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Full rush på
vattenskoterprovningen

Det fanns många båtar att provköra
i varierade storlekar och utföranden

Powernight på Piren

Wallmans salonger
on tour stod för
underhållningen

Provkörningsweekend
som blev en succé

Joakim på Yamaha Marine
Store (i mitten på bilden)
tackar alla inblandade för
en oförglömlig kväll.

Yamaha Marine Store Norrtäljes provkörningshelg blev ett mycket lyckat evenemang. Ett
event som man nu bestämt sig för att genomföra årligen. Det kommer alltid att gå av stapeln
sista helgen i maj varje år för att det ska vara enkelt att komma ihåg.

–I

nför årets provkörning satsade
vi hårdare än tidigare och sjösatte fler båtar än någonsin. Tidigare
har vi bara erbjudit provkörning för
Buster och Yamarin men nytt för i år
var att vi även erbjöd provkörning på
samtliga Anytecmodeller som vi kan
erbjuda. De är från fem meter till nio
meter, berättar Joakim Mellqvist som
är försäljningschef på Yamaha Marine
Store Norrtälje.
Något annat som var nytt för årets
arrangemang var att man även fick
möjlighet att prova olika typer av vattenskotrar, som det har blivit ett stort
intresse kring på senare år.
– Vi hade provkörning på Yamahas
vattenskotrar allt från cruising-modeller till kompressormatade racingmaskiner eftersom vi förstod att det var
många som skulle provköra vattenskoter för första gången, säger Joakim.

På plats fanns representanter från
Freijs Racing som är välmeriterade
inom vattenskoterracing. De hjälpte
till att visa alla funktioner på skotrarna och kunde även ge tips och råd gällande körteknik. Man hade även riggat
en vattenskoterbana att köra på där
det fanns möjlighet att testa skotrarna
ordentligt. Även representanter från
Yamaha Marine Store Norrtäljes leverantörer fanns på plats för att kunna
svara på frågor om båtmodeller, tillbehör och liknande.
Långväga gäster
De flesta besökare hörde hemma i
Norrtälje med omnejd men det kom
även besökare från Norrköping i söder till Sandviken i norr. En del hade
väntat på eventet sedan de hörde talas
om det på båtmässan i mars och en
del hade fått information om provkörningen via hemsidan.

– Det som förvånar mig är att man
måste sätta sig i bilen från exempelvis
Sandviken för att komma ner till oss
för att få möjlighet att provköra båtar
från Buster, Yamarin och Anytec. Det
måste bero på att det är brist på den
här typen av aktiviteter runt om i landet, säger Joakim.
Under provkörningshelgen såldes
några båtar och vattenskotrar, vilket
inte var huvudsyftet med arrangemanget men som förstås gläder företaget.
– Vår tanke med provkörningshelgen var att ha så pass många båtmodeller i vattnet så att de kunder som
funderar på att byta båt under de
närmaste säsongerna kan få möjlighet att köra flera likvärdiga båtar i den
storleksklassen som man är intresserad
av för att på det sättet kunna jämföra
olika köregenskaper båtarna emellan,

Fullt ös på Piren

säger Joakim och tillägger att det även
gavs möjlighet att prova båtar byggda
med olika material som exempelvis
aluminium och glasfiber.
En vanligt förekommande fråga
som många har inför båtköp är vilken
motorstorlek som man ska välja till sin
båt. Till de båtar som Yamaha Marine
Store Norrtälje erbjuder finns det en
folder med körfakta där det framgår
vad varje modell har för prestanda och
bränsleförbrukning med respektive
motoralternativ.
– Men det bästa är ändå att köra båten och få möjlighet att göra bedömningen själv. Därför valde vi att visa
båtar med olika motorstorlekar från
Yamaha, berättar Joakim.
Båtarna som fanns på plats under
provkörningen hade motorer från 40
hk till 2x 300 hk, alla fyrtaktsmotorer

med insprutningsteknik.
– Att få provköra en båt med två
stycken Yamaha 300 hk, d.v.s. 600 hk
var en upplevelse för de flesta, säger
Joakim.
Yamaha Power Night
På lördagskvällen var restaurang Piren abonnerad för andra året i rad för
att köra Yamaha Power Night. Under
kvällen stod Wallmans salonger on
tour för underhållningen.
– Det blev en kväll som överträffade
alla våra förväntningar. Alla som jag
har pratat med är jättenöjda med kvällen. För er som inte deltog se till att
skriva in lördagen den 26 maj 2012 i
kalendern redan nu för att inte missa
detta, uppmanar Joakim.
Joakim passar på att tacka alla som
besökte dem på bryggan för att prov-

köra båtar och vattenskotrar och till
dem som gjorde Yamaha Power Night
till en oförglömlig upplevelse för
många.
– Sist men inte minst vill jag tacka
all personal på Yamaha Marine Store
Norrtälje och personalen på restaurang Piren. Utan er hade eventet inte
blivit vad det blev. Ett stort varmt tack
och en önskan om en trevlig sommar,
avslutar Joakim.
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