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

9-10 september 2016

ArrAngör: Westerås segelsällskAp

Vill du
 också 

vara m
ed? 

VÄSTERÅS

HAMN
FESTEN

www.hamnfestenvasteras.se

Lite av det som händer
Från torsdag kväll: Tälvlande båtar intar Tullhushamnen
Fredag 9 september
Fred morgon: Mässdeltagare etablerar sig på mässområdet  

och i sina tält.
15.00  Tävlingen inviges. Kanon salut av Hansaskep-

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

16.30  Hamnfesten startar med After work och Trubadur. 
18,30  Partypatrullen med gästartist Tommy Nilsson  

Se sid 4.  

Lördag 10 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 

hamnen 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. 

2016

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

Marinelektronik • Försäljning • Installation • Reparation

För ett enklare och roligare båtliv
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Lägenhetshotell, festvåning och
 konferens i Västerås City

Välkommen önskar Team Sabria  •  021-12 28 50  •  Stora Torget 5  •  www.salongjohnas.se

Gilla och dela 
oss på 

Vi tillhör en 
av världens 

främsta 
Intercoiffure 

salonger

Njut i en lugn, kreativ 
miljö hos oss

Nagelförlängning

350:-
Shellack som håller 2-4 v

220:-
Manikyr 150:-

Elevklippning 

190:-
Elevfärgning från 

490:-
(De har handledare)

20%
på alla 
Redken

produkter
Gäller t.o.m. 15/3

Alla nya kunder 
får en färg/plock 

av bryn och 
lyxinpackning 
vid bokning av 

behandling 
(värde 480:-) 

Gäller hos ordinarie frisörer 
och t.o.m. 15/3

För att ta del av ovanstånde erbjudanden uppge "Västerås Tidning" vid bokning

WSS samarbetspartner 2015

WSS - Tomas, Reidar och Jesper 
mottager utmärkelsen vid 
Svenska Seglarförbundets 
Seglargala i Båstad.
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 Alla kan delta och ingen tidigare seglarerfarenhet krävs. Ombord på varje båt 

�nns en erfaren coach som säkerställer att alla lagen tar sig runt banan så 
snabbt och e�ektivt som möjligt. Under tävlingen har vi speaker på land som 

kommenterar racen och håller stämningen på topp. Tävlingen kantas med 
mingel, tilltugg, dryck och pristudelning. Vill man delta på middagen och

fredagsfesten så underhåller Partypatrullen som gästas av Tommy Nilsson.

PRISER
Datum:  30 juni och 1 juli 
Pris per person för KSSS Officiella Partners:  1 595 kr exkl moms
Pris per person för företag utanför KSSS partnergrupp: 1 995 kr exkl moms

I priset ingår segling, tilltugg med dryck, ”The Business Meeting” - mingel, inspiration och prisutdelning.   

ANMÄLAN
För bokning och vid frågor, vänligen kontakta  Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

Klädsel
Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på plats samt även seglarställ finns att låna. 

Alla kan deltaga, ingen tidigare seglingserfarenhet krävs.
Program
Banan är en krysslänsbana och varje race tar cirka tio minuter att segla (3 - 6 race per lag vid respektive event). Vi 
lägger banan så nära land det går, så att det är enkelt att följa tävlingen från kajkanten. Snabba byten av lagen på 
vattnet genomförs mellan racen med hjälp av Rib-båtar.  

PASS 1 - 30 juni eller 1 juli
11.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna, mingel  
 med dryck och tilltugg. Presentation av seglings 
 aktiviteten av AtSea events.

12.30  Start av dagens första race.

14.30  Seglingarna avslutas följt av ”The Business 
 Meeting” - mingel och inspiration.

15.30  Prisutdelning.

PASS 2  - 30 juni eller 1 juli
14.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna. 
 Inledning med ”The Business Meeting” 
 - mingel och inspiration. 

15.30  Presentation av seglingsaktiviteten. 

16.00  Start av dagens första race.

18.00 Seglingarna avslutas följt av mingel och tilltugg.

19.00 Prisutdelning. 
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Kappseglingspassets tider: 
14:00 - WSS och Västerås Tidning hälsar välkomna 
 - Inledning med ”the Business Meeting”
 - ”Hemlig Gäst”
  - Mingel och inspiration 
 - Presentation av Alla Lag om 6p och seglingseventet  
 - Start av dagens första race 

18:00 - Seglingarna avslutas med mingel, drink och tilltugg
 - Prisutdelning
 - Middag med underhållning

För företagare i Västmanland

arrangörer:

WSS Höstkroken Inshore hälsar dig och ditt 
gäng välkommen att delta i kappseglingen

Cup
9 september
2016

Ta med dina 
kollegor, partners 
och kunder!
Delta i årets vågigaste seglarevent 
och heja fram årets vinnare av 
Västerås Tidnings Business Cup.

Parallellt i Tullhushamnen invigs 
Höstkrokens landmässa kl 15:00.

Den o�ciella a�er worken startar i 
serverings/tävlingsområdet

 
För anmälan och mer info:
Tomas 070-626 20 50
tomas@roomsupport.se 
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Lägenhetshotell, festvåning och
 konferens i Västerås City annons
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 Din annons ligger på detta uppslag 
som finns i Mässtidningen, samt din 
annons kommer att synas i foldern 

i ett år framåt.
Mässtidningen går ut i 93.000 ex 
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9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning. 

Glatt gäng på tjejbåten.

Bildspel från Höstkroken 2015

9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Tuffa tag under dagen.

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 flera 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”

kappsEgla
ndE båta

r

 1 sjöevent

 2 bc marine

 3 bilia personbilar

 4 bilia personbilar

 5 tuvorna hamn ab

 6 nymans ur

 7 svenska batterilagret ab

 8 cag mälardalen

 9 stora Fasad ab

 10 Enics sweden ab

 11 grant thornton

 12 handelsbanken

 13 kpmg ab

 14 swedbank

 15 plusab ab

 16 berotec

 17 sit down

 18 vafab miljö

 19 Wss Entré & publikinformation 

 20 schenströmska herrgården

 21 abb

 22 citypraktiken

 23 västerås rekondcenter

 24 mälarenergi ab

 25 björks resor

 26 kvänum kök (Kitchen Pro i Västerås AB)

 27 hjertmans sweden

 28 båt-sam ab

 29 västerås segelservice ab

 30 Johan tillander ab

 31 Wa båtkapell och inredning ab

 32 gullbergs marina

 33 pir 28 ab

 34 salong Johnas

 35 room apartment hotel

 36 3steg 

 37 Wss regattaexpedition

 38 utescen 

 39 koggen roter teufel

 40 mälarhamnar ab

 41 a-grill

 42 kajens café

 43 kajplats 9
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9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning. 

Glatt gäng på tjejbåten.

Bildspel från Höstkroken 2015
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Mälarens största kappsegling!

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.
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Tuffa tag under dagen.

Prisutdelning.

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

 

1
2

3
40

39

4

5
6

7
8

34

35
36

33
32 31

30
29

28
27 26 25

24

23
22

42

21

20
19

18
17

16

15
14

13
12

11
10

9

41

43

annons

1 1

9-10 september 2016

EvEntområdE  •  utställarE  •  partnErs

För ett enklare och roligare båtliv

annons

annons

annons annons

annons annons

annons

0
2

1 
- 

10
 1

2
 7

0
 | 

in
fo

@
ro

o
m

s
u
p

p
o

rt
.s

e

Lägenhetshotell, festvåning och
 konferens i Västerås City annons

annons

annons

annonsannons

annons

annons

 Din annons ligger på detta uppslag 
som finns i Mässtidningen, samt din 
annons kommer att synas i foldern 

i ett år framåt.
Mässtidningen går ut i 93.000 ex 

samt 3.000 ex delas ut på Mässan.

2015 års utställare

annons

annons

annons

annons

start/

målgång

publik &
EvEnEmang

scEn

pa
no

ra
m

at
äl

tba
rE

r

bar & kök

tu
llh

ushamnEn 

tu
llh

usEt 

gardErob
& logE

toalEtt

mEdEltidsskEppEt

koggEn

scEn

9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning. 

Glatt gäng på tjejbåten.

Bildspel från Höstkroken 2015

9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
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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 flera 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”
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 1 sjöevent

 2 bc marine

 3 bilia personbilar

 4 bilia personbilar

 5 tuvorna hamn ab

 6 nymans ur

 7 svenska batterilagret ab

 8 cag mälardalen

 9 stora Fasad ab

 10 Enics sweden ab

 11 grant thornton

 12 handelsbanken

 13 kpmg ab

 14 swedbank

 15 plusab ab

 16 berotec

 17 sit down

 18 vafab miljö

 19 Wss Entré & publikinformation 

 20 schenströmska herrgården

 21 abb

 22 citypraktiken

 23 västerås rekondcenter

 24 mälarenergi ab

 25 björks resor

 26 kvänum kök (Kitchen Pro i Västerås AB)

 27 hjertmans sweden

 28 båt-sam ab

 29 västerås segelservice ab

 30 Johan tillander ab

 31 Wa båtkapell och inredning ab

 32 gullbergs marina

 33 pir 28 ab

 34 salong Johnas

 35 room apartment hotel

 36 3steg 

 37 Wss regattaexpedition

 38 utescen 

 39 koggen roter teufel

 40 mälarhamnar ab

 41 a-grill

 42 kajens café

 43 kajplats 9
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 Alla kan delta och ingen tidigare seglarerfarenhet krävs. Ombord på varje båt 

�nns en erfaren coach som säkerställer att alla lagen tar sig runt banan så 
snabbt och e�ektivt som möjligt. Under tävlingen har vi speaker på land som 

kommenterar racen och håller stämningen på topp. Tävlingen kantas med 
mingel, tilltugg, dryck och pristudelning. Vill man delta på middagen och

fredagsfesten så underhåller Partypatrullen som gästas av Tommy Nilsson.

PRISER
Datum:  30 juni och 1 juli 
Pris per person för KSSS Officiella Partners:  1 595 kr exkl moms
Pris per person för företag utanför KSSS partnergrupp: 1 995 kr exkl moms

I priset ingår segling, tilltugg med dryck, ”The Business Meeting” - mingel, inspiration och prisutdelning.   

ANMÄLAN
För bokning och vid frågor, vänligen kontakta  Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

Klädsel
Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på plats samt även seglarställ finns att låna. 

Alla kan deltaga, ingen tidigare seglingserfarenhet krävs.
Program
Banan är en krysslänsbana och varje race tar cirka tio minuter att segla (3 - 6 race per lag vid respektive event). Vi 
lägger banan så nära land det går, så att det är enkelt att följa tävlingen från kajkanten. Snabba byten av lagen på 
vattnet genomförs mellan racen med hjälp av Rib-båtar.  

PASS 1 - 30 juni eller 1 juli
11.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna, mingel  
 med dryck och tilltugg. Presentation av seglings 
 aktiviteten av AtSea events.

12.30  Start av dagens första race.

14.30  Seglingarna avslutas följt av ”The Business 
 Meeting” - mingel och inspiration.

15.30  Prisutdelning.

PASS 2  - 30 juni eller 1 juli
14.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna. 
 Inledning med ”The Business Meeting” 
 - mingel och inspiration. 

15.30  Presentation av seglingsaktiviteten. 

16.00  Start av dagens första race.

18.00 Seglingarna avslutas följt av mingel och tilltugg.

19.00 Prisutdelning. 
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Pris per person för företag utanför KSSS partnergrupp: 1 995 kr exkl moms

I priset ingår segling, tilltugg med dryck, ”The Business Meeting” - mingel, inspiration och prisutdelning.   

ANMÄLAN
För bokning och vid frågor, vänligen kontakta  Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

Klädsel
Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på plats samt även seglarställ finns att låna. 

Alla kan deltaga, ingen tidigare seglingserfarenhet krävs.
Banan är en krysslänsbana och varje race tar cirka tio minuter att segla (3 - 6 race per lag vid respektive event). Vi 
lägger banan så nära land det går, så att det är enkelt att följa tävlingen från kajkanten. Snabba byten av lagen på 
vattnet genomförs mellan racen med hjälp av Rib-båtar.  

30 juni eller 1 juli
14.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna. 
 Inledning med ”The Business Meeting” 
 - mingel och inspiration. 

15.30  Presentation av seglingsaktiviteten. 

16.00  Start av dagens första race.

18.00 Seglingarna avslutas följt av mingel och tilltugg.

19.00 Prisutdelning. 

PRISER
Datum:  30 juni och 1 juli 
Pris per person för KSSS Officiella Partners:  1 595 kr exkl moms
Pris per person för företag utanför KSSS partnergrupp: 1 995 kr exkl moms

I priset ingår segling, tilltugg med dryck, ”The Business Meeting” - mingel, inspiration och prisutdelning.   

ANMÄLAN
För bokning och vid frågor, vänligen kontakta  Ina Persson på KSSS
Mailadress: ina@ksss.se
Telnr 070 - 494 86 81

Klädsel
Ledig klädsel och gymnastikskor rekommenderas. Flytvästar finns på plats samt även seglarställ finns att låna. 

Alla kan deltaga, ingen tidigare seglingserfarenhet krävs.
Program
Banan är en krysslänsbana och varje race tar cirka tio minuter att segla (3 - 6 race per lag vid respektive event). Vi 
lägger banan så nära land det går, så att det är enkelt att följa tävlingen från kajkanten. Snabba byten av lagen på 
vattnet genomförs mellan racen med hjälp av Rib-båtar.  

PASS 1 - 30 juni eller 1 juli
11.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna, mingel  
 med dryck och tilltugg. Presentation av seglings 
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PASS 2  - 30 juni eller 1 juli
14.30  KSSS och AtSea Events hälsar välkomna. 
 Inledning med ”The Business Meeting” 
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15.30  Presentation av seglingsaktiviteten. 

16.00  Start av dagens första race.
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Kappseglingspassets tider: 
14:00 - WSS och Västerås Tidning hälsar välkomna 
 - Inledning med ”the Business Meeting”
 - ”Hemlig Gäst”
  - Mingel och inspiration 
 - Presentation av Alla Lag om 6p och seglingseventet  
 - Start av dagens första race 

18:00 - Seglingarna avslutas med mingel, drink och tilltugg
 - Prisutdelning
 - Middag med underhållning

För företagare i Västmanland

arrangörer:

WSS Höstkroken Inshore hälsar dig och ditt 
gäng välkommen att delta i kappseglingen

Cup
9 september
2016

Ta med dina 
kollegor, partners 
och kunder!
Delta i årets vågigaste seglarevent 
och heja fram årets vinnare av 
Västerås Tidnings Business Cup.

Parallellt i Tullhushamnen invigs 
Höstkrokens landmässa kl 15:00.

Den o�ciella a�er worken startar i 
serverings/tävlingsområdet

 
För anmälan och mer info:
Tomas 070-626 20 50
tomas@roomsupport.se 
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9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Trevligt vid mässtälten och ”After Sail”.

Prisutdelning. 

Glatt gäng på tjejbåten.

Bildspel från Höstkroken 2015

9-10 september 2016 
vid Tullhushamnen

Festligt, folkligt och jättefullsatt!
Mälarens största kappsegling!

Tuffa tag under dagen.

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 flera 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”

kappsEgla
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r

 1 sjöevent

 2 bc marine

 3 bilia personbilar

 4 bilia personbilar

 5 tuvorna hamn ab

 6 nymans ur

 7 svenska batterilagret ab

 8 cag mälardalen

 9 stora Fasad ab

 10 Enics sweden ab

 11 grant thornton

 12 handelsbanken

 13 kpmg ab

 14 swedbank

 15 plusab ab

 16 berotec

 17 sit down

 18 vafab miljö

 19 Wss Entré & publikinformation 

 20 schenströmska herrgården

 21 abb

 22 citypraktiken

 23 västerås rekondcenter

 24 mälarenergi ab

 25 björks resor

 26 kvänum kök (Kitchen Pro i Västerås AB)

 27 hjertmans sweden

 28 båt-sam ab

 29 västerås segelservice ab

 30 Johan tillander ab

 31 Wa båtkapell och inredning ab

 32 gullbergs marina

 33 pir 28 ab

 34 salong Johnas

 35 room apartment hotel

 36 3steg 

 37 Wss regattaexpedition

 38 utescen 

 39 koggen roter teufel

 40 mälarhamnar ab

 41 a-grill

 42 kajens café

 43 kajplats 9
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VÄSTERÅS

HAMN
FESTEN

www.hamnfestenvasteras.se

Drag i tältet och på Kajen fredag & lördag!

Sk
att

kis
tan 

öppnas

Program
Fredag
Mässa på Kajen
Before Sail från kl 1800
På scenen:
Partypatrullen med 
gästartist Tommy Nilsson.
DJ Nova

Lördag
Mässa på Kajen forts 
Piratbandet Pat Razket 
överraskar
Pettson & Findus
Godisregn
After Sail från kl 1600
Regattamiddag 
På scenen:
Partypatrullen med
gästartist Mikael Rickfors
DJ Nova

Koggen Roter Teufel lägger till!
Se sista sidan

Pat Rrazket överfaller bryggan

Pettson &Findus käbblar på

Drag i tältet och på Kajen fredag & lördag!

Lördag
Mikael Rickfors är ett legendariskt 
namn inom svensk pop/rock. Inte 
bara för hans roll som sångare i The 
Hollies på sjuttiotalet, eller hans 
klassiska åttiotals hymn ”Vingar för 
Pengarna”, utan som en av landets 
bästa rocksångare någonsin. Grovt med 
ett otroligt tonomfång, Mikaels röst 
har blivit jämförd med de bästa. 1990 
gaddade sig Mikael ihop med andra 
svenska artister för att forma bandet 
Grymlings.

Fredag Lördag
Partypatrullen har med samma medlemmar turnerat 
sedan -98 och framfört sin musik  på mängder av 
scener runt om i landet. Mängder av festivaler, 
företagsarrangemang, after beach och after ski har 
njutit utav vår musikshow. 
De som inte sett oss i Sälen har förmodligen inte 
varit där!

Fredag
Tommy Nilsson satsade på en solokarriär och fick ett stort 
genombrott med låten ”Allt som jag känner”. Det gav honom 
Rockbjörnen som ”Bästa manliga” artist. På det följde 
den svenska Melodifestivalen 1989, där han framförde det 
segrande bidraget ”En dag”. Fler framgångar, bland annat 
med ”Dina färger var blå” som användes flitigt av Pripps i en 
reklamfilm och vem kommer inte ihåg ”Öppna din dörr”.

Party
Patrullen

Mikael 

Rickfors
Tommy 

nilsson
Foto: Mikael Johansson.
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