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D et er en av de sensommer-
dagene. Gradestokken 
ligger godt oppe på 

20-tallet, nærmeste sky er en 
liten hvit stripe i horisonten og 
solgangsbrisen løfter knapt en 
vimpel på nærmeste skipperhus.

Dessverre har det vært litt for 
få slike dager de siste to-tre som-
rene. Ikke alle er like begeistret 
for båtliv som fritidsaktivitet og 
mange av de som har kjøpt seg ny 
båt de siste årene, har valgt mer 
innelukkede båter enn rene day-
cruisere. 

Rent rasjonelt er ikke det så 
vanskelig å skjønne, men årsaken 
til at du er på sjøen med fritidsbåt 
er ikke rasjonell. Den er følelses-
messig. Og akkurat i dag er den 
den følelsen verdt en million. 
Eller nærmere bestemt en Ibiza 
25 Touring med en Suzuki DF 
300 på hekken.

En klassiker
Vi Menn Båt har kjørt langtester 
av båter hver sesong siden 1997. 
Det gir oss et helt spesielt inn-
blikk i hvordan ulike konsepter, 
merker og modeller fungerer over 
en hel sesong. Og normalt sett får 

vi brukt båten over en distanse 
som tilsvarer to-tre sesonger med 
normal bruk.

Med over 15 år langtesttradi-
sjon er det smått utrolig at vi ikke 
har klart å legge beslag på en 
Ibiza tidligere. Opp gjennom 
denne perioden har Helge Duus 
sitt merke hørt til en av de mest 
populære fra rundt 20 til 28 fot. 
Og daycruisere har hele tiden 
hørt til spesialiteten.

Det var forsommeren 2011 at 
vi stiftet vårt første bekjentskap 
med Ibiza 25 Touring. En videre-
utvikling og forfining av Ibiza 24 
Touring som kom på markedet i 
2003 og ble en av de mest popu-
lære dagsturbåtene på 2000-tal-
let.

Og en dags testkjøring i Grim-
stad-skjærgården var så appetitt-
vekkende at Ibiza 25 Touring ble 
redaksjonens langtestbåt i 
2012-sesongen.

Bedre i dårlig vær
Heller ikke i 2012 var værgudene 
spesielt rundhåndet med godværet 
på forsommeren. Dermed lærte vi 
raskt å sette pris på en av forbe-
dringene med den nye Ibiza 25 

Skal du nyte de fine sommerdagene,  
finnes det knapt bedre måter å gjøre det på 
enn i en 25-fots daycruiser.
Tekst: Terje Bjørnsen. Foto: Terje Bjørnsen og Thomas Bjørnsen
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plass: Du kan få 
12-tommers  
plotter på fører-
plass, men 8,4- 
tommer gjør også 
en god jobb.

åpen: Mye dørk-
plass gir en luftig 
følelse i cockpit.

KOMFORT: 
Høyrygget fører-
stol gir god sitte-
stilling og støtte.

Touring. En større kalesjegarasje 
og kalesjestenger som står oppe 
mens du pakker kalesjen inn eller 
ut gjør det enklere å være på 
sjøen selv om været karakterise-
res som “ustabilt” av meteorolo-
gene. 

Men i dag ligger kalesjen der 
den hører hjemme: I garasjen. I 
stedet har vi tatt i bruk en av de 
nye løsningene som har vist seg å 
fungere best gjennom sommeren: 

Sittebenken på tvers av fører-
plassen har fått lengre sittepute 
og når du legger på plass forlen-
gelsesputen opp mot aktersofaen 
får du en trivelig godværsplass 
som ofte har vært i bruk. Her kan 
flere sitte med eller mot fartsret-
ningen med bena strukket ut som 
på en sjeselong. Har vi vært 
mange om bord har også noen 
sittet på tvers på forlengelsespu-
ten. Tar du med noen løse puter 
til ryggen får også de som sitter 
på tvers brukbar sittekomfort.

I dag er vi fem stykker og hund 
om bord. Da er det fortsatt rom-
melig og alle sitter behagelig. 
Men selv med åtte stykker om 
bord er det mulig for samtlige å 

finne en god sitteplass. Flere 
skjærgårdscruise med store og 
små om bord har vist at nettopp 
det er en av de store styrkene til 
Ibiza 25 Touring.

Suveren motorkombinasjon
En annen er det brede fartsområ-
det kombinert med en utmerket 
kjørekomfort. Båten leveres med 
Suzuki-motorer fra 200–300 hk og 
vår testbåt er utstyrt med den 
største V6-modellen.

Erfaringen fra over 100 kjørte 
timer tilsier at 300 hk er et godt 
valg på Ibiza 25 Touring. Ikke 
fordi toppfarten under gode for-
hold bikker 50 knop, men fordi du 
aldri behøver å presse motoren. 

Særtrykk av test fra Vi Menn Båt nr 01 2013
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Verken når du skal opp i fart 
med mye last om bord, eller du 
skal legge deg på marsjfart godt 
over 30 knop blir kreftene struk-
ket maksimalt. Dermed holder 
både støynivå og forbruk seg 
innen behagelige grenser. Og med 
hånden på hjertet – av og til er 
det morsomt å gi flatt jern og 
nærmest fly bortover vannflaten. 

Ved langsom kjøring klarer 
motoren seg med 5–9 liter per 
time, men spesielt hyggelig er 
forbruket ved rolig planingsfart: I 
20–25 knop bruker du så vidt i 
overkant av 1,0 liter per nautisk 
mil, noe som er svært rimelig for 
en slik båttype. Det er først når 
du passerer 40 knop at forbruket 
skyter i været.

Noe av det samme gjelder lyd-
bildet. Helt opp til 30 knop hol-
der Suzukien seg pent under 80 
dBA fra førerplass og det først de 
siste 10 knopene mot toppfart du 
merker motoren med en sportslig 
V6-lyd.

Du kan for øvrig lese mer de-
taljert om hvordan Suzuki DF 300 
fungerer i vår langtest av motoren 
i neste utgave av Vi Menn Båt.

Når vi leser loggboken, er det 
overraskende å se hvor mye tid 
en båt av denne typen tilbringer i 
rolig fart. Det er en hyggeplatt-
form på kjøl, der mange folk kan 
slappe av, prate og nyte omgivel-
sene. Og blir du lei eller vil ha 
luftforandring, vipper du kjapt 
opp i 30 knop og får sceneskifte 
umiddelbart. 

Kunne tenkt oss trimflaps
Men vår testbåt fikk bryne seg på 
helt andre forhold enn bare kose- 
og cruisekjøring i skjærgården. 
Heldigvis er skroget en av de få 
tingene som ikke er endret i for-
hold til originalen. Ibiza 25 Tou-
ring er fortsatt en nydelig kjøre-
båt, selv om sjøen blir krapp og 
bølgeskavlene bryter hvitt.

Da er skroglengden på en 25-
foter og en god V-bunn uvurder-
lig. Er det er par kjøreglade båt-
folk om bord, kan du fort falle for 
fristelsen og fly fra bølgetopp til 
bølgetopp, noe båten tåler godt.

Med normalt mannskap blir 
det viktig å finne et riktig farts-
område for å beholde komforten 
om bord. Heller ikke det er noe 
problem, siden Ibiza 25 Touring 
er lett å trimme riktig enten det 
går i 10, 15 eller 20 knop. Kjører 
du mye i bølger eller med mange 
folk om bord, ville vi ha utstyrt 
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båten med trimflaps. Da kan du 
enklere balansere den perfekt 
mot bølgene eller i forhold til 
vektfordelingen.

Om du ikke er ute i mye vind 
og vær setter du også pris på bå-
tens gode sjøegenskaper i beskyt-
tet farvann. Særlig hekkbølger fra 
større halvplanere gir hodebry i 
mindre båter, mens Ibizaen takler 
disse uten større oppstuss og glir 
fint over om du setter ned farten 
noen knop.

Skipper’n har det fint
Vi nærmer oss Sørlandsleia mel-
lom Arendal og Tvedestrand. En 
idyllisk indre lei mellom fastlan-
det og Flosta- og Tverrdalsøya. 
Klar for en nydelig stund med 
rolig kjøring og vinden i ryggen.

Her setter du pris på den nye 
og mer moderne utformingen av 
dashbordet i Ibiza 25 Touring. 
Kartplotteren sitter perfekt i sikt-
linjen, uten å komme i veien for 
motorinstrumenter eller utsynet 
fra førerplassen. Samtidig er av-
standen korrekt, slik at den er 
lett å betjene. 

I vår båt sitter en Garmin 4008 
med 8,4 tommers skjerm. Du kan 
få plass til en 12-tommers plotter, 
men til normal bruk holder 
8,4-tommeren. Det viktigste for 
oss ved skjærgårdskjøring er at 
du har nok skjermplass til å split-
te skjermen. Da beholder du 
oversikten på den ene delen, 
mens den andre kan zoomes inn 
for å se nærmere på detaljer når 
farvannet blir urent.

Et av varemerkene for Ibiza 25 
Touring er den langtrukne vind-
skjermen. Det sørger for lune for-
hold om bord. Ikke bare på fører- 
og copilotplass er nesten fullsten-
dig skjermet for vind og sjø-
sprøyt, men også sitteplassene 
lenger bak i båten er ganske lune.

Praktisk kvalitet
Det praktiske er godt tatt vare på 

med en passe stor pulpitt, et 
bredt gangfelt over dekk og god 
trapp ned i cockpit. Den gode be-
vegelsesmuligheten følges opp 
akterut, der badeplattformen 
stikker godt ut på hver side av 
motoren. Bra både om du skal ut i 
vannet for en dukkert, eller om 
du trenger å inspisere under-
vannshuset på motoren. 

Et ledd i oppgraderingen er ny 
plassering av pantry med porta-
belt kokeapparat og 42 liters kjø-
leskap som standard. Om du vil 
ha bedre koke/varmemulighet kan 
bestille Wallas kokeapparat, even-
tuelt med varmetopp. En liten 
vask med trykkvann finner du 
foran copilotsetet.

Under dekk går det fort opp 
for deg at Ibiza 25 Touring er en 
dagsturbåt med mulighet for å ta 
en natt eller to om bord. Vår båt 
var oppgradert med marinetoa-
lett, det hever trivselen i forhold 
til det portable toalettet som er 
standard. 

Generelt sett er vi svært godt 
fornøyd med kvaliteten på testbå-
ten. Den ble kjørt mye, tidvis 
hardt og i mer sjø enn men man 
normalt gjør i en båt av denne 
typen. På tross av det var den fri 
for ulyder og løse deler da vi 
hadde gjort unna våre ca. 800 
nautiske mil. 

Testdata Ibiza 25 Touring med Suzuki DF 300
Turtall, o/m Fart, knop Støy, dBA Forbruk, l/t Forbruk, l/nm
1000 4,5 60,3 3,7 0,82
1400 5,7 62,6 6,6 1,17
3000 19,6 75,6 21,6 1,10
3400 25,0 77,7 25,6 1,03
4000 30,8 81,9 36,8 1,20
4800 39,3 88,8 56,4 1,44
5200 44,0 89,7 66,0 1,50
5750 48,7 91,9 94,8 1,95

Vi Menn Båt mener
Ibiza 25 Touring er en klassisk dagsturbåt i god norsk 
daycruisertradisjon. Den gjør ikke noe forsøk på å 
leke bobåt, noe som gjør at cockpitløsningene kan 
være direkte rettet mot denne bruken. Det gir fine 
sitte- og solmuligheter selv når det er mange om 
bord.  
Sportsligheten er godt tatt vare på. Alt fra fin ergono-
mi, via et godt førersete til sjø- og fartsegenskaper 
som ligger helt i toppen av denne klassen. Legg til en 
motor som er nøysom med drivstoffet og stillegåen-
de i de viktigste delene av fartsområdet, så har du en 
GT-båt som gjør de fine dagene enda bedre. 

Tekniske data
Lengde:  7,73 m
Bredde:  2,50 m
Vekt inkl. motor:  Ca 1650 kg
Motor:  200–300 hk
Pris:  Fra 717 200 kroner med Suzuki DF200
Pris testbåt:  Fra 785 000 med Suzuki DF300
Produsent:  www.ibizaboats.no

+
Nydelige sjøegenskaper 
Praktisk cockpitløsning 
Fin førerplass 
Bredt fartsområde 
Moderat drivstofforbruk

Trenger noe ekstrautstyr

goD nAtt: 
Under dekk kan 
to sove en natt. 
Enda viktigere 
er mulighet for 
marinetoalett 
under benken.

Sol: Ekstra 
pute gir fin sol-
plass og en av-
slappende 
sittemulighet.
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