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Signaler
NYHETER • BÅTLIV • PRYLAR

NEW & SUPERIOR EXTERIOR & INTERIOR

CRUISER SERIES    FLYBRIDGE SERIES OUTBOARD V-SERIES SPORT SERIES

YOUR SEALINE DEALER

Göteborg | adam@trulyboating.se | +46 707 388810

 enjoy the 

LIGHT
EXPERIENCE GERMAN QUALITY

 feel the 

SPACE
 combine functionality with

DESIGN

www.sealine.com

4 kojer i två kabiner samt bäddbar salong
Badrum med avskild dusch och wc
Dörr till skarndäck vid förarplatsen
Vändbar passagerarsoffa

Längd ö.a.: 11,00 m • Bredd: 3,50 m  
Toppfart över 30 knop, behaglig marschfart kring 25 knop.

Slutsålda för 2021, beställ NU för leverans 2022!

NEW & SUPERIOR EXTERIOR & INTERIOR

CRUISER SERIES    FLYBRIDGE SERIES OUTBOARD V-SERIES SPORT SERIES

YOUR SEALINE DEALER

Göteborg | adam@trulyboating.se | +46 707 388810

 enjoy the 

LIGHT
EXPERIENCE GERMAN QUALITY

 feel the 

SPACE
 combine functionality with

DESIGN

www.sealine.com
www.sealinesverige.se 

adam@trulyboating.se • 0707-38 88 10 

*inkl värmare, ankarspel akter, peke, botten-
målning, 2xD3, joystickstyrning m.m.

Introduktionspris C335 Scandinavian Edition: 

från 4.195.000 kr* 

NYA SEALINE C335

ÄNDA IN TILL pressläggningen av 
detta nummer var det oklart om 
det blir några flytande båtmässor i 
sommar. Beslutet tas av Sweboat  
1 juni. Håll koll på deras hemsida  
för mer information.

www.sweboat.se

SVERIGES GÄSTHAMNAR HAR 
förberett sig på olika sätt inför ännu 
en sommar med covid-19. På deras 
hemsida finns aktuell information 
om vd som gäller för respektive hamn 
och område:

www.svenskagasthamnar.se

RÄTT ADRESS TILL Båtvagn 2021  
i Båtliv nr 3 är www.batslip.se

WEBBADRESSEN BLEV FEL om Mor 
Annas brygga på Storholmen utanför 
Lidingö. Hamnen består av helbetong- 
pontoner från SF Pontona, bommar 
från WM-Bommen och elstolpar från 
ElBjörn. Pontonerna kommer från 
SF Pontonas SF1000-serie i måtten 
20x2,4m och väger upp till 26 ton.

www.sfpontona.se

ETT VATTENTÄTT 
fodral till mobil- 
telefonen är en 
enkel försäkring 
om att telefonen 
fungerar. Finns att 
köpa i de flesta  
marinbutiker och 
via Sjöräddningssäll- 
skapets webbshop.

DET NYA BRÄNSLET E10 för bensin-
motorer införs 1 augusti. Det innebär 
inga dramatiska nyheter för båtlivet.

E10 passar alla nyare båtmotorer 
från början av 2000-talet och framåt. 
Det som kan påverkas är främst 
packningar och slangar. För informa-
tion se motortillverkarnas hemsidor.

FÖRETAGET INTERLIFT HAR levererat 
flera lyftkranar som även kan vara 
intressanta för båtklubbar. De har in-
stallerat tre nya pelarsvängkranar för 
båthantering, varav två till Småbåts-
hamnen i Limhamn, där den större 
lyfter 20 ton med hjälp av 4 ”telfrar” 
på vardera 5 ton. Den mindre lyfter 
2,5 ton med enkel telfer och är avsedd 
för lättare båtar.

GBM Marin i Havstenssund har 
också en ny kran på 10 ton. Den är 
helgalvad med tanke på placeringen 
nära saltvatten.

www.interlift.se

Gästhamnarna  
och covid i sommar

Rätt adress

Flytande båtmässor Bättre lyftkapacitet

Ingen dramatik om bränsle
De mackar i Stockholms skärgård 
som får bränsle via båt kommer 
inte att ha E10 i sommar. För övriga 
gäller det att tanka 98 oktan om man 
känner sig osäker.

Båtägare med dieselmotorer bör 
med fördel tanka det miljövänliga 
bränslet HVO100.

Bra för mobilen

Korrekt om bryggor
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PURE EFFECT LANSERAR ett miljövän-
ligt och enkelt tvätt- och städkoncept 
som både gör rent på djupet och tar 
bort lukt med hjälp av bioteknik.

All Clean är en effektiv och miljö- 
vänlig allrengöring för alla ytor som tål 
vatten. Clothing & Shoe Mist fräschar 
upp kläder och textila plagg. Textile 
Mist fräschar upp textil, men är  
designad för att spraya på större ytor.
 www.pureeffectsweden.com/sv/sea

BALTIC HAR FÅTT sällskap av världens 
starkaste och snällaste björn. Baltics 
populära räddningsväst Skipper får 
färgglada tryck på fram- och baksida 
med Bamse och hans vänner på 
äventyr i segelbåten Ida. 

Västen är en certifierad räddnings-
väst som med god marginal uppfyller 
alla krav på säkerhet, funktion och 
synlighet. Den stabila kragen håller 
luftvägarna säkert över vattenytan.

Bamsevästen finns i storlekarna 
3–10, 10–20 och 15–30 kg. Färg: UV-
gul. Bärkraft: 100N. Pris 599 kr.

www.baltic.se

HALLBERG-RASSY SKA HÅLLA  
Öppet Varv på Orust (Ellös) 27–30  
augusti i år. Arrangören har ett upp-
lägg som fungerar med begräns- 
ningar gällande besökarantalet.

Mässan anordnas på ett stort 
inhägnat område med ett system 
för föranmälan, incheckning och 
utcheckning och högt säkerhetstänk.

www.oppetvarv.se

Renare båtliv

Bamse på flytväst

Erbjudande – Hamnguiden Online 

5. Ladda ned mobilappen Hamn-
guiden gratis från App Store eller 
Google Play.

6. Logga in dig i appen med ditt 
Harbourguide ID. Du har nu tillgång 
till hela Hamnguideserien via appen 
(mobil och läsplatta) och genom att 
surfa på dator (PC/Mac). 

Ett år efter registreringen kommer 
du att få ett e-mail från Hamnguiden 
Online med ett erbjudande om att bli 
abonnent tills vidare på Hamnguiden 
Online. Det skulle i så fall att kosta dig 
498 SEK per år eller 79 kr per månad. 
Du är på inget sätt förpliktigad att 
anta vårt erbjudande.

BÅTLIV FORTSÄTTER samarbetet 
med Hamnguiden. I år är denna 
förbättrad rent tekniskt och utökad. 
Hamnguiden Online ger dig tillgång 
till 5 000 hamnar i Nordeuropa och  
i Medelhavet.

Den 1 april publicerades en ny och 
förbättrad version av appen med  
flera förbättringar.

Alla Båtlivs läsare får gratis tillgång 
till hamnguiden på nätet via koden 
nedan. Läsare som utnyttjade er- 
bjudandet 2018, 2019 och 2020 kan 
inte använda årets kupongkod. 

GÖR SÅ HÄR:
1. Gå in på Hamnguiden Onlines 

hemsida harbourguide.com
2. Klicka på fliken “Abonnemang” 

och fyll i de efterfrågade fälten för att 
registrera dig och skapa ett Harbour-
guide ID.

3. På sidan 2 skriver du in kredit-
kortsinformation och väljer års- eller 
månadsabonnemang. Valet spelar 
ingen roll eftersom rabattkoden  
nedan gör att kortet inte belastas.

4. Rabattkoden som du ska  
använda: HGP2021BATLIV

Öppet Varv hos Rassy

– BRINGS YOU CLOSER

Eldrivna äventyr i sommar!
Mer information och köp på www.maxibianca.se

maxibianca_210x145mm_båtliv.indd   1maxibianca_210x145mm_båtliv.indd   1 2021-05-14   11:142021-05-14   11:14
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Litium- 
batterier
Mer ström • Snabbare laddning 
Mindre vikt • Längre livslängd

Många användare av Skanbatts litiumbatterier 
menar att det blir ett mer bekymmersfritt båtliv. 
Du behöver inte längre fundera på vad statusen 
är på batteriet, när du ska ladda och om du 
måste börja spara på strömmen. 

En investering som lönar sig
 ▶ Upp till 4 gånger större kapacitet

 ▶ 50 procent lägre årlig batteriladdning

 ▶ 25 procent av vikten

 ▶ 5 gånger längre livslängd

 ▶ Laddbart även vid minusgrader

 ▶ Följ batteriets status direkt i telefonen

 ▶ Finns hos välsorterade båttillbehörsbutiker

5 gånger 
längre 

livslängd

SWEDE SHIP SUBLIFT AB har sålt och 
levererat tio vagnar för båtupptagning 
det senaste året. Sublift är en vagn 
som kan hanteras av en person med 

GARMIN HAR LANSERAT den marina 
satellitkompassen MSC 10 med 
multi-band GNSS-mottagare och 
ett helt integrerat AHRS-system 
för exakt GPS-kursinformation 
även i hög hastighet. Genom att 
använda både L1 och L5 GPS-frek-
venser, tillsammans med stöd för 
flera GNSS-system (GPS, Galileo1, 
GLONASS och BeiDou1) ger MSC 10 
precis positionsnoggrannhet och en 
kursnoggrannhet inom 2 grader.  
Pris 10 699 kronor. 

www.garmin.se

DOMETIC LANSERAR EN ny medlem 
i serien Dometic CFX3, den senaste 
generationen av bärbara premium 
kylboxar. CFX3 25 är den minsta och 
mest kompakta modellen designad 
för användning i mindre fordon eller 
kompakta utrymmen. Den har för- 
bättrats med en avancerad mobilapp 
och passar bra för dagsutflykter. 

Pris 8 519 kr.

Vagnar för båtupptagning
fjärrkontroll. Den kan användas på 
ramper och ersätter kran, släpvagn 
och traktor.

www.sublift.se

Kompakt kylbox

Marin  
satellitkompass
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BÅTSTÖLDER ÄR ETT sam-
hällsproblem. Varje år stjäls 
båtar och båtmotorer för 

över 300 Mkr. Nu går ledande aktörer 
i försäkringsbranschen samman med 
Team Marin och lanserar Hamntillsyn 
för ökad trygghet i småbåtshamnar 
över hela landet.

Stölderna genomförs nästa ute-
slutande av internationella stöldligor. 
Under 2020 polisanmäldes 5 115 
stölder av båtar, båtmotorer och 
annan utrustning från båtar. Detta är 
visserligen en liten minskning jämfört 
med året innan, vilket sannolikt beror 
på att de internationella stöldligornas 
härjningar tillfälligt minskade när 
gränserna stängdes under pandemin. 
Risken är dock stor att stölderna tar 
fart igen när det blir lättare för ligorna 
att röra sig över gränserna igen. 
Kostnaderna för de båtrelaterade 
stölderna uppgår till uppskattningsvis 
300 miljoner kronor årligen. 

Hamntillsyn är ett brottsföre- 
byggande initiativ som lanseras av If, 
Trygg-Hansa, Svenska Sjö, Atlantica, 

Team Marin och Securitas och 
genomförs i samarbete med Larm-
tjänst. Den branschgemensamma 
satsningen möjliggör bevakning med 
väktare på vattenskotrar i svenska 
småbåtshamnar under sommar- 
halvåret i syfte att minska före- 

Fakta om Hamntillsyn:
Atlantica, If, Svenska Sjö, Trygg Hansa 
och Team Marin står bakom projektet och 
genomförs i samverkan med Larmtjänst. 
Hamntillsyn möjliggör bevakning med 
väktare på vattenskotrar i svenska små-
båtshamnar under sommarhalvåret. Team 
Marins resursvattenskoter bemannas av 
Team Marins ordinarie resurser som jobbar 
till sjöss och är vana att hantera assistans- 
och skadeärenden. Securitas vattenskoter 
bemannas av väktare från Securitas under 
alla bevakningspass. Sjöpolisen är informe-
rad om och ställer sig positiv till initiativet. 

Så minskar du stöldrisken:
• Fyll i ett båtkort med alla uppgifter om din 
båt, inklusive motornummer och skrov-
nummer. Se till att rätt uppgifter även finns 
registrerade hos ditt försäkringsbolag. 
• Gravera ID-märkning på flera ställen 
i skrov och motor till exempel med 
Securmarks eller Stöldskyddsföreningens 
stöldskyddsmärkning.
Mer information om Hamntillsyn på 
www.batliv.se

Hamntillsyn ska minska båtstölderna

Blynäsvikens Båtklubb i Vaxholm. Foto: Roland Brinkberg.

komsten av båtrelaterade stölder.
Stölder av utomhusmotorer är ett 

stort problem och värdet på de stulna 
objekten ökar. En vanlig utombords- 
motor kostar i dag runt 100 000 kr. 
Under sommarmånaderna stjäls 
båtmotorer för 1 Mkr om dagen.

Välkommen till södra Sveriges mest 
kompletta fullservicemarina

VÄSTINDIEGATAN 20, RÅÅ  |  042-260 370  |  SERVICE@SYDMARIN.SE  |  SYDMARIN.SE

BÅTFÖRSÄLJNING VARV BUTIK VINTERFÖRVARINGSERVICE

sydmarin-halvsida-batliv-april-2021.indd   1sydmarin-halvsida-batliv-april-2021.indd   1 2021-04-22   09:052021-04-22   09:05
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Båtcoachen Maria Lannér är krönikör med rätt att tycka till. 
För mer information: www.neptunia.se

DET HAR VARIT en oerhört hektisk vår hittills med många intressanta coach-
ningar och möten med fantastiska båtägare. Och oavsett om båten funnits 
i deras ägo i en vecka eller flera år så är det oftast samma hjälp båtägare 
efterfrågar – de vill bli bättre på att hamna rätt!

Detta bekräftas också av statistik som Transportstyrelsen tagit fram som 
visar att ungefär hälften av alla båtrelaterade skador inträffar när man ska 
lägga till. Det är när man närmar sig hamn som pulsen börjar öka. Nervo-
siteten blir påtagning, tryggheten försvinner, båten ålar och åker fram och 
tillbaka och allt börjar helt plötsligt kännas ostyrigt och utom kontroll. Och 
till slut blir det totalt kaos som i värsta fall resulterar i både brutna ben och 
äktenskap. Nedan har jag listat några av dessa utmaningar samt tips på hur 
ni kan göra i familjens båt för att slippa hamna på akuten eller hos  
parterapeut:

KLIV ILAND – hoppa aldrig: Jag brukar säga att den som har fått uppgiften att 
vara den som ska kliva iland ska kunna göra det med en tamp i en hand och 
ett glas (alkoholfritt) champagne i andra handen. Är brygga eller land lägre 
än båten så ska man dessutom helst kliva iland baklänges. Detta kräver…

TYDLIG KOMMUNIKATION mellan ”kliv i land-kalle” och den som sitter bakom 
ratten. På större båtar behövs handsignaler och kanske till och med com- 
radio eller mobiltelefon med handsfree. Kom överens om vilka handsignaler 
ni ska använda i god tid innan ni närmar er hamn. Googla på ”Hamna Rätt” så 
hittar ni en bra film med exempel på handsignaler från Transportstyrelsen.

TYDLIG MÅLBILD. De flesta vet exakt vad slutmålet är – att båten är förtöjd 
och ni är alla redan på land, men många glömmer bort alla små delmål på 
vägen. Här måste ni agera som en filmregissör som instruerar sina skåde- 
spelare (besättning) vilken roll de ska spela i olika situationer. Ni måste 
också gå igenom möjliga faktorer som påverkar båten i hamnen. Hur mycket 
blåser det, från vilket håll? Exakt hur ser det ut där ni ska lägga till? Gå in och 
reka och gå sedan ut igen och förbered de tampar och fendrar som behövs. 
Vilka delmoment ska göras och av vem i besättningen?

SE UPP FÖR ANTI-COACHEN både hos dig själv och andra. Eller som en  
kund sade nyligen när jag lämnade över en lista på bra saker att ha i båten, 
inklusive silvertejp: ”Haha, jag antar att tejpen är för min mun så att jag  
håller truten och inte applicerar min egen rädsla på min son när vi ska lägga 
till”. För så är det och det är lätt hänt att man kastar över sitt eget låga  
självförtroende på andra i båten.

UNDVIK HÄRSKARTEKNIKEN I BÅTEN: Man blir 
snabbt trött på sjön, mycket snabbare än på 
land. Och när det biologiska batteriet är 
nästan slut är det lätt att börja härska 
över andra i båten. Man blir helt enkelt 
en liten båt-tyrann. Det bästa sättet att 
undvika detta är att äta något litet cirka 
10–15 minuter innan man går in i en 
trång hamn – även om slutmålet är att 
man ska träffa sina vänner och äta  
en god middag när båten väl är förtöjd.

Med dessa knep önskar jag er alla  
en riktigt härlig båtsommar!

Maria Lannér
Maria.Lanner@batliv.se

Så hamnar du rätt 
KRÖNIKA – TIPS FRÅN COACHEN

795:-
Ord 995:-

479:-
Ord 599:-

14 mm/4 m

268:-
Ord 325:-

16 mm/4 m 

298:-
Ord 355:-

6990:-
Ord 10990:- 

Ink sjökort
Värde 1490 kr

40 Liter

1695:-
Ord 2195:-

50 mm

209:-
Ord 255:-

35 mm

198:-
Ord 229:-

1995:-
Ord 2295:- 

4695:-
Ord 6495:- 

Åkring 
Rund tub för en person. Vadderade 

handtag. PVC.

Outwashed Polo
Snygg piké i slitstark bomullskvalité.

Förtöjningslina 
Treslagen förtöjningslina. I paketet ingår 

ryckdämpare, schackel och kaus.

Element 9S
9’’ plotter från Raymarine. Passar såväl 

seglare, som motorbåtsåkare och fiskare! 

Förtöjningsboj
Tillverkad av rotationsgjuten polyetylen 
med väl tilltagen tjocklek och fylld med 

EPS skum.

Singelblock
Enkelt och slitstarkt kompositblock. 

Finns i flera storlekar!

Finns i flera modeller!

Finns i fler 
färger!

Fins även i 60 och
120 liter. 

Bryggstege
Uppfällbar bryggstege i 

varmgalvaniserat stål. 4 steg av trä.

SUP SeaXplore 290 Pro
Uppblåsbar SUP med dubbla lager 

laminat för bästa styvhet.

Segling- och båttillbehör 

Handla online: www.benns.se

Butiker: Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo · Sisjövägen 45, Askim

010-722 20 90 · info@benns.se
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