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Seglingsegenskaper och kom fort avgjorde
God komfort, säkerhet och 

bra seglingsegenskaper 

fällde avgörandet när lars 

barnekow bytte båt. Han 

köpte en standardbåt, 

men valde att utrusta 

den efter eget tycke.
Text & foto: Lars-Åke Redéen

Lars Barnekow 
har sin båt 
hos båtklub-

ben i Lundåkra-
hamnen utanför 
Landskrona. 
Tillsammans med 
sin hustru har han i 
många år seglat i 
Öresund och runt 
de danska öarna, 
som är de när-
maste segel-
vatten. Under 
80-talet seglade 
de Contrast 33, 
vilken kappseg-
lades flitigt. 

Efter att ha 
seglat X-79 
ville Lars för 
några år 
sedan byta 
båt. Valet 

föll på en Jeanneau Sun Odyssey 
36i där i står för ”injection”, det 
vill säga vakuuminjicering.

– Hösten 2007 började vi att 
spekulera i att byta båt. Det var 
min hustru som föreslog det och 
jag blev väldigt glad, säger Lars 
Barnekow.

– Vår X-79 var trevlig att 
segla men lite vild. Jag var först 
lite inne på en performancebåt, 
men vi bestämde oss för att ha 
en komfortabel båt med så bra 
seglingsegenskaper som möjligt.

egna anpassningar
 Jeanneau Sun Odyssey 36i som 
Lars och hans fru valde är defini-
tivt en bra seglare, så något större 
avkall på seglingsegenskaperna 
behövde de inte göra. X-båten 
var en mindre och livligare segla-
re, men den betydligt större 
36-fotaren är en erkänt god seg-
lare med mycket fina egenskaper 
på alla bogar.

Lars har dock gjort en hel del 
förändringar för att få båten att 
passa sina behov. Bland annat 
har han satsat på riktigt bra 
Mylarsegel från Lind Sails i 
Helsingborg och ett peke för att 
dels slippa ta långa kliv iland, 
dels som fäste för gennakern.

Båten är utrustad med en 

110% fock. Storseglet gjordes 
med maximerad akterrunda vil-
ket gav par m² mer och med 
längsgående lattor och LazyBag. 
Det ger även bra kryssningsegen-
skaper. För att få mer tryck i 
båten på undanvindarna valde 
Lars att dessutom ha en gennaker.

– Framför allt på slör och lätta 
vindar så är det bra att ha genna-
ker. Men på kryssen går vi säkert 
5–6 grader högre med focken än 
med en genua, så jag vill gärna ha 
det, säger Lars Barnekow, som 
fick båten våren 2008.

– Vår båt har tysk skotning, 
men jag har även gjort en del 
anpassningar för seglen. Vi har 
en fock som skotas uppe på 
taket, så att vi kan segla både 
med självskotande fock och med 
genua. Den lösningen har senare 
blivit standard på nyare Jean-
neaubåtar.

Seglar mest själva
Lars och hans fru seglar till 90 
procent bara två personer. Då 
gäller det att allt är enkelt att nå 
och att hantera.

– Vi har seglat mycket med den 
här båten på längre och kortare 
turer. Den seglar bra och är behag-
lig att jobba med. En av de för-
bättringar vi har gjort är att vi har 

jeanneau Sun odyssey 36i har fått god kritik för sina seglingsegenskaper. i 7–8 m/sek på slör utan gennaker seglar den cirka 7-8 knop och på kryssen 6-7 knop.
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bytt till en större ratt på 1,40 m 
diameter i stället för 1,15 m som 
är standard, säger Lars Barnekow

Ytterligare en förändring gäller 
matbordet i den stora sittbrunnen 
som blev ett egentillverkat teak-
bord med stativ i rostfritt.

Under däck är planlösningen 
standard, det vill säga kabiner i 
för och akter med var sin dub-
belkoj. För att få högre komfort 
har madrasserna bytts ut. 

– Det är något som vi upp-
täckte på alla båtar. Liggkom-
forten är under all kritik. Vi har 
lagt in riktiga spiralmadrasser i 
akterkabinen och tjockare mad-
rasser i fören. Det är väldigt stor 

skillnad och mycket skönare att 
ligga på än standard.

En större POD har samlat all 
navigationsutrustning inklusive 
Raymarines autopilot. Båten är 
utrustad med larm och positions-
system.

Inne i salongen finns ett stort 
matbord med plats för sex perso-
ner och ett L-format pentry. Köket 
har försetts med mikrovågsugn vil-
ket används mycket i hamn.

Lars funderar på att utrusta 
båten med en rostfri halvrund 
list för att skydda båten vid till-
läggning. Det tycker han är en 
svaghet på hans båt. Här gick 
design och ekonomi före.

FAktA jeAnneAu Sun odySSey 36i
Längd: 10,94 m
Bredd: 3,59 m 
Vikt: 5 700 kg 
Djup: 1,95 m 
Bränsletank: 130 liter
Vattentank: 355 liter
motor: Yanmar 29 hk
Ce-klass: A-8 
Designers: marc Lombard 
Segelyta: 63,7 m²
Pris den här båten: 1 290 000 kr med all extrautrustning 
info: www.jeanneau.se
Såld av Navark i Helsingborg, enligt vilka 36i  inte nytillverkas mer,

utan är ersatt av Jeanneau 379.

– vi ser båtlivet som avkoppling. vår jeanneau Sun odyssey 36i är lagom 
stor och uppfyller alla de krav som vi hade, säger lars barnekow.

Komfort!

Dometic Scandinavia AB
031-734 11 10
info@dometicgroup.se

Dometic
CK 2000 cirkulationsfläkt
•	Ingen	håltagning!	Anslut	bara	till	12	volt
•	Inbyggd	belysning
•	Tvättbart	fettfilter	och	utbytbart	kolfilter

Dometic 
Sealand Masterflush 8112
•	17	%	lägre	pris	2013
•	Effektiv	och	snålspolande,	fyller	inte	septiktanken		
	 som	handjagartoalett
•	Den	viskande	eltoaletten	•	Mycket	robust	och	gedigen

Dometic Sealand septiktankar 
•	21	storlekar	från	42	till	302	liter.
•	Alltid	två	utlopp	för	skrov	&	däck
•	TankSaver	hindrar	implosion

www.waeco.se

Spola
mitt

i natten!

16 nya
modeller!

Kiss
matoset 
goodbye!


	BL1303s1_2
	BL1303s3
	BL1303s4_7
	BL1303s8_9
	BL1303s10_11
	BL1303s12_17
	BL1303s18_21
	BL1303s22_25
	BL1303s26_29
	BL1303s30_31
	BL1303s32_39
	BL1303s40_43
	BL1303s44_51
	BL1303s52_55
	BL1303s56_59_låg
	BL1303s60_67
	BL1303s68_71
	BL1303s72



