
Præsentation af 606'eren.  

Udbredelse. 

606’eren blev konstrueret i 1970 af Pelle Petterson, som er verdenskendt for sine mange konstruktioner. Den 
er mest udbredt i Sverige, hvor der gerne samles op til 50 både til SM – Svenske Mesterskaber, hvilket gør 

den til Sveriges største kølbådsklasse, og Finland er godt på vej til at få en større flåde af 606’ere, efter 
nybygningen er flyttet til Baltic-værftet på Åland. 

Båden 

606’eren kendetegnes ved den flade bund, som gør den ekstremt sjov at sejle i blæsevejr, hvor den let 
kommer op at plane. Cockpittet er stort og velfungerende med plads til de store armbevægelser. Roret 
sidder på agterspejlet og bevarer med sin størrelse de karakteristiske jolleegenskaber. Der er mange trim-

muligheder, og klassereglerne er rimelig frie på dette område dermed kan man indrette båden, så den lige 
passer til en selv. 

I begyndelsen af 90’erne begyndte man at tillade hævet dørk, som gør båden selvlænsende. Alle nybyggede 

både er med den høje dørk, og i Sverige er de fleste både efterhånden bygget om. 

Transport af båden til stævner foregår som regel på trailer. Har man ikke en rigtig bådtrailer til rådighed, kan 
den sættes i et stativ på en boggietrailer eller en autotrailer. Se byggevejledning. 

Kapsejlads 
Derudover er der selvfølgelig diverse andre stævner, man kan tage til, men kan man ikke mættes af de 
danske sejladser, kan man tage til Sverige, hvor man møder hård konkurrence i nogle større felter.  

Det er meget populært at tage til SM. 

I øvrigt ses det tit at 606 klassen bruges som supplement til enten kapsejlads i andre klasser, eller en nem 
måde for tursejlerne at komme ud og dyrke lidt kapsejlads. 

Erhvervelse. 
De fleste både er fra 70’erne og kan derfor fås til ret billige penge. En kapsejladstunet båd fås for 20-30.000 
kr., men er man mere nøjsom, eller har man bare lyst til selv at sætte en båd i stand, så fås de også for helt 
ned til 10.000 kr. Ny 606 tilbydes af Baltic Produkter Ab, Åland. 
 

Bådens data. 

LOA 606,0 cm 

LVL 550,0 cm 

B 186,0 cm 

Depl. 540,0 kg 

Køl 245,0 kg 

Storsejl 10,5 m2 

Fok 5,5 m2 

Spiler 22,0 m2 

https://www.606.dk/606/artikler.php
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