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Stopp
 Transclean 65 är en specialvätska som löser urinsten och andra hårda avlagringar 

i septiktank och rörledningar samt förbygger och förhindrar stopp i toalettsystemet. 
Har du stopp i toasystemet? Rinner det långsamt? Svårt att tömma? 

Luktar det från tanken? Då är det dags för Transclean 65.  
Transclean 65 påverkar inte de nyttiga bakterierna i systemet, är miljövänligt 

och biologiskt nedbrytbart. Är inte skadlig för metaller, plast eller gummi. 
Har med framgång använts av yrkes- och kryssningsfartyg under många år. 

Finns i vä lsorterad marinhandel. 

Kemiprodukter lnternationaI AB   www.kemiprodukter.com

DET HÄR SPOLTÄTA USB- 
uttaget från Scanstrut är 
spoltätt (IPX6) med dubbla 
anslutningar 1,5A 12/24V. Det 

ger tre gånger snabbare laddning än 
vanliga USB-uttag. Enkel installa-
tion med genomgående montering. 
Samma uttagsmått som ett standard 
12V uttag. Passar alla USB typ-A 
kontakter. Pris 495 kr.

www.navinordic.com

FRÅN DUBARRY KOMMER de här 
mjuka mockasinerna. De heter Pacific 
X LT och är handsydda i snabbtork- 
ande läder (Drummed Nuckbuck 
DryFast-DrySoft), vattentåliga och 
andas. Sulan ger bra grepp på båtens 
däck. Pris 1 799 kr.

www.dubarry.se

LIROS RACER-HYBRID ÄR en stark, 
stum, lätt och tillförlitlig lina med 
mycket lång livslängd. Med Dyneema 
och ett hybridhölje står den emot det 
mesta. En mångsidig lina för fall, skot 
och trimlinor. Finns i dimensionerna 
8, 10, 12, och 14 mm. Pris från 90 kr/m.

www.lirosropes.se

BRYGGKAFÉET I DEN halländska 
idyllen Grötvik utefter kuststräckan 
Hallands Väderö - Tylön håller öppet 
varje vardag i sommar. En spänn- 
ande ”Gäst på Bryggan” kommer att 
möta publiken, bland andra Björn 
Ranelid, Johannes Brost, Barbro 

CLAS OHLSON HAR lanserat en ny 
kollektion arbetskläder i ett mindre 
antal butiker under eget varu-
märke, Workwear by Clas Ohlson. 
Arbetskläderna finns till försäljning 
på samtliga Clas Ohlsons mark- 
nader, både i butik och online. 

I sortimentet, som är i unisex-
storlekar, ingår byxor, t-shirts, 
skjorta, jacka, bälte, hängslen, 
mössa, strumpor, knäskydd och 
underställ. Gemensamt för alla 
produkter är att kunderna ska 
kunna känna att kläderna är riktigt 
användbara för allehanda hemma-
fixprojekt, samtidigt som passform 
och design gör att man känner sig 
bekväm att använda kläderna även 
i andra sammanhang. 

SEA-TAGS ÄR ETT MOB-alarm utfor-
mat som ett armband. När Sea-Tags 
är aktiverat 
sänder det 
en signal via 
Bluetooth till 
en eller flera 
smartphones 
ombord som 
har Sea-Tags 
app installerad. Pris 995 kr.

www.watski.se

I SOMMAR ÄR det 80 år sedan Kung-
liga Svenska Segelsällskapet (KSSS) 
arrangerade den första kappseglingen 
runt Gotland. Under åren har tävling-
en utvecklats från en kappsegling för 
några få entusiastiska och välbärgade 
seglare från länderna runt Östersjön, 
till tidigt 90-tal med närmare 500 
båtar till dagens publikfest med start 
i centrala Stockholm, 100 00-tals åskå-
dare och något av seglingens Vasalopp 
– under namnet ÅF Offshore Race.

Från torsdag 29 juni tar segel- 
båtarna över vattnen i centrala Stock-
holm. Vid de tillfälliga pontonerna 
på Skeppsholmen västra strand, 

Racelina för höga krav

Mjuk mockasin  
i marin stil

Alarm i armband

Bryggkafé i Grötvik
Jönsson och Peter Wahlbeck. Tylö 
fyr öppnas åter för besökare första 
helgen i augusti. 

I övrigt blir det traditionell ”Dans 
på bryggan” samt ”Quiz på Bryggan” 
och krabbmete. 

www.bryggcafeet.com

Arbetskläder för alla

Snabbladdare 
för telefonen

Runt Gotland i 80 år
mitt emot Kungliga Slottet samlas 
runt 300 segelbåtar. Kappseglingen 
startar på förmiddagen söndag 2 juli 
för att segla ut genom Stockholms 
skärgård, förbi Sandhamn, runda 
Gotland och gå i mål i Sandhamn 
cirka 2–3 dygn senare.

I sambands med årets jubileum 
vill KSSS passa på att framhäva de 
mindre havskryssarna som gjorde 
seglingen till den stora folkfest det var 
då, liksom nu. Därför instiftar KSSS en 
ny klass ”IOR Classic”. Den delas ut till 
bästa båt konstruerad för IOR, fram 
till och med 1982. 

www.ksss.se
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New XP Series 
Instatrim Trimtabs
The new XP series use reliabble technology to meet the demands of modern boating in aspect of 
quality, comfort, fuel consumption and being quick to install with use of plug-in connections.

The XP series are being delivered with Tablocator integrated into the cylinder or without, and has 
an approximately 40% greater thrust compared to the standard cylinder systems. It has an unique 
sixedged design allowing it to withhold larger loads. All together this means that a XP system can 
be run on for an example 40-43 feet motor yacht with still one cylinder per tab.
This mean variety of choice to resonable pricing and quick & simpler installation. The XP cylinder 
need only one single 28mm hole through the transom to allow both the oil and the tablocator wire 
inside the boat.
All piping and connections are inside the boat.

HYDRAULISKA 
UTBORDAR-
STYRNINGAR 

www.gecea.com tel 031-779 29 10

För känsla och körupplevelse - välj en LS-styrning

upp till 700 hkr

LS75 PRO
LS125 PRO
LS175 PRO
LS225 PRO
LS350 PRO
LS700 PRO

nyhet!

nyhet!

nyhet!

InstaTrim Trimplan 
Original & XP2-serie

 
Beprövat system som ger fler fördelar.

Alla reservdelar i lager!

XP2 Original

LS80 PRO
LS125 PRO
LS175 PRO
LS225 PRO
LS3500 PRO
LS7000 PRO

HYDRAULISKA 
UTBORDAR-
STYRNINGAR 

www.gecea.com tel 031-779 29 10

För känsla och körupplevelse - välj en LS-styrning

upp till 700 hkr

LS75 PRO
LS125 PRO
LS175 PRO
LS225 PRO
LS350 PRO
LS700 PRO

nyhet!

nyhet!

nyhet!

Nyhet!

Finns upp till 700 hk.

Nyhet!

Nyhet!
Nyhet!

Komplett sortiment av servicedelar och tillbehör.

MODERN
 HYDRAULSTYRNING

GAMMAL MODELL NYA GENERATIONEN

Ger mer
plats för knäna

eller annan
utrustning

Option * marknadens smidigaste ratt-tilt.

DEN TYSKA OLJE- och tillsatsspecial- 
isten Liqui Moly släpper två nya 
produkter för båtar på marknaden: 
ett universalrengöringsmedel och ett 
konserveringsmedel för motorer.

Den marina universalrengöringen 
K är ett koncentrat som lämpar sig 
särskilt för rengöring av stora ytor. K 
står för koncentrat, vilket innebär att 
produkten är särskilt dryg. Den andra 
nya produkten är ett konserverings-
medel för insidan av båtmotorer, som 
används för långtidskonservering av 
två- och fyrtaktsmotorer.

NAVIGATIONSAPPEN ”PÅ SJÖN” från 
Eniro finns nu i en uppdaterad version 
med nya funktioner. Appen har blivit 
ett populärt hjälpmedel för båtägare i 
Sverige och Norge.

I den uppdaterade versionen finns 
flera nya funktioner, bland annat 
möjligheten att låsa båtens position 
på skärmen så att kartan alltid följer 
användarens position. Kartan kan ro-
tera automatiskt så att din kurs alltid 
visas överst på skärmen. Det har även 
gjorts förbättringar i ruttplaneraren 
och kartfunktionen i offline-läge.

I den nyaste versionen av På 
Sjön-appen kan du söka efter 
AIS-fartyg, spara dina favoritfartyg 
och följa dem där de befinner sig. Den 
sistnämnda funktionen finns redan 
tillgänglig för Android och kommer att 
bli tillgänglig för iOS-användare inom 
de närmaste veckorna.

Med sömlösa kartor mellan Sverige 
och Norge är det enkelt att bruka 
appen över landgränserna till havs och 
med Eniros innehåll så som båthamn- 

Uppdaterad app för Eniro

ar och restauranger kan du enkelt 
planera alla dina stopp på vägen. 
Appen finns i en gratisversion och i en 
betalversion som kostar 179 kr.

Rengör motorn på djupet

FÖR BÅTAR HAR det fram tills nu fun-
nits två typer av AIS-transpondrar; 
klass A för kommersiella fartyg och 
klass B för fritidsbåtar och lättare 
yrkestrafik. Från Odelco kommer nu 
AMEC B600 som är världens första 
AIS-transponder godkänd enligt nya 
klass B SOTDMA. Pris 11 370 kr.

www.odelco.se

Första transpondern 
för Klass B SOTDMA

INTRESSET FÖR RASTERSJÖKORT i 
för navigering på sjön ökar ständigt 
och företaget Solteknik förbättrar och 
utvecklar sina rasterprodukter. 

Systemet fungerar bra med 
översikten på Z4:an och detaljnivå på 
Z5.an. Även andra kombinationer av 
plattor och telefoner kan användas. 
SonyXperia Z4 10,1” Tablet 4G modellen 
med Appen Marine Navigator och 
rastersjökort över Sverige inkl. alla 
Hydrographicas sjökort kostar 7 975 kr. 

www.soltek.se

Översikt med rasterkort
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FÖLJANDE TEXT ÄR en riktig skitartikel.
Nyfiken på varför?
Fortsätt läsa. Det handlar nämligen om båttoaletter.
Låt oss börja med mannen som håller till i Stockholms norra skärgård. 

Han beställde en ny aluminiumbåt från Viggo i Öregrund för en tid sedan, 
och hämtade den nyligen från varvet. All tänkbar utrustning och lull lull för 
fiske. Samt – en pissoar! I en åtta meter lång båt!

”Jag hade läst att många män över 60 ramlar i det kalla vattnet när de 
ska pinka”, berättar mannen vars namn jag lovat att undanhålla läsarna. 
”Och”, fortsatte han, ”sedan kommer de inte upp igen. Jag vill inte sluta 
mina dagar på det viset”.

Nej, det är ingen porslinspissoar varvet monterat. Det är en svetsad 
låda som är nedsänkt i skarndäcket, mellan hytten och den kortade sido- 
toften, så att man kan stå bekvämt och hålla ena handen i relingsräcket 
samtidigt som man pinkar.

Som pricken över i har mannen kopplat sjövattenpumpen till två mun-
stycken som ska spola pissoaren ren efter användning.

”Det krävdes en del övertalning innan varvet gick med på att göra allt 
det där”, berättar mannen nöjt. På min fråga om arrangemanget fungerar 
även för grövre toalettbestyr svarar han: ”Nja, då skulle det krävas större 
diameter på utloppsröret, och det är inte aktuellt”.

Inte lagligt heller, eftersom lagen om åtgärder mot förorening från far-
tyg även gäller fritidsbåtar sedan 1 april 2015. Det är ju numera förbjudet 
att tömma svartvattentankar i sjön.

Själv har jag haft toalett i några större båtar. De har mest varit till be-
svär, med tömning, frysrisk och odörer. Det bästa och mest idiotsäkra är 
att ha en hink ombord. Den vill passagerarna ogärna använda, så de håller 
sig helst tills man förtöjt.

Men för den som insisterar finns det många sorters marina avträden 
att välja på. Allt ifrån spoltoaletter till kemburkar och torrmuggar och 
komposteringsanordningar med begränsad kapacitet.

Den som vill lyxa till det kan köpa Tecmas X-light i kolfiber. Priserna på 
denna särdeles exklusiva toalettstol varierar mellan 60 000 och 120 000 
kronor, beroende på vilken nätsajt man väljer att handla på.

Och den som är historiskt intresserad kan forska 
vidare på nätet om Adolf Hitlers egen båttoa-
lett. Den var monterad i nazitysklands stats-
fartyg Aviso Grille. Efter kriget ägdes skeppet 
en period av Kung Farouk av Egypten. Slutligen 
hamnade Hitler-toaletten som landmugg 
på en bilverkstad i New Jersey. En ny ägare till 
bilverkstaden påstås för ett par år sedan ha 
sålt porslinsstolen till ett brittiskt tv- 
program som veterligen inte sänt 
något inslag om rariteten.

Robert Aschberg

ASCHBERG

Första båten med egen pissoar

Robert Aschberg är TV-producent och journalist med ett stort eget 
båtintresse. Han är även medlem i Sjöräddningssällskapets styrelse.

I Båtliv är Robban krönikör med rätt att tycka till. Om du har åsikter eller 
tips så kan du maila honom på adressen Robert.Aschberg@batliv.se

GARMIN QUATIX 5 är en ny marin 
smartwatch med GPS som kan 
kopplas ihop med kompatibel Garmin 
marinelektronik. Den kan då styra 
skärmar och autopilot och spegla in-
formation som fart, djup, temperatur, 
vind och mycket mer. Förutom marina 
funktioner har smartwatchen sport-
profiler för både land och vatten som 
löpning, vandring, cykling, simning, 

SIMRAD, B&G OCH Lowrance lanserar 
denna kompakta och integrerade 
klass B AIS (Automatic Identification 
System) Transponder. Den är lätt och 
har en dedikerad GPS-500 antenn 
samt är vattentät. NAIS-500 har en 
mycket låg strömförbrukning och 
flera nätverksanslutningar till Simrad 
NSS, NSO och GO kartplottrar. Den 
kan även anslutas till Simrad RS 
VHF-radio och flera multifunktions-
displayer. Pris från 2 900 kr.

Smartwatch styr ombord
rodd och paddle board. 

quatix 5 har daglig aktivitetsmät-
ning, smarta aviseringar, pulsmätning 
på handleden och lång batteritid. 
Knapparna och den 47 mm stora 
boettringen är tillverkad i rostfritt stål 
och de nya QuickFit banden finns i 
metall, läder och silikon. 

Pris från 6 400 kr.
www.garmin.se

CREWFIT-SERIEN ÄR DE första auto-
matiska flytvästarna på marknaden 
med en säker, stilren, bekväm och 
prisvärd lösning för att användas på 
segel- och motorbåtar. Crewfit 180 
Pro är trots sin volym en kompakt 
väst, designad med 3D teknologi. Den 
luftfyllda ”lungan” har ett speciellt 
utformat stöd för hakan som under- 
lättar fria luftvägar och ger högre 
flytläge i vattnet. Västen finns i med 
"Soft-loop" fäste för säkerhetslina. 
Pris 1 695 kr.

www.watski.se

Automatisk väst

Kompakt transponder

MED MUNSTYCKET NOZZLE Klein kan 
man nu använda MAUS Xtin Klein i 
båtens Fire Port och döda elden i det 
slutna motorrummet utan att för- 
störa motorn. MAUS Xtin Klein släcker 
eld med hjälp av kaliumbaserad rök. 
Inga släckrester. Ingen sanering.  
Pris 249 kr.

www.watski.se

Munstycke till  
brandsläckare
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SE TILL ATT INGEN STJÄL 
SOMMARTUREN MED FAMILJEN

securmark.se

Foto: N
ordkapp B

oats

DEN 25–27 AUGUSTI öppnas Mar-
strand Boat Show – Västkustens 
största flytande båtmässa. Syftet är 
att visa upp hela branschens samlade 
utbud på en plats – motorbåtar, segel-
båtar, marina tillbehör och tjänster. 

I maj är antalet anmälda båtar 222 
stycken, varav 186 motorbåtar från 
56 utställare och 36 segelbåtar från 11 
utställare – och fler är på väg in. 

Alla båtar som visas på Marstrand 
Boat Show är nya. Bland de anmälda 
Sverigepremiärerna finns Bavaria 

ÖPPNA VARV HAR i år blivit Öppet 
Varv på Ellös. På båtmässan visas fler 
utställda segelbåtar än ifjol, vilket 
befäster detta som Skandinaviens 
största segelbåtsmässa, enligt 
arrangörerna.

Segelbåtar från minst sju olika 
nationer kommer att visas upp. Också 
på tillbehörssidan ser boknings-
läget bra ut med ett mycket brett 
sortiment med båtutrustning och 
kringtjänster. Öppet Varv är den enda 
mässan i världen där man kan se hur 
båtbyggeri går till.

För allmänhet och utställare kom-
mer även efter officiell stängningstid 
för mässan finnas öppet för varm och 
kall mat och dricka med fullständiga 
rättigheter mitt i hamnen i en karibisk 
bar med riktiga palmer. Krögare blir 
Kalaskockarna. Det kommer att 
finnas fem restauranger som har 
öppet både under öppettiderna för 
Öppet Varv och på kvällen efter. En är 
på området för Öppet Varv och fyra i 
dess närhet. Fyra av restaurangerna 
har fullständiga rättigheter.

Dessutom görs det en klart 
avgränsad del av hamnen för fräscha 
begagnade premiumbåtar, utställda 
av professionella mäklarfirmor. 

www.oppetvarv.se

S45, Bavaria C34 3 Cab, Hanse 588, 
Ibiza, Invictus 280 GT, Princess 
V40, Princess S60 och Viknes 1080 
Panorama. Världspremiär är det för 
Diva 34 CS. 

Över 50 service- och tillbehörsut-
ställare är anmälda med produkter 
som segelmakeri, båtmäkleri, elektro-
nik, tampar, färger, kläder, motorer, 
dynor, försäkringar, propellrar, 
bryggor, med mera.

Utöver allt detta blir det en stor 
satsning på kampanjen ”Upptäck 

Öppet Varv hålls i Ellös.

Fler segelbåtar  
på Öppet Varv

Marstrand Boat Show 25–27 augusti är en ny och attraktiv mässa med många aktiviteter för hela familjen.

Marstrand Boat Show 
– största flytande mässan på Västkusten

Fast Cruising    Individual Customization    Easy Sailing    Innovative Design

315    345    385    415    455    505    575   new 588   new 675 www.hanseyachts.com

INDIVIDUALITY
MEETS 
CHARACTER

455

SOMMARERBJUDANDE MED EARLY BIRD RABATTER! 
FÖRMÅNLIGASTE RABATTERNA VID TIDIGARE BESTÄLLNING.

DRÖMMER DU OM EN NY MODERN YACHT? 
Hanse för eget ägande eller med Hanse Yachting World för avkastning 
från uthyrning i  Sverige eller Kroatien.

HANSE SVERIGE - BOHUSYACHTS
GÖTEBORG I STOCKHOLM I MALMÖ I SKELLEFTEHAMN I Split (Croatia Yachting)
031 210 200 I 08 311 120 I info@bohusyachts.se

Valfrihet i design: i färger, material och 
tyger.

Design av Judel/Vrolik & co: modern, 
säker och snabb.

Bekväm, säker, enkel segling: Självs-
lående fock är standard.

Modernt och trevligt: att bo i med ljus 
och volym.

Båtlivet” genom olika prova-på- 
aktiviteter i form av bl. a. segla 
jolle och köra ribb med kunniga 
instruktörer. 

Förutom den flytande båtmässan 
bjuder Marstrand på ett stort utbud 
av restauranger, kaféer och glass- 
barer, shopping, salta bad, Carlstens 
fästning, spa och inte minst vacker 
Västkustmiljö. Marstrand Boat Show 
blir därmed ett härligt utflyktsmål 
för hela familjen.

www.marstrandboatshow.se
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Läs mer på 
www.comstedt.se

Minn Kota har 2017 uppdaterat sitt sortiment 
av elektriska trollingmotorer för frontmotering. 

i-Pilot funktionerna med elektronisk GPS ankring 
är exaktare och stabilare än någonsin. 

Marknadsledande Minn Kota har även 
marknadens bredaste sortiment av elektriska 
trollingmotorer för montering i aktern. Passar 
både för fiske och ljudlösa turer i sjöar och hav.

Mistluren är Båtlivs insändarsida. Skicka din insändare helst via E-post till Mistlur- 
en@batliv.se eller till vår postadress (se sid. 3). Redaktionen redigerar alla insända 
bidrag. Du måste uppge namn och adress till oss, men det går bra att skriva under med 
valfri signatur. 

Övningsvimpel för båtförare
FÖR TRE ÅR sedan skaffade jag min 
första båt. Som nybliven båtägare 
önskade jag att det fanns ett sätt att 
berätta det för andra på sjön. Med en 
signal som säger ”här kommer en som 
håller på att lära sig” skulle nervösa 
situationer (till exempel tilläggning) 
bli mindre nervösa. Det är ju OK för en 
nybörjare att strula till 
det och förväntningarna 
blir därefter.

En ”övningsvimpel” 
(liknande den gröna 
övningsskylten man 
sätter på bilen) kan fylla 
en viktig funktion. Öv-
ningsvimpeln ska vara 
frivillig och det är upp 

till båtföraren själv att bestämmer 
när det blivit dags att plocka ner den. 
Syftet är inte att varna andra utan få 
lite mer förståelse. Och fler hjälpande 
händer.

Min skiss visar hur jag tänker mig 
vimpeln. Synpunkter och förslag  
tas tacksamt emot på mail:  
hej@richardhallberg.com

Glad sommar!
                      Richard Hallberg, Lidingö SS

VOLVO OCEAN RACE presenterade  
18 maj stora förändringar i sitt 
tävlingsformat. Målet är att skapa 
den tuffaste och mest mångsidiga 
utmaningen inom professionell 
segling och stärka dragningskraften 
till kappseglingen runt jorden bland 
seglingsproffs, lag och deras spon- 
sorer, partners till tävlingen och fans. 

Förberedelserna pågår inför Volvo 
Ocean Race 2017-18 som startar 22 
oktober i Alicante och besöker Göte-
borg 14-21 juni 2018. Bland de största 
nyheterna är valet av en ny entyps-
båtklass som är 60 fot lång, har foils 
(bärplan) och som ska användas i 
havsetapperna. Dessutom har pro-
cessen startat för att få designa och 
bygga den nya flygande entypskata-
maran som ska användas i tävlingens 
In-Port Race under hamnstoppen. 
Dessa båttyper kommer att användas 
efter Volvo Ocean Race 2017-18. 

Havsetapperna kommer att vara 
nyckeln till att vinna tävlingen även 
i fortsättningen, men hamnsegling-
arna (In-Port Race) kommer att bli 
viktigare än de är idag. Det betyder 
att lag måste kunna bemästra både 
enskrovsbåten på havsetapperna och 
flerskorvsbåten i In-Port-seglingen. 

NYHETER FRÅN VOLVO Ocean Race i 
korthet: 
• Hållbarhet sätts i fokus tillsam-

mans med FN:s kampanj Clean Seas 
samt partnerskap med 11th Hour 
Racing och AkzoNobel som kommer 
att stärka den globala kampanjen 
avsevärt. Hållbarhetsplattformen är 
central för tävlingens framtid.
• Tävlingsaktiviteter varje år och 
starten på en budprocess för att vara 
värdstad i tre upplagor vilket öppnar 
för att bryta traditioner när det gäller 
tävlingsrutt och hamnstopp. 
• Man ska bygga en väg till Volvo 
Ocean Race för seglare och sponsorer 
genom ett partnerskap med World 
Sailing, det internationella seglings-
förbundet.  
• Leadership Development and Team 
Performance Programme – en kam-
panj som ska ta vara på lärdomar från 
tävlingen och samtidigt återanvända 
Volvo Ocean 65-båtarna även efter 
Volvo Ocean Race 2017-18.

www.volvooceanrace.com

Volvo Ocean Race väljer 
enskrovs- och flerskrovsbåtar
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