
För sjunde året i rad hälsar Westerås 
Segelsällskap (WSS) varmt välkommen 
till årets upplaga av stadsnära segling 
vid Tullhuskajen i Västerås, WSS Höst-
kroken Inshore. Kappseglingen är för 
många Västeråsseglare en självklar 
aktivitet i slutet av sommaren men även 
långväga besättningar tar sig hit med 
sina båtar för att deltaga i denna unika 
kappseglingstävling där alla kan vara 
med -  från välsmorda tävlingsseglare i 
race-klassen till familjer och livsnjutare 
i cruising-klassen.

Vår ambition är att genom det 
publikvänliga läget med start, 
rundning och mål utanför 
Tullhuskajen i Östra hamnen 
erbjuda en stadsnära kappseg-
lingsupplevelse men också att 
inspirera till båtliv i vår vackra 
Mälarskärgård. Förutom själva 
kappseglingen bjuder vi in till 
folkfest för hela familjen med 
bl.a företagsmässa för de stora, 
aktiviteter för de små och un-
derhållning för alla. 

Vi kickar igång med företags-
mässan fredagen 7 september 
som har officiell invigning 
15:00  och after work med un-
derhållning. På lördagen är 
det dags för evenemangets 
huvudaktivitet, kappseglingen  
med start 10.00 och målgång   

ca 14.00. Sedan blir det förstås 
prisutdelning och after sail!  
De kringliggande restaurang-
erna på Tullhuskajen öppnar 
dörrarna för seglare och pu-
blik att mötas i spännande 
samtal om tävlingsresultat, 
båtliv och annat. 

Under lördagen finns Clow-
nen Max på plats för att stoja 
och leka med barnen och man 
kan också bli ansiktsmålad. Vi 
hoppas också att våra frivilliga 
sjöräddare från Svenska Sjör-
äddningssällskapet ska finnas 
på plats - om ingen ute på Mä-
laren råkar i nöd och de måste 
ge sig ut för att bistå kommer 
de att angöra Tullhushamnen 
med sina båtar! Som frivilliga
sjöräddare, vid sidan av sina
ordinarie arbeten, är de be-
redda att rycka ut dygnet runt, 
året runt. 

Vi har heller inte missat att 
det är valtider så du kan också 
träffa och prata med Västerås 
lokala politiker under dagarna 
och se hur de klarar sig i poli-
tikerdebatten under lördags-
eftermiddagen. Kanske är du 
också nyfiken på att få veta hur 
de tänker främja båtlivet i Väs-
terås eller hur vi ska värna 
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unika naturintressen på våra 
Mälaröar? 

Flera av Västerås närliggande 
båtklubbar finns i år repre-
senterade på mässan för att 
berätta om sina verksamheter. 
Genom att engagera sig i en 
båtklubb kan man som ny båt-
ägare få mycket hjälp och stöd 
av erfarna sjöbusar, som kan 
både Mälaren och skärgården 
utan och innan, men också 
möjlighet till trevlig samvaro 
på någon av våra fina klubb-
holmar. Att delta i föreningsliv 
med andra som delar intresset 
för båt- och sjöliv är ett härligt 
sätt att umgås och vistas ute i 
naturen, oavsett om man gil-
lar segling eller hellre tar sig 
fram med motor. Alla klubbar 
har en egen klubbholme med 
bryggplatser och trevliga säll-
skapsytor i närheten av Väs-
terås dit man alltid är välkom-
men, som medlem men också 
som gäst. 

För en förening som WSS är 
Höstkroken Inshore det största 
vi arrangerar under året och vi 
är både stolta och glada att det 
med åren blivit en uppskattad 
familjefest som lockar både 
Västeråsare och gäster utifrån, 

seglare likväl som publik. Så 
än en gång, varmt välkommen 
till Tullhushamnen 7 - 8 sep-
tember, jag hoppas vi ses! 

Anna Fredqvist
Ordförande 
WSS Westerås Segelsällskap

”Segelsällskapet Aros 
vill arbeta för

att bibehålla och
förädla intresset 
för kappsegling
och en trevlig

samvaro mellan
båtklubbarna”

Eva Stenström
Ordförande SS Aros


