriet tillverkas de få 
delar som är gjorda av trä, oftast av europeisk björk, och 
de lackeras sedan med en vattenlöslig tvåkomponentslack. 
Varvets egna riggexperter kan inte bara bygga kolfiberrör 
i den egna autoklaven, utan utför också alla jobb med lö-
pande och stående rigg i den välutrustade riggverkstaden.

Under däck bidrar en spartansk men inte alls påver in-
teriör till Pogo 36:ans synnerligen låga vikt på 3,8 ton. Här 
finns inga dörrar mellan salong och hytter, och inte heller 
in till garderobsutrymmena, utan istället viktbesparande 

 p Bädden i förpiken nås via en gång från salongen, med 
toaletten om babord och garderobsutrymmen om styrbord. 

Rodertrycket finns där, men är 
behagligt snarare än påfrestande

 p Toaletten på babordssidan akter om förpiken har full 
ståhöjd och gott om svängrum för bekvämt duschande. 

 p I Pogo 36 har man slopat alla innerdörrar och använder 
istället viktbesparande kapellväv.

 p Överbyggnaden är insvängd så att en ruta på var sida riktas framåt. Stående i salongen kan man därmed 
se föröver.
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kapellväv att stänga till med. Och avsaknaden av durkar 
sparar både vikt och ger maximal ståhöjd, även om för
stärkningsbalkarna i skrovbotten onekligen medför en viss 

J/111
Är med sin mer traditionella 
skrovform inte samma 
slörsläde som Pogo 36, 
men erbjuder istället finfina 
kryssegenskaper. Aningen mer 
ombonat inre får man också, 
men inte riktigt samma volym.

JPK 1080
Trots ett ton mer torrvikt än 
Pogo 36 har JPK 1080 po
tential till surfar över 20 knop. 
En båt för den som prioriterar 
fartfylld segling framför kom
fort, men som ändå vill kunna 
ta med familjen på semester. 

RM 1070
Byggd i plywood och epoxi 
skiljer sig RM 1070 med sina 
något kantigare former från 
Pogo 36 och många andra 
båtar i samma storleksklass. 
Stor sittbrunn och generös 
interiör har den också.

TRE KONKURRENTER

POGO  
36
TEKNISK INFO

Längd över allt 10,86 m
Bredd 4 m
Djup 1,18/2,95 m  
eller 2,1 m
Vikt 3 800 kg
Kölvikt 1 140 kg
Storsegel 45 kvm
Fock 36 kvm
Gennaker 120 kvm
Bränsle 60 l
Vatten 200 l
Motor VP 30 hk
CE-godkänd i klass A
Design Finot Conq
Pris från 1,6 miljoner 
kronor utan segel och 
elektronik

VÄRT ATT NOTERA:

+ Låg vikt ger hög fart

+ Lätthanterlig med liten 
besättning

+ Generösa utrymmen

– Drygt två års 
 leveranstid

OUTSPÄTT:

Att Pogos dna är säker
het, skydd, enkelhet och 
prestanda för ensamseg
lare eller för små besätt
ningar framträder tydligt 
även i nya Pogo 36. Tack 
vare låg vikt, stor segelyta 
och strykjärnsformat 
skrov, omvandlas all kraft 
till full fart framåt.

MER INFO 

pogostructures.com

FAKTA

snubbelrisk. Frånvaron av innerliner och andra inklädna
der håller också vikten på ett minimum. Alla ytor har ändå 
fin finish och den vita färgen ger ett ljust intryck.

Styrbords och babords akterhytter är lika stora och 
öppna mot salongen, men förstås spegelvända. Mellan ko
jerna kan en duk sättas upp, som förvandlar dem till sjö
kojer eller, om dynan tas bort, segelförvaring. Salongen är 
stor och ljus och inredd bara med det allra nödvändigaste. 
I konsolen vid bordet ryms lyftkölsmekanismen, med kyl
skåpet smart inbyggt i akterkanten. I pentryt finns en lika
dan kardanupphängd tvålågig spis med ugn som i många 
storvarvsbåtar, men bara en enkel ho och begränsad bänk
yta. Enkelt men ändå mycket funktionellt.

Styrbordssidans navigationsplats är välutrustad med alla 
elektroniska hjälpmedel som kan väljas till, liksom en stor 
men strömsnål LEDskärm. Ändå finns det plats över att 
bre ut papperssjökorten på. Tack vare den insvängda över
byggnaden kan man också se framåt om man står upp vid 
navbordet eller i pentryt. Bädden i förpiken nås via en gång 
från salongen, med toaletten om babord och garderobs
utrymmen om styrbord. Inga skrovfönster här, men en rejäl 
däckslucka. Toaletten har full ståhöjd och gott om sväng
rum för bekvämt duschande. En däckslucka ger ljusinsläpp 
och ventilation, och här finns också båtens enda riktiga 
dörr, så man kan stänga om sig ordentligt.

Pogo 36 kostar 1,6 miljoner utan segel och elektronik, 
men landar omkring 2 miljoner kronor fullt utrustad för 
skandinavisk semestersegling, inklusive värmare och annat. 
Det är inte mycket för en båt med tre generösa hytter och 
en överfull portion säker seglingsglädje. 

 t Med stora gennakern 
hissad kommer Pogo 36 
verkligen till sin rätt. Den 
låga vikten och den effektiva 
skrovformen ger snabb men 
ändå säker segling utöver 
det vanliga.
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Europas största 
Yamaha Center!

Nu har vi öppnat!

Albybergsringen 97, 137 69 Österhaninge,  08-556 523 00. www.yamahacenter.com/stockholm
Butik, båt- och MC-försäljning: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00, söndag stängt.  

Verkstad: måndag-fredag 08.00-17.00, lördag-söndag stängt.

Europas största Yamaha Center har slagit upp portarna i Stockholm.
Kompletta program av Yamaha motorcyklar, mopeder och ATV.
Båtmässa året runt med Sveriges bredaste båtsortiment och med 
mer än 60 båtar i utställningshallen. Det är vi som har kunskapen och 
resurserna. Varmt välkommen till oss önskar Patrik med personal.

Vinn en 
fyrhjuling, 

vattenskoter 
eller 

motorcykel!
Du är med i Premiärlotteriet om du 

handlar för 50.000:- eller mer. 
Gäller till den 30 april.

208x278.indd   1 2017-03-07   14:30:11
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SNYGG,  
SMART & 

VÄLPLANERAD
Söker du ett modernt och lättdrivet snyggingåk med säkra sjö-

egenskaper som lockar till sann körglädje? Spana in Askeladden 
C65 BR. En båt som öppnar upp för mer social samvaro ombord 

och passar såväl familj med sjöbusiga ungar som livsstilsglidaren.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO JAN SJÖLUND & ANNA SANDGREN
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Askeladden följer till säsongen 2017 upp 
framgången med sitt populära C65-skrov. 
Vi reste till grundarens, Henrik Askvik, 
hemma plan i norska Bergen för att vara först 
ut med att testköra seriens nya  bowrider, 

C65 BR. Startskottet för den nya serien, som omfattar 
daycruisers, cabincruisers, bowriders och skärgårdsjeepar 
gick 2014. Askeladdens mål med nysatsningen är att er-
bjuda moderna båtar, attraktiva för en bredare publik. Det 
ska uppnås med ett förnyat formspråk, samt innovativa 
tekniska och praktiska lösningar. Det går inte att säga an-
nat än att Askeladden fick en fin start med introduktio-
nen av så väl C75 Cruiser, C75 Center Cabin, som C61 
 Center Console, C61 Bow Rider, C61 Cruiser och senast 
C65  Cruiser. C65 Cruiser lanserades på mässorna under 
vårvintern 2016 och fick som vår redaktionsbåt förra som-
maren utstå en hel del  hårda prövningar. Med C65 BR är 
serien nu så gott som komplett, även om ryktet talar om en 
kommande styr pulpetare. Efter några tuffa år har bolaget 
lyckats vända  skutan och den nya modellserien väcker och 
har väckt positiv genklang även utanför Nordens gränser. 
Ett exempel är C75 som under 2014 nominerades till fyra 
internationella priser, bland annat European Powerboat of 
the Year. 

Det där med att fånga solstrålarna i Bergen och  undvika 
regnet har blivit något av ett tema för mig varje gång jag 
besöker Askeladden. Extra aktuellt blir det när testbåten 
är en sann solskensglidare. Den här gången hänger regn-
molnen tungt över Västerhavet. Jag lyckas smita undan de 

värsta regnskurarna, även om chanser att utvärdera de rejäla 
vindrutetorkarna visar sig bli goda. Och ja, de gör sitt jobb 
väl och sikten från förarplatsen är mycket bra – också utan 
regn. Sikten är också något som Askeladden har lagt stor 
vikt vid under utformningen av vindrutan och körpositio-
nen. C65 BR bjuder på en sportigt snygg förarplats, som 
känns igen från C65 Cruiser. Färgskalan är modern och 
fåtöljen skön. Jag både sitter och halvstår utan att något 
skymmer min sikt. De viktigaste instrumenten är snyggt 
och logiskt placerade på en blänkfri panel. Även passage-
raren sitter i en bekväm fåtölj och har bra med räcken att 
hålla sig i. Framför passagerarplatsen döljer sig den  största 
överraskningen; ett separat och låsbart toalettutrymme. 
Det är ovanligt i en så här pass liten båt och än mer ovan-
ligt att utrymmet är rymligt nog att inte skapa klaustrofobi. 

C65 BR har ett skarpt skrov, vilket 
avspeglar sig i en lättdriven båt 
med hög fartpotential

 p Snyggt förpackad och 
rolig att köra. C65 BR är en 
smart planerad båt, som 
både passar barnfamiljen 
och dagglidaren. 

 t Under passagerarkonso-
len döljer sig ett utrymme 
med både toalett och vask. 
Ovanligt för en så här pass 
liten båt.
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Spoltoan ingår dock inte som standard. Du kan även köpa 
till en vask med sötvatten och en vädringsventil. 

Att kliva ombord via stäven är både enkelt och säkert. 
De rejäla grabbräckena följer båtens skrovsidor hela vägen 
akteröver fram till sittbrunnen. Dynan längst fram (som 
med fördel avlägsnas vid passage) döljer ett rejält steg som 
underlättar ombordstigning. Medan Crusier bjuder på sov-
platser för två personer, har istället bow rider-modellen en 
för storleken riktigt djup och rymlig främre sittbrunn. Den 
utgör en perfekt plats för den som vill njuta av en solig dag, 
då den erbjuder en förvånansvärt stor u-formad soffa. Den 
kan dessutom enkelt göras om till solbädd (tillval). Den 
lär också bli en given favoritplats för barn och vuxna som 
vill känna fartvinden lite extra, eller för den som vill pröva 
fiske lyckan. Passagen akteröver sker genom en förhållande-
vis bred gång och en tvådelad dörr. Det är överhuvudtaget 
enkelt att röra sig snabbt från för till akter och tvärtom. 
Den aktre sittbrunnen är identisk med C65 Cruiser. Här 
väntar sittplatser för sju personer. Framför u-soffan finns 
plats för ett matbord. Det kan i sin tur enkelt göras om till 
en stor solbädd. Dynan till solbädden är tillbehör.

Akterdäcket delar samma lösning som C61-serien och 
C65 Cruiser, vilket innebär full passage hala vägen akterut 
till den stora badplattformen, som blir en slags förläng-
ning av durken och gör livet enklare både för bad- och 
vatten sportfantasten. Aktersoffan har ett ryggstöd som kan 
fällas föröver, om man vill sitta vänd mot aktern och på så 
sätt komma ännu närmare vattnet. Det är nästan som den 
där perfekta solnedgångsdivanen jag tills nu bara har upp-
levt i mina drömmar. Lösningen delar BR- med Cruiser- 

modellen och vi utnyttjade flitigt denna härliga sittplats 
förra sommaren.

Precis som vi är vana vid hos Askeladdens nyare båtar 
har även C65 BR ett skarpt skrov, vilket avspeglar sig i en 
lättdriven båt med hög fartpotential. Jag känner igen kör-
egenskaperna från både C75- och C61-modellerna – men 
framförallt från C65 Cruiser, som båten delar skrov med. 
Planingströskeln är minimal. Gången är mjuk. Färden torr 
och stabil, toppfarten hög och bränsleekonomin klart god-

 p Höga räcken för säkra 
passager och trygghet 
ombord. Stor stuv sväljer 
fendrar och tampar.

 p En tvådelad dörr leder in till den aktre brunnen. Gången är bred och det är 
lätt att röra sig ombord.

 p U-soffan i den främre sittbrunnen är rymlig och bekväm. Den kan göras 
om till soldäck.
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känd. Vår testbåt har en 200-hästare från Suzuki, vilket 
räcker till för att nå en toppfart på drygt 41 knop. Varvtalet 
ligger då runt 6 100 och bränsleförbrukningen på 1,64l/h. 
I en marschfart på 26 knop ligger förbrukningen på 0,94 
l/h. Är du ute efter ännu högre fart kan du hänga på en 
250-hästare. Enligt Askeladdens egna mätningar, med en 
Suzuki DF 250, ligger bränsleförbrukningen vid maxfarten 
46 knop på 1,87 l/h och varvtalet runt 5 700.

C65 Cruiser var den första av Askeladdens modeller 
som erbjöd svenska Zipwakes interceptorer som tillbehör. 
Också vår testbåt har försetts med Zipwake, som fungerar 
som trimplan, men med högre snabbhet och prestanda än 
traditionella trimplan och som genom ett enkelt knapp-
tryck automatiskt stabiliserar båten. Kalla det fusk om du 
vill, men för den något mer bekväma båtföraren är det ett 
klockrent hjälpmedel. Alla C65 BR är dessutom redan som 
standard förberedda för bogpropeller. Standardutrustning-
en är i övrigt riklig, utöver dynor ingår hydraulstyrning och 
ledbelysning. Kylbox, sötvattentank och bord med mera är 
tillval. Till C65 BR erbjuds Askeladdens Complete-paket, 
som ska vara mer prisvärt och innehålla det mesta för att 
göra båten helt startklar. 

Jag är van vid att de senaste årens nya båtar från Aske
ladden går som en dans i sjön, oavsett väderlek och havets 
humör. C65 BR är inget undantag. Båten bjuder på härlig 
körglädje och trots att det både regnar och blåser iskallt 
har jag svårt att vända om och bege mig in mot hamnen 
igen. Det här är en både snygg, modern, välbyggd, smart 
planerad och riktigt rolig båt för den som vill ha en båt i 
6,5-metersklassen redo att ta med barn och vänner ut på 
äventyr. 

 t Sikten från förarplats-
en är god. Askeladdens 
ansträngningar att skapa 
en funktionell vindruta, som 
samtidigt blir en snygg de-
signdetalj, har gett resultat.

BELLA  
600 BR
En rolig och lättkörd båt  
med ett piggt skrov som  
ökar på körglädjen också  
hos den ovana.  
Välplanerad sittbrunn och 
genomtänkt design.

JEANNEAU  
CAP CAMARAT 6.5
Ett smart val för den 
medvetna båtkonsumenten. 
Cap Camarat 6.5 bjuder på 
gott om plats ombord, många 
sittplatser och två soldäck. 
Båten är bred och går stabilt 
i sjön.

NORDKAPP  
AVANT 605
En ny medlem i Avant-familjen 
som utlovar gott om plats för 
familj och passagerare, men 
också roliga köregenskaper 
och en torr färd. Modern 
design. Delar skrov med 
prisbelönta Enduro 605.

TRE KONKURRENTER

ASKELADDEN  
C65 BR
TEKNISK INFO

Längd 6,45 meter
Bredd 2,46 
Vikt 1 400 kilo
Rek motor 150 – 250 hk 
Bränsletank 230 liter
Vattentank 40 liter
Septiktank 40 liter
Antal personer 7

TESTBÅTEN

Last 1 person
Motor Suzuki DF 200 
APX
Fart 41 knop
Pris 576 600 kronor

I KORTHET
+ Gångegenskaperna

+ Designen

+ Kvalitet i detaljerna

+ Eget toalettutrymme

OUTSPÄTT

Ännu en välplanerad 
modell i Askeladdens 
moderna C-serie med 
potential att dra nytt liv in 
i båtvärlden. En attraktiv 
snygging med tilltalande 
och säkra sjöegenskaper 
som lockar till sann 
körglädje. BR-modellen 
öppnar för mer social 
samvaro ombord – också 
för sjöbusiga ungar som 
helst njuter av fartvinden 
långt föröver.

KONTAKT

askeladden.no

FAKTA
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”NXT” dopplerradar

• Supersnabb målanalysering
• Pulskomprimerad dopplerteknik
• Snabb följning av upp till 100 mål
• Farliga mål visas i avvikande färg
• Kompakt 24” radom med 25 W uteffekt

• Dubbla radarskalor
• Aktiverar SART/RACON
• Variabel lobvinkel, 2°- 3,9°
• Ingen uppvärmningstid, startar direkt
• Passar till NavNet TZtouch och TZtouch 2

NXT - ”next generation radar” - analyserar radarmålen med 
dopplerteknik och presenterar farliga mål i avvikande färg.

www.furuno.se



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



PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938

Sedan 1938 har vi lärt oss en hel del om att försäkra 
allt från stora fartyg till fritidsbåtar. Främst har vi 
lärt oss uppskatta gott sjömanskap.

Därför erbjuder vi dig som tar väl hand om din 
båt en försäkring som tar väl hand om dig. Det är 
ett av skälen till att Alandia har Sveriges nöjdaste 
båtägare*. 
* Varumärkesanalys av Mantap Global AB, maj 2016

LÄS MER PÅ ALANDIA.SE ELLER RING OSS PÅ 08-630 02 45.

DU SKÖTER OM DIN BÅT OCH FÅR HÖGRE ERSÄTTNING 
När du tar hand om båten ska du förstås få en ersättning som  
speglar din omsorg. Det tycker vi är rättvist.

DU AVGÖR VAD FÖRSÄKRINGEN SKA TÄCKA 
Du vet bäst värdet på all utrustning. Lägg till exempelvis elektronik, jolle, 
trailer och sjökläder i din båtförsäkring – utan tillägg eller begränsningar.

DU HAR SKYDD BÅDE I FARLED OCH UTANFÖR 
Känn dig trygg när du navigerar i kända och okända vatten. Dessutom är 
båten också försäkrad vid bryggan och på land – året om.

DU GÖR TRYGGARE BÅTAFFÄRER MED VÅR DOLDA FEL-GARANTI 
Om du vill sälja din båt, eller köpa en begagnad, har din försäkring en 
garanti mot dolda fel. Bara Alandia erbjuder den här tryggheten.

- PÅ SJÖN OCH PÅ LAND, VID BRYGGAN OCH PÅ GRUND.

TAR DU HAND OM DIN BÅT 
TAR VI EXTRA HAND OM DIG



BYGGD FÖR   FISKE & PENDLING
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BYGGD FÖR   FISKE & PENDLING
Goda sportfiskemöjligheter, trygga pendlaregenskaper, över-

nattningsmöjligheter och körglädje. Barracuda 8 är en båt för dig 
som inte lägger tyngdpunkten vid detaljer, utan  istället satsar på 

mycket båt med praktiska  förtecken  
till ett välbalanserat pris. 

TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Med Barracuda 8 utökar franska Bene-
teau sin Barracuda-familj med ett 
mellan syskon. Vi testkörde Barracuda 8 
under lanseringen i Palma förra året 
och har sedan dess följt hur båten  tagits 

emot på marknaden. Framförallt är det medvetna båtkon-
sumenter kring Medelhavet, som både är flitiga brukare 
av sina båtar och håller ett hårt grepp om plånboken, som 
hittills har hunnit hylla modellen och allra högst har stor-
fiskarna jublat. Barracuda 8 vann också Best of Boat Award 
2016 i kategorin Bäst för fiske. 

Det blåser friskt och det har regnat hela morgonen. 
 Palmas enorma katedral ligger dold som i ett extra himmels-
täcke och Medelhavet är långt ifrån lockande azurblått. 
Ändå är det med en ren lyckokänsla jag hoppar ombord på 
morgonens testbåt och börjar min granskning. Lycklig för 
att jag uppskattar varje gång det är läge att konstatera att 
konstruktörerna verkligen tänkt efter ett steg extra för att få 
plats med så många fiffiga, platsbesparande och samtidigt 
möjlighetsskapande lösningar som möjligt. För på bara 21 
fot ryms här praktiskt taget allt. 

Barracuda 8 är skapad utifrån erfarenheter från fiske-
tävlingen Barracuda Tours, som sedan 2013 ordnas av Bene-
teau i slutet av maj varje år. Förutom det nya skrovet, som 
är konstruerat för att vara både säkrare och attraktivare, är 
detaljerna som ska göra den till en föregångare inom sport-
fiske, resultatet av dessa erfarenheter. 

Många av båtens fisketokiga köpare har valt att strajpa 

skrovet i diverse fiskecoola mönster och visst, det är tydligt 
att fiskarens intressen här står i fokus. 

Det stora akterdäcket med de många möjligheterna till 
spöhållare, sumpar, förvaringar, ytor för att ta hand om 
 fisken med mera är självklara attribut på en båt som vill 
kvala in i kategorin sportfiskebåt. Men Barracuda 8 är 
mycket mer än en storfiskares dröm. Det här är också en 

 p Förarplatsen är enkel, men bjuder på god ergonomi och bra sikt. Jag föredrar att stå upp för att bättre 
kunna parera vågorna i den höga sjön. Stolarna är i väl enklaste laget när det blåser friskt. 

 p Det speciella Air Step-  
skrovet ger trygga kör-
egenskaper, men också en 
känsla av att köra go-cart.

38 03 2017

TEST Beneteau Barracuda 8



smart båt för familjen, paret eller för den som söker en 
prisvärd och trygg pendlarbåt.

Höga fribord som borgar för säkra passager och trygg 
vistelse på fördäck. Bra med sittplatser på fördäck, ett akter
däck som enkelt kan förvandlas efter behov. Ena stunden 
fiskeplattform, andra stunden en utmärkt plats för familjen 
att äta middag på genom de smarta lösningarna för soffor 
och bord. För att i nästa stund fungera utmärkt för soldyr
karen. Jag gillar också möjligheten att kunna välja till en 
yttre förarplats. För ärligt talat, när solen väl skiner bär det 
bitvis emot att sätta sig inne i hytten, hur bekväm och ljus 
den än må vara. Barracuda har visserligen exakt en sådan 
där välkomnande hytt, som kyliga, smått regniga dagar, 
eller senare kvällar, lockar till lång närvaro bakom ratten. 
Eller varför inte trevliga middagar vid bordet inne i hytten. 
I förkabinen finns en rymlig dubbelkoj och vattentoalett.

Den något kantiga formen på vindruta sticker ut som 
ett designgrepp och bjuder på god sikt. Vår båt är försedd 
med rejäla vindrutetorkare, som denna testdag får jobba 
hårt. Förarplatsen är enkel och avskalad. Stolen kunde ha 
varit bekvämare och jag föredrar att stå upp och köra för att 
kunna spjärna emot med benen i de höga vågorna.

Hytten är ljus och inbjudande. Takluckan kunde gott 
ha varit större, men vägs upp något av skjutdörrarna i ak
tern. De öppnar upp mellan hytt och däck på ett socialt 
tilltalande sätt och underlättar snabb passage. Inredningen 
enkel, men praktisk. Vill du skapa en mer ombonad och ar
betad känsla, kan du välja till teakdäck och teakdurk. Som 

alltid på prispressade båtar, kunde detaljerna haft en högre 
finish. Skrovljudet är också relativt högt och i maxfart är 
det knappast vanlig samtalston som gäller för den som är 
på konversationshumör.

Barracuda 8 är det första skrovet i familjen att förses med 
Beneteaus patenterade och populära Air Step teknologi. 

 p Den stora aktre brunnen bjuder på gott om plats för fiskaren, eller för den 
som väljer att använda båten för att lasta allt från byggmaterial till packning.

Barracuda 8 är mycket 
mer än storfiskarens dröm

 p Duka för middag gör du enkelt genom att montera ett bord, som döljer sig 
under den stora luckan i durken, och ovanför bränsletankarna. 

 p Här sitter du högt, med god uppsikt åt alla håll. Det höj- och sänkbara 
bordet är ett exempel på praktiska lösningar.

 p Övernattningsmöjligheter. Under fördäck döljer sig en dubbelkoj och en 
toalett. 
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Tekniken gör att luftinflödet under skrovet ökar, vilket i 
sin tur ska ge högra prestanda, säkerhet och komfort, men 
framförallt att bränsleförbrukningen minskar och båten 
sätter fart snabbare. På vår testbåt sitter dubbla 150-häs-
tare från Suzuki, vilket också är maximal motorstyrka för 
modellen. Som mest kommer vi upp i 39,5 knop. En vetti-
gare marschfart ligger runt 22 knop. Då visar varvmätaren 
på 4 000 varv/minut och bränsleåtgången är cirka 49 l/h. 
Soppatanken ligger som standard på 285 liter, men det går 
att beställa en tank på 400 liter. Jag gasar loss och vi kom-
mer snabbt upp i plan. Det är ärligt talat lite som att köra 
go-cart, då båten är bred och likt en katamaran lägger sig 
på sidan, men aldrig kommer under nivån på slagen längs 
skrovsidorna. Tryggt och säkert, men däremot bitvis något 
tungstyrt. Efter att ha rasat fram över Palmabuktens vilda 
vågor, provocerat hårt i svängar och nästan fått Beneteaus 
egne fiskeexpert att flyga överbord, är det bara att konsta-
tera att det här är en extremt sjövärdig båt. 

I takt med att fiske blivit alltmer populärt i Sverige 
ökar också intresset för den här typen av båtar och för den 
som vill ha en båt som förenar goda sportfiskemöjligheter 
med pendlaregenskaper och övernattningsmöjligheter är 
Barracuda 8 ett utmärkt alternativ. Framförallt för den som 
inte lägger tyngdpunkten vid detaljer, utan istället satsar på 
mycket båt med praktiska förtecken till ett välbalanserat 
pris. Barracuda 8 marknadsförs som en båt med nordisk 
inspiration, men än så länge verkar vi nordbor vara svåra 
att fånga på kroken. Jag trillade i varje fall dit.  

 p Barracuda 8 är rikligt utrustad för att tillfredsställa sportfiskarens behov. 
Utöver en mängd spöhållare finns också en stor och praktisk fiskestation.

QUICKSILVER  
810 ARVOR 
Fiske-, pendlar- och trans-
portbåt i ett. Fokus ligger på 
praktiska lösningar med hög 
kvalitet och god finish. Utrus-
tad med inombordare. Rymlig 
och ombonad invändigt.

JEANNEAU  
MF 795
En ovanligt välgenomtänkt och 
praktiskt planerad åretruntbåt. 
Merry Fisher 795 har god 
potential att attrahera både 
fiskeentusiasten och familje-
cruisaren.

FINNMASTER  
PILOT 8.0
Den största kabinbåten från 
Finnmaster. Passar så väl 
till fiske, som för utflykter 
och lastning. Stor sittbrunn i 
aktern och rymlig styrkabin 
med plats för fyra personer. 

TRE KONKURRENTER

BENETEAU 
 BARRACUDA 8
TEKNISK INFO

Längd 7,99 meter
Bredd 2,77 meter
Vikt 2 645 kilo
Max motor 300 hk
Bränsle 280 liter (400 
liter tillval)
Antal personer 8

TESTBÅTEN

Last 2 personer
Motor 2 x 150 hk Suzuki 
Maxfart 39,5 knop
Pris 755 000 sek

I KORTHET

+ Smart planerad

+ Flexibel inredning

+ Väl förberedd för fiske

– Detaljerna

OUTSPÄTT 

Barracuda 8 är en sjövär-
dig båt med roliga kör-
egenskaper för sportfiske 
försedd på Beneteaus 
senaste generation av 
Airstep-skrovet. Här åker 
du skyddat och bekvämt, 
med gott om plats såväl 
på däck som i hytt och 
sovkabin. En ekonomiskt 
välbalanserad båt för 
fiske, transporter och 
familjeäventyr. 

INFO 
beneteau.com
interboat.se

FAKTA

 p I fören finns dubbla sittplatser, samt direkt framför hytten en bänk med 
plats för två. Det är gott med räcken att hålla sig i längs hela båten.
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GO5 XSE GO7 XSE  NY GO9 XSE 

Ta kontrollen med en mycket ljusstark pekskärm och 
upptäck det ultimata allt i ett systemet för fiske, båtturer 
och vattensporter. Upplev ännu bättre kontroll med nya 
GO9 XSE, stor 9 tums skärm och stöd för radar.

SIMRAD-YACHTING.COM/GO

Vart du än åker, koppla av och njut av dagen med den lättanvända 
sjökortsplottern Simrad GO XSE.

Hämta och överför kartor, programvara och  
appar direkt till sjökortsplottern.

JUST GO.

 Autopilotstyrning

 Inbyggd GPS på 10 Hz

 Radarkompatibel (endast GO9 XSE)

 Inbyggt GoFree™ Wi-Fi

 NMEA 2000®-motorgränssnitt

 Förberedd för SonicHub®2

Go With Confidence

S
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W
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SIM0411 GO Series FP Ad (Cruising) SWE (for Batnytt) 02-17.indd   1 07/02/2017   10:57



”Vi har valt textilier med omsorg. De ska inte bara vara 
snygga och sköna utan även tåla sol, salt och vatten.”
Joacim Gustavsson
Chefsdesigner på Nimbus

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

 

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



NY JOLLE PÅ 
VINGAR

Nya foilande  enmansjollen 
Waszp baseras på den be-
römda Mothjollen men är 

robustare, billigare och 
kommer  kappseglas som 

en strikt  entypsklass. 
Är detta båten som ska 

göra foiling folkligt?
TEXT SAM VICTORIN FOTO SAM VICTORIN,  

MARTINA ORSINI & GILLES MARTIN-RAGET
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Det pågår ett race inom kappseglingen, en 
tävling om att bli först med att framgångsrikt 
producera en båt på bärplan som inte enbart 
är för elitseglare. Målet är att göra foiling till-
gängligt för vanliga seglare, både tekniskt och 

ekonomiskt. Det byggs enskrovsjollar, katamaraner och 
trimaraner som alla vill bli den nya stora internationella 
klassen. 

Först och längst gången av dessa är Waszp. En jolle som 
mäter in som en Moth men istället för att vara en utveck-
lingsklass som kräver ständiga uppgraderingar är Waszp 
entyp. Inga större förändringar får göras, båten är byggd 
i glasfiber med centerbord och roder i aluminium. Det 
ger en 15 kilo tyngre båt än en Moth men kostnaden blir 
 hälften. Materialvalen gör den dessutom relativt robust och 
stryktålig.

Waszpen är ett resultat av ett flera år långt utvecklings
arbete av de foilande Motharnas nestor Andrew  McDougall 
(se separat artikel sid 48). Då regeln för Mothen är öppen 
för innovation pågår en konstant utveckling vilket gör att 
den blir en ständig utgiftskälla för den ägare som vill  kunna 
göra bra ifrån sig på kappseglingsbanan. Utan Mothens 
öppna regel så hade vi kanske fortfarande inte sett några 
foilande segelbåtar så det finns mycket att tacka Mothen 
för. 

Ett sätt att begränsa kostnader är entypsregler. En båt 
med starka klassregler som kraftigt begränsar möjligheten 
att uppgradera och utveckla. Men då krävs också att båten 

är så fulländad som möjligt när den väl börjar  tillverkas. Ta 
till exempel Lasern, som genom sin enkelhet och  strikta 
 entypsregel blivit historiens mest sålda segelbåt. Nu är 
Waszpen inte direkt någon motsvarighet till Lasern, men 
den är klart enklare än en Moth. 

Skrovet på en Waszp är smalt, som en kanot. Bärigheten 
är därför inte den bästa, i ”low ride”-läge, när det blåser 

 p Vasst. Rodret sitter på en rörställning, en ”gantry”, monterad på akterspegeln. Det går enkelt att dra upp 
och ned. Längst ned sitter bärplanet, vingen som hjälper båten att flyga. 

 p Flygande manöver. En 
sak är att komma upp och 
foila. Nästa steg är att lära 
sig manövrar i foilande läge 
utan att skrovet hamnar i 
vattnet. Gipp är enklare att 
göra än slag.
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lite eller innan skrovet lyfter ligger den djupt i vattnet. Av-
saknad av bredd gör båten instabil och svårseglad. För att 
underlätta är vingarna, som man sitter på under foiling, 
försedda med luftkuddar längst ut. Det ger lite stadga och 
underlättar mycket efter kapsejsning. Men det är inte att 
segla i vattnet Waszpen är tänkt för, det är att flyga ovanför. 
Redan vid 3-4 m/s får en skicklig seglare upp den på bärpla-
nen, och båten sticker iväg. Känslan blir helt annorlunda. 
Fast den bara vilar på ett smalt centerbord och ett smalt 
roder, båda med tvärgående vingar längst ned, blir båten 
mycket mer stabil än med skrovet i vattnet. Plötsligt störs 
man inte av vågor, det stänker inte, ljuden blir annorlunda 
och framför allt – farten ökar till minst det dubbla. För 
en seglare van att segla på ytan är det en helt surrealistisk 
känsla.  

En duktig jolleseglare brukar klara av att foila vid 
 första försöket. För någon som seglat skiff, som OS-båten 
49er, går det ännu enklare. Även personer som seglat kata-
maran eller andra högfartsbåtar brukar ha lättare för att 
foila. Förutom att komma upp och hålla balansen seglar 
man hela tiden på den skenbara vinden. Det går så pass fort 
att man i princip alltid kryssar. Det kräver ett annorlunda 
tänkande mot en deplacementsbåt eller traditionell jolle. 
Rodret används mycket lite för balansen, utan det är skotet 
man får jobba med hela tiden. För en medel ålders kölbåts-
seglare, som inte seglat småbåt de senaste  decennierna, tar 
det lite längre tid att lära sig komma upp, och stanna uppe. 
Förutom balansen och att det är en väldigt teknisk båt att 

segla kräver den att man är i hyfsad fysisk form. Men inte 
mer än vad som krävs för att till  exempel segla en Laser. För 
att lära sig segla en Waszp måste man vara beredd på en del 
kapsejsningar, och vid hög fart volter framåt.

Hur är då hanteringen av båten? Ett problem med 
Mothen är att bärplanen monteras fast under skrovet. Se-
dan måste den bäras på sidan tills vattnet är tillräckligt 
djupt för att kunna resa den upp. Bärplanen är känsliga 
kolfiberkonstverk som inte tål att slå i något hårt. Waszpens 
bärplan, både roder och centerbord, går att dra upp som på 
en vanlig jolle. De är robusta i aluminium, med utbytbara 
vingspetsar i plast. Riggen är en tvådelad kolfibermast utan 

 p Som en julklapp. En Waszp köps enbart genom beställning online. Den kommer i en låda från erkänt skickliga McConaghy-varvet i Kina. Slutmontering görs 
av ägaren, tar några timmar och är ett utmärkt sätt att lära känna sin båt.

 t Trollspöfattning. Det som 
gör att enskrovsbåtar kan 
kontrolleras när de foilar är 
”The Wand”, trollspöet på 
engelska. En stav med en 
paddel går ned till vattnet 
och är länkad till klaffar på 
centerbordets bärplan. Klaf-
farna fungerar som på en 
flygplansvinge och reglerar 
hur högt båten flyger.

FOTO GILLES M
ARTIN-RAGET
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stag, där seglet träs över innan det sätts i mastfoten. Det är 
välbyggt med hög precision. Bommen är wishbone, som 
ett vindsurfarsegel, för enklare hantering inte minst med 
centerbordet uppdraget. Det gör att båten seglingsklar går 
att rulla på en vagn ned i vattnet. Själva sjösättningen och 
starten blir ändå krävande då båten lätt välter, vingarna 
som man ska sitta på är ett stort vindfång när den ligger 
ned och bärplanen sticker ut åt sidorna även uppdragna.  

Väl i ordning märks det att båten gått igenom en lång 
utveckling. Allt sitter där det ska, och trots att båten är tek-
nisk känns det mesta naturligt när man fått upp lite vana. 
För den ovana är luftkanalerna längst ut på vingarna till stor 
hjälp, både när man seglar lågt eller efter kapsejsning. Den 
ostagade masten sitter stadigt och vurpar man framlänges 
är det sällan att man slår sig. Mothseglare däremot har ofta 
ärr i ansiktet efter vurpor framåt där de träffat vanten.

Kommer Waszp bli foilingens genombrott för den stora 
massan? Det återstår att se. Den är inte helt enkel att segla 
men inte omöjlig heller. Och när man fått kläm på det är 
det svårt att sluta. Båten kommer med tre olika segel för 
att ge lättare seglare, nybörjare och ungdomar bättre för-
utsättningar för att hantera den. Spekulationer om att den 
ska bli en ny OS-klass till 2024 är i full gång. Borde den bli 
det? Varför inte, segelsporten måste förnyas inom OS och 
Waszp kan vara ett steg in i framtiden.  

FLO1
Koncept från Holland med en 
bredare båt och bärplan som 
bygger på DSS-teknik, det vill 
säga att de sticker ut åt sidan 
istället för rakt ned. Tillverkas 
men befinner sig fortfarande i 
utveckling.

UFO  
FOILER
Amerikanskt far & son-projekt 
där de valt att bygga en 
katamaran. Enklare att han-
tera i sjön och på land menar 
upphovsmännen. Båten i full 
produktion.

F101
En lite större båt, trimaran, 
tänkt att segla på en eller 
två. Har både storsegel och 
gennaker. Prototyp finns och 
utveckling pågår. Serietillverk-
ning väntas snart starta.

TRE KONKURRENTER

WASZP
TEKNISK INFO

Längd 3,35 m
Bredd 43 cm
Bredd med vingar 
2,25 m
Djup 1 m 
Vikt 48 kg
Minsta vindstyrka för 
att foila 5-7 knop
Toppfart 25,8 knop. 
Hittills.
Konstruktör Andrew 
McDougall
Segelyta
8,25 kvm = 70-90 kg
6,9 kvm = 50-70 kg
5,8 kvm = 35-50 kg

VÄRT ATT NOTERA

+ Bra pris

+ Rolig

– Svår till en början

OUTSPÄTT

Waszp är en modern 
foilande jolle för dig som 
vill ha roligt när du seglar. 
Robust och bra pris gör 
att den är mer tillgänglig 
för en bredare publik.

MER INFO

waszp.com

FAKTA
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 p Det nya nya. Foiling breddas hela tiden, här en foilande Waszp med VM-medaljören i Moth, Chris Rashley, ombord och en foilande vindsurfare. 
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Windy 46 ChinookWindy 46 Chinook

Al
ia

s:
JP

 - 
Fo

to
 JP

 L
eh

ne

Windy Scandinavia Marina AB . Vikingavägen 17 E ·  133 33 Saltsjöbaden · Sverige 
Tel: 0490-258 899 . www.windyboats.com

WINDY sportcruisers finns i 6 olika modeller, från 26 till 46 fot
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BÄRPLANENS 
GUDFADER

Båtar med bärplan har funnits länge, men 
 tekniken har fått en nytändning. Idag är det 

 seglingen som leder utvecklingen och vi åkte 
till Foiling Week i Italien för att se vart den är på 
väg. Här träffade vi Andrew ”Amac”  McDougall, 

mer känd som the Godfather of Foiling.
TEXT & FOTO SAM VICTORIN

4903 2017



 p Foilingglädje. Formula 
Whisper är en av flera serie
producerade katamaraner 
vid Foiling Week. Vanligtvis 
har kattorna fasta Lfoils 
men Whisper har Tfoils 
med en vingklaff, som 
kontrolle ras av pinnen 
som sticker ned framför 
centerbordet.

Gardasjön lockar seglare från hela världen. 
Den långsmala sjön är klämd mellan branta 
alper i norr och slätt i söder och bjuder på 
 pålitliga vindar, på förmiddagen den  nordliga 
ibland starka pelèr, stiltje vid lunch, och på 

 eftermiddagen den jämnare ora. Ju längre norrut  desto 
starkare vindar. Fraglia Vela Malcesine vid den  nordöstra 
 delen av sjön är en av många segelklubbar runt sjön. 
Världsseglare tränar här, bland andra bodde Fredrik Lööf 
här  under flera år för att med klubben som bas nå OS-gul-
det i  London 2012.

Här arrangeras sedan några år The Foiling Week. Under 
en vecka i juli samlas seglare, designers, båtbyggare och vi-
sionärer för att mötas, tävla, prova-på och utbyta erfaren-
heter under föreläsningar och samtal. På hamnplanen och 
under klubbhusets gräsklädda tak kan man möta de bästa 
inom gebitet och se drömmar på powerpoint och i kolfiber. 

Den båt som banade väg för bärplanens genombrott i 
samband med America’s Cup 2013 är Moth, en konstruk-
tionsklass som funnits sedan 30-talet, som var först med att 
kunna foila utan att krascha. Lösningen var ”the wand”, 
en ledad pinne i fören vilken är kopplad till vingklaffar 
längst bak på centerbordets bärplan. Bärplanen ser ut som 
 flygplansvingar och klaffarna fungerar på samma sätt. Än-
den på pinnen hålls alltid i vattenytan och reglerar klaffarna 
så att de håller skrovet på en stadig nivå ovan vattnet. 

Återkommande gäst på Foling Week är australienaren 
Andrew McDougall. En ödmjuk man som kan kallas för 
The Godfather of Foiling. Hans designer är de mest fram-

 p Foils, foils, foils. En vanlig syn på Foiling Week, bärplan av alla slag. Här på 
the Vampire project, en M20katamaran som fått dubbla Tbärplan.
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FAKTA
THE FOILING WEEK 
2014 Malcesine, 
Garda sjön i Italien.
2015 återigen i 
Malcesine.
2016 Malcesine, 
men även en upplaga 
i Newport i  Rhode 
Island i USA.
2017 Malcesine 69 
juli. Även i Sydamerika 
i början av  november 
samt i USA i slutet av 
november. 
Tidigt 2018 Malce
sine, även i Australien.
Info  
foilingweek.com
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 p Luca Rizzotti, Foling 
Weeks grundare.

gångsrika Motharna senaste decenniet. Amac, som han 
kallas, har en lång relation till Mothen.

Det började med att föräldrarna satte honom som skol-
trött 13-åring i seglarskola. När han skulle fylla 16 ville han 
bygga en Moth. Efter fyra timmar på brädgården hade han 
hittat den bästa plywooden. Sedan ägnade han dagar på 
golvet att hyvla ned plywooden till halva tjockleken. 

– Den blev flera kilo lättare än någon annan Moth. Vid 
17 började jag titta på riggar. Roterande mast, vingmast, till 
slut hade jag fyra-fem stycken.

Det gav framgång. Pappan var ointresserad av segling 
men efter en regatta frågade han: Varför är du så mycket 
snabbare än de andra?

– Det blev en vändpunkt i mitt liv. För första gången var 
jag bra på något. Jag var en nörd, skoltrött och blyg. Pappas 
fråga satte igång en process som ännu pågår. 

Pappan dog ett år senare. Amac tappade sugen och läste 
till ingenjör. Sex år senare kom lusten tillbaka. Han utveck-
lade båtar och vann flera nationella mästerskap.

– Runt 1984 ringde en kompis från Europa som hade 
Mothar i garaget, VM skulle gå i närheten och han undrade 
om inte jag skulle vara med?

Det blev VM-silver. Efteråt kappseglade Amac inte 
Moth på nästan två decennier. Föredrog vindsurfing och 
tillverkade segel, parallellt med arbetet som dataingenjör. 
Så bad hans gamla Mothkompis Tim Webster honom att 
kolla på hans segel.

– Det var en katastrof! Mer än tio år efter att jag hade 
slutat såg seglen sämre ut än någonsin. Utvecklingen hade 

 p Coolast och snabbast. 
Det snabbaste sättet för en 
någorlunda vanlig dödlig att 
ta sig fram på vatten med 
hjälp av vinden är kitefoil. 
Då går det verkligen att 
flyga.

gått bakåt. Tim tjatade på mig att göra ett nytt segel. 
För att få upp känslan var Amac nödd att segla Mothen.
– Han frågade efteråt vad jag tyckte? Jo, sa jag, center-

bordet är för långt bak, och förskeppet för brett. Jag skulle 
ju bara kolla seglet men kunde inte hålla mig.

Tim fick sitt segel. Och byggde om båten enligt Amacs 
idéer.

– Andra Mothseglare skrattade, ännu mer när han  satte 
segel. Men första kappseglingen vann han, med ett ben till-
godo. 

En annan kompis, Emmett Lazich (sedermera coach till 
Mothseglarna, OS-mästarna och America’s Cup-seglarna 
Nathan Outteridge/Ian Jensen), såg seglet och tjatade till 
sig ett.

– Senare ringde en grabb och bad om att få köpa ett 
 segel till sin Moth. Vadå, svarade jag, jag tillverkar inte 
Mothsegel. Han stod på sig: – Det är ett bra segel och jag 
vill ha ett. – Hur vet du att de är bra, undrade jag? – Kom 
etta och tvåa på VM.

Det blev början på en resa mot Mothen igen. Vid millen-
nieskiftet återkom Amac till VM. Gick från tvåa förra 
gången, 18 år tidigare, till trea. Slutade ändå efter ett par 
säsonger och började som tränare. Hans adept Rohan Veal 
skulle bli historisk.

– Målet var att Rohan skulle vinna VM 2006. Men en 
dag 2004 hörde han av sig. Han hade köpt nytt roder och 
centerbord av bröderna Ilett i Perth. Vad fasen, tyckte jag, 
du ska fokusera på segling, inte hålla på att testa nya prylar. 
Sedan försvann han. Sex veckor senare hörde han av sig. Jag 
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var förbannad, var har du varit? Jag har seglat, svarade han. 
Vadå seglat! Har du hållit på med de där bärplanen? Japp. 
Och jag kommer aldrig segla med något annat.

De nya prylarna var tidiga exemplar av centerbord och 
roder med bärplan som lyfte båten till foilande läge hyfsat 
 stabilt. 

– Bröderna John och Garth Ilett hade hållit på länge 
med att utveckla bärplan, men inte fått till hanteringen av 
dem. Verktyget fanns där, funkade med ”the wand” och  
klaffar men ingen hade fått kläm på hur att utnyttja dem. 
Tills Rohan kom på att luta båten mot lovart, ”the Veal 
heel”.

2005 åkte Veal till VM med de nya bärplanen. Han vann 
varenda race och blev ”The lord of the wings”. Amac sålde 
en massa segel. Och utvecklade en egen Moth. Bladerider 
blev den första foilande båt som såldes i en större serie. Ro-
han Veal seglade en under VM 2007 och vann återigen alla 
race. Ett par år senare tog Amac fram en ny båt, Mach 2. 
Första regattan där prototypen deltog, 2009, fick britten 
Simon Payne segla den. 

– Efter första provseglingen grät Simon. Han hade ald-
rig seglat något liknande, något så snabbt. 

Payne vann regattan, och till VM dominerade Mach 2 
och har gjort det ända tills idag. 

Amac har alltid arbetat vetenskapligt, men utvecklingen 
av nya idéer börjar intuitivt.

– Jag kan sitta på en strand, titta på fåglar och vågor i 
timmar, och så plötsligt kommer det till mig. Sedan tar 
det månader att förverkliga, men idén kommer utifrån en 
känsla.

 p Amac ombord på sin 
senaste skapelse, den en-
typsklassade Mothen Waszp 
(se separat test s 43).

Som att vara först med en liten bulb centralt på foilsen. 
Snart hade alla Mothar det. Och under America’s Cup 2013, 
när Oracle låg under med 1-8 i först till nio, satte de på 
bulbar på sina roder. Flera av Mothseglarna i teamet hade 
skrikit om detta men det var först när teamet låg pyrt till 
som de vågade testa. Det bidrog till kappseglingshistoriens 
största comeback. 

Efter America’s Cup hade alltfler insett Amacs be tydelse 
och både Team New Zeeland och Oracle Team USA ville 
anställa honom. 

– Jag sa till båda teamen, ni kan få en vecka i månaden, 
sen har jag fullt med annat. Båda tackade nej och det är jag 
väldigt glad för idag. 

Istället ägnar sig Amac åt det han älskar, utveckla  båtar 
och utrustning efter eget huvud. Och hejar på alla ”Mothies” 
och America’s Cupseglare som vimlar på Foiling Week. Alla 
känner honom, och de flesta vet hans betydelse. 
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ANDREW MCDOUGALL
Bor strax utanför Melbourne 
i Australien.
Född 1955.
Gift sedan 28 år, två döttrar.
Mjukvaruutvecklare, 
segelmakare, vindsurfare, 
båtkonstruktör. 
Låg bakom Bladerider, den 
första framgångsrika serie-
tillverkade foilande Mothen, 
och Mach 2, den mest sålda 

och hittills mest framgångs-
rika Mothen.
Egna resultat i Moth 
inkluderar två VM-silver 
under 80-talet då de seglade 
på ytan, och två foilande 
VM-silver under 00-talet. 
På VM 2016 kom han åtta, 
detta i en klass med drivor 
av OS-guld och fullproppad 
av America’s Cup-seglare. FO
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 FINNMASTER T8  FINNMASTER T7  FINNMASTER 68 DC  FINNMASTER 62 DC

MADE IN THE MIDNIGHT SUN
Välkommen till framtidens båtägande! 

Finnmaster T7 visar vägen med sitt strömlinjeformade skrov och förens innovativa LED-ljus. 

T7 är helt enkelt det perfekta mötet mellan modern toppdesign och praktiska detaljer. 

Här har vi inkluderat alltifrån ett sportigt utseende med fartfyllld karaktär till behaglig komfort som passar hela familjen. 

Det innebär att vi genom vårt Smart Design-koncept gör det möjligt för hela familjen att ledigt umgås i sittbrunnen. 

För mer information och närmaste återförsäljare besök yamaha-motor.se

T-SERIEN FINNMASTER T7
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HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

SOMMAREN ÄR HÄR!

BESTÄLL DIN SPORTSMAN 445 MAX
MED MERCURY 25 HK FYRTAKTSMOTOR. 
116 400 KR*. 13 200 KR RABATT!
Alternativ med Mercury 30 hk, kampanjpris 120 900 kr. 
Ord. pris 134 400 kr. 13 500 kr rabatt! Läs mer: www.linder.se 
och www.mercury.se

* Båt monterad och klar med Mercury 25 hk (F25ELPT EFI). Alternativ med  
Mercury 30 hk  (F30ELPT EFI). Motorn på bilden är extrautrustad med stål-
propeller. Priset ovan avser standardpropeller. Alla priser är inkl. moms. 
Gäller t o m augusti 2017. Med reservation för mellanförsäljning. Securmark  
stöldskyddsmärkning ingår.



INNOVATIONSKRAFT
Funktion, underhållning, fart, 
 vågad design och massor av 
nya innovationer. Vi  summerar 
våra  intryck från världens båt-
mässor och internationella 
 båtkonferenser. Det här har du 
att förvänta dig av båtåret 2017. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO REDAKTIONEN

Boat & Fun i Berlin, Boot Düsseldorf, Båtmässan i Göte-
borg, Vene i Helsingfors och Allt för Sjön i Stockholm, 
samt en hel radda möten med båtjournalister och bransch-
företrädare från Europas alla hörn. En lång vinter med bit-
vis igentäppta vikar får oss knappast att lägga båtlivet på 

is. Alla vårvinterns hett kokande mässor till trots, är mitt intryck att det 
är redan i september, under Cannes Yachting Festival som det egent-
liga startskottet till nästkommande års nyhetssäsong går. Att avfärda 
den mässan som ett flytande överflöd av megayachter är onödigt. Det 
handlar om att se de där – just i det här sammanhanget – små  myggorna 
bland elefanterna. För här vimlar det inte bara av tjusiga människor, 
utan också av intressanta innovationer. En del av dem presenterade som 
utrustning på megayachts –idéer som allt oftare tas vidare härifrån för 
att implementeras också på mellanstora och mindre fritidsbåtar. Andra 
presenterade i form av nya båtar i mellanklassegmentet. Ett är säkert: 
Vatten och båt är hett och lockar som aldrig förr. Vi njuter av båtlivet 
längs våra egna svenska kuster och utomlands, eller väljer att traila båten 
bakom bilen för att upptäcka nya farvatten. 

Branschen rapporterar från mässor om rekordförsäljningar och nya 
köpstarka målgrupper vågar kasta loss. Många av nyheterna syftar till att 
göra båtlivet enklare och mer tillgängligt för flera – och att erbjuda så 

mycket njutning som möjligt. Det handlar också om  nischmarknader, 
att helt enkelt hitta sin egen grej – eller snarare båten som gör just din 
”grej” möjlig. Båten som förverkligar allt från dina seglings-, fiske-, se-
mester-, vattensports-, solbadar- till fartdrömmar och familjemys, samt 
mer därtill. Vi ser också allt fler smarta och genomtänkta crossover-
båtar, som förenar det mesta i såväl funktion som material. Här är det 
 brutalt breddade utbudet av både råbarkade renodlade aluminiumbåtar 
och mer putsade aluminiumhybrider några exempel. Ett annat feno-
men som visserligen pågått några år, men som fortsätter att utvecklas 
och växa är att gamla klassiker återuppstår i nya tappningar, så som 
svenska Ockelbo och finska Marino. På den internationella marknaden 
 fortsätter utvecklingen mot allt större och än mer påkostade lyxyach-
ter, ofta i futuristisk design. Intresset för rymliga, huskomfortliknan-
de  katamaraner, men också husbåtar attraherar allt fler både vana och 
 ovana sjöfarare. Nedan listar vi några av trenderna vi ser i en bransch 
som lurar redo och taggad i startgroparna. 

UTOMBORDARE
S tarkare och flera! 2016 var utombordsmotorns år och allt pekar på att 

trenden fortsätter. Det ska vara fler, fetare och mer vrålande i och från 
aktern på våra båtar. En trend som kan tyckas heltokig och gå stick i stäv 
med miljö- och ekonomitänk. En snabb glimt på båtlivet i Dubai och  Florida 
och det dröjer inte länge innan du slutar höja på ögonbrynen åt potentiella 
fartvidunder utrustade med dubbel-, trippel eller fyrmontage.  Att här se båtar 
glida omkring med Seven Marines smått tokiga 627-hästare lär snart inte 
heller vara något som får ögonbryn att höjas. På våra breddgrader blir det allt 
vanligare att hänga på dubbelmontage, bitvis mest bara för att man kan och 
för att det givetvis ser coolt ut. Förvisso kan en extra motor vara bra för andra 
syften än ur fart- och coolhetsaspekten. Till exempel som en extra säkerhets-
åtgärd om den ena motorn skulle lägga av… Och att utrusta båtar upp till 40 
fot med utombordare i vettig hästkraftsnivå är inte så tokigt. Spännande att 
följa är även utvecklingen av diselutombordare och eldrivna motorer. 
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CROSSOVER
F iske – familj – vattensport. Crossover äger. Allt fler fritidsbåtar byggs 

med syftet att leverera lite av allt och mycket av en del, eller i en 
specifik nisch. Några exempel är moderna multifiskebåtar som Beneteaus 
Baraccuda, Jeanneaus Merry Fisher och en strid ström mindre båtar som 
anpassar däckslayouten till fiskeentusiasten. Men – och det är just det 
här som är grejen – med funktioner som gör att man i ett enkelt hand-
grepp kan förvandla båten från en fiskeplattform till en underhållningsma-
skin för vänner och familj på jakt efter solbadande, social samvaro runt 
ett matbord eller en adrenalinstinn fartkick på wakesurfbrädan. Det vill 
säga, det handlar om att inkludera istället för att exkludera – och att göra 
det med smarta knep. 

Crossovertrenden syns också i materialvalen, så som det växande ut-
budet av hybridbåtar och då främst i kombinationen aluminiumskrov med 
en innerliner i plast, så som Buster Magnum E, de nya Husky-modellerna 
från Finnmaster och Ranger från Nordkapp, med flera. En annan trend är 
att även de mest råbarkade aluminiumbåtarna nu bjuder på allt snyggare 
linjer och lyxigare inredning. Här kan bland annat nämnas XO Cruiser och 
kommande satsning från svenska ribtillverkaren Rupert, som lanserar två 
stycken 9- och 12-meters lyxiga aluminiumbåtar.

WAKESURF
W akesurfandet når nya höjder. På mässorna är hallarna fyllda till bred-

den med vattensportutrustning och diverse roliga lekprylar. Flera av 
de mässor vi besökt har dessutom haft egna wakesurf-testa-på-bassäng-
er. Från att ha varit en sport för några få når den nu bredare målgrupper 
– och kan mycket väl komma att fungera som inkörsport till båtlivet. 
Det kan bero på nya, mer lättsurfade och estetiskt tilltalande brädor, 
men också på en hel radda av nya båtar, specialbyggda för wakesurf, 
till exempel nya XT-serien från Mastercraft och SLX-W230 från Sea Ray. 
Bidrar gör också innovationer som Volvo Pentas Forward drive, som gör 
att du inte riskerar att bli av med någon kroppslem vid vurpan. Dessutom 
skapar drivsystemet, kanske inte just den där perfekta drömvågen men 
ändå, riktigt inbjudande surfvågor som du inte behöver sitta och vänta 
på i en evighet. Här får du den istället serverad direkt framför näsan. En 
annan bidragande orsak är att det helt enkelt är coolt och att det är en 
busenkel genväg för dig som jagar likes och credpoäng på diverse sociala 
medier. Och det är precis just det folk gör. De delar friskt med sig av sina 
åkupplevelser – och vips, så sprids hajpen ännu mer. Det lär komma än 
fler båtar specialgjorda för denna sport framöver, även om det kan ta ett 
tag innan trenden helt nått oss här i kalla Nord.

SPORTFISKE
D å: fiskegubben med skägg och pipa som, iklädd sydväst och rejäla 

galonkläder, troget rattar sin skuta i ur och skur. Nu: Hipstern, förvisso 
fortfarande skäggbeprydd, som med finlirsutrustning ombord på sin 
högteknologiska farkost (bitvis liknandes något som skulle passa för 
ufospaning) söker lyckan bortom storstadsstressen. Att fiska är hett, 
oavsett ålder, kön och geografisk placering – och att göra det från en 
för ändamålet anpassad båt, ännu hetare. På mässor lanseras fler och 
fler fritidsbåtar anpassade för fiske. Det har till och med gått så långt 
att snudd på varje märke med värdighet väljer att lansera sin egen 
fiskeedition. Hur anpassade båtarna är för ändamålet varierar stort, ibland 
handlar det mest om förhöjda fördäck eller att ett stuvfack gjorts om till 
fiskesump, men ofta är det innovativa, specialdesignade och uppseende-
väckande kreationer som tar plats. Dessutom ökar utbudet av tekniska 
hjälpmedel, såsom avancerade ekolod med glasklara bilder, detaljerad 
elektronisk kartografi, radar med olika spottinglägen med mera. Fiskebå-
tarna går från grova bruksbåtar till mer högteknologiska, avancerade och 
välutvecklade spjutspetsfiskevapen. Sportfisketrenden är kort och gott 
inne i en snabbt snurrande, positiv spinn.
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PÅNYTTFÖDELSE
K lassiska båtmärken pånyttföds, gamla båtar renoveras till nya liv, 

 replikor skapas efter favoritföregångare och äldre trotjänare förse med 
nya motoralternativ. Det råder en stark renässans för klassiska  båtmärken, 
men också för välbevarade äldre träbåtar som värderas allt högre, både 
sett till försäljningspriser och affektionsvärde (även om vi i Sverige fortfa-
rande är bortskämda med en levande träbåtsflora och priserna än så länge 
avspeglar sig härefter). Vad gäller renovering och ombyggnad av äldre 
båtar så finns en gemenskap på sociala forum som går bortom det mesta. 
Inbitna experter delar frikostigt med sig av sin kunskap till nyfikna noviser 
och nya, även yngre personer hittar en väg in i båtlivet. 

Vi ser hur klassiska båtmärken som svenska Ockelbo och finska Marino 
åter börjar produceras, men i nya tappningar anpassade för dagens 
båtkonsumenter. På segelbåtssidan handlar det om mer än välseglande 
träskönheter som Skärgårdskryssare och R-båtar. Finska Swan Nautor, 
som förra året firade 50 år, seglar och säljer mer än någonsin – och 
lanserar nya, moderna båtar som förenar klassiska Nautor-manér med 
racingglädje.

SKOTERSMART 
V attenskotrarna blir allt martare. De får högre komfort, fler funktioner, 

blir allt mer bränslesnåla och får härmed även längre räckvidd, samt 
att överladdade prestandamodeller ger både bättre drag och roligare 
körning för den redan invigda. Det som förmodligen mest påverkat det 
växande intresset och den stora ökningen av vattenskotrar i våra skärgår-
dar är att det de senaste åren kommit en mängd prisvärda alternativ. Fler 
och fler familjer köper skotrar och använder dem som transportmedel.
Frågan är nu bara när det kommer mer nisch- och ändamålspassade 
vattenskotrar, så som serier anpassade för fiske, cruising, familjen och 
skärgårdscamping. 

TEKNIKINTEGRATION  
S lagorden inom motor- och elektronikindustrin är integration och nya 

anslutningsmöjligheter. Allt fler båttillverkare satsar på samarbeten 
med elektronikjättar, eller väljer att utveckla sina egna smarta multifunk-
tionsinstrument. Bland annat Busters Q System, som utöver att fungera 
som en vanlig navigator också ger nödvändiga fakta om motorstatus, 
bränsle med mera – men också tips om hur du bäst lägger till med båten, 
eller hur du gör knopar. Det handlar också om smarta joystickar som ska 
göra manövreringen smidigare och om användargränssnitt uppbyggda 
för specifika båtmodeller. Volvo Pentas Easy Boating är också ett system 
som ska göra båtlivet enklare, med översikt och styrning av både motor 
och navigering integrerat och samlat på samma ställe. De flesta av oss 
är idag vana vid att vara uppkopplade antingen mot vår padda eller 
telefonen och få av oss vill lämna det sociala nätverkandet kvar hemma. 
Därför lär vi få se även mer underhållning ombord, men också tillbehör 
anpassade för båtlivet, så som exempelvis vattentäta actionkameror och 
(där det är tillåtet) drönare. Att delad glädje är dubbel glädje råder det 
inget tvivel om. 
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SEGLINGSSMART
D e senaste åren har storvarven tappat i marknad till förmån för 

nytillskott från framförallt Kina och Polen. Anledningen till det 
är att dessa utmanarländer bitvis lyckats riktigt bra med att förena 
bra  byggen med ett lågt pris. Ett exempel är kinesiska Fareast, som 
utmanar med sina rena racers och cruiser/racers och som gör att 
segling och båtliv faktiskt blir tillgängligt för allt fler. Det är inte längre 
enbart den gamla armadan av begagnade 70- och 80-talsbåtar som 
utgör insteget i båtlivet. Idag går det att hitta en toppmodern, välseg-
lande båt som både förenar rolig racing med enklare familjekomfort. 
Det här är något både branschen och konsumenterna börjat upp-
täcka och utbudet av prisvärd, rolig segling med övernattningsbara 
kölbåtar fortsätter att öka. Det handlar också om det här med tid. För 
en hel del av de som är i åldern 30+ och har börjat kappsegla inser 
att det är smart att ha en båt som duger till mycket och som är enkel 
att underhålla.

En rakt motsatt trend är att segelbåtarna bland prestigebyggarna 
blir ännu lyxigare och erbjuder än bättre segling. Club Swan 50 är ett 
tydlig exempel, med kappseglingsegenskaper som imponerar även 
på de mest rutinerade seglarna och en inredning som påminner om 
ett italienskt designhotell, med läderbeklädd kolfiber. 

FLÄRDDOMINANS
D e redan stora båtarna blir större, mer individanpassade och lyxigare. 

Antalet personer med feta plånböcker, som vill sätta sin egen prägel 
och visa sin styrka i form av jättebåtar, tycks aldrig sina. Åtminstone 
inte om vi styr kosan söderöver. Här ser vi allt fler megayachter med 
helt nya designgrepp byggda i exklusiva material, såsom aluminium och 
kolfiber. Det ska vara mer än bekvämt, motorkapaciteten ska vara mer än 
nödvändig och utseendet mer än extremt. Roligt att se är också att allt 
fler bilföretag, bland annat Mercedes Benz, Aston Martin och Lexus, ger 
sig in i båtvärlden och sjösätter sina nya alster. Inte heller här är det vi 
mer vanliga båtkonsumeter som står i fokus, utan det handlar om lyx och 
toppdesign till mångmiljonbelopp. Klassiska varv som Riva bygger också 
allt större yachter och österrikiska Frauscher, som tidigare byggt båtar 
runt 25 fot, lanserade förra året sin största båt hittills – 1414 Demon, 
som sticker ut på flera sätt. Inte minst genom sin futuristiskt vågade 
design och den asymmetriska dispositionen av inredningen. Finska XO 
DFNDR är också ett exempel på nya designgrepp där flärd och funktion 
förenas. Härligt att se är hur branschen vågar tänja på konventionerna. 
Även om pris- och storleksnivåerna på dessa båtar bitvis når himmels-
höga nivåer och härmed exkluderar en stor del av världens båtkonsumen-
ter, finns det många goda idéer att hämta från den här nischen.

GRANNSÄMJA
F inland dominerar – och norrmannen äger. Finland fortsätter att vara ett 

ledande land inom båtindustrin. Över 70 procent av båtproduktionen 
exporteras och till oss i Sverige rörde det sig under 2016 om nästan 
4 200 nya båtar. Det innebär att värdet av exporten hit ökade med 
hela 17 procent. Spännande att se är också att Norge vuxit som en av 
Finlands viktigaste båtexportmarknader
 Framförallt är finnarna kända för sina öppna båtar och daycruisers, men 
också högkvalitativa, stora segelbåtar. Under Allt för Sjön presenterade 
Finnboats medlemsföretag tillsammans över 50 båtar, en total dominans 
från ett enda land. Också norrmannen och designern Espen Thorup 
fortsätter att dominera. Hans design återfinns såväl hos Nordkapp som 
Bella Boats och nya Aquador – och han fortsätter att tänka nya linjer, 
smarta lösningar och spännande design. Det finns goda svenska initiativ 
också, så som den foilande elbåten Candela, Nimbus 305 Open, HOC och 
Ruperts nya aluminiumserie – och självklart hela aluminiummaffian med 
ursprung i Öregrund. 
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Samarbetspartners

Med ett starkt arv av ståmaskiner inom vattenskotersegmentet och otaliga racesegrar och mästerskapstitlar har Kawasaki nu tagit steget till 
nästa nivå i och med med lanseringen av SX-R.  En fyrcylindrig, 1498cc maskin med imponerande 152 hästkrafter gör SX-R till den snabbast 
accelererande massproducerade ståuppmaskinen någonsin. Nya SX-R har både prestanda och köregenskaper som anslår ett nytt riktmärke som 
är inställt på “Ignite the fun”. 

mall_Båtnytt.indd   2 2017-02-21   08:13:12



från 888:–

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00
facebook.com/eckerolinjen

STANNA LITE LÄNGRE
Åland är ett matparadis på nära håll, 
med skickliga mathantverkare som 
gärna använder lokala råvaror och 
lokalproducerade godsaker. Runda av 
en skön dag med en god middag på 
någon av Ålands bästa restauranger.

Middagspaket 
Välj mellan flera restauranger och 
hotell. Prisexempel Hotell Cikada och 
restaurang Indigo.

I priset ingår: Buss- och båtresor, del 
i dubbelrum på hotell i Mariehamn, 
frukost, 3-rätters meny på Indigo,  
Smakbyn eller Nautical. 
Bokningskod 5MENY

DAGSKRYSSNING inkl. anslutningsbuss 60:– 
vid webbokning (telefonbokning 90:–)

Ta en långhelg 

www.eckerolinjen.se/resepaket

Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö från 
Grisslehamn till Åland tar endast två timmar. Njut av 
god mat, koppla av med glad underhållning och 
taxfreeshopping. 

Åland har något för alla. Oavsett om du är intresserad 
av konsthantverk eller kitesurfing är chanserna stora 
att du hittar ditt eget smultronställe. Här finns genuina 
byar, vackra kyrkor, fornminnen och mycket annat  
att se och göra. I Mariehamn hittar du shopping,  
restauranger och nöjesliv.

PÅ ÅLAND I VÅR



MAXAD MÄSSA
Världens största utombordare och både trippel- och fyr-
dubbelmontage var på plats på Allt för Sjön i Stockholm. 

TEXT ANNA SANDGREN OCH MAX CARLGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG & MAX CARLGREN
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Svensk lyxcruiser
H oc 33P Cruiser hade världspremiär 

på Allt för Sjön och har rullat direkt 
från fabriken till mässan. Inte ens 
till verkaren själv har hunnit provköra 
den, men den bygger på samma skrov 
som Hoc 33 Explorer som visades upp 
för första gången i höstas. Hoc Yachts 
AB är tätt sammanflätat med företaget 
 Petestep AB som tagit fram en skrovtek-
nik som ska ge mjukare gång och lägre 
förbrukning. Vi har kört Petestepskrovet 
på Yamarin 81 DC förra året och kan 
konstatera att det går mjukt i sjön.

Hoc 33P Cruiser har ett helt slätt för-
däck och en stor, elegant sittbrunn. Det 
är sparsmakat med detaljer, inga räcken 
som sticker upp på fördäck, inga onö-
diga knappar så långt ögat når. I sfären 
kring Hoc och Petestep finns ytterligare 
ett företag som tagit fram det integre-
rade infotainmentsystemet ombord som 
går under namnet Yacht Defined. Det är 
ett system som via en enorm skärm på 
29 tum låter dig kontrollera allt ombord, 
från navigation till belysning och andra 
elektriska applikationer. Systemet styrs 
via en joystick och på ratten finns 
knappar precis som i en bil för att styra 
funktioner som du snabbt vill komma 
åt, som vindrutetorkare eller volym på 
stereon.

Båten är en gigantisk plattform för 
att umgås på. I aktern hittar du en stor 
badplattform, kliver du in i sittbrunnen 
finns det två soffgrupper, en i aktern 
och en i mitten av brunnen. Pentryt 
hittar du utomhus på babordssidan tvärs 
förarplatsen. Skåpen är utrustade med 
porslin och allt du kan behöva. En smart 
detalj är att det bakom pentryt finns ett 
par steg om du snabbt behöver komma 
upp över sidorutan.

Förare och en passagerare sitter i 
rejäla stolar med den stora skärmen 
framför. Nere i ruffen är det ljust och 
väggen på toaletten består av en stor 
spegel som ökar känslan av rymd. Ytter-
ligare en cool detalj är att låset till ruffen 
är elektriskt, när du startar båten låser 
det upp sig automatiskt. Priset börjar på 
drygt 3 miljoner kronor.

hocyachts.com

Katta med  
utombordare
F inska Alucat lanserar sig nu i Sverige. 

De har hållit på några år och har 
specialiserat sig på katamaraner i 
aluminium med höga fribord. De byggs i 
Finland och priset för båten utan motor 
ligger på motsvarande ungefär 250 000 
kronor, inklusive moms. De byggs efter 
kundens önskemål och kan fås både 
öppna och med hytt. Däcket är på runt 8 
kvadratmeter och i pontonerna finns gott 
om stuvutrymme. De kan modifieras för 
fiske eller transport eller kanske för dig 
som behöver få ombord en rullstol.

Katamaranerna ger givetvis bra 

balans när båten ligger stilla. Ska du 
fiska har du en plattform som inte lutar 
nämnvärt även om alla står på samma 
sida och fiskar. Planingströskeln ska 
vara i det närmsta obefintlig och greppet 
i svängar ska vara mycket bra. Du kan 
få dem strajpade efter önskemål och 
i standardutrustningslistan hittar vi 
bland annat hydraulstyrning, lädersäten, 
fendrar, ankare och räddningsstege.

alucat.fi

Värsting och minsting
N ya Yamaha GP 1800 lyste kanske 

starkast på mässan. Den knallröda 
vattenskotern drog blickarna till sig i 
 Yamahas monter, för övrigt en av de 
största montrarna på mässan. GP-mo-
dellerna har varit tävlingsmaskiner och 
nya GP 1800 har fått Yamahas fyrcylin-
driga överladdade motor 
på 1812 kubik. Samma 
motor sitter i Yamaha FX 
SVHO som vann vårt jäm-
förande vattenskotertest i 
somras.

I fören finns rejält med 
stuvutrymme och i aktern 
finns ögla för att låsa 
fast skotern och för att 
kunna dra badleksaker. 
Sätet rymmer upp till tre 
personer och skotern har 
Yamahas Ride-system 
som låter dig backa och 
gasa framåt på separata 
elektroniska reglage, 
ett system som gör det 
mycket lätt att kontrollera 
vattenskotern. 

Priset börjar på 
185 900 kronor.

Nya EX-serien är min-
dre och har den nya TR-

1-motorn som vi testat på VX  Cruiser. 
EX-serien är Yamahas instegsserie, den 
billigaste EX Sport kostar 85 900 kronor. 
Då har du manuellt reglage för back, vill 
du ha Ride-systemet får du satsa på EX 
Deluxe och betala 10 000 kronor till.

yamaha-motor.eu/sv
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Största motorn
M ässans galnaste montage var en 

627-hästare från Seven Marine och 
satt på en rib från nederländska Revolt, 
som hittat en nordisk återförsäljare i 
Sverige genom Stora Ekholmen Group. 
Revolt finns i två längder, 9,5 och 10,6 
meter och den större modellen kan 
utrustas med dubbla 627-hästare från 
Seven Marine. 

Utställningsbåten har fyra rejäla fjäd-
rade stolar och en soffa för tre personer 

i aktern. Här finns gott om stuvutrymme 
och hela båten är matchad i färg med 
motorn på akterspegeln. Den kompres-
sorladdade V8:an är det mest brutala 
som går att hänga på akterspegeln. Nu 
ryktas det att det är en 700-hästare på 
väg från Seven Marine. 

Innan det ryktet är bekräftat kan du ju 
drömma om en Revolt 1060 med 1 254 
hästkrafter på akterspegeln.

storaekholmengroup.se

Fartfylld och bekväm segling
G lädjande nog har årets Allt för sjön 

återupplivat segelbåten. I år gjordes 
en extra satsning på seglingsavdelning-
en och vi kunde bland annat njuta av 
storbåtar som Club Swan 50 och More 
55. Fokus på segelbåtsavdelningen var 
riktat mot både racing och cruising. 

Mässans största båt, More 55, 
spanade vi in både i Düsseldorf och 
Göteborg, så vi nöjer oss här med att 
konstatera att intresset för den svenska 
båten, som är tillverkad i Kroatien och 
byggd för att lämpa sig både för charter- 
och privatsegling, väckte stort intresse 
hos mässbesökarna. Även Club Swan 50 
har vi spanat in tidigare, men Sverige-
agenten, Klabbe Nylöf, visade även upp 
andra racingmaskiner, bland annat Farr 
280. Den påminner om ett strykjärn, är 
försedd med kolfibermast, hydraulisk 
mast- och förstagsjustering och ett 

fathead-storsegel, samt är överlag helt 
optimerad för racing. Däcket går i flush 
och allt trim är draget under däck ända 
bak till den stora, öppna sittbrunnen. 

Farr 280 anses vara en av markna-
dens snabbaste kölbåtar under 30 fot. I 
racingsegmentet befinner sig också de 
visade båtarna Diva 24 , Far East 28, 
Ker 40+ och MC 31. MC 31 har även 
den en extrem skrovform och genom-
tänkta system, samt en däckslayout 
skapad för racingutmaningar. Nya MC 
31 är uppföljare och lillasyster till fram-
gångsrika MC 38 och är trailerbar.

Även en rad mindre segelbåtar, jollar 
och vindsurfingbrädor fanns på plats. 
Dessutom satsade mässan på ett stort 
seminarieprogram genom sitt Sailfo-
rum, där besökarna kunde öka på sina 
kunskaper om segling och få inspiration 
till kommande seglingsäventyr.

Byggd för långvarig körglädje
R ykande het och sprillans ny fick vi 

mässbesökare ta del av världspre-
miären av Marell 900cc. Den svenska 
kvalitetsaluminiumbåten tillverkas i 
Öregrund, av racingfantasten Patrik 
Söderholm med familj. Båten är den för-
sta i Marells modellserie utrustad med 
kabin. Konceptet med en mitt¬placerad 
väl-utrustad förar¬¬konsol känns igen 

från den hyllade 850 WA. Kabinen är 
rymlig och har utöver föraren plats för 
ytterligare sju passagerare. Målet är 
att erbjuda en bekväm, körglad båt för 
långa färder oavsett väderlek. Stabila 
sjöegenskaper utlovas och dubbelmon-
tage ska ge krut nog för farter i de högre 
registren.

marellboats.se
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Jätten från Finland
N ord Star 47 är Finlands största serie-

tillverkade motorbåt genom tiderna. 
Enklast kan båten beskrivas som en 
kraftfull arbetsbåt i lyxig förpackning. 
Familjeföretaget Linex Boats, som står 
bakom Nord Star, hymlar inte med att 
målet är att stjäla kunder från andra 
klassiska kvalitetsvarv som Fairline, 
Princess och i viss mån Targa och 
Marex. Linjerna känns igen från tidigare 
Nord Star-båtar – men i större skala. 
Utsikten från flybridgen går knappast att 
klaga på – inte ens inuti en mässhall. 
Något som skiljer sig från de övriga 
båtarna i flottan är den specialbyggda 

gummilisten som löper längs hela skro-
vet och som får båten att kännas både 
mer robust och oöm. Lyx och flärd finns 
här också, om inte i överdådigt överflöd, 
så i varje fall så det räcker. Rejäla, inbju-
dande soffor i både för och akter, samt 
den stora flybridgen och alla kromade 
detaljer bidrar till känslan. Lastytor och 
gångbord är väl tilltagna och det är lätt 
att röra sig ombord. Invändigt väntar 
utöver rymliga soffor, ett påkostat pentry 
och väldisponerade och lyxiga kabiner 
också för den med högt ställda krav på 
komfort.

ostersjo-bat.se

Norsk muskelbåt 
N or-Tech 340 är en sann muskelbåt 

med klassiskt långt fördäck, stegad 
skrovbotten och byggd för rejäla häst-
krafter. Med motoralternativ som börjar 
med dubbelmontage på 2x300 hk upp 
till 3x400 hk lär det gå undan. Utrustad 
med största motoralternativen ligger 
toppfarten på närmare 80 knop. Båten 
tar svängarna som en bättre slalomåka-
re och färden går säkert och torrt, trots 
både höga farter och långsmalt skrov, 
utlovar företaget, som grundades av två 
norska vänner i mitten av 1990-talet, då 
under namnet High-Tech. Efter en något 
trög start flyttade de till Florida och idag 

går både båtarna och affärerna som 
smort, nu under namnet Nor-Tech.

nor-techboats.com

Trippelruff
N ya Galeon 360 Fly mäter knappt 

tolv meter och är en av tillverkarens 
mindre modeller. Trots det har man fått 
till en rymlig kabin med bra soffa och 
förar plats med en rejäl dörr ut till skarn-
däck. Det är rymligt och ljust med stora 
rutor. Men mest imponerar den under 
däck där det finns hela tre kojer. 

I fören finns en mindre dubbelsäng, 
längs styrbords sidan en dubbelkoj 
med våningssäng och i mittkabinen 
en rejäl dubbelsäng med stora fönster 
för ljusinsläpp. Det känns påkostat 
och träarbetena är fina och välgjorda. 

Flybridgen är stor med låga sidor för att 
inte ta alltför mycket vind. 

Det finns även en version som heter 
370 utan flybridge. Priset börjar på 2,95 
miljoner kronor.

psmarin.se

64 03 2017

allt för sjöN  REPORTAGE



Terhi Twin C

www.terhi.fi www.honda.se

200 000 båtägare har inte fel!
Terhi – Nordens största båttillverkare – har för sin säkerhet och höga kvalitet, 
vunnit stort anseende bland båtägare i stora delar av världen.
Utbudet består av totalt 15 modeller, som erbjuder ett lämpligt alternativ för 
många olika ändamål, både till havs och på insjöar.
Nu har du möjligheten att skaffa en Terhi 475 Twin C, utrustad med en Honda 
BF50 till ett mycket förmånligt pris.

Motorerna från Honda har elektronisk bränsleinsprutning, kraftfull acceleration 
och en fantastisk bränsleekonomi. Honda erbjuder 5 års garanti på utombords- 
motorer för privat bruk. Honda BF50 är dessutom utrustad med trollingfunktion.

Båtpaket: Terhi Twin C + Honda BF50

Kampnjpris 135.900:-
Ord. pris 165.300:-
I kampanjpriset ingår en Garmin echoMAP CHIRP 52dv plotter.

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

Dalarö: Marindepån
Tel 08-50150105

Danderyd: Marindepån
Tel: 08-54591440

Hovmantorp: Jespersens Motor
Tel: 0478-41417

Karlshamn: Marinkompaniet
Tel: 0454-18015

Karlstad: Bosses Marin & Fritid
Tel: 054-850171

Laxå: Marin & Fritid
Tel: 0584-12222

Luleå: Granec Maskin
Tel: 0920-228025 

Rångedala: Borås Marin & Motor
Tel:  033-279393

Sandviken: Gestrike Marincenter
Tel: 026-258080

Smedjebacken: LW Husvagnar
Tel: 0223-15535

Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 08-55670900

Storuman: Yngvessons Maskin
Tel: 0951-77345

Strängnäs: PL Mälarbåtar
Tel: 0152-10065

Uppsala: Marin & Trailer i Uppsala
Tel: 018-303101

Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar
Tel: 0176-50344

Åkersberga: Dyviks Varv
Tel: 08-54354315

Åmål: Marin & Fritid
Tel: 0532-10015

Örebro: Marin & Fritid
Tel: 019-278000

Östersund: KJ Skog & Trädgård
Tel: 063-35445



Buster är den populäraste motorbåten i Norden. I den omfattande kollektionen hittar 
du de bästa alternativen för mångsidiga fritidsaktiviteter och krävande nyttobruk. 
Välkommen att bekanta dig med Busters värld. Här kan du skapa ditt eget äventyr!

BUSTER Lx
SMÅ KOSTNADER, STORT NÖJE

busterboats.com

BUSTER Lx + YAMAHA F50

254 000:-
Till priset tillkommer leverans- och
monteringsavgifter som kan variera
beroende på ort och återförsäljare. Bå-
tarna på bild har tilläggsytrustning.

Buster Lx är i många egenskaper en förbätt-
rad favorit. Inte minst för att den kombinerar 
flera egenskaper som man normalt förväntar sig i en av-
sevärt större båt. Buster Lx anpassar sig efter dina behov.
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MED SKAGERACK  
I VÄSTER

Vid havets E6 längs den bohuslänska kusten 
finns nästintill oändligt många fina platser att 

upptäcka och uppleva. Du behöver inte bege  
dig upp till turistparadisen i höjd med  

Smögen och Fjällbacka för att finna dina pärlor. 
Långt mer söderut än så finns också hamnar,  

vikar och öar som är väl värda ett besök.  
Båtnytt tittar närmare på Klädesholmen,  

Hjärterö och Mollösund.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO EMMA GLAUMANN
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Norr om Marstrandsfjorden och långt sö-
derut på Tjörns sydvästsida, balanserar 
Klädesholmen precis på gränsen mellan 
skyddad skärgård och öppet hav ute på Ska-
gerack. Egentligen består Klädesholmen av 

två holmar, Klädesholmen i söder och Koholmen i norr, 
varav den sistnämnda sedan 1983 är förbunden med Tjörn 
via bron över till Bockholmen. För seglare är dock den där 
bron, med sina blott tio meters höjd, mest i vägen. Vi tar 
istället den trånga passagen vid Skapholmen i väster, där 
Claes Hakes granit- och diabasskulptur Tro, hopp och kärlek 
sedan 1986 utgör ett välkänt landmärke.

Den tredje lördagen i augusti varje år är det betydligt 
mer dramatik här i sundet än en normal högsommardag, 
då flera hundra kappseglare i Tjörn Runt slåss om positio-
nerna kring den gröna pricken. Sjökortet anger djupet till 
2,4 meter, men jag har själv dragit igenom här i full spinna-
kergång och med en dryg decimeter mer djupgående än så. 
Tricket är, enligt skepparen jag kappseglar med, att styra 
lite som ett S igenom, för att undvika grundklacken. Men 
för den som inte jagar sekunder finns ju hur mycket plats 
som helst på Skapholmens västsida istället.

Det svartrödsvarta punktmärket strax norr om sundet 
markerar ett grund som man ska hålla ut väl ifrån, och 
ett stycke österut ligger sedan hamninloppet till Klädes-
holmens gästhamn. Här erbjuds ett 40-tal gästplatser där 
man förtöjer med stäven mot kaj eller flytbrygga, och med 
fasta linor i aktern eller vid Y-bommar. Hamnen ligger i en 

skyddad lagun med restaurang Kylen mittemot, som nås 
efter en kort promenad eller en roddtur i jollen. Annars har 
de också en egen brygga för matgäster. Egen brygganlägg-
ning har också restaurang Salt & Sill på Klädesholmens, 
eller snarare Koholmens, nordostsida. Inte så långt norr om 
bron mellan Koholmen och Bockholmen får båtfolk som 
gästar Salt & Sill gärna stanna över natten vid krogens fina 

 p Restaurang Kylen på 
hamnbassängens ostsida 
har några båtplatser för 
matgäster, men du kan 
också ta en promenad eller 
ro med jollen över för en 
drink eller något att äta.

 p Längs vägen över Klädesholmen får biltrafiken samsas med folk som är på väg till badet eller butiken, 
eller kanske till museet Sillebua.

SILLKONSERVER, BAD  
OCH REGATTADRAMATIK
KLÄDESHOLMEN, 57°56’44.3”N 11°32’15.6”E
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 p På Koholmens nordöstra 
del, nära bron över till 
Bockholmen, finns en 
barnvänlig badplats med 
både sandstrand, flytbrygga 
och hoppmöjligheter.

 p Tro, hopp och kärlek heter Claes Hakes skulptur vid den trånga passagen väster om Klädesholmen, där det 
under Tjörn Runt är betydligt mer kalabalik än på denna bild.

bryggor, men någon egentlig gästhamn är det inte. En fin 
bastubåt finns också för hotellgästerna, belägen intill det 
flytande hotellet.

Inför 2017 restaureras Klädesholmens gästhamn och 
får välbehövliga nya duschar och toaletter. Tennisbanan 
med vidsträckt havsutsikt kan fortfarande bokas i gäst-
hamnskontoret, och efter matchen passar det säkert fint 
med ett svalkande dopp vid badplatsen i söder. För en mer 
barnvänlig badplats tar man en promenad längs vägen 
upp mot Koholmens nordöstra del, där det erbjuds såväl 
en  liten fin sandstrand som flytbrygga och en lite högre 
brygga att hoppa i vattnet ifrån. Längs vägen passerar man 
både pittoresk västkustbebyggelse och Tempobutik, samt 
den sillindustri som fortfarande finns kvar. Klädesholmens 
museum Sillebua hittar du i PK Konservers gamla fabrik.

I Sillebua kan du lära dig mer om Klädesholmens stor-
hetstid när sillen gick till i början av 1800-talet, och fram-
växten av konservindustrin från 1920-talet och framåt. Då 
bodde ett tusental personer i samhället, men idag har an-
talet bofasta sjunkit till knappt 400. Än idag utgör dock 
Klädesholmens produktion 40 procent av alla svenska sill-
konserver, och på nationaldagen utses varje år under pom-
pa och ståt en speciell sillinläggning som kallas Årets Sill. I 
fjol var det blandningen av anchochili och ingefära som föll 
juryn, där SSRS-chefen Rolf Westerström och skådespela-
ren Peter Harryson ingår, i smaken. Gör gärna ett besök på 
Klädesholmen den 6 juni i år, om du vill vara först med att 
få veta vilken som blir 2017 års sill. 

I Sillebua kan du 
lära dig mer om 
Klädesholmens 
storhetstid
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 p När 31 meter långa och 
nästan sex meter breda m/s 
Atene stävar igenom Stora 
Jungfruhålet är det inte så 
lätt att mötas.

Härlig morgonsol i 
sittbrunnen ingår

Första gången jag skulle passera Stora Jung-
fruhålet kom jag slörande norrifrån i Hjärterö
sund, med storsegel och genua hissade och åt
minstone sex  sju knop på loggen. Plötsligt såg 
jag bara granit föröver, där det enligt sjökortet 

skulle finnas en trång väg ut, och i panik ställde jag upp 
båten. Med fladdrande segel och andan i halsen kunde jag 
efter ännu en titt i sjökortet konstatera att jodå, så skulle 
det vara. Inte förrän en mötande båt dök upp i hålet vågade 
jag emellertid falla av och segla vidare. Och då siktade jag 
ändå på det Stora Jungfruhålet. Lilla Jungfruhålet har jag 
aldrig ens vågat försöka med, för där har jag bara sett små 
styrpulpetare gå igenom.

Numera går jag vant och utan större dramatik genom 
Stora Jungfruhålet i både nordlig och sydlig riktning, för 
motor eller seglande. Ungefär halvvägs upp i Hjärterösund 
från Jungfruhålen sett, mitt på Hjärterös ostsida, finns ock
så möjlighet att ligga skyddat och fint i en naturhamn. Hela 
området är visserligen innanför sjökortets tremeterskurva, 
och det långa sjögräset som slingrar sig upp emot ytan har 
förstås en avskräckande effekt, men när man väl har varit 
inne här kommer man gärna tillbaka. Gå in sakta och för

TRÅNG PASSAGE  
MED FIN  
NATURHAMN
HJÄRTERÖ & JUNGFRUHÅLEN, 57°58’23.6”N 11°31’40.0”E

 u Utsikten från berget 
på Hjärterö är fullständigt 
makalös, och du kan se 
längs havets E6 ända till 
Kyrkesunds inlopp i norr.

70 03 2017



 p Att ta sig upp till 
Hjärterös topp är en kraft
ansträngning för både stora 
och små, då stigningen är 
påtaglig. 

 t Mitt på Hjärterös 
ostsida ligger du skyddat 
och fint, trots trafiken i 
den trånga farleden strax 
intill. Säkra gärna med 
långa förtöjnings tampar till 
bergknallen mittemot.

siktigt och sök dig mot den lilla halvön som sticker ut mitt 
på ostsidan av Hjärterö, släpp ankaret i god tid för att få 
lång dämpande lina med flack vinkel, och sedan är det bara 
att tuffa in och lägga sig.

Visst kan det bli en del svall från båtar vars skeppare 
inte har vett på att dra av farten ordentligt i den trånga 
farleden, men på det stora hela ligger man både lugnt och 
tryggt här. I synnerhet om man också lägger spring, eller 
kanske till och med en extra lång akterlina till bergknallen 
mittemot. Härlig morgonsol i sittbrunnen ingår, medan 
kvällssolen får sökas uppe på berget. Där erbjuds också en 
helt vidunderlig utsikt över skärgården, från Carlstens fäst-
ning som skymtar i söder, till Kyrkesunds inlopp i norr. 
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 p Mollösunds väderkvarn 
är sedan 1700-talet ett 
välkänt landmärke, även 
om den flyttades 300 meter 
söderut 1901. Kvarnens dag 
arrangeras första lördagen 
i juli.

 u Hur mycket det än blåser 
ute till havs är det ändå 
alltid lugnt och skönt inne i 
Mollösunds skyddade gäst-
hamn, men det kan förstås 
bli trångt under högsäsong.

Redan på långt håll avtecknar den sig mot 
skyn, väderkvarnen som är ett av Mollösunds 
allra tydligaste landmärken. Den har stått här 
på sydvästspetsen av Orust sedan 1700-talet, 
men inte på exakt samma plats som nu, utan 

flyttades 1901 300 meter söderut på Sörlejet. Här tjänst-
gjorde den troget till 1929 med att mala säd till mjöl och 
fiskben till foder. Hembygdsdagen Kvarnens dag arrangeras 
den första lördagen i juli varje år, med en tillbakablick på 
mjölnaryrket som det tedde sig för hundra år sedan. Sedan 
promenerar alla till Hembygdsmuseet i en 1700-talsstuga 
på Hövdingeliden, där fiskarlivet vid förra sekelskiftet visas 
upp.

Inloppet till Mollösunds gästhamn ligger mitt i sundet 
mellan Mollön i sydväst och samhället i nordost, och om-
ges av sjömackar på båda sidorna. På västsidan säljer Mollö-
sundstappen Aspen bensin och Ecopar-diesel utöver vanligt 
bränsle, och här hittar du också gästhamnskontoret. Även 
Skeppshandeln på ostsidan tillhandahåller vanligt drivme-
del, och här finns kafé och glasskiosk med stort utbud, samt 
restaurangen Knuts Brygga. Allra längst in i hamnbassäng-
ens nordvästra del ligger Café Emma som serverar frukost, 
lunch och middag till hungriga gäster. Mollösunds Wärds-
hus tvärs över hamnbassängen är ett välkänt vattenhål på 
västkusten, med terrassutsikt över hamnen.  Skulle du före-
dra att själv tillreda din måltid, så står Morgans Fisk affär 

MED VÄDERKVARNEN I SIKTE
MOLLÖSUND, 58°4’23.9”N 11°28’13.3”E
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 p Mollön ligger mittemot 
Mollösund, och skyddar inte 
bara samhället mot hårda 
sydvästliga vindar. Här står 
också långatorkarna kvar 
och minner om svunna tider.

 t Mitt i turistsäsongen är 
utbudet i Mollösund enormt, 
med kaféer, restauranger, 
små butiker, gatukök och 
fiskhandlare. Det är bara att 
välja och vraka.

ute vid Ångbåtsbryggan på Korrholmen, eller Larssons Fisk 
något sydostvart i sundet, till tjänst med nyfångade råvaror.

I Mollösunds gästhamn förtöjer du med stäven mot 
kajerna och aktern i fasta linor, eller långsides på därför 
avsedda platser. Du ligger väl skyddad i alla väder, även 
om visst svall från farleden kan besvära i hamnens ytters-
ta delar. Servicebyggnaden med fräscha toaletter, duschar 
och tvättstuga är belägen bakom Café Emma. Föredrar du 
salta bad så tar du istället en promenad rakt norrut över 
 berget till Katteviksbadet, eller västerut till Mollösunds fyr 
på Galle bergsudden. Med karaktären Fl(2) WRG 6s väl-
komnar den båtgäster med rätt inseglingskurs i vit sektor, 
både från nordväst (125°) och från sydost (315°). 
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FORSRÄNNING   MED JETMOTOR
På Nya Zeeland är det en folksport att köra 

genom skummande forsar i små hem
byggda jetbåtar. Vi tar en hisnande tur 

 uppför landets brantaste flod!
TEXT OCH FOTO MIKAEL MAHLBERG

7503 2017



 p Nedströms är det svårare 
att köra. Vid den värsta 
forsen släpar vi den 150 kilo 
tunga båten över land.Nu är det kört, hinner jag tänka. Varför gick 

jag med på det här?
Jetbåtens motor ryter till. Vi hoppar 

uppför den rasande forsen, rakt mot de 
 svarta stenbumlingarna som skymtar i 

vatten skummet. I 30 knop är det för sent att väja.
Vattenröken gör det omöjligt att se stenarna men en stöt 

i ryggslutet och ett metalliskt pangande berättar att vi kört 
rakt på. En halv sekund senare är vi ute ur forsen, på det 
trygga bakvattnet.

– Du kan titta upp, vi överlevde!
Thomas Hewitt, jetbåtens konstruktör, ser nöjd ut. Jag 

bad alldeles nyss om ”max adrenalin” och fick det också. 
För Thomas – och en hel del andra nyzeeländare – är en 
forsränning med jetdrift däremot vardagsmat.

Vi befinner oss på Waiohine River, landets brantaste 
flod. På båda sidor om oss reser sig trädklädda bergväggar 
som ramar in den slingrande ravinen där Waiohine flyter 
med hisnande hastighet. Thomas håller foten på gasen för 
att jetbåten ska parera strömmen. Framför stäven skymtar 
ett rakt parti av floden: det ser ut som en naturlig laxtrap-
pa, så tätt ligger de skummande forsarna. Här ska vi förbi.

Lyckligtvis är vår farkost väl lämpad för ändamålet. 
Nya Zeelands dramatiska natur och många steniga floder 
har fött en spännande båtkultur. I den oländiga terrängen 
med branta berg och tät skog är jetbåt ofta det enda sättet 
att ta sig fram till ostörda fiskevatten och jaktmarker. Det 
var trots allt här som jetdriften uppfanns på 1950-talet, av 
fårfarmaren (och sedermera sir) William Hamilton, som 

 behövde en farkost som klarade att färdas på den grunda 
floden vid hans fårfarm. Firman som bär Hamiltons namn 
är än idag ledande på området.

Min guide Thomas Hewitt har navigerat på floderna 
 sedan barnsben, och den drygt tre meter långa aluminium-
båten vi sitter i är hans verk. Motorn kommer från en jetski 
och är 70 hästar stark. Kraften räcker till drygt 30 knops 
toppfart. Det viktiga är inte farten, utan att motor och båt 
väger lite. Litet djupgående är extremt viktigt i de steniga 
floderna. Thomas jetbåt klarar sig med bara tio centimeter 
vatten under kölen och är byggd för att tåla smällar. Jet-
aggregatet mynnar ut en bit ovanför skrovets botten och 
skyddas på undersidan av en tjock aluminiumplåt. Jag, som 

 t Vattenjetaggregat och 
motorn på 70 hästar kom-
mer från en Yamaha-jetski.
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 p Forsen kokar av stenar 
och att köra på dem är en 
del av upplevelsen.

”Här sjönk jag förut och fick 
bärgas med helikopter. Vi 
ska försöka undvika det”

 p Thomas Hewitt använder sin jetbåt för fisketurer till svårtillgängliga 
 områden dit det är omöjligt att vandra eller ens flyga helikopter.

fått lära mig att vattenskotrar suger in småpartiklar och 
aldrig ska köras där det är grundare än en meter, undrar 
stillsamt hur aggregatet håller? Thomas bara garvar:

– That is complete bullshit. Aldrig haft några problem, 
säger han och skakar på huvudet åt svenskarnas ängslighet.

Gasen styr Thomas med en fotpedal, en nödvändighet 
för att snabbt kunna parera forsarna. Vi fortsätter uppför 
naturens laxtrappor och efter en stund lyckas jag koppla av 
och njuta av adrenalinet som flödar när vi hoppar upp för 
de skummande forsarna. Djungeln, det kokande vattnet 
och de branta bergssidorna är ren magi. Det känns som att 
befinna sig i Sagan om ringen – med en jetbåt.

Några kilometer uppströms på den hittills helt öde 
 floden ser jag några raggiga figurer huka över en lägerled på 
stenstranden. Vandrare – skäggiga efter flera dagars marsch 
genom djungeln. De stirrar förvånat när vi blåser förbi i 
30 knop.

– De kommer nog från samma håll som vi. Att gå tar 
två-tre dagar, säger Thomas. Själva har vi kommit hit på en 
dryg timme med jetbåten.

Det är dags att vända åter mot civilisationen. Jag litar nu 
blint på Thomas – som dessvärre ser mindre självsäker ut 
när vi ska ta oss nedströms. Vid en av de stora forsarna vi 
just flugit uppför, vänder han jetbåten mot strömmen och 
tvekar. Vad är problemet?

– Här sjönk jag förut och fick bärgas med helikopter. Vi 
ska försöka undvika det, säger Thomas.

Det visar sig att hemresan är den jobbiga delen av vår 

Längd 3,3 meter
Vikt 150 kilo
Motor Yamaha, 70 
hk (från vattenskoter)
Toppfart 30 knop
Ritningar  
nzjetboat.com

JETBÅTEN
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 p Tricket för att överleva 
i forsarna är att stå på. Då 
går jetbåten rakt igenom det 
mesta.

 t Fotgas och en liten ratt  
– förarmiljön är enkel.

Det gäller att gasa 
fullt i forsarna

utflykt. Forsränning med jetbåt är betydligt svårare ned
ströms än uppströms. Uppför floden är det lätt att parera 
stenar och hinder; slår du av på gasen stoppar båten upp. 
Nedströms flyter den på ändå – och någon back finns inte.

Nedanför forsen kröker sig floden och en klippvägg 
 reser sig. Jag såg den knappt på uppvägen, men nu är den 

ett hot mot våra liv. Om Thomas misslyckas med giren 
genom forsen eller om motorn dör krossas vi. Alternativt 
sjunker vi och får lyftas upp med helikopter, vilket alltså 
hänt en gång förut.

Vi tar det säkra före det osäkra och bär båten över land. 
Vikten på 150 kilo är inga problem den korta biten. Tänk 
om vikingarna haft sådana här…

Inför de sista lite lugnare forsarna får jag ta över ratten. 
Det visar sig vara lättare än jag trott. Hemligheten bak
om att överleva i forsarna är att stå på. Lätt nervös gasar 
jag nerför forsen i 25 knop. Bergvägg babord, gira. Lite väl 
sent: vi snuddar nästan klippan. Nedströms sker en viss 
fördröjning av rattutslagen. Uppströms är roligare. Sten
bumlingarna skallrar i skrovet när vi dunsar uppför den 
skummande forsen. Att köra båt i strömmande vatten är 
mycket roligare än på platta havet!

Thomas Hewitt säljer sin jetbåt som digital  ritning, 
 färdig att lämnas till en verkstad med CNCfräs. Vore 
 perfekt att ha hemma i Stockholm, drömmer jag.  Kanske, 
kanske chefredaktören vill köpa in en på  förlagets 
 bekostnad? Med en bärbar, forsforcerande båt skulle ju 
tidningen  åtminstone kunna spara in slusskortet… 
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Kvalité har aldrig 
kostat mindre!

Använd bottenfärger på ett säkert sätt – läs alltid etiketten och produktinformationen innan du påbörjar arbetet.
Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2017.

Priserna är ungefärliga. Lokala prisavvikelser kan förekomma.

Trilux Hard Antifouling
n  Hård kopparbaserad bottenfärg

n  Slip- och polerbar

n  Lämplig också på båtar som dras 
   upp på land och mycket snabba båtar

Pris 750ml: 304:-

Cruiser® Polishing Antifouling
n  Effektiv kopparbaserad bottenfärg

n  Minimal uppbyggnad av färgskikt

n  För alla material

Pris 750ml: 278:-

Vi har bottenfärger för alla behov, alla typer av båtar, alla vatten – 
oavsett vilka miljöregler som gäller. Du kan alltid lita på våra färger.

8080/0117

8080AD 225x298_Logo.qxp_225x298  27/02/2017  16:19  Page 1

225x298.indd   1 2017-02-28   13:32:34



FOKUS PÅ BOTTEN
Lowrance har uppdaterat sin HDS-serie 
med en ny version som heter Carbon. De 
största nyheterna är en snabbare proces-
sor och vässad ekolodsteknik. Vi testade 
den och jämförde med föregångarna.
TEXT OCH FOTO MAX CARLGREN

8103 2017

LOwRANCE  hds 7 carbOn TEST



Jag kliver ombord på en gammal Sea Ray 
Emsworth öster om Southampton, en timmes 
bilfärd från flygplatsen Heathrow. Där  träffar 
jag Navicos marknadsansvarige och en säljare 
som ska ta oss ut till sjöss för att kolla in nya 

HDS Carbon. Jag har testat mig igenom alla versioner av 
HDS-serien, den första testen gjorde jag 2009. Och mycket 
har hänt sedan dess. Den största förändringen som serien 
sett var när den kom med pekskärm i och med Touch- 
versionen som jag testade 2012. Sedan dess har man ut-
vecklat och vässat ekolodstekniker och idag kan du få en 
fotoliknande bild av bottnen vilket är bra både när du letar 
efter fisk eller efter detaljer på botten.

Nya HDS7 Carbon bjuder inte på några revolutione-
rande nyheter. Det är en uppdatering av befintligt teknik 
med syftet att göra navigatorn snabbare när du använder 
den. En dubbelkärnig processor ska fixa detta och när jag 
ställer den mot föregångarna som sitter i samma båt märker 
jag skillnad. Det går snabbare när jag växlar mellan skärmar 
och olika lägen och det går snabbare när jag zoomar och 
panorerar i ekolodsbilden och i sjökortet. Numera är det 
ingen fördröjning alls. HDS Carbon är väldigt snabb och 
svarar direkt på alla kommandon.

Den är utrustad med både pekskärm och knappar och 
klarar dubbla ekolodsgivare med chirp-teknik. Det betyder 
att du kan ha en givare som sänder på en frekvens som ger 
en detaljerad bild och en givare med lång räckvidd, och se-
dan visa båda dessa parallellt i skärmen, för att både kunna 
få detaljer och överblick.

Mycket av det som HDS Carbon gör klarar även den 
föregående serien HDS Gen 3. Carbon-serien har mer 

ljusstarka och högre upplösta skärmar, kraftigare proces-
sor, och mer avancerade ekolodsfunktioner om vi ser till 
hårdvaran. Detta är hårdvaruskillnader som gör den vassare 
än föregångaren. Frågan är om det gör den värd de extra 
tusenlappar som den kostar. Föregångaren HDS 7 Gen 3 
kostar i skrivande stund runt 8 500 kronor på Prisjakt.se. 
Kikar man tillbaka på statistiken ser man att priset rasade i 
slutet av förra året, när Carbon-serien dök upp. Innan dess 
kostade den runt 11 000 kronor, ett pris som låg fast under 
ett drygt år. HDS 7 Carbon har precis dykt upp på prisjäm-
förelsesajterna, och det lägsta priset är 12 500 kronor, utan 
givare. Räknar man med att detta sjunker en aning fram till 
sommaren så är den nya modellen ändå runt 3 000 kronor 
dyrare än den förra.

Ser man enbart till prestandaskillnaden tycker jag inte 
att det är värt så mycket mer för den nya Carbon. HDS 7 
Gen 3 håller bra idag, trots att den har ett par år på  nacken. 
Men om man tar med i beräkningen att man ska ha den 
i många år är jag mer benägen att satsa på den nya mo-
dellen. Om några år är Gen 3 ganska gammal. Lowrance 
kommer fortsätta att släppa uppdateringar som gör deras 
maskiner alltmer kompetenta, och äldre modeller kommer 
att fasas ut och inte få lika mycket uppdateringar. Det är 
bara att jämföra med mobilbranschen där en telefon som 
är tre år gammal inte klarar alla nya tekniker eller funktio-
ner. Så är du prylgalen, som undertecknad, skulle jag satsa 
på den nya Carbon-modellen. Vill du ha en bra navigator 
som kommer att fungera länge och inte är beroende av att 
kunna tanka ned alla uppdateringar får du HDS 7 Gen 3 
så pass mycket billigare att du har råd med ett par rejäla 
sjökortsområden, eller en riktigt bra ekolodsgivare. 

 p I testbåten fanns tre 
navigatorer installerade. Nya 
Carbon sitter i mitten och 
både betraktningsvinkel och 
ljusstyrka är mycket bra.
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www.aba.se

ABA – a NORMA Group brand

FROM ANDERSTORP, SWEDEN*Baserat på normal användning av fritidsbåt vår/sommar. Motsvarar 4000 timmar direktkontakt med vatten.

Kostar mindre än vigselringen, 
överlever garanterat hela båtsemestern.
Vi på ABA tycker att kvalitet är livsviktigt. Därför är våra slang-
klämmor tillverkade i ett syrabeständigt stål speciellt utvecklat för 
ett långt liv i salt och bräckt vatten i minst 10 år*. Ett fungerande 
förhållande med din båtmotor gör att du kan ägna dig åt ännu 
viktigare saker. Ha semester till exempel.

 p Till vänster ser vi 2D-läget där du ser båten bakifrån. Växlar du till 3D kan du snurra runt bilden med fingret. Till höger syns traditionell ekolodsbild.

LOWRANCE  
HDS 7 CARBON
TEKNISK INFO

Skärm 7 tum, led. 
Upplösning 1024x600 
pixlar
Storlek  
215 x 88 x 146 mm
Kort Dubbla micro-SD
Anslutningar Ekolod, 
 video, radar, ais, blue-
tooth, wifi, motorinterface

FAKTA
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HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

SOMMAREN ÄR HÄR!

BESTÄLL DIN ARKIP 460 
INKL GARMIN GPSMAP 721XS MED 
YAMAHA 40 HK FYRTAKTSMOTOR. 
169 900 KR*. 24 500 KR RABATT!
Alternativ med Yamaha 50 hk. Kampanjpris 176 300 kr. 
Ord pris 201 300 kr. 25 000 kr rabatt! Läs mer: www.linder.se
och www.yamaha-motor.se

*Båt inkl. GPS, givarfäste och givare monterad och klar med Yamaha 40 hk (F40FETL) med 
inbyggd startspärr och trollingswitch. Alternativ med Yamaha 50 hk (F50HETL) med inbyggd 
startspärr och trollingswitch. Alla priser är inkl. moms. Gäller t o m aug 2017. Med reserva-
tion för mellanförsäljning. Securmark stöldmärkning ingår.



HÅLL BOMMEN HÖGT!
Att hålla bommen uppe med en kickstång kan 
både öka säkerheten ombord och höja farten. 
Dessutom kan du rationalisera bort dirken och 
förenkla segelhanteringen.
TEXT JOAKIM HERMANSSON

FOTO: Bertel Kolthof
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Det finns många sätt att trimma ett  storsegel 
och öka säkerheten under segling, men  kicken 
är nog en av de viktigaste anordningarna. 
Vid alla andra segelsätt än bidevind är det ju 
den som håller ner bommen och ser till att 

 seglet behåller rätt sträckning i akterliket. En kicktalja med 
tillräcklig utväxling är på öppna bogar nödvändig för att 
 kunna tygla bommens uppåtriktade krafter, och är därför 
en självklar utrustningsdetalj på de flesta modernare båtar. 
Men i stort sett lika viktigt kan det vara att lyfta bommen 
och hålla den uppe i vågrätt läge, och det är då kickstången 
kommer in i bilden.

Kickstången gjorde entré inom havskappseglingen 
 någon gång på 1970-talet, och var då på lite mer välutrus-
tade och påkostade båtar ofta hydrauliskt justerbar. Genom 
att kickstången verkade i båda riktningarna ersatte den 
också kicktaljans nedåtriktade kraft, och blev en  pålitlig 

allt-i-ettlösning. Främst bland lite större och exklusivare 
båtar, som även i övrigt har hydrauliska system ombord, är 
hydrauliskt justerade kickstänger fortfarande vanliga. Nu-
mera finns dock även flera mindre komplicerade varianter, 
som fungerar minst lika bra både för kräsna kappseglare 
och för bekväma semesterseglare.

Fördelarna med att montera en kickstång mellan mast 
och bom är flera, både under segling och i hamn. Kick-
stångens mest uppenbara förtjänst är att den hindrar den 
tunga bommen från att falla ner på rufftaket, på sprayhoo-
den eller – ännu värre – i huvudet på någon i besättningen. 
Det underlättar både när storseglet ska tas ner för dagen, 
eller när man är ute och seglar och behöver reva det. Med 
en kickstång på plats är dirken också överflödig, och man 
slipper ha den tampen slamrande framme vid masten, flax-
ande i vinddraget bakom seglet, eller uppspänd och nötan-
de mot sömmarna i akterliket. Till skillnad från dirken kan 
kickstången inte heller nötas av eller dras upp i masttoppen 
av misstag.

Flertalet kickstänger på marknaden innehåller även, 
dold inne i rörkonstruktionen, en kraftig stålfjäder eller en 
gasfjäder av samma typ som exempelvis hjälper till att lyfta 
bilens baklucka. Den här lösningen tillför ytterligare en di-
mension, då fjädringen som den åstadkommer hjälper till 
att trycka bommen uppåt när man släpper på kicktaljan. 
Vid segling i svaga vindar innebär den lyfthjälpen att tyng-
den från bom, lazyjacks, bomkapell och segel inte förstör 
storseglets form genom att sträcka ut och stänga till akter-
liket. Istället kan du få precis den form du önskar på seglet.

MONTERA RODKICKEN SÅ HÄR
1 Hissa storseglet en stilla dag vid bryggan, 
och skota hem det maximalt som vid bide-
vindssegling.
2 Rodkicken (utan gasfjäder) monteras i 
beslaget nertill på masten. Skjut sedan ihop 
den tills den nästan bottnar, men lämna 5 cm 
marginal, och fixera den med kicktaljan.
3 Lyft upp rodkickens övre ände mot bom-
mens undersida och gör en blyertsmarkering.

4 Ta ett rev och gör likadant.
5 Ta ett rev till och gör likadant.
6. Montera bombeslaget vid den blyertsmar-
kering som är längst akterut på bommen.
7 OBS!! Rodkicken får aldrig bottna, oavsett 
hur hårt du skotar hem. Bottnar den kan 
bommen knäckas över rodkicken.
8 OBS!! Mast- och bombeslag måste borras 
och skruvas fast för att inte kunna glida.

 p Seldéns Rodkicker kopp-
las ihop med en separat 
kicktalja undertill. Här på 
kryss är kickstången allra 
mest ihoptryckt. 
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Seldén och Benns är svenska producenter av kick-
stänger, som de kallar för rodkick. Båda alternativen är, 
förenklat uttryckt, uppbyggda av ett grövre aluminiumrör 
med ett av mindre dimension som passar med precision 
inuti. Plastbussningar skiljer rören åt och säkerställer att 
de kan röra sig utan att kinka, samt dämpar när kickstång-
en pressas ihop helt. Seldéns variant består av rektangulära 
aluminiumprofiler med själva kicktaljan på utsidan, medan 
Benns runda aluminiumrör har kicktaljan integrerad via 
trissor i rörens ändstycken.

Från engelska båttillbehörsföretaget Barton Marine 
kommer också en lösning som de kallar Boom Strut, som 
istället bygger på fjädrande stänger av glasfiberarmerad 
plast, ungefär som runda lattor. Dessa spänns helt sonika 
med beslag mellan bom och mast, där de fjädrar och  fyller 
samma funktion som kickstänger, fast med kicktaljan helt 
separerad. Inte lika sofistikerat som en riktig kickstång, 
men välfungerande och billigare.

Kickstänger finns i flera storlekar och med gasfjädrar 
som ger olika mycket lyftkraft, allt för att passa alla båtar 
och riggar på marknaden. Vilken modell du ska välja beror 
på båtens rätande moment eller deplacementet, och på om 
du har mastheadrigg eller partialrigg. Vikten på bom och 
segel, liksom vilken vinkel du kan få på kickstången, spelar 
också in. Ett stort antal mast- och bomfästen för nyare och 
äldre riggar finns att komplettera med. Investera gärna i 
en ny kicktalja för att få rätt utväxling, använd din gamla 
kicktalja om den duger, eller välj en kickstång där taljan är 
integrerad och ingår. 

Seldén Rodkicker 
10S med 1 200 N 
tryck är lämplig för en 
Bavaria 32 och kostar 
cirka  
5 100 kronor.

Benns Rodkick 20 
med 1 200 N tryck 
passar båtar mellan 
32 och 36 fot, och 
kostar cirka 4 885 kr.

Barton Boom Strut 
med 230 kg lyftkraft 
passar båtar mellan 9 
och 10,5 meter, och 
kostar cirka 3 995 kr.

Seldén Rodkicker 
20S med 5 000 N 
tryck är lämplig för en 
Hanse 400 och kostar 
cirka 8 900 kronor.

PRISER

FÖRVARA RODKICKEN RÄTT
Om du demonterar rodkick-
en på vintern ska den alltid 
förvaras stående, vänd åt 
samma håll som när den är 
monterad. Då rinner oljan 
i gasfjädern till och håller 

membranet välsmort och 
smidigt där kolven skjuts in 
och ut i hålet.

Gasfjädern kan bytas ut 
om den tappat trycket, vilket 
händer om man vänder 

rodkicken fel och membran-
et torkar.

Benns rekommenderar 
frostfri förvaring, medan 
Seldén uppger att det inte 
behövs.

 p En kickstång består ofta 
av två aluminiumrör som 
 löper i varandra och förhin-
drar att bommen faller ner. 
Här Seldéns Rodkicker.

 p På större och exklusivare båtar används ofta hydrauliska kickstänger, som 
här på en Discovery 55.
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 p På den här genomskär-
ningsbilden av Seldéns Rod-
kicker syns hur gasfjädern 
som lyfter bommen sitter 
monterad inuti. 

I L LU
STRA

T ION
:  Seldén Mast

I L LU
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T ION
:  Seldén Mast

 p Bartons Boom Strut består av två fjädrande stänger av glasfiberarmerad 
plast, som håller bommen uppe. 
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GEMI BOATS

Att äga en båt handlar om frihet, glädje och över att kunna åka säkert, 
komfortabelt och tryggt på vattnet. Båten skall även vara tillverkad av 
hållbara och lättskötta materialval! Helt enkelt det ska vara enkelt att äga 
en båt, en Gemi.

Maximal båtglädje – minimalt underhåll

GeMi Boats tillverkar båtar i 3 storlekar 
(17, 20 och 24 fot) i 3 olika modeller:
• Walkaround mittkonsoll 
 (GeMi 530CC, 625CC och 730CC)
• Bowrider (GeMi 625BR och 730BR) 
• Big Fish med halvtak och mittkonsoll 
 (GeMi 625BF och 730BF)

I Sverige säljs och marknadsförs Gemi Boats av Gemi Sweden, en del av Trejon AB i Vännäsby.
Mer info på facebook – Gemi samt på gemiboats.com

Trejon Vännäsby
gemi@trejon.se
0935-399 10
070-277 89 66

JT Marin Tyresö Stockholm
Mediavägen 12, Tyresö
John 070-094 61 69
Tony 070-749 34 96

Jämtmaskin Östersund
Speditörvägen 4, Östersund 
063-13 44 50 
www.jamtmaskin.se

KONTAKTUPPGIFTER:

Båtarna levereras med motorer från: 

11_Trejon_BN_1702.indd   1 2017-02-06   16:10:04



Vi har testat kikare från 2 000 
upp till drygt 25 000 kronor. De 
dyraste är helt klart bäst, men 
det visar sig att du även kan få 
mycket bra kikare som står sig i 
konkurrensen till en bråkdel av 
priset för de dyraste.
TEXT & FOTO MAGNE KLANN ÖVERSÄTTNING & BEARBETNING MAX CARLGREN

BÄST SIKT MED 
DYRASTE KIKAREN

8903 2017
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Innan vi hade elektroniska hjälpmedel var 
 kikaren det mest högteknologiska instrumentet 
ombord. Behovet av att se saker med egna ögon har 
alltid funnits till havs och än idag har de flesta en 
kikare ombord. Detta test har vi delat in i två delar, 

dels kikare mellan 2 000 och 5 000 kronor, dels kikare som 
kostar mer än 5 000 kronor.

Ingen av kikarna i de båda prisklasserna var riktigt  dålig. 
Alla får godkänt. Samtliga kikare klarade också att  sänkas 
ned i vatten utan att skadas. Trots det är skillnaderna  stora 
på de olika modellerna. Vinnaren i den dyrare klassen 
 skilde ut sig som klart bättre än alla andra. Men att vinna-
ren i den lägre prisklassen blev en av de billigaste kikarna 
kom som en överraskning.

En kikare är ett precisionsinstrument och det är bara 
små skillnader mellan de bästa och de näst bästa. Det är 
också skillnad i hur omild behandling de tål. V har inte 
testat tåligheten i denna genomgång, men experterna 
 rekommenderar att du sköter väl om din kikare.

När du använder den till havs kommer det salt på ki-
karen. Sand och annat skräp kan också fastna på linserna. 
Därför är det viktigt att man putsar kikaren. Men putsa 
inte med tröjärmen, för då kommer antireflexbehandlingen 
på linsen att skadas över tid. En massa små repor kommer 
att göra mer skada än en stor när du använder kikaren. Lös-
ningen är att skölja den i sötvatten. Behöver den rengöras 
kan du ta lite diskmedel. Till sist torkar du med en mjuk 
putsduk, avsedd för ändamålet.

NIKON  
MONARCH 5 8X42
TEKNISK INFO

Pris 2 685 kronor
Vikt 600 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 5
Synfält 4
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 6
Snittbetyg 5

OMDÖME

Nikon Monarch 5 8x42 är en mycket 
kompakt och lätt kikare med takkants-
prismor. Den är ett mycket bra val, spe-
ciellt om du ska använda den till olika 
saker. Den presterar bra sett till priset 
och har särskilt bra motljusegenskaper.

OPTICRON  
MARINE PRO SERIE II 7X50
TEKNISK INFO

Pris 4 750 kronor
Vikt 1 200 gram
Garanti 30 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 5
Synfält 5
Kantskärpa 3
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 5
Motljusegenskaper 6
Snittbetyg 4,8

OMDÖME

En bra kikare i prisklassen. Den uppmät-
ta kantskärpan är inte den bästa, men 
synfältet är stort och i mitten är skärpan 
god. Du kan justera fokus individuellt på 
varje öga och för en extra slant kan du 
få den med inbyggd kompass.

NIKON  
MARINE 7X50 WP
TEKNISK INFO

Pris 2 999 kronor
Vikt 1150 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 5
Synfält 3
Kantskärpa 3
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 5
Motljusegenskaper 6
Snittbetyg 4,5

OMDÖME

Nikon Marine 7x50 WP är en typisk 
båtkikare med enkel utformning. Den 
individuella fokuseringen är stabil och 
tydligt utmärkt. Kikaren har bra skärpa i 
mitten och ut till där vi mäter kant-
skärpan. Dålig längst ute i kanten och 
mindre synfält än angett.

KIKARE FÖR 2 000 – 
5 000 KRONOR
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Den första siffran i kikarens namn anger alltid försto-
ringsgraden. Heter den 7x50 är det sju gångers förstoring. 
Sju gångers förstoring är vanligt bland marinkikare, förkla-
ringen ligger i att större förstoring gör bilden skakigare. Ju 
högre förstoringsgrad, desto mer kommer det du ser i ki-
karen att röra sig. Är du inte väldigt stadig på handen eller 
van att hantera kikare kommer båtens rörelser att göra det 
svårt att hålla bilden still när du spanar från båten. 

Den andra siffran anger storleken på frontlinsen, i vårt 
exempel är den 50 millimeter. Ju större frontlinsen är, desto 
mer ljus släpper kikaren in till ögat och desto bättre kom-
mer du att se även när det börjar bli mörkt ute.

Det finns även ett viktigt förhållande mellan förstoring-
en och storleken på frontlinsen. I ett ungt, friskt öga kan 

pupillen öppna sig som mest till sju millimeter. Med en 
kikare på 7x50 får du en utgångspupill som är just så stor 
och du får ett optimalt ljusinsläpp.

Håller du upp kikaren på armlängds avstånd och tit-
tar in i den ser du en liten ljusprick, det är detta som är 
utgångspupillen. Den räknar du ut genom att dividera 
frontlinsens storlek med förstoringen. 50 delat på sju blir 
drygt sju och det är alltså så stor pupillen kan bli när det 
är mörkt.

En kikare med tio gångers förstoring med en frontlins-
diameter på 50 millimeter får en utgångspupill på fem 
milli meter, alltså mindre än en vidöppen pupill. Det gör 
att ytterkanten av din pupill inte får något ljus på sig och 

STEINER  
NAVIGATOR PRO C 7X50
TEKNISK INFO

Pris 4 990 kr
Vikt 1 150 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 5
Synfält 3
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 5
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 4,5

OMDÖME

Steiner Navigator är Steiners mellan
klasskikare och kostar ungefär hälften 
så mycket som Steiner Commander. 
 Kikaren känns robust, ligger bra i 
handen och passar båtbruk. Objektiv
skydden sitter inte fast, det drar ned 
betyget en aning.

STEINER  
NAVIGATOR PRO C 7X30
TEKNISK INFO

Pris 3 990 kr
Vikt 550 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 4
Synfält 5
Kantskärpa 3
Färger och kontrast 4
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 3
Snittbetyg 4,2

OMDÖME

Detta är den lilla och lätta kikaren. Den 
passar bra om du även vill ha med den 
på vandring. De optiska egenskaperna 
är märkbart sämre än 7x50modellen. 
Alla Steinerkikare har individuell fokus 
som är tydligt utmärkt. Finns även med 
kompass.

PENTAX  
HYDRO 7X50
TEKNISK INFO

Pris 2 900 kr
Vikt 1 050 gram
Garanti 30 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 4
Synfält 4
Kantskärpa 3
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 4
Snittbetyg 4,3

OMDÖME

Vi gillar färgen och att detta är en av få 
marina kikare med centrumfokus. De 
optiska egenskaperna är något sämre 
än de andra kikarna i prisklassen. 
Linjen för avståndsbedömning är tunn 
och stör inte, men svår att använda. 
Kompassfunktionen har inte testats.

FUJINON  
WP-XL 7X50
TEKNISK INFO

Pris 2 800 kr
Vikt 900 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 4
Synfält 4
Kantskärpa 3
Färger och kontrast 4
Mekanik och funktionalitet 5
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 4,2

OMDÖME

En bra kikare till ett rimligt pris, men den 
är inte lika bra som de bästa. Skärpan 
är ganska bra och motljusegenskaperna 
mycket bra. Detta är en av få modeller 
som levereras med flytrem, den flyter 
även utan remmen men blir lättare att 
få upp.
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ögat används inte fullt ut, med sämre ljusstyrka som följd.
Åt andra hållet blir det tvärtom. Har du en kikare med en 
utgångspupill som är större än sju millimeter, låt säga tio 
millimeter, kommer din pupill inte att kunna tillgodogöra 
sig ljuset. Det kommer alltså att lysa vid sidan av pupillen 
till ingen nytta.

Större frontlins ger högre vikt och kikarna jag testat för 
att jämföra skillnaden mellan olika förstoring väger  dryga 
kilot. En kikare bör inte vara för lätt, en viss vikt gör att 
den blir stabilare. Men är kikaren för tung blir det förstås 
jobbigt att använda den och förmodligen blir den liggande.

Ljusinsläppet påverkas också av kvaliteten på glasbitarna 

i kikaren. Bättre optik släpper in mer ljus och kostar mer 
pengar. I en bra kikare kan 95 procent av ljuset passera till 
ögat, i en billig kan det handla om 75 procent, och det gör 
stor skillnad.

I mellanklassen får Nikon Monarch 5 8x42 högst betyg. 
Det är mycket kikare för pengarna och det är den minsta 
och lättaste kikaren i klassen. Det är inte alltid bäst i en 
båt, men en stor fördel om du ska använda den på flera 
olika platser.

I den dyra klassen vinner en kikare som kostar drygt 22 
000 kronor. Att köpa en så dyr kikare är kanske orimligt 
för många. Fördelen är att du får en mycket bra kikare med 
bra hållbarhet som du kan reparera efter 10 eller 20 år. Tes-

SWAROVSKI  
EL 8,5X42
TEKNISK INFO

Pris 21 900 kr
Vikt 850 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 6
Kantskärpa 6
Färger och kontrast 6
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 6
Snittbetyg 6

OMDÖME

Testets klart bästa kikare. Ingen annan 
kikare är lika skarp. I mitten av synfältet 
är flera av de andra nästan lika bra, men 
ser man till kantskärpan är denna i en 
klass för sig. Trots förstoringen på 8,5 
gånger har den ett större synfält än de 
andra i testet.

SWAROVSKI  
EL RANGE 8X42
TEKNISK INFO

Pris 26 200 kr
Vikt 900 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 6
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 6
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 5,5

OMDÖME

En specialkikare med avståndsmätare, 
som samtidigt är mycket bra till sjöss. 
Den är snäppet mindre skarp än test
vinnaren, särskilt i kanten. Avstånds
mätaren ligger som en klump under 
kikarröret utan att vara i vägen. Störst 
synfält och dyrast i testet.

SWAROVSKI  
SLC 8X42
TEKNISK INFO

Pris 14 200 kr
Vikt 800 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 5
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 6
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 4
Snittbetyg 5,2

OMDÖME

SLC är Swarowskis budgetvariant, även 
om priset är högt. Skärpan och kontras
ten är riktigt bra. Något svag kantskärpa 
och reflexer i motljus drar ned betyget.

KIKARE FÖR MER 
ÄN 5 000 KRONOR
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ZEISS  
CONQUEST 8X42 HD
TEKNISK INFO

Pris 7 700 kr
Vikt 800 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 6
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 5,3

ZEISS  
VICTORY 8X42 HT
TEKNISK INFO

Pris 16 500 kr
Vikt 825 gram
Garanti 10 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 4
Kantskärpa 5
Färger och kontrast 6
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 5,3

LEICA  
GEOVID 8X56 HD-R
TEKNISK INFO

Pris 22 000 kr
Vikt 1 150 gram
Garanti 30 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 4
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 5

LEICA  
ULTRAVID 7X42 HD
TEKNISK INFO

Pris 20 000 kr
Vikt 750 gram
Garanti 30 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 6
Kantskärpa 3
Färger och kontrast 5
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 5,2

OMDÖME

Denna kikare har det största synfältet i testet. 
Den är liten och behändig med god skärpa i 
mitten och ganska långt ut mot kanten. Längst 
ut i kanten är skärpan tyvärr sämre än flera av 
de långt billigare kikarna.

OMDÖME

En kompakt och bra kikare med goda 
optiska egenskaper. Kantskärpan drar 
ned betyget en del medan synfältet 
är i paritet med de bästa, väsentligt 
bättre än Zeiss Victory 8x42 intill som 
är dubbelt så dyr.

OMDÖME

En mycket bra kikare, men inte lika bra 
som de bästa i testet. Mittskärpan får 
toppbetyg.

OMDÖME

Denna kikare har inbyggd avstånds
mätare. Mycket skarp i mitten och 
släpper in mycket ljus – på pappret 
ännu mer än 7x50kikarna. En av de 
tyngsta kikarna i testet men det kan 
vara en fördel för ökad stablitet. Sämre 
kanstkärpa och en del reflexer.

STEINER  
COMMANDER RACE 7X50 
M/KOMPASS
TEKNISK INFO

Pris 9 200 kr
Vikt 1 200 gram
Garanti 30 år

BETYG 1-6

Skärpa i mitten 6
Synfält 4
Kantskärpa 4
Färger och kontrast 6
Mekanik och funktionalitet 6
Motljusegenskaper 5
Snittbetyg 5,2

OMDÖME

En mycket skarp ljusstark kikare som 
ligger bra i handen. Kantskärpan är bra 
och nära att få betyget fem. Individuell 
fokus som är tydligt utmärkt. Särskilt 
utformade ögonmusslor skuggar sidoljus 
på ett effektivt sätt.

tens klara vinnare är Swarowski 8,5x42, den enda kikaren i 
testet som får full pott på alla punkter. Skärpan är överläg
sen, särskilt i kanterna. Den är bäst i motljus och har det 
näst största synfältet trots hög förstoring. Resten av kikarna 
i testet är också mycket bra. Synfält och kantskärpa varierar 
dock, viktiga egenskaper om du söker efter exempelvis ett 
sjömärke. 

När du väl hittat det du letar efter placerar du  målet i 
mitten av synfältet och här är samtliga kikare i den  högre 
prisklassen knivskarpa. Flera av kikarna har special
funktioner som kompass eller avståndsmätare, dessa 
 funktioner har vi inte värderat i testet. 
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Försäljning och uthyrning: Cleanboat 

www.cleanboat.se          0730-33 60 54

Raymarine nysatsar
F ör några år sedan köptes Raymarine 

upp av Flir, som tillverkar mörker
kameror. Massor av pengar satsades på 
nya modeller och uppgraderade opera
tivsystem. Allt gjordes om från grunden. 
Sedan har det varit lite lugnare en tid, 
men nu går Raymarine igång på alla 
cylindrar igen. Nya Axiom modellerna 
är en serie multifunktionsdisplayer 
som kommer i 7, 9 och 12 tum. De 

har fyrkärniga processorer för att vara 
riktigt snabba och kör Raymarines 
uppdaterade operativsystem som heter 
Lighthouse 3.

Raymarine pratar mycket om eko
lodsfunktionerna i de nya enheterna. 
Märken som Lowrance och Humminbird 
har varit starka på ekolod, men i takt 
med att intresset för sportfiske växer 
vill Raymarine förstås inte hamna efter. 

Raymarine kallar sitt ekolodssystem 
för Realvision 3D, det ska låta dig se 
både under, bakom och vid sidorna av 
båten, precis som konkurrenterna gör. 
Man nämner också att ekolodstekniken 
är gyrostabiliserad för att ge bättre 
bilder, något vi ser fram mot att testa. 
Enheterna kan förstås kopplas ihop med 
varandra i ett nätverk och klarar alla 
tänkbara anslutningar 

som radar, ais och förstås video från 
Flirs avancerade mörkerkameror. Priset 
ser ut att börja runt 8 000 kronor för 
den minsta modellern utan ekolods
givare upp till drygt 30 000 kronor för 
den största.

raymarine.se
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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

Italienska Absolute Yachts har ett 
komplett yachts-program i storlekar 
från 40 till 72 fot. 

Finns i fyra kategorier: Navetta, 
Flybridge, Sport Line och Sport Yacht. 

Välkommen att kontakta oss. 
Vi finns både i Stockholm och 
Göteborg för visning av våra yachts.

Absolute Yachts

Generation 2017  

40 - 72 FOT



PEKE HPK65 + STEGE BKT72-250
Peket HPK65 samt teleskopste-
gen BKT72-250 fastsvetsad
på peket. Två steg.
Art nr: 17139Ta sjövägen

till äventyret

UTTERN D70
Nyhet!  

Se den i våra utställningshallar.

www.interboat.se

UTTERN S45 
med Mercury F50 ELPT EFI & teaklaminat. 
Pris från 885 kr/månad (149.900:-) 

Kampanj 2017

Norrköping 011-10 73 00
Sandviken 026-27 68 18
Skanstull 08-556 709 00
Örebro 019-31 12 00

Dalarö 08-501 501 05
Danderyd 08-545 914 40
Göteborg 031-711 25 10
Karlshamn 0454-180 15

Vi samarbetar med:

För båtklubbar och mindre gästhamnar 
som vill serva sina bryggäster kommer 

nu Latrina Mini, en tömningsstation som 
ska vara ett lågprisalternativ. Den på-
minner till formen om en returstation för 
pantglas. Den är vattentät och delarna 
inuti sitter upphöjda från botten för att 
minska risken för skador vid onormalt 
högt vattenstånd. Slangen rullas upp 
på baksidan och toppmärket gör att 
den syns på långt håll. Priset börjar på 
49 000 kronor exklusive moms.

latrina.se

Enkel tömning

Humminbird lanserar ett par små och 
billiga ekolod som heter Piranha Max 

4. Skärmen är på fyra tum, något större 
än föregångaren i Piranha-serien och 
med högre upplösning. Den finns i två 
versioner, en med vanligt traditionellt 
ekolod och en med Humminbirds Down-
imaging-teknik som ger en tydligare 
bild av bottnen. Priset för den billigare 
modellen ligger på 1 595 kronor inklu-
sive ekolodsgivare och på 2 495 kronor 
för den mer avancerade modellen, med 
givare. Räckvidden är nästan 100 meter 
djupt med Downimaging och 180 meter 
med traditionell ekolodsbild.

comstedt.se

Små ekolod

Andres är en tysk tillverkare som gör 
fodral som används yrkesmässigt av 

både militären och räddningspersonal 
för att hålla koll på elektroniken. Dessa 
fodral är vattentäta ned till en meter un-
der 30 minuter, klassningen som heter 
IP67. De finns till alla storlekar av Ipad, 
både Mini, Air och tolvtummaren Pro. 
Alla funktioner ska vara tillgängliga med 
skalet på, men av erfarenhet brukar det 
vara lite knöligare att använda plattan 
och kameran brukar inte prestera lika 
bra. 

En stor fördel med denna version av 
vattentätt fodral är att det är vattentätt 
även när du laddar. Det kräver att du 
köper till en vattentät kabel som kostar 
595 kronor extra, men det kan det vara 
värt, för då kan du använda plattan 
för navigation ombord helt obehindrat. 
 Fodralet finns i lager i svart och vitt och 
på beställning även i rött, blått, gult, 
brunt och grönt. Det minsta fodralet 
kostar 1 590 kronor medan det största 
går på 2 365 kronor.

soltek.se

Vattentätt
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The smart
alternative
Silicone fouling release system

Revolutionerande 
beväxningssläppande egenskaper

För alla typer av båtar

Låg friktion

hempelyacht.se

2016 03 Hempel Silic One Ad 225x298 Batnytt Sverige SE.indd   1 3/4/16   10:09 AM



Det allra bästa 
för staden är att 
båtplatserna 
inte kostar 
kommunen ett 
öre. Avgifterna 
täcker nämligen 
verksamheten

STOCKHOLM, 
ÄNDRA KURS!
Kötiden för en kommunal båtplats i Stock-

holm är idag minst fyra år. Vill du ha båten i 
Bromma får du snällt vänta åtta år, bor du i 
Hammarby Sjöstad eller Ropsten dröjer det 
tio år eller mer. Köerna har växt de senaste 

åren och trenden lär fortsätta i framtiden, enligt kommu
nens tjänstemän.

I stadens policy för fritidsbåtslivet står att ”där det 
 bedöms möjligt ska staden ställa mark till förfogande för 
fritidsbåtslivet” men så har ej skett. I det nybyggda bostads
området Hornsberg på Kungsholmen har staden satt ner 
foten – i det före detta hamnområdet ska inga båtplatser 
tillkomma, trots att det byggts hundratals sjönära lägen
heter i området.

Underligt, kan tyckas. Bryggor och båtar är ju så finur
ligt beskaffade att de ligger i vattnet – och därmed inte tar 
upp värdefull plats på land. Dessutom är de ett livligt in
slag i stadsbilden och – anser många – något roligt att titta 

på för de som flanerar förbi. Det allra bästa för staden är 
att båtplatserna inte kostar kommunen ett öre. Avgifterna 
täcker nämligen verksamheten.

Att ha sin båt nära hemmet är viktigt för att utnyttja 
den – eller för att ens orka skaffa en. Många lämnar nume
ra också bort vinterförvaringen, och då är en  kommunal 
sommar plats att föredra framför båtklubb med krav på 
 ideellt arbete. De kommunala båtplatserna är dessutom 
fortfarande prisvärda: 3900 kronor per säsong i Stockholms 
innerstad är rejält mycket mindre än vad det kostar att ligga 
på en vinstdrivande marina. Kommunens platser är alltså 
högintressanta för de som har billigare, begagnade båtar. 
Och därmed blir de en inkörsport till båtlivet för en yngre 
generation.

Vill du se fler båtplatser, skriv till din lokala politiker 
och be om det. Tillsammans kanske vi kan få staden att 
ändra kurs. 

98 03 2017

mikael mahlbergKRÖNIKA



SILVERBOATS.COM

GÖR EN BRA 
FISKEHISTORIA
ÄNNU BÄTTRE

Silver Hawk CC



MATERIALSKIFTE

Hur kommer det sig att ni nu satsar på 
 aluminium?

– Jag har alltid varit sugen på att bygga 
aluminiumbåtar och jag tycker att det har 
fattas något på den marknaden. Nästan 

 allting ser likadant ut. Jag vill komma med något nytt och 
lite annorlunda. En annan sak är att i aluminium kan man 
göra små ändringar utan att behöva investera i  pluggar och 
formar, vilket är väldigt dyrt. Varför vi inte börjat  tidigare 
beror nog mest på att vi inte har hittat tillräckligt bra un-
derleverantörer, de flesta av dessa arbetar med gammal tek-
nik. Nu har vi hittat en bra och högteknologisk under-

Svenska Rupert, känt för sina välbyggda 
kvalitetsribbar kompletterar nu sin mo-
dellserie med aluminiumbåtar. Först ut 
är två hyttbåtar på 9 och 12 meter. 

Thomas Rönnberg 
grundade Rupert 1996. 
Hundratals Rupert har 
sedan dess levererats 
över en stor del av 
världen. Kunderna är 
bland annat militärer, 
poliser, räddningsteam 
med mera. En annan stor 
del av Ruperts kunder är 
megayachtägare. 

OM THOMAS

TEXT ANNA SANDGREN

leverantör med en toppmodern produktionsanläggning. 
De nya aluminiumbåtarna kommer att bli en svensk-tysk 
produktion.

Hur går dina tankar kring kommande modellprogram?
– Först kommer A9 och A12. Båda har byggstart un-

der 2017 och kommer att levereras under våren 2018. Båda 
byggs i yrkesbåtsstandard, med förfinade detaljer och hög 
finish, samt har välisolerade skrov och gummiupphängd 
styrhytt. Vi kanske kommer med mindre modeller längre 
fram, men det återstår att se. 

Av de första renderingarna att döma går Ruperts dna 
lätt att spåra i de nya båtarna. Stämmer det och hur har 
du tänkt kring skrovdesignen?

– Ruperts dna är starkt, jag har alltid gillat funktionell 
design och jag avskyr ”bling bling”. Jag har designat de 
flesta Rupertbåtarna själv och när vi har använt externa 
designers så har jag alltid varit med och petat i varenda 
millimeter. Jag gillar klassiska och funktionella linjer som 
håller i längden och inte blir utdaterade så fort en trend 
förändras. Det finns alldeles för många överdesignade båtar 
med en massa prylar som inte fyller någon vettig funktion. 

Våra nya aluminiumbåtar har en väldigt ”clean” design, 
det är funktion, kvalitet och användarvänlighet som driver 
designen. Det är Ruperts dna.

Hur ser din filosofi angående skrovdesign ut?
– När det gäller skrovdesign så tycker jag att sjöegenska-

perna är A och O, en båt ska gå mjukt och skönt och den 
ska gå torrt och tyst. Den ska vara trygg att köra i alla farter 
och i alla väder. En båt ska även ha lite tyngd och den ska 
gå med värdighet i sjön. Det blir lätt fel när man jagar vikt, 
framför allt på en liten båt. När vi tar fram en ny skrov-
design så har vi höga krav på oss från våra kunder. Ruperts 
båtar har alltid varit kända för att gå bra i sjön och det ska 
de göra i fortsättningen också. 

Vilken är din/er målgrupp? 
– Kvalitetsmedvetna kunder med höga krav på sina 

båtar, kunder som sätter kvalitet och användarvänlighet 
främst. 
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min. storlek=30mm

BOSSE KNAPE TEL. 0705-299 112  ︱ PETER ÖGREN TEL. 0723-299 114 
NICLAS PETERSSON TEL. 0723-299 113 ︱ VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱ MAIL: info@knapemarin.se 

NU FINNS VI ÄVEN I STOCKHOLM!  CHRIS KJELLBERG TEL. 0736-004415 ︱ MAIL: chris@knapemarin.se
MALMÖ/SÖDRA SVERIGE  MATS LUNDWALL MAIL: mats@knapemarin.se ︱ VÄSTERÅS GUNNAR BRANGE MAIL: gunnar@knapemarin.se

SEGELBÅTAR

MOTORBÅTAR

www.knapemarin.se

URVAL UR VÅRT

BEGAGNADE BÅTUTBUD

• = Båten ligger i vår marina utomhus  
 • • = Båten ligger i vår marina inomhus   x = Besiktning klar av auktoriserad besiktningsman

••x Regina af Vindö 38 DS -00 

Fairline Phantom 38 FB -98  2xVP TAMD 63 P=744 hk

Nimbus 340 Commander -08/-09  VP D6-330

Najad 355 -08 

Elegance 57 FB -04 2 x Man diesel = 1300 hk •x Jeanneau Prestige 38 S -09/-10

x Regina af Vindö 40 DS -09 

x Nord West 370 FB -08  2 x VP D4-300 EVC Targa 27.1 -08  VP D6-330

Malö 43 Classic -02  Långfärdsutrustad ••x Malö 36 -98

Beneteau Oceanis 523 Clipper -07   
”Owner version”

Hallberg-Rassy 310 – 12 x Hallberg-Rassy 42F MKII -96 

X-50 Classic 3-kab. -10 Wasa 420 -00 Specialbygge i Twaron / KevlarX-43 -04 ”Fabriks rekonditionerad -14”

Tofinou 12 M ”Queen of the sea” -11



VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Rätt svar i förra numret 
var 1-A, 2-C, 3-B. Det 
visste Tom Dinkelspiel. 
Grattis!

VINNAREN

VINN EN VÄST!
Vet du vad det är för båtmodell på bilden? 
Då kan du vinna en uppblåsbar flytväst  
från Baltic! Mejla ditt svar till 
mikael.mahlberg@egmont.se  
och märk mejlet ”Båtfrågan”. 

 • 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!
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Gissa båtenTÄVLING



Följ med på Sveriges största festival för fjällsport!
6–9 APRIL 2017

www.fjallfest.se
HUVUDSPONSORER PRODUKTSPONSORER

TOPPTURER LIVEMUSIK MED RANDOM BASTARDS

KÄNDA PROFILER

LAVINKURSER FILMVISNING

TESTSKIDOR

950 kr
ENDAST

BEGRÄNSAT  
ANTAL PLATSER

10-ÅRS JUBILEUM

FOTO: ADAM KLINGETEG



MARKNADEN

070-712 43 93

Grindstuvägen 40, 167 33 BROMMA • 08-28 85 34 
www.rentvatt.com

BÅTKAPELLTVÄTT!

Grindstuvägen 40, 167 33 Bromma. Tel- 08-28 85 34
mail: info@rentvatt.com  www.rentvatt.com

Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

Rentvätt.indd   1 2013-11-13   13:18:09

Välkommen till Rentvätt, Stockholms största båt-
kapelltvätteri. Vi tvättar, mögelbehandlar och 

impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

Vi utför sömnadsarbeten såsom reparationer, byte av  
rutor, dragkedjor, tryckknappar, kardborrband, öljetter m.m. 

Dessutom tillverkar vi nya båtdynor, kapell, motorbåtskapell, 
sprayhood, bomkapell, segelkapell osv.  

Högsta kvalitet till rimliga priser.

Bor du inte i Stockholm kan vi skicka säck  
med förbetald frakt för inlämning på posten.

Undvik vårrusningen. Lämna in nu!

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

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

kappvett.segataforalla.se

Ställ cykeln 
i stället istället! 

Kapellagning.se
info@kapellagning.se
070-763 00 05

Se över ditt kapell
inför båtsäsongen
Vi tvättar, impregnerar och reparerar 
båtkapell, dynor och parasoll. Vi finns 
mellan Upplands Väsby och Vallentuna.

Kapellagning i Norrort
Sälna Gård
Rosersberg

Vi hjälper dig!
• Kapelltvätt och impregnering
• Reparera båtkapell
• Byta fönster
• Dragkedjor
• Öljetter
• Nya dynor
• Solskydd
• Parasoll

Ring oss för mer information 
om våra inlämningsställen

 

 
 

 

 

 

För dig som vill skicka ditt kapell 
per post, besök kapellagning.se 
för instruktioner

Inlämning av kapell 
kan även göras i
• Bammarboda 

i Åkersberga
• Roy’s Maskin 

i Rimbo
• Centrala Uppsala

Vi är en ideell förening som räddar
liv till sjöss. Verksamheten drivs helt
utan bidrag från staten, så stöd oss
på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se

BN_1703.indd   104 2017-03-07   13:34:22



MARKNADEN

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

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hydroscand.se

Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt

SÄKRA DINA SLANGAR

Specialanpassade båtslangar för
• Bränsle
• Avgaser 
• Toalett
• Färskvatten 
• Styrning
• Tilt- och trimfunktioner HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-41 26 36  

www.hensons.se   info@hensons.se

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.

18_PB1411_Nacka kapelll o marintvätt.indd   1 2014-09-24   16:09:15

Det är en naturlig rättighet:

Att slippa onaturliga klimatförändringar.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Miljöfadder!

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se

BN_1703.indd   105 2017-03-07   13:34:48



TESTER
PRYLAR
RESMÅL
REPORTAGE

RM 970 nobbar plast till förmån 
för plywood. Vi testar familje-
seglare med öppen design

FRANSK 
PLYWOOD 27

APRIL

I BUTIK
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THE TRUE FORERUNNER.

BLACK LINE
Alternativ exteriör design med bl.a. 
svarta räcken och fönsterkarmar

T23.1             ǀ             T25.1             ǀ             T27.1             ǀ             T30.1             ǀ             T32             ǀ             T35             ǀ             T37             ǀ             T44

Ostkusten:  Sea4You Sweden AB, Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden.  Tel 08 717 04 05.  www.sea4you.se
 Västkusten:  Nordic Marine Scandinavia AB, Lilla Varvsgatan 12, 44266 Marstrand.  Tel 0303 613 00.  www.nordicmarine.se

  



TESTVINNANDE 
KAPELLIMPREGNERING 
 303® FABRIC GUARD

303® FABRIC GUARD 
Världsledande textilimpregnering 303 Marine Fabric Guard är det enda impregneringsmedlet som rekommenderas  
av SUNBRELLA®, FIRESIST®, Glen Raven® och andra ledande kapellvävstillverkare. Det är överlägsen testvinnare 
i bl.a. Boating Mag, Powerboat Mag och Practical Sailors stora tester “impregneringsmedel för båtkapell”. 
 

303 Marine Fabric Guard impregnerar, skyddar och återger materialet sin ursprungliga lyster och funktion.  
Behandlar alla typer av textiler inklusive syntet- och naturfiber, silke, mocka, mm. Används på t.ex. kapell, spray-
hood, markiser, dynor, mattor, skor. Gör den behandlade ytan vattenavvisande samtidigt som materialet andas.  
Gör ytan smuts och mögel avvisande. Bevarar ytans färg, mjukhet, andningsförmåga och är luktfri när den torkat.
 

303 Multi Surface CleanerTM

Distribueras i norden av STA-BIL Nordic AB
MAIL: info@sta-bil.se / TEL: 020-1202822

Andra Storsäljarna
i 303 familjen

303 Aerospace ProtectantTM

Rekommenderas av:

Återförsäljare:

Lätt att använda - spraya på och låt torka!

marinaman.se
Båttillbehör by webbutiken för båtälskare


