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Surfsimulator, Prova-på-pool, radio-
styrda segelbåtar och det jättelika  
akvariet som är fullt med fisk.
Båtmässan bjuder besökarna på mäng-
der av aktiviteter i år. 
– Vi har aldrig tidigare haft så mycket 
skoj att erbjuda, säger Jacob Ryder, 
ansvarig för aktiviteterna.

 
När Båtmässan på lördag slår upp portarna 
så gör man det med rekordmånga aktivi-
teter för barn och vuxna. Den stora segel-
båtsbassängen där besökarna kan tävla i 
matchracing med radiostyrda segelbåtar är 
alltid populär och redan i fjol var det väldigt 
många som ville testa sina surfkunskaper i 
simulatorn.

– Här får man verkligen chansen att testa 
sig själv, och man behöver inte vara rädd för 
att bli blöt heller. Ramlar man av landar man 
på en mjuk madrass, säger Jacob Ryder.

Aktiviteterna är till för både barn och 
vuxna, och det finns ingen anledning att 
lämna barnen hemma. Under hela Båtmäs-
san går alla barn och ungdomar upp till och 
med 16 år in gratis i sällskap med en vuxen.

För den som är testsugen är Prova-på-
poolen ett måste. Nästan 300 kvadratmeter 
stor, och här går det att i samarbete med 
SeaSea Båttillbehör testa på allt från kajaker 
och SUP-brädor till gummibåtar.

Upplevelsehallen:

Fjolårets succé är tillbaka på Båtmässan. Skattjakten 

är till för alla barn, och priserna är fantastiska. Första-

priset är en seglingsvecka för hela familjen i Kroatien i 

samarbete med More Sailing. Andrapriset är 
en gummibåt med motor från Selva.

Med hjälp av en skattkarta ska 
barnen leta upp gömda klister-
märken över hela mässområ-
det. I fjol deltog 1 500 barn.

Så håll utkik efter pi-
raterna som delar ut 
skattkartorna i entrén!

Skattjakten: 
Vinn seglingsvecka i Kroatien

Nordstar 24 Pro Fisher
Intresset för sportfisket växer och därför har Nordstar 
gjort en speciell anpassning av sin klassiska Nordstar 24 
för just fiske. Båten visas för första gången på Båtmässan.
Besök Brygga B-hall för mer info.
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