Askeladden P66 Multi og Askeladden P80 Weekend:

To nye praktiske
på programmet
Askeladden har udvidet sit modelprogram med en åben skærgårdsjeep
og en anden model til at overnatte i.
TEKST & FOTO ULF WESLEY JOHNSEN

P80 Weekend – Twin Cabriolet
Den anden nyhed fra værftet er ikke mindre end en
verdenspræmiere på et twin cabriolet tag. Med et enkelt
tryk på fjernbetjeningen forvandles båden fra åben til
lukket. På den store targabøjle i midten af båden er
der udviklet et tag, der på hver sin side af bøjlen kan
lukkes og åbnes efter behov. En ganske spændende
nyhed for det nordiske vejr, der hurtigt kan ændre sig.
Dejligt tørt og varmt hvis det regner, hvis det er den
type vejr, vejrguderne sender af sted.
Pladsen om bord er ikke voldsom, men godt udnyttet.
Det er begrænset, hvor mange sidde- og køjepladser man
kan opnå i en båd, der måler 7,95 fra for til agter og
2.90 i bredden. Men bredden er trods alt godt udnyttet.
Skipper sidder helt ude i styrbord, og bag ham/hende
ﬁ nder du et kompakt, men veludstyret pantry. Overfor
er der siddeplads til familien på ﬁ re. Noget mere plads
ﬁ nder du på agterdækket, som virker højt prioriteret.

Hele TO kahytter om læ
En solid lejder fører ned til hele to dobbeltkahytter

om læ. De er store nok til voksne, selvom det nok er
børnene, der må kaste sig i stikkøjerne midtskibs, men
de er store nok. Der er også blevet plads til et bad
med toilet og håndvask. Ved at vælge en udenbords
motorinstallation får man, som tidligere nævnt, rigtig
god plads agter, som også giver gode muligheder for
at stuve bagagen.

Nemt og sikkert
Der er adgang til badeplatformen gennem to luger på
hver sin side af motorbrønden, og i den ene side ﬁnder du
badestige plus ferskvandsbruser. Der er nem og sikker
adgang fra for til agter på de brede sidedæk, og båden er
også udstyret med håndlister langs ruffet. Pulpitten går
fra midtskibs frem til stævnen, hvor den kan åbnes for
nem landgang. Her ﬁ nder du ankerbrønd, og eldrevet
ankerspil er monteret. Solide fortøjningsklamper der
er store nok til kraftige fortøjninger.
Alt i alt en spændende lille båd, der kan benyttes
året rundt i al slags vejr takket være den nye opﬁ ndelse
med twin cabriolet tag.

Til nytte og hygge
Den mindste P66 Multi byder på en række ﬂeksible
løsninger med henblik på arbejde, fritid og ﬁskeri. Båden
er modulbaseret, så den kan tilpasses og bygges efter
ønsker og behov. De jeg gik ombord, bemærkede jeg
straks det høje indvendige fribord, der giver følelsen
af tryghed. Der er god balance i skroget – selv med en
voksen mand på kanten. Den måler 6,60 x 2,5 meter,
men med en hel åben båd får man faktisk god plads til
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f.eks. ﬁskeri. En åben søstærk skærgårdsjeep der kan
udbygges til en komplet styrepultbåd. På dørken er der
hele fem store luger, der nemt rummer det grej, man skal
have med om bord. Man kan vælge mellem udenbords
fra 70-150 hk, hvilket giver en topfart fra 24 til 37 knob.
Vægten er på beskedne 1.000 kg., hvilket er med til at
opnå en relativ økonomisk drift ved fornuftig sejlads,
og der ydes fem års garanti på skroget.
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