
Vi prover Hasle Expedition
og Hasle Touring

t o'novlos
Folkelige kajakker

av I Stein Viken

Polyetylen sandwichkajakker gir et
stivere skrog enn om de var blitt
laget av polyetylen alene. Allerede i
1982 tok Arne Hasle AS denne tek-
nikken i bruk som forste bedrift i
Europa, og det er fortsatt en suve-
ren metode for fremstilling av rime-
lige og solide kano og kajakker.
Askim-firmaet ledes i dag av Rolf
Hasle med tvillingbroren Reidar
Hasle som teknisk sjef. Deres sos-
ter, Eva, er leder for julenissepro-
duksjonen, som deres far, Arne
Hasle, startet i1948.

2 0  P A o L T N G  .  z / ? o o 3

Tvillingbrodrene Reidor Hosle (til v.) og Rolf Hosle.

Vi provde firmaets nyeste, Hasle
Explorer, samt deres veletablerte
Touring, i slutten av mars i Ar.
Ganske raskt forstod vi hvorfor
disse kajakkene er blitt sa populere
blant folk flest og hvorfor noen
kajakker til og med finner veien til
kajakkens hjemland, Grsnland.
Dette er gjenomprovde farkoster
med gode, praktiske losninger og et
solid trygghetspotensiale. Dessuten
er de rimelige i pris og tiler mye
juling. Et ankepunkt er kanskje
vekten, som blir litt hoyere enn til-
svarende i glassfiber, men at de
beveger seg langsommere i vann, er
en sannhet med modifikasjoner.
Rent teoretisk skal nemlig polyety-
len (PE) gi mindre vannvedheng
(friksjonskoeffisient) enn gelcoat.
Ifolge Hasle-brodrene har derfor
denne misforstAelsen oppstdtt fordi
PE-kajakker tidligere ofte hadde en
mer klumpet fasong enn sine glass-
fiberssstre. Dessuten mister de
av glidetallet sitt om de fAr

Hasle Expedit ion
Kajakken gir godt i vannet og fire
knop cruising speed er ikke van-
skelig A holde. Sammenlignet med
den gamle Explorer'en er
Expedition litt rankere, litt smalere
og litt lengre, og oppnAr derfor noe
storre hastighet. Den er ikke fullt sA
stabil som fsrstnevnte, men mer
enn ideell for den litt svede.
Svingradiusen er akseptabel. Setet
er litt hardt, men godt formstopt sA
ingen i testteamet klaget pA sitte-
komforten. En ny og fin detalj er at
man kan stramme inn ryggstoet via
en snor i dekket mens man sitter i
cockpiten med spruttrekketpA. Bra! ;
Roret kan ogsA senkes/heves
cockpiten ved at det trekkes.ii
i en slisse i skroget. --Z

mange rlPer.
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I f jor laget Arne Hasle AS 2.650 kanoer og kajakker,
og produksjonen gAr fortsatt for fullt hos
suksessbedriften iAskim. B6tene lages i rotasjons-
stopt poluetulen sandwich, en teknikk som er bl i t t
Hasles varemerke.

kojokkprodusent

Festesnorene pd dekk er trukket glennom
integrerte stopte Ioringer i skroget lor 6 unngd
pdskrudde knoster.

kon trekkes opp i en slisse i skroget jpptrukket

kon mon Joktisk slepe kojokken med det rustt'rie
rorblodet i bokken eller pd steingrunn

Formsgdd sete og rggg, somt gode ldrstotter, gir
bro sittekomfort
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Det betyr ogsi at roret blir naturlig
lAst under transport. Videre kan
fotbrettet flyttes uten A justere snor-
lengden i rorsystemet. Og som om
ikke det var nok av praktiske los-
ninger, sA er festesnorene pA dekk
trukket gjennom integrerte stopte
foringer i skroget for A unngA
pAskrudde knaster. Lukelokkene er
av tradisjonell type som fungerer
godt, men gummilokkene kan vere
litt kronglete A fi pA om man ikke
bruker riktig teknikk. Aktre luke er
gjort oval for lettere stuing av store
gjenstander. Ellers er kajakken
utstyrt med gummistropper pA
dekk (for feste av kart og utstyr),
sikkerhetsline rundt hele bAten og
berehAndtak i hver ende. VAr kon-
klusjon er at Hasle Expedition er en
god allround kajakk for alle formAl.

Touring
Det overrasket oss at Touring'en
var nesten like rask som Expedition
til tross for sin kortere lengde og
storre bredde. Bolgemonsteret sA
imidlertid ut til d vere perfekt til-
passet Touring-skroget, og fire
knop cruising fart er mulig for mid-
dels trente. Men "toppfarten" med
kraftige Aretak mAlte vi naturlig
nok til cirka 6n knop under
Expedition's seks knop. VAr testka-
jakk var nylig blitt utstyrt med et
solid spaderor (tidligere Touring'er
er uten ror), som ga et godt utslag
og fungerte bra. Lafte/hevemeka-
nismen via sikkerhetslinen funger-
te ogsA brukbart. Dette er ellers en
stodig kajakk som passer for
begynnere. Den mangler eget
sto, men cockpitkanten treffer kors-
ryggen pA en slik mAte at bare-
ferreste vil savne mer ststte her.
fusteringsmulighetene for
tet/pedalene tilsvarer losningene i .,
Expedtition og Explorer - de ka4-
flyttes uten i justere snorlengden
rorsystemet. Selve fothvilerne i fs- ;
bindelse med rorpedalene var for

Hosle fouring hodde et godt

ovrig noe av det beste vi har opp-
levd.

Andre tgper
Hasle lager ogsA kanoer type 530 PE
(se PADLING nr 1/03) og kajakker
for barn og unge, type K 400,
foruten tidligere nevnte Explorer
(se www.arnehasle.no). Barne-
kajakkene passer for nybegynnere
og personer fra 40 til 70 kg, og kan
vere et naturlig forstevalg for denne
gruppen. Det finnes neppe bedre
barnekajakker pi markedet i dag.
Rimelige er de ogsA, kun cirka 4.000
kroner. Alle Hasles kajakker er for
avrig bygget i rotasjonsstopt sand-
wich polyetylen, som gjor de syn-
kefrie samtidig som metoden gir en
delikat og lys bit innvendig, bide i
cockpit og lasterom.

Arne Hasle AS har 40 forhand-
lere rundt om i landet, og pris og
tilbud vil variere etter tidsperiode,
innkjop og pakkelosninger. Deres
storste forhandler, Ut i Naturen AS
i Stavanger, har for eksempel, nAr
dette skrives, gjort storinnkjop og
kan tilby Expedition pakkelosning
for knallprisen L1.200 kroner inklu-
dert Are, spruttrekk og vest.
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fou r i ng' ens fotstotte og pedo I sgstem i mponerte

lgp. Lcngd. Btcdd. Vcff� tule

Hoslefouring 4,65m 59cm 25[27J 6200,.

Hosle txpedition 5,30 m 57 cm 26 [28] 11 900,.
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til tross Jor sin relotivt korte vonnlinjcr--


