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18 Lördagen den 13 mars 1999 
------VTIKP på båtmässan ______ ,.;;;;.;;.. ..... --------------------------

Storebrobåtarna stal showen 
Nu finns det en båt för alla smaker. På årets Allt för s•ön visades de senas-

te trende · båt)· R ~ hå rna inom ivet. IB-båtar, walkaround-båtar, trailerbara segel· 
tar och en rad nydanande motorbåtar i sexmeters-klassen är några exem· pe). 

M·· · d . assa?' VI~a e dess~tom andra trender som till exempel den nya genera-
t!onen giftfria bottenfarger, de senaste elektroniska hjälpmedlen och de häf
~igaste dykprylarna. På plats fanns också två svenska äventyrare som ska 
aka jorden runt i en liten styrpulpetbåt. 

Men frågan är ändå om inte Storebros monter kanske var intressantast 
på årets upplaga av den populära mässan. 

Båtbranschen seglar i med
vind. Antalet sålda fritidsbåtar 
har ökat markant under 1998 
och de goda tiderna avspeglas i 
antalet uställda båtar på Allt 
för sjön som öppnade den 6 
mars pa Stockholmsmässan. 
Årets Allt för sjön är cirka 10 
gånger större jämfört med för
ra året. 
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för varvet 
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Allt för Sjön 

0 ars 

fi. äl" · M'°Göran Vid Storebros monter träffade vi marknadschef Per Jacobsson, Mya Oluon samt or .. .if~5
~ "med=-

Johansson en tid efter invigningen. Som synes på bilden idel glada miner och mycket noJda h,uills 
ställningen eftersom man sålt två båtar samt forhandstecknat ytterligare en. 

- Vi kan se en klar ökning av 
utställare och utställda båtar 
även i år. Förutom att mässan 
är större visas också nya tren
der. De så kallade walkaround
båtarna, som har öppna durk
ytor från för till akter, fi~ns i 
stort antal på mässan. Aven 
RIB-båtarna, det vill säga gum
mibåtar med glasfiberbotten 
och övernattningsbara, trailer
bara segelbåtar är också på 
stark frammarsch, säger Erik 
R dström, projektledare för 
Allt for sjön. nya tillbehör, motorer samt 

dykning, "mat ombord", de bäs
ta naturhamnarna runt våra 
kuster och uppvisningar av se
naste sjöklädesmodet och de 
häftigaste wakeboardtricken. 

tiskt d~signad familjesegelbåt Bland motorbåtsnyheterna Flying Fish. Storebro g~r sin karen sj~= 
med vndbar sänkköl, rörlig bly- kan nämnas Limestone 28, största satsning någonsm på h~ 

120 000 besökare 
Allt för sjön är Nordens störs

ta årligen återkommande mäs
sa. Den besöks varje år av om
kring 120 000 människor. Gam
malt möter nytt och förutom 
båtar visas också mängder av 

- Exempel på båtar som kan
ske speglar det nya millenniet 
kan vi se i One 40, en futuris-

ballast, vattenb~ll'.1-st och dubb- Aquador 31 C, Fairline Targa mäs~an och visar upp en modell utbildade at:e Wakeb 
1~ roder. Hela digitala naviga- 30 som exempel på den nya ti- på sm nya 62-fotare. Iaamm d&\aget med 80 
tionsbord som visar det mesta dens kabinb"åtar. ardlan ·' · spetsen de 
på dataskärmar är andra nyhe- Exempel på nya intressanta Djupdykning vllrlda~ en special-
ter som ger en smak av nya ti- båtar i 6-metersklassen kan I Victoriahallenbadededyk- senaste ad tucJamatta. H1r 
de~ och nytt båttänkande, säger nämnas Askeladden 635 Free- intresserade sin egen avdel· k?Jl8truÄ!,eta ~. 
Erik Rådström. Style, Uttern 6402 och TG 600 ning. I bassängeD kunde bea6- V1Bades 

1 Världsoremiär för n modell 


