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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

11-12 september

ARRANGÖR: WESTERÅS SEGELSÄLLSKAP
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2015
11-12 september vid Östra hamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!

Mälarens största kappsegling!

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 fl era 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”



11-12 september vid Östra hamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!

Mälarens största kappsegling!

Tuffa tag under dagen.

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning. Nu skall vinnaren bada!

Glatt gäng på tjejbåten.
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Superdrag  hela dagen, å natten!

Fredag kväll 11/9
BACK TO THE 80´s
80-talsfesten du sent ska glömma…
Dags att ta fram 80-tals kläderna och 
dansa loss till en riktig nostalgifest! 
På scen: Syd-Ekman, Rille Live Act och 
DJ Bushwanker

Fredag
Rille Live Act, ett mycket erfaret 
Partyband bestående av fyra 
eminenta musiker ifrån världs-
metropolen Eskilstuna! Med 
spelglädjen på topp och med 
en bred repertoar bestående av 
allt ifrån pop och rock till bal-
lader och brinnande schlagers, 
tar vi oss an scenen på hamn-
festen, vi ses där!

Fredag
Med massor av hits i bagaget 
bjuder Tommy Ekman från Free-
style och Micke Syd från Gyllene 
Tider på en kavalkad av tidlösa 
låtar. Syd & Ekman och showen 
”30 år av hits”. Här levereras 
låtar som publiken garanterat 
sjunger med i varenda stavelse 
från början till slut.



Superdrag  hela dagen, å natten!
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Lördag
Rytterne Röj levererar under kvällen en covershow du sent ska glömma! Jan 
Johansen gästar dem under kvällen och river av klassiska rockcovers. 
Det blir en kväll att minnas!

En framgångsrik och rutinerad artist, 
med en omisskännlig röst bjuder på skön 
middagsunderhållning tillsammans med 
Rytterne Röj.

Jan Johansen

Lördag dag 12/9
Pettson och Findus kommer på 
besök igen. Pirat-tema på kajen 
med diverse överraskningar. 
Trubadur underhåller på kajen.

Lördag kväll 12/9
Regattafesten för alla 
båtlivsälskare
På scen: Jan Johansen, 
Rytterne Röj och 
DJ Bushwanker

Koggen Roter Teufel lägger till!
Se sista sidan

Patrask överfaller bryggan

Findus & Pettson käbblar på
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Stort Eventområde och Mässa



Hela Tullhusområdet och tullhuskajen fylls av mässtält och utstäl-
lare 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 underhåll-
ning 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. Digitala affi chtavlor  över 
hela Västerås samt stora infartstavlor. Affi scher på bryggorna i Västerås alla 
båthamnar, ca3500 platser. Ett antal helsidesannonser i Västerås Tidning.

Stort Eventområde och Mässa



2015
WSS - Tomas, Reidar och Jesper 

mottager utmärkelsen vid 
Svenska Seglarförbundets 

Seglargala i Båstad.

Båttillbehör & fritid

WSS samarbetspartner 2014

Lite av det som händer
Från torsdag kväll: Tälvlande båtar intar Tullhushamnen
Fredag 11 september
Fred morgon: Mässdeltagare etablerar sig på mässområdet  

och i sina tält.
15.00  Tävlingen inviges. Kanon salut av Hansaskeppet 

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

16.30  Hamnfesten startar med After work och Trubadur 
18,30  ”Back to the 80´s”. Artister och 80-tals buffe´.  

Se sid 4.  
Lördag 12 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 ham-

nen 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. 

Roter Teufeln
I samband med WSS seglingsevent 2015, kommer vi 
att få besök av det nyrenoverade Hansaskeppet Kog-
gen ”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
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