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mest intressanta nyheter
Säsongen är i full gång och årets kajaknyheter har börjat leta
sig ut på vattnet. Vi har listat de nyheter som vi tycker är mest
intressanta i år.
Text Per Fredin
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Nordic Kayaks Breeze
Längd: 600 cm
Bredd: 50 cm
Vikt: 13-16 kg, beroende på material
Pris: Advantage 24 495 kr, Excel 29 995 kr och
Elite 34 995 kr.
Nordic Kayaks

Tillverkarens beskrivning:
Breeze har utan packning samma egenskaper som en
medelstabil surfski, vilket gör den perfekt för tävling och
motionspaddling. Med packning ökar stabiliteten för avslappnad långdistanspaddling.
Vår motivering:
Att nya Breeze från Nordic Kayaks är en svensk surfski
(designad här, men tillverkad i Kina) tycker vi egentligen
räcker för att den ska platsa på listan. Att ett svenskt företag satsar på att utveckla något så nischat som surfskis
är värd all respekt. Men, svensk eller inte, det intressanta
med Breeze tycker vi är att den verkar vara en rätt snabb
surfski med rejäla packutrymmen. Det gör att den skapar
sig en alldeles egen liten nisch. Det är kort sagt, en turski.
Perfekt för turpaddlare som vill ta sig fram snabbt, eller
surfskipaddlare som även vill kunna turpaddla.
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Tiderace Vortex
Längd: 505 cm
Bredd: 56,5 cm
Vikt: 28 kg
Pris: 14 995 kr
Tiderace

Tillverkarens beskrivning:
Tiderace Vortex är lättmanövrerad bland klippor och
stenpartier och surfar bra. Designen ger Vortex en hög
initial- och sekundärstabilitet som inger förtroende för
paddlare som vill utveckla sina färdigheter. Vortex har en
hög marschfart för en lekkajak, vilket gör det lätt att hänga
med i gruppen på dagsturer.
Vår motivering:
Brittiska kajaktillverkaren Tiderace har länge haft ett brett
utbud med schyssta kajaker, både lämpade för turpaddling, surf och lek. Men eftersom de hittills endast har
tillverkat kajaker i glas- eller kolfiber är det nog många
som dragit sig för att utsätta kajakerna för alltför vilda
övningar. Av hänsyn till både material och pris. Därför
tycker vi att det är riktigt spännande att Tiderace nu släppt
sin första plastkajak – Vortex. Modellen ska vara baserad
på Tiderace Xtra vilket låter lovande. Äntligen en Tiderace
anpassad för en mindre budget och som du inte behöver
känna ångest över att få rejäl stenkänning med.
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Seabird Design Scott
Längd: LV 498 cm, MV 518 cm, HV 544 cm
Bredd: LV 53,3 cm, MV 55,9 cm, HV 58,4 cm
Vikt: 24-27 kg, beroende på storlek och material
Pris: Diolen/Fiberglass/Core 12 990 kr, Hybrid Carbon/
Kevlar 15 990 kr, Carbon 19 990 kr och Carbon/Kevlar
22 990 kr.
Seabird Designs

Tillverkarens beskrivning:
Scott är en modern havskajak i brittisk stil med prestanda
för stökig sjö och finns i tre storlekar för att passa ett brett
spektrum av paddlare. Den är utformad för att vara manövrerbar och smidig med god stabilitet, komfort och sjöegenskaper. Skrovet har mycket rocker, svag V-form med
flatbottnad mittsektion och skarpa slag, vilket gör kajaken
lätt att kanta och svänga. Rocker-formen tillsammans med
volymen i för och akter gör kajaken lättsurfad och lika
hemtam för rockhopping som lek i tidvattenströmmar.
Vår motivering:
Trots Seabird Designs breda utbud har det aldrig riktigt
känts som att de haft någon fullvärdig brittisk kajak, förrän
nu. För att utveckla Scott tog de till det tunga artilleriet i
form av välkände kajakdesignern Rob Feloy, som bland
annat ritat klassiska Inuk, och bara det gör den intressant.
Men det som framförallt gör att Scott platsar på vår lista
över årets mest intressanta nyheter är priset. Sällan har
väl en fullblodig kajak i brittisk stil med lekpotential känts
så överkomlig.
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Zegul Searocket
Längd: 550 cm
Bredd: 54 cm
Vikt: 19-24 kg, beroende på material
Pris: 20 599 kr
Zegul Marine

Tillverkarens beskrivning:
Den nya Zegul Searocket är utformad för att även passa
instegspaddlare tack vare god stabilitet, snabbhet och
manövrerbarhet.
Vår motivering:
Kajaktillverkarna har länge försökt att skapa den optimala
turkajaken. Om Zegul Searocket är det låter vi vara osagt.
Men vi tycker i alla fall att den ser ut att ha potential för
det: tillräckligt lång för att vara hyfsat snabbpaddlad, en
viss rocker som borde göra den lättmanövrerad, många
packluckor, varav två går att nå från sittbrunnen och en
förmonterad lås- och bogseringsögla. Att den dessutom är
riktigt snygg med sin krokodilskinnsinspirerade finish på
däck är pricken över i:et.
WWW.MAGASINPADDLA.SE

43

FOKUS

Starboard Sprint
Brushed Carbon

Längd: 12’6” eller 14’0”
Bredd: 24”, 24.5”, 25” eller 25.5”
Vikt: 10,4-11,5 kg, beroende på längd
Pris: 12’6” x 24.5” och 12’6” x 25.5”: 20 900 kr,
14’0” x 24”: 21 900 kr, 14’0” x 25”: 20 900 kr
Starboard

Tillverkarens beskrivning:
Vattenlinjen på Starboard Sprint har maximerats genom en
liten rocker i nosen vilket gör brädan till en av de snabbaste plattvattenbrädorna som vi någonsin byggt. Den
nedsänkta ståytan sänker tyngdpunkten och förbättrar
stabiliteten, vilket har gjort det möjligt att göra brädan
riktigt smal utan att förlora någon stabilitet. Den smäckra
skrovbredden gör att paddeln kan passera närmare mittlinjen av brädan, vilket gör varje drag effektivare och mer
balanserat.
Vår motivering:
Redan på branschmässan Paddle Expo i Nürnberg i
höstas blev vi tagna av utseendet på Starboards nya
bräda Sprint, i finishen Brushed Carbon. Sedan dess har
vi inte kunnat släppa tankarna på detta monster till bräda
som ser ut som en korsning mellan haj och sportbil. När
vi dessutom blev varse om att den är designad för att
paddlas snabbt på plattvatten fick den en given plats på
listan. För trots vår långa kust är det få ställen som bjuder
på storartade surfupplevelser, därför lockas vi mer av att
få paddla en lättpaddlad och snabb bräda på spegelblankt
vatten.

Epic V14
Längd: 640 cm
Bredd: 43 cm
Vikt: 10-15 kg, beroende på material
Pris: Performance 24 900 kr, Ultra 32 900 kr och
Elite 39 900 kr
Epic Kayaks

Tillverkarens beskrivning:
Nya Epic V14 har smalare vattenlinje än Epic V10 och
V12 för att vara så snabb som möjligt på plattvatten och i
mindre vågor. V14 har även en förstärkt fotplatta med hål
för dryckesslang, samt en ny stängningsbar och mycket
effektiv självläns. Fören är tunnare än på de andra
Epic-modellerna för att V14 ska skära som en kniv genom
skvalp och småvågor.
Vår motivering:
En surfski som beskrivs som den snabbast och rankaste
hittills av Epics modeller tycker vi låter både spännande
och intressant. Särskilt med tanke på att den är designad
för att paddlas snabbt på plattvatten och i mindre vågor.
De flesta här i Sverige bor nämligen inte nästgårds till
perfekt downwindpaddling med stora dyningar, den bistra
verkligheten är snarare korta, stökiga vindvågor, eller
rent av plattvatten. Om nu Epic V14 är byggd för sådana
förhållanden skulle i alla fall vi gärna vilja paddla den en
sväng för att se vad den går för.
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P & H Hammer
Längd: 421 cm
Bredd: 62,5 cm
Vikt: 23 kg
Pris: 15 900 kr
P & H Seakayaks

Tillverkarens beskrivning:
P & H Hammer är en ny, radikal kajak trimmad för att ta
lek på havet och flodexpeditioner till en helt ny nivå.
Hammers dynamiskt vinklade, men plana skrov, volym i
fören och den avsmalnande aktern gör att den lätt fångar
vågor och smidigt manövrerar runt klippor i kustnära
svall. Lastkapaciteten och hastigheten på plattvatten gör
även Hammer idealisk för flodexpeditioner. En nedfällbar
skädda hjälper till att hålla kursen på plattvatten och fyra
packluckor gör att du kan ta med tillräckligt med utrustning
för långa turer.
Vår motivering:
Hårt nischade kajaker för specifika ändamål tycker vi är
kul, de optimerar paddelupplevelsen på just det de är tänkt
för. Dessutom är det oftast hos ytterligheterna du får leta
för att hitta något nyskapande i en annars ganska traditionsbunden bransch. Allt det och lite till verkar nya P & H
Hammer vara. Av utseendet att döma verkar designern ha
skruvat upp kreativiteten till max i sin jakt på den optimala
lekkajaken. Om det har lyckats eller inte återstår att se, vi
blir i alla fall väldigt sugna på att ta reda på det när vi ser
Hammers smått absurda utseende.
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Stellar Apex K1
Längd: 520 cm
Bredd: 38,6 cm
Vikt: 9,2–11,5 kg, beroende på material
Pris: uppgift saknas
Stellar Kayaks

Tillverkarens beskrivning:
Stellar Apex K1 är en ICF-godkänd sprint K1:a med lång
och jämn vattenlinje. Skrovet på Apex är konstruerat för
att minska turbulens, vara kursstabill och för att minimera
motståndet genom en liten våtyta. Trepunktsfotstödet ger
dig en solid plattform för kraftfullt benarbete.
Vår motivering:
Enligt ryktet gjorde ett testexemplar av Stellar Apex succé
i Indian Harbour Beach, träningslägermeckat för sprintpaddlare, i Florida i våras, när det norska landslaget fick
provpaddla den. Vad succén bestod i låter vi vara osagt,
men en kvalificerad gissning är att det var priset kontra
kvalitén som fick norrmännen att bli uppspelta. En frisk
fläkt på sprintscenen tycker vi i alla fall att Stellar Apex är.
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