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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



2014
12-13 september

Festligt, folkligt och jättefullsatt!

WSS, Westerås Segelsällskap, vidareutvecklar Mälarens
 - och en av Sveriges största kappseglingar. 

Publikens segling
Genom start och mål utanför Tullhushamnen blir det en publikvänlig regatta för stora kölbåtar från hela Mä-
larregionen. 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 
Fredagen inleds på eftermiddagen med Mässan och senare 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, vis-
ning 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 ”sjöliv och prak-
tiskt båtägande”

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

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

Välkommen till Mälarens 
roligaste Seglingsevent !



Festligt, folkligt och jättefullsatt!

Ett vikingaskepp på väg att gå i mål i råseglarklassen.

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning, Jocke etta igen...

Fullsatt regattamiddag. Sång, musik och dans på bord 
och bänkar.



Lite om det som händer
Fredag 12 september
• Tävlingsbåtarna intar Tullhushamnen
• På eftermiddagen utställningar av båtar, bilar, 

båtprylar sjökläder, chartersegling och mycket 
mera

• Kväll: Seglarpub med underhållning i Eventbyn
Lördag 13 september
• Publikvänlig regatta på Västeråsfjärden
• Start och mål utanför Tullhushamnen
• Deltagare från hela Mälarregionen
• Mässan från fredaqgen fortsätter 
• Båtarna ligger vid Tullhushamnen före och  

efter kappseglingen
• Aftersail, musik, modevisning, prisutdelning 

och regattamiddag med Kajplats 9 i Eventbyn.    

2014

Vi ses

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

Glad utställare visar 
sjökläder i sin monter.
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