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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
Jonas Brinklert  1143 Erika SRC 400, 1990 Svinninge 
Anders Stensland 1144 Storebro 355  Baltic1996 BBK
Joakim Jerbrant 1145 La Grande Dame    40 Baltic 1983 Viggbyholm
Kenneth Grönlund 1154 MY Lady Solö Lyx ll 1575 Nacka
Poul Pedersen 1155  Storebro 31 Adriatic 1982 Bullandö
Gösta Hjelmqvist 1156 Margaux SRC 40 Baltic 1981 Rammsmora
Fredrik Alexandrow 1157  Matuta Storebro 34 Classic 1983 Margretelunds
Erik Mark 1158  Julia Storebro 340 Biscay 1989 Kvicksund
Bo Widen 1159 Mariboo Storebro 31 Baltic Hallstavik
Roger Frånlund 1160 Bahama Mama   SRC 40 Baltic 1987 Landfjärden
Rogervon Haugwitz 1161 Swedish Beauty of Storebro SRC 420 Biscay Skuru
Sven Ryheden 1162 Empress SRC31 Baltic 1977 Nösund
Jonas Norrman 1163 Relax IX SRC 500 1990 Biskopsudden
Ayan Ekici 1164 Carolina 340 Biscay 1988 Årstaviken
Jimmy Haglund 1165 Bahia SRC 420 Baltic 1992 Tyresö
Roy Jonebrant 1166 Mojeng SRC 31 Adriatic 1978 Bohus Malmön
Göran Hasselgren 1167 Heida Heidasrc    410 Commander 2007 Långedrag

bokning snarast. Erbjudandet gäller i mån av plats.
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Storebro
engagerade
sig för oss

Nu har utruStningSSäSongen   
startat på allvar! Tillsammans med 
6 andra Storebro ägare besökte 
jag Europas största båttillbehörs-
mässa i Amsterdam för ett tag se-

dan. Roger Alm tog initiativet  och ställde en fråga 
på SRCC Facebook hur många som kan tänka sig 
besöka Mets i Amsterdam och vips så hade ett an-
tal personer meddelat att dom gärna hängde med. 
Ni kan läsa mer om vårt besök på annat ställe i 
tidningen, det är kul med sådana här initiativ. Det 
är inte bara ett mässbesök utan man hinner utbyta 
erfarenheter och idéer när man sitter och pratar 
vid såväl middag som barbesök. Snart kommer 
Düsseldorfmässan som också är en fantastisk kul 
mässa med många stora båtar. Det är flera i klub-
ben som besöker den mässan tillsammans. Detta 
är ett utmärkt sett att få prata båt med likasinnade 
under utrustningssäsongen.

Vi var flera båtar som körde ner till Storebro 
i en liten minieskader i höstas. Tyvärr valde vi en 
helg med riktigt busväder. På grund av lite teknis-
ka problem och mycket hårda vindar så konstate-
rade vi efter samråd med kustbevakningen, som vi 
mötte söderifrån, att det var en våghöjd på 5 meter 
utanför Västervik och dom avrådde oss å det star-
kaste att köra dit. Vi ankrade upp söder om Valde-
marsvik i ett naturreservat som var förbjudet för 
motorbåtar men vi fick ok från kustbevakningen på 
grund av väderläget. Vi hade lovat att vi skulle an-
lända Blankaholm på söndag eftermiddag men det 
var i princip omöjligt så vi kontaktar Roger Karls-

son på Storebro lördag kväll. Jag kommer inte ihåg 
om vi skickade SMS eller ringde men svaret kom 
efter en stund – jag undersöker och återkommer. 
Efter någon timme kom svaret – ”allt fixat, kranbil 
och båttransporter är omdirigerade till Valdemars-
vik förtöj vid betongbryggan på söndag så möter 
personal från Storebro upp där för att samla in 
båtnycklar”. Oj vad vi blev både glada och lugna 
över att Roger engagerade sig i de problem som 
vi hade en lördagskväll! Dagen efter så mötte vi 
Roland från Storebro i Valdemarsvik som samlade 
in nycklarna och sa med sin lugna stämma – ”det 
här fixar vi”. 

Det var en fröjd att se sin båt nytvättad i mon-
tagehallen på Storebro i samband med höstträffen 
och vi ser fram emot de förändringar och förbätt-
ringar som vi vill få hjälp med under vintern. Det 
var också kul att träffa många, för mig nya ansik-
ten, på hösträffen. Jag hoppas verkligen att de som 
inte är medlemmar känner sig manade att bli det 
för desto fler vi är desto större möjligheter har vi. 
Det var kul att lyssna på Asbjörn som numera är 
stolt ägare av 730. Jag är säker på att hans engage-
mang för sin båt smittar av sig på oss alla och att 
den kommer bli en bra PR-symbol för allas våra 
Storebrobåtar, oavsett storlek.

Jag ser fram emot en ny säsong och dom pro-
jekt vi i styrelsen skall sjösätta innan båtsäsongen 
drar igång.

Ser fram emot att träffa er alla på årsmötet
Lars Rüdén
Ordförande

”Det kommer 
bli en bra 

PR-symbol 
för alla våra 

Storebro-
båtar, oavsett 

storlek

”

SSRS under hösten

SOS Alarm i Norrköping lämnar 
över ett samtal straxt före 16:00 till Sjö-
fartsverkets Sjöräddningscentral JRCC 
i Göteborg. Det rör sig om en fritidsbåt 
med två personer ombord som fått mo-
torbekymmer och driver utanför Kam-
pudden i Motala. Vädret är lugnt och det 
rör sig inte om någon fara för liv. Sjö-
räddningssällskapet i Vadstena-Motala 
bemannar upp båten och just när man 
släpper tamparna så blir man informe-
rade av Sjöräddningscentralen JRCC att 
ingen assistans av fritidsbåten längre är 
aktuellt. Besättningen hos Sjöräddnings-
sällskapet Vadstena-Motala återställer 
båten igen och gör sig redo för kom-
mande uppdrag.

Drivandes båt 
med 2 ombord

21 September Larm från Sjöfartsverkets sjörädd-
ningscentral ”Sweden Rescue” klockan 
01:41 den 27 oktober. Personer på ön 
Fjuk larmar om att en person saknas och 
befaras vara i vattnet. Sjöräddningssäll-
skapet Vadstena-Motala avgår snarast 
möjligast från kaj och har med sig en 
polispatrull ombord. Under framkör-
ningen hittas den saknade personen och 
är på landbacken. Polisens Länskom-
munikationscentral (LKC) i Linköping 
bestämmer ihop med Sjöfartsverkets 
Sjöräddnignscentralen att avbryta larmet 
och återgå. Fem frivilliga sjöräddare och 
två poliser var denna natt engagerade på 
Vättern.

Person i vattnet vid Fjuk?
27 Oktober

Årets Julklapp
Bli Commanderägare

Körd endast 800 timmar. Välutrustad och pedantisk skött, vinterförvarad i varmhall. 
Säljes vårutrustad och stridsklar. För mer info ring Roland 0733-92 48 14.

410 Commander 2004

Larm från Sjö- och flygräddnings-
centralen kl.17.54 om fritidsbåt med tio 
personer ombord vid Stora Rökna som 
tar in vatten. Efter att vi bemannat Res-
cue Amalia Wallenberg och precis av-
gått, hör vi att man satt båten på land och 
ingen fara för dom ombordvarande före-
ligger. Enheter från Sjöräddningssällska-
pet Motala-Vadstena och Karlsborg går 
fram till haveristen och slutför insatsen. 
Rescue Amalia Wallenberg återgår till 
stationen.

Båt tar in vatten vid Stora 
Rökna

28 Augusti
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Ruffhäxan

Pilgrimsmusslor
med sparris och gröna blad

12 st pilgrims
musslor
2 buntar sparris
olivolja till pens
ling
1/2 tsk salt
1 påse machesallad
Flingsalt
Nymalen svart
peppar
Dressing
2 dl Créme fraiche
1 msk honung
1 msk färskpressad 
citron
2 msk citronmeliss
2 msk olivolja
1 krm svartpeppar

Gör så här:
Enklast är att grilla pilgrimsmusslorna i en grill-
wokpanna med hål men det går även att använ-
da blötlagda träspett.
• Dressing: Blanda crème fraiche, honung, 

citronjuice, citronmeliss, olivolja. Smaka 
av med salt och peppar.

• Skär bort den nedre delen av sparrisen. 
Pensla med olja och krydda med salt

• Grilla sparrisen. Lägg upp sparris och sallad 
på ett fat

• Pensla pilgrimsmusslorna med olja samt 
salta och peppra. Grilla dem ca 1 minut på 
varje sida. Lägg pilgrimsmusslorna på sal-
laden och klicka över dressingen.

• Ät och njut och då kanske tillsammans med 
ett glas Villa Garros från vår samarbetspart-
ner Wineagency eller deras alkoholfria al-
ternativ Fru Nordin

Smaklig måltid!
Junette & Kalle

Det här behövs för 4 port:

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

Vi fick elen fixad 
– och ett stycke Storebrohistoria på köpet!

TexT & FoTo: Börje Hansson

A tt ge Sig av första gång-
en med en nyligen inför-
skaffad båt är ett äventyr. 
Oavsett om båten är ny 
eller gammal, väntar för-

modligen mer eller mindre trevliga över-
raskningar. Detta vet nog du som läser 
detta.

I stort sett alla våra tidigare båtar har 
som första överraskning gett oss ett och 
samma gissel; toaletter som krånglar. Så 
när vi förväntansfullt hämtade vår nyin-
köpta SRC 420 i början av sommaren, 
hade vi inga andra förväntningar än att 
jag skulle behöva dyka ner i toaletterna 
igen. Men icke. Toaletterna fungerade 
klanderfritt – skitbra, helt enkelt. Vårt 
nyförvärv är fantastiskt fin och välvår-
dad, och några fel kunde vi faktiskt inte 
hitta under processen med köpet. Skulle 
det här verkligen bli vår första felfria 
båt?

Glada i hågen gav vi oss iväg på se-
mester i början av juli. Äldsta dottern 
Julia skulle tillbringa några lediga dagar 
tillsammans med oss, och vi bestämde 
oss för att slussa in i Mälaren och kom-
pisåka med goda vännerna på Leonora 
som redan befann sig i Mälaren. Innan vi 
passerat Liljeholmsbron blir Julia kaffe-
sugen, och jag erbjuder stolt en espresso 
från den nyinförskaffade lilla espresso-
maskinen med kapslar. Så Julia går ner 
i pentryt och för att fixa kaffe – en smal 
sak för henne som ju har baristautbild-
ning.

Det blir knappt en halv espressokopp, 
sedan tar strömmen slut. 230V-delen på 
den avancerade elpanelen slocknar, och 
eftersom det inte är läge för att börja 
felsöka under gång så får det bli vanligt, 
hederligt bryggkaffe istället (som tur är 
har vi gasolspis, och den tänker vi aldrig 
byta bort!)

När vi ankrat upp börjar såklart fel-
sökningen, rotande i manualer och tes-
tande av olika knappar och funktioner. 
Båten är ju ny för oss alla, och vi utgår 
ifrån att vi missat något. Så är 230V-

strömmen helt plötsligt där igen, men så 
fort vi försöker använda kaffemaskinen 
så försvinner den igen. Hm… Kan bat-
terierna vara dåliga? Men under gång 
borde det väl vara spänning tillräckligt 
från generatorerna? Nåväl, både 24V- 
och 12V-systemen fungerar, så det får 
väl gå. En irritation är dock att vi bara 
tagit med oss 230V-laddare till telefoner 
och datorer, men som tur är har Leonora 
gott om ström så vi får ladda där.

Vi testar att köra igång elverket. Det 
tuffar och går så fint, men någon ström 
kommer det inte ut i vägguttagen. Inte 
heller verkar det ladda batterierna, så 
efter två dygn i naturhamn börjar ström-
men faktisk sina och kylskåpet börjar bli 
lite för varmt. Kall öl får vi dock från 
Leonora, så det går verkligen ingen nöd 
på oss! Det är bara väldigt, väldigt irri-
terande.

Vi kastar loss och börjar gå upp mot 
Sigtuna. Som tur är kan vi konstatera att 
batterierna laddas under gång, och nu får 
det bli gästhamn och landström medan vi 
försöker åtgärda felet.

Har ni någonsin försökt få tag på en 
marinelektriker i mitten av juli? Eller 
någon annan servicefunktion i båtbran-
schen för den delen? Om inte, så glöm 
det. Det går inte. Efter att ha ringt runt 
till alla tänkbara varv och verkstäder i 
hela Mälardalen får jag bekräftat vad jag 
länge misstänkt; de är alla på semester! 
Obegripligt. Om man nu är verksam i en 

bransch där affärsidén är att serva fritids-
båtar, hur i hela friden kan man då hålla 
semesterstängt i juli när alla är ute och 
åker båt?

Sverige i ett nötskal, tänker jag, kan-
ske lite fördomsfullt men ändå – semes-
terstängt är det! Och nu visar det sig att 
vi inte får vare sig batteriladdning eller 
230V ut i vägguttagen från landström-
men. Irritationen börjar nu faktiskt över-
gå i ett reellt problem; ska vi inte kunna 
ligga stilla vare sig i natur- eller gäst-
hamn om vi vill ha ström!

En båtintresserad elektriker från en 
lokal elfirma kliver ombord.  Inte en 
marinelektriker, men ändock elektriker. 
Efter några timmars felsökning ger han 
upp. Han är lika förbryllad som jag – var 
i hela friden tar strömmen vägen som vi 
försöker pumpa in i batterierna från el-
verk och landström? Och varför finns det 
inte 230V i uttagen?

Nedslagna sätter vi oss och konfere-
rar med vännerna på Leonora. Kanske 
lika bra att vi börjar dra oss hemåt? I 
väntan på det beslutet föreslår Fredrik att 
jag ska ringa Kenneth. Kenneth är den 
mest kunnige person vi känner när det 
gäller Storebrobåtar, så det är i och för 
sig ingen dum idé. Sagt och gjort.

Kenneth föreslår en massa åtgärder 
och mätpunkter över telefon. Jag kryper 
runt med mätinstrumentet och telefonen. 
Jodå, det är 230V in i batteriladdaren och 
24V ut, men fungerar gör det inte… Till 

Kristina Regina, numera med fungerande el!

Digital 
kommunikation

STyRELSEN HAR TAGIT INI-
TIATIVET till en översyn av vår 
närvaro på digitala plattformar. Vi 
har nu beslutat att första steget kom-
mer att bli en hemsida som möter 

de krav som ställs 2017 på både funktionalitet 
och utseende. Arbetet är påbörjat och vi hoppas 
kunna presentera den första versionen i början 
av 2017.

Nästa steg kommer sedan att bli en översyn 
av vårt medlemssystem/intranät. Dagens lös-
ning har tjänat klubben väl men det finns skäl 
att undersöka möjligheten att använda någon av 
de standardsystem som finns på marknaden. Vi 
hoppas kunna effektivisera det administrativa 
arbetet samtidigt som det blir enklare och smi-
digare att sköta kommunikationen med medlem-
marna. Tidsplanen kommer att beslutas under 
första halvan av 2017.



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

SRCC KLUBBNYTT DECEMBER 2016 / JANUARI 2017SRCC KLUBBNYTT DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

sist ger även Kenneth upp. 
- Ring Anki, säger han.
- Vilken Anki?
- Hon på Storebro Energy, hon kan 

allt! säger Kenneth och ger mig ett tele-
fonnummer.

Jag lämnar ett meddelande på Ankis 
telefonsvarare, och det tar inte lång tid 
innan hon ringer tillbaka. Jo, hon verkar 
helt klart veta vad hon talar om och med 
en glad och trevlig röst påbörjar vi nu  
ytterligare en vända telefonstyrd felsök-
ning. Men det är bara att konstatera att 
felet verkar vara av den arten som man 
inte fixar själv som glad amatör. 

Alltså bokar vi en tid för service i 
Stockholm några veckor senare. Vi får 
helt enkelt fortsätta vår båtsemester 
strömlösa, men det visar sig gå alldeles 
utmärkt tack vare hjälp från våra vänner, 
deras ström räcker till oss också. Även 
eskadern genomför vi på det viset, och 
det går också bra tack vare alla hjälp-
samma Storebro-vänner!

Så kommer då äntligen Anki till vår 
hemmahamn en fredagsmorgon i au-
gusti tillsammans med sin kollega Tom 
Verlaan från Holland. De kliver ombord 
med allehanda väskor, mätinstrument 
och verktygslådor. När Anki går fram till 
el-panelen vid förarplatsen ler hon nos-
talgiskt och säger ”den här har jag nog 
folierat och limmat när båten byggdes”. 

Nu blir jag verkligen nyfiken på vem 
denna Anki är. Jag börjar fråga henne om 
hennes bakgrund medan Tom, som inte 
talar svenska, börjar rota nere i maskin-
rummet.

Anki, eller Ann-Katrin Beijerbergen 
van Henegouwen som hon egentligen 
döptes till, föddes och växte upp i Store-
bro. Hennes föräldrar kom från Holland 
och egentligen hade de tänkt sig ett liv i 

Paris där hennes pappa Herman hade fått 
erbjudande om ett jobb på Focker flyg-
plansfabrik. Men så fick han syn på en 
annons från Storebro som sökte elektri-
ker, och lönen var betydligt bättre än vad 
han kunde få hos Focker. Sverige kändes 
exklusivt och spännande och förutom lö-
nen lockade de även med bostad. 

För er som varit i Paris och i Storebro 
är det nog ganska lätt att föreställa sig 
hur kul det måste varit för pappa Herman 
att förklara för sin hustru att de inte skul-
le flytta till Paris, utan istället bosätta sig 
i  Storebro (!)  Men så blev det i alla fall, 
och 1965 flyttade de till Storebro (där de 
fortfarande bor).

Så kom det sig att Anki började job-
ba på bruket. Hon började hjälpa pappa 
Herman med allehanda elinstallationer 
på båtarna. Fabrikslokalerna låg mellan 
skolan och hemmet, så många gånger 
stannade hon till på vägen hem från sko-
lan och fick hjälpa till. Sommarjobb blev 
det såklart också med hon fortfarande 
gick i skolan. Inte undra på att hon vet 
vad hon talar om när det gäller strömmen 
i våra båtar!

Efter att ha varit anställd i 25 år star-
tade Herman 1990 Storebro Energy och 
blev istället underleverantör av elsyste-
men till Storebrovarvet. Man levererade 
också elsystem till Nord West-båtarna 
och 2002 tog Anki över företaget. I sam-
ma veva fick hon agenturen på Fisher 
Panda vilket innebar en stor omsätt-
ningsökning. 2007 sålde hon Storebro 
Energy System till Techneon, en kon-
cern som inte var så intresserad av just 
båtsegmentet utan mer av industrisidan.

Som den sanna entreprenör hon är 
startade hon då istället Big Bridge Con-
nection (namnet säger väl det mesta!). 
Stor del av verksamheten de senaste åren 
har ägnats åt mobila solpaneler, både för 
husbilar och båtar. Och så service på Sto-

rebrobåtar, så klart!
Anki bor numera i Stockholm, men 

har också kvar en fastighet i Storebro. 
Till fritidssysselsättningarna hör bl.a. 
mountainbiking berättar hon, och så 
måste jag ju bara fråga: Har du båt?

Till min förvåning svarar hon att ”det 
vet jag inte…” Hon är mitt uppe i en 
skilsmässa berättar hon, men genom åren 
har det mest varit segelbåtar det handlat 
om. Men hon har åkt väldigt, väldigt 
mycket Storebro – i tjänsten!

Men hur gick det med vår 420:a Kris-
tina Regina, undrar ni väl?

Jo, det visade sig vara ett flertal fel 
som samverkade och gjorde det hela så 
konfunderande. För det första var vår 
batteribank bestyckad med olika sorters 
batterier, ett kardinalfel för en modern 
laddare som med avancerad datatekno-
logi ska försöka klura ut hur batterierna 
mår och vad de behöver. Sedan visade 
det sig också att det var fel på själva lad-
daren som var av modellen med integre-
rad 230V-inverter (Victron Multi Plus). 
Det systemet skulle ha hållit ordning på 
både 24V- och 230V-sidan och gett oss 
bägge två, men det hade alltså slutat att 
fungera.

Sist men inte minst – och detta är 
något för er alla att tänka på, kära Sto-
rebrovänner – så var ju Victronen av 
betydligt modernare snitt än själva bå-
ten (som är byggd 1996) och ett antal 
uppgraderingar har gjorts i elsystemet 
genom åren. Därmed också en ökning av 
både effektuttag och laddningskapacitet, 
och då är det lätt att missa att kablarna 
mellan laddare och batteribank kanske 
inte riktigt klarar av detta? I vår båt sitter 
batteriladdaren längst fram i maskinrum-
met och det är åtskilliga meter bort till 
batteribanken i aktern. Så räkna lite på 
kabeldimensionerna och fundera på om 
de är tillräckliga. Det var de inte på Kris-
tina Regina, så innan allt fungerade som 
det skulle så fick vi byta både laddare, 
batterier och kablar.

Men nu fungerar allt som det ska. 
Perfekt.  Och så fick vi ett stycke spän-
nande Storebrohistoria på köpet! 

Nu kan vi se fram mot emot en härlig 
nästa båtsäsong med rejäl strömförsörj-
ning, kalla kylskåp och laddade telefo-
ner! Undra bara var nästa problem ska 
dyka upp? Förmodligen i toaletterna…

Anki vid elpanelen som hon nog byggde 1996.

Tom Verlaan från Delfi Electronics byter ut ka-
blarna mellan laddare och batterier mot rejälare 
grejer!

Navigationskurs inom Storebro-klubben

TexT: Veronika Ericsson

Nu Kan du göra det ge-
nom tack vare vårt sam-
arbete med Sjölotsen, 
alla medlemmar i SRCC 
är välkomna till de rabat-

terade kurserna. Vi har även tagit fram 
två skräddarsydda utbildningar för våra 
medlemmar tillsammans med Sjölotsen.

Under första kvartalet 2017 genom-
för vi en Kustskepparkurs.

Datum; kvällar  8 & 15 mars kl. 
18.00.- 21.00, samt helgen 18-19 mars, 
kl. 10-17. Kursen genomförs hos Årsta-
vikens Segelsällskap på Södermalm i 
Stockholm.                    

De två första kvällarna ägnas åt re-
petition/förberedelser för de som inte 
innehar Förarintyg eller för de som tog 
det för mer än 3 år sedan. Prov för Förar-
intyg och Kustskepparintyg sker en kväll 
veckan efter Kustskepparhelgen 

Kursen är riktad mot Kustskepparin-
tyg och vänder sig till dig som har varit 
ute med båt och vill lära dig mer och/
eller har planer på en större båt, tex ett 
skepp från 12x4 meter. Många saknar 
dock förarintyg som är ett krav för Kust-
skepparexamen därför denna kombina-
tion. Kursen omfattar mer avancerad 
navigation, korrigering av kompasskur-
ser, båtfärder i mörker och hav/kustnära 
navigation. De kunniga och pedagogiska 
lärarna delar med sig av sina erfarenhe-
ter och ger många goda råd och tips.

Kostnaden för kursen är 1.800 kr, 

material 600 kr. Betalas via faktura. De 
som skriver prov betalar 450 kr per intyg 
direkt till examinatorn från ”NFB”. 

Anmälan via info@sjolotsen.se Frå-
gor besvaras av Hasse@sjolotsen.se eller 
mobil 070-5425680.

För de som inte kan gå dessa kväl-
lar eller helg, kan medlemmarna anmäla 
sig till Sjölotsens ordinarie kurser och 
få vår klubbrabatt. Vid anmälan ange 
då ”SRCC”. Mer information hos vårt 
utsedda utbildningsföretag Sjölotsen, 
på www.sjölotsen.se. Anmälan sker via 
hemsidan och frågor skickas via mail till: 
info@sjolotsen.se. Om SRCC ungdomar 
(upp till 18 år) går på Sjölotsens förar-
kurser är priset 1.200 kr/elev.

Under försommaren genomför vi 
även skräddarsydda manöverkurser. 
Tanken är att ni är tre-fem personer som 
går manöverkurs per tillfälle och att den 
genomförs på någon av deltagarnas båt, 
samt att deltagarna då delar på kostna-
derna för båtens drift. 

Kursen omfattar manövrering i ca 5 
timmar. Innan kurs föreslår vi att ni tar 
Förarintyget alt Kustskepparkurs och att 
Manöverkursen sedan är egen praktiska 
träning

Manöverkursen innefattar
 följande moment:

• Säkerhetsgenomgång och reglage
• Avgång från hamn med lossgöring 

från bom/boj

• Prova olika farter, med/motsjö/möta 
vågor

• Styra angiven kurs, angiven fart
• Hastig undanmanöver, hinder i vatt-

net
• 360 sväng
• Lägesbestämning (dvs var är ni på 

sjökortet/navigatorn)
• Enklare väjningsregler 
• Köra slalom
• Känna båtens tonnage(egen tyngd) 

mot boj 
• Tilläggning vid bensinponton (mad-

rasserad) 
• Angöring av boj/Y-bommar
• Man-över-bord övning (fender)

Under färden kommer alla att får 
köra och prova de olika momenten. Vi 
ser helst att ingen annan är ombord för-
utom elever och lärare.

Kostnaden för Manöverkursen är 
2.500kr/person, (deltagarna kommer 
tillsammans överens om kostnaden för 
diesel och vilken båt de använder under 
kursen).

Då vi behöver sätta ihop grupper och 
bestämma vems båt vi använder sker in-
tresseanmälan till Manöverkurserna till 
Junette Linder linder@blixtmail.se eller 
Veronika Ericsson ericsson.veronika@
gmail.com i SRCC

Välkommen på utbildning i regi av 
SRCC och Sjölotsen!

Är det dags att nyutbilda dig eller komplettera dina navigationskunskaper? 
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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

För er Som inte Kunde  när-
vara så kommer här ett sam-
mandrag. 

Det var många långväga 
gäster som redan hade anlänt 

till Storebro på fredagen för att vara på 
plats i tid. Vi som inte hade lika långt 
kom ned i god tid då det var bra väglag 
och lite trafik. Vi möttes av flaggor, mar-
schaller och flera långbord stod uppra-
dade framför den lilla nybyggda scenen.

 Det började med kaffe och macka 
medan vi alla minglade runt och hälsade 
på varandra. Det som slog mig var att det 
var många nya ansikten vilket är fantas-
tiskt kul. Vår utmaning är just att sprida 
budskapet att äga en Storebro båt är bara 
en del av hela konceptet. 

Roger von Haugwitz började med 
att hälsa alla välkomna och berätta om 
dagens agenda. Vi fick information om 
att en NY BÅT är under framtagande. 
Den är 36 fot och har två motorer med 
drev och relativt djup V botten, skrovet 
fanns på plats i monteringshallen och är 
helt nykonstruerat. Inredning och layout 
på överbyggnad kommer tas fram un-

der första kvartalet 2017. Vi fick se nya 
Storebrokläder och att tapetseriet har 
numera möjlighet att brodera på kläder 
och andra accessoarer. Det fanns möjlig-
het att titta på tillbehör från Mareko och 
Swedish GTC. Roger berättade också 
att allt är avslutat gällande Nordwest. 
Jonas som är ansvarig för plastfabriken 
i Lysekil berättade om dom möjligheter 
som finns där samt om dom nya förläng-
ningarna av badbryggor som nu tas fram 
där. Till 340 är det redan klart och fanns 
monterat på en Adriatic som stod i hal-

len. Till 420/430 finns det en hydraulisk 
version som också kommer att provmon-
teras i vinter, den kommer kunna modi-
fieras för att passa en 380. 

Efter det så blev det sedvanlig gu-
laschsoppa till lunch, sorlet av män niskor 
som trivs ihop var öronbedövande. Tänk 
att alla storebroägare har så mycket att 
prata om. Jag fick möjlighet att berätta 
om klubben och att vi alla måste hjäl-
pas åt för att få in fler medlemmar och 
hur viktigt det är att båtarna hålls i bra 
skick. Genom att bli medlem i klubben 
kan man få mycket tips av andra med-
lemmar som har liknande utmaningar på 
sina båtar. 

Den sista punkten på talaragendan 
stod Asbjörn för som har köpt 730 och 
fraktat ”hem” den till Storebro. Han en-
gagemang är stort och han tycker att den 
svenska Industridesignen som Storebro 
står för måste bevaras och att 730 är 
den största fritidsbåt som någonsin har 
byggts och kommer att byggas i Sverige. 
Asbjörn har haft ett antal Storebrobå-
tar tidigare men har hela tiden följt 730 
modellen. När jag frågade hur länge han 

Hösträff i Storebro
19 nov 2016
TexT: Lars Rüdén  FoTo: Lars Wenning

haft ögonen på den så svarade han ”20 
år”! Jag är säker på att Storebros kronju-
vel kommer rustas upp till ett fantastiskt 
skick med hjälp av Storebros duktiga 
båthantverkare, mycket engagemang 
från Asbjörn och kanske en del pengar 
också. Asbjörn var väldigt noga med att 
båten skulle tillbaka till Sverige för att 
det skall blir rätt gjort. Sista frågan från 
min sida var om vi fick gå ombord och 
titta svaret blev – ”Ja, det är ju vår båt”. 
Det blev folkvandring från monterings-
hallen ned till 730. Jag tror att alla var 
väldigt glada att få möjligheten att gå 
ombord på denna mytomspunna båt. 

Efteråt blev det snittar och dryck i 
monteringshallen och en uppsluppen 

glad stämning. Sedan var det dags att åka 
till Fredensborgs herrgård och ta en drink 
innan maten serverades. Efter middagen 
fortsatte båtsnacket ända in på småtim-
marna. Påföljande morgon vid frukost-
bordet var det åter mycket båtsnack. 
Jag hoppas att alla fått prata tillräckligt 
mycket Storebrobåt så vi kan återgå att 

bara prata väder o vind med våra van-
liga bekanta som inte har förmånen att 
äga en Storebrobåt. Det var en mycket 
lyckad höstträff. Tack Roger och alla 
anställda och inlånade för att ni fortsät-
ter hålla traditionen vid liv. Risken finns 
att du måste bygga ut fabriken så alla får 
plats nästa år!
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SRC 730 - The Only
Västervik – Storebro

Å terigen har våra 
StjärnrePortrar varit 
nere och följt The Only på 
sin väg till Storebro.

De 7 milen tog 6 tim-
mar och ekipaget körde bland annat på 
fel sida av vägen på E22:an. 

Totalt var transporten 33 meter lång 
6,5 meter hög och 6 meter bred. Total-
vikten var  närmare 60 ton. De som följde 
med transporten fick stå på flybridge 1,5 
mil för att kontrollera alla luftledningar 
på vägen så ingen kördes ner.

Här kommer en kavalkad av bilder 
från transporten.

TexT & FoTo: Susanne Rüdén, Kenneth Johansson

Transporten gick från Lucernahamnen i Västervik till Storebro

Forts på sid 14
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Faksimil från Vimmerby 

tidning den 6 augusti 2016

God Jul & 

Gott Nytt År!
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Hilsen fra Norge

Trekkplasteret denne gangen var vel 
SRC 730 som alle fikk studere både 
utvendig og innvendig. En gedigen båt 
som den nye eieren vil få mye glede av. 
Eier og Storebro har interessante planer 
for renoveringer og oppgraderinger, noe 
vi gleder oss til å følge i året som kom-
mer.

Etter noen år med nedskjæringer og 
liten aktivitet, er det gledelig å konsta-
tere at Storebro nå satser både på reno-
veringer, oppgraderinger og nye båtmo-
deller. I båtmarkedet er det alltid plass til 
båter av høy kvalitet og med god design, 
selv om det ikke er mulig å konkurrere 
på pris med volumprodusentene. Den 
nye 36-foteren som nå er under utvik-
ling, kan bli en spennende fortsettelse av 
Storebros tradisjoner med å levere vakre 
og gode båter som har lang levetid.

Interessant er det også at det satses 
på å kunne tilby både vinteropplag og re-
novering/oppgradering i Lysekil. For det 
norske markedet er det både kostbart og 
komplisert å bringe båten til Småland, 
mens Lysekil er en dagstur med båten fra 
Oslofjorden og knapt 3 timer med bil om 
man vil inspisere båten mens den ligger 
der. Til sammenligning tar det 7 timer å 
kjøre fra Oslo til Storebro.

Høsttreffet er et viktig møte mellom 
entusiastiske Storebroeiere og Storebros 
organisasjon. Storebroeierne er kanskje 
den viktigste kanalen for markedsføring 
av produkter og tjenester fra Storebro. 

På treffet kan man får gode ideer til 
å modernisere båten. I hallen lå bl.a. en 

SRC 40 som det var gjort betydelige 
oppgraderinger på. Dessuten får Tapet-
seriet en god del oppdrag under treffet. 
Nye tekstiler og beskyttelsestrekk er det 
ofte behov for, og her finnes maler til det 
meste Storebro har produsert av båter 
gjennom årene.

 Nå ligger langt de fleste båtene i 
vinteropplag. I skrivende stund sitter 
jeg på Grand Canaria og ser ut over et 
osean der neste havn kan være Caribia, 
Sør-Amerika eller Antarktis. Tempera-
tur på land og i sjøen er behagelig, men 

For noen uker siden var jeg, sammen med mange andre, 
på Storebros tradisjonelle høsttreff. 

TexT & FoTo: Jostein Torp

båtlivet ganske forskjellig fra det vi er 
vant til. Her er ingen skjærgård eller na-
turhavner hvor man kan ligge med båten 
inntil svaberget. De fleste båtene her har 
mast og seil, og er kanskje underveis til 
andre verdensdeler.

Det kjennes godt å ta et avbrekk i 
novembermørket og snømåking i Skan-
dinavia, men når sommeren kommer, 
når det der lyst nesten hele natten, og det 
er tusenvis av havner å velge i innenfor 
noen timers seilas, da er det ingenting 
som kommer i nærheten av vår skandi-
naviske skjærgård. De fleste Storebroei-
ere er vel som jeg, mer interessert i hav-
ets kanter enn havet.

God jul til alle!

Hilsen Jostein på vegne av den 
norske Storebroklubben – SRCC-N

PlatSer var reServera-
de sedan länge så det var 
bara att förtöja, tänk om 
det alltid var så enkelt att 
få platser när man kom-

mer till en hamn. 
Torsdag anlände flera båtar, även 

några båtar av annat märke som ägs av 
tidigare storebromedlemmar. Vi låter 
dom vara med på våra träffar för att de 
skall inspireras och komma på bättre tan-
kar, deras liv är ju redan hårt pga felak-
tigt båtval så det vore lite elakt att stänga 
dom ute. 

Ett glatt gäng gick upp till restau-
rangen för en god middag på torsdags-
kvällen. Fredag morgon kom tältet som 
raskt sattes upp, men istället för regn-
skydd fick det bli solskydd. Solen stekte 
på duktigt hela dagen.

Den obligatoriska silllunchen duka-
des upp och följdes av tårta och cham-
pagne. Ett givet inslag är frågesporten, 
varje år blir man lika imponerad av kun-
skapsnivån. Efter allt detta var det dags 
för lite vila. På kvällen var ett långbord 
dukat på Kanalkrogen, med utsikt över 
hamnen och sjön, lyssnade vi på musik 

och åt gott. Stämningen var på topp. Ef-
ter midsommarfirandet sprids alla åt helt 
olika håll. Några återvänder till en eller 
två veckors jobb innan semestern, en 
del fortsatte ner till kusten och nån gick 
in i kanalen. Detta var första gången på 
många år som vädret var otroligt varmt 
och regnet höll sig undan. Vi har beställt 
samma väder till midsommar 2017 så 
boka den redan nu i kalendern.

Midsommar i Vänern
Onsdag kväll anlände dom första båtarna 

för årets midsommarträff.  

TexT: Per Larsson

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!
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Classic-sektionen

DET ÄR EN UPP-
SKATTAD HELG 
där våra klassiska Sto-
rebrobåtar får en egen 
helg att träffas, diskutera 

renoveringar och framför allt, umgås och 
träffa nya vänner i klubben. Detta är en 
tradition som vi verkligen vill hålla liv 
i. Classicsektionen vill därför gärna få 
kontakt med ägare till klassiska Store-
brobåtar som Storö, Solö, Bergö mm. för 
att kanske göra reportage och dokumen-
tera båtens historia. Vi vill givetvis också 
få er syn på vad vi i klubben kan göra för 
att få fler med klassiska båtar att vilja bli 
medlemmar. Har du en fin klassiker el-
ler vet någon som håller på att renovera? 
Kontakta mig! Adressen hittar du nedan 
eller under styrelsen på hemsidan.

Under våren 2017 kommer vi också 
återuppta ”Träbåtsakademin” och hop-
pas på att vi kan få till en sådan aktivi-
tet i slutet på mars eller i början av april. 
Har du idéer på intressant studiebesök, 
tveka inte att kontakta mig eller någon i 
styrelsen. Vi vill också få tips på duktiga 
båtsnickare/varv ute i landet där vi kan 
få hjälp att varsamt renovera våra fantas-
tiska klassiker.

Sommaren 2016 har klenoden ”Ori-
on”, en Storebro ”Kungsörnen 42”, legat 
på land för att genomgå en grundlig bot-
tenrenovering. Efter denna genomgång 
räknar ägaren Michel Bassili med att det 
inte ska behövas renskrapas på mycket 
länge. Efter detta projekt är det meningen 
att båtens inredning skall återställas. Det 
som till 2017 blir gjort är att de klassiska 
”Pullmankojerna” blir nytillverkade och 
monterade som original. Vi kommer att 
följa ”Orion” närmare under våren.

Behöver du tips för din renovering av 
en klassisk Storebro? Tveka inte att kon-
takta oss, vi hjälper dig gärna!

Classicsektionen har under många år anordnat den 
sedvanliga Classichelgen på Jolpen. 

TexT och FoTo: Micke Friberg

Annonstorget
FÖR  SRCCs  MEDLEMMAR

Uthyres
i Chamonix, Frankrike

Lägenheter på ca 55 kvm i ny-
byggd fastighet i Les Houches / 
Chamonix, 60 min från Genève 
flygplats. Uppförda under 2013 
och inredda i smakfull skandina-
visk stil. Fullt utrustade för upp 
till 5 gäster och med terrasser i 
solläge med fantastisk utsikt mot 
Mont-Blanc massivet.

Chamonix-Mont-Blanc er-
bjuder alpernas kanske bästa 
skidåkning med en mångfald 
av liftsystem runt Mont-Blanc 
massivet. Sommaren är hög-
säsong för bergsklättring, bergs-
vandring, cykling mm. 

Medlemmar i SRCC erhåller 
20% rabatt för bokning genom 
undertecknad. Ytterligare rabat-
ter kan lämnas för längre perio-
der.

www.chaletgranges.se
Johan Moss

Tfn 0707-99 35 03
Email: contact@chaletgranges.se

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

www.pagoldhsur.se

Önskar Dig ett riktigt Gott Nytt Classicår.
Classicsektionen

Micke Friberg
Kontakt: micke@mjmusic.se
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Jolpen Nyheter 2017
För att ytterligare öka Jolpens attraktivitet hos såväl barn och ungdo-
mar som vuxna inför säsongen 2017 har styrelsen beslutat om en del 

nysatsning inför kommande säsong.

TexT: Roland Netterlind,  FoTo: Elisabeth Larsson

Kommittén består förnärvarande av:
Kenneth och Elisabeth, Lars och Susanne 

Rüdén, Lea och Roland Netterlind.

F öljnade nySatSningar 
Kan nämnaS:
• En ny studsmatta
• Badtunna på ”bastu-
 bryggan”

                    • Boulebanan
                    • Spännande solsängar på 
 öns ”okända” 

Äntligen är Kenneth 
tillbaka som håller i 
grilltiderna.

Storebro 34 Biscay välvårdad 535 000

Storebro 36 Baltic 1987 bra skick 850 000

Storebro 395 Biscay – 2000 1 595 000

Storebro 420 Biscay – 1997 € 185 000       NU! € 175 000

Storebro 430 Biscay, 1998, stor genomgång o uppfräschning gjord i vinter 1 995 000

Storebro 435 Commander – 2009 € 405 000 NU! € 395 000

Storebro 435 Commander – 2012, obs stora motorerna och 
    3 kabinsversion 4 950 000 NU! € 4 450 000

Storebro 435 SUNTOP – 2012 € 425 000

Storebro 465 Biscay – 2001 2 995 000  2 595 000

Storebro 500 Baltic 1992 – superskick – stora motorerna 2 095 000

Storebro Royal Cruiser 430 Biscay – 2000 fint skick och en ägare 2 295 000

Storenbro 410 Commander, 3 kabiner, 1 ägare, 2006 2 495 000 

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.

Kräver Underhåll

Ett oväntat tack

ESKadern 2016 gästades av paret Michael och Astrid 
von Wolkenstein från Österrike. Trots deras långa båt-
liv var detta deras första besök till vår vackra skärgård, 

och det är ingen överdrift att säga att de var hänförda! Inte bara 
över skärgården, utan också över den fantastiska stämningen 
och det glada humöret inom SRCC. 

Väl hemma igen har de tydligen berättat hur väl de blev 
omhändertagna så att ordförande i deras båtklubb, Attersee 
Yacht Club, sände detta brev och vimpel som tack. Bildat 1886 
kan man nog säga att Union Yacht Club Attersee ligger lite 
före oss…

Börje Hansson

SRC 34 Baltic DS – 74 450.000:-

Storebro 34 Sport – 92 1.100.000:-

SRC 340 Biscay – 87 895.000:-

SRC 340 Biscay -88 975.000:-

SRC 340 Biscay – 89 995.000:-

SRC 340 Biscay – 92 1.200.000:-

SRC 380 Biscay – 92 1.350.000:-

SRC 380 Biscay – 93 1.450.000:-

SRC 380 Biscay – 93 € 138.000:-

SRC 40 Baltic – 86 825.000:-

SRC 40 Baltic – 85 810.000:-

SRC 400 Baltic - 90 1 390 000:-

SRC 470 Baltic - 88 € 189.000:-

SRC 475 Commander-02 2.995.000:-

SRC 500 Baltic ”Måsvinge”-94 € 449.000:-

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  

Beträffande Jolpens underhållsbe-
hov har en total genomgång av statusen 
på såväl, byggnader, brygganläggningar 
och övriga markanläggningar påbörjats 
som underlag för en långsiktig planering 
av olika åtgärder.

Våra byggnader och anläggningar 
har ett värde på många miljoner och med 

underhållsåtgärder i tid och utspritt över 
åren har vi som målsättning att med pla-
nerat underhåll bevara detta värde till 
rätt kostnad istället för att råka ut för 
dyra ”överraskningar”. 

PS: Glöm inte öppning av Jolpen 2017 
den 7 maj (prel).
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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

Mets i Amsterdam 
- ett vattenhål i mörka november!

TexT: Roger Alm

M ålet var ett dygn i 
Amsterdam och att 
besöka den gigan-
tiska båttillbehörs-
mässan Mets. Vi 

som åkte representerade båttyperna 475, 
500, 400, 430, 410, 34 och Draco 2400 
(på väg att bli en Storebro…).  

Efter att ha checkat in på hotellet blev 
det en promenad efter kanalerna till en 
juste restaurang belägen i ett gammalt 
kraftverk. Lite häftigt att stanna för bro-
öppning i city för att släppa igenom en 

Eftermiddagen den 15 november samlades vi 
ett gäng glada Storebro-entusiaster på Arlanda

mindre lastbåt, Kajerna efter kanalerna 
var också fyllda med spännande husbå-
tar.

Tidig frukost och sedan iväg till 
mässan där vi hängde på låset. Tänk en 
heldag med likasinnade för att kolla på 
båtprylar!

En av oss – Micke - hade glömt sitt 
pass hemma i Sverige, att åka ut går bra 
men inte hem! Resultatet blev att passet 
fick budas till Amsterdam och att Micke 
fick 2 dagar på mässan! Men så har ju 
Micke också 2 båtar att fylla med tillbe-

hör – en 400 och en 34.
Vad finns det då att kika på – svar 

allt! 
Ficklampor, motorer, elektronik, su-

peryachtutrustning som helikopterplat-
tor etc.

Fredag morgon den 27 januari är det 
dags igen – då åker vi ett gäng till värl-
dens största inomhusmässa, Boot i Düs-
seldorf. 17 st hallar fyllda med båtar & 
prylar. Flygbiljetten med German Wings 
kostar 700 spänn – mycket roligt för li-
ten peng!

Storebro båtar försäkras bäst 
i Pantaenius!

A llt fler väljer Storebro-
klubbens attraktiva för-
säkring i Pantaenius. Vi 
har även denna säsong 
klarat oss bra med få ska-

dor vilket borgar för bra villkor och pris 
även i fortsättningen.

Som du säkert känner till sedan ti-

digare så har vi i Storebroklubben Pan-
taenius lägsta tariff och vi behöver bara 
betala halva självrisken om olyckan är 
framme.

Som vanligt har Pantaenius inga ål-
dersavdrag för saker som ersätts. Efter 
årsskiftet ryktas det om ännu fler förbätt-
ringar.

Pantaenius stöttar även SRCC med 
bl.a. annonser i vår fina tidning.

Vår egen kontaktperson heter Karl 
Johan Baerg, ring 0303-44 50 06 eller 
maila honom på kbaerg@pantaenius.
com så får du ett förslag för din båt.

TexT: Roger Alm

Vilken badstege - lite stor för en Storebro - och 
25 000 euro...

Lite mindre infällbar badstege!Massor med snygga prylar i rostfritt.



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


