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Husky R8s
Den nya aluminiumbåten Finnmaster 
Husky R8s är det nya flaggskeppet i 
Husky-serien med attityd, karaktär och 
styrka. R8s väcker uppmärksamhet med 
mattsvart foliering, räcken, pollare och 
vattenskidbåge.Besök Huskys  
monter B02:22 för mer  
information.

Fakta 
Vinnande recept i 
Kabyssduellen pre-
senteras och tillagas 
söndagen den 5 fe-
bruari klockan 10.30-
11.30 på Stora Scen, 
D- hallen.
Navigare Yachting 
är exklusiv återför-
säljare av Jeanneau 
segelbåtar och La-
goon på den svenska 
marknaden samt en 
av världens ledande 
charteroperatörer 
med 250 båtar i sin 
flotta, i nio länder 
runtom i världen.

DEN KLASSISKA CHARTERRESAN har fått 
konkurrens. Allt fler åker till varmare 
breddgrader och chartrar en segelbåt. På 
Båtmässan finns i år More Sailing som 
satsar stort på den här sortens resande, 
där även Atlantseglingar ingår. 

Ett mycket annorlunda sätt att resa som 
numera är väldigt populärt, mycket tack 
vare att vem som helst kan testa på det. 
Med erfaren personal ombord krävs inga 
förkunskaper om segling. En häftig upple-
velse i fantastiska segelvatten som skiljer 
sig enormt från den klassiska charterse-
mestern.

Dukat för Kabyssduell på Båtmässan
Segling den nya 
charterresan

Mat på sjön är inte längre konserver  
och pulver. 
Måltiden ska helst spegla och hålla 
 lika hög nivå som övriga upplevelser.

BÅTMÄSSAN GILLAR GOD och hälsosam mat på 
vattnet och har därför i samarbete med Navigare 
Yachting utvecklat konceptet Kabyssduellen – en 
recepttävling som avslutas 
med en kockduell på Båt-
mässan. Den som ligger 
bakom det bästa receptet 
vinner en veckas segling 
på en av Navigare Yach-
tings båtar i Kroatien.

− När idén om Kabyssduellen kom upp tyckte 
vi att det lät som en fantastisk grej att sponsra. 
Vi vet att våra kunder fokuserar på mat som 
en del av hela seglingsupplevelsen, säger Sofia 
Schumacher, Marketing  Manager på Navigare 
Yachting. 

Man har även finbesök i sin monter av artis-
ten Måns Zelmerlöw som berättar och svarar 
på frågor om sina seglingsäventyr på  
Maldiverna, Västindien och Kroatien  
med Navigare Yachting.

Recepttävling 
avslutas med  
en kockduell  
på Båtmässan

MISSA 
INTE MÅNS

ZELMERLÖW 
IDAG

klockan 12 på Stora 
Scen D-hallen

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.

Susanna är en av våra 2000 frivilliga som övar i alla 
väder för att du ska känna dig trygg till sjöss. Stöd 
oss och bli medlem på sjoraddning.se.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.


