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

12-13 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WSS

SailboatName

Välkommen på ett av Sveriges största seglingsevent!  
Två dagar som går helt i seglingens tecken och inramas  
av spännande aktiviteter och intressanta utställare. 

Se program inne i tidningen!

MARSPLUGGAR -11
Ligger på L-BILDER, pluggannonser, pluggar feb-08

och heter:

Båt-Sam Mars -11

YAMAHA MARINE STORE
Må-Fr 10-18, Lö 10-14 • www.batsam.se

Kvicksund 016-35 47 85

Marinan
mitt i

Mälardalen!

NYA
Buster M -11
inkl Yamaha F40
134.900:-
rek pris 153.000:- 
Fler erbjudanden
i butiken

YAMAHA MARINE STORE
Må-Fr 10-18, Lö 10-14 • www.batsam.se

Kvicksund 016-35 47 85

I år fyller vi 50 år och 
fi rar med massor av 

bra erbjudanden, bland 
både båtar och tillbehör. 

Välkommen in
och fi ra med oss!

YAMAHA MARINE STORE
Må-Fr 10-18, Lö 10-14 • www.batsam.se

Kvicksund 016-35 47 85

Marinan
mitt i Mälardalen!

Crescent
Cosmos -11
inkl Yamaha F25
från 84.900:-
rek pris 96.900:-
Fler erbjudanden
i butiken

YAMAHA MARINE STORE
Må-Fr 10-18, Lö 10-14 • www.batsam.se

Kvicksund 016-35 47 85

Jubileums-
erbjudande

Yamarin 46SC -11
med Yamaha F50 139.900:- 

rek pris 160.900:- Fler erbjudanden i butiken

Jubileums-
erbjudande

Jubileums-
erbjudande

Ändrade dagar för sophämtning 
vecka 25 i Hallstahammar
Midsommarhelgen medför förändringar 
i sophämtningen i Hallstahammar. Det 
sker ingen hämtning på midsommarafton 
den 20 juni. Ni som har hämtning tisdag 
till fredag vecka 25 ställer ut sopkärlen 
senast kl 06.00 en dag tidigare än nor-
malt. De som har hämtning på måndagar 
får hämtat som vanligt. 

Låt kärlen stå tills de blir tömda. 
I Surahammar hämtas avfallet ordi-

narie dag vecka 25.
Frågor om sophämtningen besvaras på 

tfn 0221-294 83. 
Samtliga Återbruk har stängt mid-

sommarafton och midsommardagen. 
VafabMiljö önskar trevlig midsommar!

VafabMiljö, 721 87 Västerås  www.vafabmiljo.se info@vafabmiljo.se www.facebook.com/VafabMiljo



2

2014

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

12-13 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se

2

KÖPT!FRONT IT

För insatsen blev WSS nominerade till pri-
set Årets Seglingsarrangör. WSS segrade!
Utmärkelsen utdelades lördagen den 12 
oktober 2013 av Svenska Seglarförbundet 
i samband med årets seglargala och kapp-
seglingen ”Mästarnas Mästare ” i Båstad. 
 En delegation från Västerås närvarade 
när WSS mottog utmärkelsen. Motiveringen 
lyder: ”Utmärkelsen Årets Arrangör, som 
tilldelas klubbar som på ett förtjänstfullt 
sätt arrangerat ett eller flera kappseglings-
arrangemang, går i år till Westerås Segel-
sällskap. Klubben har på ett nytänkande 
sätt lyft tävlingen Höstkroken från att vara 
en regional regatta till att bli en av Sveriges 
största kölbåtsregattor med över 80 anmäl-
da båtar. Tävlingen lockade också flera 
tusen åskådare som fick uppleva spännan-
de segling i stadsmiljö och ta del av del av 
en lång rad aktiviteter på land. Tävlingen 
och landarrangemangen skapade också 
rubriker i lokalpressen och Höstkroken var 
en stor framgång för Westerås Segelsäll-
skap som i år firar sitt 130-årsjubileum.”
 Westerås Segelsällskap har genom åren 
som många andra båtklubbar anordnat 
kappsegling utifrån sina respektive klub-
böar. Vår kappsegling har sitt ursprung
från ”24-timmars” som startade 1947 och 
har på senare tid samlat ca 20-30 båtar 
varje år. Inriktningenhar hela tiden varit och 
är, kappseglande familjebåtar. 

Första året 2012 
För seglingen 2012 bestämdes inom WSS 

att anordna seglingen med Västerås hamn 
som bas.
 – Vi valde att lägga basen i Tullhusham-
nen, vilken också av staden fått en ny lay-
out innehållande stora event-ytor med 
restauranger och fina utsiktsplatser över 
den närmaste Mälarfjärden.
 WSS Höstkroken Inshore blev redan för-
sta året 2012 en riktig succé med 66 båtar
i hamnen och på startlinjen. 260 seglare på
After Sail med orkester och ett par tusen
personer i publiken som trivdes hela dagen,
samt några företag som utställare i Tull-
hushamnen.
 Regattamiddagen på kvällen på Restau-
rang K9 inrymde 250 personer och biljet-
terna till den var slutsålda två veckor innan, 
allt utan några annonser eller annan medi-
ereklam utöver WSS hemsida.
 Vår kappsegling och tillhörande seg-
lingsevent hade med en gång blivit en av 
landetsstörsta, arrangerat av en av de min-

dre seglarklubbarna i Västerås.

Ny storsatsning 2013
Med 2012 års lyckade start satsade WSS
vidare och lät bl. a bygga upp en s.k. Tipiby
i hamnen. Den gav möjlighet att inrymma
ca 450 seglare med anhöriga och utställare
på Lördagskvällens regattamiddag.
 På fredagen då de flesta båtarna anlänt 
till hamnen arrangerades seglarpub med 
underhållning. Tipibyn inrymde också WSS 
sponsorer med montrar för 20 företag som 
utställare. Dessa företag tillsammans med 
ytterligare ett antal partners har valt att 
synas med vår segling och har tillsammans 
finansierat hela seglingseventet!
 Tipibyn i form av hopbyggda Tipikåtor/
Indiantält fanns på plats under hela veckan
och var ett unikt inslag i Västerås hamn. 
Aktiviteter pågick där i 4 dagar avslutande 
med WSS Höstkroken Inshore under fredag 
och lördag. WSS disponerade under hela 

veckan Tullhushamnen för seglingseventet.
Under de två seglardagarna förekom också 
flera andra aktiviteter i hamnen. Såsom 
Inport jollesegling för ungdomar, ribturer, 
flyborduppvisning varje timme, modevis-
ning, båtcharter, båtutställningar, båtprylar 
till höstpriser, Äventyrstävlingar mm. Under 
hela lördagen kunde man följa kappseg-
lingen på storbildskärm och få resultatrap-
porter.
Det serverades mat och dryck i anslutning 
till Tipibyn i regi av Frank/K9 restaurang-
koncern. Efter målgång bjöds de 450 seg-
larna på drink med After Sail tillsammans 
med publik och utställare. Flera orkestrar 
bl.a. ”Big deal band ” spelade i hamnen på
orkesterbåten där också prisutdelningen 
genomfördes. 

Westerås Segelsällskap har 
sedan 2013 arrangerat ”WSS 
Höstkroken Inshore”. Detta seg-
lingsevent har på kort tid blivit 
en av landets största kapp-
seglingar. 83 startande båtar, 
över 400 seglare och tusentals 
besökare i Västerås hamn! Ett 
större landevent, kompletterat 
med seglarpub, underhållning 
och regattamiddag, förgyllde 
aktiviteten i Tullhushamnen.

Westerås Segelsällskap 
utsedda till årets seglararrangör!

PRESSMEDDELANDE 2013 10 12

För insatsen blev WSS nominerade till priset Årets 
Seglingsarrangör. WSS segrade! 
Utmärkelsen utdelades i dag lördag den 12 oktober 
av Svenska Seglarförbundet i samband med årets 
seglargala och kappseglingen ”Mästarnas Mästare ” i 
Båstad.  En delegation från Västerås närvarade när 
WSS mottog utmärkelsen. Motiveringen lyder:

Utmärkelsen Årets Arrangör, som tilldelas klubbar som 
på ett förtjänstfullt sätt arrangerat ett eller flera kapp-
seglingsarrangemang, går i år till Westerås Segelsäll-
skap. Klubben har på ett nytänkande sätt lyft tävlingen 
Höstkroken (13-15 september) från att vara en regional 
regatta till att bli en av Sveriges största kölbåtsregattor 
med över 80 anmälda båtar. Tävlingen lockade också 

flera tusen åskådare som fick uppleva spännande segling 
i stadsmiljö och ta del av del av en lång rad aktiviteter 
på land. Tävlingen och landarrangemangen skapade 
också rubriker i lokalpressen och Höstkroken var en stor 
framgång för Westerås Segelsällskap som i år firar sitt 
130-årsjubileum. 

Bakgrund och Fakta
Westerås Segelsällskap har genom åren som många 
andra båtklubbar anordnat kappsegling utifrån sina 
respektive klubböar. Vår kappsegling har sitt ur-
sprung från ”24-timmars” som startade 1947 och har 
på senare tid samlat ca 20-30 båtar varje år. Inrikt-
ningen har hela tiden varit och är, kappseglande fa-
miljebåtar. 

SID 1/4

Westerås Segelsällskap är utsedda till årets seglararrangör!

För några veckor sedan arrangerade Westerås Segelsällskap - 
”WSS Höstkroken Inshore”. Detta seglingsevent har på kort tid 
blivit en av landets största kappseglingar.  83 startande båtar, 
över 400 seglare och tusentals besökare i Västerås hamn!  Ett 
större landevent, kompletterat med seglarpub, underhållning 
och regattamiddag, förgyllde aktiviteten i Tullhushamnen.

WSS med Tomas Wistrand, Reidar Lindskog 
och Jesper Bergsjö  mottager utmärkelsen från 
Svenska Seglarförbundet.
Foto: Jan Cermenius

WSS med Tomas Wistrand, Reidar Lindskog och Jesper Bergsjö mottager utmärkelsen från Svenska Seglarförbundet.

ANNONS 1
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Publikens segling
Genom start och mål utanför Tullhushamnen 
blir det en publikvänlig regatta för stora kölbå-
tar från hela Mälarregionen.
På eventområdet i hamnen kan du också följa 
den spännande kappseglingen på en storbilds-
skärm.

Tävlande båtar
På fredagen fyller båtarna Tullhushamnen och 
efter Lördagens kappsegling samlas hela flottan 
på samma ställe. Båtarna ligger kvar till söndag 
och deltager i festligheterna.

Större eventområde 2014
Fredagskvällen inleds med en seglarpub med 
underhållning. Under hela eventet på fredag och 
lördag - kan du bli serverad mat och dryck, på 
det utvidgade restaurangområdet vid kajen. Du 
blir då och då underhållen av både rockband 
och trubadur från orkesterbåten som ligger vid 
kajen.

Aktiviteter i Hamnen och i Mässtälten
På Tullhuskajen kommer under lördagen många 
aktiviter att förkomma. Tex modevisning av 

sjökläder, visning av bilar, båtar och båttillbehör, 
Försäljning av båtprylar, tillbehör och annat i 
mässtälten.

Utställarseminarier
I det stora evenemangstältet arrangeras korta 
seminarier av våra utställare. Bl a på temat ”sjö-
liv och praktiskt båtägande”

After Sail o Regattamiddag
Efter seglingen blir det ”After Sail” vid evene-
mangstältet och prisutdelning från orkesterbå-
ten Under kvällen blir det regattamiddag för 
seglare, sponsorer, anhöriga och funktionärer i 
det stora evenemangstältet.

Westerås Segelsällskap inbjuder både gamla och 
nya samarbetspartners, som vill synas bland 
publik och båtfolk, samt vara med och vidare-
utveckla vårt seglingsevent.

Välkommen till Mälarens
roligaste seglingsevent !

WSS, Westerås Segelsällskap, vidareutvecklar Mälarens – och 
en av Sveriges största kappseglingar.
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Ur programmet
Onsdag och Torsdag 	
Företagsdagar/Företagsevent/
Kundaktiviteter

Torsdagkväll och Fredag  
Seglarna	kommer	in	i	hamnen	

Fredag em ca kl 15.00 	
Invigning,	mässa	och	utställning	startar

Fredag ca kl 16.00  
Utställning,	seminarier,	After	Work	
och	Seglarpub	med	underhållning	i	
Panoramatältet	

Lördag morgon  
Seglarfrukost	seminarier	skepparmöte	
för	seglare	och	besökare

Hela lördagen 
Utställning/mässa	i	Panoramatältet	
och	i	mässtälten	

Kl ca 10.00-14.00   
Kappsegling,	aktiviteter	i	hamnen,	
speaker	från	scen,	storbildsinfo			

Kl ca 14.00-18.00  
After	Sail	m	orkester	och	underhållning

Kl ca 17.30   
Prisutdelning

Kl 19.00   
Regattamiddag	i	PanoramatältetFestligt, folkligt 

& jättefullsatt

KÖPT!
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Ecabo. Reria ipitaqu odi-
tam, vent hilloriat fuga. 
Duntur, sitas simus elit ut 
alignia sitios et magnatur 
autam utatum nobis ut por-
porem que nis soluptium 
dolore, nihit molor mosape-
rum necus necus experate 
plitat parioriatur alibus ea 
veniatur audae abo. Nem 
veriberi sequi omnis molup-
ti onsedis senihitius unt 
aliam aut est, sit mos etur 
sam rem codis senihitius 
unt aliam aut esnecto riore-
sequi dolut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis dolup-
tatur am enis re ellor sim 
nobis aut veliqui culpa vo-
lorrovid qui consequas non 
res di tem labore exerspiet 
idus exerspera sumquo 
etur?

Nam esti il imus et facia 
natia volor aut ad quunt, 
eius estent.

Os ventius nullam quam 
volut la quiam, sam erae. 
Itate vendae sinctas mintis 
se simaion sequasita non-
sernatem vellatem quissit 

laborest, od ut quiae endi-
orepro eium vendiatem ve-
rioruptate esti re pre, si 
omnietur? Et harum con 
pariberumqui ut magnat 
que nonseca boritio nsequ-
as peratus es sit vellanita-
tur aliberum fugit inve-
lisquid magnissimo quas et 
ommolor itionsent adit dol-
uptas reiciet voluptat etur?

Haritis verecea velit repu-
dis dolorro et lacipis dolori 
ad moluptatume qui con 
restium ide et re videnesto 
bea vit di adit, ipici arum 

volorib usciunt inulpari oc-
cae. Pietur, quo endam fu-
gia quasi omnihit aut lis 
aligent que sequodit pedi-
genetur, offictius et at eli-
bus etust apiendunda.

Gfdgfdgadhdfh
Veliquossi am num corerum 
venis siminciis moluptur? 
Qui conem harchit laceris 
venis recta natet aut que 
voluptio occus  et qui debis 
mo que necusam susam vo-
lor auditem quiatem eos 
elest qui dist, cum di sinve-

ni hitatetur? Quis qui dolup-
ti busdanis sinctusdae et 
vellias reiusant, conesequi 
omnis volut quas alicilic 
temporeniam quam, conse-
quodis velende con rerro 
eatetur mosae am eaqui 
blaut accaes sequidenist, 
sitaspe elit ut quod magni-
mil molore, endandem la-
bor aut es pos maionse 
quist, volorer cidunt por 
suntur, quibuscia voluptur 
rem quam haruptatur repu-
dantur, nosti blam into ex 
exerum explabo resecte 

ntusti dusaerro mo berferae 
volum volor sitet harum rae 
veles dunt eum sunt.

Odistem olorum ipsam 
quundis aut entur reces 
dundis eumqui sae ea qui 
cum et unt

Ecabo. Reria ipitaqu odi-
tam, vent hilloriat fuga. 
Duntur, sitas simus elit ut 
alignia sitios et magnatur 
autam utatum nobis ut por-
porem que nis soluptium 
dolore, nihit molor mosape-
rum necus experate plitat 
parioriatur alibus ea venia-

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, omnimus andaese 
ctionse quatem quunto veratio saestio id ut qui beriossit exceptatu-
sae sitatqui id eos et lab iuscill itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si 
nihicid es ut quibus sumquam que vollend itiumqu iasperferat lacill 
itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus sumquam 
que vollend itiumqu iasperferat la.

Segelbåten – hennes 
största intresse

Modul 62B 
248x65 mm

6 500:-

ANNONS 2
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Ecabo. Reria ipitaqu oditam, vent hilloriat 
fuga. Duntur, sitas simus elit ut alignia si-
tios et magnatur autam utatum nobis ut 
porporem que nis soluptium dolore, nihit 
molor mosaperum necus necus experate 
plitat parioriatur alibus ea veniatur audae 
abo. Nem veriberi sequi omnis molupti on-
sedis senihitius unt aliam aut est, sit mos 
etur sam rem codis senihitius unt aliam aut 
esnecto rioresequi dolut lant.
Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis doluptatur am enis re 
ellor sim nobis aut veliqui culpa volorrovid 
qui consequas non res di tem labore exer-
spiet idus exerspera sumquo etur?

Nam esti il imus et facia natia volor aut 
ad quunt, eius estent.

Os ventius nullam quam volut la quiam, 
sam erae. Itate vendae sinctas mintis se 
simaion sequasita nonsernatem vellatem 
quissit laborest, od ut quiae endiorepro 

eium vendiatem verioruptate esti re pre, si 
omnietur? Et harum con pariberumqui ut 
magnat que nonseca boritio nsequas pera-
tus es sit vellanitatur aliberum fugit inve-
lisquid magnissimo quas et ommolor itions-
ent adit doluptas reiciet voluptat etur?

Haritis verecea velit repudis dolorro et 
lacipis dolori ad moluptatume qui con res-
tium ide et re videnesto bea vit di adit, ipi-
ci arum volorib usciunt inulpari occae. 
Pietur, quo endam fugia quasi omnihit aut 
lis aligent que sequodit pedigenetur, offic-
tius et at elibus etust apiendunda.

Gfdgfdgadhdfh
Veliquossi am num corerum venis siminciis 
moluptur? Qui conem harchit laceris venis 
recta natet aut que voluptio occus  et qui 
debis mo que necusam susam volor audi-
tem quiatem eos elest qui dist, cum di sin-
veni hitatetur? Quis qui dolupti busdanis 

sinctusdae et vellias reiusant, conesequi 
omnis volut quas alicilic temporeniam 
quam, consequodis velende con rerro ea-
tetur mosae am eaqui blaut accaes sequi-
denist, sitaspe elit ut quod magnimil molo-
re, endandem labor aut es pos maionse 
quist, volorer cidunt por suntur, quibuscia 
voluptur rem quam haruptatur repudantur, 
nosti blam into ex exerum explabo resecte 
ntusti dusaerro mo berferae volum volor 
sitet harum rae veles dunt eum sunt.

Odistem olorum ipsam quundis aut entur 
reces dundis eumqui sae ea qui cum et unt

Ecabo. Reria ipitaqu oditam, vent hillori-
at fuga. Duntur, sitas simus elit ut alignia 
sitios et magnatur autam utatum nobis ut 
porporem que nis soluptium dolore, nihit 
molor mosaperum necus experate plitat 
parioriatur alibus ea veniatur audae abo. 
Nem veriberi sequi omnis molupti onsedis 
senihitius unt aliam aut est, sit mos etur 

sam rem conecto rioresequi dolut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis doluptatur am enis re 
ellor sim nobis aut veliqui culpa volorrovid 
qui consequas non res di tem labore exer-
spiet idus exerspera sumquo etur?

Nam esti il imus et facia natia volor aut 
ad quunt, eius estent.

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, omnimus andaese ctionse quatem 
quunto veratio saestio id ut qui beriossit exceptatusae sitatqui id eos et lab iuscill iti-
ost, ut ex enis cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus sumquam que vollend itiumqu 
iasperferat lacill itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus sumquam 
que vollend itiumqu iasperferat la.

Han fixar kapellet till din båt

ANNONS 4
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Ecabo. Reria ipi-
taqu oditam, vent 
hi l loriat  fuga. 
Duntur, sitas si-
mus elit ut alignia 
sitios et magna-
tur autam utatum 
nobis ut porpo-
rem que nis sol-
uptium dolore, 
nihit molor mosa-
perum necus ex-
perate plitat pari-
oriatur alibus ea 
veniatur audae 
abo. Nem veriberi 
sequi omnis mol-
upti onsedis se-
nihitius unt aliam 
aut est, sit mos 
etur sam rem co-
necto rioresequi 
dolut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num 
quis doluptatur 
am enis re ellor 
sim nobis aut ve-
liqui culpa volor-
rovid qui conse-
quas non res di 
tem labore exers-
piet idus exerspe-
ra sumquo etur?

N a m  e s t i  i l 
imus et facia na-

tia volor aut ad 
quunt, eius es-
tent.

Os ventius nul-
lam quam volut la 
quiam, sam erae. 
Itate vendae sin-
ctas mintis se si-
maion sequasita 
nonsernatem vel-
latem quissit la-
borest ,  od ut 
quiae endiorepro 
eium vendiatem 

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, 
omnimus andaese ctionse quatem quunto 
veratio saestio id ut qui beriossit exceptatu-
sae sitatqui id eos et lab iuscill itiost, ut ex 
enis cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus 
sumquam que vollend itiumqu iasperferat la

Spännande utflykter  
på Mälarens vatten

Modul 22
80x88 mm

3 500:-
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Ecabo. Reria ipitaqu oditam, vent hil-
loriat fuga. Duntur, sitas simus elit ut 
alignia sitios et magnatur autam uta-
tum nobis ut porporem que nis solup-
tium dolore, nihit molor mosaperum 
necus experate plitat parioriatur ali-
bus ea veniatur audae abo. Nem veri-
beri sequi omnis molupti onsedis se-
nihitius unt aliam aut est, sit mos etur 
sam rem conecto rioresequi dolut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis doluptatur am 
enis re ellor sim nobis aut veliqui cul-
pa volorrovid qui consequas non res 
di tem labore exerspiet idus exerspera 
sumquo etur?

Nam esti il imus et facia natia volor 
aut ad quunt, eius estent.

Os ventius nullam quam volut la 
quiam, sam erae. Itate vendae sinctas 
mintis se simaion sequasita nonser-
natem vellatem quissit laborest, od ut 
quiae endiorepro eium vendiatem ve-
rioruptate esti re pre, si omnietur? Et 
harum con pariberumqui ut magnat 
que nonseca boritio nsequas peratus 
es sit vellanitatur aliberum fugit inve-

lisquid magnissimo quas et ommolor 
itionsent adit doluptas reiciet voluptat 
etur?

Haritis verecea velit repudis dolorro 
et lacipis dolori ad moluptatume qui 
con restium ide et re videnesto bea vit 
di adit, ipici arum volorib usciunt inul-
pari occae. Pietur, quo endam fugia 
quasi omnihit aut lis aligent que se-
quodit pedigenetur, offictius et at eli-
bus etust apiendunda.

Gfdgfdgadhdfh
Veliquossi am num corerum venis si-
minciis moluptur? Qui conem harchit 
laceris venis recta natet aut que vol-
uptio occus  et qui debis mo que ne-
cusam susam volor auditem quiatem 
eos elest qui dist, cum di sinveni hita-
tetur? Quis qui dolupti busdanis sinc-
tusdae et vellias reiusant, conesequi 
omnis volut quas alicilic temporeniam 
quam, consequodis velende con rerro 
eatetur mosae am eaqui blaut accaes 
sequidenist, sitaspe elit ut quod mag-
nimil molore, endandem labor aut es 
pos maionse quist, volorer cidunt por 
suntur, quibuscia voluptur rem quam 

haruptatur repudantur, nosti blam into 
ex exerum explabo resecte ntusti du-
saerro mo berferae volum volor sitet 
harum rae veles dunt eum sunt.

Odistem olorum ipsam quundis aut 
entur reces dundis eumqui sae ea qui 
cum et unt

Ecabo. Reria ipitaqu oditam, vent 
hilloriat fuga. Duntur, sitas simus elit 
ut alignia sitios et magnatur autam 
utatum nobis ut porporem que nis sol-
uptium dolore, nihit molor mosape-
rum necus experate plitat parioriatur 
alibus ea veniatur audae abo. Nem 
veriberi sequi omnis molupti onsedis 
senihitius unt aliam aut est, sit mos 
etur sam rem conecto rioresequi dolut 
lant.

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, omnimus andaese ctionse quatem quunto ve-
ratio saestio id ut qui beriossit exceptatusae sitatqui id eos et lab iuscill itiost, ut ex enis 
cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus sumquam que vollend itiumqu iasperferat la

Nytt för chefer 
och bättre ledarskap

Modul 64
248x178 mm

17 000:-

ANNONS 10

ANNONS 11

KÖPT!

3 STeg
UTBILdNINgaR



2014

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

12-13 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se

10

ANNONS 12

Modul 68
248x372 mm

30 000:-



2014

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

12-13 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se

11

Ecabo. Reria ipitaqu odi-
tam, vent hilloriat fuga. 
Duntur, sitas simus elit ut 
alignia sitios et magnatur 
autam utatum nobis ut por-
porem que nis soluptium 
dolore, nihit molor mosape-
rum necus experate plitat 
parioriatur alibus ea venia-
tur audae abo. Nem veribe-
ri sequi omnis molupti on-
sedis senihitius unt aliam 
aut est, sit mos etur sam 
rem conecto rioresequi do-
lut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis dolup-
tatur am enis re ellor sim 
nobis aut veliqui culpa vo-
lorrovid qui consequas non 
res di tem labore exerspiet 
idus exerspera sumquo 
etur?

Nam esti il imus et facia 
natia volor aut ad quunt, 
eius estent.

Os ventius nullam quam 
volut la quiam, sam erae. 
Itate vendae sinctas mintis 
se simaion sequasita non-
sernatem vellatem quissit 

laborest, od ut quiae endi-
orepro eium vendiatem ve-
rioruptate esti re pre, si 
omnietur? Et harum con 
pariberumqui ut magnat 
que nonseca boritio nsequ-
as peratus es sit vellanita-
tur aliberum fugit inve-
lisquid magnissimo quas et 
ommolor itionsent adit dol-
uptas reiciet voluptat etur?

Haritis verecea velit repu-
dis dolorro et lacipis dolori 
ad moluptatume qui con 
restium ide et re videnesto 
bea vit di adit, ipici arum 

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, omnimus andaese 
ctionse quatem quunto veratio saestio id ut qui beriossit exceptatu-
sae sitatqui id eos et lab iuscill itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si 
nihicid es ut quibus sumquam que vollend itiumqu iasperferat la

De seglade 
jorden runt

ANNONS 13

BC maRIN



Ecabo. Reria ipitaqu odi-
tam, vent hilloriat fuga. 
Duntur, sitas simus elit ut 
alignia sitios et magnatur 
autam utatum nobis ut por-
porem que nis soluptium 
dolore, nihit molor mosape-
rum necus necus experate 
plitat parioriatur alibus ea 
veniatur audae abo. Nem 
veriberi sequi omnis molup-
ti onsedis senihitius unt 
aliam aut est, sit mos etur 
sam rem codis senihitius 
unt aliam aut esnecto riore-
sequi dolut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis dolup-
tatur am enis re ellor sim 
nobis aut veliqui culpa vo-
lorrovid qui consequas non 
res di tem labore exerspiet 
idus exerspera sumquo 
etur?

Nam esti il imus et facia 
natia volor aut ad quunt, 
eius estent.

Os ventius nullam quam 
volut la quiam, sam erae. 
Itate vendae sinctas mintis 
se simaion sequasita non-
sernatem vellatem quissit 

laborest, od ut quiae endi-
orepro eium vendiatem ve-
rioruptate esti re pre, si 
omnietur? Et harum con 
pariberumqui ut magnat 
que nonseca boritio nsequ-
as peratus es sit vellanita-
tur aliberum fugit inve-
lisquid magnissimo quas et 
ommolor itionsent adit dol-
uptas reiciet voluptat etur?

Haritis verecea velit repu-
dis dolorro et lacipis dolori 
ad moluptatume qui con 
restium ide et re videnesto 
bea vit di adit, ipici arum 

volorib usciunt inulpari oc-
cae. Pietur, quo endam fu-
gia quasi omnihit aut lis 
aligent que sequodit pedi-
genetur, offictius et at eli-
bus etust apiendunda.

Gfdgfdgadhdfh
Veliquossi am num corerum 
venis siminciis moluptur? 
Qui conem harchit laceris 
venis recta natet aut que 
voluptio occus  et qui debis 
mo que necusam susam vo-
lor auditem quiatem eos 
elest qui dist, cum di sinve-

ni hitatetur? Quis qui dolup-
ti busdanis sinctusdae et 
vellias reiusant, conesequi 
omnis volut quas alicilic 
temporeniam quam, conse-
quodis velende con rerro 
eatetur mosae am eaqui 
blaut accaes sequidenist, 
sitaspe elit ut quod magni-
mil molore, endandem la-
bor aut es pos maionse 
quist, volorer cidunt por 
suntur, quibuscia voluptur 
rem quam haruptatur repu-
dantur, nosti blam into ex 
exerum explabo resecte 

ntusti dusaerro mo berferae 
volum volor sitet harum rae 
veles dunt eum sunt.

Odistem olorum ipsam 
quundis aut entur reces 
dundis eumqui sae ea qui 
cum et unt

Ecabo. Reria ipitaqu odi-
tam, vent hilloriat fuga. 
Duntur, sitas simus elit ut 
alignia sitios et magnatur 
autam utatum nobis ut por-
porem que nis soluptium 
dolore, nihit molor mosape-
rum necus experate plitat 
parioriatur alibus ea venia-

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, omnimus andaese 
ctionse quatem quunto veratio saestio id ut qui beriossit exceptatu-
sae sitatqui id eos et lab iuscill itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si 
nihicid es ut quibus sumquam que vollend itiumqu iasperferat lacill 
itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus sumquam 
que vollend itiumqu iasperferat la.

Segelbåten – hennes 
största intresse

Modul 62B 
248x65 mm

6 500:-
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Ecabo. Reria ipitaqu oditam, 
vent hilloriat fuga. Duntur, sitas 
simus elit ut alignia sitios et 
magnatur autam utatum nobis 
ut porporem que nis soluptium 
dolore, nihit molor mosaperum 
necus necus experate plitat pa-
rioriatur alibus ea veniatur 
audae abo. Nem veriberi sequi 
omnis molupti onsedis senihiti-
us unt aliam aut est, sit mos etur 
sam rem codis senihitius unt 
aliam aut esnecto rioresequi do-
lut lant.

Gfdgfdgadhdfh
Ficim quis num quis doluptatur 
am enis re ellor sim nobis aut 
veliqui culpa volorrovid qui 
consequas non res di tem labore 
exerspiet idus exerspera sum-
quo etur?

Nam esti il imus et facia natia 

volor aut ad quunt, eius estent.
Os ventius nullam quam volut 

la quiam, sam erae. Itate vendae 
sinctas mintis se simaion sequ-
asita nonsernatem vellatem 
quissit laborest, od ut quiae en-
diorepro eium vendiatem veri-
oruptate esti re pre, si omnietur? 
Et harum con pariberumqui ut 
magnat que nonseca boritio 
nsequas peratus es sit vellani-
tatur aliberum fugit invelisquid 
magnissimo quas et ommolor 
itionsent adit doluptas reiciet 
voluptat etur?

Haritis verecea velit repudis 
dolorro et lacipis dolori ad mol-
uptatume qui con restium ide et 
re videnesto bea vit di adit, ipici 
arum volorib usciunt inulpari 
occae. Pietur, quo endam fugia 
quasi omnihit aut lis aligent que 
sequodit pedigenetur, offictius 

et at elibus 
etust apien-
dunda.

Gfdgfdgad-
hdfh
Vel iquossi 
a m  n u m 
corerum ve-
nis siminciis moluptur? Qui co-
nem harchit laceris venis recta 
natet aut que voluptio occus  et 
qui debis mo que necusam su-
sam volor auditem quiatem eos 
elest qui dist, cum di sinveni 
hitatetur? Quis qui dolupti bus-
danis sinctusdae et vellias reiu-
sant, conesequi omnis volut 
quas alicilic temporeniam quam, 
consequodis velende con rerro 
eatetur mosae am eaqui blaut 
accaes sequidenist, sitaspe elit 
ut quod magnimil molore, en-

Ere doluptat rerum harum ius alita enis etur, omnimus andaese 
ctionse quatem quunto veratio saestio id ut qui beriossit exceptatu-
sae sitatqui id eos et lab iuscill itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si 
nihicid es ut quibus sumquam que vollend itiumqu iasperferat lacill 
itiost, ut ex enis cus, sant a nobit, si nihicid es ut quibus sumquam 

Här står segelbåten högst i kurs
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StartlistorModul 12 
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Modul 12 
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Modul 12 
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ANNONS 19

ANNONS 20 ANNONS 21 ANNONS 22

Startlista Crusingklass start kl 10:xx
Startnr Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnummer Båtklubb SRS-tal 
10 Sigurd Friborg Shipman 28 Penelope 4191 WSS 1,023
11 Piotr Hapanowicz RJ 85 Smuga 185 WSS 1,057
12 Jan-Peter Löfstrand RJ85 Arraqua S221 KFUM Freden 1,057
13 Janne Andersson NF Miss air 270 Enköpings segelsällskap 1,060
14 håkan hammarqvist bavaria32 millan2 12333 wss 1,088
15 Erik Otterheim Albin Scampi Born Free S5489 WSS 1,097
16 Anders Kullstam Murena Lady M SWE 227 TSS, Torshälla Segelsällskap 1,102
17 Daniel Hedlund Hanse 331 Winny 2 Swe 103 BSL 1,109
18 Lars-Göran Birgersson Avance 36 Traviata SWE 8053 SS Svearna 1,129
19 Hans Källbäck Facil 35 Anna 29 BBK 1,14
20 Jan Blomkvist RB 98 Nereid 21 Båtsällskapet Lögarängen 1,141
21 Jan Eklund Compis 36 KalaNag 99 SSA 1,16
22 Kjell Pettersson-Haid Beneteau Oceanis 40 Alva Marina SWE 2022 WSS 1,180
23 Per-Olof Kjellberg OMEGA 36 EMMALINA 211 Kungsörs SS 1,222
24 Stefan Maxe Dehler 33 Par Blue 11052 TSS 1,233
25 Toni Blomkvist Elan 40 Unplugged 6698 SSA 1,275

Startlista Racingklass 1 start kl 10:xx
Startnr Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnummer Båtklubb SRS-tal 
31 Mats Lundberg Dehler 22 Johan Blööth SW 11118 BSL 0,983
32 William Andersson Ohlson 22 Chaos 155 Enköpings Segelsällskap 0,997
33 PETER JANSSON APHRODITE 22 FALCON 19 BSL 1,033
34 Joakim Axelsson Mini-Compis Minion swe 8961 SSÅV 1,044
35 Peter Kross Elvström Mustang MiniMe 140 BoSS 1,054
36 Bertil Johansson Nordisk kryssare 5½ Joulie 21 Bsl 1,082
37 Kjell Söderberg Beason 31 Bea 276 SSAros 1,092
38 Gunnar Zeeck Comfort 30 Cinderella 117 SSAros 1,093
39 Anders Berglind M30 Perhaps 4 SSA 1,145
40 Carl Helin Crown31 Blåtunga S100 BSL 1,148
41 Björn Forsberg Omega 34 Vivace 38 SS Aros 1,163

Startlista Crusingklass start kl 10:xx
Startnr Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnummer Båtklubb SRS-tal 
10 Sigurd Friborg Shipman 28 Penelope 4191 WSS 1,023
11 Piotr Hapanowicz RJ 85 Smuga 185 WSS 1,057
12 Jan-Peter Löfstrand RJ85 Arraqua S221 KFUM Freden 1,057
13 Janne Andersson NF Miss air 270 Enköpings segelsällskap 1,060
14 håkan hammarqvist bavaria32 millan2 12333 wss 1,088
15 Erik Otterheim Albin Scampi Born Free S5489 WSS 1,097
16 Anders Kullstam Murena Lady M SWE 227 TSS, Torshälla Segelsällskap 1,102
17 Daniel Hedlund Hanse 331 Winny 2 Swe 103 BSL 1,109
18 Lars-Göran Birgersson Avance 36 Traviata SWE 8053 SS Svearna 1,129
19 Hans Källbäck Facil 35 Anna 29 BBK 1,14
20 Jan Blomkvist RB 98 Nereid 21 Båtsällskapet Lögarängen 1,141
21 Jan Eklund Compis 36 KalaNag 99 SSA 1,16
22 Kjell Pettersson-Haid Beneteau Oceanis 40 Alva Marina SWE 2022 WSS 1,180
23 Per-Olof Kjellberg OMEGA 36 EMMALINA 211 Kungsörs SS 1,222
24 Stefan Maxe Dehler 33 Par Blue 11052 TSS 1,233
25 Toni Blomkvist Elan 40 Unplugged 6698 SSA 1,275

Startlista Racingklass 1 start kl 10:xx
Startnr Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnummer Båtklubb SRS-tal 
31 Mats Lundberg Dehler 22 Johan Blööth SW 11118 BSL 0,983
32 William Andersson Ohlson 22 Chaos 155 Enköpings Segelsällskap 0,997
33 PETER JANSSON APHRODITE 22 FALCON 19 BSL 1,033
34 Joakim Axelsson Mini-Compis Minion swe 8961 SSÅV 1,044
35 Peter Kross Elvström Mustang MiniMe 140 BoSS 1,054
36 Bertil Johansson Nordisk kryssare 5½ Joulie 21 Bsl 1,082
37 Kjell Söderberg Beason 31 Bea 276 SSAros 1,092
38 Gunnar Zeeck Comfort 30 Cinderella 117 SSAros 1,093
39 Anders Berglind M30 Perhaps 4 SSA 1,145
40 Carl Helin Crown31 Blåtunga S100 BSL 1,148
41 Björn Forsberg Omega 34 Vivace 38 SS Aros 1,163

42 Fredrik Olander Dehler 29 mk2 LAXEN SWE344 JKV 1,174
43 Björn Sandberg CB66 OneDesignCenter.se SWE 63 JKV, Jollekappseglarna Västerås 1,178
44 Peter Karlsson CB66 Koppen SWE-48 JKV 1,178
45 Hans Ringkvist Scanmar 345 SeaYa 35 Torshälla Segelsällskap 1,178
46 Stefan Fors First 31.7 Försten 732 SSA 1,178
47 Håkan Borgh Stress 107 Cr Panik SWE-3 Strängnäs segelsällskap 1,179
48 Anders Grinneby Smaragd GUL 196 Geddeholms BK 1,188

Startlista Racingklass 2 start kl 10:xx
Startnr Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnummer Båtklubb SRS-tal 
61 Fredrik Edberg Dehler 32 Spirit SWE -83 SSSv 1,206
62 Erik Mårtén Two Star 36 Tora SWE 26 SS Aros 1,227
63 Marcus Österberg Dehler 33 Cr Dagmar Swe-2 WSS 1,232
64 Bertil Orrvik Dehler 32 Trixie SWE 41 Mariefreds Båtklubb 1,238
65 Henrik Borg One-Off Mithril SWE1 WSS 1,24
66 Gunnar Stein X-34 Elisa 10950 SSSvearna 1,258
67 Peter Hallgren First 36,7 Marianne 7867 WSS 1,282
68 Mikael Gustavsson Arcona 340 Mizar SWE40 Westerås Segelsällskap 1,283
69 Lars Cederblad Arcona 340 Sjöstjärna SWE 19 WSS 1,293
70 Johan o Charles Tillander Dehler 36 JV Stormsteg SWE 145 SS aros 1,295
71 Peter Brorson First 40,7 Tresca SWE 9335 WSS 1,338
72 Anders Hallgren Beneteau First 44,7 Koko kai 4477 WSS 1,381

42 Fredrik Olander Dehler 29 mk2 LAXEN SWE344 JKV 1,174
43 Björn Sandberg CB66 OneDesignCenter.se SWE 63 JKV, Jollekappseglarna Västerås 1,178
44 Peter Karlsson CB66 Koppen SWE-48 JKV 1,178
45 Hans Ringkvist Scanmar 345 SeaYa 35 Torshälla Segelsällskap 1,178
46 Stefan Fors First 31.7 Försten 732 SSA 1,178
47 Håkan Borgh Stress 107 Cr Panik SWE-3 Strängnäs segelsällskap 1,179
48 Anders Grinneby Smaragd GUL 196 Geddeholms BK 1,188

Startlista Racingklass 2 start kl 10:xx
Startnr Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnummer Båtklubb SRS-tal 
61 Fredrik Edberg Dehler 32 Spirit SWE -83 SSSv 1,206
62 Erik Mårtén Two Star 36 Tora SWE 26 SS Aros 1,227
63 Marcus Österberg Dehler 33 Cr Dagmar Swe-2 WSS 1,232
64 Bertil Orrvik Dehler 32 Trixie SWE 41 Mariefreds Båtklubb 1,238
65 Henrik Borg One-Off Mithril SWE1 WSS 1,24
66 Gunnar Stein X-34 Elisa 10950 SSSvearna 1,258
67 Peter Hallgren First 36,7 Marianne 7867 WSS 1,282
68 Mikael Gustavsson Arcona 340 Mizar SWE40 Westerås Segelsällskap 1,283
69 Lars Cederblad Arcona 340 Sjöstjärna SWE 19 WSS 1,293
70 Johan o Charles Tillander Dehler 36 JV Stormsteg SWE 145 SS aros 1,295
71 Peter Brorson First 40,7 Tresca SWE 9335 WSS 1,338
72 Anders Hallgren Beneteau First 44,7 Koko kai 4477 WSS 1,381
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Mälargatan 

Sjötullsgatan
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TÄVLANDE BÅTAR

TULLHUSHAMNEN

Utställare
BC Marin AB
Bilia Personbilar
Båtresurs AB
Ceteri Kapitalförvaltning
Cover Up Kapellmakeri
Grant Thornton (Revision)
Gullbergs Marina AB
Instant Management AB
Kajens Café  
Länsförsäkringar Bergslagen

Medborgarskolan 
Oxelösunds Båt o Motor
Pir 28
Plusab AB
Riksbyggen Västerås
Seaquip Boathandling AB (Djurö båtvarv)
Sjöevent i Vås AB
SÄKRA Västerås AB
VFB AB
Västerås Marinservice

Västerås Segelservice AB
Yachtcharter i Västerås
Hässlö Spa
Sjöevent i Vås AB
SÄKRA Västerås AB
VFB AB
Västerås Marinservice
Västerås Segelservice AB
Yachtcharter i Västerås
Hässlö Spa

Stort och Publikvänligt
VSS Höstkroken Inshore har 
på kort tid blivit en av landets 
största och  mest publikvänli-
ga kappseglingar. Med alla 
aktiviteter i land och efter Tull-
hushamnen har det också bli-
vit en attraktiv mässa och ett 
utställningstillfälle för olika 
typer av företag.

Större eventområde 
och egna mässtält
För 2014  satsar vi också på ett 
större eventområde med ett 
stort Panoramatält för 500 
personer samt individuella 
mässtält i toppmodell 3x3 m 
utplacerade över hela event-
området och längs kajen. 
Mässtälten blandas med ba-
rer, mat och andra aktiviteter.

Många Utställare från 
olika branscher
I år kommer vi att få se utstäl-
lare av segel - och motorbåtar, 
båtprylar, motorer, riggutrust-
ning, segel , båtvagnar, bilar, 
och elbilar, försäkring och fi-
nansiering,  Sjönära boende, 
Seglingscharter i varma hav, 
Marina kollektioner och seg-
larkläder i kläduppvisning och 
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Eventområde



2014

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

12-13 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se
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