
Världspremiär!

D E N N A  S I D A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  B Å T M Ä S S A N

Martin och Dee – profiler som inspirerar
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ÖPPETTIDER
Lör–sön 4-5  feb 10-18
Mån–fre   6-10 feb 12-20
Lör–sön 11-12 feb 10-18

PARTNERS: 

REDO FÖR EN
NY SÄSONG?

MONTER B02:32

Besök oss på mässan eller hitta 
våra kampanjer och återförsäljare 
på båtkusten.se

VÄLKOMMEN OMBORD 4-12 FEB, B 09:26

NORDIC MARINE SCANDINAVIA AB,  TEL 030 3 - 613 00  

INFO@NORDICMARINE.SE  WWW.NORDICMARINE.SE

Ett scenprogram utöver det van-
liga.  Alla ska hitta något de gillar.  
– Det är en härlig mix av super-
proffs och glada amatörer, sä-
ger moderatorn Anna-Karin S. 
Öjerskog. 

Utöver alla båtar och utställningar 
lockar Båtmässan också med ett  digert 
scenprogram med starka personlighe-
ter. Det är mycket fokus på segling i år 
men traditionsenligt bjuds det också på 

en heldag med fullt fokus på sportfiske 
och en dag med Sjöräddningssällskapet.  

– Gemensamt för föredragshållarna 
är att de verkligen har en  förmåga att 
fängsla sin publik, de kan väcka nyfiken-
het och inspirera  publiken till att själv 
testa, säger Anna-Karin S. Öjerskog.

Den stora stjärnan under veckan är 
världsseglaren Dee Caffari. Hon  besö-
ker mässan nu på lördag. 

 – Hon har en otrolig historia, både 
för att hon är en av de bästa  kvinnliga 

havskappseglarna i världen, men också 
för att hon så sent i  livet ställde om 
från att vara lärare till att bli profes-
sionell  kappseglare. Hela den dagen 
är programmet helt inriktat på segling 
och  det är riktigt, riktigt bra. 

Den stora sportfiskedagen under 
mässans andra helg har Martin Falklind 
i första ledet.  

– Han är en otrolig estradör och en 
fantastisk fiskare, så den dagen kom-
mer också bli grymt bra.

Scenprogrammet:

Askeladden C 76 TSI Cruiser
Askeladden C 76 TSI Cruiser med nytt luftsmort skrov.
Fantastiskt skrov vilket ger upp till 10% högre fart och upp 
till 25% lägre bränsleförbrukning. Välkommen till  
Lerkils Båtvarv (monter: B02:42).

Segelbåtsbassängen:

Martin Falklind och Dee Caffari är två av många starka personligheter som delar med sig av sina äventyr på Båtmässan.

Vem använder vinden 
smartast och vem är den 
bästa kappseglaren? 
På Båtmässan finns 
chansen att göra upp i 
segelbåtsbassängen där 
en stor vindmaskin fixar 
friska fläktar. 
I år satsar Båtmässan extra 
på segling vilket kommer 
att märkas på att segelbåts-
bassängen flyttar in mitt i 
C-hallen.

– I segelbåtsbassängen, 
som är nästan 200 kvm 
stor, kan besökare tävla 
mot varandra i matchracing 
med radiostyrda båtar. Här 

kan man testa sina seglings-
kunskaper och träna inför 
sommarens seglingar. Och 
vi vet redan nu att kända 
seglare, både de som tävlar 
med modellbåtar och de 
som tävlar med stora segel-
båtar, kommer att dyka upp 
och testa sina kunskaper. Så 
håll ögonen öppna, kanske 
seglar du tillsammans med 
en OS-medaljör, säger Båt-
mässans Bengt Wallin.

I bassängen kan besökar-
na även tävla i Liros Indoor 
Cup. Vinnaren får en ”hot 
seat” på en av finalbåtarna 
i sommarens Match Cup-
tävlingar på Marstrand.

Segla mot stjärnorna

https://batmassan.se/
https://batmassan.se/for-besokare/program/scenprogram-2017/
https://batmassan.se/for-besokare/program/aktiviteter/
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