OM BÅT & TROLLING
TEXT: BJÖRN BLOMQVIST E-POST: redaktion.ffa@lrfmedia.lrf.se

Hållare för rullstol.

Fred 25

Fred 25 är en båt med speciallösningar som en
fjärrstyrd ramp i fören (båten kan användas
av alla, oavsett rörelseförmåga). Båten är unik
och välkomnar till ett båtsportfiske som inte
tidigare varit möjligt för rörelsehindrade.

– en båt för alla!

FRED 2 5
L

Längd 7,50 m till akterspegel
(ca 8,70 m med badplattform
och motor)

L

Bredd 2,57 m

L

Material 5 mm aluminium

L

Djup 0,4 m + motor

L

Bränsletank 200 liter

L

CE-märkning Design
Category C, Max 225 hk

L

Tillverkningsland Estland

L

Godkänd för 10 personer
eller 900 kg last

L

Motor Suzuki DF 175 hk

L

Vikt motor och fulltankad
cirka 2 000 kilo

L

Marschfart 25 knop

L

Toppfart 34 knop

PRIS: 895 000 kr
Fred 25 öppen inklusive Suzuki
175 hk DF och standardutrustning
INFORMATION
www.hanterbarabatar.se
Kontakt: Jonas Nilsson,
tel: 0702-61 38 58 eller
jonas@janterbarabatar.se
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När fiskelusten måste stå tillbaka för att det inte
finns en båt som funkar med rullstolen är det
dags att skapa en båt som funkar – för alla!

"

I Sverige finns 95 700 sjöar,
300 000 kilometer vattendrag
och över 200 mil kustvatten. För
att bekvämt kunna fiska på hav och
sjö behövs en båt. Inga problem,
då det finns en uppsjö av båtmodeller att välja bland, åtminstone
om man är hyggligt vig och kan
hoppa ombord i ett huj. Däremot
om man har funktionshinder och
vill båtsportsfiska på egen hand är
utbudet av båtmodeller minimalt.
Dock finns undantag och den
svenskbyggda båten Fred 25 är ett.
JONAS NILSSON från Norrtälje

råkade i början av 2000-talet ut för
en allvarlig olycka och blev invalidiserad från bröstet och nedåt.
Från att sedan barnsben ha ägnat
sig åt fiske från båt och brygga var
det plötsligt färdigfiskat. Jonas är
dock en person med en osedvanligt
stark vilja och önskade därför så
fort som möjligt komma ut på sjön
igen. Naturligtvis från egen båt,

men nu med den skillnaden att
båten måste vara lätt att äntra sittande i rullstol.
DET VAR LÄTTARE SAGT än

gjort att hitta en sådan specialbyggd skuta. Den som söker ska
finna, tänkte Jonas och 2008 kom
han i kontakt med Fred Bergqvist
som var i full färd med att ta fram
en prototyp av en hanterbar båt.
Efter att Jonas kollat ritningarna
blev det tummen upp. De två herrarna bildade ett gemensamt bolag
för att kunna jobba vidare med
projekt Hanterbara båtar.
Vid Båtmässan i Göteborg våren 2010 kunde en hanterbar Fred
25 presenteras för allmänheten.
Jonas blev först ut att fiska från
en Fred 25. Tilläggas bör att Jonas
är mycket engagerad i föreningen
Stockholms Funktionshindrades
Frilufts och Fiskeförening (SFFF)
som han är upphovsman till. Syftet med föreningens tillkomst var

att alla människor, oavsett status,
ska få njuta av frisk luft, gärna
båtledes.
Under 2010 fick nära 300
handikappade personer njuta av
havsluft med Jonas som kapten. I
år är målet satt till 500 personer.
Hemmahamn för Jonas Fred 25a
är vid Oskars Brygga i Tranviks naturreservat, söder om Norrtälje.
MITT FÖRSTA MÖTE med Jonas

och hans båt skedde vid trollingtävlingen Ålandsträffen 2011.
Jonas hade tillsammans med tre
kamrater (medlemmar i SFFF) tagit båten från Oskars Brygga över
havet till Mariehamn för att under
dagarna tre tävlingsfiska. Jonas
& Co fiskade minst sagt stenhårt
och trollade från tidig morgon
till kväll (05.00-21.00) med det
gemensamma målet att dra upp en
storlax.
Det var nära att drömfisken
fångades. En urstark lax slök den

Jonas Nilsson är först ut i Sverige med
att trollingfiska från en Fred 25. Går
vågorna höga låses rullstolen fast i
speciella hållare i durken. Via joystick
och fjärrkontroll styrs bogrampen,
bogpropeller och ankarspel.

Joystick.
Däckytan är på drygt 10 m2. Plana ytor som funkar att ledigt

röra sig på. Tack vare den fällbara rampen i fören kan man enkelt
komma ombord, även om man har en funktionsnedsättning. Rampen fälls via skruvkolv och ligger löst an på kaj eller brygga. På så
vis följer rampen vågornas rörelser utan bräck och knäck.

trollade skeden, men efter att ha
gjort en 400 fot lång rusning slapp
den loss från den stingande kroken
och försvann i djupet.
Oops, vad hände?
Snopna miner noterades ombord. Överlag var årets fiskafänge
mediokert (82 deltagare) med
sammantaget 23 blankfiskar på
vågen. Merparten av lagen fick
därför ståta med namnet Team
Tompåse. Manskapet i Team Fred
25 väckte trots noll fisk i baljan positiv uppmärksamhet i hamnen.

KOMMENTARER HÖRDES att
de var tävlingens verkliga hjältar
som trots avsaknaden av fångst
inte lät sig nedslås.
Deras kommentar till hyllningarna var att de fiskar för att det
är så vansinnigt kul och inte för
att de har svårt att röra sig. Visserligen blir det lite bökigare om
man inte är fullt rörlig, men det
går om man har viljan och har en
passande båt därtill.
Låt ropen skalla, trollingfiske
för alla.

Den fasta och robusta ramen
i fören är klädd med stötdämpande gummi. Rampen fälls ned
via elektriskt ställdon (skruvkolv)
som en landgång.

Fjärrkontroll.

Vattenbruk, naturguide-sportfiske och fiskevård. Gymnasieutbildning med riksrekrytering, 3-årigt Naturbruksprogram
En gymnasieutbildning med lärande genom upplevelser. Allt
från insamlande av växter och insekter till rena sportfiskearrangemang med guidning, övernattningar och matlagning.
Vi har fina utbildningslokaler med eget laboratorium och
tillgång till 100-tals sjöar och vattendrag. Skolan har ett
elevboende med stugvärd centralt i Hällefors med bra
lägenheter.

Både teoretiska och
praktiska delar
s 6ATTEN OCH FISKEVÍRD
s 3PORTFISKETURISM
s &RILUFTSTEKNIK
s 3KÚTSEL AV FISKEVATTEN
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s &ISKETILLSYN M M

www.savenfors.nu Tel: 0591-180 68

