
Ett av sveriges största 
seglingsevent inramas 
i Tullhushamnen av 
många aktiviteter som 
ocksåkommer också att 
utgöra utställarplats och 
festområde under flera 
dagar. Se program på 
sista sidan

9-10 september 2016

ArrAngör: Westerås segelsällskAp

Vill du
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9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Tuffa tag under dagen.

WSS - Westerås Segelsällskap - ar-
rangerar Mälarens - och en av Sveriges 
största kappseglingar

Publikvänlig segling
Genom start, rundningar och mål i 
anslutning till Tullhushamnen blir seg-
lingen en unikt publikvänlig regatta.

Tävlande båtar och seglare
Ett hundratal båtar från hela Mälarregio-
nen deltager och 4-500 seglare därtill.  
Tuffa kappseglare och racingutrustade 
familjebåtar fyller upp hela Tullhusham-
nen i flera dagar.  WSS och seglarna 
disponerar hamnen redan från torsdag 
kväll.

Uppmärksammat i hela Sverige
Vårt seglingsevent har på kort tid blivit 
ett av landets största och populäraste. 
Svenska Seglarförbundet utsåg oss 2013 
till ”Årets Seglingsarrangör ”  
Westerås Segelsällskap inbjuder åter 
gamla och nya partners att synas med 
oss och att ytterligare vidareutveckla 
detta event i Västerås.

Välkommen till Sveriges 
roligaste Seglingsevent !

Skanna streck-koden med din smartphone och 
se en trailer från Seglingseventet 2014.
Ladda hem Appen ”QR-reader”

9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning. 

Glatt gäng på tjejbåten.

Bildspel från Höstkroken 2015



VÄSTERÅS

HAMN
FESTEN

www.hamnfestenvasteras.se

Drag i tältet och på Kajen fredag & lördag!

Sk
att

kis
tan 

öppnas

Program
Fredag
Mässa på Kajen
Before Sail från kl 1800
På scenen:
Partypatrullen med 
gästartist Tommy Nilsson.
DJ Nova

Lördag
Mässa på Kajen forts 
Piratbandet Pat Razket 
överraskar
Pettson & Findus
Godisregn
After Sail från kl 1600
Regattamiddag 
På scenen:
Partypatrullen med
gästartist Mikael Rickfors
DJ Nova

Koggen Roter Teufel lägger till!
Se sista sidan

Pat Rrazket överfaller bryggan

Pettson &Findus käbblar på

Drag i tältet och på Kajen fredag & lördag!

Lördag
Mikael Rickfors är ett legendariskt 
namn inom svensk pop/rock. Inte 
bara för hans roll som sångare i The 
Hollies på sjuttiotalet, eller hans 
klassiska åttiotals hymn ”Vingar för 
Pengarna”, utan som en av landets 
bästa rocksångare någonsin. Grovt med 
ett otroligt tonomfång, Mikaels röst 
har blivit jämförd med de bästa. 1990 
gaddade sig Mikael ihop med andra 
svenska artister för att forma bandet 
Grymlings.

Fredag Lördag
Partypatrullen har med samma medlemmar turnerat 
sedan -98 och framfört sin musik  på mängder av 
scener runt om i landet. Mängder av festivaler, 
företagsarrangemang, after beach och after ski har 
njutit utav vår musikshow. 
De som inte sett oss i Sälen har förmodligen inte 
varit där!

Fredag
Tommy Nilsson satsade på en solokarriär och fick ett stort 
genombrott med låten ”Allt som jag känner”. Det gav honom 
Rockbjörnen som ”Bästa manliga” artist. På det följde 
den svenska Melodifestivalen 1989, där han framförde det 
segrande bidraget ”En dag”. Fler framgångar, bland annat 
med ”Dina färger var blå” som användes flitigt av Pripps i en 
reklamfilm och vem kommer inte ihåg ”Öppna din dörr”.

Party
Patrullen

Mikael 

Rickfors
Tommy 

nilsson
Foto: Mikael Johansson.
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Stort Eventområde och Mässa
Eventområde Tullhushamnen Västerås

Hela Tullhusområdet och tullhuskajen fylls av mässtält och utställare 
med t ex bilar, båtar, båtutrustning, sjökläder, modevisning, 
chartersegling,  sjönära bostäder och massor av annat. Här kan man 
fynda båtprylar till höstpriser eller besöka någon av våra barer med 
fulla rättigheter.

Underhållning -  Två fullspäckade dagar
På kajen bland mässtälten och i det stora panoramatältet pågår underhållning 
musik, band, trubadurer, revyer mm. I hamnen kan man också prova på 
jollesegling, följa med på Ribturer, titta på Flyboarduppvisningar mm , Följ 
kappseglingen från våra storbildskärmar. Lördagen avslutas med After Sail, 
Prisutdelning och den populära Regattamiddagen i Panoramatältet.

Marknadsföring av eventet
Mässtidning om 16 sidor går ut till  91 000 hushåll samt 3000 ex utdelade till 
besökarna i mässentrén. Digitala affichtavlor  över hela Västerås samt stora 
infartstavlor. Affischer på bryggorna i Västerås alla båthamnar, ca3500 platser. 
Ett antal helsidesannonser i Västerås Tidning.

Stort Eventområde och Mässa



Lite av det som händer
Från torsdag kväll: Tälvlande båtar intar Tullhushamnen
Fredag 9 september
Fred morgon: Mässdeltagare etablerar sig på mässområdet  

och i sina tält.
15.00  Tävlingen inviges. Kanon salut av Hansaskep-

pet Roter Teufeln. Mässan startar och pågår till 
lördag kväll Utställning av båtar, bilar, elbilar, 
båtprylar, båtvård, sjökläder, chartersegling, sjö-
nära boende och mycket mer.

16.30  Hamnfesten startar med After work och Trubadur. 
18,30  Partypatrullen med gästartist Tommy Nilsson  

Se sid 4.  

Lördag 10 september
07.30-   Seglarfrukost och skepparmöte i Panoramatältet
09.00
10.00  Start Kappsegling med publikvänlig regatta. Start, 

rundningar och mål utanför Tullhushamnen.
Hela dagen: 
 Mässan fortsätter, Musik och underhållning i 

hamnen i Event och Mässområdet, för vuxna och 
barn. 

 Se sid 5 och här om Piratskeppet.
13-14.30  Målgång och  After Sail  Hamnfest, Piratband  

och Trubadurer.
17.30  Prisutdelning WSS Höstkroken Inshore.
Ca 18.30  Regattamiddag med Välkomstdrink, Mingel Pirat-

band och Artister under hela kvällen. Se sid 5. 

2016

Roter Teufeln
I samband med WSS seglingsevent 2015, kommer vi att få besök 
av det nyrenoverade Hansaskeppet Koggen ”Roter Teufeln”, som 
tar 20-80 gäster ombord. Under mässdagarna kommer hon att 
ligga på bästa publikplats i hamnen vid eventbyn. Pirater ombord 
kommer att spela och underhålla. På Koggens däck, bland de nya 
kanonerna och med en Champagnebar, kommer WSS partnerföretag 
att ha sina VIP-gäster bubblande.

Telefon 0709-13 46 57  E-post info@johantillander.se

Marinelektronik • Försäljning • Installation • Reparation

För ett enklare och roligare båtliv
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Lägenhetshotell, festvåning och
 konferens i Västerås City

Välkommen önskar Team Sabria  •  021-12 28 50  •  Stora Torget 5  •  www.salongjohnas.se

Gilla och dela 
oss på 

Vi tillhör en 
av världens 

främsta 
Intercoiffure 

salonger

Njut i en lugn, kreativ 
miljö hos oss

Nagelförlängning

350:-
Shellack som håller 2-4 v

220:-
Manikyr 150:-

Elevklippning 

190:-
Elevfärgning från 

490:-
(De har handledare)

20%
på alla 
Redken

produkter
Gäller t.o.m. 15/3

Alla nya kunder 
får en färg/plock 

av bryn och 
lyxinpackning 
vid bokning av 

behandling 
(värde 480:-) 

Gäller hos ordinarie frisörer 
och t.o.m. 15/3

För att ta del av ovanstånde erbjudanden uppge "Västerås Tidning" vid bokning

WSS samarbetspartner 2015

WSS - Tomas, Reidar och Jesper 
mottager utmärkelsen vid 
Svenska Seglarförbundets 
Seglargala i Båstad.


