
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

DENNA SIDA ÄR PRODUCERAD AV BÅTMÄSSAN I SAMARBETE MED JUST RIVISTA.  SVENSKA MÄSSAN, S-412 94 GÖTEBORG, TEL: 031-708 80 00, WWW.BATMASSAN.SE

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!
Ryds 628 DC
Ryds 628 DC är en klassisk daycruiser med skandinavis-
ka design som kommer att komplettera den nya modell-
serien. Premiär sker på Båtmässan i Göteborg 2017!
Besök Ryds montrar så får du veta mer.  
C03:41/ D02:01

Kanarieöarna, Kroatien, Madeira 
eller Irland – Sjösportskolans po-
pulära upplevelseseglingar bjuder 
på många nya häftiga destinationer 
den här säsongen.

–  Man behöver inte vara rutinerad 
seglare för att komma ut på havet. 
Våra båtar är välutrustade och god-
kända för dessa seglingar, rutterna 
är välplanerade och leds alltid av rätt 
utbildade och erfarna skeppare vilket 
gör att ”vem som helst” kan följa med, 

säger Kalle Nordström, vd på Sjösport-
skolan.

Sjösportskolan har 50 års erfaren-
het av utbildningar till havs. I Göteborg 
utgår man från Långedrag. De senaste 
åren har man märkt ett ökat intresse för 
aktiva semestrar där man umgås, lär sig 
nya saker och kommer till nya platser.

– Den största fördelen med att följa 
med på våra seglingar är att man ”slip-
per” allt jobb med att äga båt och att 
man oavsett bakgrund har möjlighet att 
uppleva båtlivet, säger Kalle Nordström.

KUL ATT TITTA PÅ och bra att lyssna på. I år har Båtmässan ett 
helt eget område för de sportfiskeintresserade, med ett jättelikt 
akvarium fyllt av fisk, som öring, regnbåge och karpfiskar.

– Besökarna kommer kunna sitta på scenen framför och titta 
på fiskarna, samtidigt som sportfiskeprofiler står ovanför och 
ger råd och tips om drag och beten och hur de ska lyckas med 
sitt fiske, säger Jacob Ryder, ansvarig för sportfiskedelen.

Ett större antal återförsäljare och utställare finns på plats i 
det nya området.

FÖRVÄNTAN, SPÄNNING, nyfiken-
het, glädje...Ja det är många käns-
lor så här dagen innan Båtmässan 
lägger ut landgången. För egen del 
känner jag mest stolthet över att 
få arbeta med en mässa som ger så 
många så mycket. Framför allt vill 
vi dela med oss av alla fantastiska 
upplevelser och möjligheter livet 
på och vid vattnet ger. Men en 
mässa är ingenting utan besökare 
så därför väntar vi ivrigt på att få 
sista pusselbiten på plats.

Väldigt varmt välkomna till 
Båtmässan – i morgon klockan tio 
öppnar vi!

Upplev båtlivet utan egen båt
Fakta
Sjösportskolan finns på Båtmässan i 
monter C 01:33.
5 februari kl 12-13 har Sjösportskolan 
inspirationsmöte om Äventyrssegling-
arna. Scenen, D-hallen.
6–10 februari kl. 17.30–18 berättar 
Sjösportskolan om en ny destination 
varje kväll. Scenen, D-hallen.

Mer info: www.sjosportskolan.se

Sällan passar väl ordet unik bättre 
än när man ser och hör historien 
om VKV Speedcruiser 21 – båten 
som konstruerats och byggts av 
familjeföretaget Vituddens kanot-
varv, VKV, utanför Västervik.

VITUDDEN DRIVS AV Ingvar Ankervik 
som är den fjärde generationen båtbyg-
gare i familjen. Hans söner Kim och 
Kåre, också anställda på varvet, är där-
med den femte generationen. Under de 

första femtio åren var större delen av 
företagets produktion tävlingskajaker 
och flera VKV-modeller har blivit legen-
dariska med OS, VM och EM- medaljer. 

Men Ingvar Ankerviks stora intresse 
var att konstruera lättdrivna farkoster 
för sjön som skulle fungera som famil-
jebåtar med hög toppfart (60 knop), 
minimal bränsleåtgång, funka bra med 
vattenskidor – och dessutom ha en 
modern och tilltalande design.

VKV Speedcruiser 21 konstruerades 

1968 men ritningarna blev liggande till 
1986, då bygget av båten började som 
en far-och-son-aktivitet. Efter drygt ett 
års byggtid sjösattes båten och visade 
sig vara en synnerligen trevlig och upp-
seendeväckande båt att köra i alla farter.  

Fakta
Se och upplev VKV Speedcruiser 21 på 
nära håll i Atlanticas monter, partner 
till Båtmässan.

Unik Speedcruiser hos Atlantica

Tillsammans med Sjösportskolan kan även dem utan segelvana få uppleva fantastiska seglingar till exotiska destinationer.

VKV:s Speedcruiser är en på alla vis uppseendeväckande båt. På Båtmässan kan du inspektera den närmare i Atlanticas monter.

Jätteakvarium för sportfiskare

Välkommen ombord!

Bengt Wallin,
affärsansvarig 
Båtmässan.
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Ett jättelikt akvarium står i år i centrum på sportfiskeområdet.

INTE BARA BÅTÄSSANS öpp-
ning drar folk, i morgon sparkar 
även första delfinalen i Mello 
igång i Scandinavium som är 
granne med Båtmässan. Och på 
söndag kommer schlagerhjälten 
Måns Zelmerlöw till Båtmässan 
för att snacka båtliv.

Ett av Måns Zelemerlöws 
stora intresse är båtar och han 
älskar att segla. De senaste åren 
har han seglat i Kroatien, Västin-
dien och Maldiverna i Navigare 
Yachtings regi, resor som han 
kommer att berätta mer om på 
Stora Scen.

Fakta
Måns Zelmerlöw intervjuas och 
berättar om sitt båtliv, söndag 
5 februari klockan 12 på Stora 
Scen D-hallen

Måns berättar om 
sina seglaräventyr 


