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iva er tilbage. Vi var fulde
af forventninger, da vi gik
om bord i hende, og det
blevet glædeligt gensyn. Svenske Bernt Lindqvist konstruerede i 1980'erne Diva 35, der imponerede med smukke linier og
gode sejlegenskaber. Med det
rummelige cockpit var den lidt
aparte dengang, da det var pladsen om læ, der var altafgørende.
Bernt Lindqvist mente imidlertid, at var man på sejltur, skulle
man være ude.
Nu gør Divaen come back under nyt navn og med nyt indhold. Svenskeren Peter Johansson fandt forme og rettigheder i
Ungarn, skaffede kapitalen og
købte hele molevitten.
Enter Yachts International AB
sælger nu den veludstyrede båd
til en pris langt under tilsvarende både. Den egner sig fint til
tursejlads og kan også bruges til
kapsejlads. Det bør derfor blive
en salgssucces.
For sejl reagerer Enter 360
godt og accelererer hurtigt. Vi
loggede hurtigt seksknob på bidevind og fladt vand. Båden ligger harmonisk i hele krængningsområdet og sejler stabilt i
modsø. Vendevinkler var ifølge
kompasset 80-55°, hvilket er
ganske udmærket. Også på rumskøds kurser sejlede Enter fint,
uden at det dog var ekstremt.
Testbåden var desværre lidt
for neutral på roret. Lidt luvgerrighed ville give en meget bedre tilbagemelding til rorsmanden, så han kunne udnytte
vindspringene optimalt og kunne agere hurtigere.
Man ville kunne Qpnåen smule luvgerrighed ved at vinkle
masten lidt mere agterover og
flytte mastefoden lidt frem. Det
vil for øvrigt også give en kønnere rig at se på.
Riggenerengennemgående
Selden-brøkdelsrig med to let
bagudvendte salinger og et mellemvant parallelt med topvantet.
Bommen har rodkick.
Udstyret omfatter som standard storsejl, selvslående rulleforsejlog gennaker. Furlex ZOOS
rulleforstag er inkluderet. Storsejlet var det eneste originale
ungarske sejl ved testsejladsen.
De øvrige var lånt til lejlighe-

den, så dem har vi ikke lagt til
grund for nogen vurderinger.
Storsejlet fik vi ikke til at stå
korrekt uden diagonale rynker.
Årsagen var, at mastens krumning og storsejlets forkurve ikke
passede samme~. Kappen var
også lidt løs og havde tendens
til at lukke.
Riggen var tottet meget op,
noget som fortæller, at værftet
stoler meget på bådens strukturelle stivhed.
Nemt at betjene grejet

Arbejdsforholdene om bord er
gode, uanset om man er til kapsejlads eller sejler med familien
på tur. Generelt er udstyr som
blokke og spil lavet i god kvalitet og er nemme at betjene. De
syrefaste,rustfrie Andersen selftailing-genuaspil sidder korrekt
placeret og kan betjenes lige
så godt af rorsmanden som af
mandskabet.
Storsejlsskødet er monteret
på en skødevogn på en bred
løj gang, der er hævet over dørken foran ratpiedestalen. Det er
nemt at komme til for mandskabet, men ikke for rorsmanden.
Øvrige rustfrie spil er også Andersens selftailing i god kvalitet.
Som rorsmand sidder man
godt, selv på cockpitkarmen agterude. Resten af cockpittet er
også komfortabelt, men karmene mod sidedækket kunne dog
med fordel være højere og give
bedre rygstøtte.
Det har producenten allerede
taget højde for ved at lave en ny
dæksform,
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som de kommede både bliver
produceret efter.
Skottet mod kahytten er højt
og godt vinklet. Det giver to
herlige siddepladser under den
store, solide sprayhood.
Der er stuverum under bænkene agter, men det er lidt trangt,
hvis man skal have ret mange
sejl med sig.
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men skridmønsteret er
simpelt hen
for glat.

I> Til gengæld er ankerbrønden
passendedyb og stor.
Dækslayoutet i øvrigt er gennemgående godt, men selve
dækket er glat på trods af skridmønsteret - det kan med held
erstattes af et andet.
Der kunne også godt bruges
skridsikring på kanten af ruftaget, der naturligt bruges til at
træde på, når båden krænger
under sejlads. Skal Enter 360
bruges til kapsejlads, er sikkerheden på dæk ekstra vigtig.
Fremkommeligheden er god,
og der er gode, solide håndlister på ruffet, men i stedet for en
rælingsliste i aluminium er der
støbt en fodliste, som er for lav
til at give nogen tryghed. Ellers
er udstyret solidt, og det er rart
at se gode klamper midtskibs
på en båd af denne type.
Alt syrefast er konstrueret og
produceret i Ungarn med en finish, man ellers skallede længe
efter. Pulpitten er god og solid,
men den kombinerede lanterne
sidder udsat.
Der er to gode skylights i
dækket og to Electrolux-ventilatorer midtskibs, en over forkøjen og en over salonen, og de
giver tilpas god ventilation.
Det er nemt at komme om
bord i Enter 360 agter via badeplatformen, som for øvrigt har
en udtrækkelig bade- og redningslejder og en bruser med
varmt og koldt vand. o.er er
åben adgang fra badeplatformen til cockpittet.
Bedre plads om læ
Den største forandring, Divaen
har gennemgået for at blive en
Enter 360, er sket om læ. hvor
ungarske håndværkere virkelig
har vist, hvad de dur til.

Træarbejdet er velgjort med
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en elegantog gedigenaptering
i mahogni.Den var i testbåden
bejdsetmørkere,end vi tror, de
fleste bryder sig om, men det
kan man selvbestemme.
Man kan ogsåselvbestemme,
om de to agterkahytterskal erstattesaf en stor.
Apteringen er smagfuld og
beboeligog orienterer sig efter
skrogetsfacon, og rumoplevelsen og pladsudnyttelsener blevet bedre.
For eksempeler den traditionelt firkantede salon-afdeling
blevet erstattetaf en buet sofa
rundt om et ovalt salonbord.
Det er smartog funktionelt med
god pladstil fem.
Kortbordet har forladt sin
vante plads og er flyttet helt
frem i salonen. Det fungerer
fint, mener lidt underdjmensioneret - medmindremannavigerer efter søsportskort.
Bådenssmukkeydrelinier har
sin pris: Der er ikke ståhøjde!
De to agterkahytterog forkøjen er trods alt rummeligehver
medpladstil to voksneog gode
garderobeforhold.
Toiletforholdene er trange
med to udmærkedeskabe,men
en alt for lille vask.Toiletskålen er placerettværskibs.Det er
sjældent en god løsning, men
man sidder forholdsvis trygt
mellem skot og vask,og det er
brugbart i søgang.Rummeter
modulstøbtog formet, sådet er
enkelt at montere en bruser,
men det er ekstraudstyr.
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.. Når man er på vandet, skal man opholde sig ude, hævder konstruktøren,
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det store cockpit er da også både komfortabelt og funktionelt. Rorsmanden har
gode arbejdsforhold og kan fra sin plads trimme både storsejl og genua.

Imponerende udstyrsliste
Enter 360 er en veludstyret båd
såvel over som under dæk med
en lang liste over standardudstyr, der ville koste en formue i
tilsvarende både.
Man kan i flæng nævne: Autohelm log, ekkolod, GPS, Isoterm
køleboks, Ardic diesel varmeapparat, varmt og koldt vand med
tryk, landstrøm med batterilader samt stereoanlæg.
Af en eller anden mærkelig
grund må man betale ekstra for
ratstyring!
Der er halogenbelysning med
strømbesparende og stemningsskabende dæmper. El-panelet
med automatsikringer er af god
kvalitet. Båden har seks sky-
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dinette-løsning med buet sofa og ovalt bord bidrager til oplevel-

sen af rummelighed i en salon, der i virkeligheden ikke er særlig stor. Bemærk
for øvrigt, at navigationspladsen er placeret fremme ved hovedskottet.

. Pladsenpå toilettet er acceptabel,
men vaskener for lille. Vi er ikke meget for, at toilettet er tværstillet.

. Det langsgåendepantryer veludstyret, og der er gode arbejdsforhold
for kokken.

lights, der kan åbnes. Under
den bagbords agterkøjeligger
en rustfri 55 liters-dieseltank
og startbatteriet,som er ventileret ud mod motorrummet. I
den anden side ligger to 70 Ah
forbrugsbatterier.
En rustfri ferskvandstankpå
120 liter er montereti forkøjen.
Denrustfri septiktanker på hele
45 liter, og den er forberedttil
udsugning.
Motoren er en ferskvandskølet trecylindret 27 hestes
Yanmar3GM med sejldrev og
tobladet foldepropel.Installationen er god og forholdsvisnem
at kommetil.
Varmtvandsbeholderen udnytter motorvarmen,men har
desudenogsåelektriskelement
tillandstrøm indbygget.
Den styrbords rorsmandsbænk i cockpittet har plads til
en 5 kilo-gasbeholder,men åbningen derneder såkringlet lavet,at man desværrekun kan få
en to kilos flaskekilet derned!
Båden er konventionelt bygget i glasfiberarmeretpolyester
med divinycell sandwich-kerne
i dæk samt i skrogettil vandlinien, og det ungarskestøbearbejdeer udmærketlavet.
Generelter Enter 360 en gedigen og veludrustet sejlbåd
med gode sejlegenskaber
i alle
vindretninger.Det skalnok bliveen morsomog god båd at sejle kapsejladsi, samtidigmed at
den med sin indretning er uhyre velegnettil tursejlads.
Fis i en billig version
Det danske forhandler, Reese
Marin i Aabenraa,oplyser, at
Enter 360 Explicit siden vores
testsejlads har fået ændret
mastekurvenpå standardsejlet,
og at mastefodenpå de nye
både er rykket længere frem
for at få mererortryk.
Enter 360 kan også fås i en
basis-version(og uden Explicitnavnet)til kun 620.000 kroner.
Båden bliver så leveret med
pindstyring,storsejlog traditionel fok, mindre motor og mindre ekstraudstyr.
I Explicit-versionenbliver det
muligt for en mindre mer-pris
at få båden med dansk-produceredeNorth Sails.
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