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4 –12 FEBRUARI
SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG

ÖPPETTIDER
Lör–sön 4-5  feb 10-18
Mån–fre   6-10 feb 12-20
Lör–sön 11-12 feb 10-18

PARTNERS: 

Världspremiär!
HR 606 cc
En svenskbyggd semesterbåt till ett sensationellt bra 
pris! Besök HR Boats monter (B10:62/B10:72) för mer 
information.

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet 
kan justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-sta-
biliserat marinblått tyg, PVC under sittdynan.   
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 468:-

Förtöjningslina Robline
Färdigsplitsad 16-flätad förtöjningslina 
 tillverkad av polyestersilke.   
ø 14 mm / 8 m (art.nr 15285)  198:- 
ø 16 mm / 8 m (art.nr 15280)  238:-

Bogpropeller 55 kP.
6-bladig propeller för tystare gång. 12V. 
4,2 Hk. För ø 150 mm tunnel. 
(art.nr 07042) 13.990:-

Solcellspanel Vikbar 50W
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med  
monokristallina celler. Solcellerna är monte-
rade på kraftigt tyg. 745 x 655  (05753) 1.780N
100W  1490 x 655  (05754) 3.480N 3.090:-

Solcellspanel Flex 50W
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler.  
Kan hängas upp i öljetterna som sitter runtom 
panelen. 628 x 570 mm (art.nr 06076) 1.195N

Plotter/ekolod GO7 XSE inkl sjökort & aktergivare
Senaste sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspe-
gelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-12728-001) samt ett Navionics + sjökort medföljer till 
ett värde av 2.495:- (00840) (art.nr 63829) 11.490D *exempelområde 45XG andra områden går att välja!

Automatiskt uppblåsbar Baltic Black
Automatiskt uppblåsbar räddningsväst med 
snabbspänne och grenband.  
Mjuk fleecekrage och fäste för dödmansgrepp. 
(art.nr 17299) 1.099D

7.990:-

695:-

98:-
ø 14 mm 

118:-
ø 16 mm

1.095:-
50W

1.690:-
50W

365:-7.490:-

50%rabatt

Prissänkt 

4000 kr

Risk för 

slutförsäljning!

inklusive akterspegels- 

givare och 

Navionics+ sjökort

ÖPPEttidER
Vardagar 10-19 
Lördagar 9-15
Söndagar 10-14

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

MÄSSRAbAtt
Rabatten gäller hela sortimentet förutom redan nedsatta priser, netto-, dags- &  

kampanjpriser.  20%-rabatt samt priserna i annonsen gäller tom 19 februari 2017.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Sveriges mesta 
prispressare på 

båttillbehör

Hämta vårt 16-sidiga 
mässerbjudande i butiken  
eller på www.erlandsonsbrygga.se

%

En hel dags scenprogram om 
sportfiske. Då kommer bland annat  
PO Johannesson att berätta om 
storfiske i Seychellerna.
– Att få vara själv i något av värl-
dens bästa fiskevatten är en fan-
tastisk upplevelse, säger han. 
Drömöarna Seychellerna har blivit en 
favorit för PO Johannesson. Äventyrs-
fiskaren har vid två tillfällen under en 
veckas tid hyrt en stor katamaran och 
åkt ut och fiskat jättefiskar. 

– Sailfish (en spjutfisk) och gulfenad 
tonfisk har vi fått och haft hugg av en 
annan spjutfisk – marlin. Sailfish kan 
vara över 2,5 meter lång med spjutet, 
och de är otroligt snabba och starka. De 
kan accelerera upp i 120–130 km/tim-
men på några sekunder, säger han.

Under Båtmässans stora sportfiske-
dag kommer han att berätta om äventy-
ret och ge tips om både resa och fiske. 
Fiskeexperten har rest över hela värl-
den i jakt på äventyr och har bland an-
nat haft världsrekordet i störst fångad 

belugastör efter en resa till Kazakstan. 
Men Seychellerna är en speciell upp-

levelse.
– Vi bor på båten under en veckas tid. 

Det här fisket är spektakulärt, de hop-
par och strider och det gäller att man 
är beredd när det nappar, annars går 
utrustningen. Man är i en grym fysisk 
form när man kommer hem.

Bör man vara fiskeexpert för att åka?
– Nej, det här kan i princip vem som 

helst testa på, man har ju med personal 
på båten som är experter.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN någonsin har sportfiskarna i år ett 
eget område på Båtmässan. Experter och kända sport-
fiskeprofiler kommer att ge tips och berätta om trix från 
den stora scenen och ett stort antal utställare och åter-
försäljare finns på plats med häftiga sportfiskebåtar, 
spön och beten. 

– Här kan man verkligen få de bästa tipsen inför den 
kommande säsongen, säger Jacob Ryder, ansvarig för 
sportfiskeområdet.

Europas största mobila akvarium är också på plats, 
14 meter långt och fyllt av fisk som fångats under de 
senaste veckorna.

Storsatsning på sportfiske

Följ med till 
världens bästa 
fiskevatten

När man får en sailfish på kroken får man jobba så det känns i hela kroppen, berättar PO Johannesson. 


