
Båtliv for alle



Utvikle enkle bærekraftige måter for å 
gjøre båtlivet tilgjengelig for alle og 
gjøre det mulig for alle å nyte 
fordelene av å være ute på sjøen.

Vår Visjon  

Båtliv for alle

Båtliv for alle



Etterspørselen etter små dagsbåter er 
stor

Private båter brukes veldig lite og ligger 
mesteparten av tiden stille i havn.

Kjøpe og eie båt er dyrt, og ikke alle har 
den muligheten. Skipperi Fleet sammen 
med Skipperi Academy tilbyr en enklere 
og billigere vei inn i båtlivet



Skipperi Fleet 2022
Skipperi Fleet ble lansert i 2019 i 
Finland og har vokst veldig de 
siste årene med flere land, båter 
og havner. 
Vi har båter i Norge, Sverige, 
Finland, Danmark og New 
Zeeland. 
I 2022 åpner vi 
Australia(Brisbane) og USA 
(Miami)

 



● 30-50   fullt utstyrte Yamarin motorbåter i år

● 7+ havner i indre og ytre-Oslofjord 

● Reservasjoner og innsjekking / utsjekking via Skipperi App

● Nettkurs og praktisk opplæring inkludert

Skipperi Fleet 2022
Unik mulighet til å oppleve båtliv uten bryet med å eie.
Ubegrenset båtliv med en månedlig avgift.



Havner 2022

● Solvik Marina
● Asker Marina
● Sjølyst
● Oksenøya 
● Tjuvholmen
● Kongen Marina
● Fredrikstad, Seaking 

Marina



Våre Båter 



● Kapasitet: 6 
● Motor: 100hk
● Lengde: 5,66m / 19ft

Yamarin Cross 57 BR



● Kapasitet: 7
● Motor: 115hk
● Lengde: 6,15m / 20ft

Yamarin Cross 62 BR



● Kapasitet: 6
● Motor: 115hk
● Lengde: 6,35m / 21ft

Yamarin 63 DC



Yamarin 60 DC
● Kapasitet: 6
● Motor: 115hk
● Lengde: 6,06 m / 20ft



Skipperi connected 
❏ Sanntids forbindelse mellom 

appen + motorer + plotter

❏ Digitale kart

❏ Digitalt dashboard 

❏ Drivstofforbruk

❏ Båtmanual

❏ Værmeldinger

❏ Geofencing

❏ Destinations



Enkelt å booke
❏ Reservasjon

❏ Digital innsjekking / utsjekking

❏ Havner

❏ Varsler

❏ Opplæring

❏ Drivstoff balanse

Skipperi app



Skipperi community
Et sterkt lokalt nettsamfunn som deler

❏ Deres egne båtbilder
❏ Båtruter og opplevelser
❏ Destinasjon Tips
❏ Båttips

Facebookgruppe for deling av erfaringer:  
https://www.facebook.com/groups/fleetnorge

Facebookside :https://www.facebook.com/skipperi.no

Instagram: https://www.instagram.com/skipperi.no/

 

https://www.facebook.com/groups/fleetnorge
https://www.facebook.com/skipperi.no
https://www.instagram.com/skipperi.no/


https://docs.google.com/file/d/1mlxNWN1O816KPMULiXe5YnHEWzEvlV8-/preview


#båtlivforalle


