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Göteborg laddade med premiärer
Båtmässan i Göteborg är inte den största. Men den är först på båtsäsongen i Sverige  
och stoltserar med många premiärer. Så även i år. Text & foto: Lars-Åke Redéen

I FÖRHÅLLANDE TILL 
befolkningsmängd  
är de svenska båt-

mässorna fortfarande välbe-
sökta, något som visar vilket 
genuint intresse som svensk-
arna har för båtlivet.

I år var det som vanligt gott 
om nyheter på Båtmässan. 
Här är ett axplock av vad 
Båtliv hittade bland de 425 
båtarna och mängder av båt-
tillbehör. ✪

från Båtmässan i Göteborg

Mässans och kanske Sveriges 
fräckaste fiskebåt var denna 
Larson FX 2020 DC med all 
utrustning. Båten är på
6,35x2,259 m och försedd 
med en Verado 300 hk.
www.westgear.se

Vetus introducerar två nya diesel-
motorer; VD4.120 som ger 122 hk 
vid 2 400 rpm och VD4.140 med 
effekten 140 hk vid 2 400 rpm. Det 
är commonrailmotorer med hög 
effekt och vridmoment, men de 
är ändå lågvarviga. De är utrus-
tade med CAN bus system och 
NMEA2000 system. Pris från 229 
100 kr. www.vetus.se Läckra linjer på norska Cormate, som har ny svensk generalagent. www.marstrandyachts.com

Sting 630 hade svensk premiär i Göteborg. en praktisk och snygg kabinbåt 
för 115–150 hk utombordare. Mått 6,48x2,52 m. Pris 440 000 kr. 
www.frydenbo-marine.com
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Denna Silent Choice från Hansen 
Marine tillverkas i Sverige. Den pas-
sar både small block och big block 
motorer. Med en elektrisk ventil väl-
jer man om man vill köra avgaser och 
ljud rakt ut eller via vattnet. Pris 12 
995 kr. www.hansenmarine.se

Askeladden C83 Cruiser TSI är en norsk utmanare i klassen weekendcruis- 
ers. Båten har gott om sovplatser och en stor sittbrunn, steppat skrov och 
den är avsedd för max 350 hk utombordare. Mått 8,30x2,80 m. Pris fullut-
rustad cirka 1,5 Mkr. www.askeladden.no

Sandström 625 CC är en funktionell kabinbåt med stängt fördäck, avsedd 
för 90 hk. Pris 370 000 kr. www.sandstrombatar.se

More 40 kom direkt 
från Düsseldorf till Göteborg. 
Båten är avsedd för chartermark-
naden och designad av Maurizio 
Cossutti. www.moreboats.se.Hugos Båtskola av båtbyggaren Andreas Symeonides för alla barn blev en 

succé. På bilden Melanie Hjorth med besökarna Olle och Hugo.

Ryds 448 på 4,48x1,92 m  
är bra ungdomsbåt för 
 120 000 kr. Max motor är 50 hk. 
www.ryds.se

Uttern S65 ersätter S62 och blir därmed Utterns flaggskepp i serie med 
S-modeller. Den har tagits fram för att möta önskemål från kunder som vill 
ha en ”sjöjeep”. Mått 6,41x2,47 m. Pris 432 000 kr. www.uttern.se

Greatline Greatline 230 WA är en elegant och sportig walkaroundbåt med 
stegbotten som är konstruerad av Geir Arnestad. Motor 150–300 hk. In- 
redningen kan anpassas för övernattning med kojer och toalett. Mått 
7,12x2,49 m. Pris med 200 hk 749 000 kr. www.greatlineboats.se
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NU KOMMER DELNINGSEKONOMIN 
även till båtlivet. Det är den nya tjäns-
ten Skipperi, som introducerades på 
Båtmässan i Göteborg, som tydligast 
kopplar ihop båtägare direkt med 
båthyrare.

Skipperi bygger på att många vill ut 
på vattnet men inte har båt själv. De 
kan därför hyra någon av alla de båtar 
som ligger stilla en stor del av tiden.

– Skipperi är en mötesplats för båt- 
ar och båtförare där både privatper-
soner och företag kan lägga ut sin båt 
för uthyrning. Det är båtägaren som 
beslutar vem som får hyra båten och 
sätter priset. Vi tar hand om affären. 
Det är enkelt, smidigt och säkert, 

Besättningen på Skipperi. Fr. v. Kristian Raij, Roy Frijters och Anna-Leena Raij.

Delningsekonomi för båtägare
säger Roy Frijters på Skipperi.

Skipperi startade i Finland, 
men finns nu alltså även i Sverige. 
Riskerna med att hyra ut sin båt 
är flera, men den här tjänsten ska 
eliminera det genom att båthyrar-
na skriver ett ordentligt CV om sitt 
båtkunnande och verifierar sig med 
BankID. 

Tjänsten lanseras i ett partner-
skap med Alandia Försäkring, så 
att alla Alandias kunder får hyra ut 
via Skipperi. Även andra försäk-
ringsbolag tillåter direktuthyrning 
mellan båtägare och båthyrare, 
bland andra Svenska Sjö.
Lars-Åke Redéen

från Båtmässan i Göteborg

Navigare Yachting är ledande på charter i främst Medelhavet, men också 
British Virgin Islands. På mässan visade de en Jeanneau Sun Odyssey 440. 
www.navigare-yachting.com

Metalldesign i Göteborg sysslar med både stabila båtvagnar och propell-
rar. Tom Fransson har stor erfarenhet av båda dessa specialiteter. 
www.propellerteknik.se

www.harbourguide.com

Ny utgåva 2018
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Hamnguiden
- Drömhamnen finner du i Hamnguiden!
- 4800 natur- och gästhamnar i Skandinavien/Medelhavet.
- Flygfoto och detaljerad karta över varje hamn.

1. Hamnguiderna som böcker 
- 648 kr per bok.

2. Hamnguiden Online prenumeration
- Årsprenumeration med alla Hamnguider, 420 kr per år.
- www eller app för olika plattformar. 

Svinesund-Göteborg

Arholma-Landsort

Landsort-Skanör, Öland, Gotland, Bornholm

Göta kanal-Vänern-Vättern

Danmark och SV Sverige
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