





Barnas første seilbåt
Tre svært ulike

alternativ i ungdomstest
De fleste av oss frelste seilere ønsker at barna også

skal oppdage seilingens mange gleder. Å ta barna med
på seiltur fra første leveår er en god start. I 5 - 6 års
alderen får de kanskje prøve seg i en brukt

Optimistjolle. For de ivrigste er veien videre grei.

Etter Optimisten blir det gjerne E-jolle eller kanskje en
tomannsjolle med en venn eller venninne. Men hva med
dem som ikke er flasket opp i båt? - Eller som ikke har

de store regatta-ambisjonene og som har vokst fra å

seile på tur med foreldrene?

Det er dessverre ikke mye å velge mellom på

markedet i dag velegnet for barn og ungdom
som har lyst til å seile sin egen skute. Båtbran-
sjen er fortsatt mer opptatt av å selge til dem
som er ute etter de store og dyre seilbåtene enn

å tenke på rekrutteringen. Et par hederlige
unntak er det. Og disse lot vi en gruppe seilin-
teresserte ungdommer fra seilskolen på Sollerud

få prøveseile og uttale seg om.
De tre båtene var Lasers lille nybegynnerjol-

le Pica, den svenske rekrutteringsjollen Tokra-
nan og den norske Ung 2000, Birger Kullmanns
forslag til Seilas' rekrutteringsbåt. Dessverre
blåste det "hatter og høy" lørdag 19. april da
prøveseilingen fant sted utenfor Dronningen i
Oslo. Det resulterte i både kullseiling og et

brukket ror med derav amputert testprogram.
Men de unge testseilerne tok oppgaven alvorlig
og sto på i den bitende nordavinden så lenge
båtene holdt ut.

Hva krever de unge av båten?
De fleste unge i dag krever fart og spenning.
Seiljollen bør være som terrengsykkelen, tøff,
fargerik og moderne. De færreste velger seiling
som heltids hobby. Fritiden deles mellom
mange ulike aktiviteter og den unge er ikke

begeistret for å bruke tid på båtpuss og vedlike-
hold. Foreldrenes foretrukne begynnerbåt,

landstedj oiler som Askeladden 14 eller en av de
andre solide og robuste båtene som både kunne
ros, seiles og brukes med en liten påhengsmo-

tor, er for treige og trøtte for dagens unge.

Laserens lillesøster "Pico"
Performance Sailcraft, produsenten av sukses-
sjollen Laser og en hel rekke andre moderne seil-
joller, følger ungdomstrendene nøye verden over.
Deres forslag til nybegynnerbåt er Pica. Den kan
seiles av den unge, håpefulle med mor eller far
ombord som læremester. Eller den kan seiles av
den unge sammen med en venn eller venninne. Jol-
len er bygget i polyetylen, en mykplast som tåler
litt uvørn behandling og som er lett å reparere
om det blir riper eller hull i skroget.

Pico kan seiles med bare storseil, som store-
søster Laser, eller med storseil og fokk. Masten
består av to aluminiumrør som tres inn i en pose
i forkant av seilet. Den er så myk at den bøyer av
i vindkast og mye vind. Skroget er som på alle

moderne seiljoller, fartsfylt og lettplanende. Man
sitter godt på den avrundete kanten og har fots-
tropper midt i båten og på hver side, slik at man
kan henge ut og ri i frisk vind. Vekten er bare
drøye 60 kg, så to unge løfter den lett fra biltaket

eller tilhengeren. Jolla rigges på noen få minut-
ter - en viktig egenskap for vår tids travle håpe-
fulle.

Seilene er langt fra hitech. Storseilet består av
tre nesten vertikale striper tynn duk. Ingen spi-
ler. Bare bomuthal og kicking å tenke på i tillegg

til skjøtene. Seilegenskapene er overraskende
gode. Jolla er passe stiv og utvilsomt en trygg båt
å la barna slippe ut i på egenhånd såsnart de kan
det elementære. Den planer på en frisk slør, er lett
på roret og like morsom å seile alene for bare stor-
seil som med to ombord og fokk i tillegg.





Hva de unge mente
Både guttene og jentene likte båtens utseende og
design. Pico fikk toppscore for rigging og klar-
gjøring. Det syntes de gikk raskt og var veldig lett.
Plassen ombord er liten og en mente det var lett
å skli overbord på den runde cockpitkanten. Alle

syntes jolla var lett på roret. A seile den ble beskre-

vet som "en god, men våt fornøyelse". Seilegen-
skapene syntes de var bra, men en mente det var

litt vanskelig å holde høyde på kryssen i den ster -






Det må gå fort å rigge båten. Dagens
unge har det travelt og deler fritiden

mellom mange ulike hobbier.

Adine Thoresen og Ole Jørgen Aarvik, søkkvåte og
smilende, ble ikke skremt etter sin første kullseiling. De

gjorde som de hadde lært på teorikurset, men greide ikke
å snu jolla fordi den var full av vann.

ke vinden. På slør og lens gikk den rett opp
i plan. Sikkerheten fikk et ok og seil og

utstyr syntes de var "helt greit". Den stør
ste fordelen ved Pico var den myke plasten
og at det var en fin "badebåt". Svakheten
var at det var lite plass til to ombord og at
roret brakk under testseilasen.

"2-Kronan" - Sveriges mest
solgte

I Sverige har både bransjen og seilklubbe-

ne vært opptatt av å gjøre seilingen mer
attraktiv for de unge. 2-Kronan er utvik-
let nettopp med sikte på å gi de unge en

spennende og fartsfylt men samtidig trygg,
praktisk og rimelig seiljolle. I tillegg til å
skulle være velegnet som lære- og tre-
ningsbåt, er 2-Kronan blitt en av de stør-
ste regattaklassene i vårt naboland.

2-Kronan er seivlensende og kan ikke
synke. Den er lett å få opp på en tilheng-
er, men med en skrogvekt på 160 kg vil nok
de fleste ha den liggende i vannet. Båten

er utviklet som en rekrutteringsjolle for
seilsporten.Konstruktøren, Erik Thorsell,

kjent solingseiler fra Marstrand, sjøsatte
den første prototypen allerede i 1990.
Siden den gang er det bygget over 200

båter. Det er strenge klasseregler som skal
hindre bruk av kostbart utstyr.

2-Kronan er meget godt egnet til opp-
læring. Det er god plass både til læremes-

ter og rekrutter ombord. Båten er også så

trygg at barna snart kan legge ut på egen-
hånd. Og det er som kjent da man lærer
mest. Selv om kravet til enkelhet og rime-

lig pris er gitt høyeste prioritet, oppdager
man fort at 2-Kronanen også er en gjen-
nomtenkt regattabåt. Storseilet kan trim-

mes med både bomvang og cunningham i
tillegg til skjøt, fail og bomuthal. Skjøte-
punktene lar seg også justere etter forhol-
dene. Det skjer ved hjelp av en 8-tails-
knute på en tauende. Enkelt, billig og

funksjonelt!
Båten er som nevnt seivlensende. Mel-

lom skrog og dekk er det store luftrom som
skal holde båten flytende og gjøre den lett
å rette opp ved kullseiling. Prøvebåten
kullseilte med to unge, lettvektere ombord.
På teorikurset hadde de lært hva de skulle

gjøre, så de kom seg fort opp på skroget.
Men å rette opp jolla klart de ikke. Sene-
re viste det seg at båten var halvfull av vann
og så tung at det var med nød vi fikk heist
den i land ved hjelp av en mastekran. Så

selv de beste kan feile og det er ikke dumt
å sjekke at skrog og dekk er tett før man lar
barna seile ut alene.

2-Kronan er rask å rigge opp og ned.
Det er bare to vant og et forstag som hol-

der masten. Roret er hengslet på speilet.
Rorkulten har rorforlenger. På prøvebåten
var det feilmontert og den direkte årsak til
kullseilingen. Foruten klassereglene får
man med en meget god bruksanvisning for
båten. Her får du vite hvordan båten klar-

gjøres for seiling, og dessuten en mengde
gode og praktiske råd for selling og vedli-
kehold.

Hva de unge mente
Utseende og design fikk karakteren "OK,
enkel, fin båt". Alle syntes det var over-
raskende mye plass ombord. Bortsett fra
feilmontert rorforlenger fikk 2-Kronan

også "ok" for styring og manøvrering. Den
var morsom å seile, men de syntes den

krenget mye på kryss. På slør og lens var
den "kjempebra". Med bare to, lette juni-






orer ombord kantret den lett, noe de men-

te skyldtes den lette kjølfinnen. Seil og
utstyr var "helt greit" og de syntes 2-Kro-
nan var "mye båt for penga". Den største
fordelen syntes de var den gode plassen
ombord. Største svakhet var at selvlense-
ren ikke virket når de seilte fort og at den
kullseilte så lett.

U 2000 - drømmebåten
Ung 2000 var resultatet av en serie arti-
kler i Seilas i 1992 og '93 om nettopp "den

ideelle rekrutteringsbåt". Mange lesere

kom med verdifulle innspill og Birger Kull-
mann fikk oppdraget med å samle alle gode
ideer og konstruere en moderne båt som
skulle appellere til de unge. En prototype
ble bygget i kaldbakt tre og epoxy og utstilt
på Sjøen for alle i 1993 der den vakte bety-

delig opppsikt. Mange var interessert i

den, men å få i gang en rasjonell seriepro-
duksjon som muliggjør en gunstig pris har
hittil ikke vist seg mulig. I ettertid er
mange liknende båter lansert ute i verden.
Båten er imidlertid tilgjengelig som en
eksklusiv trebåt.

Under ungdommens prøveseilas stilte

Kullmann opp med prototypen av Ung
2000. For testseilerne, som alle er aktive
i trebåtmiljøet på Sollerud, ble Ung 2000
øyeblikkelig drømmebåten. Den var klart

den "stiligste" og fikk toppkarakterer for
seilegenskaper.

Med en sofistikert rigg tar det tid å
gjøre båten seilklar. Kjølen, som har to bly-
bulb-halvdeler som boltes fast til kjølfin-
nen, krever også litt arbeid å få på plass , men
bulben sitter på når kjølfinnen trekkes opp

for transport. Riggen er enkel, en Yngling
mast ble valgt for å gjøre det rimelig. Når
båten først er seilklar og på vannet, gir den
raskt lønn for strevet. Den er en drøm å

seile. Selv i kulingkastene testdagen klarte
den seg fint med full seilføring og tre

unge ombord.
I og med at Ung 2000 kun er en pro-

totype, og en usedvanlig velbygget og lek-
ker sådan, er det selvsagt ikke riktig å sam-
menlikne båten med de mindre og langt

rimeligere, serieproduserte jollene. Man
må være villig til å grave dypt i lommen og
ha ekstra stor glede av å eie og seile et
møbel av en båt, for å kunne rettferdiggjøre
en slik båt, bygget i tre og epoxy og med en

finish av samme kaliber. Det blir som å
kjøpe en Ferrari i stedet for en Golf. Men
prisforskjellen er ikke så dramatisk! Det
finnes tegninger i full størrelse, og en meget

detaljert byggeveiledning for selvbyggere .

Hva de unge mente
Begeistringen var som før nevnt stor for
denne båten. "Meget stilig og lekker" var
dommen for design og utseende. Plasen
ombord var helt ok, styring og manøvre-
ring "toppers", mens seilegenskapene var
"topp deilig" og "veldig bra". Seil og utstyr
var "fantastisk" og "helt perfekt". De stør
ste fordelene var: "bygget i tre", "rullefokk
og mye bra utstyr". Største svakhet var at
det var "veldig glatt ombord" og at båten

var "åpen bak". Konklusjonen var "drøm
mebåt" som "dessverre er litt for dyr".	

Pico	 2Kronan	 Ung 2000	Lengde
0.A.	 3,51 m	 4,5 m	 5,15 m

		

11' 6")	 (14' 10")	 (17')
Største bredde	 1,42m	 1,6m	 1,7m
Vekt	 60 kg	 160kg	 300 kg

Herav kjølvekt			 l 20 kg
Storseil	 5,2 kvm	 6,7 kvm	 8,2 kvm
Fokk	 1,2 kvm	 3,3 kvm	 4,1 kvm

Spinnaker			 19 kvm
Pris, seilkiar	 24.500	 37.000	 v/ettersp.
Norsk forhandler:

Pico:
Knut Frederik Horn ANS, Nordengv. 41, 0755 Oslo .
Til. 2273 2101

2-Kronon:
Fjord Soil AS. Pb. 110, 1301 Sandvika. Til.6756 9480

Ung 2000:
Birger Kullmann, Prof. Dahlsgt. 35B, 0353 Oslo .
Til. 2244 0526




