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Jag är
stolt att få 
vara ordförande

Vi välkomnar gärna fler medlemmar!
Förutom att man träffar andra trevliga Storebroägare att utbyta tan-
kar och erfarenheter med, ger medlemskapet många förmåner.

V   år klubbholme Jolpen är 
vårt eget paradis i Stock-
holms mellanskärgård med 
klubbhus, bastu, bryggor, 
jollar, badstrand samt andra 

trivselbyggnader.
l  Jolpens Vänner-medlemmar har fri 

tillgång till ön, fri el och TVuttag vid 
bryggorna samt bastu under säsong.

l  Klubbtidning som utkommer med  3 
nr per år med intressanta artiklar och 
erbjudanden.

l Månadsbrev till alla medlemmar med 
de viktigaste klubbhändelserna.

l Tillgång till klubbens interna hemsida 
där du hittar olika erbjudanden.

l Erbjudanden på SRCC kollektion 
m m.

l Intressanta medlemserbjudanden från 
våra samarbetspartners inom båtvård 
och vinterförvaring. Kontaktlista hit-
tar du på vår hemsida.

l Fördelaktiga båtförsäkringar via våra 
försäkringspartners. Kontaktlista hit-
tar du på vår hemsida.

l Gemensamma evenemang och träffar 

för Ostkusten, Västkusten och Vänern.
l Årliga eskadrar med kick off, grillfes-

ter, tävlingar mm.
l Classicdagar för våra veteranbåtar.
l   Midsommarfirande och kräft ski vor 

ordnar respektive sektion.

Vi har glädjen att välkomna dessa nya medlemmar
Namn Medl.nr Båtnamn Båt & årsmodell Hemmahamn
Markbo Bengt 1129 Belezza Storö 34, 1974 Simrishamn 
Hall Andreas 1130 Scirocco SRC31 Adriatic, 1982 Lagunen, Limhamn 
Klasson Claes-Erik 1131 Saga SRC 31 Biscay, 1978 Trosa 
Sjölin Henrik 1132 Sancta Spirita SRC 400, 1991 Göteborg 
Hallstener Peter 1133 Salome Storö 31 Biscay, 1985 Munkholmen 
Kalgraff Peter 1134 M/Y Honey Storö 38 Baltic, 1975 Karlstad 
Lindforss Björn 1135 
Keller Patrik 1136 La Stravaganza 475 commander, 2002 
Karlsson Magnus 1137 Knifskär Storö 34 Önnered 
Karlsson Peter 1138 Mileau SRC380 Biscay, 1992 Stenudden, ÅSA 
Pedersen Leif Arild 1139 M/Y Perla SRC 34 Baltic,1971 Tønsberg 
Hjelmestam Håkan 1140 Yemanja SRC340 Biscay, 1991 Årstavikens Segelsällskap 
Sallander Mikael 1141 La Belle SRC 36 Baltic, 1986 Brunnsviken 
Thedin Joachim 1142 All Inclusive SRC 380 Svinninge
Göran Fält 1146 SRC 340 Linnea Bullandö
Lars Winck 1147 SRC 340 Chandon II Helsingborg
Bo Widenhed 1148 SRC 400 Chamsin Gustavsberg
Joakim Lundblad 1149 Söker båt  
Håkan Siggelin 1150 SRC 355 Camisesa Landfjärden
Daniel Blomberg 1151 SRC 410 Sober 5 Tyresö Strand
Conny Almenius 1152 SRC ? Chivas Regal Klippan GöteborgDet är en stor ära att få ta över 

som ordförande i en så fin klubb 
som SRCC!

För 26 år sedan så var jag så 
ofta som jag kunde i hamnen på 

Bohus Malmön och tittade på dessa fantastiskt sto-
ra och lyxiga motorbåtar som låg i marinan. Mina 
föräldrar hade sommarhus bara en kilometer från 
marinan så det var den naturliga träffpunkten för 
öns verksamhet.

Hade någon sagt till mig att om 26 år är du en 
stolt ägare av en Storebro så hade jag tyckt de va-
rit fullständigt tokiga och hade de dessutom spätt 
på med att kubben som snart ska bildas kommer 
du bli ordförande i om 33 år så hade jag tyckt att 
personen ifråga hade varit fullständigt från vettet!

Detta är nu vad som hänt och jag är mycket 
stolt att få vara med och driva klubben framöver. 

Vi har idag nya medlemmar i Styrelsen som 
presenterar sig på annan plats i tidningen och det 
är kul att det är flera kvinnor – det visar att även 
om våra båtar är relativt gamla så har vi en modern 
styrelse.

Ett av våra viktigaste mål i styrelsen är att via 
olika aktiviteter se till att värdet på våra båtar be-
hålls på bästa sätt.

Det är en föränderlig värld och då är det viktigt 
att vi är både lyhörda och ödmjuka inför uppgiften. 
Det betyder inte att vi inte skall synas och höras. 
Tvärtom vi måste hitta informationskanaler som 
gör att vi sticker ut och att det inte bara är en båt 
man köper utan en livsstil när man väljer en Sto-
rebro.

Vi kommer att utveckla vår hemsida samt även 
utse ett antal ambassadörer för de olika båtmodel-
lerna så om någon spekulant vill veta mer om en 
viss båttyp skall denne kunna kontakta ambassadö-
ren och få en objektiv bild av ett Storebro-ägande.

Sedan tidigare tycker många att klubben är en 
Stockholmsangelägenhet eftersom vi äger en ö – 
Jolpen. Givetvis spelar det geografiska läget sin 
roll för de som inte har ön allt för långt bort. Ön är 
en donation från en medlem och merparten av un-
derhållskostnaden för ön betalas av hamnavgifter 
och avgiften till Jolpens vänner.

Av medlemsavgiften 700 Sek i SRCC så går 
ca 80-90 kronor (motsvarar en dagens lunch…) till 
driften av ön. Min övertygelse är att denna del av 
medlemsavgiften tillför varumärket ett betydligt 
större värde.

 Idag byter båtar ägare och flyttas från ena till 
andra kusten eller till någon av våra större sjöar 
och jag tror att ägandet av en ö kan göra skillnad 
när köparen väl skall bestämma sig. 

Styrelsen önskar fler grupper ute i landet som 
engagerar sig med lokala träffar. Därför önskar jag 
att ni som lockas av det hör av er till mig så kan 
ni få del av medlemsregistret i er region och vi i 
styrelsen kan vara ett bollplank för hur ni kan gå 
till väga.

Jag önskar er alla en fantastisk båtsommar!

Lars Rüdén
Ordförande

”Det är en 
stor ära att få 
ta över som 
ordförande 
i en så fin 
klubb som 

SRCC!

”
bokning snarast. Erbjudandet gäller i mån av plats.
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Ruffhäxan

Laxmousse
med Rhode Islandsås

4 - 5 hg lax
Gul lök
Salt
Morot
Vitpepparkorn
Dill
Vin / ättika
0,75 dl tjock 
grädde
1,5 dl gräddfil
1-3 msk chilesås
1/2 dl finhackad 
dill
Salt & peppar
4 - 4,5  blad gelatin
Rhode Islandsås

Gör så här:
1.  Koka spaden till fisken först 10 min med lök, 

salt, morot, vitpepparkorn och dill, häll lite 
vin eller ättika i.

2. Lägg gelatinen i blöt låt stå till den har mjuk-
nat. Krama ur vattnet. Sätt på gelatin i en li-
ten kastrull och låt det smälta. Låt det sedan 
svalna något.

3. Häll i laxen i såsen och tillsätt gelatinet. Häll 
smeten i en form/-ar, spar några hela bitar lax 
och lägg i moussen. 

4. Serveras med färsk potatis och Rhode Is-
landsås (majonäs + chilisås) vill man ha en 
magrare sås, ta hälften med creme fraiche/
gräddfil.

Smaklig måltid!

Ekengrens Glas · Storgatan 23 · 643 30 VINGÅKER · Tel 0151-104 42 · Fax 0151-139 00
E-post ekengrens.glas@telia.com · www.ekengrens.com

Vi på Ekengrens Glas är 
specialister på plexiglas till 

bl a flybridge och 
akterdäcks-vindskydd.

Vi arbetar även med bilglas arbeten, 
konstinramningar, in glasningar av 

uterum och altaner m m

Välkommen!

Det här behövs för 4-5 port:

SRCC:s Årsmötet

Båttillbehör, sjömack, 
café & gästhamn.
Välkommen! www.skeppshandeln.nu I 08-500 333 20

karlslunds skeppshandel & sjömack

skeppshandeln_annons_180x60.indd   1 2016-05-26   08:44

Under sedvanliga for-
mer genomfördes SRCC 
årsmötet på båtmässan 
den 12 mars 2016 kl 
11.00, det var som van-

ligt välbesökt så det blev ovanligt trångt.
Vår avgående styrelseordförande Mi-

kael Jensen genomförde mötet som van-
ligt med precision.

Mötet avslutades med att Mikael på-
minde oss om att vi är en social förening 
som har våra båtar som minsta gemen-
samma nämnare och att alla bör agera 
utifrån det.

Vi hade också besök av Roger von 
Haugwitz som informerade om vad som 

händer i Storebro och att vi kommer ha 
möjlighet att lämna våra båtar där för 
vinterförvaring/uppgradering till fördel-
aktiga priser.

Pantaenius var också representerade 
på mötet och informerade om att vi var 
väldigt duktiga försäkringstagare som 
var skadefria förra året.

Mötet avslutades med att Mikael 
blev avtackad och nya ordförande till-
lika undertecknad berättade lite kort om 
sin relation till Storebrobåtar och de vik-
tiga utmaningar som vi hade både som 
båtägare och klubbmedlemmar ställs för 
inför framtiden

TexT: Lars Rüdén

Tack!
Mikael Jensen

Arne Christensen
Ebbe Sondell
för enastående 

insatser för klubben
under alla år.

Välkommna!
Veronica Ericsson
Anneli Andersson

Lars Wenning

Visste du att...

Den första tillverkade Roddbåten1946-             Antal 20 st

Storö IV 34 glasfiberskrov 1969-19              Antal 1.230 st

Storebro Royal Cruiser 470/500 1987-1996    Antal 60 st



8 9www.srcc.nu www.srcc.nu

SRCC KLUBBNYTT JUNI 2016SRCC KLUBBNYTT JUNI 2016

SSRS under våren

Vid 18.12 ikväll får vi larm om att en 
person setts gå ut i vattnet från Svinös 
nordsida. Vi lämnar kaj med Rescue Kal-
marsund, Nils-Oskar och Swedbank.

Vid framkomst siktas ingen person 
i vattnet och samtidigt som Swedbank 
och Kalmarsund söker går Nils-Oskar in 
mot land där personer befi nner sig. Ef-
ter en kort stund visar det sig att det är 
spöfi skare i vadarbyxor som inringaren 
sett och ärendet avslutas. Vi återgår mot 
räddningsstationen, allt väl.

Person i vattnet
20 Apr

Larm från Sjö- och fl ygräddningscentra-
len gällande två vattenskotrar i en olycka 
mellan Turning Torso och Saltholm, en 
av förarna skadad. Tillsammans med 
Rescue Famous, Lotsbåt 213, danska 
marinens HDMS Freja och dansk heli-
kopter, söktes ett område av mellan Tur-
ning Torso och Saltholm. Just när danska 
helikoptern skulle lämna för att bunkra 
på Kastrup, fann de de två vattenskotrar-
na på västra sidan av Saltholm på danskt 
vatten. Svenska räddningsenheter avbröt 
i samråd med Sjö- och fl ygräddnings-
centralen räddningsinsatsen.

Saknade vattenskotrar!
10 Apr

Larm från JRCC om en grundstött båt 
vid Askholmen i närheten av Grinda. Rsc 
Österskär avgår med tre mans besättning 
kl. 11.20. KBV 311 är också på väg till 
platsen. Österskär ankommer kl.11.35 
och konstaterar att KBV 311 är på plats 
och att haveristen satt båten på grund vid 
en sandstrand för att inte sjunka. Ingen 
skadad ombord. Vi länspumpar tills det 
går att identifi era skadan. under tiden 
sätts ett läcksegel. Bogserbåtens pråm 
har också gått läck, och den befi nner sig 
på andra sidan av stranden, också satt på 
grund för att inte sjunka. Efterlänspump-
ning återgår Rsc Österskär och KBV 311 
och Polisbåt 9970 är kvar på plats. Vi 
lämnar platsen 13.50

Grundstötning vid Grinda
30 Mar

Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och 
övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch

Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl 
dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt  

Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats 
som ska attrahera dagens ungdom

Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom
införandet av Auktoriserad Bergsprängare.

Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. 

BEF:  145 entreprenörer, 50 Aktivt Stödjande Partner
           Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna 

www.bef.nu

A5 annons 184,6x129,5.indd   1 2016-04-28   08:54

V A R V S I N F O R M A T I O N

Som storebro själva skrev 
1993 om Storebro Royal Crui-
ser 730, nu har vi tagit steget 
upp i högsta ligan bland båt-
tillverkare i världen, även om 

många tillverkare gör allt fl er och större 
modeller så har de långt kvar till Store-
bro.

 Den ambitionen fi nns även kvar idag 
då nya modeller ska presenteras till hös-
ten 2016, Lennart Ivarsson, son till grun-
daren av Storebro Bruk och Storebro Båt 
AB. Ivar Gustavsson berättade 1993 att 
730 fi ck ritas om fl era gånger just för att 
Storebro DNA tydligt skulle framhävas 
och den ambitionen kvarstår.

 Hösten 2015 fi ck vi en förfrågan 
från nuvarande ägare på Storebro Royal 
Cruiser 730 om Storebro kunde vara be-
hjälpliga med uppdateringar av snickerier 

m m och självklart sa vi ja till Storebros 
kronjuvel.

Efter fl ertalet samtal med ägaren be-
rättade han att 730 skulle till Sverige och 
om vi kunde ordna en vinteruppläggning 
efter kusten och där befi nner vi oss just 
nu.

 I skrivande stund har vi haft en fan-
tastisk höst/vår säsong  där vi fått äran 
att utföra stora ombyggnader och reno-
veringar av 34-43 fotare i vår fabrik,

Det är ett mycket stort intresse för att 
komma ned till vår fabrik för att reno-
vera och uppdatera.

  Parallellt med detta pågår ett enormt 
arbete med uppstädning av gamla formar 
med tillhörande ritningsunderlag som 
ska transporteras på sikt till Storebro 
egna plastfabrik i Lysekil där arbete med 
uppdatering av bl a badbryggor på samt-

liga Storebro modeller pågår.
Samt säkerhetsställa att äldre formar 

förvaras i tryggt förvar om olyckan skul-
le vara framme.

 Storebro Tapetseri & inredning har i 
spetsen med rutinerade Gunilla och Eva-
Lena levererar hela tiden nya idéer be-
träffande lösningar och materialval.

Vi har även investerat i en Brodyrma-
skin som till hösten ska vara driftsatt där 
vi kommer att kunna erbjuda brodyr på 
bl a kläder, kapell och fenderskydd m m.

 Vi har redan bestämt att höstträffen 
kommer att ske under November lika ti-
digare år.

 (När man väljer att köpa en Storebro 
är det inte för storleken, det är snarare 
fråga om livsstil och känslan av kvalité.)

TexT: Roger von Haugwitz
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På lördagen den 4 juni  
samlades fem glada båtentu-
siaster Susanne o Lars Rüdén, 
Kenneth Johansson samt Su-
sannes syster och man Gu-

nilla o Niklas Dovertun. Tillsammans 
började resan i bil ned till Bohusmalmön.

Vi anlände utan missöden Bohusmal-
mön vid 23-tiden och hann egentligen 
bara fördela sängplatserna innan det var 
dags att sova.

söndag morgon började med fru-
kost kl 08.00 då hade Kenneth redan gått 
igenom båtens utrustning, motorer samt 
inventerat alla båtar på Marinan.

Givetvis hade dom lagt vår nya båt 
vid en Storebro 62 och en SRC500. Vi 
som tyckte vi köpt en stor båt...

Nu var det dags för den obligatoriska 
resan till Smögen för att inhandla skal-
djur till kvällens middag. Nu när maten 
var säkrad så åkte vi tillbaka till Malmön 
för att bunkra båten hos Kungshamnsfis-
karna. Vi konstaterade då att styrningen 
på flygbridge behövde servoolja och för 
att fylla det behövde vi en tratt! Att hitta 
en liten tratt en söndag i Kungshamn är 
lika lätt, som att hitta vatten på månen... 
Men med två shoppingproffs Susanne 
och Gunilla så löste det sig.

När vi bunkrade diesel så hittade vi 
inte ”snabb” knappen så vi ockuperade 
bränslebryggan en lång stund så besätt-
ning på båten som skulle bunkra efter oss 
somnade...

Tratten till styrservon tillsammans 
med Kenneths uppfinningsrikedom gjor-
de att vi kunde styra ordentligt.

Nu bar det iväg mot Malmön igen då 
var vi tvungna att testa motorerna och 
toppfarten vilket inte gjorde oss besvikna.

Det fantastiskta vädret gjorde att vi 
var tvungna att testa biminitoppen vilken 
fungerade utmärkt att sitta och äta skal-
djur under.

måndag morgon, Susanne och 
Kenneth äter frukost i soluppgången me-

dan resten av besättning vilar ut till kl 8!
Göran Johansson kommer till bryg-

gan och vi får våra skeppshandlingar 
med nya namnet Cristal så vi forsatte 
då på champagnetemat. Görans grabbar 
fixar det sista på båten samt att vi får låna 
en räddningsflotte då våran inte kommit 
från ompackningen.

Vi vinkar av familjen Dovertun  som 
drog nitlotten att få köra hem bilen till 
Stockholm igen.

Vi tre som är kvar lämnar Malmön 
för denna gång vid 15-tiden med riktning 
Marstrand.

En fantastisk resa genom den inre 
farleden mellan kobbar och skär. Mar-

strand angörs för middag och promenad 
upp till Carlstensfästning. Marinens se-
gelfartyg Falken hälsade oss välkomna 
till Marstrand med stor flaggning.

tisdag morgon uppstigning tidigt 
för att anlända Långedrag för att hämta 
upp ytterligare en besättningsman Jan 
Åslund som är en erfaren sjöman som vi 
känt i 30 år och seglat tillsammans med i 
olika farvatten.

Efter en trevlig lunch på GKSS så 
började resan mot Stockholm och Svin-
ninge.

Besättningen bestod nu av tre perso-
ner med befälhavare klass 8 och en kock 
med klass 10-behörighet på matlagning.

Stockholm – Malmön – Svinninge

Vi lämnar Långedrag 13.00 med kurs 
söder ut så länge vi orkade. Vi hade rejäl 
motvind inga öar som gav våglä så farten 
blev inte som vi tänkt, men humöret var 
på topp ändå.

Efter några timmar så mojnade det 
något och vi kunde öka farten till 24 
knop.

När vi närmar oss Helsingborg så 
ringer Kenneths telefon och det är köpa-
ren som köpte Elisabeths och Kenneths 
båt för några veckor sedan som bor så att 
han kunde se sundet och vår båt.

Han kommer ner på bryggan för att 
träffa oss och han erbjuder oss gratis 
hamnplats för natten  som vi godtar.

TexT och FoTo: Susanne Rüdén

onsdag morgon börjar med upp-
stigning kl 05.00 då hade Kenneth redan 
gått igenom maskinerna och kollat att 
allt var ok efter sjögången dagen innan.

Nu var det full fart mot Falsterbo ka-
nal som vi nådde kl 08.00. Vi försökte 
bunkra i kanalen men det fanns bara se-
delautomat! Det är ingen bra lösning för 
en Storebro...

Vi bunkrade bullar istället på Annas 
bageri som man inte får missa och efter-
som bron inte öppnade förrän kl 08.00 
på grund av biltrafiken så kom vi på idén 
att tömma tanken med den förbrukade 
maten vilket gick enkelt och snabbt med 
sugutrustningen på kajen, dock kommer 

det att visa sig senare att det inte var så 
enkelt.

Efter broöppningen så var det full 
fart igen till Simrishamn då det var dags 
för bunkring av diesel och besättning. 
Återigen var det dags att tömma septi-
tanken då lampan för full tank blinkat 
igen flertalet gånger. Troligen lyckades 
vi inte så bra med jobbet i Falsterbo men 
denna gång gick det vilt till med stänk hit 
och dit, tur att dom har färskvatten så vi 
kunde städa efteråt.

Resan över den beryktade Hanöbuk-
ten var fantastisk i västlig vind 10 m/s 
strålande sol i 24 knop i medsjö. Tyvärr 
var lyckan kort, så fort vi skulle styra 
upp mot Kalmarsund vände vinden och 
plötsligt hade vi 16 m/s rakt i nosen. Ef-
ter ett snabbt skepparmöte beslutade vi 
att vända om och gå in i en liten gäst-
hamn vid namn Stenshamn. Där åt vi 
middag och sedan vilade tills midnatt då 
vinden mojnat och havet låg helt stilla. 

natten mot torsdag då stack vi 
ut igen. Vi passerade under Ölandsbron 
i soluppgång och fick stilla vatten nästan 
upp till blå jungfrun. Sedan bet vi ihop 
dom sista timmarna i motvind ända fram 
till vi kunde gå in inomskärs och börja 
resan upp på ”E4” norrut. Ett snabbt 
stopp i Arkösund för bunkring och sedan 
kändes det nästan som vi var hemma. 
Man får en helt annan syn på avstånd 
efter en sådan här resa runt kusten. Tors-
dag vid 16.30 nådde vi vår hemmahamn 
Svinninge efter 665 distans på 3 dagar.
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efterlysning
Klubben söker ”ambassadörer” för olika SRC-modeller som man äger/

eller har ägt, så hen kan berätta vad som är bra och dåligt till nya båtägare.

Vi söker också efter

Eldsjälar som kan ta hand om och driva Västkusten och Syd-Sverige.
Vi vill att kubben ska leva i HELA Sverige.

Hör av er till någon i Styrelsen så kan vi prata vidare.

Hertig Johans gata 14, 54130 Skövde 
Tel. 0500 41 03 47 Fax. 0500 41 68 88 

www.pagoldhsur.se

Just nu Pågår arbetet för fullt 
med att planera årets ostkust-
eskader! Men även om alla detal-
jer inte är helt klara vill vi redan 
nu gå ut med datumen och rutt.

      Eskadern kommer som vanligt att 
ligga i vecka 30 och i år samlas vi tisdagen 
den 26 juli i Nynäshamn, där vi kommer 
att ligga längst med piren en natt. Sen går 
vi vidare till Trosa, och på torsdagen kas-
tar vi loss för att gå till vår slutdestination 
som i år är Nyköping. 

I Nyköping kommer eskadern att 
ligga i hamn tills på lördag då eskadern 
avslutas. Men det fi nns även en möjlighet 
att i privat regi ligga kvar en extra natt och 
passa på att tillsammans med fl era andra 
av våra eskaderdeltagare gå på Diggiloo, 
då turnén gästar Nyköping på lördagen.

Generellt kan man säga att vi i år valt 
tre olika hamnar, vilket ger oss möjlighet 
att åka lite mer båt och att visa upp våran 
fantastiska fl otta i dessa hamnar. Vi kan 
lova en underbar färd, genom en mycket 
vacker skärgård! Vi har därför lagt in lite 
mer luft  i programmet, men kommer na-
turligtvis erbjuda mycket gemenskap, ett 
val av olika aktiviteter i Nyköping, samt 
en fantastisk avslutningsmiddag på fre-

Glöm inte att anmäla dig till
Ostkusteskadern 2016 

Nynäshamn-Trosa-Nyköping

dag kväll med en trerättersmiddag och 
dans till levande musik på Nyköpings 
slott.

Kort sagt vi kommer få en fantastiskt 

trevlig eskader även i år! Så planera redan 
nu in den i era kalendrar, så återkommer 
vi med mera detaljer och möjligheter att 
anmäla sig inom en snar framtid.

 

Bilden är från eskadern 2014, Gustavsberg - Nynäshamn.

FULLSERVICE

VINTERFÖRVARING

VINDÖ MARIN AB
Vindön 424, 473 91 HENÅN

T. +46 (0) 304 – 392 90
F. +46 (0) 304 – 393 83
E.  info@vindomarin.se

ETT BÄTTRE BÅTVARV
www.vindomarin.se

Hög kapacitet för stora båtar
Modern vinterförvaring i varm 
eller frostfri hall.

Allt i trä, plast, teknik & el
Vi utför alla typer av reparationer, 
underhåll och installationer i trä, 
plast, el och mekanik.

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd   1 2015-12-16   09:56:22
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Rent dricksvatten direkt från Östersjön

Robota ger dig vatten där du behöver det

Robota AB
Ritarslingan 9
187 66  Täby

Tel: 08-630 08 90
Fax: 08-630 02 16

info@robota.se
www.robota.se

Blue Marine Arkipelag
• Svensktillverkad vattenrenare
• För skärgårdsöar och sjönära områden 
• För dig med egen brunn
• Helautomatisk - sköter sig själv  
• Tryck bara på startknappen
• NYHET Nu med LED UV-ljus
• Levereras komplett

Blue Marine Arkipelag levereras komplett med ställning, slangar 
och allt som behövs. Det är bara att koppla in sjö-/brunnsvattnet 
och koppla på det rena vattnet till ert vattensystem i huset.

S H O W R O O M - Robota, Ritarslingan 9, Täby  www.robota.se
För mer info kontakta mattsson@swedishgtc.se

NYHET!

Blue Marine Watermaker 90L och 130L
• Svensktillverkad Watermaker för båtar från 28 till 100 fot
• Finns i två modeller 90L och 130L
• Helautomatisk - sköter sig själv - tryck bara på startknappen
• Levereras komplett
• Snygg design

Med Blue Marine Watermaker får ni ett bekvämare båtliv 
och miljövänligare tillvaro. Ni kan duscha och diska 
så mycket ni vill. Ni har rent vatten till toaletter
och ni kan tvätta båten med rent vatten.

Blue Marine Watermaker är helautomatisk. 
Tryck på startknappen så börjar Blue Marine Watermaker 
producera rent vatten. Levereras komplett med alla tillbehör 
som behövs för installation.

B L U E  M A R I N E  W A T E R M A K E R  Å T E R F Ö R S Ä L J A R E / S H O W R O O M
Fair Marin i Åkersberga, www.fairmarin.se
Gåshaga Marin på Lidingö, www.gashagamarina.se
Marinexpo i Västerås, www.marinexpo.se

Med sina kompakta mått är den lättplacerad 
och tar liten plats i sommarstugan, vikt 
ca 100 kg, vattentank på 250 liter.

mattsson@swedishgtc.se  .  www.swedishgtc.se

Blue Marine Arkipelag är vattenrenaren för 
sommarstugor på öar eller sjönära områden 
där behovet finns att rena vatten.Du får 
tillgång till rent vatten till matlagning, disk 
och dusch. För en enklare vardag helt enkelt.

Vänerns höjdpunkter

T ro det om ni vill men 
omkring en månad är det 
Midsommarafton. Fram 
med almanackan och boka 
in redan nu den 24/6-2016 

och ett härligt och trevligt midsommar-
firande i Sjötorps gästhamn tillsammans 
med andra glada Storebrovänner. Angör 
bryggan redan under torsdagen och få en 
bra plats samt passa på att titta närmare 
på det anrika varvsmuseet och torrdock-
an m m. Spela minigolf eller ta en cy-
keltur längs kanalen och kanske avsluta 
dagen med en god middag på restaurang 
Kajutan. Midsommarprogrammet inne-
håller som traditionen medger en tipspro-
menad och den efterlängtade sillunchen 
på bryggan i goda vänners lag. Grillarna 
tänds senare på kvällen och ofta brukar 
då stämningen vara på topp ända in på 
småtimmarna. Missa inte detta tillfälle.

Glöm inte att boka in även den myck-
et trevliga och uppskattade Vänereska-
dern som i år är planerad till den 20/8-
21/8-2016 och denna gånga avslutas den 
i Mariestads gästhamn med en gemensam 
middag på restaurang Sill & Dynamit vid 
Mariestads gästhamn. En mer detaljerad 
eskaderprogram kan fås av Mats Moberg 
på telefon 070-586 00 21  

Kontakta gärna Mats Moberg och/
eller Per Larsson på 073-955 82 51 tele-
fon om ditt deltagande så underlättar det 
mycket i deras förberedande inför dessa 
trevliga aktiviteter mm.

    Välkommna 
önskar Vänersektionen

Tiden går fort och nu är det hög tid att boka in 
sommarens höjdpunkter för SRCC-Vänern

Sjötorp

Mariestad
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Hilsen fra Norge

Båtsesongen er for lengst i gang for mange. I Sør-Norge 
har vi hatt en uke med sol og høye temperaturer 

– som inspirerer til å benytte båten.

Storebroklubben i norge 
vil også denne sesongen arran-
gere to treff, et Forsommertreff 
som avholdes i Åsgårdstrand 
10 – 12 juni (årsmøte gjen-

nomføres på treffet) og et Sensommer-
treff i månedsskiftet august-september, 
trolig på Oscarsborg.

Ut over dette er det ikke planlagt ak-
tiviteter i klubbens regi. Imidlertid fore-
går det mye uformell kontakt mellom 
Storebroeierne, og man kan noen ganger 
få inntrykk av at det er treff når 8 – 10 
Storebrobåter ligger side om side i en 
havn. Mange har kontakt på Facebook 
(Storebro Storø Adler) hvor problemer 
løses og gode tips utveksles. Mange leg-
ger ut bilder knyttet til båtaktivitetene, så 
opplevelser og hendelser kan deles med 
andre.

Antall medlemmer i klubben (SR-
CC-N) har økt litt det siste året, og vi har 
nå 56 medlemmer.

For egen del har fokus vært på re-
parasjon av motoren som havarerte sist 
sommer. Motorhavariet skjedde, etter 
alt å dømme, som resultat av at ladeluft-
kjøleren lekket sjøvann inn i sylindrene 
under belastning (2500 omdr.). Etter in-

TexT och FoTo: Jostein Torp

formasjon jeg fikk takket være nettverk 
blant båtvenner, er dette en svakhet ved 
TAMD-72 P-A motoren. Om man hadde 
kjent til dette på forhånd, kunne proble-
met vært unngått. Det er beklagelig at 
Volvo Penta ikke distribuerer slik infor-
masjon.

Nå er i alle fall motoren reparert og 
på plass i båten. Også den andre motoren 
er kontrollert og en del slitedeler byttet. 
Twin Disk gearene er overhalt, og alt 
nylakkert. Håper jeg slipper flere proble-
mer de neste 10 årene.

Det er Powerboat Marine på Bo-
hus-Malmön som, sammen med under-
leverandører, har utført reparasjonene. 
Siden flybridge må demonteres for å få 
motorene ut, er det et fåtall steder som 
har nødvendig erfaring.

Det koster mye penger å bytte ut 
komponenter på Volvo Penta motorer. 
Prisene på reservedeler er høye, men det 
er bra at det går å få tak i deler til motorer 
som er 20 år gamle.

Nå ser vi frem til en fin båttur i Pin-
sen. Turen med gode venner går fra Bo-
hus Malmön til Asker i Oslofjorden.

Hela mitt båtliv fram till 2012 
har handlat om segelbåtar. Jag 
har kappseglat olika båttyper, 
seglat 10 Gotland Runt med 
en vinst i vår klass och varje år 

avslutades med orden ”aldrig mer”. När min far 
gick bort 2012 funderade hustrun och jag på om 
vi skulle behålla hans segelbåt men vi beslutade 
oss för att skaffa en flytande sommarstuga efter-
som vi älskar att vara ute i skärgården. Efter en 
snabb process som tog lite mer än 4 veckor hittade 
vi en båt som passade oss och den köpte vi. Vi för-
stod inte då att vi köpte något mer än bara en båt 

Nya styrelsemedlemmar

Båten ser svært ribbet ut uten flybridge.

Nylakkerte motorer på plass på nye motor-
labber. Eksoskrøk er nye og turboene overhalt i 
tillegg tiol alt det andre. 

men det är något vi ser som en ren bonus. Tindra, 
som hon heter, gör cirka 1200 distansminuter och 
60 övernattningar per säsong så hon får jobba för 
sina nya ägare.

Lars Wenning, 56 år

Hustru: Nina
Barn: 2 st egna (Beata, 
Oscar) & 2 st bonus-

barn (Bure, Love).

Jag heter veronika ericsson, och är 
nyvald ledamot (vice ordförande) i SRCC. 
Till vardags arbetar jag som Head of Ser-
vice Delivery Managements and Projects 
inom ett IT företag. Jag bor tillsammans 

     med Johan och våran dotter Julia på Söder-
malm i Stockholm, där vi även har våran båt Gar-
field inom 15 minuters gångavstånd från hemmet.

Idag har vi en SRC 420 Baltic och innan den 
ägde vi en Storö III. När vi köpte våran första Sto-
rebro båt ville vi ha en träbåt och ”föll pladask” för 
de klassiska linjerna och det härliga akterdäck som 
Storö III har. Men i och med att dottern blivit äldre 
och vi tillbringar så mycket tid vi har möjlighet till 
ute på sjön, kände vi inför förra sommaren behovet 

av en större båt med lite mer bekvämligheter. Valet 
föll då på en SRC 420 Baltic, en båt som ger oss 
rätt förutsättningar för vårt båtliv, möjlighet till en 
längre båtsäsong, samtidigt som den har en fantas-
tisk kvalité och de klassiska linjer vi uppskattar.

Veronika Ericsson, 
48 år

Make: Johan
Barn: Julia

Jag heter anneli andersson och är 
nyvald sekreterare i SRCC. Jag är född 
och uppvuxen i Nyköping men spenderade 
alla mina somrar på Hasselö i Oxelösunds 
skärgård där jag lärde mig köra båt i ung

     ålder. Efter gymnasiet började jag läsa För-
valtningslinjen vid Uppsala universitet. Åren 
1985-1988 bodde jag i Dallas, Texas i USA, fort-
satte sedan att studera i Uppsala och flyttade till 
Köpenhamn 1995 för att arbeta på IKEA. Idag bor 
jag med min man Per och våra fyra barn Helene, 
Louise, Danielle och Axel i Lund. 

På somrarna bor hela familjen på Hasselö och 
vi har hemmahamn för vår båt Sjöliljan i Oxelö-
sund. Vår båt är en Royal Cruiser 430 Baltic som 
vi hämtade ny i Västervik i maj 2000. Första hem-
mahamn var på Råå i Skåne och vi vinterförvarade 
den på Bohus Malmön. Därefter bytte vi under 
några år hemmahamn till Limhamn men har den 

nu i Östersviken, eller som vi säger Fiskehamn, i 
Oxelösund. Vinterförvaringen har vi på Saltö Ma-
rin.

Storebroklubben betyder mycket för oss som 
Storebroägare! Här har vi lärt känna många trev-
liga människor och funnit vänskaper som sträcker 
sig långt utanför båtsäsongen. Eskadern är en av 
sommarens verkliga höjdpunkter! Att vara på sjön
är en 
livsstil 
som 
hela fa-
miljen 
njuter 
av.

Anneli Andersson, 52 år
Make: Per

Barn: Helene, Louise, 
Danielle och Axel.
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Valborgpremiär via 
Nynäshamn och Trosa

Då gick resan från 
Kvicksund till Nyköping 
med den då inköpta Sto-
rö 34:an, som hade varit 
min drömbåt sedan jag 

var liten kille på 60-talet. Den här gång-
en gällde det en SRC 400 med namnet 
”Denise”. Frågan är om det inte kändes 
”större” att hämta 34:an för 24 år sedan, 
än att nu få köra hem nästa drömbåt min 
alldeles egna, Denise! Tiden kommer att 
utvisa vad som är rätt båt för mig i alla 
fall.

Det var planerat att jag skulle hämta 
Denise på Muskövarvet och köra henne 
till Nynäshamn tillsammans med tidigare 
ägaren redan på Torsdagen, men vädret 
ville annat! Snö och blåst, +1o och 15 
cm snötäcke, gjorde att vi sköt upp trans-
porten ett dygn. Fredagen bjöd på kyligt, 
men soligt väder när vi kastade loss från 
Muskö efter lunch. Lite dyning från går-
dagen men, annars en lugn fin tur ner till 
Nynäshamn där vi gick igenom båten och 
fick tips av Göran, tidigare ägare till bå-
ten sedan 1996. 

För att få trevligt sällskap och mo-
raliskt stöd, hade vi bjudit med fina 
vännerna Fam. Linder, från SRC 40:an 
Margaux, som inte tvekade en sekund att 
följa med på premiärturen. Besättningen 
var fulltalig när Fru Linder äntligen kom 
med pendeln från Arlanda, där hon har 
sitt arbete. Klockan hade redan hunnit bli 
19:30, när vi äntligen kunde sätta oss i 
salongen och få dagens ”landare” och lite 
snacks innan det var dags gå till restau-
rang ”Kroken” för middag. Det blev en 
mycket glad smakupplevelse med bra 
service därtill. Trevligt med familjeres-
tauranger där familj och vänner hjälps åt 
och ger av sig själva! Tyvärr inte själv-
klart numera.

Fredagen den 29:de April var det dags att hämta vår andra Storebrobåt. 
Förra gången det hämtades en Storebro båt, var i Juni -92

TexT och FoTo: Micke Friberg

Tillbaka till båten för kaffe och avec 
och sedan ”nanna” kudde efter en slit-
sam arbetsvecka.

Lördag morgan bjöd på fint väder 
och frukosten intogs nere i dinetten. Ef-
ter frukosten bestämdes att vi skulle gå 
upp till centrum för att handla lite grill-
mat till kvällen i Trosa. Kalle och Junette 
passade också på att köpa lite goda röror 
och lite rökt fisk på ”Rökeriet” som lite 
lunch under gång.

Nästan exakt kl. 12 kastade vi loss 

från Nynäshamn i solsken. Det blev en 
härlig resa på flybridge hela vägen ge-
nom Dragets kanal och sedan ut till 
Landsort för att sedan styra ner mot 
Askö och Trosa. Det var nästan ingen 
vind och när vi passerade Ankarudden så 
då tyckte vi att det var dags att duka upp 
lite lunch. Sagt och gjort, tjejerna gick 
ner i byssan lagom när vi slank ut på an-
dra sidan av Landsort, där gick det en del 
dyning kvar…

Vi gasade på för att få lite mer stadga 

och tjejerna höll i sig och väntade, gissa 
om vi var populära hos tjejerna!

20 minuter senare hade vi kommit i lä 
av Askö och drog ner på tempot, äntligen 
blev det i alla fall lite mat.

Det dröjde nu inte länge förrän vi 
kunde förtöja långsides bakom Fam. 
Sondells SRC 420 Thetis i Trosa. Efter 
förtöjningen kunde vi nu äta upp resten 
av den goda fisken och rörorna ackom-
panjerade denna gång av ädlare drycker. 
När vi avslutat måltiden kom våra vän-
ner Ebbe, Pia och dottern Jessica Sondell 

ombord med nybakad kaka, så det vara 
bara att sätta på kaffet. Det där med kaffe 
och kaka är ju bara en ursäkt för att kun-
na besikta en nyinköpt båt, haha! Ebbe & 
Kalle gick igenom det tekniska och Pia 
talade sig varm för att vi skulle behålla 
ugnen! Hur utföll då besiktningen, jodå, 
jag fick godkänt köp. 

Lunch, kaffe, besiktning och sedan 
premiärbubbel kl. 19, tiden går fort när 
man har roligt. Halv nio tyckte vi att det 
var dags att avrunda och börja på med 
maten. Behöver jag säga att det blev rätt 
sent med middag?

Efter kaffe och diskning somnade vi 
alla gott ombord på Denise.

Söndagen bjöd på mera sol och ännu 
lite mera värme. Vi kastade loss för sista 
etappen mot Nyköping vid 12-tiden och 
tog oss fram i behagliga 7-8 knop till 
Backaholmar där vi stoppade för lite 
mat. Solen gassade där vi låg i lä och det 
var väl ingen som var direkt sugen på att 
komma hem och iland.

Sista biten hem var odramatisk och 
hela premiärresan gick som en dröm. Jag 
ber att få återkomma med omdömen och 
jämförelser med min 34:a. Just nu känns 
det i alla fall bra att åka 400.

Stort tack till 
Kalle o Junette 

på Margaux för all hjälp.
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Rekordöppning i sommarväder
Allt verkade stämma denna underbara helg. Vädergudarna var 
med oss. Tolv båtar med entusiastisk besättning hade tagit sig 

till Jolpen för att med gemensamma krafter göra ön sommarfin. 
TexT och FoTo: Roland Netterlind

Kommittén består förnärvarande av:
Kenneth och Elisabeth, Gunn-Britt, Lars och 

Susanne Rüdén, Lea Netterlind 
samt undertecknad.

Projekt under året
Årets ”tyngsta” projekt blir att måla om våra fastigheter, vi 
startar med klubbhuset.

Vidare planerar vi att anlägga en boulebana och vedeldad 
badtunna. Dessa båda projekt kräver dock att vi ordnar finan-
siering utanför den ordinarie budgeten, dvs. lotterier, gåvor etc.

Storebro 40 Baltic – 83 ombyggd med stor flybridge 795 000

Storebro 400 1991, 1 350 000  NU! 1 250 000

Storebro 410 Commander 2008, utsökt skick € 320 000

Storebro 410 Commander 2009, gästkabin med 3 bäddar och 

   i ett kanonskick till ett mycket bra pris 2 900 00

Storebro 420 Biscay – 1997 € 185 000

Storebro 430 Biscay – 1999, OBS! prissänkt rejält 3 295 000 NU! 2 695 000

Storebro 430 Biscay, 1998, stor genomgång och

    uppfräschning gjord i vinter 1 995 000

Storebro 435 Commander – 2009 € 405 000

Storebro 435 Commander – 2012, OBS! stora motorerna och 

    3 kabinsversion 4 950 000

Storebro 475 Commander 2003 2 795 000

Malmöns Marina AB
SE-456 55 BohusMalmön, Sweden ∙ www.malmonsmarina.se

Christian Johansson tel 0523-35844, 0709-520252, christian@malmonsmarina.se 
Göran Johansson tel 0523-35199, fax 0523-36910, goran@malmonsmarina.se

Modell Pris SEK

Vi söker mer försäljningsuppdrag. Vi har haft en mycket bra  
säsong och söker båtar för förmedlingsuppdrag, 

främst båtar från 90-talet och fram.

Mycket var redan 
fixat i förtid bl a 
av Ebbe och Pia. Vi 
kunde konstatera 
vid start på lördag-

morgonen att vi var rekordmånga (30 
personer) och med rekordlite att göra. 
Arbetslistan prickades av i snabb takt. 
Roger startade ett nytt projekt. Efter tig-
garkajen kom turen till en ljugarbänk i 
klippskrevan vid badstranden. En bänk 
med perfekt förmiddagssol. 

Middagen blev också historisk - för-
sta gången ute på bryggan vid öppning.  
Vi fick njuta av fin solnedgång och stäm-
ning.

Dagen efter som vanligt i lite lung-
nare tempo i det fortsatt fantastiska som-
marvädret.

Stort tack till alla som deltog denna 
gång och till alla andra som lägger ner 
mängder med arbetstimmar ideellt för 
att hålla Jolpen i toppenskick. 

SRC 31 Baltic HT – 77 395.000:-
SRC 34 Baltic DS – 74, 695.000 NU! 495.000:-
Storebro 34 Sport – 92 1.100.000:-
SRC 340 Biscay – 87 895.000:-
SRC 340 Biscay – 87 895.000:-
SRC 340 Biscay -88 975.000:-
SRC 380 Biscay – 93 € 138.000.-
SRC 380 Biscay utan flyb. – 97 € 140.000.-
SRC 40 Baltic – 86 825.000:-
SRC 40 Baltic – 85 810.000:-
SRC 400 Baltic -91, 1.290.000 NU! 1.175.000:-
Storebro 410 Commander – 06 2.490.000:-
SRC 420 Baltic – 95 2 130 000:-
SRC 420 Biscay – 96 1.595.000:-
SRC 430 Biscay -97 1.795.000:-
SRC 470 Baltic – 88 € 289.000.-
SRC 500 Baltic – 91, 1.850.000 NU! 1.795.000:-
SRC 500 Baltic ”Måsvinge”-94 € 449.000.-

Segelbåtar:
Storebro Royal 33 – 80 320.000:-

Storebro Trading AB 
Box 20, 590 83 Storebro, Sweden

Lennart Ivarsson 
Tel 0492-306 20 Mobil 070-549 00 00

lennart.ivarsson@storebro.net, www.storebro.net  
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Boka sviten i vinter.
Uteliggare kan din båt vara  

i sommar.

Gåshaga Marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö
Tel 08-446 28 48   Fax 08-446 28 49   Jour 070-757 77 87   anders@gashagamarina.se   

www.gashagamarina.se

Efter en säsong av hårt arbete i alla väder är en kall, hård sovplats på bar 

backe inte vad din ögonsten behöver, eller hur? Därför ska du checka in på 

Gåshaga Marina. Hos oss är din båt en VIP-gäst som får bästa tänkbara  

behandling från topp till tå i en varm och torr miljö. Hela vintern, av personal 

som kan allt om både inre och yttre omvårdnad. 

 Så att din båt får precis den femstjärniga service den förtjänar. 

Sviten_SRCC_210x280.indd   1 2015-12-03   09:30

Försäkra din Storebro!

TexT: Roger Alm, Foto: Från tidigare Klubbnytt

Jag får en del frågor kring vår 
försäkring – vad är skillnaden 
mot konkurrenterna. I huvudsak 
är fördelarna med Pantaenius
• Inget åldersavdrag eller av-

skrivning på det som ska ersättas
•  Fast försäkringsbelopp vid totalskada 

– inget tjafs om marknadsvärdet när 
ersättning ska betalas

• Ingen självrisk vid totalförlust eller 
stöld.
Är man dessutom medlem i Store-

broklubben är det halv självrisk och Pan-

Vi i Storebroklubben har tillgång till den bästa båtförsäkringen via 
Pantaenius med såväl rabatt som halv självrisk mot ”vanliga” kunder.  

Vår egen kontaktperson är Karl-Johan Bärg tel 040 – 20 66 66 eller
via e-post: KBaerg@pantaenius.com

taenius lägsta prislista redan från början. 
Pantaenius betalar också klubben ett bra 
bidrag för vår verksamhet – pengar som 
i huvudsak går till tidningen.

Ett gammalt uttryck är att man får 
vad man betalar för, Pantaenius är inte 
alltid billigast – ibland hör jag av med-
lemmar att man funnit en billigare för-
säkring. Detta stämmer med all säkerhet, 
men…, väger man in alla fördelarna så 
har vi som Storebroägare det totalt bäs-
ta alternativet via vår egen försäkring i 
Pantaenius. 

När det värsta händer, tänk att få 
betala en massa avskrivning och ålders-
avdrag på propellrar, axlar och stödla-
gerbockar vid en grundstötning, hur kul 
är det att mitt i eländet få betala 50 000 
kronor eller mer i åldersavdrag?

Det är vad man får för pengarna som 
avgör om något är billigt…

Ta det lugnt i sommar – kolla plottern 
och sjökorten en extra gång – är vi extra 
försiktiga minskar skadorna och vår för-
säkringslösning kan även i fortsättning-
en hålla låga premier och bra villkor!

SRC380 i brand

Vilken dj…. smäll!



Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA · Australien
Pantaenius AB ∙ Hamngatan 25 ∙ 44267 Marstrand · Pantaenius AB ∙ Föreningsgatan 26 ∙ 21152 Malmö

pantaenius.se

Specialpremie och halv självrisk 
för medlemmar i SRCC.
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Välj Europas ledande båtförsäkring
med över 80.000 försäkrade båtar och 40 års erfarenhet

Ingår detta i din nuvarande 
försäkring?

Inga åldersavdrag

Fast överenskommet  
försäkringsvärde

Assistans ingår alltid

Ingen självrisk vid t ex totalförlust, 
inbrott, brand, transportskada, 

blixtnedslag

Avänd båten året runt  
utan tillägg


