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1. Generelt 

1.1 Skrog 

1.1.1 Skroggjennomføringene 
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Kilde: Søren Gøtterup HR 94 Kutter. 

 
Man bør regelmessig sjekke, evt. bytte, skroggjennomføringene, ventiler, fittings, slanger, rør og rørforbindelser 

på sin båt, og ikke minst slangeklemmene. 

 

Det kan være verdt å notere følgende; 

 

- alle gjennomføringer under vannlinjen skal ha stengeventil montert og det skal være 2 slangeklemmer, iht 

Sjøfartsdirektoratets forskrifter, og det er dermed et krav fra forsikringsselskapene, bruk bare slangeklemmer i 

rustfritt materiale, 

 

- mange installasjoner er pr i dag så pass gamle at de trenger utskiftning, og grunnen til at det ikke allerede er 

gjort, er kanskje at det som regel er meget trangt i motorrommet, hvor de fleste installasjoner finnes, - derfor, er 

du ikke et ‘slangemenneske’ bør du i hvert fall sørge for god plass når jobben skal utføres, 

 

- mest vanlig i dag er kuleventiler med 1/4 tørns (90 graders) stengning, de er lette å montere, tar liten plass, men 

noen foretrekker sluseventiler, selv om spindelen/rattet kan være et svakhetspunkt, 

 

- sørg for mothold utefra når du skal løsne skroggjennomføringen innefra, - først rørdelene, deretter ventilen og 

sist fastspenningsmutteren, 

 

- det er god og økonomisk politikk å skifte samtlige skroggjennomførings-installasjoner i motorrommet, hvis du 

allikevel har motoren ute, 

 

- påfyll gjerne ‘litt’ matolje i installasjonen når båten ligger i vinteropplag eller kanskje en enkelt gang i løpet av 

sommeren når båten ligger stille, men sørg for ikke å søle matolje utover skutebunnen, da bunnstoff får dårlig 

vedheft. 

 

Som regel har installasjonene følgende dimensjoner og materiale: 

 

- 38 mm (1 1/2”) skroggjennomføring i sjøvannsbestandig messing 

- 38 mm (1 1/2”) kule- eller sluseventil, ditto messing (kuleventil med forkrommet kule) 

- 38 mm (1 1/2”) rett eller vinkel rørstuss, ditto messing 

- 38 mm (1 1/2”) T-stykke, helst med integrerte rørstusser, ditto messing 

- 38 mm armert slange 

- 36-44 mm slangeklemmer, rustfritt materiale 

- 25 mm (1”) inntak for kjølevann til motoren, ditto messing 

- 20 mm (3/4”) inntak sjøvann toilet, ditto messing 

- 38 mm (1 1/2”) vask ut fra pentry og vaskerom, ditto messing 

 

Fremgangsmåte: 

 

1 Nødvendig verktøy; - fleksibel spesial-skrutrekker til slangeklemmer, ca 15 cm skrutrekkerjern, ditto ca 20-25 

mm, rørtang med 52 mm gap (du kan få bruk for to), kraftig vannpumpetang, tube med flytende pakning f eks 

Volvo Penta # 840879,  tørkefiller, evt. annet verktøy, - dette er en jobb som krever to mann! 

 

2 fjern slangeklemmene, frigjør slangen, 

 

3 hold fast med rørtangen på gjennomføringens stuss eller på gjennomføringens krage utenfor båten og drei 

ventilen mot urviseren inne i båten, med den annen rørtang, 

 

4 sørg for solid mothold med en rørtang utefra (viktig!), dra fastspenningsmutteren innerst mot skutesiden mot 

urviseren, - etter hvert får du gjennomføringsstussen frigjort, 

 

5 dra den frigjorte gjennomføringsstussen mot urviseren innefra med rørtangen, den sitter som regel med litt 

silikon (eldre båter), - etter hvert løsner den, hullet må ikke skades, 

 

6 rengjør rundt hullet i skutesiden innvendig og utvendig, prøv om stussen går lett gjennom hullet, smør gjengene 

med litt konsistensfett eller vaseline, - det gjelder forøvrig alle delenes gjenger, 
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7 pakk med et tynt lag (1 mm) Sikaflex rundt innersiden av kragen til gjennomføringsstussen, press 

gjennomføringen inn i hullet, legg et solid lag Sikaflex rundt stussen lengst inne mot skutesiden og skru 

fastspenningsmutteren til for hånd,  etterspenn til den sitter, men uten å bruke makt, - sørg for å bruke utvendig 

mothold, 

 

8 pakk rørstussens gjenger med et tynt lag flytende pakning, uten å få pakningsmassen inn i ventilen, skru 

ventilen fast, bruk rørtang utvendig/innvendig som mothold hvis nødvendig, - husk at pakningsmasse som er 

herdet ikke må brytes opp igjen, det gjelder også for Sikaflex, 

 

9 fortsett med monteringen som beskrevet ovenfor til alt er på plass,  

 

10 steng ventilen, fyll vann i slangen innefra, sjekk at alt er tett, skjær bort overskudd av Sikaflex, 

 

11 når båten kommer på vannet lekkasjesjekkes hele systemet. 

 

1.1.2 Gult belegg 

Det danner seg ofte et gult belegg på skroget like over vannlinjen, oftest nær baugen. Dette er alger. De kan med 

noe arbeid rubbes vekk. Ennå enklere er å kjøpe et glass med Oksalsyre (teknisk) på apoteket. Ta en spiseskje av 

dette pulveret i en bøtte. Tilsett en liten skvett vann, rør om og påfør det på skroget med en liten svamp, vent 

noen minutter og så skyll grundig. Et annet velegnet middel er Hugo’s. 

 

1.1.3 Gelcoat  

Alle nyere HR-båter leveres med båtens fargekode. Denne står i brukermanualen, og er bl.a. i Jotun fargekode. 

Skillebekk fargehandel har et meget godt utvalg av gelcoat og reparasjonssett i disse fargekodene. 

 

Den blåfargen verftet benyttet, finnes ikke lengre. International 708 er for mørk. To malinger verftet anbefaler: 

 De Ijssel Double Coat Polyester DD-lack No 30583 Blue 

 Epifanes Blue No 29. 

 

 

Epifanes Emaljelakk nr. 29, ¾ l koster kr 189, en-komponent, selges på Holmensenteret Maxbo, West System 

Norge tlf 22233500, fax 22180604, www.westsystem.no 

 

Double Coat Polyester DD-lakk, Kleur: 30583, fabrikat de Ijssel Coatings, innhold 670 g, 2-komponent, ca. SEK 

400,- (Moordrecht telefon 0182-372177), selges av HR parts and Accessories. 

 

Dersom man ønsker å oppfriske gelcoat og blåstriper, anbefales Autoglym Gelcoatcleaner og Owatrol Polytrol 

olje. 

1.1.4 Sandblåsing av undervannsskrog 

Erfaring fra HR26/465 (Tveit) vinteren 99/00: 

Etter 14 sesonger i sjøen ønsket  jeg å få vekk gammelt bunnstoff og primer og legge på ny primer. Da jeg ikke så 

fram til å skrape, slo jeg til på tilbud om sandblåsing fra Kavringen Marina. Pris kr 150,- pr fot båtlengde. Båten 

ble levert på Kavringen om høsten, sandblåst og sjøsatt, seilt til vinteropplagsplassen, hvor den ble satt på land 

dagen etter og umiddelbart høytrykksspylt. Gelcoat var imidlertid blåst vekk av sandblåsingen over store 

områder. Primer/bunnstoff var ikke fjernet der båten hadde ligget an mot støttene, og i et ca 1 cm bredt belte i 

vannlinjen. Jeg fjernet dette bunnstoffet med huggjern, og gammel primer med drill med sandpapir, korn 100. 

Man må være meget lett på hånden for ikke å fjerne for mye av gelcoaten. Det var fint med et sandpapir som har 

en del større diameter enn gummiplaten det festes på til drillen, og la den myke randen lett slipe på primeren, 

med drillen holdt på skrå. Antagelig er spesialisert slipemaskin (eksentersliper) mye bedre. 

 

Under gelcoaten vil det alltid være et stort antall meget små luftblærer. Disse kommer som et resultat av 

støpeprosessen. Det er i slike luftblærer det kan danne seg plastpest. Disse luftblærene åpnes ved sandblåsingen. 

De sees som knappenålsstore prikker i gelcoaten. Luftblæren på innsiden er større enn hullet. Sparkel vil ikke 

trenge inn gjennom det lille hullet inn i det større hulrommet innenfor gelcoaten.. Man må slipe/borre opp hvert 
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enkelt hull slik at det blir kjegleformet. Ta en slipestein, for eksempel Dremel nr 945, på drillen og bor opp hvert 

eneste hull. Dette er en meget langtekkelig jobb (15-20 timer). Sett Dremel-slipesteinen helt inn i chucken på 

drillen, da det lille boret ellers lett brekker. Denne åpningen av alle luftblærer kan med fordel gjøres om høsten. 

Spyl båten grundig. 

 

Om våren legger man på enten: 

Gelcoatsparkel, som slipes. Legg deretter på topcoat med rull eller planstryker. Slip ned. Gelcoatsparkel er ikke 

vanntett, derfor må man ha på topcoat (et stoff som ligner på primer). 

Eller: 

Epoxysparkel. Denne er vanntett, men tåler ikke solens UV-stråler (det gjør imidlertid ikke noe under 

vannlinjen). Jeg benyttet Hempel Epoxi Filler til kr 395/liter, og det gikk med ca 7 liter til det første laget. Jeg 

blandet ½ eller 1/3 liter av gangen i tomme 2-liters iskrembokser. Bruk engangshansker. Særlig herderen er 

allergifremkallende. Får du den på huden, kan du bli allergisk mot både det ene og det andre.  

 

Etter å ha lagt på ett lag med epoxysparkel slipte jeg. Dette er antagelig lettest med eksenter-slipemaskin. Jeg ble 

anbefalt først slipepapir med gradasjon 150, senere 260 gradasjon. Selv benyttet jeg gradasjon 40. Ved å koble 

en støvsuger til støvuttaket på eksentersliperen, blir det minimalt med støvutslipp. Likevel må man benytte 

beskyttelsesbriller og åndedrettsvern, helst hel gassmaske. Etter sliping feide jeg over med feiekost og vasket 

med filler med rødsprit for å få vekk pussestøv. Man må regne med å måtte sparkle et par ganger. Jeg sparklet i 

to omganger. Legg på totalt et 0,5 mm tykt lag (ikke under 0,3 mm, ikke over 0,6 mm). 

 

Etter 2 lag med epoxysparkel og sliping (eksentersliper med slipepapir gradasjon 60, 120 og 240) spylte jeg 

båten og lot den tørke en uke. 

 

Noen få timer etter at man har lagt på sparkelen har den tyggegummi-konsistens, og man kan glatte den ut ved å 

ta på en ren engangs plasthanske, fukte den i vann og klappe og glatte ut sparkelen. 

 

Det er lettere å få sparkelen glatt og jevn enn å slipe etterpå, så legg mye arbeid i å få en jevn og glatt overflate. 

 

Noen foretrekker stålsparkel, andre foretrekker gummisparkel. Jeg synes at på plane flater er stålsparkel best og 

er bedre egnet for å legge på et jevntykt lag, mens gummisparkel er bedre på krumme flater, som baug, overgang 

skrog-kjøl etc. 

 

Det er muligens gunstig å legge først på et lag sparkel med bruk av tannsparkel, slik at man bygger opp en jevn 

og korrekt tykkelse på sparkel-laget. 

 

Deretter legges på epoxybasert, to-komponent primer (mange strøk, gjerne 4-5). Det må være helt tørt og varmt 

når man legger på primer, og mellom hvert strøk. Jeg benyttet International Gelshield 200, som finnes i to farger, 

grå og grønn. Ved å legge på grått først, blir det 5. og siste strøket også grått, som er en velegnet farge for å 

vurdere tykkelsen på første strøk med bunnstoff. Jeg la på 8 strøk. 

 

To-komponents primer er tyntflytende og lett å legge på med radiator-rull med skumgummi rull. For å få et pent 

resultat, må epoxysparkelen slipes glatt og pen; det er som med lakking, lakken fyller ikke småhull, men bare 

fremhever groper og ujevnheter. 

 

Deretter legger man på bunnstoff. Det er antagelig gunstig å legge på et lag hard racing bunnstoff først (jeg 

benyttet Hempel Hard Racing, sort), og deretter  evt. andre typer bunnstoff. Jeg benyttet International Micron 

CSC Extra. 

 

1.1.5 Fjerning av bunnstoff 

Tradisjonelt har man benyttet bunnstoff-fjerner for å løse opp gammelt bunnstoff man ønsker å fjerne (ved for 

eksempel overgang til annet  bunnstoff). Fremgangsmåten medfører mye søl og er tungvint. Det finnes elektriske 

sparkler som fjerner bunnstoff og primer uten å ødelegge gelcoat (dersom man holder sparkelen med riktig vinkel 

mot underlaget). 
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1.2 Vedlikehold toilet 

 

Benytt ubleket toiletpapir. Det spiller forøvrig ingen rolle om papiret er fortrykt.Særskilt toiletpapir for båt er 

gunstig. 
 

Alle ventiler bør jevnlig i sesongen åpnes/lukkes, da de ellers setter seg fast. 

 

Man bør helle litt matolje i toilettet og pumpe dette igjennom da dette er en fin smøreolje for ventiler og 

pakninger. 

 

Alle ventiler bør smøres. Koniske ventiler for skroggjennomføringer bør vedlikeholdes når båten ligger på land. 

Demonter den, puss med smergelpapir og sett den inn med sjøvannsbestandig smørefett. 

 

Toilet vinterforberedelse: 

Ha på en flaske eddik-konsentrat i skåla og pump opp i tanken for å løse opp kalkbelegg Fyll holdingtanken med 

ferskvann fortrinnsvis gjennom tømmepluggen på dekk, fyll så mye at det renner ut av overløpsslangen på 

utsiden av båten, la stå noen timer. 

 

Noen heller frostvæske i skåla, andre skur ut stor mutter på enden av røret under skåla og får tømt skåla og røret. 

Samle opp vannet med en del tørkepapir/skurefiller. 

 

Ha matolje i skåla og pumpe. Matolje hindrer pakninger i å tørke ut.  

 

Dersom pumpestangen knirker, er syrefri vaselin på pakningen på pumpestangen fint. Dette holder lenger enn 

matolje. Noen sprayer silikon i skåla. 

 

På noen båter, når man seiler en bestemt halser, må man stenge ventil for sjøvann inn til toilet da sjøvann ellers 

vil fylle skåla. På noen båter må man på babord halser stenge kran for utløp fra vasken på badet. 

 

Dersom man tømmer holdingtanken over dekk på pumpestasjon, må slangen for lufting ha tilstrekkelig stor 

diameter for å unngå at det kraftige suget får tanken til å implodere. 

 

 

1.3 Motor 

1.3.1 Oljebytte 

Bytt olje på motoren ihht instruksjonsboken. Vanligvis bør man skifte oljefilter annenhver gang man bytter olje. 

Når båten legges bort for vinteren, bør man skifte olje og filter og kjøre motoren litt slik at ny olje fordeles rundt 

i motoren. 
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Oljeskifte kan utføres som følger: 

 

Kjør motoren gjennomvarm. 

Vent noen få minutter inntil oljen har rendt ned i sumpen igjen. 

Skru av oljepåfyllingslokket.  

Ta ut oljepeilepinnen 

Stikk pumpens tynne slange ned i peilepinnehullet (helt ned) (noen motorer, (eks. VP2020) har et eget rør for 

tapping av oljen, røret stikker opp like ved oljefilteret, ta av en gummihette på tuppen) 

Stikk pumpens tykke slange ned i en tomkanne 

Pump inntil motoren er tom. 

 

Hell på ny olje, sjekk nivået på peilepinnen.  

Dersom man skifter oljefilteret, så ta litt olje på fingertuppen og smør gummipakningen på filteret. 

Skru filteret til for hånd, akkurat inntil. Skru deretter ½ omdreining til. Start motoren og sjekk for lekkasjer og 

sjekk oljetrykkalarmen. 

 

Når man pumper olje over i tom-kannen, kan slangen lett sprette ut, og varm olje spruter med stor kraft ut til alle 

kanter. Finn et ekstra skrulokk til spilloljekannen. Skjær et hull i midten akkurat passe trangt for den tykke 

slangen, slik at man kan presse den ned og den står der. Lag et ekstra hull i lokket passe trangt for den tynne 

slangen. Når man har pumpet ut all oljen, stikkes den tynne slangen ned i hullet, slik at all olje fra pumpen renner 

ned i spilloljekannen. 

 

 
 

Spilloljekannen tømmes på oljeoppsamlingstanker som finnes på en del bensinstasjoner og marinaer. 

 

Elektriske pumper (går på 12V sigarett-tennerplugg) er vel verdt hundrelappen de koster sammenlignet med 

manuell pumpe. 

 

Det finnes nå også i handelen kanner med innebygd pumpe. Dette kan høres ut til å være en grei ordning for å 

unngå søl. 

 

En eier: «Jeg fikk problem med denne krøken i forrige år.  Fikk lekkasje i kjølevannspumpen. Etter flere og 

kostbare reparasjoner oppdaget jeg at grunnen til feilen ikke lå i kjølepumpen uten i denne krøken. Den var 

nesten helt tettet med et hardt kokslignende svart materiale.  Bak/overtrykket som ble skapt på grunn av at det 

kun var et lite hull for kjølevannet å gå til avgasrøret, gjorde at tetningsringene i kjølevannpumpen lekket!  

Ville tro at det er mange, liksom meg, som unødvendig har strippet ned og overhalt sin kjølevannspumpe når 

feilen egentlig har vært på et helt annet sted!!!» 

1.3.2 Luft i dieselen 

Det må komme ren diesel uten luft fram til motoren. En fødepumpe pumper dieselen fram til motoren. Først 

passerer dieselen et separat forfilter med innebygget vannutskiller, og deretter muligens en sil, og deretter et 

dieselfilter (finfilter) som er skrudd fast på motoren, og en høytrykkspumpe gir deretter det rette trykket for å 

sprøyte dieselen inn gjennom dysene til sylinderene. Hele systemet må være rent og fritt for luft og det må ikke 

komme falsk luft inn noe steder. 

 

Lufting: Følg bruksanvisningen. På VP 2001: Løsne på en lufteskrue på toppen over finfilteret, pump for hånd på 

en liten hevarm på fødepumpa inntil det kommer ren diesel uten luft ut fra under den løsnede skruen. Legg mye 

filler/papirhåndklær rundt. Skru igjen skruen. Hevarmen har først en bevegelse (dødgang) hvor man ikke møter 

motstand, og deretter møter man litt motstand hvor man får pumpeeffekten. Dersom dødgangen er for stor, kan 

man dreie litt på motoren med sveiva eller dra litt i generatorreima. 
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Høytrykkssystemet på VP2001 luftes ut ved at man løfter dekompresjonsarmen (altså fjerner kompresjonen) og 

kjører en liten stund motoren på starteren.  Når man så setter dekompresjonshendelen i normal stilling, skal 

motoren få ren diesel uten luft og den skal starte og gå pent. De fleste andre motorer har ikke 

dekompresjonshendel og luftes ved at de kjøres på starteren. Dersom motoren lugger, og kanskje stanser, særlig 

på tomgang, kan det skyldes at det fortsatt er luft man ikke har fått luftet ut, eller at det kommer falsk luft inn i 

systemet. 

 

Det står et filter eller en glasskopp som er en vannutskiller mellom tanken og motoren. Skift filteret en gang pr år. 

Sjekk om det er vanndråper i glasskoppen. Vann og skit i vannutskilleren kan tappes av ved å åpne en plastplugg 

på undersiden av vannutskilleren. Ikke forsøk å gjøre dette under gange, bare når båten ligger stille ved kai da du 

får luft i diselen under tappingen og får motorstopp. 

 

Dieselen pumpes fram til motoren med en fødepumpe. Her sitter en membran. Den blir slitt slik at pumpeeffekten 

avtas, og det kan komme falsk luft inn i systemet. Man kan få kjøpt rep-sats til fødepumpa. Den inneholder sil, 

skruer og membran. For VP2001: Man løsner de to rørene for diesel inn og ut, og skrur hele pumpa av 

motorhuset (to sekskantskruer). Skru ut 6 skruer slik at man får delt pumpehuset. Skru ut en skrue som låser 

hevarmens aksel på plass. Ta ut fjæra under hevarmen, og en liten passbit som holder fjæra. I håndboken står det 

at man skal riste eller pirke ut akselen til hevarmen. Så lett er det ikke, man må bruke mye makt med en liten tang 

for å få ut akselen. Sett i ny membran og monter sammen pumpa igjen. Det kan fortsatt tenkes man får falsk luft 

inn i systemet, så det kan være lurt å ta på litt pakningssement på begge sider av membranen og på flensen der 

man setter huset mot motorblokka. 

 

Sjekk silen hvert år. 

 

Finfilteret bør skiftes hvert år. 

 

Dieseldysa slites og bør sjekkes hvert år. Det kontrolleres da at den gir riktig trykk og det står en passe fin stråle 

ut av den. Det er lett å demontere dysa og bringe den inn til et verksted (f. eks Jahre Diesel på Bryn i Oslo). 

 

Etter alle operasjoner på dieselsystemet må anlegget luftes som beskrevet ovenfor. 

 

Det sies at det forekommer brann i dieseldrevne båter like hyppig som i bensindrevne båter. I dieseldrevne båter 

er som oftest årsaken feil i det elektriske anlegget eller at det er hull på en dieselslange og det sprutes diesel på en 

varm motordel. 

 

1.3.3 Forurensning i diesel 

Dieseldysa har en svært  trang åpning, noe som medfører at dieselen må være absolutt ren. Vann og partikler skal 

fjernes i eksternt filter/vannutskilleren, silen og finfilteret. (Mangelfull vannutskilling medførte at en norsk fregatt 

sank). Dersom finfilteret tilstoppes, stopper motoren, og en komplett rengjøring av hele systemet er nødvendig. I 

tankanlegg på bensinstasjonene er det ofte vann nederst i tanken, og dieselen flyter oppå denne. I skiktet mellom 

vann og diesel florerer noen alger (dieseldyr). Disse er svært små og kan lett tette igjen filteret og dysa. 

 

Hold dieseltanken mest mulig full for å forhindre kondens i tanken. 

 

De mindre båttypene har sjelden sump og tappekran nederst i dieseltanken, noe som vanskeliggjør rensing av 

tanken. Da det er skvalpeskott i tanken, er det heller ikke lett å stikke en slange nedi og pumpe ut evt. grums på 

bunnen. Det tryggeste er å ta ut tanken og sjekke den grundig. Det kan danne seg belegg inne i tanken. 

 

På HR 26 går visstnok slangen nesten helt ned til bunnen av tanken. Ved å følge med på den dieselen som ligger i 

glasskoppen på vannutskilleren, kan man tidlig få et forvarsel om dieselen på tanken begynner å bli skitten. 

 

En skrekkhistorie: En motorbåt tanket opp på en helt ny marina, og hadde ikke kjørt lenge før motoren stoppet. 

Hele systemet var tilstoppet av skitt. Tydeligvis hadde den nye marinaen ikke rengjort den nye tanken. 

 

For å fjerne vann i tanken, kan det synes å være nærliggende å benytte kondensfjerner. Denne vil imidlertid 

medføre at det vannet som er i tanken, blir finfordelt i et ekstremt stort antall ekstremt små vannbobler. 

Overflaten vann/diesel vil da øke enormt sammenlignet med å ha vannet i en stor ”boble” i bunnen av tanken, noe 

som øker muligheten for dieseldyr. Kondensfjerner anbefales følgelig ikke. 
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Dieselhygiene. 

Vær litt kritisk med hvor du kjøper diesel. Ikke benytt kondensfjerner (dispergeringsmiddel) for da blir overflaten 

diesel/vann my større enn om vannet i tanken er samlet i en stor dråpe. Dieseldyr gror på sjiktet mellom vann og 

diesel. De fleste dieseltankene har et lite rør på toppen med en liten stoppekran. Røret går ned til bunnen av 

tanken. Pump opp diesel herfra enten med en oljepumpe eller en slange med blåsebelg som på påhengsmotortank 

og ha dieselen opp i et glass så du ser om det er vann eller forurensninger her. 

 

QL leverer ekstrautstyr til Volvo Penta. De har en dekontaminator som er en boks med en kraftig 

permanentmagnet (vedlikeholdsfri). Monteres på dieselslangen rett foran forfilteret. Denne omgjør voks til diesel 

igjen og dreper dieseldyr. En permanentmagnet skal også være gunstig på dieselslangen til varmeapparatet (snakk 

med Isbåter). 

 

Det er forskjellige dieseltilsetninger i handelen, f. eks Alron: 

http://www.bilxtra.no/hjem/rad-og-tips/det-finnes-drivstofftilsetninger-og-sa-finnes-det-alron/ 

 

Vinterkonservering av motor. 

Mens båten er på vannet: Kjør den varm, skift olje og oljefilter. På land: Ferskvannskjør en stund, og benytt 

glykol til slutt (4 liter vann og 4 liter frostvæske). Noen setter hageslangen oppi sjøvannsfilteret. Andre tar av 

slangen på undersidene av impellerhuset og fester en kort slange her som går bort til en bøtte som holdes fylt med 

vann. Skift olje på drev/gir. Om våren: Skift  impeller, dieselfinfilter og forfilter. Skift dynamoreim annethvert år. 

Følg bruksanvisning for større kontroller (dieseldyser, ventilklaring, luftfilter, varmeveksler (taes ut hvert 5. år), 

«krøken» der eksos og sjøvann blandes). Lad opp batterier, evt ta dem med hjem og gi dem en opplading av og 

til. Slå av hovedstrømbrytere. Øvrige bryterkontakter kan gjerne stå på. Ha på vaselin på pakningen i lokket til 

sjøvannsfilteret. Ha på vaselin på pakningene på åpningsbare luker. 

 

Man kan på enkelte båter ta en stakefjær oppi sjøvannsfilteret og stake opp slangen med sjøvann ned til drevet. 

 

 

1.3.4 Gass/girspak 

I sentrum av gass/girspaken sitter en knapp dekket av en orange plast-hette. Når denne trykkes inn, settes 

motoren i fri. Plasthetten går etter hvert i stykker og knappen spretter ikke lenger ut igjen, særlig når det er kaldt. 

Man bør sprøyte 5-55 el.lign. inn for å få knappen til å gli lettere, evt. skifte plasthetten. 

 

1.3.5 Vakuumventil 

Denne skal forhindre at vann kommer inn i motoren ved hevertvirkning. Den bør årlig renses evt skifte membran 

og pakning. Rens den godt også i rørene for salt. Ikke skru for hardt til. Det er normalt at det drypper litt vann fra 

den tynne slangen. Legg den gjerne opp i en tom brusflaske. Sørg for at slangestussen ikke kommer under vann, 

men hele tiden henger i friluft. 

 

1.3.6 Generelt om frostvæske 

Frostvæske har flere egenskaper og skal i tillegg til å beskytte mot frostsprengning, også beskytte mot 

korrosjon i kjølesystemet. Korrekt blandet kjølevæske har også bedre kjøleevne enn rent vann. 

 

BLÅ frostvæske er den "vanligste" og har betegnelse G 11, brukes til de fleste motorer i støpejern eller 

aluminium. Den er basert på Etylenglycol. Anbefalt brukstid 2 år. 

 

RØD frostvæske er fremstilt av stoffer som reagerer med for eksempel blå eller grønn væske og må 

derfor ikke blandes. 

Betegnelsen er G12 eller G30 og brukes bla. på nyere Volkswagen og Audi, samt Yanmar båtmotorer 

Levetiden er inntil 5 år. 

Det finnes imidlertid en nyere variant som heter G12+, og den reagerer ikke med andre typer, og er 

derfor blandbar. Sjekk etiketten nøye før du etterfyller. 

 

http://www.bilxtra.no/hjem/rad-og-tips/det-finnes-drivstofftilsetninger-og-sa-finnes-det-alron/
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GRØNN frostvæske har normalt betegnelse G 48 og brukes på tyngre kjøretøyer og av forsvaret. Denne 

har 3-4 års levetid og kan blandes med blå, men levetid blir da som for vanlig blå. 

 

Generelt er frostvæske fargeløs, og fargen er kun tilsatt for å skille typene fra hverandre. Fargen kan 

variere i styrke og er ikke en indikasjon på konsentrasjonen. Best blandingsforhold for alle typer er 50% 

frostvæske i forhold til vann. 

1.4 Elektrisk 

1.4.1 Batterier 

Når motoren går, bør ladespenningen, målt på polene, være ca 14.4 Volt.  Ofte er ladespenningen lavere, særlig 

på tomgang. Dette medfører at batteriene aldri blir helt oppladet.  

 

Sjekk dynamoreima. Skift den hvert år, da gummien eldes. 

 

I løpet av sesongen bør man sjekke ladespenningen og syrens vekt slik at man tidlig kan oppdage om noe er feil. 

 

Dersom et ubelastet batteri viser 10.5 V eller lavere, er batteriet skadet. 

 

Om høsten bør batteriet tas med hjem og lades med en hjemmelader. Dette bør gjøres utendørs, da overlading 

medfører dannelse av knallgass, som er eksplosiv. 

 

Enklere hjemmeladere føler ikke om batteriet begynner å bli oppladet, og da øker ladespenningen til over 14,4 V 

med dannelse av knallgass som resultat. Dyrere ladere føler at batteriet begynner å bli oppladet, og reduserer 

ladespenningen, slik at man går over til drypplading uten dannelse av knallgass. 

 

Etterfyll cellene med renset vann (fåes på bensinstasjoner) slik at platene er dekket med vann. Ikke fyll på for 

mye vann før lading, da vannet ekspanderer noe under lading, slik at man kan få oversvømmelse. 

 

Unngå søl med batterisyre. En usynlig liten dråpe på klærne, og neste dag er det hull. 

 

Batteriene bør gis en lading hver 2. måned under vinterlagringen. Står et batteri uten belastning og lading i ca 2 

måneder kan det sulfatere, og da er det ødelagt. Slik sulfatering kan like gjerne skje med nye batterier. 

 

1.4.2 Jording 

Ved omgjøring av det elektriske anlegget kan det være en fordel å samle alle negative (-) ledninger på en 

jordingsskinne. Denne skal så i sin tur kobles til batteri eller jordingsplate. På denne måten får man god jording 

på alt, i tillegg til et ryddig opplegg. 

 

1.4.3 Lading 

En rekke av båtene, muligens alle, er utstyrt med dobbeldiodesats slik at når man starter motoren, tapper man kun 

startbatteriet. Når man har på strømforbrukere, skal kun forbruksbatteriet tappes. Når man kjører motoren, lades 

først opp startbatteriet, og når dette når en viss spenning, lades forbruksbatteriene. 

1.4.4 Kalibrering av syremåler for batteri 

Nå man sjekker batteriets ladningstilstand benyttes ofte en syremåler. Den har en gradert flytedupp som flyter i et 

glassrør hvor man har suget opp batterisyre. Disse syremålerne er billige og er ikke et presisjonsinstrument og de 

kan vise feil. Syremåleren kan kalibreres på følgende måte: 

Man lager konsentrert saltlake . Til det trenger man ferskvann fra springen og salt. Saltet må være vanlig 

natriumklorid, altså vanlig koksalt som du benytter  på kjøkkenet. Ta ca 1 dl vann (så mye at man kan få sugd 

opp tilstrekkelig i syremåleren), og varm det til det koker. Tilsett så mye salt som vannet kan løse opp og 

ytterligere litt til. Da har man den nødvendige saltlaken. La saltlaken kjøle til 20
0
 celsius. Da felles ut 

overskuddssalt på bunnen og den resterende væske er konsentrert ved denne temperaturen. La overskuddssaltet 

ligge på bunnen. Saltlakens densitet (spesifikk vekt) er 1,20 gram/kubikkcentimeter ved 20
0
. 

Kalibrering utføres altså når væsken er 20
0
 og man avleser tettheten. Dersom an avleser en verdi forskjellig fra 

1,20, viser måleren feil. La oss anta at den viser 1,17. Det betyr at den viser 0,03 for lite. Nå man senere måler 
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batterisyren, må man i dette tilfellet addere 0,03 til avlest verdi. Etter kalibrering inneholder syremåleren salt som 

kan ødelegge batteriet. Skyll grundig. 

 

1.4.5 Elektriske kontaktpunkter 

Det kan være lurt å gå over alle elektriske kontaktpunkter med rustløsende 6-66. Etter noen uke forsvinner rust, 

irr og andre metalloksyder. Det medfører at gjengrodde kontakter kan bli slarkete. Da må man dra til skruer. 

Skrueløse kontakter må strammes til ved hjelp av tang og en fin hånd.  

 
Kontakten ved hovedsikringen på motoren er uten skruer, og den kontakten som skal flyttes mellom sikringene, 

kan løsne (både fordi kontakten har blitt slarkete, fordi den er smurt og fordi motoren vibrerer. Dette kan lett 

oppstå, spesielt når motoren er varm. 

 

1.5 Treverk 

1.5.1 Behandling 

Har god erfaring med behandling av flaggstang og rorkult med pussing med sandpapir (fint papir til slutt), 30 

ganger vått-i-vått med Ovatrol D1 og når dette er tørt, 8 ganger D2. Ved påføring av D2 tar man bare lite lakk på 

kosten for å unngå ”gardiner”. Dette holder fint i 8 år. 

 

Kent Gullikstad anbefaler at natet teak vaskes årlig med grønnsåpe. Det er gunstig å behandle teaken med 

Ovatrol teakolje, så mange strøk at den blir mettet (men ikke ligger “dammer” med olje). Noen anbefaler at det 

siste strøket påføres med stålull (1000) dyppet i oljen. Bruksanvisningen til Owatrol Teakolje tilsier at man ikke 

skal benytte stålull. Dersom det er nødvendig, kan man fjerne fettmerker på forhånd med terpentin. 

 

Mange har gode erfaringer med Boracol, som også verftet anbefaler. Spyl dekk, gni på Boracol med en svamp, la 

stå uten spyling, bør helst gjøres en fuktig, overskyet dag. 

 

Vask med enten ferskvann eller saltvann (delte meninger). Noen bruker grønnsåpe, men noen påstår at dette er et 

organisk produkt som kan gi grønske. Bruk hvit grønnsåpe, apotekergrønnsåpe, renset grønnsåpe. En har gode 

erfaringer med Pollen Maritimes Trerens. 

 

Delte meninger om man bør sette in teaken med teak sealer.  

 

1.5.2 Impregnering av trallverk 

 

Kilde: Odd Georg Skjemstad, HR 26 440/83. 

 

Formål: Forskjønne og forhindre uttørking av treverket 

 

Av utstyr trenger du: 

 Slipemaskin av type Bosch Pex eller lignende med 60-kornig slipepapir. 

 Ei ”slipestikke” laget av x-finer i lengde ca 30 cm og bredde tilsvarende litt smalere enn hullene i 

trallverket, Slipepapir i 60-kornig pålimt med 2-sidig tape. 

 Verneutstyr som maske/brille/øreklokker 

 Owatrol D1 (eller alt. Owatrol teakolje) i mengde etter størrelse trallverk 

 Lakkpensel (som tåler oljen) i bredde minst 50 mm 

 Evt. lange syrefaste treskruer og spunser 

 Et par gamle ulltepper/matter 

 Tynn plastfolie (eks. 0,05) og papirtape 

 Et flatt golv i oppvarmet rom (helst) og tålmodighet 

 

Slik går du fram: 

 

 Ta først trallverket i hus i god tid og la det tørke skikkelig 
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 Reparer deretter evt. løse hjørner/biter som mangler 

 Skru sammen hjørnene med lange treskruer (om dette er nødvendig) og spuns hullene 

 Start med slipestikka og gå over hullene (puh…) om eller der du synes dette er nødvendig. Pass på 

kantene i hullene så disse ikke ”avrundes” 

 Slip deretter flatene med maskin og 60-korning papir. Bruk verneutstyr her 

 Legg ullteppene/mattene flatt på golvet. Dekk over med plasten som tapes stramt og legg trallverket 

oppå 

 Impregner baksiden først – 2 til 3 strøk olje 

 Snu trallverket og ta oversida så mange ganger som mulig. Arbeid i 45 grader slik at flest mulig av 

sidene i hullene får olje. Oljen vil renne ned og legge seg i dammer i hullene og på undersiden og trekke 

i treverket (slik vannet gjør i cockpit). Plasten og ullteppene vil forhindre oljen i å renne vekk samt det 

blir mindre søl/bedre impregnert. Løft trallverket nå og da forsiktig for å fordele oljen utover på 

undersiden. 

 Når ønsket antall strøk er tatt (flest mulig, 30 ifølge beskrivelsen, første døgnet) settes trallverket til 

tørk, vi satte det på skrå. 

 Etter ett døgn kan du kontrollere om tørre flekker trengs å ettergåes 

 Slutt behandlingen her. Personlig synes vi at en etterbehandling med Owatrol D2 vil gjøre trallverket for 

glatt da denne er en olje/lakk-blanding. 

 

1.5.3 Ny natemasse 

Den sorte natemassen i natede dekk faller ut etter en del år. Det går an å legge på ny natemasse selv. Sikaflex har 

en fin brosjyre. Den heter: ”Sikaflex Marine. Veiledning for nating av båtdekk med Sikaflex –290DC” og kan 

fåes ved henvendelse til Sika Norge AS, Industriveien 76, 1483 Skytta, tlf 67067900, fax 67061512, email: 

sika@sika.no, se også www.sika.no.  

 

Sikaflex’ bruksanvisning er utmerket helt til man skal stryke/glatte ut natemassen,- det er da det kan være 

verdifullt med følgende tips: Benytt en rå potet,- del den slik at du får passende bredde,.- skjær av etterhvert 

dersom noe skulle feste seg på den ! 

 

Helt topp! Hvem sa at ikke poteten kan brukes til alt. Bortsett fra noen svarte merker på fingrene som sikkert vil 

være der en 14 dagers tid ble teakdekket topp. 

 

Verktøyet man trenger er vist på bildet nedenfor og kan skaffes hos jervarenhandlere. 

 

 
 

 

I tillegg til Sikaflex’ brosjyre er følgende datablad nyttig: 
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Teknisk Datablad        11/98-9 
Sikaflex

®
-290 DC 

Elastisk fugemasse til nating av tredekk 
 

Egenskaper 

Type  1-komponent polyuretan 

Farge  Svart 

Spesifikk vekt  (uherdet tilstand) (DIN 53479) 1,2 kg/liter  

Stabilitet  Selvutflytende.  Kan påføres på dekk 
med opp til 5

o 
vinkel 

Herdesystem  Reaksjon med luftens fuktighet 

Tid for hinnedannelse *  Ca. 60 min. 

Gjennomherdingshastighet *  Ca. 3 mm pr. 24 timer  

Volumforandring (DIN 52451) Ca.  7 % 

Hardhet: Shore A      (DIN 53505) Ca. 35 – 40 (25
o
C) 

Trekkstyrke  (DIN 53504) Ca. 1,3 N/mm
2
 

Bruddforlengelse        (DIN 53504) > 250 % 

Skjærstyrke                (DIN 53515) Ca. 10 N/mm 

Arbeidstemperatur  +5
o
C - +25

o
C 

Temperaturbestandighet  40
o
C - +90

o
C  

Lagringstid (lagret under 25
o
C)  9 mnd. etter produksjonsdato 

* = Ved 23
o
C. 50 % rel. luftfuktighet. 

Produktbeskrivelse 
Sikaflex

®
-290 DC er en  

1-komponent, UV-bestandig natemasse på polyuretanbasis med meget høy, vedvarende vedheft til de 
fleste kjente tresorter.   
 

Produktegenskaper 
- 1-komponent 
- Luktsvak  
- Resistent mot UV-lys og aldring. 
- Slipbar 
- Ikke korrosiv 
- Enkel å påføre 
- Sjø- og ferskvannsbestandig 
 
Herdesystem 

Sikaflex
®
-290 DC herder i kontakt med luftens fuktighet.  Ved lave temperaturer er luftens 

relative fuktighet vanligvis redusert, med det resultat at herdingsprosessen går langsommere.  

 

Anvendelsesområder 
Sikaflex-290 DC anvendes for nating og forsegling av nater i tradisjonelle tredekk. 

 

Kjemisk bestandighet 
Sikaflex

®
-290 DC er bestandig overfor vann, sjøvann,  vannbaserte rengjøringsmidler, fortynnede syrer 

og baser; midlertidig bestandig overfor drivstoff, mineralolje, vegetabilsk og animalsk fett og oljer;  
ikke bestandig overfor organiske syrer og baser, klor, ammoniakk eller løsningsmidler som malings-
tynnere.  
 
Ovennevnte data over kjemisk bestandighet er ment som en generell veiledning til mulige 
bruksområder for polyuretanbaserte masser.  
Ved spesielle anvendelser kan veiledning gis. 
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Bruksanvisning 

Be om egen brosjyre for detaljert forklaring om nating av tredekk med  
Sikaflex

®
-290 DC. 

 
Forarbeid: Natene må være rene, tørre og fri for fett og støv. Avfetting av natene gjøres best ved bruk 
av aceton eller MEK. 
Sika

®
-Primer 290 DC skal alltid benyttes i 2 strøk før nating med  

Sikaflex-290 DC. 
Husk at primeren skal tørke i min. 1 time etter 1. strøk.  
For å unngå luftblæredannelse i massen, er det best å påføre primeren når temperaturen er konstant 
eller synkende.  Ikke påfør primeren i direkte sollys. 
 
Påføring: Sikaflex

®
-290 DC påføres min. 1 time og maks. 5 timer etter 2. strøk med primer. 

(+15
o
C - +20

o
C). 

Viktig:  
- Temperaturen skal holdes konstant (eller synkende) under påføring av massen.  Ikke påfør 

massen i direkte sollys. 
- Husk å bruke bunnfyllingslister eller tape. 
- Kontroller fylling av naten med natemassen ved å hvile fugepistolspissen på bordene mens 

fugepistolen dras langs naten. 
- Vent ca. en uke før sliping av dekket. 
- For-forsøk for å teste vedheft av primeren og natemassen anbefales. 
 

Advarsel: 
- Rødsprit, metylalkohol, eller aminholdige løsninger vil hindre natemassen å herde.   
-  Åpnet patron eller pose med Sikaflex

®
-290 DC bør brukes innen få dager. 

- Ifm. impregnering/ overflatebehandling av båtdekket med båtlakk eller treolje, anbefales for-forsøk 
for å kontrollere bestandigheten av natemassen mot det utvalgte impregneringsmiddelet.  

 

Rengjøring  

Verktøy og utstyr rengjøres med  

Sikaflex
®
 Remover 208. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.  Tilsølt hud vaskes 

øyeblikkelig med en egnet industriell håndrens og vann.  Løsningsmidler må ikke brukes! 
 

Emballasje   

Sikaflex
®
-290 DC leveres i: 

Patroner à 310 ml (Kart. à 12 stk.) 

Poser à 600 ml (Kart. à 20 stk.) 

Spann à 23 liter* 

 

* Spesialemballasje fås på forespørsel. 
 

Oppbevaring og holdbarhet 
Sikaflex

®
-290 DC er holdbar i 9 måneder.  Må ikke oppbevares i temperaturer over 25

o
C. 

 

Sikkerhet 

NB! Påse at HMS-datablad alltid forefinnes før bruk av produktet 
 

Inneholder  
N,N-dibenzyliden- polyoksypropylendiamin 
Nafta(petroleum) 

YL-gruppe 1 

R- og S-setninger 
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Unngå innånding av damp.  Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet 

åndedrettsvern. 
 

Sikaflex
®
-290 DC er deklarert til Produktregisteret og tildelt  

PRN-029661. 
 

Avfallshåndtering  

Sikaflex
®
-290 DC er klassifisert som spesialavfall i uherdet tilstand, EAK-kode 080402, 

avfallsstoffnr. 7050.  I herdet tilstand er den ikke klassifisert som spesialavfall.  Avtal 

avfallsdisponering med godkjent mottaksstasjon eller Sika Norge AS.  Tomemballasje 

anbefales levert til gjenvinning. 
 

Teknisk dokumentasjon 

Kopier av følgende dokumentasjon er tilgjengelig ved forespørsel: 
 
- HMS-datablad 
- Sika marine brosjyre 
 
For ytterligere opplysninger, står våre tekniske konsulenter, samt vår kundeservice til Deres 
disposisjon. Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig. 
 
De angitte informasjoner er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og forsøk under lokale forhold og skal betraktes som 
veiledning til våre kunder ved valg av produkt og arbeidsmetode.  Da brukerens arbeidsforhold imidlertid ligger utenfor vår 
kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de oppnådde resultater ved produktets anvendelse. Sika Norge AS garanterer 
naturligvis for kvaliteten av de leverte materialer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsskriftet Practical Boat Owner har en artikkel: 
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Practical Boat Owner  455 november 2004: 
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Practical Boat Owner 473 mai 2006: 
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Practical Boat Owner 479 november 2006: 
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Fra Seila nr 8 2009: 
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1.5.4 Erfaring med behandling av teakdek på HR-352 

1.5.4.1 Innledning 

Gjennom mange år har Tore Raagholt prøvet forskjellige midler for å få frem teakdekkets  

originale farge, men etter en tid blir det igjen grått. 

Det var Ole-Petter Pollen som gjorde meg oppmerksom på et nytt produkt som  

virket lovende. 

Jeg har behandlet teakdekk og cockpit med produktet og mener det ble et godt resultat,  

noe også andre har bekreftet. 

Behandlingen er tre faser: 

- Forbehandling 

- Rengjøring med Afox Teak rens 

- Impregnering med Semco teak sealer 

Selv om det er en del jobb er det verd innsatsen – resultatet ble meget bra – tilnærmet 

nytt utseende på teakdekket. 

For å oppnå et godt resultat, er det viktig at forbehandling og rengjøringsprosessene foretas 

etter at dekket er vått, for eksempel etter regnvær og at luftfuktigheten er rimelig høy. Hvis det 

etter rengjøringsprosessen blir god tørk før påføring av Semco teak sealer er forholdene 

ideelle. 

 

1.5.4.2 Forbehandling 

Med den luftforurensning vi har, er det en fordel å vaske teakdekket med lunkent vann med 

Zalo og deretter spyle dekket.  

 

1.5.4.3 Rengjøring av teak med Afox teak rens 

For å oppnå et godt resultat, er det viktig at rengjøring med teak rens foretas når det er gråvær, 

dvs ikke direkte sollys. Ideelle forhold er høy luftfuktighet evt. med lett yr eller småregn. 

Dekket må være gjennomvått før behandling med teak rens. 

 

Fremgangsmåte: 

 

- Før behandling – bor et hull i lokket på Afox teak rens flasken tilsvarende hull på en   

 Zaloflaske  

- Mens dekket fortsatt er vått vetes en oppvasksvamp (gul/grønn) godt med teak rens 

- Gni dette inn i teaken til du ser den er mettet med teak rens 

- La teak rens virke i ca 15 – 20 min. NB! Det er viktig for resultatet at teak rens får tid 

til å trenger godt inn i teaken 

- Skrubb deretter med passe myk børste og oppvasksvamp (grov side) evt. passende pad 

- Resultatet blir en skitten geleaktig masse 

- Vær nøye rundt beslag og andre steder hvor det er vanskelig å komme til. Slike 

områder har lett for å bli mørkere enn øvrig teak når teak sealer påføres 

- Spyl godt og bruk gjerne børsten/svamp for å få bort restene fra teak rens 

- Prosessen anbefales utført 2 ganger for å oppnå et godt resultat. Teaken vil etter 2. 

gangs behandling nærmest se ut som ny 

- Evt flekker på gelcoat/vinduer mv vaskes bort 

 

Erfaring: 
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 Det går i underkant av to flasker Afox teak rens til dekk og cockpit på HR 352. 

1.5.4.4 Behandling med Semco teak sealer 

 

- Dekket må være helt tørt etter rengjøring med Afox teak rens og det må være tørt  

vær, men ikke direkte sol under påføring av teak sealer og noen timer etter 

- Følg bruksanvisning på spannet nøye. Spesielt er hyppig røring viktig for å unngå 

fargenyanser/skjolder 

- Påfør teak sealer på et felt ca 50x50 cm med en lakkost med bredde 35 mm 

 grovere kost vil lett føre til at det blir unødig søl på gelcoat mv 

- La teak sealer tørke litt. Tørk deretter av natene med klut el som ikke loer. 

Dette for å unngå at natene får brun/grå farge. Senere vil det være mer jobb å fjerne 

misfargingen av natene 

- Fjern evt. flekker på gelcoat/vinduer/ rustfritt umiddelbart da det er enklere enn når  

teak sealer har tørket 

- For å oppnå et godt resultat, anbefales påføring av 2 strøk teak sealer. 2. strøk påføres  

når 1. strøk føles tørt, dvs. etter en til to timer avhengig av tørkeforholdene 

- Til HR 352 medgikk nesten ett spann (1 gallon) Semco teak sealer til 2 strøk på dekk  

      og cockpit 

 

1.5.4.5 Etterbehandling 

- Iht. bruksanvisningen bør dekket såpevaskes og påføres nytt strøk teak sealer 1 gang 

årlig 

- Jeg har ingen erfaring fra hvilket vaskemiddel som bør benyttes og leverandør  

(Wector Yachting) bør derfor kontaktes. 

 

1.5.4.6 Anbefaling 

Hvis nytt teakdekk behandles med Semco teak sealer umiddelbart før det tas i bruk, vil en 

slippe annen rengjøring av dekket og derved unngå den slitasje av teaken dette medfører. 

Derved bevares teakdekk betydelig lengre 

 

Produktene leveres av Wector Yachting as, Langesund tlf 35 96 87 60 

v Tor Nilsen 
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1.6 Høyglanspolering av bronsepropell 

 

Kilde: Odd Georg Skjemstad, HR 26 440/83. 

 

Formål: Forhindre /redusere groing 

 

Av utstyr trenger du: 

 

 Drill med polerskive av bomull (av typen med flere lag) 

 Våtslipepapir opp til ca. 800 – 1000 korning 

 UNI-pol slipepasta (fåes hos Jørn Jensen Lærhandel, Lillestrøm) 

 Voks for bil eller båt 

 Vernebriller og øreklokker 

 Litt tålmodighet/nøyaktighet/innsikt og fandenivoldsk innstilling 
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Slik går du fram: 

 

Start med å slip med våtslipepapiret (se bilde). Hvor grovt man skal begynne med, avhenger mye av hvor 

inngrodd propellen er fra før. Et forslag her er 200-grad, deretter 600-grad for å avslutte med 800 – 1000  grad. 

Vær oppmerksom på at om propellen har dype striper og hakk, så kan disse selvfølgelig ikke slipes bort uten at 

man risikerer å ødelegge vigneprofilen. Det handler om å tenke seg om her. 

 

 

 
 

 

Nå skal du polere (se bildet). Sett inn bomull rikelig med slipepasta mens drillen går, ikke spar på pastaen verken 

nå eller under poleringen. Hold godt fast i propellen og arbeid med skiven roterende mot deg og ned. Bruk 

vernemidlene. Etter å ha polert overflatene, tar du litt tørkepapir og pusser bort overflødig pasta som vil ligge 

igjen. 

 

 

 
 
For at glansen skal bevres inntil båten blir sjøsatt, valgte vi å sette inn propellen med carnaubavoks for bil. Man 

kan sikkert bruke voks beregnet for båt også, vår var beregnet for bil. 

 

Til slutt nevnes: 

 

Etter å ha forsøkt med speilblank bronsepropell i en sesong, er vi overbevist om at dett er tingen for å hindre eller 

i det minste redusere tilgroing gjennom sesongen. Flere i båtmiljøet lokalt har forsøkt diverse remedier alt fra 

ubehandlet, via bunnstoffing til penol-tusj på propellen uten at groingen har uteblitt. Så kan man spørre seg: hva 

er vitsen med alt dette bryderiet? Vi kan ikke påstå at virkningsgraden på en propell vil bli synlig forbedret uten 

tilgroing, det finnes det sikkert noen eksperter som kan. En ting er imidlertid helt sikkert: du verden hvor fin og 

blank og trivelig propellen blir, også ved opptak om høsten. 

 

Fremgangsmåten kan også brukes på messinglysestakene som skal pusses til jul. Da sløyfer du slipepapiret først, 

gå rett på høyglansingen. Tenk hvor glad fruen i huset blir for å få pusset messingen sin, men… for all del, ikke 

fortell hvor enkelt det er blitt… og styr klar av sølvtøyet, her må du bruke et annet polermiddel uten slipekorn. 
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1.7 Kalesjer, sprayhood etc 

Acapella har glimrende såpe og impregneringsmiddel for sprayhood, seiltrekk etc. Føres av Watski. 

 

For å fjerne jordslag kan man benytte Shipshape Jordslagsfjerner. Det er lager av  EUORO SYSTEMER AS, tlf: 

69 31 32 92. I henhold til flasken kan det brukes til fjerning av jordslag og grønnalger og for rensing av 

plastmøbler og fendere, samt til flekker som rødvinsflekker mm. 

 

1.8 Glapp i roret på Enderleinkonstruerte båter 

 

”När jag seglar i tufft väder på undanvind har jag börjat märka att det så att säga ”hugger til” lite i roderaxeln. 

När jag inspekterade rodret vid höstupptagningen fann jag att det fanns et spel på ca 4 mm. Hur kan man göra för 

at minimera spelet? Rundt roderbeslagen finns det något som ser ut som små sprickor. Vad kan det bero på?” 

 

Verftets svar: 

På de äldre, Enderleinritade HR-båtarna, som i dag inte byggs längre: HR 26, 29, 31 Monsun, 312, 35 Rasmus, 

352, 38, 382, 42 och 49, finns det i undre roderlagret en tapp. Glappet du beskriver är ett naturlig slitage av 

tappen. Glappet har ingen omgående betydelse för rodersystemets styrka, men det känns mindre angenämt. Vi 

rekommenderar att byte ut tappen enligt följande: 

Bytet måste göras, när båten står på land. Börja med att palla upp ett stöd under roderbladet. Lossa sedan övre 

roderbeslagets mutter, se skiss. Notera att roderaxeln i underkant slutar med muttern i övre lagret. Muttern er 

många gånger täckt av spackel som måste hackas loss. När muttern är bortskruvad, kann roderaxeln dras uppåt. 

Nu er övre lagret frigjort. Undre lagret lossas genom att ta bort skruvarna, eller på eldre modeller slipa bort 

nitarna, från roderbladet. Skruvarna eller nitarna är täckte av spackelmassa. Nu kan roderbladet dras akterut. 

Undre roderbeslaget plockas isär och tappen blir åtkomlig. Tag ett mått i hålet med skjutmått och gå till en 

mekanisk verkstad och beställ en ny tapp. Varje tapps storlek blir unik för varje båt, beroende på hur stort slitaget 

varit. Materialet kan vara ickerostande propellaraxelstål, eller Essmatur A. Det senare kan närmast beskrives som 

saltvattenbeständig mässing. Normalt sett  är jobbet färdig här och rodret återmonteras enligt omvänd process. 

Roderbeslagen spacklas över.  

Har däremot slitaget gått långt, kan hålet i undre roderbeslaget ha blivit ovalt, vilket betyder, att även den del av 

undre beslaget som sitter på rodeskeget måste lossas, så att beslaget kan tas till mekanisk vekstad för uppborrning 

till cylindrisk hål. I detta fall tas ett rör el dyl för att räta upp undre roderbeslaget igjen vid återmontering. 

Beslaget monteras i spackelmassa, exempelvis Plastic Padding Glasfiberspackel, samt med de gamle skruvana. I 

övrigt återmontering enligt ovanstående beskrvining. 

Det är  bara en tidsfråga innan spacklet över roderbeslagen krymper lite. Detta kommer då att se ut som en liten 

spricka, men är inte det.Spackelkrympningen har endast en kosmetisk betydelse och har ingen som helst inverkan 

på styrkan. 

Dagens Frersritade båtar har en annan konstruktion, där ovanstående inte kan förekomma. 
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1.9 Tømme Isoterm Basic varmtvannsbeholder 

 

Tøm ferskvannstank, alle kraner og fotpumper. 

 
Drener varmtvannsbeholder: Tøm ferskvannstank, tøm varmtvann, tapp ut fra tappeplugg mens varmtvannskran 

står åpen slik at luft kommer til, slå av 220V bryter. 

 

Varmtvannsbereder, vinterforberedelse: 

Slå av 220V bryter for strøm til vv-bereder.Drener varmtvannsbeholder: Tøm ferskvannstank, tøm varmtvann, 

tapp ut fra tappeplugg mens alle varmtvannskranene står åpen slik at luft kommer til,. 

 

Varmtvannsbereder av typen Indel Indesit Basic 24: 
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Det som er innringet i rødt, merket 1, er sikkerhetsventilen og den skal åpnes ved å vri motsols og tanken 

tømmes. Vrir man langt nok, blir den stående åpen.  (Dagen etter kan du tappe litt til). Stussen er Ø 12,5mm, sett 

på Gardena slangestump og tre den gjennom motorrommet til skutebunnen, åpne varmtvannskranene i 

byssa/badet og samle vannet i en pøs. Det som er innringet med gult, merket 2, er lufteskrue Denne er for 

motorkjølevannet, som er glykolblandet og dermed ikke behøver røres. Husk å holde varmtvannskran åpen så luft 

kommer til. I tillegg kan det være lurt å løsne et rør med riflet overflate som går inn i beholderen lenger til 

venstre for å sikre lufting. 

 

Åpne kran i byssa/badet. Skru av slangen til venstre/nedenfor rød ring merket 1 på bildet av 

varmtvannsberederen og tøm den og blås i den. 

 

Det er lurt å koble en kompressor (fra Biltema) på ferskvannspumpen eller dusjen på badeplattformen og blåse ut 

vannet fra varmtvannsberederen. 

 

Noen heller på frostvæske på varmtvannsbereder isteden for å tømme den. 

 

Noen har kullfilter på ferskvannet. Filteret bør skiftes hvert annet år. 

 

1.10 Gummipakning er på vinduer 

Smør gummipakningene på åpningsbare luker og vinduer med vaselin en eller to ganger pr år. 

 

1.11 Lewmar vinsjer 

Lewmar 16ST demontering 
Bank med hammer mot en trekloss i sporet på toppen 

Løft av krave med lineleder 

Ta ut to gule klakker 

Skru opp 3 skruer 

Løft av 3 sorte skiver 

Ta ut 3 fjærer 

Løft opp ytterdelen, pass på at fjærer ikke spretter ut 

Løft opp 2 rullelager 

Løft opp svart skive 

Løft opp bolt på siden 
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Ta ut tannhjul på siden 

Løft opp akselen, pass på at fjærer ikke spretter ut 

 
Lewmar 40ST demontering 

Som over, husk: de to tannhjulene off-senter, mot båtens senterlinje: den største øverst (hvilket er i motstrid til 

Lewmar brosjyre). Sort plast distanseskive mellom de to rullelagrene. 

 

1.12 Konisk toilet skroggjennomføringsventil 

Erfaring med konisk toilett  ventil (skroggjennomføring) på 312: Sjøsatte båten etter vinteropplag, alt ok, men da 

jeg skulle stenge toalett kule bunnventil satt den fast. Skulle prøve med matolje, men får et tips bruk Zalo,.Helte 

ned i toalett ca 1-2 dl, pumpet videre og ventet ca et kvarter. Tok av dreiehåndtak og løsnet litt på messing 

stoppemutter.   Da 

løsnet ventilen. 

 

1.13 Batteripoler 

Større batterier kan leveres med forskjellige typer poler. 

 

 
 

 

 HR-37 har EUT hvor kabelen er utstyrt med et lite overgangsstykke. 
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1.14 Ny septiktank til HR-312 

Dag Bjørnesets 312, Fryd II, er fra 1985. I 2018 fikk jeg satt inn ny septiktank som ble laget på Skjerdens 

mekaniske verksted i Oslo etter mål. Tanken ble større enn originalen ved at trekanten ble strukket ut til et 

rektangel. Det ble også satt på en elektrisk pumpe som er veldig effektiv. Trykk, brrr så er det tømt. Det var 

Palli/Isbåter/Worldwide Yachtservice som stod for konseptet og arbeidet.  Alt sammen med nye slanger kostet 

23500 kr. Tanken alene 8300 kr.  

 

Den gamle tanken hadde blitt en smule utett. Det var ikke så hyggelig.   

 

Det var tidligere lagt opp til sugetømming over dekk. 
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1.15 Mast/seil/rigg 

 
Sjekk masten hvert år, se særlig på vantinnfestningene om det er sprekker. Sjekk vantene, særlig der de går inn i 

terminalene. Skift vantene om en kordel synes å være brutt. Vantene må skiftes to og to (på begge sider). 

Ikke rens/poler masten med slipemidler som f.eks. Autosol. Dette kan skade elokseringen. 

Det anbefales å gjøre følgende: Vask masten grundig med vanlig vaskemiddel, evt. polering etterpå (uten 

slipemidler). Etterpå smøres masten inn med parafinolje. Da dannes et sjikt som beskytter masten. Bl. a. bruker 

Br. Martinsson verft på Orust denne teknikken. 

Benytt spesialfett på vantskruene. 

Dersom ytterdelen av salingene er slitt: Snakk med Selden. 

Stram akterstaget dersom du seiler i hard vind. 

Popnagler kan med fordel sprayes med CRC.  

Noen båter har bøyler for å feste seilet når man rever. Her er popnagler ikke godt nok, bruk selvgjengende, 

syrefast bolt. 

Noen 312-eiere har installert targabøyle. Da kommer løygangen vekk. 
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Seil kan vaskes ved at man tar ned seilet, legger det over bommen og spyler med en vannslange samtidig som 

man vasker med en svamp. Da får man fjernet saltet. Seilmakere tar imot seil for vask, evt kontroll og evt 

vinterlagring. 

 

1.16 Diverse rundt vinterkonservering 

Vinter på sjøen i boblehavn: Slå frostvæske i alle skroggjennomføringer. Ha gjerne varme om bord. En 40W 

lyspære helt nederst i båten er tilstrekkelig (så lenge man får kjøpt slike pærer). 

 

Ved bruk av luftavfukter, må den tømmes av og til, eller feste en slange og la det renne ned  i skutebunnen. 

 

Lar man masten stå på, er det OK å fjerne noen sidevant så man står igjen med for- og akterstag og et vant på 

hver side. Ligger båten på vannet, er det lurt å lage en presenning med hull som passer til disse. 

 

Står båten på land, krever noen forsikringsselskap (og noen båthavner) at masten taes av. 

 

Sjekk zinkanoder. Skroggjennomføringer sjekkes best ved å ta av slangen og banke på innsiden av røret med en 

hammer mot en skrutrekker. 

 

Noen båter (HR-94)  har dekksdrenering i et kobberrør koblet mot skroggjennomføring (kontakt mellom to 

metalltyper). Må sjekkes. 

 

Noen har problemer med å få tak i slanger av samme diameter som båten opprinnelig hadde. Spør HR Parts eller 

Bærum Plast dersom Tess ikke kan skaffe riktig dimensjon. 

 

Stående rigg 

Stag og vant bør skiftes med en del års mellomrom (et britisk forsikringsselskap krever hvert 10. år). Forstaget 

byttes oftere enn akterstaget. Kontroller hvert år at alle wire er hele uten brudte kordeler. Kontroller T-terminaler 

og beslagene der disse går inn i masten. 

 

Den midterste seksjonen i den faste glassvindskjermen kan åpnes og hengslene er limt på glasset. HR Parts kan 

opplyse om til limtypen. 

 

Rattstyring: Dersom båten glir tyngre på roret, kan det skyldes at wiren inne i strømpen har en brudt kordel. 

Wiren bør smøres (som en sykkelbrems). 

 

Sjekk gass/gir-wiren og dens festepunkter. 

 

1.17 Skrog/plast/blåmaling 

Sjekk skroggjennomføringene ved å skrape på overflaten. Sjekk særlig kobberdelen som forbinder 

gjennomføringen med slangen fra cockpit-dreneringen. 

Vinteroppbevaring på sjøen: Sjekk hva forsikringsselskapet sier. Dersom man har skroggjennomføringene lukket 

om vinteren, så steng kranen, hell på frostveske, åpne kranen et meget kort øyeblikk så kulen blir fylt med 

frostveske og lukk den deretter. 

Svenska Kryssarklubben har utarbeidet en grundig rapport om skroggjennomføringer. En kortversjon sto i 

medlemsbladet På Kryss, se vedlagt. 
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Blåstripe: Denne kan friskes opp med Autosol. Owatrol har en olje som også funker bra. Ikke rubb blåstripen, 

bare lett  polering. Litt krakkelering må man leve med. 
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Blåstripe på eldre HR-båter: HR Parts forteller: «International 708 nr. 1015 

Eller: 

International 30% Mörk blå nr. 018  och 70% Mellan blå nr. 104.” 

 

En eier av båt fra 1985: 

”Malingen har de vanligvis hatt på lager hos Jernia Skillebekk. 

 

Jeg har justert blandingsforholdet for å få den mørkere, til ca. 40/60 fremfor 30/70 som oppgitt fra HR-parts. 

Nyere båter som din er også mørke i blåfargen, jeg ser ikke bort fra at det bør være omlag 50/50 blanding.  

Jeg maskerer med blå tape som holder litt, vasker over med tynner, maler med rull eller pensel om det er 

flekking. Stryker ut bobler og slikt med en fordriver. Det blir ikke som nytt men det blir ok.» 

 

 

1.18 Interiør 

Dersom man leverer et slitt dørkteppe til en teppebutikk, kan man få laget et nytt ferdig kantet med nøyaktig 

samme mål. 

 

Bjørno's Møbeltapetsering, Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad, tlf  66 90 55 40. Utfører alt i madrasstrekk, 

kalesje- og sprayhoodreparasjon etc. Gjør svært pent arbeid. Leverer man madrassene her, lager de 

avtagbare trekk som festes med bånd med borrelås. 

 

Har god erfaring med å skrubbe sprayhood med Jif og deretter impregnere. Har god erfaring med Acapella 

impregnering. 

 

Glidelåsene til sprayhooden er utsatt. Skal man lage ny sprayhood, er det lurt å få laget en «flipp» som brettes 

over glidelåsen og beskytter den. 

 

Dersom man lar madrassene ligge om bord om vinteren, er det lurt å legge noe under slik at madrassene løftes litt 

over sengebunnen. 

 

Dersom man har mugglukt i et rom, kan man blande Biofresh 50/50 med vann og spraye på. Dette middelet er 

mye brukt av forsikringsselskap ved fuktsanering. 

 

Treverk inne: Tørk av. Noen bruker møbelpolish. HR Parts leverer lakk og en tusjpenn som kan benyttes til å 

gjøre riper usynlig. 

1.19 Seils på åpnet hav 

Skal man seile regatta på åpent hav, må man følge ISAFs sikkerhetsregler. Disser er relevante også for seilas 

utenom regatta. Det kreves sikkerhetskurs, flere tilbyr dette. 

 

Noen ting på huske på: Redningsflåte, nødpeilesender, våtdrakt, MOB-utstyr, ekstra manuell lensepumpe inne, 

sikkerhetsline, kutterstag, tricolor navigasjonslanterne i mastetoppen, 1.hjelpsutstyr, radarreflektor (de som er 

rørformet er lite egnet), plankebiter for å spjelke bom eller benbrudd, biter med seilduk og sysaker, lisser eller 

lignende som skal hindre nedgangsdøren i å falle ut ved rundvelt…. Se gjerne Siller Lass’ webside 

http://www.sillerlass.no/ 

 

For å løfte opp en person som har falt i vannet, kan en god løsning være å ta et gammelt storseilskjøte med 3-slått 

talje og feste denne i et fall og så vinsje opp. Antagelig er det gunstigst å varsle om hjelp med en gang. 

 

1.20 Anker 

Nå leverer verftet Lewmar Delta, tidligere CQR. CQR får gjerne dårligere resultat enn mer moderne ankere i 

tester, men langturseilere er begeistret for denne ankertypen. Mange foretrekker et Bruce-anker akterut. 

 

Daumann er lurt når man ankrer med tau.  

http://www.sillerlass.no/


Hallberg-Rassy Klubben Norge      Tekniske tips 

 

Side 42 av 95 

 

Kjetting er bedre enn tau. 

 

Ankerbøye er lurt for å vise hvor ankeret ligger (bør ha et lite lodd og en trinse så den ligger akkurat i 

vannskorpen). Kast ut bøyen før du kaster ut ankeret. Tripline er lurt så man kan dra opp ankeret i den andre 

retningen. 

 

Det kan være problematisk å få en overgang kjetting/tau til å gå rundt kabelaret på ankervinsjen. Sjekk med 

Industri Lambertseter. 

 

For skjøting av kjetting må man få sveiset et kjettingledd. 

 
Ankerseil er bra. Må festes stramt og skjøtet må føres stramt mot midten av båten. 

 

1.21 Førstehjelpsutstyr 

Plaster 

gasbind, heftplaster, støttebandasjer 

pinsett, syketermometer, flåttpinsett 

Sterile adhesive kompresser 

Sterilt saltvann til øye og sår skylling (20x2ml for eks) 

Isposer  

Munn til munn maske 

Infohefte om førstehjelp 

Steristrips for å holde sammen rene kutt 

 

Av legemidler kan følgende være greit å ha ombord, men det er sjelden får bruk for det: 

Sårsalve - Bacimycin, Brulidine eller Eurax 

Ibuprofen tab. - eks. Ibux 400mg 

Imodium mot diarre 

Xylokain smertestillende salve mot stikk 

Pursenid mot forstoppelse 

Zyrtec mot allergi, mygg stikk mv 

Postafen eller Kwells - mot sjøsyke 

Paracet 500 mg mot smerter 

Solbeskyttelse 

Midler mot mygg 

For de som ikke har noe fra før, kan følgende anbefales: 

En enkel måte å lage en kit på er å skaffe f.eks. en førstehjelpspute (Sanoflex) fra Clas Ohlson. De har en til kr 

249 og en som er noe større til ca. kr 400.  

Det finne også større bokser som egner til større reiser langt fra land og apotek. 

 

Så kan legemidlene, som nevnt ovenfor, kjøpes i tillegg og forhåpentligvis får plass inn i puten. 

 

1.22 Etterfylling av fettpresse 
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1.23 Fjerning av vanskelige bunnventiler 

På båt med gjenstridige bunnventiler, og for trangt imellom spanter til  å få på rørtang eller skiftenøkkel på 

innsiden:  Gjorde følgende: 
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1. Slipte av «upset» av stuss på utsiden av båten med vinkel sliper 

 

2.  Stengte kuleventil 

 

3.  Med en passende jernstang ført opp inni ventil fra utsiden mot stengt kule, slo på jernstang med slegge og slo 

ventilen opp og inn i båten 

 

Ganske primitiv måte, men om man sliper av stussen forsiktig fra utsiden går dette fint. 

 

2. Hvem gjør hva 

2.1 Generelt 

2.1.1 Hallberg-Rassy Varvs AB 

Hällavägen 6 

SE-474 31 Ellös 

Sverige 

Telefon +46-(0)30454800 

Fax +46-(0)30451331 

e-mail: info@hallberg-rassy.se 

 

Hallberg-Rassy representeres i  Norge av NorMaritime AS, Dronningen 1, Bygsøy, 0287 Oslo, telefon 

91771451,  email: post@normaritime.no 

2.1.2 HR PARTS AND ACCESSORIES 

Box 33, S-474 21 Ellös 

Telefon: +46(0) 30454990 ma-to 08.00 - 10.00, fredag 12.00 - 13.30. 

Fax: 046(0)30454991 

e-mail: info@hr-parts.com 

2.1.3 Isbåter 

Palli Gardarsson,, Stranden 30, 0250 Oslo, tlf 95147465, email: palli@isbater.no. Utfører alt mulig, benyttes av 

HR-importøren til garantiarbeid. Har god erfaring med ham. 

2.1.4 Slevikkilen båtbyggeri 

+47 69328870, mobiltelefon +47 91149769 er et godt verksted. 

 

 

2.2 Trearbeid, vinteropplag, fullservice 

2.2.1 Kungsbacka Marinsnickeri AB 

Roger Stål på Kungsbacka Marinsnickeri AB på tel: Tel & fax: 0300 - 212 90 

 

2.2.2 Ingemar Martinsson’s Båtbyggeri - Orust 

Spesialitet: tilvirkning av benkesatser i natet teak 

Björkåsvegen 2, SE 473 32 Henån 

Telefon 0046-30430679 

Mobil: 010-875625 eller 070-6260309 

(Gjør meget pent arbeid. Pris for komplett sett benkesatser for HR 26 i 1997 (6 flater) er SEK 5 000,-.) 

Hjemmeside: http://www.martinssons-batbyggeri.com 

Email: ingemar@martinssons-batbyggeri.com 

 

mailto:info@hr-parts.com
mailto:palli@isbater.no
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Under benkeplatene limer man fast en gummipakning slik at vann ikke skal sprute ned i benken. Slike pakninger 

kan fåes hos Metro Skips- og Industrirekvisita A/S, Nils Hansens vei 7, 0667 Oslo, telefon 23375560, fax  

23375570. 

2.2.3 Lotsarnas Träverkstad - Udevalla 

Telefon 004652210091. 

Gjør eksklusive skipsbord m.v. ifølge egen oppgave. 

2.2.4 Brøderna Martinsson Varvs ab 

Svineviken 2741, S-473 95 Henån, Sverige, tlf+46(0)30459054, email: info@martinssonsvarv.se 

http://www.martinssonsvarv.se/indexsve.htm. Utfører alt i vinteropplag, oppussing, reparasjon, har meget godt 

rykte. 

 

2.2.5  Brødrene Rønning snekkerverksted 

Arne og Kjell Rønning 

Torstadbakken 4 

1364 Hvalstad (åpent 0700-1630, men ring før du kommer da de kan være ute). 

66980788 

p-søk 96663340 

mobil 94243331 

2.2.6 Lidkøpings Båtsnickeri AB 

Fiskargatan 7, S – 53130 Lidköping, telefon 0510-20100 

Lager ferdige teakbenkesatser, dørk, cockpitbord etc. for en del gjengse båttyper inkl HR. 

2.2.7 Billingstad Trelast 

Billingstadsletta 28, Pb 254, 1372 Asker, telefon 66846000, 8-16 (8-13) 

Leverer teak og har mange standard lister og rundstokker. 

 

2.2.8 Bergalund ( Leif Andersson) på Orust 

Bergalunds sn ickeri  

Telefon; +46 304 45291 

Mob: +4 46 70 732 4065 

Mail: bergalund@gmail.com 

 
En 312-eier har fått skiftet nytt teakdekk og teak i sittebrønnen på 312 mk1, 85 modell. Vi har et vennepar med 

samme type båt som har gjort det samme samtidig med oss. Vi kom i fjor i kontakt med Leif Andersson på 

Orrust. Han har arbeidet på verftet i mange år og har for noen år siden begynt for seg selv hjemme. Han og kona 

Madelen skifter teak og div. trearbeider. Kona er utdannet møbelsnekker og formingslærer.  I fjor hentet de 

båtene fra Oslo og hadde de hjemme på vinteren. De vinterkonserverte båtene og hadde strøm om bord. På 

vårparten tok de inn båtene i sin "hangar" og skiftet dekk og sittebrønn. De slipte ned fotlisten og reparerte 

denne. De skiftet foring nederst på roret da denne var slitt. De malte opp den blå linjen, monterte ny rodkick og 

skaffet en ny sprayhood til min båt til hyggelig pris. De oppbevarte mye av "løsøre" vi hadde i båten innomhus. 

Vi besøkte dem et par ganger og  ble godt tatt i mot. Det er mulig å arbeide på båten selv etter avtale. De polerte 

og stoffet. De satte bort malearbeidet , rep av foring og polering og stoffing til andre. 

Vi er svært godt fornøyd med arbeidet, prisen og den personlige servicen vi fikk fra Bergalund. Vi betalte 

(inkl.mva) 70.000sek for dekket og 15.000 sek for sittebrønnen. De reklamerer aldri, og får jobber på sitt 

renome. De tar 5 båter i året. 

 

2.2.9 MK Båt 

Martin Kamperhaug er båtbygger og driver firmaet , han la nytt dekk på en  HR-312 i 2009. Arbeidet er meget 

bra utført, og ble gjennomført til avtalt tid og pris.  

Verkstedet befinner seg på Grimsøy ved innløpet til Skjebergkilen. 

Hjemmeside: www.mkbaat.no   

mailto:info@martinssonsvarv.se
http://www.martinssonsvarv.se/indexsve.htm
http://www.mkbaat.no/
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2.2.10 Orust Yacht Service 

https://www.orustyachtservice.se/ 

 

2.2.11 Promhavn Slipp AS 

Innvendig trearbeid i båt, beliggende i Nærsnes: Promhavn slipp as 

Sondre Noraberg, Epost: promhavn@promhavn.no 

 

 
 

2.3 Toilet 

2.3.1 Wilcox Crittenden 

Toilet av typen Wilcox Crittenden og andre importeres av Leif H. Strøm A/S,  Hasleveien 15, 0571 Oslo, telefon 

23233970, fax 23233971. 

Her kan man kjøpe reparasjonssett. 

 

Nåværende båter har toilet av typen Jabsco, som bl.a. forhandles av La-Sa. Reparasjonssett finnes. 

 

2.4 Bytte av gummibelg til S-drev. 

 

2.5 Varme- og kokeapparat 

2.5.1 Neptus 

Forhandler og verksted for gassbaserte kokeapparat: Neptus A.S., Høymyrmarka 7, 1391 Vollen, telefon 

66759950, fax 66759951. 

 

2.5.2 Åsen Båt og Fritid 

Parafinbaserte kokeapparat. Smalvollveien 30, telefon 22721516. 

 

2.5.3 I.M.S. i Sandefjord 

Reparerer Thermo parafinbaserte varmeapparat. I.M.S. Østerøyveien 33, 3236 Sandefjord, telefon 33466939. 

Enten levere apparatet der, eller legge båten i Sandefjord Gjestehavn. 

 

2.5.4 Uniflame Supply AS i Drammen 

Holstetajet 25, 3022 Drammen, Postboks 806, 3007 Drammen, telefon 32825549, mobil 91593370.  

http://uniflamesupply.no/  

Uniflame Supply AS er leverandør av servicedeler til produkter fra Optimus i Norge, og har også ansvaret for 

service, reparasjon og reklamasjonsbehandling på produkter fra Optimus, Trangia, Plein Air og Parker, på vegne 

av Nordic-Lutra AS. I tillegg selges produkter fra nevnte produsenter, samt ArX og Light My Fire. 

 

2.5.4 TSG Båt og Motorservice 

 
TSG Båt og Motorservice på Strømmen (bak , telefon 6380 2089, hadde alle deler våren 2004. De sender også i 

posten (spør etter Monica)! 

  

https://www.orustyachtservice.se/
mailto:promhavn@promhavn.no
http://uniflamesupply.no/
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2.5.5 Termomarin  A/S 

Sandefjord, telefon 33420090 har deler til Wallas. 

 

Thermo 2500 benytter samme veke og glødetråd som Wallas 1800. 

 

TermoMarin importerer Isotherm varmtvannsberedere og kjøleskap. I Oslo-området benytter de en reparatør  

Geir Bergdølmo +47 90029189. 

2.6 Plast. 

2.6.1 Skillebekk Jern og Farge 

Godt utvalg i gelcoat og reparasjonssett. Telefon 22446638, fax 22558854 

 

2.6.2 P.A. Teknik AB 

Marieholmsgatan 50, S – 415 02 Göteborg, telefon +46 31 25 55 10, mobil +46 706 83 85 89 utfører alt  

plastarbeid, etter sigende svært pent og ordentlig. 

 

2.6.3 Bærum Plastservice 

Fekjan 80 Postboks 145 , 1378 Nesbru 

Telefon 66845000 

Telefaks 66 84 51 81 

Mobiltelefon 975 45 000 

www.baerumplast.no 

 Email: www.baerumplast.no 

 

2.6.4 Båtservice 

Svein Leksås på Slemmestad utfører plastreparasjoner, tlf  91326717. 

 

2.65 Høybråten Båtservice 

 i Drøbak utfører plastreparasjoner tlf 64936000 

 

2.65 Plast&Montering 

Erik Røvig dekker mange fagområder, ekspert på montering av baugpropell. 

2.7 Instrument 

2.7.1 as Kellox 

Leverer VDO. Pb 170, 1401 Ski. Telefon 64945000, fax 64946978. 

 

2.7.2 Silva 

Silva Nexus og alt i Watski-katalogen  importeres av Herman Gotthardt AS, Dælenenggata 20P, 0502 Oslo, 

telefon 22716090. Forhandles av Toms Motor på Furuset, Swang (Watski) på CC Vest og Hovdan. 

 

2.8 Rustfritt 

2.8.1 Nylanders Rostfria AB 

Plåtvägen 1 

S-43010 Tvååker 

004634047050, fax 004634047462 

http://www.baerumplast.no/
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Lager pulpiter etc. 

2.8.2 Brdr Martinssons Varvs AB 

Svineviken SE-473 95 Henån 

Telefon 004630459054, fax 004630459440 

Lager manntau, rigg etc. 

2.8.3 O. Dalsøren 

Biterudveien 3 

1370 Asker 

telefon 66780592 

Stålarbeid etc. 

2.8.4 Skjerdens Mekaniske Verksted 

Brobekkv. 102 B, 0582 Oslo, tlf 22194150, faks 22194377, email verkasos@online.no 

 

2.9 Trekk 

2.9.1 Rössy Kapell AS 

S-45043 Smögen 

004652332875, fax 00465233847 

Leverer originale sprayhooder, strorseiltrekk etc til HR. 

2.9.2 Norske Båt- og Biltrekk A/S 

Reparerer kalesjer, sprayhood etc., puter, skaffer materialer 

Elisenbergveien 35 (inngang Gimleveien) 

Boks 2532 Solli 

0203 Oslo 

telefon: 22448401, fax 22449473 

2.9.3 Bjørno's Møbeltapetsering 

Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad, tlf  66 90 55 40. Utfører alt i madrasstrekk, kalesje- og sprayhoodreparasjon 

etc. Gjør svært pent arbeid.  

 

2.9.4 Somvyl trekk innvendig 

Skott og oppunder dekk er trukket med et mykt plaststoff som heter somvyl. Den fabrikanten som verftet benyttet 

tidligere, finnes ikke lengre. Andre farger og mønstre er imidlertid tilgjengelige. Sleipner i Fredrikstad har en 

butikk, Båtbua, som forhandler noen typer. Hovdan i Oslo har 3 av de samme typene. 

 

2.9.5 Fjerning av jordslag 

Shipshape jordslagsfjerner skal virke effektivt, leveres av Euro Systemer AS, tlf:69 31 32 92 

 

2.9.6 Formsydd presenning 

Til vinteropplag med masten på: Tore Smerud, Norena Presenning AS.  67079414 

 

2.9.7 Salmaker nær Nærsnes 

Systua i Båtstø (Systua Madsen) systuamadsen@gmail.com tlf 998 68 587 

 

mailto:systuamadsen@gmail.com
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2.10 Tepper, gardiner 

2.10.1 Torsten Pettersson 

Gøteborg 

004631992020, fax 004631992234 

Lager båtputer, gardiner, dørktepper etc. 

 

2.10.2 Teppeabo/Jan Larsen 

Dørktepper kan leveres av Teppeabo,  Fyrstikkbakken 3 på  Bryn. Ta med det gamle dørkteppet, plukk ut ønsket 

kvalitet fra en rull (god ullkvalitet er å foretrekke) og Teppeabo lager nytt ferdig kantet med samme mål. Pris 

1998 for HR 26: kr 588,-  

 

Møbeltapetserer Jan Larsen, Grefsenveien 58 (første bygning på venstre hånd etter at du har krysset Store 

Ringvei), tlf  22159930 (8-16) kan sette på knappene. Ta med det gamle og det nye teppet slik at han kan tilpasse 

knappene til målene. Han lager også båtputer og kan levere madrasser med trekk. 

2.11 Luker 

2.11.1 N.C. Bjerg 

DK-3320 Skævinge 

004548210211, fax 004548210246 

Har levert luker, vinduer, lysventiler etc til eldre HR. Firmaet er konkurs og maskiner, rettigheter, reservedelssalg 

og produksjon er overtatt av det norske firmaet ERTEC,. 

 

2.11.2 ERTEC 

4934 Nesgrenda, tlf. 37196500 (spør etter Søraker, email: geir.soraker@ertec.no). Ligger i nærheten av 

Tvedestrand. Lager vindskjermer til dagens båter. ERTEC har gitt meg god service og sendt deler til en gammel 

luke. 

Opplysninger pr mai 2003: Den luketypen fra N. C. Bjerg som i en periode sto i HR26 er i produksjon: 

dekksluke type 3505. Denne er ca 500 x 500 mm. Utførelsen er tilsvarende den du har i båten, men med ny type 

håndtak og acrylglass. Prisen er 3890,- + mva + oppkrav. Leveringstid er ca 6 uker etter bestilling. 

2.12 Motor 

2.12.1. La-Sa Båt og Motor 

Drammensveien 214, Pb. 59, Skøyen , 0212 Oslo, Telefon +47 24 12 68 80, faks delesalg  +47 24 12 68 81, faks 

administrasjon: +47 24 12 68 90, E-mail: post@lasa.no gjør pent arbeid ved utskifting av motor. Har dyktige 

mekanikere og båtelektriker. 

 

2.13 Slanger etc. 

2.13.1. TESS 

TESS, Verkseier Furulunds v. 9, PB 52 Alnabru, 0614 Oslo, telefon 23141110 fax 23141137 har et godt utvalg i 

alle slags slanger og koblinger, inklusive spesialslanger for septik. 

2.13.2. Industrifokus, Tools Industri 

http://www.industrifokus.no Alf Bjerckes vei 14, 0582 Oslo I nærheten av Alnabru, har godt utvalg i viftereimer. 

 

mailto:post@lasa.no
http://www.industrifokus.no/
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2.14 Kjøleanlegg 

2.14.1 Isoterm 

Isoterm importeres og repareres av Termomarin AS, Pb 1026, Fokserødveien 31, 3204 Sandefjord, telefon 

33420090, fax 33420091, email: post@termomarin.no 

2.15 Takstmenn 

2.15.1 Are Wiig 

Are Wiig Båt og Takst 

batogtakst.no 

Gamle Isveien 2  

3475 Sætre 

 

2.15.2 Knut Tronstad 

Norsk Båt-Taksering 

 post@baattaksering.no 

Telefon: 907 45 007  

Besøksadresse: Norittveien 10, 1555 SON 

 

2.16 Fjerning av gammelt bunnstoff 

2.16.1. Clean & Coat 

Clean & Coat  https://clean-coat.no/ tlf 90120977  i Oslo. Firmaet dekker til rundt undervannskroget og legger 

presenning på bakken, fjerner bunnstoff med spyling med en blanding av glass og vann, og fjerner avfallet under 

båten og leverer dette på et deponi. 

http://batogtakst.no/
https://kart.gulesider.no/veibeskrivelse/+/Gamle+Isveien+2+3475+Sætre?c=59.6852760,10.5214186&z=10&mode=route&r=car;F00;-1;0;0;;59.6852760;10.5214186;Are%20Wiig%20Båt%20og%20Takst,%20Sætre
https://kart.gulesider.no/veibeskrivelse/+/Gamle+Isveien+2+3475+Sætre?c=59.6852760,10.5214186&z=10&mode=route&r=car;F00;-1;0;0;;59.6852760;10.5214186;Are%20Wiig%20Båt%20og%20Takst,%20Sætre
mailto:post@baattaksering.no
https://clean-coat.no/
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3. HR-26 
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3.1 Verftets spesifikasjoner 

 

 

Produsert i 469 eksemplarer 1978 - 1985 

 

Konstruktør Olle Enderlein 

Skroglengde 7,95 m 

Bredde 2,68 m 

Dypgående 1,40 m 

Deplasement 2500 kg (det sies at en båt som tas opp med mobilkran hver høst veier 3500 kg) 

Kjølvekt 1100 kg 

Seilareal 32 m2 

Mastehøyde over vannlinje 12m 

Antall køyer 4 

Motor Volvo Penta MD 5A (det er kjent at noen har 5B, 5C eller 2001) 

Ytelse 7,5 hk 

Fart for motor 6 knop 

Ferskvanntank 65 l 

Dieseltank 40 l 

 

 

Spesifikasjoner (fra 1977) 

 

Skrog: 

Glassfiberarmert polyester (GRP). Farge: hvit 

Under vannlinjen behandlet med GRP-primer, to-komponent polyuretan-primer og rød tinn-basert bunnstoff. 

Ballastkjøl i jern, innstøpt og fullstendig beskyttet av GRP 

Skott i marinefinér 

Solid støpte rorlagre i bronse 

 

Dekk og overbygning 

GRP sandwich konstruksjon med polyvinyl cellulær plast som kjernemateriale for styrke og isolering. Farge: 

Elfenbenshvit. 

Skrog og dekk fullstendig  sammenføyet med overlappende GRP laminat. 

Fenderlist i PVC rundt hele båten. Dekket har innstøpt antiskli-overflate.  

To 1,5” dreneringsslanger fra den vanntette, selvlensende cockpiten. 

 

Mast og rigg 

Mast og bom i sølvanodisert lettmetall, profil 137/112 mm og 11/81 mm. 

Masten står på dekk rett over forsterket skott. 

Ett par bakoversveipte salingshorn tillater trimming av masten. Bommen er laget for doble hurtigrev (Jiffy reef). 

Bomløfter. Interne fall. En fallvinsj. 

Storseilskjøte, 4-delt, med clamcleat. 

Skjøteløper på X-spor på brodekk. 

Fokkeskjøte i flettet nylon. 

To rustfrie, regulerbare sleider på skinner for fokkeskjøtene. 

Ytre og indre vant i Ø 6 mm  1x19, akterstag Ø 5 mm rustfri stål riggingwire med pressede terminaler og 7/16” 

rustfrie vantskruer. 

Forseil- og storseilfall Ø 5 mm 7x19 rustfri wire med terylenhale. 

Rustfri vantfeste med innvendig stag til hovedskott. 

 

Seil 

Storseil: 16,4 m2 - 250 g/m2 

Forseil: 15,5 m2 - 250 g/m2 

Opsjonelt tilgjengelig: 

Genoa:  20,8 m2 - 175 g/m2 

Mellomfokk: 10,8 m2 - 250 g/m2 

Stormfokk:   5,2 m2 - 280 g/m2 

Spinnaker: 44,5 m2 -   50 g/m2 
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Storseilet har to rev, cunningham og seilnummer. 

Alle seil leveres med sekk og nødvendige spiler. 

 

Utstyr 

Skjøtevinsjer, to Lewmar 25 eller tilsvarende. 

Clamcleats for skjøtevinsjer. 

4 10” fortøyningskryssholt 

Pulpit og pushpit i rustfritt stål. 

Rekkeliner med 3 par rustfrie støtter, høyde 500 mm 

To vinduer i varmeherdet glass i aluminiumsrammer 

Aluminium fremre luke med 12 mm gjennomskinnelig acryl glasspanel og solid ramme, type Gebo eller 

tilsvarende. 

Lensepumpe, type Beros. 

Lettvektsanker 12 kg 

3 fortøyningsliner 10 m 

4 fendre 

Båtshake 

Flaggstang 

Navigasjonslanterner, internasjonale. 

Vanntank 65 l. 

Badeleider. 

 

Motor 

Volvo Penta Diesel MD 5A, 7,5 hk med seildrev 110S, reduksjon 1,66:1 og med betjeningshåndtak 

12 V elektrisk anlegg med 35A generator. To batterier, 60 Ah hver, med separate kretser for motor og forbruk. 

Motorkontrollpanel med optisk og akustisk alarm for temperatur og oljetrykk, varsellys for generator. 

Fjernkontroll for start og stopp. 

Foldepropeller. 

Motor og drev er montert som en enhet på gummilabber. Motorfestet i GRP danner et trau under motoren. 

Motorrommet er lydisolert for lavest mulig støynivå. Motoren er lett tilgjengelig. “Våt” eksosrør i gummi med 

spesiell Volvo lyddemper. Rustfri drifstofftank 40 l under cockpit-dørken. 

Drivstofftankmåler og sikringer i elektrisk tavle med 12 V uttak. 

 

Innredning 

Førsteklasses utførelse i utvalgt mahogny, håndrubbet og behandlet for silkeglatt overflate. 

Plassen er utnyttet på følgende måte, regnet forfra: 

Vann- og gasstett stuerom for anker og liner og også for eventuell gassbeholder, tilgjengelig fra dekk. Rommet 

drenerer til sjøen. 

Forpigg med komfortabel dobbel køye, lengde 2,0 m, skulderbredde 1,6 m. Vanntank og stuerom under køya. 

Skrogets innside er kledd med mahogny over køyene. Hyller på begge sider. 

Marinetoilett, vaskeservant med ferskvann fra fotpumpe. Klesskap og speil. Ståhøyde 1,7 m. Foldedør til 

salongen. Salongen har to køyer på henholdsvis S og BB side, lengde 2,0 m. 

Salongkøyenes rygger kan svinges opp. Bakenfor er det stuerom. Dype hyller over ryggene. Skrogsidene over 

køyene har mahognypanel. 

Undersiden og oppunder dekk er kledd med Somvyl. 

Foldebord 90x70cm. Madrassene er laget av tung polyether skum, 10 cm tykk, trukket med møbeltrekk. 

Leselamper ved alle køyer. 

L-formet bysse med rustfri vask og ferskvannspumpe. Isolert isboks, 70 l. To-bluss paraffin kokeapparat, 

kardangopphengt. Skap for skaffetøy. Arbeidsflater i laminert teak. 

Vegg-til-vegg tepper 

Stor, komfortabel cockpit. Tre store stuerom. Stueroms lokk i teak. Teaktrallverk på dørken. 

 

Ventilasjon 

Luke til å åpne i forpigg. 

En rustfri ventilator på fordekk og en på salongdekket. 

Ventilasjonsriller i luke ned til salong. 

 

Hallberg-Rassy 26 Standard er utstyrt etter ovennevnte spesifikasjon. 
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Halberg Rassy Scandinavia har i tillegg følgende utstyr: 

Sprayhood 

Varmeapparat 

Kompass 

Cockpit-bord 

Brannslukker 

Windex 

Holdingtank for toilet 

Storseiltrekk 

 

Hallberg-Rassy 26 Europa har i tillegg følgende utstyr: 

Kompressor for isboks 

3. batteri 

VDO elektrisk sumlogg 

Seafarer ekkolodd 

Spinnaker 

Spinnakerutrustning 

 

3.2 Optimus kokeapparat 

 

HR-26 er normalt utstyrt med Optimus 155 kokeapparat. Disse benytter lampeolje eller lampeparaffin.  

 

Man bør av og til skru til pakkboksen (der røret fra regulatorrattet går inn i brenneren) og likeså dysen på toppen 

i midten. En gang pr år bør man skru ut pumpestangen og sette inn gummistemplet med vaselin. 

 

3.3 Vannlekkasje inn i båten fra fremre ankerbrønn. 

 

Under seiling på hard kryss (babord halser) med sterk helning har jeg hatt vanninntrenging på dørken. Vannet 

kom fra den fremre delen av båten, under køyefronten. Det smakte salt. Ved å tørke med en fille rundt loggen og 

skrogventil for vann inn til toilet, konstaterte jeg at vannet ikke kom herfra, men fra et sted lengre forut. Her er 

det ingen skroggjennomføringer.  Under den sterke slingringen skvettet det vann inn gjennom dreneringshullet 

inn i ankerbrønnen. Herfra er det et hull inn i båten for ferskvannsslangen. Vannet sto så høyt opp i ankerbrønnen 

under den sterke slingringen slik at det rant herfra inn i båten.  Man bør tette hullet rundt slangen med 

tetningsmiddel. 

 

3.4 Diesel 

 

Diesel pumpes fra bunnen av tanken. Dette medfører at dersom det er skitt i bunnen av tanken, skal man kunne 

observere dette på et tidlig stadium ved å se på dieselen i glasskoppen i vannutskilleren. 

 

3.5 Bytte av motor. 

 

Kilde: Åsmund Tveit HR 26 465/85. 

 

På prod.nr 465 var det installert en ensylindret, sjøvannskjølt VP2001/120S. Vinteren 98/99 ble denne skiftet ut 

med VP2020/120S (3 sylindre, 18 hk, ferskvannkjølt). Arbeidet ble utført på La-Sa, Vollen i Asker. 

Plastarbeidene ble utført av Bærum Plastservice på oppdrag fra Las-Sa. Hullet til drevet måtte flyttes akterover 

for å gi plass. 

 

Adgang til vedlikeholdspunkter synes å være meget god. I tillegg er det montert 3-bladet foldepropell, 

vakumventil, landstrøm med likeretter med to uttak a 5 A med elektronisk styrt lading av begge batterikretsene, 

og vannutskilleren er erstattet av et CAV filter. La-Sa og deres underleverandør på plastarbeid, Bærum 

Plastservice, har utført et pent arbeid. 
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Våren 2001 tegnet 356/83 følgende avtale med Marin-Tech i Horten. 

 

Bestillingen omfatter: 

- MD2010 motor på 10 hk 

- Seilbåtdrev MS25S (svarer til tidligere 120S) 

- Installasjon (støping av nye motorfester eller endringer av hullet for S-drevet skal ikke være nødvendig) 

Prisen er NOK 58.000 inkl. moms. 

 

Opptak og utsetting av båten kommer i tillegg. 

 

Ny to-bladet fast propell med stigning 14x8 (anbefales av Volvo Penta) vil komme på NOK 1.900 inkl. moms. 

Ny to-bladet foldepropell kommer på NOK 6.000-7.000 inkl. moms. 

3.6  Tilbaketrukne fall 

 

Ved å dra fallene bakover, reduserer man behovet for å bevege seg på dekk. Arne Berg (HR26, senere 

solgt til utlandet) har trukket akterover fokke-, storseil- og spinnakerfallene, cunningham, flaterev, rev 1 

og bomuthal. Fortsatt må han opp på dekk og huke i rev-kroken. Der beslagene er montert, er divinycell 

fyllmaterialet fjernet og erstattet med finerplater som er støpt fast. Etter første sesong var det ingen 

lekkasjer i noen av de 36 hullene som er boret i dekket. 

 

3.7 Anordning av hanefot i akterstaget 

 

Kilde: Odd Georg Skjemstad, HR 26 440/83. 

 

Formål: Forbedre utveksling ved trimming av riggen 

 

Av utstyr trenger du: 

 

 En solid enkeltblokk m. svirvel for minst 8mm tauverk 

 ca. 3 m tau av 8mm Spectra (eller tilsv.) 

 2 (eller 3) rustfrie sjakler 

 taklegarn 

 

Slik går du frem: 

 

 Demonter eksisterende haling for akterstaget. Dette skal brukes i det nye opplegget. 

 Fest en sjakkel i terminalen på akterstaget og monter enkelt-blokken der 

 Lag en løkke i ene enden av tauet og surr dette med taklegarnet tilstrekkelig (her finnes mye bra 

litteratur på hvordan). Fest ei sjakkel i enden av tauet og monter dette fast i den før nevnte 

halingen som forblir på samme sted som før. Avstanden mellom blokkene i halingen vil bli en del 

kortere da du må tilpasse lengden på halingen mot blokken i akterstaget. 

 Før Spectra-tauet gjennom blokken i akterstaget og mål til riktig lengde ned til festet i 

akterpushpiten på babord sidebord. På vår båt (440/83)  var haling/akterstag festet til styrbord 

side fra før. Nå lager du ei ny løkke i enden av Spectra-tauet og bruker taklegarn også her. Festes 

deretter fast med ei sjakkel. 

 VIPS… så er du ferdig…enkelt og greit. 

 

Til slutt nevnes: 

Halingen på vår båt har en utveksling på 1 : 3. Ved å lage hanefot for akterstaget vil utvekslingen 

fordobles, noe som merkes ganske betraktelig ved bruk. Vær forsiktig når du prøver dette første gangen 

slik at du ikke ”overstrekker” riggen (om dette er mulig da…?) 

Aktersaget kan også kortes inn noe, eks. 50-60 cm. Dette bedrer vinkelen på hanefoten uten at vi kan påstå 

at dette bedrer noe som helst utenom kanskje utseende. En slik inngripen fordrer at fagfolk 

utfører/monterer ny terminal på enden av aktersaget. Lengden på Spectra-tauet vil følgelig også bli noe 

lengre da. 
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Vi anbefaler likevel å prøve den først nevnte utførelsen først, for derved å se hvordan det hele fungerer. 

Blir man misfornøyd, kan det hele tilbakestilles meget enkelt. 

For de av oss som har cockpit-telt av typen Spesial-HR26, endres vinkelen for festesnorene bakerst da 

disse er ment å festes i aktersaget på opprinnelig plassering. 

 

 

3.8 Ankervinsj forut 

Et eksempel på montering av ankervinsj i baugen på HR26: 
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3.9 Glapp i roret 
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4. HR-29 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Hallberg-Rassy Klubben Norge      Tekniske tips 

 

Side 60 av 95 

4.1 Verftets spesifikasjoner 

 

Det ble bygget 571 båter 1982-1994. 

 

Konstruktør Olle Enderlein 

Lengde 8,9 m 

Bredde 2,83 m 

Dypgående 1,59 m 

Deplasement 3 800 kg 

Kjølvekt 1 750 kg 

Seilareal 38 m2 

Motor Volvo Penta 2002 S120B 

HP/kW 18/13 

Fart for motor 6,8 knop 

Vanntank 120 l 

Drifstofftank 60 l 

 

Spesifikasjoner fra 1992: 

 

Sertifikat 

Hvert skrog er bygd i henhold til Lloyd's spesifikasjon for "Certificate of Hull Construction" og under personlig 

oppsyn av Lloyds inspektør når det gjelder skrog, dekk og overbygning i GRP, hovedskott, motorfeste, røstjern 

og ror med beslag. Skrogets Release Note og Certificate følger med hver båt. 

 

Skrog 

GRP farge: hvit 

Marineblå dekorasjonsstripe over fenderlisten. Undervannsskrog er behandlet med epoxy, 2-komponent primer 

og bunnstoff. 

Blå  rand. 

Innebygde stringers i GRP. Ballastkjøl i jern, innstøpt og fullstendig beskyttet av GRP. 

Rorblad i GRP, roraksel Ø 35 mm bronse. Solide rorbeslag i bronse. 

 

Dekk og overbygning: 

GRP sandwich konstruksjon 25 mm med polyvinyl celleplast som kjernemateriale for styrke og isolasjon. 

Teak dekk er opsjon. 

Farge: Elfenbenshvit. 

Skrog og dekk fullstendig  sammenføyet med overlappende GRP laminat. Flensen er oppovervendt  og dekket av 

solid fotlist av teak. 

 

Mast og rigg 

Mast og rigg fra Selden Mast AB. Mast og bom er laget av sølvanodisert aluminium. 

Mast 155/104 med enkelt sett med salingshorn. Masten er utstyrt med separate kabelgater og plassert på dekket 

over forsterket skott. 

Røstjern er laget av rustfritt stål. 

Fallvinsjer Lewmar 8C. Revevinsj Lewmar 7C. 

Storseil- og fokkeskjøter er trukket tilbake til cockpit. Bom 11 1/75 med rev (2 reveliner) og uthal. 

Stående rigg: Ytre og indre vant og forstag: Ø 6 mm wire 1x19. 

Akterstag Ø 4 mm. Vantskruer (blokk for akterstag) 7/16". 

Løpende rigg (alle fall trukket innvendig): Storseil fall Ø 4 mm wire + tauhale, Genoafall: Ø4 mm wire + 

tauende. 

Storseilskjøte (4:1) utveksling, genoaskjøter, bomvang. 

 

Seil: 

Polyant storseil 19 m2. Forseil 19 m2. Alle seil leveres med sekk og nødvendige spiler. 

 

Dekksbeslag  

Skjøtevinsjer: 2 Lewmar 40C to-hastighet. Clamcleats. 

Fire 12" fortøyningskryssholt. To 10" fortøyningskryssholt midtskips. 

Pulpit, åpen for lett ombordstigning. 
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Innebygd gummi fenderlist med messingprofil. 

Doble manntau med 4 koniske rekkestøtter, høyde 26". 

Kompass 

Lensepumpe. 

Internasjonale navigasjonslanterner Ø 4" 

Badetrapp på hekken 

Sprayhood. 

 

Løs utrustning 

Vinsjhåndtak: En 10" med lås, en 8". 

Anker 14 kg, ankerline 30 m, 12 fot kjetting. 

4 fortøyningsliner 10 m 

Båtshake, flaggstang. 

Fire 6" fendere. 

Cockpitbord. 

 

Motor 

Volvo Penta Diesel 2002 S120 B 13 kW (18 hk) ved 3200 o/min. To sylindre, direkte innsprøyting med seildrev 

120S. Reduksjonsgear 2,2:1. En betjeningsspak for gir og rpm. 

Instrumenter omfatter: Optisk og akustisk alarm. 

Propell: tobladet foldepropell laget av bronse. 

Motor og drev er montert som en enhet på gummilabber. Motorfestet er GRP og danner et trau under motoren. 

Motorrommet er lydisolert for lavest mulig støynivå. 

"Våt" eksos i gummi med Volvo spesiell lyddemper. 

 

Tanker 

Vann: GRP 120 l. 

Drivstoff: Rustfri stål 60 l. 

 

Elektrisk 

12 V elektrisk system med to 60Ah batterier, et for start og ett batteri i egen krets for forbruk. En 55A generator 

som lader de to separate batterikretsene over dobbelt diodesats. Alle kabler har tilstrekkelig diameter. Kablene er 

så langt praktisk mulig beskyttet av plastrør eller slanger. 

Sentral bryterpanel ved navigasjonsbordet med sikringer og bryterer for de forskjellige kretsene. 

Tankmåler. 

Voltmeter og strømuttak. 

To hovedbrytere ved leideren. 

 

Innredning 

Førsteklasse håndtverksmessig utførelse i utvalgt mahogny, håndslipt og behandlet til silkemyk overflate. 

Innredningen består av, regnet forfra: 

Vann- og gass-tett brønn for gassbeholder og ankerkjetting. Ankerbrønnen er tilgjengelig fra dekk og dreneres 

overbord. 

Forpigg med to komfortable køyer. Lengde 2,0 m. Fyllmadrass mellom køyene. Stuerom under køyene, hyller på 

sidene. 

En foldedør skiller forpiggen fra toiletrommet. 

Toiletrommet er utsyrt med båttoilet med pumpe og vaskeservant med ferskvann fra fotpumpe. På babord side 

klesskap. Teak trallverk over drenert brønn. 

Foldedør til salongen. 

Salongen er utstyrt med brede køyer på begge sider. Babord sofa er L-formet. Bak den oppfellbare ryggstøtten er 

det stuerom. Køyene er 2 m lange. 

Bokhyller og skap bak køyene. 

Stort bord med nedfellbare klaffer og flaskeholder. 

Skrogets innside er over køyene garnert med mahogny. 

Oppunder dekk er kledd med vinylpaneler. 

Ståhøyden er 1,80 m. 

Babord side akter i salongen er en L-formet bysse med to-bluss komfyr kardansk opphengt. 

Faste rør med stengeventil for gass fra beholder til komfyr. 

Drenert isboks 50 l. Dobbel rustfri oppvask-kum med manuell ferskvannspumpe. 
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Overflaten på arbeidsbenken er laminat med teak-mønster, lett å holde rent. Skuffer og skap for skaffetøy. På 

styrbord side navigasjonsbord med elektrisk koblingstavle. 

Båten kan enten leveres med  kvart køye med avtagbart kartbord  eller fast kartbord med kartskuff. Madrassene 

er trukket med møbelstoff og har 10 cm polyetherskum fylling. 

Dørkplater er laget av 20 mm natet teak dekket med vegg-til-vegg teppe. Gardiner  foran alle vinduer. 

 

Ventilasjon 

Forpigg: 1 åpningsbar luke, en ventil 

Toiletrom: 2 åpningsbare vinduer, en ventil 

Salong: 1 ventil og ventilasjonsåpninger i luken. 

 

HR 29 Standard er utsyrt som angitt ovenfor. 

 

HR 29 Scandinavia hr følgende ekstra utrustning: 

Varmeapparat, storseiltrekk, brannslukker, Genoa 31 m2 og holdingtank. 

 

 

4.2 Optimus gasskomfyr 

 

Propangassen er lett antennelig, og man bør derfor alltid stenge for gassen når denne ikke er i bruk. Slanger skal 

byttes hvert tredje år da de blir sprø. Kontroller i kontrollglasset at det ikke lekker når ventilen ved komfyren er 

stengt og ventilene ved gassbeholderen er åpne. Det kan også være på sin plass å sjekke om det er noen lekkasje 

ved koblingen til reduksjonsventilen når beholderen byttes. Dette gjøres enkelt med å helle såpevann over 

tilkoblingen. 

 

4.3 Glapp i roret 

Da jeg overtok båten, hadde den lekkasje i hylsen rorstammen føres opp gjennom skroget i. Smørenippelen var 

rustet bort. Den sitter forøvrig så uhensiktsmessig til under dørken i stuerommet at jeg fikk den erstattet med en 

ny nippel som har forlengerslange opp til stuerommet. Da er det mer lett å smøre regelmessig, og lekkasjeplagen 

har om ikke blitt borte, så iallfall aqvtatt sterkt. Men jeg har en mistanke om at det kan være slitasje i denne 

hylsen som forårsaker "glippingen", og da er det vel bare en ting å gjøre hvis man skal få den bort, nemlig å bytte 

ut hylsen eller skifte foringer hvis slikt finnes. 

4.4 Ekkolodd i HR-26 

Thorleif Maudal: Skroget i en HR 26 er V-formet foran kjølen.Midt under danner kjølen 21 grader med 

horisontalen, og blir deretter brattere lengre ut til hver side.  Hvis man lager en skroggjennomføring for en 

ekkoloddgiver her, vil giveren danne en vinkel på 21 grader med vertikalen. Det innebærer at man lodder dybden 

til siden for båten. Man vil også lodde noe dypere (faktor 1.07). Dette kan bli veldig galt under seil. Silva 

customer support anbefaler maks 10-15 grader med vertikalen.  

  
Både Silva Nexus og Silva Star Sea Data ( som er en enklere variant med logg og lodd i ett instrument) tillater 

begge innvendig monterte ekkoloddgivere. På dette punktet er det noe misvisende informasjon i brosjyrer, men 

antar at customer support er oppdatert. Customer support kan ikke garantere at innvendig montering gir vellykket 

resultat, men de vet om mange vellykkede installasjoner. Det kan virke som om giveren fra Silva er sterkere enn 

andre (Silva tar 0.1 A, mens flere andre tar 20-40% av dette) og at de av den grunn kanskje er mer robuste mot 

tykke skrog?  

  
HR 34 har skroget U-formet foran kjølen og derfor horisontalt midt under. Der er både logghjul og 

ekkoloddgiver plassert midt under slik at ekkoloddet står vertikalt.   

  
Maudal valgte  å skifte ut Silva 2000 med et Sea Data. Rimelig alternativ med ekkoloddet og tar mindre strøm 

enn mange av de andre merkene.  

  
Måtte skifte logghjul, men kunne benytte samme skroggjennomføring til dette. Giveren til ekkoloddet ble montert 

innvendig, mellom loggen og vanntanken. Det følger med et pvc-rør, 10 cm i diam, som man må skråkappe (ca 
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21 grader), og så lime til skroget. Limte med araldit, og lakket innvendig for å sikre at det ble tett. Selve røret 

fylles med vann og zalo, eller olje, og så setter man ekkoloddet oppi det. Merk at skroggjennomføring er 

uaktuelt, for våre skrog er ikke flate, men danner en V med 21 grader. Med skroggjennomføring ville ekkoloddet 

komme altfor skjevt og derfor vist for stor verdi. Giveren har en tverrpinne øverst, og sagde to smale spor øverst i 

røret slik at disse kunne føres inn der, for å redusere vannmengden i røret til et minimum. Det følger med meget 

god bruksanvisning, som man også kan ta ned fra internet.  

  
Ledningene føres akterover, og boret hull i tverrveggene til dette (ca 22 mm). Ledningen fra ekkoloddet må til en 

forsterker som ble montert på veggen mot vasken. Denne ledningen skal ikke kappes.  

  
Displayet ble montert der det gamle var, men det må bores et hull (ca 65 mm diam). Jeg kjøpte et justerbart 

håndbor, men det endte med at det måtte bores en serie med små hull. Tok 1 time, munnbind viktig. Anbefaler at 

man benytter et fast bor til drill. Disse koster 5-6 hundre, og her kan man kanskje tenke spleiselag? Det må i 

tillegg bores 4 små hull, ett i hvert hjørne. Gelcoat i gamle hull.  

  
Triptelleren ble fjernet, og dette hullet ble brukt til alle ledninger fra baksiden av displayet og ned i båten.   

  
Maudal har tegninger til de elektriske koblingene i forbindelse med det gamle instrumentet hvis noen trenger å ta 

en kopi. Det er faktisk ganske omfattende, men det nye instrumentet skal kun ha 0 og 12 v, men det er kjekt å vite 

hvilke ledninger man fjerner.  

  
Det nye instrumentet viser 2 tall samtidig, f.eks fart og dybde. Man kan skru på dybdealarm og alarm for ankring. 

Store fine tall, og det følger med et plastdeksel.  
 

 

5. HR-94 Kutter 
 

 

 
 

 

 

 

 

5.1 Verftets spesifikasjoner 

 

Det ble laget 195 båter 1981 -1994 

 

Konstruktør Olle Enderlein/Christoph Rassy 

Lengde 9,4 m 

Bredde 3,25 m 

Dypgående 1,15 m 



Hallberg-Rassy Klubben Norge      Tekniske tips 

 

Side 64 av 95 

Deplasement 5 200 kg 

Kjølvekt 1 800 kg 

Seilareal 33 m2 

Motor Volvo Penta 2003 Turbo Diesel 

HP/kW 43/32 

Fart for motor 7,8 knop 

 

Sertifikat 

Hvert skrog er bygd i henhold til Lloyd's spesifikasjon for "Certificate of  Hull Construction" og under personlig 

oppsyn av Lloyds inspektør når det gjelder skrog, dekk og overbygning i GRP, hovedskott, motorfeste, røstjern 

og ror med beslag og innebygde vanntanker. Skrogets Release Note og Certificate følger med hver båt. 

 

Skrog 

GRP farge: hvit. 

Marineblå dekorasjonsstripe over fenderlisten. Undervannsskrog er behandlet med GRP primer, 2-komponent 

primer og bunnstoff. 

Blå  vannlinje. 

Vanntank i GRP 

Ballastkjøl i jern, innstøpt og fullstendig beskyttet av GRP. 

Rorets hovedaksel Ø 35 mm bronse. Solide rorbeslag i bronse. 

 

Dekk og overbygning: 

GRP sandwich konstruksjon 25 mm med polyvinyl celleplast som kjernemateriale for styrke og isolasjon. 

Farge: Elfenbenshvit. 

Skrog og dekk fullstendig  sammenføyet med overlappende GRP laminat.  

To dreneringsrør Ø 38 mm i selvlensende cockpit. 

Teak dekk forseglet med silikongummi. Treflater, håndrekker, nedgang, kartbord, dørk og setebenker i cockpit 

etc laget av Bangkok teak 

 

Mast og rigg 

Mast og rigg fra Selden Mast AB. 

Mast 137/113 og bom (111/75) i anodisert aluminium. 

Masten står på dekk rett over forsterket skott. 

Bomvang talje. Indre fall. 

To fallvinsjer 

Dekkslys på mast 

Storseilskjøte med clamcleat. 

Fokkeskjøte i flettet terylen. 

Forstag, toppvant, akterstag og doble undervant i rustfritt stål. 

Røstjern er laget av rustfritt stål. 

 

Seil: 

Polyant 

Storseil ca. 15 m2. Forseil 19 m2. Alle seil leveres med sekk og nødvendige spiler. 

 

Dekksutrustning 

To Lewmar 16C skjøtevinsjer. Clamcleats 

To vinshåndtak “Lock in” type. 

Fire 30 cm fortøyningskryssholt 

Pulpit og pushpit i rustfritt stål, åpen for lett ombordstigning. 

Fenderlist av messing 14 x 3 mm 

Doble manntau med 4 koniske rekkestøtter i rustfritt stål, høyde 610 mm 

Hardtop  med vindskjerm av varmebehandlet glass i aluminium ramme for å beskytte den fremre del av 

cockpiten. Sentervinduet kan åpnes. Presenning over cockpit av syntetisk materiale på sterk aluminium rør-

ramme. 

Seks vinduer i herdet glass i lettmetallramme, to kan åpnes. Fire ventilatorer hvorav to er Dorade og en 

Electrolux 

Håndoperert lensepumpe 

Navigasjonslanterner 
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Badetrapp på hekken 

 

Løs utrustning 

Ankertau 30 m 

4 fortøyningstau 10 m 

4 fendere 6” 

Anker 14 kg 

Båtshake 

Flaggstang 

 

Motor 

Volvo Penta Diesel 2003 Turbo. Akseleffekt 32 kW (43 hk) ved 3200 o/min. (30 kW/41 hk ved 2 900 o/min). 

Tre sylindre, turbomating med direkte innsprøyting. Støpejerns blokk og topp, termostatstyrt ferskvannskjøling. 

Mekanisk transmisjon MS2B med 2,4:1 reduksjon. En betjeningsspak. 

Instrumentpanel med nøkkelbryter, turteller, varsellys for høy motortemperatur, lavt oljetrykk og batteriladning. 

Separat  termometer for vanntemperatur. Akustisk alarm for oljetrykk og motortemperatur. 

Propell: trebladet venstre. Propellaksel Ø 30 mm rustfritt stål. 

Motor og aksel er omhyggelig linet opp og opphengt på gummi. “Cutless” type vannsmurt gummi aksellager. 

Motorrommet er lydisolert for lavt støynivå. Vannkjølt eksos i gummi med Volvo spesialdemper. 

 

Tanker 

Drivstoff: Rustfritt stål 150 l. 

Ferskannstank 150 l  rustfritt stål under køyene i forpiggen. 

Alle utløp fra cockpit, vask, vaskeservant og toilet er laget av bestandige materialer. Alle skroggjennomføringer 

er utstyrt med pålitelige kuleventiler og doble rustfrie slangeklemmer. 

 

Elektrisk 

12 V  installasjon. 

60Ah batteri for motor, 140 Ah for forbruk. En 60A generator som lader via  en dobbel diodesats for korrekt 

fordeling til de to separate kretsene. Alle kabler har tilstrekkelig diameter. Kablene er så langt praktisk mulig 

beskyttet av plastrør eller slanger. Lampepunkter på nødvendige steder. 12 V uttak på toilett og bysse. Sentralt 

bryterpanel ved navigasjonsplassen. Instrumentpanel med voltmeter, drivstofftankmåler, sikringer og indikasjon 

av de forskjellige kretsene. Også bryter for dekkslys og 12V uttak. To hovedbrytere for batteriene. 

 

Innredning 

Førsteklasses arbeid i utvalgt mahogny, håndpolert og behandlet for å gi silkeblank overflate. 

Innredningen består av, regnet forfra: 

Vann- og gass-tett brønn for gassbeholder og ankerkjetting. Ankerbrønnen er tilgjengelig fra luke på dekk og 

dreneres overbord. 

Forpigg med to komfortable køyer. Lengde 2,0 m. Fyllmadrass mellom køyene. Stuerom under køyene. 

Innsiden er garnert med mahogny. 

Hyller  i hele lengden over køyene. 

En foldedør mellom forpigg og gang. Stor garderobe i gangen på s side. På b side er det separat toiletrom med 

WC. Porselensvaskeservant med pumpe for ferskvann, speil, skap for klær og toiletsaker. 

I salongen er det på b side en L-formet  køye 2 m lang med hengslet ryggstøtte til å svinge opp.  Over køyen er 

det skap og hyller. 

På s side er det en rett køye med stuerom og hyller. Skrogets innside er garnert med mahogny. 

Mellom køyene er det et solid bord 100 x 77 cm med foldeklaffer og med flaskeholder i midten. 

Videre på styrbord side er en  bysse med gasskomfyr, kardansk opphengt og med håndtak. 

Faste rør med stengeventil for gass fra beholder til komfyr. 

Dobbel rustfri oppvask-kum med manuell ferskvannspumpe. Drenert isboks 70 l. 

Overflaten på arbeidsbenken er teak-mønstret resopal. Skuffer, skap og knagger for skaffetøy. Fast plass for 

søppelbøtte. 

På babord side navigasjonsbord og instrumentpanel med voltmeter og målere for ferskvann og diesel. Sikringer. 

 

Ventilasjon 

Forpigg: 1 skylight. 1 Electrolux ventil 

Toilet: 1 Electrolux ventil, et vindu til å åpne. 

Salong: 2 Dorade ventiler og todelt dør med luftespjell til salongen. 
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I gangen mellom salong og forpigg: 1 vindu til å åpne. 

 

Cockpit 

Cockpiten er selvlensende med adgang til salong og er godt beskyttet med høye karmer. Solid hardtop med 

ståhøyde 1,85 m. Det midtre vinduet kan åpnes. To vinduspussere, ett dekkslys, kartbord for navigering foran 

rattet, kompass, ratt i teak. Instrumentpanel med turteller, termometer, optisk og akustisk varsel for olje og 

vanntemperatur. Polstret sete på rormannens plass. Stuveplass med adgang fra teakluker på s og b side og akter. 

Dørk og setebenker i teak, cockpit bord i mahogny. 

Motoren er lett tilgjengelig gjennom stor luke i cocpiten. God utsikt forover fra cockpiten. 

 

Styring 

Styring, kjetting og tannhjul med rustfri wireoverføring til solid bronsekvadrant, justerbar. 

 

 

5.2 Smøring av rorakslingen 

 

Det går lett i glemmeboken at rorakselen bør smøres regelmessig, - dvs årlig. Adkomsten kan være vanskelig, 

men har man først gjort det en gang går det så mye lettere etter hvert! Bruker du båten mye kan det være 

nødvendig å smøre oftere. 

 

1 Nødvendig verktøy og hjelpemidler; - vannpumpetang, vannfast propellakselfett, f eks Volvo Penta #1141644 

(500 G box), et par pinner fra pinneis, tørkefiller. 

 

2 Finn rorakselens pakkboks i nærheten av roraksel toppen, - som regel må man ta bort både køyer og dørk. Vær 

forsiktig med rørkanalen fra pakkboksen, i noen båter er den ikke understøttet og kan derfor lett skades.  

 

3 Skru lokket på pakkboksen helt i bånn, skru deretter lokket av. Fyll pakkboksen og lokket med fett ved hjelp av 

ispinnene, men ikke mere fett i enn akkurat til kanten, eller litt under. Skru lokket på pakkboksen og i bånn, eller 

til du ser fettet kommer ut ved rorakslens topp. Gjenta det flere gange, hvis nødvendigt. Fyll pakkboksen opp. 

 

4 Gjør ordentlig rent for fettsøl. Hvis båten er på land kan man se etter om fettet har kommet ut på nedsiden av 

akslens gjennomføring ved roret, men unngå fettsøl, da bunnstoff har dårlig vedheft på fettrester.  

5.3 Smøring av propellakselgjennomføringen 

 
Der finnes et par forskjellige varianter for smøring av propellakselen; - vanlig smørepakkboks, fettpresse, eller 

gummipakkboks. De to førstnevnte følger samme prinsipp som smørekoppen for rorakslingen. 

Gummipakkboksen er litt annerledes og omtales her. 

 

Viktigt!  De fleste propellaksler har i tillegg vannsmøring av propellakseln utvendig. Hullene på hver sin side av 

akselfestet må ikke fylles med fett eller oversmøres med bunnstoff, men skal være fri så vannet kan sirkulere runt 

akselen. 

 

Gjør på følgende måte: 

 

1 Nødvendige hjelpemidler: - 20-25 cm skrutrekker, vannfast propellakselfett, f eks Volvo Penta #828250 (25 g 

tube), tørkefiller, - ha gjerne 2 tuber klar da det kanskje går  mere fett i gummibelgen enn du tror, og det er lettere 

å fylle gummipakkboksen helt når du allerede er i gang.  

 

2 Løs spennebånnet runt gummibelgen, press tubespissen inn under belgen og trykk innholdet inn i belgen så den 

bli fast å ta på, - gjør ordentlig rent for fettsøl. 

 

3 Skru spennebånnet fast igjen, klem runt belgen så fettet presses inn alle steder. Gjenta denne prosess et par 

ganger, utover sesongen.  

 

Tetting av lekkasje ved røstjern 

En eier har med godt resultat utført følgende reparasjon f or å tette lekkasje ved røstjern: 
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6. HR-31 Monsun 

 

6.1 Verftets spesifikasjoner 

 

Det ble bygget 904 båter 1974-1983. 

 

Konstruktør Olle Enderlein 

Lengde 9,36 m 

Bredde 2,87 m 

Dypgående 1,40 m 

Deplasement 4 200 kg 

Seilareal 39 m2 

Motor Volvo Penta MD 11C 

HP/kW 23/17 

Vanntank 120 l 

Drifstofftank 120 l 

 

Spesifikasjoner fra september 1977: 

 

Skrog 

Glassfiberarmert plast (GRP) 

Farge: Hvit, Jotun 200 

 

Bunnen er behandlet med bunnstoff 

 

Skrogtykkelse fribord: 10 mm. 

Skrogtykkelse under vannlinjen: 15 mm. 

Skrogtykkelse kjøl: 25 mm. 

Drivstofftank og dørk i GRP 

Ballastkjøl, jern, støpt inn og fullstendig beskyttet av GRP. Hovedskott laminert til skroget på begge sidene. 

Rorblad i GRP. Rorets hovedstykke 35 mm bronse. Solide støpte beslag i bronse. Skrog og dekk med ror og 

røstjern etc er bygd under oppsyn av Lloyd's for "Hull moulding certificate". 

 

Dekk og overbygning 

GRP sandwich med polyvinylcelleplast som kjernemateriale for styrke og isolering. 
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Farge: Elfenbenshvit, Jotun 332. 

Skrog og dekk fullstendig sammenføyet med overlappende GRP laminat. Flens formet av dekk og skrog er 

dekket med massiv teaklist. 

Håndrekker, arealer i cockpit, nedgang, dørk og seter i cockpit er i massiv teak. All teak unntatt dørk og seter er 

lakket. 

Dekket har innstøpt antiskli overflate og er utstyrt med to 1" lensehull som dreneres under vannlinjen for å unngå 

fargerand på skutesiden. To 1 1/2" lenserør fra den vanntette og selvlensende cockpiten. 

 

Mast og rigg 

Mast og bom i anodisert aluminium  profiler 178/115 og 137/100. 

Masten er plassert på dekk over forsterket skott. 

Rullerevanordning gjennom masten. 

Bomvang. 

Innvendige fall 

Dekkslys på masten. 

Storseilskjøte, 4-slått med clamcleat. 

Ruller på X-skinne 

Fokkeskjøte  flette terylen. 

To justerbare sleider inklusive genoa blokker. 

Forstag, ytre og indre vant og akterstag i 6 mm 1x19" rustfri stål rigging wire, pressede endeterminaler og 7x16" 

rustfri vantskruer. 

Fokk og storseilskjøte 4 mm rustfri wire 

Rustfrie røstjern. 

 

Seil 

Førsteklasses seil i Dacron  eller lign. 

Storseil: 19 m2, 280 g/m2 

Fokk:  18 m2, 280 g/m2 

Også tilgjengelig: 

Genoa:  31 m2, 250 g/m2 

Stormfokk: 12 m2, 280 g/m2 

Tykk genua: 24 m2, 280 g/m2 

Spinnaker: 71 m2, 50 g/m2 

Alle seil leveres med sekk og eventuelle spiler. 

 

Utrustning 

Skjøtevinsjer, to Lewmar 40 eller tilsvarende 

To vinsjhåndtak 10" 

Fire 10" kryssholt, to 8" kryssholt 

Pulpit og pushpit i rustfritt stål 

Doble manntau med 4 par rekkestøtter, høyde 610 mm. 

Vindskjerm med varmebehandlet glass i lettmetallramme beskytter den fremre delen av cockpiten. 

Sprayhood med vinduer i sidene på vindskjermen. 6 vinduer i varmebehandlet glass i lettmetallrammer, to av 

vinduene kan åpnes. Lettmetall luke forut med gjennomskinnelig acrylglass og solid ramme, type Gebo eller 

lignende. 

Kompass: Sestrel Minor, Ritchie SF-60 eller lignende. 

Permanent montert lensepumpe, type Whale Gusher 10 

Anker  av lettvekstype (12 kg). En ankerline 30 m og 4 m kjetting. 

4 fortøyningsliner 10 m. 

Båtshake, flaggstang. 

Internasjonale navigasjonslanterner. 

Fire 6" fendere. 

Cockpitbord 

Badetrapp på hekken. 

 

Motor 

Volvo Penta Diesel MD 11C, 23 hk/17 kW. 

Reverseringsgir type monoshift med reduksjon 1,19:1 
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12V elektrisk anlegg med 35 A generator 

To batterier 60 Ah med separate kretser for motorstart og forbruk 

Instrumentering omfatter turteller, temperaturmåler og optisk og akustisk alarm. 

Propell 3-bladet diameter 15", pitch 12" venstregående. (Tobladet er også tilgjengelig) 

Propellaksel 25 mm rustfri stål 

Motor og aksel omhyggelig opplinjert og opphengt på gummi. Motorfestet er i GRP og danner et trau under 

motoren. Motorrommet er lydisolert for lavest mulig støynivå. Aksellageret er vannsmurt gummi-lager. "Våt" 

eksosrør i gummi med Volvo spesial lyddemper. Innebygd drivstofftank 120 l med separat pumpe for tømming 

av evt vann. 

 

Innredning 

Førsteklasses arbeid i utvalgt mahogny, håndslipt og behandlet til silkemyk oveflate Innredningen omfatter, 

regnet forfra: 

Vann- og gasstett brønn for anker og tau og evt gassbeholder med tilgang fra dekk. Brønnen dreneres over ord. 

Forpiggen har to komfortable køyer, lengde 2,0 m. Fyllmadrass mellom køyene gir 0,8 m  bredde ved skuldrene. 

Under køyene vanntank og stuerom. Innsiden av  skroget er garnert i mahogny. Hyller på sidene. 

Foldedør skiller forpiggen fra toiletrommet. 

Toiletrommet er utstyrt med båttoilet med pumpe og uttrekkbar vaskeservant med fotpumpe med ferskvann. På 

styrbord side åpent klesskap og plass for eventuelt varmeapparat. 

Skottene dekkes av vinyl. Teak trallverk på dørk. Ståhøyde 1,75 m. 

Skyvedør til salong. 

Salongen har køyer på begge sidene. Babord sofa er L-formet. 

 

Bak den oppfellbare ryggstøtten er det stuerom for sengetøy. Køyene er 2 m lange. 

Hyller og skap ved siden av køyene. Det nedsenkbare bordet danner sammen med den L-formede køya en 

dobbelkøye. 

Skrogets innside er over køyene garnert med mahogny. 

Oppunder dekk er kledd med somvyl 

 

Glassfiberdørken er dekket med vegg-til-vegg teppe. Madrassene er i polyeter skum 4" tykke. De er trukket med 

møbelstoff.. 

Akterut i salongen er det på styrbord side et navigasjonbord med kartskuff, skuffer og el.-panel. En kvartkøye 

aktenfor navigasjonsbordet benyttes også som navigasjonssete. Garderobestativ  for våttøy mot motorrommets 

skott. 

På babord side er det en L-formet bysse med rustfri kum og fotbetjent ferskvannspumpe. Byssa er utstyrt med 

rustfri to-bluss parafin kokeapparat som er kardansk opphengt. Båten kan også leveres med gasskomfyr. Skap for 

mat etc. Isolert isboks, 70 l. Arbeidsflater i byssa og navigatoriet i teaklignende laminat. 

Ståhøyden er 1,83 m i salongen. 

Cockpiten er selvlensende. Setebenker og dørk med teak trallverk. Cockpitens lengde er 2,0 m. Stuerom akter og 

i babord benk som begge er tilgjengelig fra cockpit. Storseilskjøte og kompass på lav bjelke. 

 

6.2 Dynamo 

Volvo Penta MD-11C leveres standard med en 35A dynamo. Ved overhaling bør man vurdere å bytte denne til 

en 70A dynamo. 

 

6.3 Tankmåler. 

Monsun har ikke tankmåler som standard, så hvis motoren først er ute, bør man benytte sjansen til å få 

ettermontert dette. Det skal da bare borres et lite hull (her er det bare glassfiber) og så putte måleren nedi og feste 

denne med Sikaflex. Så vidt vites er det kun VDO som har en tankmåler som passer til dette bruket (type 

stavmåler). 

 

6.4 Slakk i roret 

På min (Jan Reyer Elders) første Monsun tok jeg av roret fordi det var noe slakk i rorboltene. 
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Det viste seg at begge boltene var i løpet av 20 år slitt noe ujevnt. Det var masse igjen så ingen fare. Jeg var 

innom et mekanisk verksted og fikk dreid to nye bolter og laget nye splinter til rorstammen som jeg bare betalte 

200 kroner for (han hadde noe av kobber/messing legeringen liggende...) 

 

Roret var enkelt å få av syntes jeg: 

Ta løs bolten nederst på rorstammen og slå den forsiktig oppover med en hammer av plast (skru ikke bolten helt 

av så kan man slå på den slikt at man ikke slår i stykker gjengene). 

 

Øverste bolten skal nå pirkes ut, den er bare sluppet inn i hullet ovenfra. Dette fikk jeg til ved bruk av to kniver. 

Jeg lirket bolten oppover fra sprekken mellom rorfestet og det øverste feste i båten (dette er tålmodighetsarbeid). 

 

Når den øverste bolten er ute faller roret noe bakover. Nå kan det løftes opp og av den nederste bolten. Pass! 

Roret er tungt, man skal helst være to mann. 

 

Hvis dette var utydelig så skriv eller ring meg. 

Jeg har spart på de gamle boltene og kan sende et bilde hvis ønskelig.  
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På Monsunen er lensing fra dekk koplet sammen med lensing fra sittebrønn. Her i Harstad har vi 
båtene liggende på sjøen hele året. 
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Av den grunn må  de to bunnventilene fra sittebrønnen stå åpne. Dersom disse stenges, vil alt vann ( 
regn og smeltevann) fylles rett inn i båten. 
Hele cockpitområdet er vinterstid dekket med presenning, så forholdene er tilstede for å stenge 
bunnventilene når båten ligger i vinteropplag. Også rent sikkerhetsmessig vil dette være en stor fordel. 
For å kunne gjøre dette , må systemene ad skilles. Altså dreneringen fra dekket må kunne gå direkte 
over bord via utløp overvanns på sb og bb side. 
Har noen i Klubben gjort noe liknende, eller har tips om slikt arrangement. Jeg regner med at 
problemet er det samme for HR 312. 
  
Hos oss er det for øvrig fremdeles vinter og snø, men normalt er båten i drift fra 1.mai. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Tor Henrik Vollen 
  
Medlem med Monsun ”Tonella” 
  
e-mail: thevo@online.no 

 

 
Anskaffet min Monsun høsten 1993. Tre - fire år senere skiftet jeg bunngjennomføringer, ventiler og 
slanger som drenerer vann fra cockpit. Fant det da mest praktisk å legge om dreneringen fra dekk 
med egne avløp over vannlinjen. Byttet for to år siden alle gjennomføringer, kuleventiler og 
slangestusser igjen, denne gangen med syrefast materiale.  
  
Avløp fra dekk bør plasseres godt over vannlinjen, jeg plasserte disse med underkant av 
gjennomføringene over den blå dekorlinjen over bunnsmurningen. På styrbord side er avløpet plassert 
aktenfor skilleveggen mellom aktre cockpitbenk og stikkøye i salongen (bak kartbordet). Det er trangt å 
komme til i aktre cockpitbenk, det kan også være plundrete å få rette bøyen på armert plastslange fra 
skroggjennomføring til avløpene fra dekket (har derfor benyttet fleksibel slange av samme type som 
benyttes fra vasken på toalettet). På babord side er avløpet plassert ca. 30 cm lenger forover, i babord 
cockpitbenk. Her er det greit å komme til. Slanger er montert rett på skroggjennomføringene med 
doble slangeklemmer, selv om dette vanligvis er godt over vannlinjen. 
  
Erfaringene med denne monteringen er gode. Standard skroggjennomføringer, kuleventiler og 
slangestusser kan benyttes ved fornyelse av avløp fra cockpit. Slangene fra cockpit kommer imidlertid 
noe nærmere motoren når standard skroggjennomføringer benyttes (opprinnelige gjennomføringer var 
vinklet noe) - sjekk derfor at dette ikke medfører problemer. Avløpene fra dekk fungerer også greit. Av 
og til kan det oppstå lett "klukking/surkling" når dekksavløpene ligger i vannlinjen - kanskje burde 
avløpene vært plassert noe høyere?  
  
Her i Brønnøysund har de aller fleste båten liggende på sjøen om vinteren. Har selv båten liggende ute 
hele vinteren med kalesje over bakre del av cockpiten. Så lenge slanger, slangeklemmer og øvrige 
deler til avløpene er i god stand, skulle det ikke være grunn til å stenge avløpene fra cockpiten. Har 
derfor aldri vurdert å gjøre dette.  
  
Mvh 
Brage Brækkan 
Monsun nr. 76 "Victoria"   

 
Jeg tror ikke resultatet du oppnår står i forhold til innsatsen ved et 

slikt grep. Du får to nye skroggjennomføringer i vannlinjen, uten 

stengeventil. Du har allerede et slikt hull i bb benk. Men Hallberg Rassy's 

løsning med å føre dekksdrenasjen sammen med cockpitavløpet er ikke 

optimal. Vi har hatt en skummel opplevelse til havs, der antagelig gjørme 

fra ankeret har blokkert ene avløpet fra cockpiten. Den som tror at 

Monsunen ikke tar inn vann i cockpiten tar veldig feil... Undertegnede har 

en lett panisk lett sjøsyk time i friskt minne, vilt stakende med altfor 

myk messingwire før "proppen gikk", puh! 
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I "Anna" har vi gjort tre endringer på dekks/cockpitavløp: 

 

1. Montert stengeventil på avløp i vannlinjen i bb benk. 

2. Avløp fra dekk på bb side har vi ført inn på avløp fra vask. 

3. Avløp fra dekk stb side har fått egen skroggjennomføring med egen ventil 

like bak avløp stp cockpitdren. 

 

Nå drenerer cockpitdrensrørene kun cockpit og vi føler oss tryggere med 

dette. 

Lykke til! 

 

MVH Hans Jakob Valderhaug 

Monsun 344 

 
Jeg er en lykkelig HR312 ejer (nr. 376 fra 1986) 
Jeg har min båd liggende i vandet året rundt i Christians Havns Kanal i København. 
Jeg har Presenning over cockpit og fordæk, således at presenningen ligger over bom og 
spilerbom. 
Alle mine ventiler er åbne, bortset fra toilettet hvor jeg afmonterer tilgangsslangen og 
pumper spiseolie op i toilettet, hvorefter jeg påmonterer slangen påny, men holder 
tilgangsventilen lukket. Derved bliver slangen og toilettet frostsikret og smurt. 
I henhold til Hallberg Rassys manual der ligger på hjemmesiden står der i side 36: "det 
rekommanderes at alle bordsgenomføringer står åbne også når båden ligger i is eller står 
på land" 
Jeg tænker at der ikke er nogen grund til at lukke ventilerne, med mindre ejeren er 
nervøs for at de frostsprænger, men hvorfor skulle de det? 

  

  

Venlig hilsen 

  

Henrik Brogaard, 
 
Jeg monterte en ekstra skroggjennomføring over vannlinjen. Dette for å 

unngå at man må legge fra seg båten på sjøen, med åpne skrogventiler under 

vannlinjen. I Ifs sikkerhetsregelement sto det at alle skrogventiler under 

vannlinjen skulle være stengt dersom båten ligger på vannet om vinteren. 

 

MVH Arve Kallum. 

 

6.5 Smøring av rorstammen 

Fra Brage Brækkan: 

Viser til ditt spørsmål om smøring av rorstammen. 

 

Har selv en Monsun årgang 1974 og kan dele mine erfaringer: Pakkboksen på rorstammen 

ligger tungvint til, og det er lett å glemme regelmessig smøring. 

 

Jeg har løst problemet ved å montere en slange (finnes som tilbehør til Volvo Penta 

pakkbokser) og flytte fettpressen opp fra rorstammen og oppunder luken bak i cockpiten. Da 

blir det enkelt å presse fett i pakkboksen så ofte man husker det. 

 

Hvis det er lekkasje ved rorstammen: 

Sjekk talgpakningen øverst i pakkboksen (stor mutter øverst løsnes) og evt. 

legg i ny pakning. Gjør for sikkerhets skyld dette når båten er på land. 
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Spørsmål fra Tor Henrik Vollen: 
Jeg har båten oppe for motorskift og skal samtidig gjøre en del vedlikeholdsarbeid. 
Det viser seg at ventilen for avløp toalett er en del utsatt for tæring og bør skiftes. 
Ventilen er fra båten var ny (1979) og av typen kjegleventil/ kik i sannsynligvis bronse.  
Toalettet er også originalt, men har fått påmontert elektrisk kvern. Alt har fungert utmerket. 
Hvilken type ventil skal jeg skifte til? Hvordan tas den gamle ut? Det ser ur som den er støpt fast i 
skroget da jeg ikke kan se at det er satt inn noen ordinær skrog gjennomføring. 
Det kan også nevnes at jeg prøver få rede på oversetningen på gearet på MD11 motoren som jeg nå 
tar ut. 
Har noen i klubben noen gode tips/ svar? 

 

Svar fra Brage Brækkan: 
Har forlengst skiftet avløpsventilen fra toalettet og erstattet denne med ordinær skroggjennomføring + 
90 graders bend + kuleventil + slangestuss. Dette fungerer utmerket, mens den originale ventilen viste 
seg å være alt annet enn tett da jeg en gang skulle skifte slange.  
  
Orginalventil er plastet på innsiden av skroget. Det aller meste av innfestingen kan greit fjernes med 
tappjern. Et kakk med hammer fjerner resten. 
  
Har nå i fem år hatt såkalt syrefaste deler kjøpt hos Martim i Arendal. Delene holder ikke den standard 
jeg forventet, det kommer inn rustvann i gjengene. Ikke mye, men likevel skuffende. Da jeg hadde 
messingdeler, var alt helt tett i sammenføyningene. Jeg har derfor kjøpt inn nye messingdeler, som jeg 
tar sikte på å montere neste år. 
  
Det står mye matnyttig på HR-klubbens nettsider med mange gode råd. Jeg vil imidlertid sterkt 
reservere meg mot ett dårlig råd: bruk av flytende pakning i sammenføyningene. Dette holder ikke mål 
og kostet meg en ekstra runde med demontering og ilegging av sikaflex.  
 

6.6 Tankmåler 

 
I mangel av en tankmåler kan benyttes peilepinne. Hvis en går inn på www.hallberg-rassy.se og klikker 
på "links" vil en kunne finne hjemmesiden til båten S/Y Isabell. På denne hjemmesiden går fram at den 
opprinnelige peilepinnen på Monsun var av tre og omlag 115 cm. lang. Båtens eier har fortsatt sin i 
behold. Denne var merket for 25 liter, 50 liter og 75 liter. Disse merkene var henholdsvis 24,2 cm., 40,8 
cm. og 54,5 cm. fra nederst på peilepinnen. Peilingen ble gjort gjennom rørstussen på babord side i 
maskinrommet. Den samme rørstussen som påfyllingsslangen er koblet til. 
  
Jeg har laget meg en fleksibel peilepinne av tynt stål, ca. 12 mm. bred og 1,5 mm. tykk.Lengden 120 
cm. Denne har jeg malt med en grå og matt maling og satt av merkene på de stedene som nevnt over. 
Det er viktig at den er malt med en matt maling. Da vises tydelig hvor den blanke dieselen slutter mot 
den matte flaten.Denne peilepinnen oppbevarer jeg i motorrommet slik at den ikke er i veien på noen 
måte. 
  
Peilepinnen gjør at jeg nå har full oversikt over dieselmengden til enhver tid på en enkel måte. Det 
eneste å huske på etter påfyll er at jeg ikke må åpne rørstussen for peiling før dieselnivået er lavere 
enn  rørstussen.  
  
Mvh 
Tore Foss 
S/Y Adelina (nr 380) 

7. HR 31 Bytte roraksel 
 

HR parts can send you a diagram of how the rudder is assembled, I found it to be quite a tedious-in-the-aft-cabin-

behind-the-ceiling board-job. 

http://www.hallberg-rassy.se/
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It definitely requires 2 people so you don’t drop the rudder. 

You don’t have to pull the rudder stock out all the way of the hull, it’s possible to change the seals before, with 

the rudder stock lowered. 

 

 
 

8. HR 352 
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Det ble bygget 802 båter i perioden 1978 - 1991. 

8.1 Verftets spesifikasjoner 

 

HR 352 er en av de mest ettertraktede båter av alle typer på bruktmarkedet. Den særpreges av et komfortabelt 

interiør med gang til akterkabinen under dekk, stor motor og med behagelige seilegenskaper og pene linjer. 

 

Det ble gjort noen mindre modifikasjoner i løpet av de 14 årene båten var i produksjon.: 

 

 I 1980 ble skroget hevet et par centimeter for å gi mere ståhøyde i gangen og i akterkabinen. 

 Fra starten av hadde HR 352 Volvo Penta MD 21, men produksjonen av denne motoren ble innstilt i slutten 

av 1984 og ble erstattet av Volvo Penta 2003 Turbo. 

 I 1984-85 ble byssa forbedret, likeså trappen og dreneringen fra cockpit-stuerommene. Spring-kryssholtet ble 

flyttet til toppen av relingslisten. 

 Rundt 1986 ble skylightet i salongen øket i størrelse for å gi mere lys i salongen. Stuerommenes dører i 

salongen fikk rist som på de større båtene. Skroget ble nok en gang hevet, men bare noen cm, for å gi bedre 

rom under dekk. 

 

Noen båter ble bygget med den større motoren MD 22, hvilket var en opsjon. 

 

Båten ble bygget med henholdsvis standard og høy rigg. I begynnelsen ble kun standard rigg tilbudt, på slutten 

ble nesten utelukkende høy rigg solgt. Den høye riggen er lett gjenkjennbar på de doble salingshornene, mens 

standard har enkle salingshorn. Båter med masterulling har høy rigg. 

 

Da HR 352 ble vist i 1978 ble den beskrevet som “En båt med en fremtid” hvilket fortsatt er riktig. Hallberg-

Rassy båter generelt og HR 352 spesielt gir eierne mye glede og båtene blir ettertraktet den dagen man ønsker å 

selge den. 

 

Konstruktør Christoph Rassy/Olle Enderlein 

Skroglengde 10,54 m/ 34’9” 

Bredde 3,38m/11’1” 

Dypgående 1,67 m/5’6” 

Deplasement 6 700 kg/ 14 770 lbs 

Seilareal med jib 51 m2/ 549 sq ft 

Motor Volo Penta MD 2003 turbo 

KW/HK 32/43 
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Fart for motor 8 knop 

Ferskvann 300 liter/79 US gallon 

Diesel 240 liter/63,4 US gallon 

 

Spesifikasjon fra desember 1987: 

 

Konstruktør: Christoph Rassy & Olle Enderlein 

 

Sertifikat 

Hvert skrog bygges i henhold til Lloyd’s spesifikasjoner for “Certificate of Hull Construction” og under personlig 

oppsyn av Lloyds besiktigelsesmann med hensyn på skrog, dekk og overbygning i GRP, hovedskott, 

motorbedding, chainplates, rorbeslag og innebygde drivstoff- og vann-tanker. Skrogstøpingserklæring og 

sertifikat leveres. 

 

Skrog 

GRP farge: Hvit, Marina blå dekorstripe over gummilisten. 

Undervannsskrog behandlet med GRP primer, 2-komponent primer og groehindrende middel. 

Blå båt-topp. 

Innebygde langsgående stringers. 

Ballastkjøl i jern, innstøpt og fullstendig beskyttet av GRP. 

Rorblad i GRP. Rorhovedaksel Ø 40 mm bronse. Tunge støpte rorbeslag i bronse. 

 

Dekk og overbygning 

GRP sandwich konstruksjon med 25 mm poylvinyl cellulærplastikk som kjernemateriale for styrke og isolasjon. 

Farge: Elfenbenshvit. 

Skorg og dekk er fullstendig sammenføyd med overalppende GRP laminat. Skott er formet i dekk og skrogstøp 

og dekket med massiv teak. 

Håndrekker, nedgang, lukekarmer, trallverk og setebenker i cockpit er i alle i Bangkok-teak. 

Teak dekk ovenpå GRP dekk, 1/2”. Dekket er utstyrt med 4 1” dreneringer med drenering under vannlinjen. 

To 1 1/2” dreneringer fra den vanntette og selvlensende cockpiten. 

 

Mast og rigg 

Mast og rig fra seldenMastAB.Mast og bom er laget i sølvanodisert aluminium. 

Mast 206/139 mm med ett sett salingshorn. Masten er utstyrt med separate kabelganger og dekkslys. Masten er 

steppet på en plattform på hyttetaket rett over forsterket skott. Røstjern av rustfritt stål. 

Skjøtevinsjer: To Lewmar 16ST, revevinsjer Lewmar 7C. 

Storseilbom 150/105 mm med moderne hurtigrev (2 reveliner)  + uthal. 

Rod kick. 

Vantskruer: 5/8” 

Stående rigg: Alle vant og stag: Ø 8 mm. Løpende rigg (alle fall er invendig). Storseilfall Ø 5 mm + tau-ende, 

genuafall Ø 5 mm wire + tau-ende. 

 

Seil 

Polyant 

Storseil omtr. 25m2 (269 sq ft). To rev 

Forseil omtr.27,5 m2  8295 sq ft). 

 

Dekksutrustning 

Skjøtevinsjer: 2 Lewmar 43C 2-speed 

Clamcleats 

Fire 12” kryssholt. To 10” kryssholt midtskips 

Pulpit i rustfritt stål 

Innstøpt fenderlist med bronseprofil 

Doble rekkeliner med fire par koniske rekkestøtter. Høyde 26” 

Båten leveres med fast montert vindskjerm av herdet glass i lettmetallramme. Et vinduspanel kan åpnes og er 

utstyrt med elektrisk vinduspusser. Presenning sprayhood beskytter den fremre delen av cockpiten. 

Vinduer i 9mm acrylglass og lettmetall ramme 

Kompass 

Lensepumpe i skutebunnen 
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Internasjonale navigasjonslanterner 4” 

Badetrapp på hekken. 

 

Løst utstyr 

Et anker, 50 lbs, sammenleggbar. Ankerline 30m 

Fire fortøyningstau 10m 

Fire fendere 8’ 

Båtshake 

2 vinsjhåndtak 10” med lås. En vinsjåndtaklomme på masten. 

Flaggstang 

Cockpitbord 

 

Motor 

Volvo Penta Diesel 2003T. Effekt 32 kW (43 hk) ved 3200 o/min. Tresylindret turbodiesel med direkte 

innsprøyting. Motoren er ferskvannskjølt og utstyrt med oljekjøler. Revers og reduskjonsgear type MS28 med 

enspaks betjening, Reduksjon 2,4:1 

Intsrumenter: Turteller, temperaturmåler og optisk og akustisk alarm. 

Propeller: 3-bladet, stigning 16”, diameter 15”, venstre. 

Propelleraksel Ø 30 mm, rustfritt stål. Motor og aksel omhyggelig opplinjert og opphengt i gummi, aksellager. 

Cutlass vannkjølt gummilager. 

“Våt” eksos-slange i gummi med vannlås og effektiv gummilyddemper 

To innebygde drivstofftanker 150+90l med separat pumpe for tømming av vann og dritt. 

Vanntank 300 l 

Alle slanger fra den selvlensende cockpiten, oppvaskkum og vasker er i solid plast. 

Alle skroggjennomføringer har stengekran. 

Alle slangeklemmer i rustfritt stål. 

Motorrommet er lydisolert for lavest mulig støynivå. Motoren er tilgjenglig fra gangen for service. En plate er 

boltet fast i cockpiten for lett å kunne fjerne motoren. 

8.2 Fra 352 Info 

Sertifikat: 

Hvert skrog er bygget i henhold til Lloyds spesifikasjoner for ”Certificate of Hull Construction” og under 

overoppsyn av Lloyds når det gjelder skrog, dekk og overbygning i GRP, skott, maskinfundament,   ror med 

beslag og innebyggede vann- og brennstofftanker.  

 

Skrog: 

GRP farge: hvit, marine blå dekorasjonsstripe.   Undervannsskroget er behandlet med GRP primer, 2-komponent 

primer og bunnstoff.  

Blåfarge på toppen av skroget. 

Ballastkjøl i jern, formet i og fullstendig beskyttet i GRP. 

Rorblad i GRP. Rorstamme  (main shaft) ø 40 mm bronse. Rorbeslag støpt i bronse. 

 
Dekk og overbygning 

GRP- sandwich konstruksjon 25 mm med polyvinyl cellular (porøs?) plast som kjernemateriale for styrke og 

isolasjon. 

Farge: Ivory hvit 

Skrog og dekk sammenføyd  med overlappende GRP laminat.  Skansekledning formet i dekket og i skrogformen 

og avsluttet med en solid teaklist.  

 
Rigg 

Riggen er fra Seldén Mast AB. Mast og bom er laget av sølv anodisert aluminiumlegering. Mast 206/139 mm, 

med ett sett salingshorn. Masten er forsynt med separate kabel ledningsrør. Masten er plassert på cabintoppen på 

en forsterkning forbundet direkte med bunnen.  

Fallvinsjer: To Lewmar 16ST, revevinsj Lewmar 7C. 

Bom: 150/105 mm med et moderne revesystem (2 reveliner) + uthaler. 

Bomvang 

Riggskruer: 5/8” 

Stående rigg: Alle vant og stag: Ø 8 mm. 
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Løpende rigg: Alle fall er lagt inne i masten. Fall storseil/fokk: Ø 5mm wire + line. 

Storseilskjøte: 6:1. Genoaskjøte, bomvang. 

Høyere rigg tilgjengelig med to salingshorn.  

Seil: 

Storseil: omtrent 25 m
2

, to rev. 

Kryssfokk: omtrent 28 m
2

. 

 

Dekksutstyr: 

Skjøtevinsjer: 2 Lewmar 43 C 2-speed. 

Skjøtestoppere 

Fire 12” kryssholt. To 10” kryssholt midtskips. 

Pulpit i rustfritt stål.  

Båten er levert med permanent vindskjerm med herdet glass i lyse aluminiumsrammer. Et av vinduene  kan åpnes 

og er utstyrt med en elektrisk vindusvisker. En sprayhood beskytter framre del av cockpiten.  

Sidevinduer i 9 mm acrylglass og lyse aluminiumsrammer. 

Kompass. 

Lensepumper 

Internasjonale navigasjonslys 4 

Badestige 

 

Løsøre  

Ett anker, ca. 25 kg. Ankerkjetting 30 m. 

Fire fortøyningsliner 10 m 

Fire fendere: 8´ 

Båtshake 

Flaggstang 

Cockpitbord 

 

Maskin 

Volvo Penta diesel 2003 T, 32 kw (43 hp) ved 3 200 rmp. Tre sylindre turbo diesel med direkte innsprøytning. 

Motoren er ferskvannskjølt og utstyrt med oljekjøler. Revers og reduksjonsgir type MS28 leverer reduksjon 

2,4:1. 

 

Instrumenter omfatter turteller,  temperatur og optisk og akkustisk alarm. 

 

Propell: 3-bladet, diameter 15”, venstre-rotasjon. 

Propellaksell Ø 30mm, rustfritt stål. Motor og aksel omhyggelig justert og gummiopphengt.  Vannsmøring av 

gummilager. 

”Våt” eksosslange i gummi med vannlås og effektiv gummi lyddemper. 

To innebygde vanntanker 150 + 90 = 240 liter. med separate pumper for drenering vann eller grums. 

Vanntank: 300 liter 

Selvdrenering i cockpit. 

Alle skroggjennomganger er forsynt med stengekraner 

Alle slangeklemmer i rustfritt stål. 

Et fastskrudd panel i cockpiten kan demonteres for å kunne løfte ut maskinen. 

 
Elektrisitet 

12v elektrisk system med to batterier, ett for start (60 amh) og ett for forbruk (140 amh). En 50 amp dynamo 

drevet av motor lader de to separate kretsene over det dobbelt diodesett. Batteriene i et lukket, ventilert avlukke. 

Alle ledninger med tilstrekkelig tykkelse. Kablene er om mulig lagt i beskyttende plastik slanger. 

 

13 cabinlys og 2 fluorescent lys, ett i byssa og ett i maskinrommet. Sentralt bryterpanel ved navigasjonsbordet 

med sikringer og brytere for de forskjellige kretser. 

Vann- og drivstoffmålere. Voltmeter og tre 12v utttak.  

To hovedbrytere ved nedgangen til cabinen (en for motor og en for forbruk). 

 
Innredning 
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Førsteklasses håndverksarbeid i utvalgt mahogny, håndpolert og behandlet for å oppnå silkematt overflate. 

Innredningen består av fra baugen: 

 Vann og gasstett brønn for flytende gassflasker, anker og kjetting under. Rommet er tilgjengelig fra dekk og 

drenert overbord. 

 Fremre kabin med to komfortable køyer. Lenden av køyene er 205 cm. Stuerom under køyene. Innsiden av 

skroget dekket av mahogny. Skap foran i cabinen over køyene. Hyller på sidene.  

 En dør skiller fremre cabin fra passasjen til hovedcabinen. På SB side av passasjen, to skap av god størrelse. 

På BB side et stort toalett. Vaskeservant, speil og toalettskap. Dørken er en teakrist over en drenering for 

dusjevann. Høyde 185 cm. 

 I hovedcabinen finner man 2 sofasenger SB og BB. BB sofa er en L-sofa. Sofanene er 200 cm. Bokhyller og 

skap bak sofaene. Stort bord (37”x4”) med foldevinger. Stuerom for flasker etc. i midtseksjonen av bordet. 

Innsiden av skroget over sofaene er dekket av mahogny. Taket er dekket av vinyl. Høyden i hovedcabinen er 

189 cm. 

 Akter i hovedcabinen er en U-formet bysse utstyrt med 2-brenner ovn. Permanent opplegg for gass med 

avstengningsventil for gassen. Drenert is-boks på 80 liter. To vaskekummer i rustfritt stål (24”x14”) med 

manuell ferskvannspumpe. Overflaten på benken i byssa er av teak-look plastlaminat som er lett å holde rent. 

Skap for servise, søppelkurv. Skuffer. 

 Skuffer under køyene i akterkabinen. Skap over køyene, hyller ved sidene. Skap på BB av kabinen. Dør til 

hovedkabinen. Nødutgang til dekket. Innsiden av skroget dekket av mahogny. 

 Dørken av 20 mm teak i lys farge med innlagte striper. Vegg til vegg gulvteppe. 

 Gardiner ved alle vinduer. 

 Fire 12 V uttak på toalettet,  byssa, akterkabin og cockpit. 

 Cockpiten er selvdrenerende med seter og  gitterdørk i teak.  Stuerom  med tilgang fra cockpit 1,2 m
2

.  

 Stueplass for vinsjehåndtak.  

 Ankerbrønn på akterdekket. 

 

Ventilasjon: 

Fremre kabin: luke som kan åpnes + en ventil. 

Passasje og toalettrom: luke som kan åpnes og en ventil 

Hovedkabin: en luke som kan åpnes og ventilerende panel i hovedluken. 

Akterkabin: en luke som kan åpnes + en doradeventil. 

 

Styring 

Rattstyring, kjededrev med rustfri wire overføringssystem. 30” rustfritt. Elgskinn på rattet med justerbar 

friksjonssperre. 

 

Hallberg-Rassy 352 Standard 

Utstyrt i samsvar med spesifikasjonene over. 

 
Hallberg-Rassy 352 Scandinavia 

Har følgende tilleggsutstyr: 

 

Dielseldrevet varmeapparat, Ebersprächer D3L 

Vannsystem med varmvann, motorpumpe og dusj. 

Tre batterier 

Kjølekompressor for isboksen. 

Seiltrekk 

Windex 

Brannapparater 

Genua 39m
2

 og stormfokk 16,7m
2

 

8.3 Stell og vedlikehold av HR 352 

8.3.1 Stropping og landsetting. 
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Hovedproblemet ved løfting av våre relativt tunge båter er å unngå at løftestroppene klemmer inn for meget i 

dekkshøyde, særlig er fotrekken utsatt.  Dette kan unngås ved bruk av "skrev", eller så lange stropper at 

pressmomentet inn i dekkshøyde ikke blir for stort. Allikevel vil det ofte vise seg nødvendig å fore ut mellom 

stropp og skrog i eller like under dekkshøyde, for å unngå press på fotrekken. 

 

Verftet anbefaler at stropper legges med anleggspunkter som vist på tegningene på neste side.  Er det fare for at 

stroppen kan gli ut av posisjon, gis en ekstra surring. For aktre stropp rundt hekken og for forre stropp til punkter 

forut.  Det kan bli betydelig press også på hjelpesurringene, så festepunktene i båten må være punkter som tåler 

press, f.eks. kryssholt, kverner etc. 

 

Ved belegging av stropper forut,  kan giveren for loggen lett skades.  Det sikreste er derfor å ta ut denne. 

 
Festing av stropper ved løft. 

 

 

 
Ved slipping må man passe på at båten ikke må stå på jern.  To treklosser, ca. 20 cm. brede er egnet ved slipping.  

Sidestøtter skal ikke stå under trykk. Båtskroget er i seg selv så stabilt at der er fullt ut tilstrekkelig å sette båten 

på to klosser under kjølen.  Allikevel er det hensiktmessig å  sette en støtte under forskipet for å unngå at båten 

tipper forover ved sterk belastning på forskipet. 

 

Om høsten skrus bunnproppen ut (se tegning s.S-b), og oppbevares på et lett "huske-sted".  Om våren, rens 

gjengene, og sett gjerne inn med litt vannbestandig fett før proppen skrus inn igjen. 

 

8.3.2 Plast, farge og bunnbehandling. 

 
Skroget er bygget opp av glassfiber og polyester. (Polyester:  Syntes Civic 114 eller Jotun Norpol (44M-35).  

 

Gelcoat (ytterste finish-dannede skikt) på fribord er:  Syntes Civic G.E. l000F.  Gelcoat dekk: Jotun Norpol G.S. 

332.  Gelcoat innside ("toppcoat") er Jotun Norpol 803 eller Syntes Civic T.M. 2101. 

 

Blåfarge langs vannlinjen og på fribord: International 708 nr. 1015 (to-komponent).  Blåfarge på overbygg: do. 

 

Bunnbehandling: 

Rengjøring med spesielt vaskemiddel, etsende glassfiberprimer (50% International Fortynning 98016 og 

50% Aceton, blandet), to-komponent polyerutangrunnfarge (Poly Grund) samt tinnbasert giftfarge (Den 

tinnbaesrte Micron 25 er forlengst forbudt). 

 

8.3.3 Behandling av gelcoat og reparasjon av skader. 

Det ytterste laget på en plastbåt - gelcoat - er et uarmert skikt, som beskytter det glassfiberarmerte 

skrogmaterialet og samtidig gir et elegant ytre, lett å vedlikeholde.  Tykkelsen av gelcoatlaget er ca. 0,5 mm og 

således betydelig tykkere enn et normalt fargeskikt.  Det er helt homogent og har samme hårdhet tvers igjennom.  

Dette medfører at man ofte kan slipe og polere bort stygge riper uten at det er nødvendig å legge på ny ~last.  

Reparasjon av dypere riper eller sår byr heller ikke pa noen større vanskeligheter. 

 
Behandling av plastflater som er i god stand. 
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Om ikke for annet, så for utseendets skyld, bør båtens plastflater holdes rene og fri for flekker.  Vanlige 

rengjøringsmidler som ikke riper og vann anvendes.  I handelen finnes spesialmidler for båt-vask.  De kan være 

bra nok, men er vanligvis kostbare.  Billigere og omtrent like bra er vanlige husholdsrengjøringsmidler som Zalo, 

Rex, Biotex i vann (gjerne sjøvann) til bruk på fribord.  Vannlinje-skiktet kan være vanskeligere å få rent med 

slike midler.  Her kan Jiff (som inneholder et meget svakt slipemiddel) gjøre tjenesten. Men det sier seg selv at 

man skal være varsom med for hård behandling. 

 

Alle vaske- og løsningsmidler må fjernes nøye med spyling. 

 
Reparasjon av ytre riper etc. 

Riper i gelcoatskiktet ser ofte dypere ut enn de er og ved at en ripe avviker i farge fra den blanke flaten, oppfattes 

det ofte som om det fargede skiktet er gjennombrutt.  Når ripene ikke er dypere enn at de ikke går gjennom 

gelcoatskiktet, slipes det skadede partiet med vannslipepapir.  Man begynner med grovere og avslutter trinnvis 

med finere papir nr. 1200.  Efter slipingen "rubbes" flaten dvs. poleres med slipemiddel og til slutt med polish 

sammen med øvrige uskadde partier. 

 

Reparasjon av dypere riper og sår. 

Hvis gelcoatskiktet er helt borte grunnet sterk slitasje eller skade foregår reparasjonen slik: 

 
Skadene renses med knivspiss eller annen skarp gjenstand og maskeres med maskeringstape tett inntil begge 

sider av hullet.  Gelcoat og herder blandes (ca. 2% herder). Arbeidstemperatur må holdes på minimum 15oC.  

Fyll skaden rikelig med gelcoat og plasser raskt en bit tape over skaden for å hindre at gelcoaten renner bort.  Når 

plasten er herdet slipes overskytende plast ned og flaten poleres. 

 

Sår under vannlinjen sparkles med polyestersparkel (plastikk Padding e.l.) eller epoxy sparkel, slipes og males 

med to-komponent grunnfarge, f.eks. International Poly Grund (for å motvirke vanngjennomtregning) .  Deretter 

bør man male med samme bunnstoff som bunnen forøvrig. 

 

Større sår etter hårde grunnstøtninger slipes rene og repareres med plast og glassfibermatte før sparkling.  

Reparasjonssett finnes på markedet.  Følg bruksanvisning. 

 

8.3.4 Behandling av treverk  

Tre innvendig. 

 
Mahognyf latene innvendig er omsorgsfult behandlet med syntetisk lakk og krever vanligvis ikke ytterligere stell 

på flere år bortsett fra rengjøring.  Skulle en flate bli skadet så meget at omlakking er nødvendig, slipes hele den 

aktuelle flaten og lakkes med mattlakk (International Lagolakk klarmatt eller tilsvarende) .  De fleste småskader 

utbedres med litt olje.  Innvendig teak, lister etc. kan med fordel oljes sparsomt en og annen gang med teakolje. 

  

Tre utvendig. 

 

Utvendig tre er ekte Bankok-teak og er derfor ikke avhengig av lakk eller olje som beskyttelse.  Spørsmål 

om teaken skal lakkeres eller forbli ubehandlet, blir stort sett en smaksak, og vil alltid være gjenstand for 

diskusjon.  Etter noen år vil ubehandlet teak blekne og anta en grå, helst en sølvgrå - tone, som er helt 

"comme il faut".  Vår mening er at teak-dekk og benkeseter og dørk i cockpiten bør holdes ubehandlet, 

mens kartbord, nedgangsluker- og rammer bør lakkeres.  Forøvrig er det neppe tvil om at lakkert teak 

rekkelist (svensk "øverliggare") og andre deler, gir et vakkert utseende og en fin kontrast mot plastflatene 

og mot ubehandlet dekk. 

 

Der hvor teaken er behandlet fra verftets side, er den lakkert med International Delux 101 på oljealkydbasis.  To-

komponent lakk bør ikke brukes på gammel lakk.  Ubehandlet teak spyles og skrubbes relativt kraftig samtidig 

med at plastflatene ren-gjøres, for å oppnå den tilsiktede sølvgrå glans.  Spørsmålet om vaskevannet bør tilsettes 

et rense- eller blekemiddel (sitronsyre eller klortilsetting) diskuteres stadig.  Man bør være oppmerksom på at ved 

langvarig kraftig skrubbing og sterkt rengjøringsmiddel vil treets struktur bli noe nedbrutt. Det kan derfor 

anbefales istedenfor jevnlig skrubbing, av og til å vaske teaken med relativt varmt vann og svamp. 
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Et tips:  Ved påfylling av diesel bør området rundt inntaksflensen spyles med vann før dieselen påfylles.  Da 

suger ikke treet dieseloljen. 

 

Erfaringen er at all bruk av teakolje utvendig er vanskelig å vedlikeholde, og det frarådes derfor bruk av olje. 

 

For lakkert teak er det av største betydning at behandlingen skjer i tide.  Når det begynner å vise seg at 

behandling trengs, er det allerede for sent.  Derfor er det et godt råd å lakkere første sommeren allerede etter 1-2 

måneder og senere hvert år. 

 

Ved omlakkering skal tilstøtende plastflater beskyttes nøye mot lakk  som er meget vanskelig å fjerne og meget 

skjemmende. Fordi lakken ved påstrykning nærmest er farveløs, kan overflødig lakk lett oversees. 

 

Mindre lekkasjer som måtte oppstå ved skruehull o.l. kan tettes med f.eks. Dow corning silicongummi (en-

komponent) 

 

Nater i teakdekk gir sjelden grunn til lekkasjer, men hvis oppstår, kan tettes med Rhodorsil 3b fugemasse (en-

komponent). 

 

8.3.5 Mast og rigg. 

 
Ved nedrigging og opprigging av mast m.v. må man være oppmerksom på at enkelte master (7/8 rigg) er 

"topptunge" d.v.s tyngre over salingshorn enn nedenfor.  Ved heising i kran med løkke under salingshorn (løkken 

bør lages stor for å kunne få den greit ned igjen) må man derfor når heisingen skal begynne prøve seg frem og 

alltid ha en mann stående ved mastefot.  Det lønner seg å ha båten fortøyet teit for å ha mest mulig kontroll under 

heisemanøveren.  Legg løkken på heiskroken som tegningen nedenfor viser. 

 

Hvis man ønsker å supplere riggen med ekstra fokkefall, spin fall og spinnakerbom-lift etter levering fra verftet 

skal ma være oppmerksom på at tynne liner ("pilot-liner") er trukket i masten, for å kunne trekke de nevnte fall 

m.v. på plass. Endene for pilot-linene er festet under skruer like under vedkommende falls skive oppe i masten og 

på et kryssholt like over dekk.  Dette for å unngå lange, løse liner som kan skades. 

 

Riktig montering av salingen:   

Du fester toppvantet i mastetoppen og holder det langs masten.  Der hvor vantet når senteret til salingsbeslaget på 

masten setter du en markering.  Dette er stedet hvor salingens yttre endestykke blir festet til vantet så det ikke kan 

gli.  Salingen skal kunne tåle at en mann i riggen står på den.  Vær påpasselig med en korrekt innstilling av 

salingen, ikke bare for utseendets skyld, men også av sikkerhetsgrunner er det viktig.  PVC -slangene som leveres 

med er tenkt som beskyttelse for strekkfiskene og tres på før strekkfiskene festes.  Strekkfiskene skal monteres 

slik at de strammner ved høyredreining av midtstykket, sett ovenfra. 

 

Når masten er heist og satt på plass med foten i dekksbeslaget, vil den kunne stå av seg selv (forutsatt smult 

vann), så snart  

a) ved masthead-rigg: de to undervantene er festet på hver side  

b) ved 7/8 rigg: begge toppvant og forstag er festet.  

 

Etter dette kan man i ro og mak feste de andre vant og stag, og løkken rundt masten kan tas ned.  Er det mye sjø, 

bør alle vant og stag festes ihvertfall provisorisk før kranfestet forlates. 

 

Mast og rigg kan komme i vibrasjon p.g.a vinden.  Den egentlige årsaken er aerodynamiske forhold betinget av 

den oppspente riggen.  Enkelte forholdsregler kan avhjelpe dette: 

 

1.    Spenne ned riggen noe, ofte bare avlaste bomløfteren litt. 

 

2. Anbring en line langs masten slik at luftstrømmen rundt masteprofilen blir brutt. 
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3. Er man sterkt plaget av vibrasjoner, anbefales et "slips". Dette består i prinsippet av et mastelik med en 

strimmel seilduk som heises som et storseil.  Luftstrømmen rundt masten brytes effektivt.  Vibrasjonen 

beror alltid på spenning i riggen. 

 

 

8.4 Motoren. 

 
Instruksjonsbok:  Ved siden av denne bør du anskaffe den mer omfattende "Gjør det selv"-håndbok som V/P har 

utgitt.  

 

8.4.1 Propellens omdreiningseffekt. 

 
For alle HR båter gjelder at propellen roterer mot venstre (mot-sols) sett aktenfra, ved fart forover.  Det 

propellbladet som befinner seg dypest, har størst "grep".  Dette tilsier teoretisk at det skyver hekken mot babord.  

Men denne effekt av propellen er ved installasjon med delt lateralplan på fart forover nesten umerkelig.  Ved 

bakking 

- altså propellrotasjon til høyre sett aktenfra - kommer den motsatte effekten sterkere frem:  Hekken tenderer til å 

bevege seg mot styrbord.  Hvis du legger roret hardt babord (rorkulten mot styrbord) og avvekslende gir litt gass 

forover og akterover, vil hekken forskyve seg mot styrbord, og du kan i rolig vær uten å gi fart dreie fartøyet 

360
0

. Samme manøver i motsatt retning med styrbord ror er vanskeligere, ofte umulig.  Du vil raskt merke at du 

selv ved liten fart har full kontroll over fartøyet, men det vil alltid lønne seg å lære seg å kjenne dets bevegelse 

ved skinnmanøver i rom sjø 

 

Vi vet av erfaring at det er lettest og sikrest praktisk talt ved alle manøvreringer i havn å kjøre med ca. 1200 - 

1300 RPM.  Bevegelsene blir ikke så brå og du har lengre reaksjonstid.  Spesiellt for S-drev, husk at propellen 

går i stilling ved sentrifugalkraften både forover og ved bakking.  Ved forover kommer propellens skyve-effekt i 

tillegg, vær derfor særlig varsom med for brå kobling fra stille eller bakk til forover. 

 

Effektkavitasjon. 

Under 1000 omdreininger blir propelleffekten så liten at man neppe kan håndtere båten effektivt i et havne-

område, og motoren løper ujevnt.  Fra 2000 omdreininger danner det seg under baklengsmanøver kavitasjon ved 

propellen, det vil si at strømmingene brytes og propellvirkningen blir sterkt redusert.  Unngå derfor unødvendig 

sterkt gasspådrag, spesielt under manøvrering akterover. 

 

Akterover. 

Ved vanskelige baklengsmanøvrer er det ofte viktig raskt å oppnå fart.  Dermed blir styringsegenskapen vesentlig 

bedre.  Vær oppmerksom på at ved innløpet til en liten havn er det ofte sterkere vind.  I ekstremt smale farvann 

kan en vending av båten mot sterk vind være vanskelig. På grunn av de utmerkede egenskaper båtene har ved 

manøvrering akterover, kan det under slike omstendigheter være bedre å ta seg baklengst ut av det trange 

farvannet mot vinden. 

 

8.4.2 Vakuumventil 

 
På motorens kjølevannsystem er det innkoblet en vakuum-ventil for å forhindre at motoren skal kunne fylles med 

kjølevann ved hevertvirkning.  Ved start og stopp skal ved normal funksjon vakuumventilen "vibrere” og slipper 

da ut litt vann.  Ventilen rengjøres ved behov, dog minst to ganger i året. 

 

Ventilen består bl.a. av en liten gummimembran og en pakning som skal monteres slik: 

 

1. Demonter hele ventilen fra skottet hvor den er montert  (A) 

 

2. Løs lokket på ventilen og ta ut pakningen og membranen og gjør rent for eventuelle avleiringer.  Deformert 

membra skal byttes.  Montering skal skje med ventilen opp/ned (B). 



Hallberg-Rassy Klubben Norge      Tekniske tips 

 

Side 86 av 95 

 

3. Legg membranen i lokket.  Se etter at hele membranen havner på den tilmålte plass.  Membranen må ikke 

komme i klemme av pakningen. 

 

4. Legg pakningen på plass og skru på lokket.  OBS'. Tildragningsmoment 2 Nm (0,2 Kpm).  Trekkes lokket 

for hardt, vil ventilen ikke fungere. 

 

1: Membran 828264 

2: Pakning 25534 

3: Pakning 947282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3 Propellakselens gjennomføring. 

 
Tidligere ble propellakselen ført ut gjennom skroget i en lagring med en ekstra tilsats for smøring og for å 

motvirke vanngjennomgang, den såkalte pakkboks. 

 

Pakkboksen var fyllt av ”grease”, som etterhvert ble oppbrukt, og ny måtte tilføres ved omdreininger av 

”smørekoppen” som kunne være montert direkte på pakkboksen, eller det gikk et rør fra pakkboksen opp til f.eks. 

innsiden av cockpitbenken, hvor smørekoppen var montert.  Etter et visst antall timer måtte man skru koppen litt 

inn og derved trykke litt grease frem til pakkboksen.  Allikevel måtte man regne med litt vann 

-innsig ved kjøring. 

Med dagens høyverdige materiale har man kommet frem til en lagring som gjør pakkboksen unødvendig.  

Lageret smøres kontinuerlig av sjø-vann, og er så tett at lekkasje er så godt som eliminert. 

 

8.4.4 Brenselsforbruk 

 
Når du skal på langtur og må regne med utstrakt kjøring med motor, melder straks spørsmålet seg:  Hvor langt 

kan jeg regne med å kjøre på full tank (altså antall nautiske mil)? 

 

Å gi et entydig klart svar på dette er noe selv dyktige motorfolk kvier seg for.  Brenselforbruket for en type motor 

er jo avhengig av en rekke faktorer som:  Båtens konstruksjon, propellens størrelse og stigning, groe i bunnen, 

strøm, sjø, vind og rormannens temperament. 

 

En viss rettledning er allikevel ønskelig, og den finner man i de diagrammer Volvo Penta setter opp for hver 

motortype. Disse diagrammer viser motorens omdreiningstall (r/min) og tilsvarende HK(hp), moment på 

svinghjulet (kpm) og brensel-forbruk i gram pr. hestekraft - time (g/hph).  Se eksempelvis diagrammene for 

Volvo Penta 2003, neste side. 
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Utgangspunktet er omdreiningstallet 3200 (r/min.) nederst på diagrammet.  Følger vi 3200 - linjen vertikalt 

skjærer denne linjen den sterkt opptrukne linjen for effekt ut for tallet 27 (hp).  Vi går videre langs 3200 linjen 

rett opp til øverste rubrikk,hvor 3200 - linjen skjærer den sterkt opptrukne brensel forbruk - linje ut for tallet 180 

(g/hph)   180 gram (0,18 kg) pr. hestekraft  time.  Vi kan regne: 

 
0,18 kg x 27=4,86 kg         1 kg dieselolje = 1,19 liter 

 

D.v.s. forbruk 1,19 1 x 4,86 = 5,8 liter/time (ved 3200 cmdr.) 

 

Volvo Penta og verftet anbefaler at man ikke tar ut full effekt av motoren i lange tider av gangen, men minsker 

omdreiningstallet med 3-400 fra topp når man går på "marsjfart".  Man vil av diagram og regnestykket se at 

forbruket synker en god del og  mer jo mindre r/min. man tar ut.  Samtidig vet vi at fartsøkningen for de siste 

hestekrefter (omdreininger) vi piner ut av motoren, er meget liten.  Det lønner seg derfor å kjøre med en viss 

moderat fart i det lange løp. 

 

Ut fra dataene ovenfor vil det være opp til hver båteier å vurdere sin egen kjøring, båt og forhold forøvrig og å 

sette opp sitt eget regnestykke på basis av diagrammet for sin motor. Men man må huske på at det er teoretiske 

tall som her er representert.  Forbruket ved topp omdreiningstall vil være korrekt etter regnestykket, men vil vise 

seg å være mindre korrekt ved lavere omdreiningstall.  Man vil som regel bruke atskillig mindre brensel ved 

lavere omdreiningstall enn regnestykket skulle tilsi. 

 

Tabell over brenselforbruk. (Se teksten ovenfor). 

 

HR 352  45,0 HK/3000 - 210 gHK =  9145 kg =       11,2  liter/time  

 40,0 HK/2700 - 205 gHK =  8,2  kg =   9,8  liter/time 

 

Nederste del av det 3 delte diagram viser omdreininger i minuttet (r/min) og de tilsvarende HK (hp) 

 
øverste del av diagrammet viser forbruk i gram pr. hestekraft-time (g/hph). Følg pilene for r/min, eventuelt lavere 

r/min for å finne forbruk under "marsj fart". 

 

8.4.5 Skroggjennomganger – sjøventiler 

 
Sjøventil type Blake 

 

Denne ventilen består i prinsippet av en yttre fast og en indre bevegelig kon.  Ved dreining slik at hendelen peker 

mot ”on” (langs røret) er den åpen, ”off” = lukket. 

 

Ventilen er avhengig av at den bevegelige koniske del presses med et visst trykk mot den faste del.  De 

tilstøtende flater er smurt med vannbestandig fett, og ventilen er avhengig av smøring med slikt fett.  Så lenge 

hendelen er lett dreibar er alt ok. 

Skulle det lekke ut noen dråper, må man være meget varsom med å trekke til boltene som holder "lokket" over 

den dreibare kon.  En liten lekkasje må ansees som normalt. 

Hver vinter åpnes ventilen for smøring med fett.  Man løsner først mutrene på undersiden av flensene, deretter 

selve boltene.  Selv på sjøen vil "innmaten" kunne tas ut, man bare stopper vannstrømmen med en fille eller noe 

papir. Har ventilen festet seg, må man løsne noe på boltene. Dette skjer ved å løsne mutrene på undersiden og så 

skru selve bolten litt ut.  Det kan være nødvendig å skifte ut hendelen med en stor rørleggertang for å søke å 

oppnå bevegelse.  Men man må ikke være voldsom.  Prøv å legge en fille med kokhett vann rundt den ytre (faste) 

del. Sitter den ennå hårdnakket fast, vil den kunne løsnes ved å banke inn et trestykke fra utsiden.  Men dette vil 

jo kreve landsetting eller en dykker. 

 

Som fett vil margarin godt kunne brukes i nødsfall. 

 

Nyere type sjøventil. 
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Denne har en bevegelig kuleventil med tufnol glideflate, og skal være vedlikeholdsfri.  Selv litt problematisk 

papiravfall etc. skal kunne "tygges" istykker ved kraftig bevegelse av håndtaket.  Og husk hvis du ser til båten i 

løpet av en opplagsperiode at du alltid beveger hendelen noen ganger. 

 

Skulle ventilen ha satt seg komplett fast, vil mellomstykket (som hendelens akse går gjennom) kunne løsnes etter 

at aksen er fjernet.  Men man må regne med at ventilen er skadet slik at det er bedre å skifte den ut.  Dette må 

vanligvis gjøres på land, hvis ikke en dykker kan sette propp i utløpshullet utenfra før operasjonen og fjerne den 

når den er utført. 
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8.4.6 Skroggjennomganger HR 352 
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8.4.7 Oversikt over toalettsystemet 
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8.5 Ferskvannsystem 

 
Systemet kan være helt lukket med vannuttak fra tank, som pumpes ut fra tanken med håndpumpe eller fotpumpe 

ved toalett- eller pantry vaskekum. 

 

Pumpingen kan skje med elektrisk pumpe innkoblet på systemet (trykkvann) .  Videre kan vannet varmes i en 

spesiell varmtvannsbereder, dette forutsetter trykkvann. 

 

Et nytt ferskvannsanlegg vil som regel gi en litt vond smak på vannet.  Vi anbefaler derfor på første tur å ta med 

litt rent og godt ferskvann til drikkevann.  Anlegget bør skylles gjennom  en del ganger med f.eks. Zalo eller 

lignende og mye vann, som enten slippes i kjølbrønnen ved å løsne uttak ved tanken, og pumpes ut med 

lensepumpen eller gjennom vaskenes pumper 

 

Trykkvannsystem. 

Den elektriske pumpen arbeider automatisk og kun når det ikke er mottrykk i ledningen etter pumpen, det vil si 

på strekningen fra pumpen til en kran eller annet tappepunkt.  Du bør gjøre det til en vane å slå av pumpen på 

instrumentpanelet ved kart-bordet når du forlater båten. 

 

Skulle pumpen i korte perioder starte til stadighet uten at vann blir brukt, betyr det at et eller annet sted på 

ledningen etter pumpen er det en lekkasje. 

 

Varmtvann. 

Varmtvannsforsyningen er skjematisk bygget opp på følgende måte: 

 

Fra vanntanken under dørken i salongen, med et volum på ca. 720 1 (HR 42), går det et rør til trykkvannspumpen 

i motor-rommet.  Denne ledningen står ikke under trykk.  Fra pumpen går det en slange eventuelt først til et filter, 

deretter med forgreninger til ulike tappesteder.  En ytterligere forgrening fører til varmtvannsberederen.  Denne 

er montert i cockpitbenken og er via cockpitbenk tilgjengelig.  De forskjellige tappestedene er koblet til 

berederen. 

 

Kjølevannet som blir varmet opp til 800 av motoren blir ledet gjennom gummislanger fra varmeveksleren til 

varmtvannsberedere gjennom denne i kobberrør og videre i gummislanger tilbake til motoren.  Vannet i 

varmtvannsberederen blir dermed oppvarmet til 800   Innholdet utgjør 48 liter.  På grunn av styroporisolasjon har 

du fortsatt etter 36 timer vann med en temperatu på ca. 400.  Ved hurtig tomgang på motoren, ca. 1000-1200 

omdreininger, trenger man ca. 30 minutter for å få varmt vann. Går motoren med belastning reduserer man denne 

tiden til ca. 15 minutter.  Da vannet ofte er noe oppvarmet blir disse periodene i praksis gjerne kortere.  Men vær 

klar over et anne punkt: 

Hver gang du tapper varmt vann blir kaldt vann automatisk ette fylt og temperaturen synker tilsvarende, dersom 

ikke motoren er i gang. 

 

En full tank rekker for minst to dusjomganger og kun en ut-kjøring fra eller innkjøring til en havn er tilstrekkelig 

til å sikre varmtvannsbehovet. 

 

8.6 Vinterkonservering 

 
Vann som fryser utvider seg som kjent ca. 4%.  Sjø-vann fryser litt senere enn ferskvann, men det bør vi glemme 

i denne forbindelse:  Vann i båt er faremoment nr. 1 om vinteren. 

 

Når det gjelder motoren og metaller kommer rust og korrosjon inn i bildet.  Her henvises det til Volvo Penta's 

veiledning for vinterkonservering.   

 

Brenseltanken bør fylles for å unngå oppsamling av kondensvann.   

 

Batteriene bør lades helt opp, det er egentlig ikke nødvendig å ta dem ut hvis de er toppladet. Hvis ikke tas de ut 

og lagres på et kjølig, tørt sted.  Rens poler og klemmer, sett inn med spesialfett. Husk å ta ut alle små batterier i 

radioer, instrumenter, håndlykter etc., for å forhindre korrosjon og "esing". Slik løst utstyr bør naturligvis taes 

hjem for ikke å friste tyver. 
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Toalett og septiktank rengjøres med vann tilsatt litt rengjøringsmiddel som pumpes gjennom systemet, eventuelt 

også septiktank.  Spylingen bør avsluttes med ferskvann. Til slutt løsnes dreneringskruen på undersiden av 

toalettskålens pumpe, "skrupropp for tømming" og vannet renner ut i kjølbrønnen.  Er det tvil om slangen fra 

inntaksventilen er tom, løsnes denne ved selve ventilen (som må være lukket  hvis båten ennå er på sjøen) og 

vannet dreneres i kjølbrønnen.  Utløpsventil type Blake skal demonteres og settes inn med fett (se egen omtale). 

 

Ferskvannsystemet for de mindre båtene og båter uten varmtvannsbeholder tømmes ved å koble fra uttaksslangen 

som er tilkoblet laveste del.  Vannet renner ned i kjølbrønnen og pumpes ut med lensepumpen (hvis båten er på 

sjøen) eller dreneres ut fra kjølbrønnen gjennom spunshullet etter at skruproppen er fjernet (den kan være 

vanskelig å se utvendig p.g.a. oversparkling, men vil kunne peiles ut fra laveste punkt inne i kjølbrønnen.  Men 

det kan være greit å bruke det oppsamlete ferskvannet til en vask av kjølbrønnen og rommet under dørken.  Slå 

litt vaskemiddel (Zalo e.l.) i vannet. 

 

Varmtvannsbeholder: innløpsledningen på undersiden av beholderen og utløpsledningen på oversiden av 

beholderen løsnes.  Vær oppmerksom på alle fire slangekoblingene, to små og to store.  De to største tilhører 

motorens kjølsystem og må ikke løsnes. 

 

Et eventuelt kulfilter skal demonteres i det underdelen skrues løs med hendene.  Filterinnsatsen blir normalt 

byttet ut en gang i sesongen. 

 

Seil bør selvsagt tas med hjem og stues på tørt sted etter først å være skyllet og rengjort.  Hvis det er tvil om 

tilstanden, kontaktes seilmaker for sjekk. 

 

Tauverk har utrolig godt av en omgang i vaskemaskinen, 400 og syntetisk vaskemiddel før det kveiles og henges 

opp for vinteren (SEILAS 11 og 12/82). 

 

Rigg:  Nedre deler spyles med ferskvann, og etter tørk "pysjes" med anti-korrosjonsmiddel på boks (556 e.l.) 

eller settes inn med vaselin. 

 

Mastetopp, skiver og blokker bør også få et beskyttende skikt. Løst eller lett demonterbart utstyr forøvrig, som 

kompass, ekolodd, vindinstrumenter etc. bør tas med hjem.  Dette gjelder også manntau m/støtter.  Båter er stadig 

mer hjemsøkt av tyver om vinteren. 

 

Snø.  Båten vil ikke ta særlig skade av snø.  Men de fleste steder er det mye forurensning i luften.  Og smeltet sne 

som fryser i overgangsperioder kan skade.  Derfor dekk til båten med en presenning.  Best er det med oppbygg 

som gir bratt side.  Men på steder hvor det kan være problem å få lagt bort masten skikkelig, kan den brukes som 

møne.  En brukbar løsning for de mindre båtene er angitt på skissen side Mellom presenning og masten bør det 

legges et plastlag over masten.  Endene som stikker ut må naturligvis dekkes, men helst med et "tak" av to bord 

satt sammen i vinkel i lengde-retning.  Dette for å unngå kondens. 

 

For båter i boblehavn er det særlig viktig å skjerme mot nedbør i cockpit.  Ferskvann i selvlensersystemet kan 

fryse og sprenge slangen vekk fra tilkoblingen til sjøventilen. 

 

Båter i boblehavn vil være mer utsatt for kondens enn båter tatt på land, p.g.a. forskjellen mellom 

sjøtemperaturen og lufttemperaturen.  Men i boblehavn vil det ofte være god tilgang til elektrisitet.  En grei 

løsning til en varmekilde som også sørger for å sirkulere luften, er angitt på skissen.  

 

8.7 Rattstyring. 

 
Wire-trekkene og blokkene til rattstyringen skal minst en gang årlig grundig kontrolleres for unormal slitasje.  

Wiretrekkene i motorrommet skal bevege seg ca. 1/2 cm. når de utsettes for middels belastning.  En 

etterstramming skjer på kvadranten direkte på rorstammen under køyene i akterskipet. 
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8.8 Kontroll av slangeklemmer. 

 
Alle skroggjennomføringer er tilknyttet en slange, enten via en sjøventil eller direkte på en flens.  Slanger er 

tredd på den innvendige slangestuss (ved litt oppvarming hvis den er for trang) og holdes på plass ved hjelp av en 

slange-klemme. 

 

slangeklemmene skal ved leilighet etter levering og en gang i året kontrolleres.  Bette gjelder spesiélt for steder 

der vann direkte utenfra kan trenge inn i båten.  Følgende må da bemerkes: 

 

Klemmene er av rustfritt stål.  Slangen skal naturligvis sitte fast og være tett.  Hvis nødvendig etterstram 

klemmene, men aldri så hardt du kan.  Ved unødvendig sterk stramming oppstår det fare for at slangen, enten av 

gummi eller plast, kan skades eller også at gjengene på slangeklemmen kan springe over med den følge at en 

pålitelig kobling ikke er mulig.  Altså:  En slange som sitter fast og er tett har en klemme som er riktig strammet. 

 

8.9 Feilsøking elektrisk anlegg. 

 
1. Feil ved ladesystemet. 

 

a. Kontroll:  Ladelampe slukker ved 1500 til 2000 omdreininger? 

 

Ja - lading o.k. 

 

Nei - kontroll: La motoren gå med 2500 omdr., slå på et lyspunkt (taklampe) bedøm lysstyrken, stopp 

motoren, hvis lyset blir merkbart svakere, holder batteriet på å lade seg ut.  Situasjonen forverres etterhvert.  

Sannsynlig feil:  Laderelé. 

 

b. Kontroll:  Ladelampen lyser ikke i det hele tatt. Skift ladelampe, hvis denne fortsatt ikke lyser bør man 

frakoble batteriets minuspol.  Batteriet kan lade seg ut gjennom reléet, mulig feil på reléet.  Dette bør 

skiftes.  Hvis dette ikke kan gjøres, kobles batteriet til like før motoren startes. 

 

2. Pærer som ikke lyser. 

a. Sjekk først sikringer, elskjemaet viser hvilken sikring som skal lyse, (på rørsikringer om tråden er hel.) 

 

b. Hvis ny lampe ikke lyser, er sannsynlig feil korrosjon i selve lampeholderen, fjernes med fin smergel, litt 

vaselin vil hindre videre angrep. 

 

c. En lampe lyser svakere enn andre, kan skyldes feil som b. 

 

Sikringer. 

Hvis en sikring ryker flere ganger må man ikke forsøke med større sikringer el.l.  Sikringen er en beskyttelse for 

båten, og en for stor sikring kan i verste fall få en mindre kortslutning til å bli en stor med brann som resultat. 

 

Forbruk av strøm. 

Batterikapasitet oppgis i Ampere-timer.  Fullt batteri er vanligvis 60 til 120 Amp.  Vil man vite hvor mye strøm 

som brukes, legger man sammen forbruket i Watt og deler på 12 (volt). 

 

Eks.: 4 lyspærer å 15 Watt + Kjøleboks 30 Watt = 90 Watt 90 : 12 = 7,5 Amp. Et 120 Amp. batteri kan tappes 

ca. 60 Amp.  60 : 7,5 = 8 timer. Da er batteriet tomt. 

 

8.10 Seiltrim. 

 
Å seile er langt på vei å utøve en kunstart.  Det er opp til deg å "spille” på instrumentet.  Som alltid: Øvelse gjør 

mester.  Man må lære seg å kjenne og bruke de tekniske hjelpemidler instrumentet har innebygget i seg, før man 

kan vente å utøve den ”fulltonende musikk”. 
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Vi vil særlig konsentrere oss om bidevind-seilasen, for det er her du vil kunne hente deg størst glede ved følelsen 

av - etterhvert-å beherske teknikken og elementene. Kort sagt går bidevind-seilas ut på under de rådende forhold 

å oppnå opptimum av høyde mot vinden og fart på båten.  Med øvelse oppnår du en følelse for dette som gjør at 

du kan seile med lukkede øyne.  Kontrollen med høyden får du ved å loffe forsiktig opp mot vinden.  Du vil da se 

at vinden begynner å slippe tak i seilet i forkant.  Storseil og fokk bør være halt i skjøtet slik at denne begynnende 

blafringen skjer likt for begge seilene og langs med hele forliket. Samtidig vil du kjenne at båten begynner å rette 

seg opp og den mister litt fart idet vinden "glipper".  Da er den for høyt i vinden, og må med en jevn bevegelse 

med roret bringes ned slik at vinden igjen får tak i seilene for fullt. 

 

Storseilet:   

I lett vind gjelder det å få til "pose-fasong" (bus) i seilet.  Det oppnåes ved: 

 

 Å hale fallet slik at seilet står uten "bukter" mellom sleidene, men heller ikke mer. 

 Ved å justere uthaleren på bommen slik at underliket bare er jevnt strammet, uten at det danner seg en ekstra 

buk langs bommen. 

 Å justere storseilets skjøtløper litt nærmere vindretningen enn midtships, og gi ut litt på skjøtet, så seilet har 

en god buk og står ledig. 

 

I vind strekkes fallet etterhvert som vinden øker. Man vil først se at rynkene langs maste-liket blir borte. Deretter 

setter seilet en buk parallel med masten og den trekker seg nærmere masten jo mer man haler fallet ettersom 

vinden øker.  For ytterligere å forsterke virkningen, kommer cunningham-halingen inn i bildet: 

 

Cunningham-halingen består av en line tredd fra et feste-punkt, f.eks. et kryssholt nær/under bom-beslaget på 

masten, gjennom cunningham-hullet og ned til et tilsvarende feste-punkt på den annen side eller helst til vinsjen 

for uthaler/ reveline.  På denne måten vil cunningham-hullet virke som en en talje som ved øket haling strekker 

seilet nedover og trekker busen i seilet fremover og samtidig flater ut seilets midtpunkt.  Tilsvarende vil en 

sterkere strekk i uthaleren på bommen få nederste del av seilet til a stramme og bidra til å flate ut seilet.  Ved 

økende vind flytter man skjøthalingen mer mot senter eller litt i le og haler godt inn på skjøtet.  Og ennå gjenstår 

muligheten å hale hardt inn på vangen ("cick-talje") og - for 7/8 rigg- 

å hale akterstaget ekstra stramt, for derved å trekke midtpartiet av masten fremover og ytterligere flate ut seilet. 

 

En helt generell regel for våre båter er allikevel: Seil på fart, ikke prøv å pine høyde.  Lar du båten få løpe ledig 

med fart, kommer den naturlige høyden mer av seg selv, særlig gjelder dette når sjøen er vanskelig. 

 

Fokka:   To hovedmomenter bestemmer en riktig satt fokk: 

Haling i fallet.  Her gjelder mye av det samme som for storseilet.  I lett vind ikke for kraftig haling.  En markant 

bus langsmed staget forteller at fokka er halt for kraftig Slakk litt, og du vil plutselig se at den får en naturlig jevn 

bus.  Med kraftigere vind, må halingen i fallet økes.  Man loffer for å avlaste vindpresset idet man tar inn på 

fallet.  (Det samme gjelder også for storseilet.) 

 

Fokkeskjøtets visning:  Det er av stor betydning at fokkeskjøtets løper på dekk settes i et punkt som gir skjøtet en 

visning inn i fokka slik at skjøtet peker litt ovenfor halveringslinjen av skjøthjørnets vinkel se skissen.  Dette 

gjelder vanlig kryssfokk. For en større genua kan vinkelen bli = 0 (eller endog litt under halveringslinjen). 

 
Snurpe-line:  I akterliket på hvert seil er det lagt inn en tynn line som går fra toppen av seilet og kommer ut like 

over skjøthjørnet. Linen skal brukes når akterliket setter igang med å vibrere, som det kan ha tendens til ved 

enkelte vindstyrker og press.  Stram linen til vibrasjonen opphører.  En liten klemanordning montert like under 

uttaket ved liket nederst, gjør det enkelt å feste linen. Om seilet buer litt inn p.g.a. strammingen, har dette liten 

negativ virkning i forhold til vibrasjonen, som "slår istykker" vindstrømmen.  Juster linen etter forholdene. 
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