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Emne: Purring! Fra høringsforslaget om nytt regelverk "Vannscootere som stuper og dykker" 

 
Hei, 
Jeg leser i fra høringsforslaget til nytt regelverk følgende «Konstruksjonsmåten gir mulighet for ekstrem 
kjøring med hopp, dykk og stup og krappe svinger.» 
 
For at båt kan ta krappe svinger, trenger denne ikke å være av båttypen vannscooter, for alle svært 
hurtiggående båter i dag er konstruert for at man skal kunne gjøre helt ekstreme svinger. Vedlagte bilde 
«speedster_150………..jpg» viser en 15-fots jetbåt med plass til 4 personer, har drivlinje,  motor, lydnivå 
osv. Man kan ta akkurat de samme bråe svingene med denne. 
 
Men vi er enige om at en JetSki som vist på vedlagte bilde «staa_scooter.jpg» kan stupe og dykke ned 
under vann,  men de såkalte sitte scooterne som er godkjent iht. EU’s fritidsbåtdirektiv, kan dessverre 
ikke det. Jeg vil også påstå at dere er svært flinke hvis dere kan få det til, og i følge mine erfaringer som 
en svært rutinert båtfører, kan jeg si at det er teknisk umulig. Skroget vil også fylle seg svært raskt med 
vann i forhold til en jetski(stå scooter), og så raskt at motoren både stopper og kan bli ødelagt. Bare 
skroget i seg selv er så stort og har så god oppdrift(type godkjent fritidsbåt klasse C spesifikasjoner), at 
det er helt umulig å dykke ned under vann uten at man fyller det selv. 
 
Hvis departementet har dokumentasjon som viser dette, er jeg veldig interessert, for ingen ting i denne 
verden kan være bedre enn å ha en båt som både går like godt under vann som på overflaten. Det hadde 
helt klart vært noe å vise publikum en sittescooter på 11-12 fot som stuper og dykker ned under vann på 
et lukket arrangement ol. Altså på samme måte som man kan med en JetSki(stå scooter). 
 
Ønsker at departementet fremlegger de bevis og dokumenter som forsvarer påstanden om stup og dykk, 
i forhold til sittescootere, samt at disse kan svinge krappere en noen av de andre speedbåtene som 
finnes på markedet. 

 
Hører fra dere snarest! 
 
 
Best regards 
 
Carl Jacob Johansen 
JetTrade.No 
www.JetTrade.No   Se 2012 modellene til SeaDoo her - 
http://www.barocco.no/MY12_Brochure_Seadoo_EN.pdf 
www.flyboard.no  Se hvordan du kan fly på vannet ved hjelp av din vannscooter 
www.facebook.com/jettrade.no 
www.facebook.com/flyboard.no 
post@jettrade.no 
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Enjoy Riding! 
 
 


