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MARSTRAND BOAT SHOW 
är centrum för en av de 
stora förändringarna för 

båtmässor i Sverige. Efter upp-
delningen med främst segelbåtar 

på Öppet Varv på Ellös visades ett 
enormt utbud av nya båtar upp  
på Marstrand.

Över 30 000 besökare tog sig 
ut till detta båtcentrum, där 230 

utställda nya segel- och motor- 
båtar visades på över 700 brygg-
meter.

Även för dem som inte skulle 
köpa ny båt fanns det gott om 

Smakstart på Marstrand Boat Show
Marstrand Boat Show fick en kanonstart 25–27 augusti. Över 30 000 personer besökte denna 
båtshow som gav en fantastisk bild av det svenska båtutbudet. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Lotta Ivarsson

DEN NYA MOTORBÅTEN Nautus, som 
hade världspremiär på mässan, har 
utvecklats av Heyman Yachts på Nya 
Varvet och Båtbyrån i Långedrag. Det 
är en robust och tidlös båt för farter 
på 15–20 knop. Baserat på erfaren-
heter från Fjord Terne 28, Admirals 
Tender och Fineliner 31 var målet att 
få fram en lättanvänd och slank båt 

aktiviteter. De kunde köra 
RIB-båtar, segla jollar eller följa 
med Aston Haralds M32 katama-
ran som seglades i Match Cup 
Sweden i somras.  ✪

med goda sjöegenskaper. En så 
kallade Long-box mitt i båten är 
platsen för solbad eller för att stapla 
hummertinor. Den har även 270 liter 
stuvutrymme. Mått 7,50x2,5 m, 
djup 0,65 m, vikt 1 500 kg. Motorn 
är  en Yanmar diesel 80–110 hk. Pris 
från 560 000 kr.  
    www.nautus.se

THOMAS & MARGARETA Veber från 
SVT:s ”Seglarfamiljen” var på plats 
med sin båt. På båtmässan hade de 
”öppen båt” där många besökare kom 
för att se båten, få råd angående egen 
långsegling eller bara för att träffa 
besättningen.

– Vår båt, Anna Lisa, behöver 
mycket kärlek nu. Vi har det senaste 
året seglat lika mycket som vi vanligt-
vis gör på 10–12 år. Hon har verkligen 
visat sitt värde och med en båt i 
den storlek kan vi fortsätta att segla 
mycket mer, då ägandekostnaderna 
är låga, säger Thomas.

– Två veckor innan vi kom hem var 
jag livrädd, men nu känns det oerhört 
skönt. Både Margareta och jag vill 
använda seglingen som en nystart i 
livet. Vi ska inte tillbaka till våra gamla 
jobb, utan satsa på något nytt.

Foto: Sweboat.
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Få nyheter på Öppet Varv
Öppet Varv på Ellös hölls för 24:e gången. Här 
fanns ett brett utbud av båtar, men inte många 
nyheter. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Henrik Salén

ÖPPET VARV PÅ Ellös har 
blivit Skandinaviens 
största segelbåtsmässa. 

Mässan hölls 25–27 augusti.
Den viktigaste premiären var 

Hallberg-Rassys egen nya modell 
340. Enligt varvet levererar hon 
”det bästa Hallberg-Rassy står 
för, kombinerat med det senas-
te inom design. Hon ger högre 
komfort och prestanda i samma 
båt och lägger ribban på en nivå 

ingen tidigare trodde var möjligt 
för en båt in denna storleks-
klass”.

Hallberg-Rassy 340 har bland 
annat en upprest stäv för tids-
enligt utseende och lång vatten-
linje. Hon har också, för första 
gången hos varvet, dubbla rattar.

Förutom nya båtar innehöll 
Öppet Varv en avdelning för 
begagnade båtar från 29 till 65 fot 
från professionella mäklare. ✪

Nya Hallberg-Rassy 340 ersätter modell 342. Mått 10,36x3,47 m, djup  
1,90 m, vikt 5,98 ton. www.hallberg-rassy.com

Vindö Rapid Commuter 32 från Vindö Marin AB hade världspremiär. Det 
är en båt i samma stil som den Vindö 29 Rapid Commuter Båtliv skrev om 
2008. Båten är ritad av Rolf Eliasson och den första båten är byggd med 
skrov av kallbakad mahogny.

www.spxflow.com/johnson-pump-marine

SPX FLOW’s varumärke Johnson Pump®  
är en av världens ledande tillverkare av  
pumpar och tillbehör för den marina 
båtmarknaden. Med vår långa erfarenhet 
kan du känna dig trygg ombord. 

Fråga efter Johnson Pump® hos din lokala 
återförsäljare för båttillbehör.

Johnson Pump är ett 
naturligt val för många 
båtägare. 
Vårt kompletta 
produktsortiment 
består av bland annat 
tryckvattensystem, 
länspumpar, spolpumpar, 
toaletter, pentrypumpar, 
varmvattenberedare, fläktar, 
kylvattenpumpar och 
cirkulationspumpar.
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Foto: Sweboat.
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