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bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan ingår.  

 

 

 

 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall 

förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent Danmark 

www.baadagent.dk  

Michael Staufeldt 

Email: michael@baadagent.dk, +45-21488880.  

 

Data 

Längd:    11,96 m  

Bredd:    3,29 m  

Djup:    2,30 m  

Vikt:    5.400 kg  

SRS:    1,085  

  

Rigg:  

7/8 partialrigg, 2 spridare, fiol och akterstagslatta  

Rod   

Förstagsrulle Furlex för cruising  

Rod förstagsprofil Harken med 2 spår för Racing 

1 storfall Dyneema  

1 genuafall Dyneema  

2 spinnackerfall Dyneema  

All löpande rigg ny 2013-2016  

Rodkick  

Single-line Reef bom  

Spinnakerbom med dip-system och dubbla gajar  

  

Segel:  

Storsegel North 3Di med dubbel tafetta (2010) 

Genua 1 lätt, North 3Di (2014) 

Genua 1 hård, North 3Dl (2016) 

Genua 3, North 3Di (2011) 

Spinnacker S2, North, 0,6 Oz (2012) 

Spinnacker S3, North, 0,75 Oz (2013) 

Hårdvindsspinnaker, 1,5 Oz (Ålder okänd) 

Träningsspinnakar Albatross Segel (2008)  

Genua 1, Albatrosssegel  

Rullfock Albatrossegel, Dacron  

  

Motor:  

http://www.batagent.se/
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Volvo Penta 2003, 28 hk, sötvattenkyld  

Topp renoverad 2014, bränslepump utbytt 2015  

3-bladig foldingpropeller Volvo Penta  

2-bladig foldingpropeller för racing  

Gummibälg till S-drev utbytt 2017  

Batteriladdare  

 

Instrument:  

Nexus server med logg- vind- kompass- och lodgivare  

3 st Nexus XL instrument på mast  

Multiinstrument i sittbrunn  

Plotter – Raymarine 435i på rattpiedestal  

Autopilot Raymarine 6002 med rattkrans  

Kupolkompass på rattpiedestal  

Windex  

VHF ICOM IC-M423  

AIS True Heading Graphene+  

Reservantenn till VHF  

Radarreflektor  

  

Extern Utrustning:  

Rattstyrning, ratt klädd i älghud  

Reservstyrning med rorkult  

Högtalare i sittbrunn och kajuta  

Ankare med kätting och 40 m 16 mm tamp  

Förtöjningslinor  

6 fendrar Livboj  

Badstege  

Stävstege  

Sittbrunnsbord  

Bomkapell, Kapell och Annat  

Gasolhink Alde monterad i akterstuv  

Fjärravstängningsventil till gasol vid navplats  

Nya fall- och backstagsvinchar 2016  

Lager i rattpiedestal utbytta 2014  

Lager övre- och undre bytta i hjärtstocken 2015  

  

Intern utrustning:  

Inredning i Mahogny  

3 kabiner  

8 st kojer varav 6 st kan göras om till sjökojer  

2 extra sjökojer i kajutan  
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2-lågig spis med ugn  

Kylbox Isotherm  

Tryckvatten  

Varmvattenberedare 40 l via elpatron eller motorvärme 

Landström  

Stereo  

2 st 12 v uttag  

1 st 220 v uttag  

4 batterier 3 underhåll och 1 startbatteri, 2020 

Vattentank 60 l  

1 st elektrisk länspump  

2 st manuella länspumpar  

Toalett, manuell med tank  

Handfat med utdragbar kran för snabbdusch  

  

Övrigt:  

Epoxibehandlad (2004 / 2020) 

Förberedd för Eberspächer värmare, rördragning gjort  

Landvagga  

Tätslutande täckställning Kapell och Annat (2013) 

Centrumlyft  

 

Information från ägare: 

The keel was changed from 2.0 m to 2.30 in UK in the mid 1990. Deck and cockpit is in 

good condition, no delamination what so ever but some small cracks in the gelcoat 

around some stations. 

There is a door for the toilet area, not for the aft cabins. 

All hatches seal proper, new glass installed in all hatches and windows 2009. 

The hull have a epoxy treatment/anti osmose done in 2004. 

It comes with the original wheel steering and a rescue rudderstock for emergency only. 

I bought the boat in 2007, the owner before me had it for 4 years, but only used it for 2 

seasons, the other time it was on the hard in a hall.  Before that it was owned by the 

sailmaker, Bengt Falkenberg, Albatross sails in Gothenburg. I think he bought the boat 

in the UK and took it to Sweden around 2000. 

 

 

   


