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PARTNERS: 

Nu startar sportlovet, och då storsatsar Båtmässan på 
barn och ungdomar.
Fri entré för alla upp till 16 år i sällskap med vuxen.
– Och vi har rekordmånga aktiviteter för våra yngre 
besökare, säger Jacob Ryder, aktivitetsansvarig.

 
Båtmässan är inte bara båtar och redskap för mamma och 
pappa, utan här finns också mängder av aktiviteter för barn 
och ungdomar. Skattjakten är en succé, där förstapriset är en 
seglingsvecka i Kroatien för hela familjen i samarbete med 
More Sailing.

Men det finns också mycket att testa på för sportlovslediga 
barn, och vuxna. I den 275 kvadratmeter stora Prova-på-poo-
len finns det allt från kajaker och gummibåtar till SUP-brädor, 
eller varför inte utmana kompisen och se vem som är den 
bästa surfaren i surfsimulatorn?

– Sen har vi också segelbåtsbassängen där man kan kapp-
segla med radiostyrda segelbåtar, säger Jacob Ryder.

Under hela Båtmässan gäller fri entré för barn och ungdo-
mar upp till 16 år i sällskap med vuxen.

– Så det finns ingen anledning att lämna barnen hemma, 
vi har aldrig haft så många roliga aktiviteter för våra yngre 
besökare.

Sven Yrvind, 77, trivs allra bäst ensam 
i en båt till havs. 
– Vi lever i oroliga tider med Trump 
och Putin, men havet är fortfarande 
detsamma och förhållandevis lugnt. 
Till sjöss finns samma trygghet jag 
kände som liten pojke när jag seglade 
kring Brännö under min uppväxt.

Han lever inget pensionärsliv Sven Yrvind. 
Nya idéer poppar hela tiden upp som han 
måste testa. Exempelvis om det går att 
bygga en båt utan köl som är 5,70 meter 
lång, en meter bred och sedan segla med 

den non-stop ifrån Irland till Nya Zeeland 
via ”The Roaring Forties” –  benämningen 
på haven mellan 40°S och 50°S där det 
råder ihärdiga västvindar. 

– Idéerna surrar runt som en fluga i 
skallen på mig. Tanken med min nya båt är 
att konstruera en riktig lågenergibåt som 
sedan kan byggas större. Det som driver 
mig är glädjen att hitta lösningar och att 
uppleva nya saker, säger han från sin verk-
stad i Västervik.

Till hösten räknar Sven Yrvind med att 
sjösätta och provsegla sitt nybygge som 
ska heta Exlex, ”över lagen”. Om allt funkar 
och han hittar finansiärer sticker han iväg 

på sin långresai  maj 2018 och når Nya 
Zeeland efter cirka 10 månader. 

– Det ska bli kul att träffa folk och be-
rätta mer om mitt projekt på Båtmässan. 
Jag kommer att visa bilder, ritningar och 
svara på frågor om hur jag får plats med 
mat för 300 dagar, hur jag tas med stormar, 
vad jag sysselsätter mig med ombord och 
om det inte är ensamt. Men jag kan säga 
redan nu, att jag tänker som bäst när jag är 
själv på havet!

Fakta
Sven Yrvind kommer till Stora Scen 10 
februari, klockan 18.00.

LÅNGEDRAGSJULLEN J10, Ankar-O-Lina Nr 537 
byggdes 1962 av Olle Theander och sonen Per 
hemma i trädgården i Påvelund. Bygget tog cirka 
tre månader och familjen hade båten till 1977 
då den såldes till Hamburgsund, sedan till Falun 
och därefter till Gränna. Men så efter alla år bör-
jade Jan Theander, son till Olle som byggt Ankar- 
O-Lina, fundera över var båten fanns. 

– Efter många års sökande återfanns hon i 
Gränna. Hon hämtades hem till mitt garage 9 maj 
2015 där en total renovering genomfördes. Ett 
år senare ägde sjösättningen rum och den 6 juni 
deltog hon i GKSS klassiska regatta, berättar Jan 
Theander.

Fakta
Dokumentation av bygget samt renovering 
finns på Julleregistret.se, klicka på J10 scrolla 
till 537. Ankar- O-Lina finns att se i Veteran-
båtshallen

Yrvinds nya äventyr – segla utan köl

Kom och fira sportlov
på Båtmässan!

Ett kärt återseende

Världspremiär!

Manko 25
En riktig året runtbåt, byggd i Bohuslän för 
svenska förhållanden. Besök Långsjö Båtbyggeri 
(monter A02:32) för mer information.

VETERANBÅTSHALLEN
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I Båtmässans aktivitetshall finns massor att göra för sportlovslediga 
barn.  Foto: Niklas Maupoix

Sven Yrvind kommer till Båtmässan och berättar om sitt nya projekt: att segla från Irland till Nya Zeeland i en båt utan köl.

Ta med dina kollegor 
och gå på after-boat
After workerbjudandet gäller i alla  våra 
restauranger. Dessutom bjuder vi på bil-
jetter till Sweden Hockey Games-match-
erna under lördagen och söndagen.
Vi bjuderockså på en musselgryta till 
alla som handlar dryck i restaurang 
Gästhamnen mellan kl. 17.00 – 19.00.
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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

%

NYHET!
RYDS 628 DC

Upptäck nya Ryds 628 DC, en klassisk daycruiser med 

skandinavisk design. Vi utlovar fantastiska utrymmen och 

ett lättdrivet skrov. På Båtmässan i Göteborg, 4-12 februari, 

har du chansen att se vår nyhet i monter: C03:41. 

Varmt välkommen!

W W W. R Y D S . S E

MYCKET NÖJE
Polarcirkel RBB, Rigid Buoyance Boats, nu i Sverige. 
Marknadens förmodligen säkraste och tuffaste båtar.

www.polarcirkel.se

Båtmässa
n 

Monter A03:06

Aukt. återförsäljare av Polarcirkel i Sverige, www.blueorbis.com

www.seldenmast.com
FROM THE DECK UP 

Möt oss på båtmässan, monter G09:02


