”Flytväst ä

r en självkl

arhet!”

UNG PÅ SJÖN
I EGEN BÅT

När Emma Magnussons föräldrar bytte till en större båt krympte möjligheterna att ta sig ut på
havet på egen hand. Den nya båten är alldeles för stor och alltför komplicerad för att Emma ska
kunna köra den på egen hand. Text & foto: Petra Roman
FAMILJEN Magnussons
byte till en större båt fick
en del konsekvenser.
Särskilt för Emma Magnusson,
som ibland vill vara ensam eller
med sina egna kompisar på sjön.
– Det är lite trist eftersom jag
inte alltid vill åka ut med mamma
och pappa, även om jag älskar att
vara på havet. Därför är det helt
perfekt att jag har fått en egen
båt som jag kan öva med och som
jag dessutom kan göra fel i utan
att vara rädd för att göra sönder
något som är jättedyrt att laga.
Emma fyllde 17 år i somras.
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Hon bor med mamma Kristina
och pappa Anders i Myggenäs på
Tjörn, där hon är aktiv inom såväl
golf som fotboll och familjens
båtliv. Hon har alltid gillat att vara
lika mycket i som på vattnet och
är mer eller mindre uppvuxen på
såväl segel- som motorbåt.
– Min bror Daniel och jag har
alltid känt oss delaktiga när vi har
varit ute med olika båtar. Vi har
båda blivit uppmuntrade att köra
och vara aktiva ombord, vilket jag
tror hjälper mig nu när jag har egen
båt att hantera, berättar Emma.
När Emmas föräldrar fick

chansen att köpa tillbaka sin
gamla Ryds 480 RS var det därför inte mycket att tveka på. Det
faktum att de fick en riktigt bra
deal, i kombination med Emmas
erfarenhet av att vara på havet,
gjorde att både Kristina och
Anders kände sig trygga med att
låta Emma ge sig ut på havet i en
egen båt.
I FAMILJEN ÄR de självklart med-

vetna om att det inte bara är att
”gå och köpa en båt”. De är också
medvetna om att det krävs både
många och långa diskussioner

om regler och riktlinjer som alla
ska känna sig bekväma med och
kunna följa.
– Det finns säkert många
föräldrar som känner sig tveksamma inför det faktum att deras
barn ska vara ensamma ombord
på en båt, säger mamma Kristina.
– Även vi har tvekat stundtals,
samtidigt som vi vet att Emma
behärskar båten i olika situationer som kan uppstå. Vi har övat
så pass mycket att Emma känner
sig säker och dessutom har vi satt
upp alla regler tillsammans, fyller
pappa Anders i. ✪
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Sjövett och säkerhet är A och O

ATT DET FINNS regler för hur man bör

bete sig på sjön känner de flesta till,
men ibland kan det ändå vara svårt
att veta vad som gäller. Emma tycker
dock att det går ganska snabbt att
lära sig och att det handlar mycket
om sunt förnuft.
– Jag tycker att det svåraste
med att köra båt är att lägga till och
att veta exakt var alla grund finns.
Det gäller att ha koll på GPS-appen
och att kunna läsa ett sjökort om
mobilen skulle lägga av. Blir jag
osäker brukar jag vända och köra
tillbaka samma väg som jag kom,
säger Emma.
För att öka säkerheten ytterligare
är det också bra att känna till Sjösäkerhetsrådets sjövettsregler. De
säger bland annat att båten ska vara
sjöduglig, att nödvändig säkerhetsutrustning ska finnas ombord.

Laddbara även vid minusgrader
En unik egenskap för Skanbatts Heat-batterier
är att de går ladda även vid minusgrader. Batterierna har en varmfolie runt battericellerna som
får liten del av den tillförda laddenergin till att
värma cellerna. När det är plusgrader i batteriet
laddas det normalt.
Färdvägen bör studeras i förväg.
– Det är också viktigt att meddela någon om du ändrar riktning
eller slutmål, påminner Emma.
Det är en regel som alla borde vara
noga med att följa. Detsamma
gäller förstås flytvästen som är en
självklarhet att använda, menar
Emma Magnusson.

Förarbevis kan skapa trygghet på sjön
OM DU OCKSÅ drömmer om att
framföra en båt på egen hand men
är osäker på vilka regler som gäller
på sjön, kan det vara ett bra tillfälle
att skaffa ett förarbevis. Det behövs
varken särskilda förkunskaper eller
erfarenheter, även om viss sjö- och
båtvana kan ses som ett litet plus.

Skanbatt
Heat-batterier

Det finns inga krav på att ha förarbevis för att framföra en båt som
mäter max 12x4 m. Dock omfattar
utbildningen till förarintyg viktiga
moment som sjösäkerhet, navigering, manövrering och grundläggande terminologi. Därmed blir båtlivet
både säkrare och roligare.

En investering som lönar sig
▶ Upp till 4 gånger större kapacitet
▶ 50 procent lägre årlig batteriladdning
▶ 25 procent av vikten
▶ 5 gånger längre livslängd
▶ Laddbart även vid minusgrader
▶ Följ batteriets status direkt i telefonen
▶ Finns hos välsorterade båttillbehörsbutiker

▶ Läs mer på kgk.se/skanbatt

5 gånger
längre
livslängd

Bra tips och råd:
– Involvera barnen i båtlivet från början.
– Använd rätt termer i och runt båten.
– Öva på och repetera regler och rutiner ofta.
– Lita på barnens omdöme och sunda förnuft.
– Delge andra föräldrar och kompisar vilka regler som gäller för att få åka med.
– Var noga med att alltid ha flytvästar och ett första-hjälpen-kit i båten.
– Ladda ner praktiska appar som GPS, kompass, väder med mera.
– Se till att alla inblandade har mobilen nära till hands.
– Sätt upp en gräns för hur långt ut barnen får lov att köra.
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