Test
Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie

30-fotere i vinden
Aldri før har det vært så mange spennende 30-fotere å
velge mellom. Sammen med erfarne regattaseilere, turseilere og svenske journalister testet vi Bavaria 30, Elan
31, Hallberg-Rassy 32 MK II, Hanse 315, Hunter 31,
Oceanis 323 og Dufour 325 på Marsteinfjorden tre dager
i august. Alle båtene har sine fordeler, men høyest
poengscore fikk Hallberg-Rassy og Hanse.

amiliebåter mellom 30 og
32 dominerer igjen utbudet ettersom mange finner båter
i denne størrelsen perfekte for å
starte eller avslutte sitt seilerliv.
Seilas deltok i testen av de syv
populære båtene og fikk seile og
gjennomgå båtene til minste

F

JURYEN: Regattaseilere, turseilere og journalister tester båter sammen.
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detalj. Ikke siden halvtonnerne
på 70 og 80-tallet har utbudet
vært like bra som i dag. De store
fabrikkene i Europa kappes om å
komme kjøperne i møte på pris,
plass og komfort, kvalitet og seilegenskaper. Et bevis på denne
satsningen er det faktum at

Bavaria, Beneteau og Hanse har
solgt ca. 2000 30 - 32 fotere bare
i 2006.
Jury med allsidig erfaring

Hvordan fungerer så dagens 3032 fotere, og hva gir de eierne?
Ved å teste de syv båtene samti-

dig ved hjelp en jury bestående
både av vanlige brukere og mer
erfarne testere håpet vi å finne
svaret. Den første gruppen med
familieseilerne Lena Jexby og
Sven Österberg, Folkebåtseileren
Pelle Fälth, pensjonisten Hugo
Bogren og seilinstruktøren Aroa

Issa skulle bedømme båtenes
kvaliteter for ferieseilas med
fokus på plassutnyttelse, utførelse og generell kvalitet, mens
de mer erfarne, seilmakerne
Bengt Falkenberg og Håkan
Erneborn, regattaseileren Bert
Andersson, Curt Gelin samt

Seilasteamet fikk konsentrere
seg om å få maksimalt ut av
båtenes seilegenskaper.
Forskjellig, særlig utenpå

De syv utvalgte båtene var den
tyske salgssuksessen Bavaria 30,
nyheten fra Frankrike, Dufour
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Dufour 325 er testens største, og cockpiten fikk mye skryt.

Oceanis 323 var godt likt og scorer jevnt godt på de fleste områder.

Hanse 315 har selvslående fokk som
bidrar til å gjøre denne båten til testens
mest praktiske.

Hunter har mange nytenkende løsninger, slik som storseilskjøte på targabøyle. Vi
fikk mye glede av cockpit-kalesjen i regnværet.

Bavaria 30 var utstyrt med rullemast,
noe som gjorde at den ikke seilte like
godt som den skulle i testen.

Prissammenligning
Båt
Standard
Frakt
Cruising pakke
Bunnstoff
Sjøsett/rigg.
Storseil
Fokk
Storseiltrekk
Fender/fortøyn.
Anker
Kjetting/line
Ankervinsj
Elektronikk pk.
Logg/Ekkolodd
Vindinstrument
GPS plotter
Landstrøm
Lader
Selft. Vinsjer
Sprayhood
Rullefokksystem
Kjøleaggregat
Trykkvann
Septiktank
Tanktømming
Dusj
Cockpitbord
Varme
Varmtvann
2 bl. foldeprop
Gass
Sum seilklar
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Bavaria 30
495000
4230
–
17000
21900
–
–
300
600
3000
300
10200
33.700
–
–
15500
–
2700
–
12800
–
–
–
–
2500
6600
–
23500
11100
700
–
685800

Dufour 325
748500
5600
63200
12600
12600
–
–
–
–
–
–
16000
–
–
–
9200
–
–
–
10500
–
–
–
–
–
–
3800
2800
–
5700
–
966100

Elan 31
760000
5000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15300
–
–
–
–
–
–
–
15600
9700
–
–
8400
–
–
5500
27100
–
–
–
916900

HR 31 MK II
1.125000
–
–
–
–
15300
20700–
3600
–
–
–
34300
26900
–
12200
21100
–
7300
8600
10600
17400
10200
5500
–
–
–
4400
26900
12000
–
3600
1349800

Hanse 315
661400
–*
–
–
–
–
–
–
3500
–
11500
–
–
6100–
20600
–
–
–
12500
–
–
–
–
–
–
–
2900
–
3900
–
748500

Hunter 31
695000
4800
–
8800
1300
–
–
–
–
–
–
21800

Oceanis 323
799000
–
31800
–
–
–
–
–
–
–
–
15500

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
4.700
–
7000
–
–
–
–
–
–
4500
2500
–
9400
–
864100

–
–
–
27900
–
15200
–
889400

325, den sporty sloveneren Elan
31, solide svenske HR 31 Mk II,
Tyske Hanse 31, den uvanlige
amerikaneren Hunter 31 og
populære Oceanis 323. Av disse
er Hunter 31 og Bavaria 30 kortest - henholdsvis 9,14 og 9,32
m. Lengst er Dufour 325 med
9,80 og Oceanis 323 med 9,72
m. Målt i seilareale/deplasement
var det naturlig å ha de største
forventninger til seilegenskapene hos Elan 31, Hanse 315 og
Dufour 325, mens Hunter 31 og
HR 31 Mk II i hvert fall i teorien
skulle være langsomst. At sistnevnte viste seg å være blant de
raskeste viser at HR-designer
German Frers forlengst har greid
å bringe HR båtenes seilegenskaper opp på et akseptabelt
niva. Strørst volum har Dufour
325 ved ikke bare å være lengst,
men også å ha den største bredden og høyestre fribordet.
Samtidig har Hunter 31 den beste ståhøyden. De lengste køyene i
salongen finner du i Bavaria 30,
HR 31 og Elan 31, mens Hanse
315 har den lengste forpiggen.
Beste pantry og størst akterkabin
finner du i HR 31.

De mest velseilende: Elan var raskest, men også Hanse og Hallberg Rassy seiler bra.

Prisen teller

Prisen er et tungt kjøpsargument, jo lavere desto bedre. Men
basispris eller kampanjepris på
en utstilling sier lite om hva
båtene egentlig koster før du kan
legge fra kai. Derfor er det nødvendig å gå skikkelig gjennom
listen over ekstrautstyr med priser. Da fremstår Bavaria 30 stadig som den billigste, mens

Hallberg Rassy 31 Mk II var testens dyreste båt
For å kunne gi et reelt
sammenligningsgrunnlag må
imidlertid båtene ha nøyaktig
samme utstyr. Å komme frem til
dette er ikke så lett. Med noen
båter følger ustyrspakke der det
ikke er mulig å foreta endringer,
men andre båter igjen leveres
uten noen form for ekstrautstyr

Poengscore
Båt
For seil
Innredning
Kvalitet
Nyskapende
Pris
Totalt

Bavaria
2
4
3
2
5
16

Dufour
3
5
4
3
3
18

Elan
5
3
4
3
3
18

der hver detalj er prissatt.
Dessuten varier kvaliteten både
på utrustning og standardseil
som følger båten. Ønsker man å

HR 31
5
4
5
3
3
20

Hanse
5
3
3
4
5
20

Hunter
1
3
2
4
3
13

Oceanis
3
4
4
4
4
19

avbestille seilene og velge egne
spesifikasjoner er fratrekket i
pris minimalt.
Ulik standard

For eksempel er HR 31 Mk II
alene om blykjøl som standard.
Sammen med dørker i massivt
tre er dette verd ca. 48000 kroner. På noen av båten følger
ankerspill med 30 meters kjetting av 8 mm, andre 40 m med
10 mm kjetting. En båt har kartplotter med i fastprisen, men
andre tar 12-14.000 kroner for
Ray C70. Selv om sammenlikninger helt ned til fendernivå er
å gå vel langt har vi gjort et forsøk på å komme frem til priser
basert på en forholdsvis komplett liste over ekstrautstyr.
Analysen viste at en fullt ustyrt
Bavaria 30 fremdeles er den
rimeligste, mens HR 31 Mk II
stadig topper prislisten.
Testlaget på Astol, rett vest for Marstand under testen.
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Annenhåndsverdien teller

Prisanalysen tar imidlertid ingen
hensyn til materialvalg, finish,
byggekvalitet etc. Det er derfor
berettiget å stille spørsmål om
hva slags materiale som ligger i
innredningen, hvordan passer
dører og luker, kvaliteten på lakkarbeidet etc. Bly- eller jernkjøl?
Polyester eller vinylester i
laminatet og hvor? Kvalitet på
slanger og ledninger, hvilke vinsjavlastere er båten utstyrt med
og er vinsjene elokserte eller forkrommet? Helst skulle også
annenhåndsverdien kunne legges inn. Det er jo det som avgjør
om kjøpet er godt eller dårlig.
Hvem er best i test?

Det er fristende å kjøre en «Best
i Test», men det er vanskelig å
presentere på et seriøst grunnlag. Dels har båtvalget også noe
med kjøpers budsjett å gjøre og
vi lyktes ikke å matche båtene
systematisk to og to. Det var periodevis for lett vind og den en av
båtene, Hanse 31 nådde frem
helt i slutten av testen, etter en
slitsom transportseilas i ruske-

Den spesielle riggen er fornuftig, men
fungerer ikke så godt på denne båten.

HR 31 er stappfull av små detaljer som
dette oppbevaringsrommet i cockpiten.

Konkurranse-instinktet ble vekket
under testen.

vær fra verftet. På toppen av alt
var båtene lite sammenlignbare.
Bavaria 30 var en leiebåt med
rullestorseil uten spiler og med
fast propell, HR 31 Mk II som tilhørte verftet, stilte med radialseil
og foldepropell, Dufour 325 var
ny, hadde fine standardseil og
foldepropell. Elan 31 var en
bruktbåt med regattaseil og foldepropell, Hanse 315 kom med
bra standardseil og foldepropell.
Hunter 31 var privateid, hadde
standardseil og fast propeller.

Også Oceanis 323 var privateid,
hadde standardstorseil, men
radialfokk og fast propell.
Visse konklusjoner er det likevel
mulig å trekke: I lett vind var
Elan 31, Dufour 325, HR 31 Mk II
og Oceanis 323 vesentlig raskere
enn Bavaria 30 og Hunter 31.
Hanse 315 hadde da ikke kommet, men ville muligens vær
hemmet av mindre fokk. Da vinden kom hang Hanse 315 godt
med Elan 31, Dufour 325, HR 31
Mk II og Oceanis 323.

– Jo mer vind, desto større forskjell på båtene mente de mest
erfarne juryen. De med stor kjølvekt kommer att da bedre til sin
rett. Lette kjøler på de mest voluminøse skrogene gir mer avdrift
og gjør båtene tyngre å styre.
Som en båtselger uttrykte seg:
– Løsningen er rev og liten
genua i frisk vind, å motorseile
eller å vente på maksvær.
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Mange forutsetninger

Foruten seilegenskaper, rangerte
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Datasammenligning

Fukt under dekk gjør at båten forfaller
raskere. Lufting i skapene slik som på
HR 31 gjør at båten holder lenger.

juryen plassutnyttelse,
finish/kvalitet og verdi av investeringen. Når alle hensyn er tatt
ender man som alltid med du
får hva du betaler for. HR 31 Mk
II er best i mest og har høyest
pris, mens en Oceanis 323 framstår som et bra kompromiss av
seilegenskaper, pris,
kvalitet/finish og romslighet.
Raskest under alle forhold var
Elan 31, størst er Dufour 325,
mest praktisk er Hanse 315, billigst er Bavaria 30 og best ståhøyde finner du i Hunter 31.
Hver og en er dermed vinner
innen sitt område. Likevel har
juryen begitt seg på en evaluering med poeng fra 1 til 5.

Båt
LOA
Lvl
Bredde
Dypg.
Depl.
Kjølvekt
Seilareale
Masthøyde
LYS
CE kategori
Motor
Diesel
Vann
Design
Bygger
Nasjonalitet
Antal sjøsatt
Sjøklar
Med utstyr

Bavaria 30
9,32 m
8,25 m
3,29 m
1,85 m
4 645 kg
1 000 kg
48,6 kvm
14,10 m
1,16
A Ocean
VP 18 hk
90 liter
155 liter
J&J
Bavaria
Tyskland
1080/2005
726 015 kr
818 850 kr

Dufour 325
9,80 m
9,28 m
3,40 m
1,85 m
4 700 kg
1 300 kg
54,2 kvm
14,5 m
1,17
A Ocean
VP 19 hk
90 liter
160 liter
Felci/Roseau
Dufour
Frankrike
80/2005
1 094 335 kr
1 165 071 kr

Elan 31
9,20 m
8,21 m
3,20 m
1,85 m
4 500 kg
1 300 kg
56,1 kvm
12,0 m
1,19
B Offshore
VP 19 hk
44 liter
140 liter
R Humphreys
Elan
Slovenien
205/2002
975150 kr
1 019 476 kr

HR 31 MK II
9,62 m
8,26 m
3,30 m
1,71 m
5 660 kg
2 000 kg
46,2 kvm
14,9 m
1,14
A Ocean
VP 20 hk
60 liter
190 liter
Germán Frers
HR Varv
Sverige
325/1992
1 384 273 kr
1 471 635 kr

Hanse 315
9,45 m
8,30 m
3,20 m
1,75 m
4 295 kg
1 310 kg
43,5 kvm
14,75 m
1,16
A Ocean
Yanmar 21 hk
50 liter
100 liter
J/V & co
Hanse
Tyskland
555/2002
839 238 kr
963 982 kr

Hunter 31
9,14 m
8,55 m
3,37 m
1,20 m
4 805 kg
1 166 kg
39,1 kvm
12,20 m
–
B Offshore
Yanmar 18 hk
76 liter
189 liter
G Henderson
Hunter
England
8/2006
899 990 kr
1 052 948 kr

Oceanis 323
9,72 m
8,90 m
3,26 m
1,80 m
4 470 kg
1 010 kg
50,2 kvm
14,82 m
1,17
B Offshore
Yanmar 21 hk
65 liter
160 liter
Finot
Bènèteau
Frankrike
655/2004
990 203 kr
1 130 582 kr

Mål under dekk i cm
Båt
Ståhøyde
Pantrybenk
BB køye
SB køye
Akterkøye
Forpigg
Benklengde

Bavaria 30
181
86
200 x 60
200 x 60
197 x 188
185 x 40
160

Dufour 325
187
85
191 x 63
190 x 63
190 x 155
182 x 40
226

Elan 31
180
87
197 x 100
197 x 59
202 x 150
220 x 175
183

HR 31 MK II
186
90
198 x 70
198 x 70
225 x 162
212 x 47
198

Hanse 315
187
84
196 x 60
189 x 60
194 x 156
228 x 97
197

Hunter 31
192
87
162 x 50
185 x 50
198 x 150
208 x 26
180

Oceanis 323
192
90
193 x 55
195 x 60
203 x 158
205 x 30
200
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Test

Testpanelet mener:
Lena Jexby: Romslig båt,
mye for pengene!
Cockpit er trang med ratt
og stort fast bord. Også
toalettet er trangt, men
akterlugaren er romslig og lys med
vinduer og hengeskap. Pantryet
fungerer bra, men med bare en
skuff for bestikk og lite plass til å
stue skaffetøy og proviant må man
benytte de andre skapene i salongen som ellers er romslig med
mange skap. Forpiggen har god
høyde, to hengeskap, men køyene
er korte. Som feriebåt er Bavaria 30
passende til to voksne og ett barn.

Bavaria 30: Det enkleste valget
avaria 30 har truffet midt i
blinken for familien på
grunn av den lave prisen og den
gode plassen ombord. Drøyt
1300 båter bygget gjør den til
den mest populære i klassen.
Hva har så gjort Bavaria 30 så
utrolig populær? Et blikk på
båten viser runde linjer, stor
bredde, høyt fribord, en bred og
lang hytte med liten dekksplass.
Cockpit har ratt og fast bord,
men den lange hytta går ut over
lengden på benkene som bare er
1.60 m.
Rammen som stiver området
rundt kjøinnfestningen er i massivt laminat og kjølbolter og skiver har normale dimensjoner,
men er mindre enn på gamle
Bavaria 34. Jernkjølen stikker
1,85 meter, men den er lett og
bare 22 prosent av båtens vekt
ligger i kjølen. Følgelig er båten
vanskelig å kontrollere i mye
vind og har lett for å kaste sty-

B

ringen, også på kryss.
Riggen er plassert uvanlig
langt fremme i båten.
Masteprofilen er tynnere enn på
de fleste av konkurrentene og
står dessuten i dekk. Isteden for
doble salinger har riggen et
mellomvant. Furlex, prestrukne
polyestertau og forkrommede
vinsjer er standard, - luksus på
en lavprisbåt.
Under dekk

Innredningen viser at man har
vektlagt behovet for god plass.
Stor salong med to meters benker, bra pantry, aktertoalett, hyggelig akterkøye, god plass til å
henge tøy i forpiggen. Ståhøyden
er imidlertid den nest laveste i
testen med 181 cm. i salongen.
Innredningen er gjort i lyse tresorter der både utvalget og finish
er påfallende grovt for å holde
prisen nede. Dimensjoneringen
virker imidlertid OK og dører og

Akterkabinen og forpiggen er hyggelige.

karmer gir et solid inntrykk, bedre enn på de fleste av konkurrentene.
Taket er en innerliner i plast
der skottene er festet. Spalten er
større enn på de øvrige båtene og
her er benyttet mye fugemasse.
Dette er lite elegant, men sparer
åpenbart tid i produksjonen,
uten at dette går nevneverdig
utover funksjonene.

Hugo Bogren: Seilmessig
kjentes Bavaria 30 lett
med god rattfølelse, men
rullestorseil og fast propell bremset. I cockpit
gjør vinsjene langt akter og det faste bordet det tungvint for mannskapet å komme rundt for å skjøte fokka i slagene. Jeg liker ikke at det er
rormannen som må ta fokkeskjøtene, mens mannskapet håndterer
storseileskjøtet på hyttetaket. Båten
taper høyde på bare å ha hanefot til
storseilet i mangel av skinne.
Salongen er romslig med et bra
pantry, praktisk kartbord og stødig
spisebord. Men den billige
gjennomføringen skinner gjennom
overalt. Det er lite lakk på skottene
og triste detaljer i trearbeidene.
Curt Gelin: Brukbar fart
og høyde i fire m/sek. I
svak vind bremset den
faste propellen og rullestorseilet ga ikke nok
kraft, men da båten ble prøveseilt
med vanlig storseil og foldepropell
var farten bra. God rattfølelse, men
trang rormannsplass. Plasseringen
av vinsjene og storseilskjøtet på
hyttetaket gjør båten vanskelig å
seile alene. Under en test i 8 m/sek
med rev i storseilet og halvt innrullet genua mistet båten styringen og
gikk inn i en ukontrollert stagvending til tross for fullt rorutslag.
Kjølen er for lett og stabiliteten for
lav. Enkel finish med få lakkstrøk
ødelegger for helhetsinntrykket,
men det er bedre finish bak kulissene. Nå er det også topcoat i
akterlukene.
Positivt
Lav pris, Bra salongskøyer, Fin
skrogfinish, Lettdrevet
Negativt
Kaster styringen i mye vind, Trang
cockpit, Lav stabilitet, Dårlig lakkfinish

Benkene er desverre litt kor korte til å brukes som køyer.
28 | Seilas nr. 9 2006

Cockpitbordet tar mye plass i cockpiten.

Testpanelet mener:

Dufour 325:
Den romsligste

Dufour 325 er bredest og har den største salongen

ufour 325 frister med elegante linjer som gir inntrykk av en lettdrevet båt, proper
design, romslig cockpit og fin
finish. Båtens svakheter er lav
kjølvekt og tung styring. Tross
det og den høye prisen likte juryen Dufour 325.
Sammenlignet med 1980talets 32-foter er den nye Dufour
325 i en annen verden. Den flyter
lett på vannet, har høyt fribord,
bredde i dekket og i vannlinjen. I
tillegg har båten et bredt akterskip og en lav rigg som skulle gi
brukbar skrogstabilitet. Bak
designet står italienerne
Umberto Felci og Patrick
Roseau. Noe av det første man
legger merke til ved båten er
stevnen som ligger over vannet
som på en moderne regattabåt.
Dette er en gimmick som gjør at
båten ser lett ut. Proporsjonene
mellom skrog og dekk er tiltalende og bidrar til det gode visuelle inntrykket av båten. Et av
båtens fortrinn er den store cockpiten der man kan sitte mange

Pelle Fälth:
Seilegenskapene led av
at roret var tregt, og
ellers ga liten tilbakemelding. Høyden på
kryss er ikke i klasse med Elan 31,
HR 31 og Hanse 315.
Skjøtepunktene på fokka må 20cm
inn i båten.
Båten gjør god fart, var en av de
raskeste i lett vind og bør seile bra
på frisk unnavind. Cockpit er testens beste både under seilas og når
båten ligger i havn. Lange teakkledde benker til å ligge i. Bra plassering av vinsjer og beslag samt et
godt opplegg for storseilskjøte gjør
båten lettmanøvrert.
Innredningen overgås bare av HR
31. Salongen virker moderne, er trivelig innbydende med volum og
gjennomtenkt layout. Lekkert innertak.

Cockpiten er stor, men velger du ratt så stjeler det plass.

D

Begge lugarene har god plass.

Enklet og stort. Luke til stuerom er bra.

rundt bordet, og benklengden er
tilstrekkelig til at man kan ligge
utstrakt.
Byggteknisk er 325 gjort i
enkellaminat med langs- og
tversgående spant i oppstivningen. Kjølinnfestningen er stivet
opp med Twaron, en armidfiber
tilsvarende Kevlar. Innredningen
er i Moabi, en afrikansk mahogny. Lakk-finishen god med flere
lag enn hos mange av konkurrentene. Dimensjoner på trearbeidene virker bra og bidrar til å

skape følelse av kvalitet. Dørken i
salongen er i laminat istedenfor
lakkert teak. Jernkjølen er i letteste laget. 27 prosent av skrogvekten blir for lite når det blåser.
I 10 m/sek. har båten en tendens
til å skjære opp og er tung å styre.
Kjølen på testbåten stakk 1,55
meter, i 2007 blir 1,85 meter
standard. Vekten skal imidlertid
ikke økes, men båten blir stivere
på grunn av et lavere tyngdepunkt.

Bert Andersson: Dufour
325 seilte nest best i
gruppen, gjorde god
fart, tok bra høyde og
balanserte bra til tross
for sitt begrensede dypgående på
1.55 m. Responsen på trimendringer var bra. God sitteposisjon på
cockpitskarmen med bra støtte mot
rekka. Bredden i cockpit gir godt
utsyn fremover. Båten styres med
rorkult, men den er tung på roret
og det at det ikke finnes press gjør
den vanskelig å styre både i rett linje og under manøvre. Dessuten
trengs fotlist i dørken.
Genuavinsjene er plassert rett foran
rormannen og er lette å komme til
for alle. Skinnen til storseilskjøtet
er plassert mellom benkene.
Akterstaget har hanefot med
utveksling - Det er luksus på en
feriebåt.
Lena Jexby: Dufour 325 är
en meget trivelig båt med
fantastisk cockpit.
Romslig toalett, bra
akterkabin, bra pantry og
stor forpigg med bra skapplass.
Romslig salong med stort bord.
Dufour 325 er en meget trivelig båt
for hela familien, bra og seile og bo i.
Positivt
Stor cockpit, Romslig innredning
Elegant finish, Velutstyrt
Negativt
Lett kjøl, Overbalansert ror
Mangler fotlist i cockpit
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Test

Testpanelet mener:

Hanse 315: Den sprekeste i klassen
anse 311 ble sjøsatt i 2002
og fikk pluss for sine tidløse linjer og «amerikanske» innredning i kirsebærtre. Dagens
Hanse 315 har det samme skroget og layout, men med 75 valgmuligheter i utførelsen. Juryen
syntes dette var testens mest
spennende båt.
I sin presentasjon av båten
sier verftet at man vil gi verden
en båt som både er pålitelig og
proper. Og man må kunne si at
de har lyktes. På begge områder.
Iforhold til andre lavprisbåter
har Hanse 315 mer vekt i kjølen,
samt bulb for god sluttstivhet.
Dertil stikker båten 1,75 meter,
noe som gir forholdsvis god stabilitet.
Konseptet er unnfanget av
kombinasjonen Judel/Vrolijk &
Co og Hanseeieren Michael
Schmidt. De vet alle hva en båt
trenger for å seile på en sivilisert
måte. Judel/Vrolijk som er blant
verdens beste seilbåtkonstruktører har skapt en fartsoptimalisert
båt med relativt slankt skrog og
spisst forskip. Også i vannlinjen
er båten smal. Til optimaliseringen hører også at kjølen er lengre
og sitter mer midtskips enn på
konkurrentene Det gjør båten
mer harmonisk i sjøen.
Som endel av Hanses konsept
inngår også høy rigg med selvslående fokk. Fordelene med den er
flere, men særlig gjør den høye
og smale fokka båten lett å håndtere i slag og manøvre. Fokka
kan også føres i mer vind, mens
seilreduksjonen gjøres ved å reve
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storseilet. Bredden på hyttetaket
hadde gjort det mulig med bred
stagvinkel slik at masteprofilen
dermed kunne reduseres for å
spare vekt og penger. Istedet har
verftet valgt en kraftig profil og
heller spandert en konet mastetopp.
Dessverre sitter Facnorrullen
høyt, den er tynnere enn Furlex
og mer plundrete å demontere.
Skroget har distansemateriale for
oppstivning, isolering og vektsbesparing. Laminatet er håndopplagt. Basisinnredning med
køyene innebygd for ekstra
skrogstabilitet. Solid ramme
rundt kjølinnfestningene med
kraftige kjølbolter og skiver skal
redusere skadene ved grunnstøting. Sandwichskroget forklarer
hvorfor Hanse 315 etter veiing er
det letteste båten i testen.
Innredningen er ikke den
mest imponerende eller triveligste, men den gir kjøperen flest
valg når det gjelder tresorter og
tekstiler. Båten har lengst forpigg
av samtlige Negativt er det at

Pelle Fälth: Meget bra
båt å styre, jeg kunne
slippe rattet og hun seilte seg selv. En av de raskeste. Lett og enkel å
krysse med takket være den selvslående fokka. Cockpit er ikke blant de
største, men den er veldisponert
med bra plass for rormannen og
gjør den lett å styre. Storseilskjøtet
er festet til styrepeidestallen og
panelet til motoren er lite heldig
plassert i benken. Løsningen med
nedfellbar badeplatform er for
enkel, design savnes.
Lys og luftig innredning. Fint pantry, bra forpigg, eneste båten med
ståhøyde hele veien frem. Vakkert
trearbeide, kunstferdig med
mahogny limt på et laminat med en
lett kjerne.
Curt Gelin: Småfeil på
testbåten var resultater
av hastverk med å få
båten klar i tide, i henhold til importøren. Slikt kan
hende, men feilene antyder at sluttkontrollen kan forbedres. I en
senere test i 4 m/sek viste Hanse
315 bedre fart og høyde enn Bavaria
30. Med rorkult var rorfølelsen tydelig, selv om den var en anelse tung i
slagene. Balansen er suveren med
den selvslående fokka, og småslag i
smale sund er utrolig enkelt.
Hanse 315 er den båten som gir
familien størst seilglede.

Smart løsning i forpiggen hvor du kan
vippe opp en del og få en sittebenk.

pantryet er lavt og at salongen
føles kald.
Hanse scorer på å tilby 315
med G Lloyd Yacht Plus
Certificate. I standard inngår
typesertifikat, men for et lite pristillegg følges kjøperens båt særskilt, noe som bør gi forsikringsrabatt og forlenget garanti ved
årlig inspeksjon.

Ny lakkfinnish under dekk hever inntrykket i salongen.

Sven Österberg: I friskere vind kjentes Hanse
315 svært bra og båten
seilte bra mot de andre
på kryss selv med den
minste fokka av alle. Cockpit er i
trangeste laget og rormannens
komfort tilfredsstiller ikke mine
krav.
Sterke sider
Lettseilt, Mange valgmuligheter i
innredningen, Sluttstiv
Finurlig forpigg
Svake sider
Lett kjøl, Smale køyer, Lavt pantry
Lite atmosfære i innredningen

Rattet tar mye plass, men du kan velge rorkult.

Testpanelet mener:

Elan 31: Den raskeste

Bengt Falkenberg: Elan
31 er en sann
cruiser/racer med gode
egenskaper for den seilglade familien familien.
Pelle Fälth: Dessverre
brøt rorlageret sammen
og gjorde styringen tung
under press. Rorkulten
er for kort. Den tok ellers
bra høyde og seilte bra. Påtagelig
akselrasjon i kastene. Cockpit er
stor, men grunn. Jeg satt for lavt i
benkene. Vinsjene var bra plassert.
Bra kvalitet på trearbeidene gir dette en hyggelig innredningsløsning.
Likevel er innredningen trangere
enn på de andre båtene i testen.
Kvaliteten på det man ikke ser virker betryggende.
Aroa Issa: Den beste
båten å seile. Sprek,
men behaglig og trygg å
styre. Jeg som ikke er så
lang satt bra i cockpit. Båten er
tung å manøvrere, og vil ikke bli
godkjent som skolebåt. Fin innredning med vakkert trearbeide.

Elegant salong, men testens trangeste.

lan 31 svarte til forventningene, den var rask, har
et bra, om enn trangt interiør,
vakre linjer, bra kvalitet og fremstår som en harmonisk båt. På
minussiden er at den er trangbodd og at tung å styre. Å
sammenligne Elan 31 med rene
turbåter faller ikke helt heldig ut
da Elanen har mer av en regattabåt i seg. Båten representerer
imidlertid et alternativ og passer
bra for en familie som ønsker
seg en noe mer sporty båt. Elan
31 er heller ingen nyhet ettersom
den første båten ble sjøsatt allerede i 2003. Konstruktøren Rob
Humphreys beskriver målet som
var å skape en moderne, behendig og rask båt. I brosjyren fremgår deplasementet til 4 500 kg.
Det er noe mer enn for de fleste
familiebåter på 31 fot. Elan 31 er
velproporsjonert med fine linjer.
Fribordet er lavt og masten moderate tolv meter, men seilarealet
med genua er det største av de
båtene som var med i testen.

E

Stor, men for grunn cockpit. Motorinstrumentene er plassert feil.

Cockpitbenkene er lange,
men lave og sittekomforten kunne ha vært bedre. Det er imidlertid lett å bevege seg i cockpit.
Rorkulten tar liten plass og det er
ikke noe fast bord som står i
veien.
Båten er støp i vakuumbagget
enkellaminat, en metode Elan 31
er alene om blant båtene i testen.
Det skal gi større styrke med
samme vekt. Dypgående er 1.85

m med jernkjøl som utgjør 28
prosent av båtens totalvekt. Det
er i minste laget for trygg seiling
når det begynner å blåse og
båten er sertifisert for B - offshore, ikke A for Ocean.
Innredningen ikke blant de
største, men scorer poeng på
godt håndverk, med runde hjørner, fin khayamahogny og flotte
beslag.

Lena Jexby: Elan 31 er en
herlig seilbåt, testens
beste. Men cockpit er
liten og innredning er
trang. Det gjelder også
toalettet. Pluss for hengeskap.
Pantry har liten arbeidsflate og kun
én skuff. Mørkt under dekk. Bra
akterkabin, men liten forpigg. Til
tross for at dette er en herlig seilbåt
er dette ikke et alternativ for oss
familieseilere som skal på mange
ukers seiltur.
Curt Gelin: På transporten fra Marstrand i 6-7
m/sek var Elan 31 rask
og direkte i bevegelsene.
Dessverre var roret
tungt, særlig i manøvrene.
Stabiliteten er ikke stor, men båten
er sluttstiv og med rev og kryssfokk
bør båten klare seg bra også når det
blåser. Det mest positive er innredningen som har utmerket lakkfinish, fine detaljer og flotte låser til
lukene.
Sterke sider
Raskest i klassen
Livlig å seile
Bra utførelse på trearbeidene
Lang akterkabin

Smalt forskip gir trang forpigg

Fint våttøyskap på toalettet.

Svake sider
Tung å styre, Lett jernkjøl
Trang innredning
Grunn cockpit
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Test

Testpanelet mener:

Hallberg-Rassy 31 Mk II :
Mest allround

Hugo Bogren: Storstilig
innredning med rasjonell utnyttelse av alle
rommene. Vakker og
funksjonell, har «alt».
Seiler bra, egentlig utrolig bra for
en båt som kjennes tung med mye
utstyr.
Bengt Falkenberg: HR31
er en vel avveid turbåt.
Var blant de raskeste i
testen. Holdt bra høyde
på kryssen selv i den lette vinden
og båten var lettdrevet samtidig
som den kjentes stiv. Beste allroundbåt i testen.
Lena Jexby: HR 31 er lys
og vakker. Meget bra
toalett. Bra akterkabin
med hengeskap og vinduer til å åpne. Pantryet er toppen
med åtte skuffer, to vasker, bra
arbeidsplass, bra belysning med
mere. Båten virker romslig og
hjemmehyggelig og er en båt man
kan og vil være ute med i lang tid,
særlig om man bare er to.
Forpiggen er lav, bred mot baugen
og lys. Lys og romslig salong, med
stueplass under benken på styrbord. Seiler bra selv i lite vind og
kjennes trygg når det blåser. Cocpit
er liten og jeg savner en bra passasje til badeplatformen

Innredningen er påkostet og gjennomtenkt.

bygge en 15- årig konstruksjon i dagens stadig
kortere liv for båter, kan virke
bakvendt. Men HR 31, nå i MK II
utførelse viser at et langt liv og
klassiske kvaliteter er en kombinasjon det er vanskelig å slå.
På spørsmål om hvorfor man
ikke bygger en ny 31-foter istedet
for å utvikle en 15-åring, svarer
Magnus Rassy på HR-varvet med
et motspørsmål: Hvorfor droppe
en bra båt når det er mulig å
modernisere den med enkle
midler?
Faktum er at HR 31 ble sjøsatt
allerede i 1992. Målet var da å gi
kjøpere som ønsket trygg og
bekvem seiling og en båt med
bra fart og bra seilfølelse. Slike
idealer foreldes ikke. Dermed er
HR 31 Mk II en unik båt på sin
måte.
Det unike gjelder også prisen
som sjøklar er nesten dobbelt så
høy som på Bavaria 30. Men
man får gjerne det man betaler
for og en høyere pris gir gjerne
også en høyere annenhåndsverdi. Deplasementet på 5 660 kg er

Å
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Cockpiten er litt trang. Pluss for små rom for hansker og kikkert.

testens høyeste og nesten ett
tonn over det som står i brosjyren. Verftet forklarer avviket med
at brosjyrevekten er uten rigg,
seil og utrustning og med tomme tanker. Mistanken henger
likevel ved at byggmetoden gir
mer vekt enn tiltenkt.
31 Mk II bygges i påsprøytet
isopolyester og håndlagde matter. Metoden gir mindre glass og
styrke i laminatet enn et håndopplagt. Det kompenseres av
mer materiale, som igjen øker

vekten. Divinycell ligger mellom
ytter- og innerlaminat for å isolere og øke stivheten i skroget.
Kraftig kjølfeste for å tåle grunnstøting.
Det nye på Mk II er riggen
med doble salinger, hel fotlist i
aluminium, ny detaljdesignet
interiør, separat våtskap, glideluke i plexiglass, toalettbenk i
Corian, tanklokk i rustfritt, større
varmvannsbeholder og saktegående motor med større generator.

Aroa Issa: En toppbåt,
vakker ut- og innvendig,
perfekt for skoleseiling
med sin store stabilitet
og sikre annenhåndsverdi. Den hyggeligste salongen og en
fin forpigg å sove i. Båten er litt treg
på roret og storseilskjøtet i dørken
er vanskelig å nå.
Bert Andersson: Med sine fine seil,
sitt dype skrog og tunge
kjøl, seilte båten blant de
beste på kryss allerede i
lett vind. Derimot tapte
hun på lensen med sin
kortere vannlinje. Cockpit er blant
de minste, men man sitter bra på
karmen. Storseilet skjøtes midt i
båten og nås fint av rormannen.
Genuavinsj størrelse 40 nås enkelt
av rormannen. Bevegelige skjøtepunkter på genuaskinnen, akterstag
med talje og rodkick er andre finesser jeg setter pris på å se som standard.
Sterke sider
Flott finish, Fin stabilitet
Største akterkøyer, Beste pantry
Svake sider
Trang cockpit, Storseilskjøte på dørken, Treg rorlagring, Tungt bygget

To luker gjør forpiggen lys og trivlig.

Hver millimeter av byssa er utnyttet.

Testpanelet mener:
Bengt Falkenberg:
Hunter 31 bør kanskje
ses på som en motorseiler? Denne båten
seilte ikke som de andre
og var i særklasse den langsomste,
selv i mine proffe hender. Jeg likte
ikke avdriften, fraværet av rorfølelse og den dårlige muligheten vi
hadde til å kontrollere storseilet.
Ikke min favorittbåt.
Lena Jexby: Hunter 31 er
kanskje et kompromiss?
Jeg var nysjerrig på å få
seile den da jeg tidigere
har ment at Hunterbåtene virker å
være trivelige bobåter. Dessverre
var 31 ingen trivelig seilbåt.
Cockpit er bra for en familie som
vil være ute på en lengre ferie.
Likevel ville ikke vår familie ha
valgt Hunter 31.

Hunter 31: Annerledes
unter 31 er utviklet i
Florida for seilere med
krav på stor plass og enkel håndtering. Med sin lave Bergstrøm &
Ridder-rigg, targabøyle, grunne
vingkjøl og spesielle utseende er
hun spesiell og annerldes.
For folk som er interessert i
Hunter 31 forklarer fabrikken
konseptet på sin hjemmeside:
«Hunter 31 er en komfortabel,
rask mellomstor turbåt, utstyrt
med det seneste innenfor seilingsutstyr og teknologi. Den har
mye utstyr som varmvann, ACenheter, inverter og kjøleskap
inkludert.
Sterkere og lettere utrustning
har skapt en bekvem turbåt med
gode seilegenskaper». Så langt
verftet. Intensjonene har sikkert
vært gode, men seilegenskapene
var ikke mye å skryte av og
Hunter 31 var den desidert langsomste av alle i testen. Hunter 31
scorer på romslig aktertoalett,
pantry, ståhøyden og akterkabi-

H

nen. Tross kortest skrog av samtlige gir fribordet og bredden stort
volum og den beste ståhøyden i
testen.
Forpiggen har full køylengde,
men smal fotende. Benkene i
salongen er for korte til at en
fullt voksen mann kan sove i
dem, men akterkøyen har full
lengde. Toalettet står tvers og har
god plass til dusjen.
Innredningen er i mørkt treverk som ligner teak, lakkert til
matt finish, med skarpe hjørner.
Siderutene er i tonet glass - for å
slippe innsyn? Dørker og sittebenker i vedlikeholdsfritt laminat.
Skroget er bygget i enkellaminat med Isogelcoat og vinylester.
Båten har vingekjøl i bly som
stikker 1.20 m. og som kun
representerer 24 prosent av båtvekten. Til tross for at B & R riggen er ekstremt lav krenger
båten lett uten å ta ut den ekstra
kraften som kommer med

økende vind ut i båtfart. Vantene
går helt ut i skrogsiden og lange,
kraftig bakoverstrøkne salinger
gjør akterstag unødvendig.
Løsningen gir større akterliksbue
og større seilareale i forhold til
riggens størrelse. Seilarealet er
minst og deplasementet nest
størst av alle båtene i testen.
Storseilet skjøtes til en rustfri
bøyle (targabøyle) over cockpit.
Dermed er skjøte og skinne
unna vei. Ratt med bord, sete og
åpning akter til badeplatform og
landgang skal gi et bekvemt båtliv.

Køya i akterkabinen er på tvers.

Hugo Bogren: Seiler dårlig med lav fart, store
kryssvinkler og mye
avdrift. Ugrei rigg som
ga stor krengning da
vinden kom. Ingen fordel med
storseilet utenfor cockpit. Jeg seiler
mye alene og vil tvert om ha storseilskjøtet i nærheten av meg.
Utseende skal man ikke diskutere,
men Hunter 31 er etter mine
begreper ikke særlig vellykket.
Pelle Fälth: Cockpiten er
stor med storseilskjøtet
på en targabøyle. Denne
er det ikke lett å komme
til når det blåser. Stor
heldekkende kalesje over cockpit
er populært når det regner og i
kjølige nordiske netter. Layouten
gjør båten romslig, men volumet
er ikke godt utnyttet. Køyene er
korte, særskilt i salongen, pantrybenken lav og stuerommene få og
små. Kvaliteten virket ujevn - bra
laminat, men lite pent treverk og
utidsmessige snekkerløsninger. Jeg
kan forstå tanken om å skape en
romslig, lettmanøvrert og billig
båt. Men Hunter 31 når ikke frem.
Jeg fant båten utrivelig, utrygg og
lite pen.
Sterke sider
God ståhøyde
Praktisk pantry
Kvalitetslaminat
Romslig cockpit
Svake sider
Dårlige seilegenskaper
Stor avdrift
Korte køyer
Mørk innredning

Innredningen er mørk og amerikansk i stilen.

Cocpiten er stor og hyggelig. Targabøylen er best i havn.
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Test

Testpanelet mener:
Bengt Falkenberg:
Oceanis 323 er en god
turbåt med bra cockpit,
ratt som kan vippes, fast
bord og åpning akter til
badeplatform. Jeg ville valgt en høyere rigg med fokk for bedre kryssegenskaper og lettere håndtering.

Oceanis 323: Den beste pakken

Takvinduene gir mye lys. Kartbordet stjeler minimalt med plass. Rattet kan vris 90 grader og gjør det enkelt å bevege seg.

ed påstanden «Samme
innredning som på en
større båt», vil Oceanis 323 lokke
kjøpere. Innredning, finish og
funksjoner stemmer med
påstanden. Men stabiliteten er
lav på grunn av lett kjøl.
Benetau sjøsatte Oceanis 323 i
2003, som den minste i den nye
Oceanis-serien, med ny hytteprofil og vindu i taket som kjennemerker. Groupe Finot sto for linjene som er identisk med First
31.7 bortsett fra det høyere fribordet, grunnere kjøl og lavere rigg.
323 har rak stevn, kort og halvsmalt forskip, bred vannlinje og
et fyldig akterskip. Overbygget er
klart tilpasset for å gi volum
under dekk. Som ofte på franske
båter er kjølen lett, bare 23 prosent av totalvekten.
Deplasementet er større enn i
brosjyren, men likevel blant de
laveste i testen. Motivet for å ville
ha alt lett er åpenbart å få prisen
ned. Men dette gjør Oceanis 323
utrygg i hardt vær, noe som også

M
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sertifisering til kategori B Offshore indikerer. Til gjengjeld
seiler 323 fort i lett vind, noe testen viste.
Skroget er bygget i enkellaminat med vinylester i ytterlaminatet mot osmose og for å slippe
epoxy før bunnstoffet påstrykes.
Oppstivingen skjer med heldekkende innerliner under vannlinjen. Bred kjølflens, store kjølbolter med ditto skiver skal hjelpe
ved grunnstøting.
Innredningen viser lekkert
snekkerarbeide i mørkbeiset
kiresbærtre og vakkert listearbeid
med avrundede kanter. Med

vinduer i taket er det uvanlig lyst
under dekk. Layouten inneholder vinkelpantry, langsgående
aktertoalett med megaplass og
ditto salongkøyer. Kartbord, stabilt klaffebord, og forpigg med
hengeskap gjør båten til en flott
feriebåt.
Riggen er 9/10 med enkle akterstrøkne salinger, solid profil og
masten stående på dekk.

Lena Jexby: Oceanis 323
er lys og luftig i innredningen. Pluss også for
toalettet som er stort og
tiltalende. Akterkabinen
er stor på tvers og har vinduer mot
cockpit og akter som kan åpnes.
Pantry er trangt med for lite stueplass, kun en skuff. Jeg savnet også
hyller over køyene. Forpiggen er
liten med smal fotende, men det er
bra at køyene er plassert lavt og at
man har full ståhøyde også når
døren er lukket. Cockpit er super
med rattet som kan vippes til siden
og med fin tilgang til badeplatformen. En trivelig familiebåt.
Bert Andersson: Oceanis
323 hadde nesten samme fart og høyde som
Dufour 325. Kjentes noe
ustabil på kryss.
Styringen fungerte bra, båten svinger lett og er lettmanøvrerbar i havn.
En av de fire beste å seile. Med sin
lengre vannlinje og dyperere kjøl,
kan nok 323 bedre enn hva den fikk
vist i testen. Bedre fart og høyde
ville båten fått med foldepropell og
skinne til storseilskjøtet.
Pelle Fälth: Rask i lettvind tross fast propell.
God høyde, lettmanøvrert, flott innredning. En
tiltalende båt.
Curt Gelin: En proper
båt med flere fine løsninger, eksempelvis vinsjene foran rattet som
kan nås av både rormann og mannskap. Takrutene gir
bra lys i salongen. Stabiliteten føles
tilstrekkelig bare for laber bris. 23
prosent av totalvekten i kjølen holder ikke, det vet jeg fra utallige
Oceanis i Karibien og tidligere tester av 323 i frisk vind. Likevel anser
jag Oceanis 323 være det beste
kompromisset i klassen. Nest etter
HR 31 Mk II er hun den båten jeg
helst ville eie.
Sterke sider
Proper design, Praktisk cocpit
Beste kompromiss
Svake sider
Lav stabilitet, Jernkjøl
Utstyrspakke

Testens beste akterkabin med mye lys.

Testens beste bad.

