PRØVEKJØRT

Skager 660
ENKLERE BÅTLIV: Mindre tilsyn og øker
bruksgleden er det Skager 660 skal tilby.

Enklere er ofte bed
edre
Den norske flåten av
fritidsbåter består
tilsynelatende av stadig større
og raskere båter. Men det
finnes et nytt, norskprodusert
alternativ. En kabriolet på
fjorden. | AV: H-E HANSEN |

enkel båt
både å holde,
håndtere og bruke.
Derfor satses det også
mot utleiemarkedet, blant
annet ved at det skal settes inn en
annen innredning med fiskekasse, for å tilfredsstille dette markedet.

– Enkel og smart

F

or flere etasjer, overdådig utstyr og
stor fart får du ikke med Skager 660. I
stedet er det en robust plastsnekke for det
enkle båtlivet. Det var derfor Even Olsen
kjøpte den norskproduserte båten.
– Jeg er fascinert av det enkle båtlivet.
sier Even Olsen, en av de første kjøperne
av Skager 660.
– Når vi bor midt i byen, som vi gjør,
med hage og hytte og mye annet å henge i
med, er det fint å ha en åpen, robust og
romslig båt som er enkel å bruke til dagsturer på fjorden.
– Jeg så båten omtalt etter båtmessen på
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Lillestrøm i våres. Det var akkurat hva jeg
ønsket meg. Har ikke sett noen særlige
alternativer til dette konseptet. Deretter ble
det prøvetur ved farbikken. Og avtalen om
kjøp ble gjort.

Skrog fra Sørlandet
Båten produseres av Salen Produksjon AS
på Statthelle i Bamble. Hittil er det produsert 18 eksemplarer av Skager 660. Flere
ligger i formene og er under produksjon.
Produksjonen begynte for et år siden.
Initiativtaker var Knut Andresen, som skaffet seg rettighetene til et skrog fra Sørlan-

det, basert på en gammel trekogg. Formene
er endret med nytt innerskall med selvdrenerende dørk, skott, dekk.
– For noen år tilbake var snekka eller
koggen selve folkebåten blant vår lystbåtflåte, Skager 660 tar vare på og viderefører
denne tradisjonen, forteller Knut Andresen.
– Ideen er å få til en snekke som er tilbake til det grunnleggende, men med selvdrenerende dørk og mer moderne innredning.
Hele innerskorget er støpt i en egen form,
som på en skjærgårdsjeep, og gir greit opplegg innvendig med motorkasse og benker
med stuerom. Ideen er at det skal være en

– Greie løsninger som gjør den lett å bruke
slik at man kan nyte å være på sjøen, utdyper Knut Andresen hos Salen Service AS.
– Spesielt tenker jeg da på at den er selvdrenerende, med fullt innerskrog som gjør
at du kan spyle den ren! Vi som står bak er
veldig båtvante. Har vært på sjøen siden vi
var knøttsmå og vet hva som fungerer, sier
Andresen ubeskjedent.
Av små finesser nevner han at det f.eks
under akterluken for dreggtauet er en liten
krok der man kan binde endetampen på
dreggtauet. På fordekket er det lokk som
kan skrus opp, slik at man under vinteropplag får skikkelig lufting under dørken.
– Og å styre med rorkult – ikke ratt –
skal gi en sterkere følelse av elementene.

EGET VALG: Fra verftet leveres Skager 660
med Yanmar-motorer som standard, men
Olsen har valgt en Volvo Penta.

LETT TILGJENGELIG: Fem stuverom låst med
hengelås gir rask tilgang til utstyr for
dagsturen.

Snekke med trimflaps

støtte. Og under benkene er det fem rom å
stue utstyr ned i. Motorkassen gjør nytte
som bord.
Den 22 fot lange Skager virker robust
og stødig i vannet, selv om turen her
mellom øyene i lett vind ikke stiller den på
de prøvelsene den skal kunne tåle av vind
og vær.
– Hvorfor er det ikke flere slike enkle
båter? Kanskje ikke alle går etter egne
ønsker. Kanskje er det et gruppepress mot
større og raskere båter, spør Even Olsen.
Han har gjort sitt valg.
– Lett tilgang til sjøen, uten at det koster
for mye. Båten er ikke voldsomt mye brukt
foreløpig i sommer, men vi går ut når vi
har overskudd, og når vi har behov for å
være ved og i vannet. Da er det bare å åpne
fem hengelåser til skottene, fyre opp motoren og kaste fortøyningene før den hvite
plastsnekken durer utover i kjære farvann.

Vi møter Even Olsen i marinaen på Strand
i Bærum, rett overfor Fornebulandet..
– Jeg vokste opp like her borte, og har
hatt mange båter opp gjennom årene.
– Dette er et kjempefint utgangspunkt
for turer med familien inn mellom øyene
og ut på fjorden. Ut for å bade eller på en
fisketur.
Her kan den ligge åpen. Er den skitten
etter en tur, er det nesten slik at regnet vasker den ren.
– Jeg ser så mange store og raske båter i
området her, som stadig kjører fort og
sakte, fort og sakte. Jeg liker å kjøre
jevnt og rolig i ro og fred. Denne båten
passer ypperlig, der den gjør 11-12 knop
med sin 18 hk dieselmotor.
Man kan få båten med teak, skreddersydde puter, kalesje, el-uttak og elektrisk
vannpumpe.
– Men jeg har egentlig bare valgt å få
fastmonterte trimflaps. Og det går raskere
enn jeg hadde trodd, forteller Olsen.
Du kan også få båten uten trimflaps.
Uten slike har produsenten valgt maksimalt 14 hk, fordi det med dette deplasementsskroget ikke er nødvendig med mer.
Med flaps settes det inn motorer helt opp til
28 hk, som gir 14 knop. Yanmar er valgt
som hovedleverandør, men her skreddesys
det etter kundens ønske.

God plass
– Det er utrolig stor plass om bord, skryter
Olsen. Det er mange steder å sitte med god

hans-e-h@online.no

Skager 660:
Lengde:
Bredde:
Dypgang:
Vekt:
Dieseltank:
Vanntank:
CE-klasse:
Maks ant. pers.:
Produsent:

6,60 m.
2,40 m
0,70 m
1000 kg.
60 liter.
500 liter.
C
10
Salen Produksjon AS

Priser og utstyr
• Komplett båt med 13 hk,
Yanmar 2YM15 kr.
247.500,• Komplett båt med 18 hk,
Yanmar 3YM20 kr.
255.000,• Komplett båt med 28 hk,
Yanmar 2YM3 kant i skai
kr. 265.000,-

Ekstrautstyr:

• Blått skrog kr. 9.000,• Farget bordgang kr. 5.000,• Trimflaps kr. 8.500,-

• Putesett (blå med hvit kant i
skai/ blå med hvit kant i kallesesjestoff)
kr. 7.000,-/kr. 8.000,• Elektrisk lensepumpe kr.
2.850,• Teak på dekk og bakk kr.
22.000,• Teak på dørker og benker
kr. 32.000,• 12 V. uttak kr. 1.200,• Kalesje kr. 11.750,-

Standard utstyr:

• Hvitt skrog med grå fenderlist
• Flaggstang
• Manuell lensepumpe
• Brannslukningsapparat
• Pullpit
• Badetrapp
• Lanterne (nedfellbar)
• Tankmåler
• Fortøyningspakke

Alle priser er inkl. mva. og HK- avgift. Levert Stathelle.
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