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I priset ingår segling, tilltugg med dryck, ”The Business Meeting” - mingel, inspiration och prisutdelning.
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Klädsel
9 september

Klädsel

Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på plats samt även seglarställ finns att låna.

Program

Alla kan deltaga, ingen tidigare seglingserfarenhe

-

14.30 KSSS och AtSea Events hälsar välkomna.
Inledning med ”The Business Meeting”
- mingel och inspiration.

Alla kan delta och ingen tidigare seglarerfarenhet krävs. Ombord på varje
15.30 Presentation av seglingsaktiviteten.
båt finns en erfaren coach16.00
som
Startsäkerställer
av dagens första race. att alla lagen tar sig runt banan så
18.00 Seglingarna
avslutas följt
av mingel och tilltugg.
snabbt och effektivt som möjligt.
Under
tävlingen
har vi speaker på land som
19.00 Prisutdelning.
kommenterar racen och håller stämningen på topp. Tävlingen kantas med
mingel, tilltugg, dryck och pristudelning. Vill man delta på middagen och
fredagsfesten så underhåller Partypatrullen som gästas av Tommy Nilsson.
PASS 1 - 30 juni eller 1 juli
11.30 KSSS och AtSea Events hälsar välkomna, mingel
med dryck och tilltugg. Presentation av seglings
aktiviteten av AtSea events.
12.30 Start av dagens första race.
14.30 Seglingarna avslutas följt av ”The Business
Meeting” - mingel och inspiration.
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Pris per person för KSSS Officiella Partners: 1 595 kr exkl moms
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ANMÄLAN
För bokning och vid frågor, vänligen kontakta Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

Klädsel

15.30 Prisutdelning.

Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på plats samt även seglarställ finns att låna.

gram

r en krysslänsbana och varje race tar cirka tio minuter att segla (3 - 6 race per lag vid respektive event). Vi
banan så nära land det går, så att det är enkelt att följa tävlingen från kajkanten. Snabba byten av lagen på
genomförs mellan racen med hjälp av Rib-båtar.

Ta med PASS
dina
2 30 juni eller 1 juli
kollegor, partners
och kunder!
-

14.30 KSSS och AtSea Events hälsar välkomna.
Inledning med ”The Business Meeting”
- mingel och inspiration.
15.30 Presentation av seglingsaktiviteten.
16.00 Start av dagens första race.

och delta i Årets
Seglar18.00 Vågigaste
Seglingarna avslutas följt
av mingel och tilltugg.
19.00
Prisutdelning.
event och heja fram Årets Vinnare
av Västerås Tidnings Business
Cup.
Parallellt i Tullhushamnen invigs

S 1 - 30 juniHöstkrokens
eller 1 juli
landmässa kl 15:00.

KSSS och AtSea Events hälsar välkomna, mingel
med dryck och tilltugg. Presentation av seglings
aktiviteten av AtSea events.

Den officiella After Worken startar
i serverings/tävlingsområdet
Start av dagens första
race.

Seglingarna avslutas följt av ”The Business
Meeting” - mingel och inspiration.

Prisutdelning.

Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på

WSS Höstkroken Inshore hälsar Dig och Ditt
PASS 2 att
30 junidelta
eller 1 juli
Gäng välkommen
i kappseglingen

Allaärkan
deltaga, ingen
tidigare
Banan
en krysslänsbana
och varje
race tarseglingserfarenhet
cirka tio minuter att seglakrävs.
(3 - 6 race per lag vid respektive event). Vi
lägger banan så nära land det går, så att det är enkelt att följa tävlingen från kajkanten. Snabba byten av lagen på
vattnet genomförs mellan racen med hjälp av Rib-båtar.

na.

ch tilltugg.

För bokning och vid frågor, vänligen kontakta Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

För bokning och vid frågor, vänligen kontakta Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

För anmälan och mer info:
Tomas 070-626 20 50
tomas@roomsupport.se

Alla kan deltaga, ingen tidigare seglingserfarenhet krävs.

Kappseglingspassets tider:
14:00 - WSS och Västerås Tidning hälsar välkomna
- Inledning med ”the Business Meeting”
- ”Hemlig Gäst”
- Mingel och inspiration
- Presentation av Alla Lag om 6p och seglingseventet
- Start av dagens första race
18:00 - Seglingarna avslutas med mingel, drink och tilltugg
- Prisutdelning
- Middag med underhållning
arrangörer:

För företagare i Västmanland

