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DENNA SIDA ÄR PRODUCERAD AV BÅTMÄSSAN I SAMARBETE MED JUST RIVISTA. 
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Drönare stor hjälp för Sjöräddningen
Precis som förra året är sjösäkerhet i fokus under
söndagens scenprogram. En het fråga är hur man får
använda sig av drönare i sjöräddningsarbetet.
– En möjlighet med drönare är att snabbt kunna få bilder av
en olycksplats för att bedöma hur akut läget är, och kunna
planera och optimera vilka resurser vi skickar dit. Regelverket
behöver förändras för att göra detta möjligt, och vi kommer
bland annat att diskutera hur, säger Emma Valham på Sjöräddningssällskapet.
Under samma programpunkt kommer också en forskare
från Karolinska institutet berätta om ett projekt där man testat att flyga ut hjärtstartare till en olycksplats. På plats finns
även en räddningsledare från Sjöfatsverkets sjö- och flygräddningscentral som berättar om hur de samordnar räddningsinsatser längs hela kusten.

Bengt Wallin lämnar övder rodret för Båtmässan till
Jacob Ryder.

Miljontals personliga möten!
UNDER 20 ÅR har jag haft förmånen att få jobba med Båtmässan som ansvarig . Under de här åren har omkring
1,5 miljoner besökare kommit till Svenska Mässan och
mötts, gjort affärer, inspirerats och, tror jag, till övervägande del haft trevliga timmar hos oss. Att under så här
lång tid ha fått arbeta med en fritidssyssla som innebär
uteliv, fysisk aktivitet och samarbete är också en ynnest.
Inte minst nu när vi ser hur vi blir mer inne- och stillasittande. Vattenliv behövs mer än någonsin.
I och med att detta års mässa stängs börjar ett
kaptensbyte och jag träder in i en roll som jag känner
oerhört mycket för, att utveckla Båtmässan så att den
fortsätter att locka besökare. Jag ska också vara del i att
utveckla det vi kallar ”Vattenliv” för att locka nya utövare
till en av de finaste fritidssysselsättningar vi har.
I morgon börjar vi, min efterträdare som affärsansvarig Jacob Ryder, och hela Båt-teamet med att skapa
Båtmässan 2018. Men innan vi syns här igen 2018 ska vi
njuta av Vattenliv, oavsett om det är på, i eller vid detta.

Bengt Wallin, affärsansvarig Båtmässan

Fakta

Föredraget ”Ny teknik, möjligheter och utmaningar i räddningsarbete” äger rum söndag 5 feb, klockan 11.20- 12.30
Stora Scen, D-hallen

Sjösäkerhet allt viktigare när hav och sjö lockar fler
SJÖSÄKERHET I SVERIGE handlar inte
bara om fritidsbåtar i kustnära områden.
– Allt fler olika grupper finns på
havet nu för tiden, och det är viktigt
att vi känner till varandras behov och
intressen. Därför har vi bjudit in två
personer som sysslar med surfski och
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Besök oss på mässan eller hitta våra kampanjer
och återförsäljare på båtkusten.se
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sportfiske som ska få berätta om hur
de tänker kring säkerhet. Vi hoppas
att fler ska få upp ögonen för olika
sporter, veta vilka förberedelser som
krävs och våga sig på nya upplevelser,
berättar Emma Valham på Sjöräddningssällskapet.
Under seminariet diskuteras dessut-

om sjöräddning på insjöar och trender
och tendenser i svenskt båtliv.

Fakta

”Sjösäkerhet i Sverige, mycket mer
än fritidsbåtar vid kusten”, 5 feb, kl.
13-14, Stora Scen, D-hallen

