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75 SEK, 75 NOK, 10 EURO
ÅRGÅNG 28

Årsmöte både dag & kväll
sid 12-13
Seglingsäventyr i Sydatlanten					
sid 17-19
SSRS i vinter. BÅTMÄSSA i Düsseldorf. NAVIGATIONSKURS första kursen klar.
JOLPEN Nya ansvariga. TEKNIK 2-komponentslack på sprayburk. NORGE Josteins båtar.
VÄNERNs Information om 2017. VARVET INFORMERAR Uppgraderingar.
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Vi välkomnar gärna fler medlemmar!

S torebro R oyal C ruiser C lub

Förutom att man träffar andra trevliga Storebroägare att utbyta tankar och erfarenheter med,
ger medlemskapet många förmåner.

c/o Larserik Martnell · Fornuddsgränd 8 · 135 52 Tyresö · Tel 070-729 45 63 · Bg 5728-3020 · www.srcc.nu

Jolpens Vänner

Jostein Torp · Fusdalsenga 13
N-1386 Asker, Norway

R edaktion

I nnehåll

Ansvarig utgivare

Lars Rüdén, tel 072-545 68 00
lars.ruden@robota.se
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Ordförande

Navigationskurs första kursen klar

6

Lars Rüdén, tel 072-545 68 00
lars.ruden@robota.se

Watermaker snart i varje båt
Årsmöte både dag och kväll

Magnus Larsson, tel 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se

Seglingsäventyr i Sydatlanten

P roduktion
Layout / Annonsmaterial

Elisabeth Larsson, tel 070-558 92 33
lisa.ingaro@gmail.com
Annonsmaterial skickas som PDF-fil.

8-9
10-11
12-13

Varet informerar

14-15
17-19

Test 2-komponetnslack på spryburk

A lltid

i

Ineko AB, tel 010-212 21 00
Tryckt på miljövänligt papper

Omslagsbild

3

Ordförande har ordet

4

SSRS

5

Rapport från Vänern

15

Rapport fra Norway

16
20-21

S hoppen

Annons

www.Storebro.se

Ostkusten

SRCC Årsmöte, kl 11:00
Kick-off på Jolpen
Grillhelg på Jolpen
Midsommar på Jolpen
Classicdagarna
Ostkusteskader
Kräftskiva på Jolpen
Ungdomshelg
Stängningshelg på Jolpen

Vänern

Midsommar i Sjötorp
Eskader i Karlstad

11 mars
6 maj
3 juni
23 juni
1-2 juli
26-28 juli
12 aug
26 aug
23 sept
23 juni
12 aug

Norway

Færderseilasen med årsmøte
(Oslofjorden)

9-11 juni

l

Veronika Ericsson, tel 0738-444 160
ericsson.veronika@gmail.com

Sekreterare
Anneli Andersson, tel 070-878 77 71
anneli_e_andersson@hotmail.com

l

Kvartalsbrev till alla medlemmar med
de viktigaste klubbhändelserna.

l

Tillgång till klubbens interna hemsida
där du hittar olika erbjudanden.

l

Larserik Martnell, tel 070-729 45 63
larserik@diamantprofil.com

Ledamot

l

Roger Alm, tel 070-168 32 63
roger.alm@trygghansa.se

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

Intressanta medlemserbjudanden från
våra samarbetspartners inom båtvård
och vinterförvaring. Kontaktlista hittar du på vår hemsida.
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, grillfester, tävlingar mm.

l

Classicdagar för våra veteranbåtar.

l

Midsommarfirande och kräftskivor
ordnar respektive sektion.

Vi har glädjen att välkomna dessa nya medlemmar
Namn

Medl.nr Båtnamn

Rundqvist Ulf		

Ninette

Båt & årsmodell

Hemmahamn

SRC 36, 1987

Stockholm

Öjercrantz Peter			

SRC31, 1977

Svinninge

Helgesson Pär		

SRC395, 2000

Landfjärden

Emos

Johansen Henrik

1175				

Sjölander Johan

1174

Lady Caprice

SRC 475 Commander, 2002 Hässelby

Swedén Ingemar

1173

Pinot Noir

SRC 34, 1980

Österlund Henrik

1172

Chess

Storebro Baltic 40, 1986

Svinninge

Eriksson Henry

1171

Exita

Storebro 430 Biscay		

Håll Andreas

1170

Beefeater

SRC 34, 1972

Insjön

Abrahamsen Asbjørn 1169		

SRC730		

Ohlsson Kenneth

SRC500

1168		

Landfjärden

Ledamot

Junette Linder, tel 070-797 00 50
linder@blixtmail.se

Ledamot / Jolpen

SRCC-kläder hittar du på

K alendarium 2017

V

år klubbholme Jolpen är
vårt eget paradis i Stockholms 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.

Vice ordförande

Kassör

Nya medlemmar

Elisabeth Larsson
Larserik Martnell, tel 070-729 45 63
larserik@diamantprofil.com

23

K lubbnytt

Jolpenrapport

Tryck

Carola Malmberg
Lappfjärdsvägen 8
FI-641 00 Kristinestad, Finland

Pantaenius, ny kontaktperson

Larserik Martnell, tel 070-729 45 63
larserik@diamantprofil.com

Roger Alm, tel 070-168 32 63
roger.alm@trygghansa.se

SRCC Finland

S tyrelsen

Boot Düsseldorf 2017

Redaktörer

2

SRCC Norway

Magnus Larsson · 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se
Kenneth Johansson · 070-558 88 07
kenneth.edvin@gmail.com

Magnus Larsson, tel 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se

Ledamot / Webmaster
Lars Wenning, tel 070-591 47 74
lars.wenning@grundbulten.se

A vgifter

för

Årsavgift första året
(klubbflagga ingår)
Årsavgift ord medlemskap

2017
900:700:-

Årsavgift passiv medlem

400:-

Jolpens vänner inkl
hamnavgift, el o bastu

1.300:-

Inbetalas på SRCC:s Bg 5728-3020
eller
Swisha 1236449961
Ange vad betalningen gäller för.

Suppleant / Classicansvarig
Mikael Friberg, tel 070-659 21 96
micke@mjmusic.se

Revisor Ordförande

bokning snarast. Erbjudandet gäller i mån av plats.

Lena Smedstad, tel 073-551 17 99
lsmedstad@hotmail.com

Revisorsuppleant
Susanne Edin, tel 0735-93 68 03
susanne.edin@gmail.com

Valberedning
Börje Hansson, tel 070-593 12 54
borje.hansson@brightpictures.se

Valberedning
Bo Edin, tel 070-936 96 00
gulli.edin@live.se

www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Nytt år
nya
utmaningar

J

ag vet inte om jag börjar bli gammal
men tiden går så fort. Det var alldeles nyss
vi körde ned båten till Storebro och nu
plötsligt så står båtsäsongen och stampar
utanför dörren.
Givetvis ser jag fram emot att få åka ut i skärgården igen men en liten känsla av oro finns där
och då menar jag inte Donald Trump eller Brexit
utan snarare att sommarsäsongen skall gå lika fort
som utrustningssäsongen, hemska tanke…
Det är ju så mycket man vill hinna med under
sommaren. Alla Storebrovänner som vi vill träffa
både på klubbön, eskadern och vid andra aktiviteter. Jag törs knappt nämna det men vi har faktiskt
ytliga bekanta som har båt av annat märke, man
vill ju hinna träffa dem och försöka omvända dem
till att köpa ”rätt” båt.
Det har också passerat ett drygt år som ordförande och det har gått fort. Det har varit lärorikt
och intressant och jag är glad över att få möjlighet
att vara ordförande i denna fantastiska klubb. Jag
vill också tacka mina kolleger i styrelsen för ett bra
teamarbete då det finns så mycket kompetens och
arbetsglädje som gör att allt fungerar.
Det är alltid intressant när man skall förklara att
vi inte är en ”vanlig” båtklubb utan att vi är spridda
i landet och den gemensamma nämnaren är Storebro. När man förklarar lite närmare så tycker folk
att det är både spännande och intressant.
När ni läser det här så har vi haft vårt årsmöte
och som ni ser i utskickade klubbhandlingar så

4

”

Jag hoppas
att vi kan få
igång fler
träffar ute i
landet.

”

SSRS under vintern
Tomte fick hjälp av
Sjöräddningssällskapet

gjorde vi ett positivt resultat. Vi har historiskt sett
en skuld så det finns ingen risk för att vi måste
skatta för årets vinst. Vi har medvetet varit återhållsamma under året. När man är många nya i styrelsen så är det viktigt att man inte låter saker och
ting skena iväg.
Årets vinst motsvarar de sammanlagda pengar
som våra sponsorer betalar till oss för att var med
i tidningen. Blir det sämre tider så finns risken att
flera sponsorer kommer hålla hårdare i sina pengar
och då är det viktigt att veta att verksamheten ändå
kan fortgå. Ni sponsorer som läser detta hoppas jag
givetvis vill fortsätta att stödja vår klubb och att
våra medlemmar vänder sig till er för att nyttja er
kunskap och kompetens. Det är ju så en marknadsekonomi skall fungera.
Jag hoppas att vi kan få igång flera träffar ute i
landet. Idag så har vi vad jag vet aktiva kluster av
Storebro ägare i Vänern, Helsingborg och Nyköping. Finns säkert fler, hör av er till mig om ni har
idéer på hur ni vill göra i ert närområde. Vi hjälper
till med medlemsinformation. Glöm inte när ni ser
en Storebro båt som inte är medlem att ta en mailadress och vidarebefordra till någon i styrelsen så
kan vi maila ett smakprov på vår tidning i förhoppning att de vill gå med och ha lika trevligt som vi
medlemmar!

Rop på hjälp i
småbåtshamnen

7 december 2016, Stockholm

2 december 2016, RS Dalarö

19 januari 2017, Nynäshamn

En tomte var på väg till julmarknaden i Vaxholm för att ta emot önskelistor
från barnen. Under resan uppstod problem med släden och tomten ringde RS
Stockholm.
De frivilliga sjöräddarna förstod genast allvaret och bemannade två räddningsbåtar, Rescue Rebecka af Odd Fellow och Rescue Pantamera.
Trots att släden lämnades var Tomten rätt nöjd där han i strålande vintersol
fick paradera på fördäck inför hundratals
marknadsbesökare när Rescue Rebecka
af Odd Fellow sakta gled in i hamnen
med Rescue Pantamera i kölvattnet.
Självklart hade Tomten på ett föredömligt sätt flytväst på sig.

Larm från JRCC om en drivande
roddbåt med motor. Det går inte att utesluta en sjöolycka utan att först kontrollera båten så vi åker till platsen och gör
en kontroll av båten. Under tiden har vi
sjösatt Rescue Runner Maria för att göra
ett strandsök i närområdet. Vi finner med
hjälp av allmänheten ytterligare båtar
som har fått sina förtöjningar kapade
och förstår att det är båttjuvar som varit
i farten. Lämnar utan åtgärd och verksamheten övergår till att samöva med
Sjöfartsverkets räddningshelikopter från
Norrtälje.

En person ringer 112 efter att ha hört
rop på hjälp i småbåtshamnen.
Larmade till platsen förutom oss är
sjöräddningshelikopter Lifeguard 002
och räddningstjänsten.
Räddningstjänstens ytsimmare hittar
en person vid en brygga. Personen förs i
land och transporteras till sjukhuset med
ambulanshelikopter.
Man vet inte om det var fler personer
i nöd, varpå vi fortsätter sökinsatsen tillsammans med sjöräddningshelikoptern.
Ingen person till hittas dock.

Dags för nytt hjärta i båten?
Tala med oss först
Vi är svensk generalagent för den italienska motorfabriken
FPT. Motorer finns i alla storlekar, men vi exemplifierar med
att jämföra de vanligaste i Volvo-Pentas 40-, 60- och
70-serie till FPT’s motsvarigheter (IMD är också auktoriserade
av Volvo-Penta och säljer samt renoverar Volvo motorer).
Ring och prata med oss innan du gör ditt motorbyte. Vi har
gjort flera motorbyten och renoveringar i Storebrobåtar.

ARVIKA · Tel 0570-123 05
info@imd.se · www.imd.se

Lars Rüdén
Ordförande
www.srcc.nu

Drivande båt med
årorna i vattnet

www.srcc.nu
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Storebro försäkring –
ny kontaktperson!

V

TexT: Roger Alm

StorebroKlubhar tillgång till den
bästa
båtförsäkringen
via Pantaenius med
såväl rabatt som halv
självrisk mot ”vanliga” kunder. Vår
egen kontaktperson är:
Baltzar Weinhagen tel
0303-445 007 eller via
e-post:
bweinhagen@
pantaenius.com
i

i

ben

Vad är skillnaden mot konkurrenterna. I huvudsak är fördelarna med Pantaenius
• Inget åldersavdrag eller avskrivning
på det som ska ersättas

S

har vi som Storebroägare det totalt bästa alternativet via vår egen försäkring i
Pantaenius.
När det värsta händer, tänk att få betala en massa avskrivning och åldersavdrag på propellrar, axlar och stödlagerbockar vid en grundstötning, hur kul är
det 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 försäkringslösning kan även i fortsättningen hålla låga premier och bra villkor!

Första kursen klar
TexT: Magnus Larsson, FoTo: Veronika Ericsson

rCC Strävar efter att så
många som möjligt ska skaffa
sig kunskap om navigation
och säkerhet ombord. I höstas
gick det därför ut information
om både Förarintyg, Kustskepparn och
manöverkurser, (dessa planeras till senare i vår). För oss som anmälde sig i höstas var det äntligen dags att formalisera
denna kunskap och lära sig något nytt.
Kurserna genomfördes av Sjölotsen och
vår lärare Hans Loewy. Sjölotsen utbildar ca 500 st varje år så en stor respekt
för erfarenhet och kunskap infann sig
omgående.
Erbjudandet om dessa kurser är
skräddarsydda för SRCC och var en
kombination av Förarintyget samt Kustskepparen. Ett bra upplägg då stora delar
av dessa två utbildningar är överlappande. Där Förarintyget har en övergripande
bild går Kustskepparen in mer i detalj.
Jag som tidigare har tagit Förarintyget
gick även på den kursen som förberedande och uppfräschning.
Förarintyget genomfördes på två
vardagskvällar och Kustskepparen in-

6

• Fast försäkringsbelopp vid totalskada
– inget tjafs om marknadsvärdet när
ersättning ska betalas
• Ingen självrisk vid totalförlust eller
stöld.
Är man dessutom medlem i Storebroklubben är det halv självrisk och Pantaenius 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 medlemmar att man funnit en billigare försäkring. Detta stämmer med all säkerhet,
men…, väger man in alla fördelarna så

tensivt två helgdagar. Vi var 8 st som
representerade Storebro, en ensam seglare samt 4 grabbar som kör mudderverk
i Mälaren. Således täckte vi in de flesta
typer av frågor och situationer som kan
uppstå på vattnet.
Det enda som vi deltagare hade att
klaga på inträffade första dagen på Förarintyget då utbildningslokalen höll en
temperatur av ca 12 grader. Man hade
glömt att sätta på värmen dagen innan
så vi fick sitta i ytterkläderna och några
deltagare tog inte heller av vintermös-

san. Detta kommer dock glömmas fort
och det som återstår är minnet av ett
glatt gäng, mycket skratt och diskussioner. Undertecknad kommer även minnas
ångesten och stressen över provet. Skoltiden gjorde sig påmind och hjärtfrekvensen och blodtrycket ökade markant
på provdagen.
Jag rekommenderar samtliga som
läser denna tidning att ta del av dessa
kurser. Det är oerhört lärorikt och väldigt kul.

www.srcc.nu
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Watermaker snart i varje båt

Watermakern är
helautomatisk
Tryck på startknappen så börjar Blue
Marine Watermaker leverera rent vatten.
Vi har nu haft i dagsläget den stora
äran att leverera till 4 st Storebrobåtar i
olika storlekar (se bilder från dem nedan) samt så har Storebrofabriken valt att
kunna erbjuda sina båtkunder vår watermaker vilket vi är stolta över.

TexT och FoTo: Peter Mattsson

Vi ser fram emot denna sommar med
Storebro som ny samarbetespartner och
hoppas få leverera fler av vår watermaker till dessa fantastiska Kvalitétsbåtar.
Välkomna att besöka oss på Pampas
Marina i Solna för demo av våra produkter.

S

Med en Watermaker får du
ett bekvämare liv till sjöss

gtC tillverKar oCh utavsaltningsanläggningar med
membranteknik s k omvänd osmos.
Våra produkter är till för privat och
professionellt bruk.
När ni installerar en Blue Marine Watermaker
får ni obegränsat med rent vatten i er båt.
Idag så finns nästan allt i moderna båtar, men
oftast fattas det en watermaker som gör er oberoende av vattentillgången i båten. Tänk er att kunna
tvätta båten med rent vatten när ni ligger i skärgården eller att ha rent vatten till era toaletter, kunna
duscha/diska så mycket ni vill.
Allt detta gör att ni får ett bekvämare båtliv och
miljövänligare tillvaro. Ni slipper att åka och leta
efter tankställen med rent vatten i Skärgården/Mälaren o s v.

Blue Marine Watermaker levereras komplett
med alla tillbehör som behövs för en installation.
Till skillnaden från våra konkurrenter där man får
fixa mycket själv till en installation.

WediSh

veCKlar
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Swedish GTC AB
Strandvägen 35, 196 30 Kungsängen
Mobile: + 46 70 529 05 97
Mail: mattsson@swedishgtc.se
Hemsida: www.swedishgtc.se

S A M A R B E T S PA R T N E R S

www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Boot Düsseldorf 2017
TexT och FoTo: Magnus Larsson

I skrivande stund har Sverige åter drabbats av en köldknäpp
och det är minus 7 grader utanför dörren.

D

en annalKande
båtsäsongen känns avlägsen
fastän vi nyligen genomfört den årliga inspirationsresan till världens
största inomhusmässa, Boot Düsseldorf.
I vårt resesällskap var Johan Moss,
Kenneth Johansson, Magnus Larsson,
Mikael Jensen samt initiativtagare Roger
Alm. Således representerades 500, 470,
2 x 430 och 420, alla Baltic modeller. I
ett annat sällskap fanns Lars-Erik Martnell 380 men vi sprang även på andra
Storebroägare som åkt ner över dagen
och representerade 340 så jag vill hävda
att vi hade god täckning i vårt modellprogram.
Boot Düsseldorf är världens största
inomhusmässa, 1 800 st utställare fördelat i 17 st hallar på totalt 220 000 kvm.
Således finns det knappast en teknisk
möjlighet att springa igenom dessa hallar på en helg. Vi gjorde det dock väldigt
enkelt för oss för att kunna prioritera. Vi
börjar med det roligaste i 3 dagar och
sen flyger vi hem. Det är inga som helst
problem att spendera 3 dagar i motorbåtoch tillbehörs-hallarna. Så mycket finns
det att titta på. Samtliga stora märken
finns representerade och självklart tillbehör med ett sortiment som man inte
ens visste man behövde. Förutom kvantiteten av antal utställare så finns det en
annan fundamental skillnad mot svenska
båtmässorna. Det är leverantörerna som
ställer ut och inte återförsäljarna. Man
får inte låta sig avskräckas av att man
oftast behöver anmäla sig vid en monter,
väl inne i montern så blir man oerhört
väl mottagen. Det ska även noteras att så
gott som alla känner väl till Storebro som
märke och också som ett exceptionellt
kvalitetsmärke. Ett litet tips vid dessa
anmälningar. Peka inte främst på 100
fotaren utan välj den mest ”normala” båten. Väl inne så är man alltid välkommen
att titta på så gott som samtliga båtar. Vi

Så här låg alla 17 hallarna i Düsseldorf. Foto/skiss: Realtid.

blev endast nekade en entré och detta på
grund av att ägaren till båten precis klivit
ombord.
Att resa till denna mässa är både
enkelt och billigt. Det går direktflyg

översättas) och lokala öl så är detta en
resa för dig.
Hoppas vi blir många båtentusiaster
som åker med på Boot Düsseldorf 2018.

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

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

VINDÖ MARIN AB

ETT BÄTTRE BÅTVARV
www.vindomarin.se

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd 1
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från Stockholm och kostnaden i år för
flyg ToR samt hotell i två nätter blev ca
2 000 SEK. Likaså är mat och dryck inte
speciellt kostsamt heller och gillar man
Schlaktenplatte (tror inte det behöver

www.srcc.nu

www.srcc.nu

Vindön 424, 473 91 HENÅN

T. +46 (0) 304 – 392 90
F. +46 (0) 304 – 393 83
E. info@vindomarin.se
2015-12-16 09:56:22
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Årsmöte 2017

Årsmöte både dag & kväll

Lördagen den 11 mars var en solig vårdag och vi hade nog
alla föredragit att hellre vara ute med våra båtar.

Inför årsmötet tänkte vi att – det vore kul att hitta på något
tillsammans på kvällen efter mötet och båtmässan –
det kommer säkert 20 – 30 personer…

TexT: Anneli Andersson FoTo: Danielle Andersson

K

TexT och FoTo: Roger Alm

–
vi kontaktade Texas Longhorn (en kvarterskrog vid
Odenplan) och tänkte att
ett vilda västern tema med
rutiga skjortor och cowboyhatt skulle
locka några Storebro entusiaster. Och
det gjorde det!
Många samtal blev det till restaurangen som fick låna in extra bord och
stolar, till sist sa personalen att ”nu slutar
vi svara när du ringer… – det är absolut
fullsatt”!
Vi hade till och med en lite kölista för
återbud och några fick sitta vid bardisken
och äta. Totalt blev vi 78 personer som
åt och drack, pratade båtar och planerade
inför sommarens eskader. Och det är just
det – det är så här roligt det brukar vara
på eskadrarna – varje kväll!
onCePtet var enKelt

N

u SamladeS vi iStäl-

på båtmässan Allt
för sjön för att avhålla
årsmöte i den bästa av
motorbåtsklubbar. Det
var medlemmar från 36 båtar närvarande
på mötet och stämningen var som vanligt
hög när vi alla får träffas och prata båt.
Mötet inleddes med information från
vår nya kontaktperson Baltzar Weinhagen på Pantaenius som berättade att vårt
försäkringsavtal nu innefattar ännu fler
förmåner än tidigare bland annat en Allriskförsäkring. Roger von Haugwitz från
Storebro redogjorde för dagsläget och
berättade om en ny klädkollektion med
möjlighet att få både SRCC-logga och/
eller namnet på den egna båten broderat.
Plastfabriken Storebro förvärvat i Lysekil har stor potential för utvecklande av
nya båtar. Aktuell modell just nu är en
Storebro 31 av daycruisertyp. Eventuellt
kommer det att arrangeras en vårträff i
Skurusundet.
let
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Efter denna information vidtog
årsmötet. Lars Rüdén omlvaldes till
ordförande. Till ordinarie ledamöter
omvaldes Micke Friberg och Roger
Alm. Ny ordinarie ledamot efter Roland Netterlind är Magnus Larsson.
Junette Linder och Lars Wenning
omvaldes som suppleanter.

Styrelsen har efter
konstituerande följande
sammansättning:

Lars Rüdén, ordförande
Veronika Ericsson, vice ordförande
Anneli Andersson, sekreterare
Larserik Martnell, kassör
(assisteras av Micke Friberg)
Micke Friberg, Classic
Magnus Larsson, Jolpen
Roger Alm
Lars Wenning, IT-ansvarig
Junette Linder

Så nu är sannolikt en ny tradition
skapad – känner på oss att det blir till att
hyra en större restaurang nästa år.

Innan mötets avslutande avtackades
Roland Netterlind för arbetet i styrelsen
och för hans stora insatser för klubben
och Jolpen under många år. Årsmötet
tackade också Lea Netterlind för hennes gedigna och mångåriga arbete med
bokförningen för SRCC. Ordförande
Lars Rüdén överlämnade blommor och
en gåva.
Styrelsen fortsätter nu sitt arbete med
lanseringen av en ny hemsida och med
planeringen för årets Ostkusteskader
som går av stapeln vecka 30 med sträckningen Strängnäs – Enköping – Västerås.
Vi ses till sjöss!

Hertig Johans gata 14, 541 30 Skövde, Tel. 0500 41 03 47 Fax. 0500 41 68 88, Pagoldhs-ur@telia.com, www.pagoldhs-ur.se
www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Varvet informerar
Under vintern har flera båtar fått rejäla uppgraderingar och
inget uppdrag är för litet eller för stort för personalen.
Här kommer ett axplock på arbeten som gjorts under vintern.

C

Text: Roger Karlsson Foto: Roger Karlsson, Lars Rüdén och Johan Moss

orian är ett fantas-

kompositmaterial
som är tåligt och vatten
säkert och med hjälp
av verkstadens CNC-fräs
kan man tillverka köksbänkar helt efter
kundens önskemål. Har ni en vattensjuk
gammal köksbänk i trä så är detta ett utmärkt sätt att mordernisera ert kök.
tiskt

Specialbyggd räddningstege då man inte kan
klättra upp på ordinarie stege när gummibåten
är på plats.

Vi levererar ett stort antal renoverade eller
nygjorda skyltar varje år. Mahognyskyltarna är
viktiga för båtens identitet.

Här står några av båtarna
uppställda.
Vi är alltid noga med att skydda känsliga ytor
när vi arbetar, annars kan olyckan lätt vara
framme. Båten ovan har fått ny pexi.

Här skall vi montera dit specialanpassade
fästen för att lägga gummibåten på.

Händelser i Vänern 2017
Glöm inte att anmäla er till eskadern den 12 augusti.

Ny pentrybänk med Corian.

V

Text: Mats Moberg

änersektionen

Genom att ta bort gammal sliten heltäckningsmatta och sätta dit Teakcoto på trapporna
istället gör också stor skillnad.
14

Tack vare vårt moderna CNC-fräs kan vi skapa
det lilla extra.

Vi kan eftermontera grindar i pulpit räckena så
man lätt kan kliva av och på båten när man
ligger bredsida mot kaj.

Vi kan modernisera förarplatserna med nya
snygga pulpeter som gör förarplatserna mer
ergonomiska och lättarbetat.

Vi kan specialanpassa badbryggor helt enligt
kundernas önskemål.

www.srcc.nu

börjar med midsommar i Sjötorp som
brukligt och den 12
Augusti blir det eskader till Karlstad, vi samlas i Kristinehamn för gemensam avfärd mot Karlstad, de båtar från Kristinehamn samt
övriga hamnar i Vänern som önskar deltaga ring Mats Moberg 070-5860021
En trevlig sommar önskar Vänersektionen

www.srcc.nu
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Hilsen fra Norge

Seglingsäventyr i Sydatlanten

Vi er vel inne i den mest hektiske perioden på året for båteierne.
Det er nå båten skal gjøres klar for sommersesongen, og alle
pågående prosjekter skal avsluttes.

Den 16 januari satte jag mig på flyget mot Kapstaden för att hjälpa min
vän Berndt Lindkvist att segla hem sin Gecco 39:a, SY Albertina.

I

(jeg er pensjonist på
4. året), har man lett for å tenke
tilbake på båter man har hatt, og
prosjekter som er gjennomført.
I mitt tilfelle startet det i 1976
med en trebåt som var 24 ft lang, og med
en Albin bensinmotor (O21) på ca 10
HK. I godt vær kunne den kanskje komme opp i 7 knop. I dag ville få bli sett i
en slik båt, men for oss 5 (hustru og 3
døtre) ble det sommerturer med mange
overnattinger i 4 år. Utstyret ombord lignet det mye på det man hadde med på
camping den gangen man bodde i telt.
Toalett måtte man finne i naturen.
Neste båt var også av tre, og 27 fot
lang. Såpass plass om bord at det var
mulig å installere et toalett. Motoren benyttet diesel, av merke British Leyland,
og hadde 52 HK. Også denne båten var
familiens hjem på båtturer langs kysten
av Norge. Den krevde imidlertid mye
arbeid og store kostnader fordi treverket
hadde betydelige råteskader.
Etter 4 år ble det igjen båtbytte. Denne gangen en staselig trebåt konstruert
av Rickard Furuholmen, 33 ft,med skrog
og dekk av oregon pine – og overbygg
i mahogny. Den var bygget med eget
toalettrom og bysse, og således godt egnet for en familie på tur. Motoren var en
Chrysler Marine på 120 HK (bensin), installert da båten ble bygget i 1952. Forrige eier hadde konvertert fra saltvannskjøling til ferskvannskjøling på en lite
heldig måte. Ved hastigheter over 7 knop
gikk den varm. Den ble etter hvert byttet
til en Iveco dieselmotor på 90 HK, som
ga problemfri drift.
Barna ble større og foreldrenes krav
til sovekomfort økte. Økonomien ble
også litt bedre etter hvert som man fikk
betalt ned på hus og annet. Drømmebåten, en Storebro SRC 34, kjøpte vi i
1991. Det var en -78 modell med et godt
vedlikeholdt overbygg og plastskrog.
Det ble noe helt annet enn vi var vant

Text & Foto: Jostein Torp

min alder
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«Cleopatra» Furuholmen 33ft bygget i 1952

til. Foreldre og barn kunne bo i hver sin
ende av båten, man kunne dusje om bord
og manøvrering med 2 propeller var noe
ganske annet enn en. Motorene i båten
var Volvo Penta TMD 40 (124 HK). Det
ga båten en marsfart på 13 knop. Imidlertid var den ene motoren problematisk.
Vi fulgte mange gode råd på hvordan
man kunne utbedre motoren (som gikk
varm), men det hjalp ikke selv vi brukte mange penger på forsøkene. Til slutt
ga vi opp, og installerte 2 nye VP 41-P
(hydraulisk gear) . Da fikk vi en ny båt
med en toppfart på 26 knop og marsfart
på 22. Sammen med et par kompiser
deltok vi på et Storebrotreff ved Slussen
(Orust) i 1997. Frem og tilbake Asker (i
Oslofjorden) til Slussen og tilbake på en
week-end var ikke noe problem i 22 – 24
knop.

1998: SRC 40 – 86 mod. Med originalt stor flybridge og TAMD 70E motorer.
2008: SRC 420 – 97 mod. TAMD 72
EDC

R

esan
till
Kapstaden
gick utan missöden förutom att de inte ville släppa
in mig i landet, då jag saknade returbiljett. Efter lite
strul med internet och telefoner så löste
det sig när marinan mejlade ”Albertinas”
papper till tullen på flygplatsen.
Efter den timslånga väntan på att
få klart med tullen steg jag ut i värmen
(+ 28) och fick genast tag i en taxi som tog
mig till Royal Cape Yacht Club (RCYC).
Det blev ett kärt återseende när Berndt
mötte mig i receptionen och presenterade mig för personalen där. Efter lite prat
och törstsläckare på marinans uteservering var det dags att klättra ombord med
sjösäcken och byta om. Ingen rast ingen
ro, här var det bara att gå direkt i arbete! På med overall och sedan ner för att
skrapa och slipa ren propeller, drev och
givetvis skrovet. Efter 5 timmars slit var
vi äntligen klara med bottenmålningen.
Det kändes gott att sedan få sätta sig och
äta en god bit mat på restaurangen. Väl
ombord denna första kväll somnade jag
ovaggat efter den långa flygningen och
slitet med botten.
Vaknade trots allt ganska tidigt och
efter frukost var det dags att fortsätta un-

«Miramar» SRC40 1986 modell

Text och Foto: Micke Friberg
derhållet på Albertina, som efter att ha
blivit lämnad nästan ett år i Kapstaden nu
behövde en rejäl översyn. Det märks att
båten varit ute på haven. Hon och Berndt
Lindkvist har snart fullbordat varvet runt
jorden på förmodligen längst tid av alla,
12 år!!! Innan dess har hon hunnit med
några svängar över atlanten till Karibien
och Sydamerika. Allt som allt har hon
varit på seglande fot med Berndt i 22 år!
Detta kan ju jämföras med hur många
dagar vi tillbringar ombord på våra härliga Storebrobåtar, kan ju bara konstatera
att det blir skillnad i slitage.
De första dagarna ligger vi kvar på
land för att ev. plocka ur rodret som kärvar ordentligt. Det går åt en bra stund för
att stuva undan alla saker och komma åt
roder, kvadrant, autopilot och vajrar. När
vi skruvat bort allt visar det sig att problemet sitter i ratten. När vi senare sjösatt och kommit till vår plats plockar vi
bort ratten och piedestal. Under de kommande dagarna har jag hunnit plocka isär
och rengöra brännarna på spisen, felsöka
och laga radarn, laga stereon (som inte
fungerat på länge), klättrat upp i masten
och smörjt liket (rännan där seglet åker
upp och ner) så att det går lätt att hissa
segel. Vi hjälps åt med att få på rullfock-

en och inventera matförrådet ombord.
Berndt har lyckats få matbutiken i Waterfront, Pick´n Pay att leverera alla konserver och varor när vi ska storhandla.
Maten som ska storhandlas är konserver,
vatten och torrfoder. Detta ska räcka
hela vägen till Europa eller c:a 4 månader eftersom det kommer vara svårt och
dyrt att handla på S:t Helena eller Ascension Island.
Det blev nästan två veckor med reparationer och underhåll i marinan. Jag
hann med ett par dagar med sightseeing
också, nästan ett måste när man är i Kapstaden. Det blev bl.a. en tur ut till Robben Island, fängelseön där Nelson Mandela satt fången de sista 18 av sina 27 år
i fängelse. Ön användes som fängelse
redan 1650 av Holländarna. När britterna tog över Kapkolonin startade flera
nya verksamheter på Robben Island,
bland annat en kortlivad valfångststation
och några stenbrott. Framförallt förblev
dock ön en fängelseö, nu i första hand
för xhosaledare i samband med Angloxhosa-krigen under 1700-talets sista år
och 1800-talets första hälft. Den mest
kända Xhosaledaren bland dem som satt
på Robben Island var Makhanda, och ön
kallas ibland Makhandas ö efter honom.
Det är en fin båttur på c:a 40 min ut till
Robben Island. Det känns på samma
gång hemskt och intressant att besöka
det omtalade fängelset och bli guidad av
en tidigare fånge som satt fängslad samtidigt som Nelson Mandela.

«Miramar» SRC420 1997 modell

Lördagen den 28 Januari var dagen
för avfärd. Vi skulle egentligen lämnat på

«Miramar» SRC34, 1978 mod. (båten har byttet
navn på bildet)
www.srcc.nu

www.srcc.nu
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torsdagen men av olika anledningar blev
det inte så och fredagar lämnar man bara
inte hamn för en längre resa på, så det
fick bli lördag. Fredagen ägnades istället
åt att klarera ut från Sydafrika. Det blir
mycket papper varje gång, först från
Marinan, sedan tar man dessa och går
till Port Captain, som stämplar och ger
oss ytterligare dokument som vi sedan
visar upp och stämplar hos Immigrations
för att sedan avsluta hos tullen. Hur smidigt som helst, eller hur??? Vid 11-tiden
kastar vi loss från RCYC och stävar ut

genom den stora hamnen. Vi länsar
förbi Robben Island i 5,5 knop och
autopiloten styr fint. Det är c:a 1700
mil till S:t Helena och vi beräknar
att vara till sjöss i ungefär 2 veckor.
Första dygnen till havs brukar alltid
vara lite sega innan man hittar rytmen
med mat, sova och vakter. Jag får känning av sjösjuka efter några timmar i den
rullande sjön och går och lägger mig.
Vaknar efter en stund och mår prima.
Det var samma sak förra gången mellan
Australien och Nya Zeeland, känning
första dagen och sedan bra efter ett par
timmar. Förutom frukost denna dag blir
det 2 äpplen, ett halvt litet paket kex och
några Finncrisp. Kapten Berndt, som
aldrig känner av sjön annars får en släng
av sleven efter någon dag och tvingas i
bingen några timmar. Vi har sjökojerna
i salongen för att det ska vara nära att ta
sig upp och ut. Dessutom är hela båten är
full med prylar och mat, om ni visste hur
mycket grejor som kan vara bra att ha för
en ensamseglare, haha!
Första dagarna går bra och vi kommer in i lunken. Sitter uppe på dagarna
och läser ganska mycket medans autopilot och vindroder turas om att göra jobbet att styra. Jag tar ofta nattvakten från
2-3 till gryningen. Det är en fantastisk
upplevelse att var mitt ute på havet och
se dessa tusentals stjärnor lysa för att sedan blekna och övergå till gryning och
soluppgång!
En sak som är lite besvärlig innan
18
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man hunnit få ordentliga ”sjöben”, är att
laga mat ombord. Detta märks framför
allt när man har lite vind in från akter
och dyningen gör att en segelbåt rullar
konstant i sidled, fram och tillbaka. Då
gäller det att planera vad man har står
framme och hålla i sig som bara den. Det
som står på spisen blir ju kvar men det
som ev. står på bänken åker obönhörligt
i durken om du inte satt fast det! Åkte på
ett par rejäla proppar när jag skulle rädda
maten på bänken. Klarade maten men,
jag tappade taget och slog i durken så det
sjöng om det. Undkom detta med ett par
blåmärken!
Efter några dagar börjar saker gå
emot oss och sluta att fungera. Det börjar
med att jag konstaterar att det inte kommer någon ström från elverket och att
kabeln har lossat i kontakten. Problemet
var snart löst och vi kunde ladda batterierna. Vädret blir nu sämre, det regnar
och det börjar blåsa runt 20 knop. Vi gör
god fart, men beslutar att ta in på förseglet och reva storseglet. Vid kvällningen
går sjön ganska grov och vi tar in det 3:e
revet innan det blir mörkt. Det blir bara
en macka till middag och inte mycket till
sömn. Under tidig morgon blåser det nog
40-50 knop och Albertina kränger och
vrider sig i den grova sjön. Vi surfar fram
i 8-9 knop med 3 rev i storseglet och bara
en näsduk utrullad genua! Vi bestämmer
oss för att invänta ljuset innan vi går upp
på däck för att ta in försegel och justera
kurs. Sista dygnet har vi visserligen seglat 170 mil men 50 av dessa är i sidled!
Fram på förmiddagen har det mojnat
betydligt och vi tar fram elverket för att
ladda batterier. När vi startar upptäcks
att startsnöret nästan är av. Försöker
hitta hur man byter, men får inte loss
några skruvar som är fastrostade och be-

slutar att lägga ner det så länge. Vi har
under dagen fått ordning på vindrodret
och seglar nu bara 10 grader ur kurs. På
eftermiddagen lägger sig vinden nästan
helt och strax efteråt stänger vi av autopiloten som låter mycket ansträngd.
Efter föregående natts hårda vindar
har det nu nästan slutat blåsa helt och
det är omöjligt att få vindrodret att styra.
Detta innebar att från och med nu måste
vi handstyra hela vägen till S:t Helena.
Det kom att bli jobbigt! Dagarna gick
ganska bra, men nätterna var besvärliga.
När det är mulet är det nästan helt kolsvart. Det är ibland svårt att urskilja horisonten och man kan inte sikta på något
moln eller stjärna. Det enda som funge
rade någorlunda var autopilotsdisplayen
som har ganska stora kompassiffror.
Morgonen därpå åkte humöret ytterligare en trappa ner…. Gissa vad? Berndt
ska ladda batteriet och drar av snöret till
elverket utan att det startat! Typiskt denna resa, trasiga grejor och dåligt seglarväder. Ingen middag kvällen innan och
ingen frukost, då blir man lite kinkig. Åt
lite salami och kex till lunch i alla fall!
Nästa dag skruvades elverket isär och vi
lyckades byta startsnöre, Hurra! Säg den
glädje som varar? När vi provstartade
gick Hondan endast på full gas och gav
ingen ström. Hmmm…. Plockade isär
och satte ihop igen med samma resultat.
Dagen efter gör jag om igen och tar än en
gång isär kontakter mm. som varit loss
och simsalabim, det fungerar! Jag kallar
det forskning eller handpåläggning….
Vaktbytena efter haveriet med autopiloten blev nu kortare. Dagtid bytte vi
lite när det passade och nätterna blev
ofta bara 2 tim mellan bytena. Jag försökte lyssna på musik för att hålla mig
vaken och kunde på grund av det ofta

Välkomna till
Classichelgen
på Jolpen
lördag den 1 juli
Samling fredag den 30:e
för de som kan.
sitta lite längre på natten. Ibland kom
tankarna att det var märkligt att sitta i en
liten båt mitt på Sydatlanten och lyssna
på en Livekonsert med ”The Coors”.
Det hände naturligtvis att man somnade
till lite, det fanns ju gott om plats på havet att vingla på.
Sista kvällen och natten är alltid
lite uppspelt innan man kommer fram.
Skönjer ljus från S:t Helenas nya flygplats redan på natten. Det dröjer dock
till eftermiddagen innan vi når ön. Precis
innan vi når sydspetsen får napp på vårt
spö. Det blir en tuff match på 10 minuter,
mellan Kapten och en fin Vahoo på 12-

15 kg. Fisken är för stor att ta hand om
på båten, istället ger vi den till tullarna
som kommer ombord efter att vi förtöjt
vid vår mooring. Efter tullarnas sorti
gör vi oss i ordning för att gå iland för
en dusch och en bit riktig mat. Vi ropar
upp Ferryservice på radion och beställer
skjuts. När vi kommer iland gungar det
som aldrig förr och duschen känns fantastisk, trots att det bara finns kallvatten!
Jamestown S:t Helena, here we come!
Fortsättning om S:t Helena, Napo
leon och Ascension Island i nästa nummer.

Vi på Ekengrens Glas är
specialister på plexiglas till
bl a flybridge och
akterdäcks-vindskydd.
Vi arbetar även med bilglasarbeten,
konstinramningar, inglasningar av
uterum och altaner m m

Välkommen!

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

www.srcc.nu
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Tack för förtroendet

Tack!

Jag och Kenneth tackar för förtroendet
att ansvara och utveckla vår vackra ö Jolpen.

Roland och Lea Netterlind för ett
enastående arbete ni har lagt ner
för Jolpen och klubben i alla år.

TexT och FoTo: Magnus Larsson

D

etta

är

doCK

ett

anSvar som vi inte är
ensamma om. Flertalet
av er som läser detta tar
redan ett stort ansvar
och värdesätter Jolpen som en förmån
som följer med att äga en Storebrobåt.
Jag hade läst och hört om Jolpen och
öns midsommarfirandet så 2012, det 2:a
året med vår 340, bestämde vi oss för
att prova. Hade en olustig känsla av att
det på Jolpen fanns oerhört skickliga
båtmänniskor så den tilläggningen ville
jag verkligen inte misslyckas med. Väl
framme och efter en helt odramatisk tillläggning blev vi varmt mottagna av Kenneth som också visade oss runt på ön.
Sen den dagen har vi tillbringat mycket
av vår lediga tid på Jolpen. Det mottagandet och den andan är något som vi
bär med oss idag och som jag ser som en
självklarhet att bevara.
Lite kort om mig och mitt båtliv. 47
år, uppväxt i Göteborg och fastän jag
flyttade till Stockholm som 16 åring har
jag förstått att man inte kan ta miste på
mitt ursprung. Tillsammans med Annika
har vi två tjejer, Elsa 11 och Astrid 13.
Astrid är också ungdomsledare tillsam-
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Stort tack från styrelsen
och alla medlemmar.

Modell

Pris SEK

Storebro 31 Baltic 1978, kanonpris

325 000

Storebro 34 Biscay välvårdad

535 000

Storebro 36 Baltic 1987 bra skick

850 000

Storebro 420 Biscay – 1997, €185 000

NU! € 175 000
1 995 000

Storebro 430 Biscay, 1998, stor genomgång och uppfräschning gjord i vinter
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

Kommittén består för närvarande av:
Kenneth och Elisabeth, Susanne Rüdén,
Magnus Larsson. Ungdomsledare: Astrid
Larsson och Maximilliam (Maxi) Hansson.

€ 425 000

Storebro 465 Biscay – 2001, 2 995 000

NU! 2 595 000

Storebro 515 – 2001

4 900 000

Storebro 515 – 2002, nya motorer 2011, stor genomgång 2012

6 500 000

Storenbro 410 Commander, 3 kabiner, 1 ägare, 2006

2 495 000

Vi söker mer försäljningsuppdrag. Vi har haft en mycket bra
säsong och söker båtar för förmedlingsuppdrag,
främst båtar från 90-talet och fram.

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

Storebro Trading AB

Glöm inte att anmäla dig till årets Eskader
Vecka 30 som går från
Strängnäs - Enköping - Västerås
Familjen Larsson, Magnus, Annika, Astrid och Elsa.

mans med Maxi på Christina Regina.
13 båtar har jag hunnit med i mitt
båtliv och Annika har varit med på 4 av

dessa. Sen hon mönstrade på för 12 år
sen i vår första gemensamma båt har hon
hunnit bli en inbiten båtmänniska.
Vi har båda förmånen kunna vara lediga ca 3 månader på somrarna och det
blir mycket båt. Så mycket att vår närmaste familj har knorrat en del om att vi
inte umgås på sommaren. Därför valde
vi inför denna säsong att uppgradera oss
till en Storebro 420 Baltic som i skrivande stund genomgår ett flertal uppgraderingar.
Nu ser jag, och garanterat alla som
läser detta, fram emot en fantastiska båtsommar och många trevliga tillställningar och möten på vår underbara klubbholme Jolpen i sommar.

www.srcc.nu

Anmälan kommer via mail och hemsidan i
slutet av maj. Begränsat antal platser.
Först till kvarn...

20%

Ledkungen
ger alla SRCC-medlemmar 20% rabatt på
beställningar via Ledkungens hemsida.
Ange SRCC + medlemsnummer.
http://www.ledkungen.se
www.srcc.nu

Box 20, 590 83 Storebro, Sweden
Lennart Ivarsson
Tel 0492-306 20 Mobil 070-549 00 00
lennart.ivarsson@storebro.net, www.storebro.net

SRC 31 Biscay – 80

560.000:-

SRC 34 Baltic DS – 74

450.000:-

Storebro 34 Sport – 92

850 000:-

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

1.200.000:-

SRC 380 Biscay – 93

1.450.000:-

SRC 380 Biscay – 93

€ 125.000.-

SRC 380 Biscay – 96

1.490.000:-

SRC 40 Baltic – 86

700.000:-

SRC 40 Baltic – 85

810.000:-

SRC 400 Baltic - 90

1.395.000:-

SRC 420 Biscay – 94

1.650.000:-

SRC 420 Baltic – 95

2.130.000:-

SRC 470 Baltic – 88

€ 189.000.-

SRC 500 Baltic”Måsvinge”-94

€ 420.000.-

21

Och allt
flyter på
som det ska?
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Vi har testat lack på sprayburk
2-komponentslack på sprayburk. Finns det? Jo, faktiskt.

D
Anders Almén

Text och Foto: Magnus Larsson

et

var

med

Man får fast betsen utan att dra ut
färg i bokstäverna. Det underlättade
mycket. Alltid något för 300 kr flaskan
men det är alltid kul att testa nya grejer.

stor

och nyfikenhet
som jag köpte hem 2 st
sprayburkar för att testa
att lacka panelerna.
Min förhoppning var att efter betsande
och slipande samt ett antal lager ”vanlig
2-komponentslack” funnits en ampull
inne i sprayflaskan som man trycker in,
skakar om väl och sen är det bara att
spraya. Dock har man en viss tid på sig
men med tanke på hur mycket paneler
det finns så är det inga problem att spraya
ut innehållet i en burk på direkten.
Tyvärr tycker jag inte resultatet blev
vad jag förväntade mig. Det är svårt
att få till den där sista finishen och jag
tycker nog faktiskt resultatet med vanlig
glädje

roller/pensel blir lika bra om inte bättre.
Det bästa resultatet och där jag tycker
sprayen hjälpte mig mest var som ett första lager efter det att det var nybetsat.

Man får fast betsen utan att dra ut
färg i bokstäverna. Det underlättade
mycket. Alltid något för 300 kr flaskan
men det är alltid kul att testa nya grejer.

VI KAN BÅTPROPELLRAR
Försäljning • Service • Reparationer

Riwall har en lång historia i branschen och har bedrivit verksamhet
med inriktningen båtpropellrar och båtbyggeri i Sjötorp sedan 60-talet.

Som båtplatskund hos oss är du alltid prioriterad och om du får problem med
din båt hjälper vi dig direkt. Händer det där oförutsedda på resan kommer vi
ut med servicebåten.
Våra bryggor har ett skyddat läge på Lidingö, med närhet till både stad och skärgård.
Och innan du kastar loss kan du besöka hamnens egen restaurang för ett skrovmål på
bryggan eller proviantera med läckerheter genom restaurangens cateringservice.
När sedan vintern börjar tränga sig på, kan du tryggt lämna över din ögonsten till oss
där den får en minutiös omtanke av kunnig personal i en varm och kondensfri lokal.

Förutom reparation och stigningsändringar av propellrar erbjuder vi även
nya båtpropellrar till försäljning. De fabrikat vi säljer är främst Clements.
Även Michigan och Mikado. Vi säljer även begagnade propellrar.
Vi tillverkar även aluminiumbåtar för olika ändamål, enskrovs eller
katamaraner. Vi utför även svetsningsarbeten av diverse konstruktioner
och svarvning.
Vi har låga omkostnader och kan därför hålla rimliga priser.

FÖRE

Har du en skadad
propeller som
behöver repareras?

EFTER

Vi har som policy att
kostnaden för reparationen
inte ska överstiga 1/3
av propellerns pris

Yrkesstolt omvårdnad året runt.

Det kostar inget att fråga
– så kontaka oss gärna!

Riwall Båt och Propellerkonsult • Slussvägen 112 • 540 66 Sjötorp • Telefon 0501-515 25
Mobil 0730-29 80 68 • E-post anders@riwall.se • Hemsida: www.riwall.se
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

www.srcc.nu
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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

04/2015

Specialpremie och halv självrisk
för medlemmar i SRCC.

SWE14309

www.hqhh.de

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

Avänd båten året runt
utan tillägg

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

