
Honda sponsrar båtmotor till ideell förening som jobbar med funktions-
nedsatta seglande barn. 

Honda sponsrar den ideella föreningen Passalen med en utombordare, BF40. Passalen har i samarbete 
med GKSS (Göteborgs Kungl. Segel Sällskap) nyligen startat en verksamhet som gör det möjligt för barn 
med funktionsnedsättning att delta i seglingsidrotten.

I dag är många barn med funktionsnedsättning uteslutna från idrottsaktiviteter. Under Marstrand Cup 
Sweden får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att prova på segling. Med anpassade 
båtar och utbildade instruktörer kan vem som helst vara med.

Passalen kommer ha en pressträff tisdagen den 30 juni där dom berättar mer om verksamheten och
sitt initiativ. I anslutning till pressträffen kommer det ske en donation av båtar till verksamheten. Vid detta 
tillfälle kommer även båtmotorn och en RIB-båt att överlämnas. För mer information om pressträffen och 
anmälan, vänligen kontakta verksamhetsledaren Ia Kjellsdotter, 0730-98 70 76, ia@passalen.se
Se även bifogad pressinbjudan från Passalen. 

Båten med motor ska fungera som följebåt till barnen och ungdomarna när dom är ute och seglar med 
instruktörerna. Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare för Passalen säger: “Säkerheten är A och O för oss, 
många av barnen kan inte simma och om dom faller i vattnet så är risken även stor att dom köld-
skadas. Följebåten ska kunna vara snabbt på plats och hämta upp barnen om dom faller i vattnet. 
Vi måste således jobba med pålitliga tillverkare och material, därför har vi valt en motor från Honda”. 

Passalen är en ideell förening som arbetar för en fritid för alla. Föreningen styrs av barn och ungdomar med egen funktions-

nedsättning och har som målsättning att verka för delaktighet och fritid för alla.

PressInformation
Vill ni ha tillgång till tekniska uppgifter, bilder och ytterligare information om våra produkter, vänligen kontakta 
Carola Larsson, tel: 040-600 23 06, 073-699 07 16, carola.larsson@honda-eu.com

För mer information, se www.honda.se och www.passalen.se
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Hondas utombordare BF40.

Barnen och ungdomarna har hjälp av professionella instruktörer.

Honda är världens största motortillverkare. Oavsett på vilket sätt du vill ta dig fram så fi nns 
det ett omfattande utbud från Honda att välja mellan. På land, till sjöss och numera även i 
luften återfi nns det förstklassiga produkter framtagna av Honda. 

Honda Power Equipments utbud består av gräsklippare, åkgräsklippare, trimmers, elverk, 
vattenpumpar, jordfräsar, snöslungor och båtmotorer för både privatkund och proffs. 
2008 såldes 5 500 000 Power Equipment-produkter över hela världen. 

Bilder från Passalen.


