
12–15 september

Festligt, folkligt  
och fullsatt!

ARRANGERAS AV

Välkommen  
till årets seglar-  
och hamnfest!
Business Sailing Cup • Nya Höstkroken Inshore 
Allsvenskan i Segling • Stor hamnmässa  
Underhållning & aktiviteter
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Västerås Sailing Week är ett nytt event i stan som 
vuxit fram ur WSS Höstkroken Inshore och dess 
unika koncept som kombinerar kappsegling med 
hamnfest och företagsmässa. Programmet är 
fullspäckat och vi erbjuder något för alla, ung som 
gammal, båtintresserad eller ej. Som mest lockade 
tidigare års hamnaktiviteter över 10 000 besöka-
re! Ett rekord som eventuellt kan överträffas i år 
då vi laddat på med mer aktiviteter än någonsin!

Mellan 500-700 seglare intar Tullhushamnen  
där du hittar allt från världselit till familjeseglare.  
Alla tävlingar sker precis utanför hamnen och  
är väldigt enkelt att följa med hjälp av  
kommentatorer och livesändningar. På land  
råder full aktivitet med företagsmässa, utställare, 
prova på segling och massa underhållning.

Mälarens största  
seglar- och hamnfest!
Välkommen till Västerås Sailing Week 2019. Eventet kombinerar Höstkroken - 
Mälarens och en av Sveriges största kappseglingar med finalen i Allsvenskan 
- Kvalplatser till Sailing Champions  League står på spel. Evenemanget går av 
stapeln i Tullhus hamnen den 12-15 september och arrangeras av Westerås 
 Segel sällskap, WSS och JolleKappseglarna Västerås, JKV. 

12–15 
september

WSS Höstkroken Inshore blev snabbt en av  
Sveriges största kappseglingar med sitt unika  
koncept. Kappseglingarna på sjön vägs upp av  
en fartfylld hamnfest innehållandes företagsmässa, 
underhållning och regattamiddag. 
Konceptet uppmärksammades redan 2013 då  
Westerås Segelsällskap fick motta utmärkelsen  
som ”Årets kappseglingsarrangör i Sverige”.
Västerås Sailing Week satsar på samma unika  
koncept men med ännu mer segling. 
Du är varmt välkommen!
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Business Sailing Cup
En sjukt spännande utmaning för hela kompisgänget eller företaget!  
Nya Business Sailing Cup seglas den 12 september och har  
begränsat med platser.

Årets Business Sailing Cup med toppmoderna J/70 på bilden till vänster. 2016 års  
vinnare i Business Cup (bilden till höger), Christer Thane med sitt lag Stora Fasad.

 Häng på!J/70 kappsegling! ”Det finns ingen  bättre upplevelse än  riktig kappsegling”

Begränsat  
med platser! 

Säkra din plats redan  
idag på vår hemsida!

www.sailing-week.se

Du och ditt lag om 4 personer  
seglar och tävlar i samma segelbåt 
och racingbana som proffsen gör  
i Allsvenskan. Tillsammans med ditt 
lag seglar du en J70 med en av oss 
tillhandahållen professionell kapten, 
alltså 5 personer i båten. Du som 
företag eller organisation tar med 
dina kollegor eller kunder i ett riktigt 
seglingsäventyr i tävlingsformat.  
Varje deltävling sker med 6 båtar.

Business Cup i J/70- 
båtar. Bilden är från  

Allsvenskan i Segling 
som kör samma format 

som vi kommer köra. 
Man kommer inte bara 
känna känslan av frihet 

och adrenalinet, du 
kommer också  
lära känna din  

besättning på en  
helt ny nivå.

TIDER ATT HA KOLL PÅ
11:30 Gemensam lunch med information  
 om tävlingsupplägget
12:00 Professionell seglare berättar
12:50 Första turen Åskådarbåt lämanar hamnen
13:00 Tävling går igång och separataktivitet  
 på land för de som inte seglar just då 
18:00 Finaler
19:30 Business Dinner står serverad
20:00 Prisutdelning
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Regattan kommer bestå av en distanskappsegling på fredagen som 
sträcker sig över flera fjärdar och på lördagen seglas den klassiska 
Höstkroken-banan på inre och yttre Västeråsfjärden. Deltävlingarna 
summeras i ett sammandrag för att utse en totalvinnare. 
Tävlingen kommer därutöver innehålla ett flertal tävlingskategorier,  
t.ex. short-handed, bästa tjejbåt, längst tillresta mm. Höstkroken består 
av två klasser, en racingklass och en cruisingklass med egna starter.
Till årets event introduceras också Lilla Höstkroken, en jollekapp-
segling. Tävlingsdag är söndag 15 september och anmälan är öppen 
för både aktiva och nybörjare som vill testa på kappsegling. Egen  
jolle behövs inte. Mer info finns på hemsidan, sailing-week.se!

Höstkroken växer!
För åttonde året i rad arrangeras Nya Höstkroken Inshore,  
13-14 september. I samband med Sailing Week expanderar 
årets tävling till att bli en 2-dagars regatta med tävlingar 
både på fredagen och lördagen. Förhoppningen är därmed 
att locka fler seglare ifrån större delen av Mälarregionen 
och Stockholmsområdet.

TIDIGARE VINNARE RACINGKLASSEN:

2012: Joakim Persson, WSS  2016: Anders Helmrich, SS Aros 
2013: Joakim Persson, WSS  2017: Anders Jakobsson, JKV 
2014: Anders Helmrich, SS Aros  2018: Anders Helmrich, SS Aros 
2015: Björn Olsson, JKV  2019: UPP TILL BEVIS! 
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Alla länder som deltar i  
Sailing Champions League.

Allsvenskan i Segling!
Världens seglare samlas årligen i en uppgörelse om vilken klubb 
som är bäst - Sailing Champions League! Topp 5 i Allsvenskan 
ger en av de eftertraktade platserna och det är under Västerås 
Sailing Week det kommer att avgöras.

TIDIGARE VINNARE:
2015: Kungliga Svenska Segelsällskapet
2016: Cape Crow Yacht Club
2017: Kungliga Svenska Segelsällskapet
2018: Kungliga Svenska Segelsällskapet
2019: FINALEN I VÄSTERÅS 13-15 SEPTEMBER!

Kappseglingarna avgörs i så kallade sprintseglingar med sex stycken 
likadana segelbåtar av typen J/70. Sprintsegling innebär att varje 
kappsegling tar ca 10 – 15 minuter. Under tre tävlingsdagar är ambitionen 
att hinna med upp till 45 kappseglingar (ca 15 stycken per klubblag). 
Kappseglingarna är direktdömda på vattnet, först i mål vinner.

Formatet är relativt nytt inom segling och ger helt nya förutsättningar  
för publiken att följa med. Tävlingarna seglas extremt nära land och med  
kommentatorer och livesändningar så är det riktigt roligt för vem som 
helst att följa. Vinnaren efter helgen i Västerås får kalla sig ”Sveriges  
bästa kappseglingsklubb” och kvalar sig till Sailing Champions League. 
Självklart har Västerås med ett lag!

Detta är  banan!
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Mässtält
Marknadsstånd
Ev. mässtält
Parkering
”prova-på” segling
Ev. aktiviteter
Mälarkrogen
Publikplatser
Kappseglingsområde
Hamn
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Området

1. Mässtält   
2. Marknadsstånd   
3. Mässtält
4. Parkering   
5. ”Prova-på” segling   
6. Aktiviteter   
7. Mälarkrogen   
8. Publikplatser   
9. Kappseglingsområde   
10. Hamn

Läs mer på 

hemsidan!
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JKV sysslar precis som namnet säger, med jollekappsegling i alla 
dess former. Verksamheten startade 1974 och har sedan dess haft 
som syfte att utveckla och träna duktiga kappseglare till att nå 
världseliten. Den främsta, Marit Söderström tog en silvermedalj  
i OS i Seoul. I Sverige är vi kända som duktiga arrangörer av kapp-
seglingar och har blivit både nominerade och utsedda till årets  
arrangör av Svenska Seglarförbundet. Vi bedriver verksamhet året 
runt för alla åldrar. På sommaren har vi även vår väldigt populära 
seglarskola där ca 170 barn samlas och har kul under lovet. Vårat 
klubbhus hittar du på Framnäs.

På Sailing Week kommer du hitta oss lite överallt. Bland annat  
deltar vi i Allsvenskan samt så får du jättegärna testa våra  
segelbåtar på prova-på seglingen. 

WSS grundades 1883 och är därmed en av Sveriges mest anrika 
segelklubbar. Klubben har sitt hem på klubbholmen Kedjeön i 
Ridöarkipelagen, ca 1,5 timmars segling från Västerås. Klubben 
har som målsättning att arrangera kappsegling samt trevligheter 
så som midsommarfirande och kräftskiva på ön varje år. 

Ön är utrustad med hamn, klubbhus, bastu, jollebrygga och  
2st övernattningsstugor, tillgängligt för medlemmar att utnyttja.  
När solen skiner besöks ön flitigt och gemenskapen är god längs 
bryggan med gemensamma grillkvällar mm. Du är välkommen  
att besöka oss under hela sommaren och varför inte bli medlem  
i stans äldsta segelsällskap!

Vi bemannar bland annat startfartyg, företagsmässa och scenen. 

Westerås Segelsällskap

JolleKappseglarna Västerås

www.jkv.se

www.wss.se



Prova-på-segling 
Har du alltid drömt om att få segla men inte fått chansen? Passa på att testa  
segling under hela helgen. Både vuxna och barn, alla är välkomna att testa!
Om du är riktigt intresserad så kan vi ordna så du får hänga med på en av  

tävlingsbåtarna och uppleva rikigt kappsegling på högsta nivå. 
Bara att höra av dig till oss så löser vi det. 

ONSDAG
17:00 Möjlighet för deltagare i 
 Business Sailing Cup att träna.

TORSDAG 
13:00 Business Sailing Cup 
18:00 Finaler Sailing Cup 

FREDAG 
10:00 Första start Höstkroken  
 (dag 1 av 2)
14:00 Första start Allsvenskan  
 (dag 1 av 3)
15:00 Invigning av Mälarmässan
16:00 Målgång Höstkroken
19:00 Sailing Dinner 

LÖRDAG 
09:00 Första start Allsvenskan  
 (dag 2 av 3)
10:00 Första start Höstkroken  
 (dag 2 av 2)
10:00 Mässan öppnar, aktiviteter
15:00 Målgång Höstkroken
17:00 After Sail 
17:30 Prisutdelning Höstkroken
19:30 Regattamiddag 

SÖNDAG 
09:00 Första start Allsvenskan  
 (dag 3 av 3) 
10:00 Mässan öppnar, aktiviteter
10:00 Första start Lilla Höstkroken 
14:30 Prisutdelning

Läs mer på : www.sailing-week.se

Hela  schemat på hemsidan!Program 2019! 

EVENTANSVARIG
Jonas Carrass, 
073-400 35 70 
jonas@carrass.one

MEDIAANSVARIG
Andreas Vasberg,  
073-622 02 96
andreas@vasberg.se

SÄLJADMINISTRATION 
Patric Lundh  
072-303 3326
patric@lundh.org
Ing-Marie Berndtsson,  
072-325 09 47
ing-marie@hostkroken.se

HÖSTKROKEN
Robert Wahlén,  
070-957 81 55
robert@hostkroken.se

ALLSVENSKAN
Hugo Björklund  
073-041 53 31
hugo.bjrklund@gmail.com

EKONOMIANSVARIG
Jan Pardeby 
073-520 17 03
jan.pardeby@gmail.com

BUSINESS CUP
Tomas Wistrand 
070-626 20 50
tomas@roomsupport.se
Reidar Lindskog  
070-431 10 00
reidar.lindskog@sakra.se

PRESSANSVARIG
Niclas Holm  
070-674 22 12
niclas.holm@accessor.se

Kontaktinfo


