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Kvällens agenda 

 
• Harald Treutiger hälsar välkomna 

• Lars Berglund, marknadsansvarig, informerar om årets 

Tjörn Runt partners 

• Dennis Olsson informerar om nyheter 2012 

• Bo Bäckman, projektledaren 50-årsjubileet, informerar om 

planerna 2013 

• Dennis Olsson informerar om tävlingen 2013 

• Frågor och tankar kring Tjörn Runt 2012 och 2013 

 

 





Våra sponsorer 

 
• Tjörn Runt omsätter 1,5 mnkr 

• Sponsorerna bidrar med den största delen av intäkterna 

• Anmälningsavgifterna för Lilla Tjörn Runt och Tjörn Runt är 

totalt 250 000 kr 

 

 





Nyheter inför Tjörn Runt 2012 

 

• ”Sista minuten” anmälan tas bort 

• Du måste bestämma du ska segla med eller utan 

spinnaker 1 vecka innan tävlingsdatum 

 



Nyheter inför Tjörn Runt 2012 

 

• Krav på användning av flytutrustning i enlighet med 

SSF-bestämmelse 

• Kappseglingsutbildning för kölbåtsseglare den 25-26 

februari i samarbete med Stenungsbaden Yacht Club. 

OBS! kostnadsfritt 

 

 





Under åren som gått har seglarna vid olika tillfällen 

framfört önskemål om att seglingarna borde omges 

med fler festligheter, både före och efter tävlingen. 

Många seglare, framför allt med större båtar, vill 

gärna segla en längre sträcka. 



Tävlingen: 

• Seglingen körs med omvänt varv d.v.s. motsols 

• De tävlande indelas i två klasser 

• Den stor klassen seglar via Hätteberget utanför Marstrand 

Vad är planerna inför 2013? 

 



Tjörn Runt 2013 - Lilla klassen 
 



Tjörn Runt 2013 - Stora klassen 

 



Tävlingen: 

• Tillfartssegling med mål i Skärhamn 

• Festligheter i Skärhamn och Stenungsund 

• Tävlingscenter på StSS område med tävlingsexpedition, 

öltält och annat för trevlig samvaro 

• Möjligheter för fler gästplatser i och nära Stenungsund 

• Möjligheter för intresserade att följa med på tävlingsbåt? 

 

Vad är planerna inför 2013? 

 



• ”Prova på” - seglingar med barn och vuxna 

• Genomföra kortare TjR tävlingar för intresserade 

• Kortare utbildningar i segling, tävlingsstrategi, 

meteorologi m.m. (testas redan 2012) 

• Bättre möjligheterna för åskådarna att följa upploppet 

och målgången 

• Eventuellt avgiftsfritt för de som fyller 50 år 2013 

Vad är planerna inför  2013? 

 



• Skapa tillfälliga båtplatser under jubileet 

• Vara målort för tillfartsseglingar 

• Anordna festligheter i Skärhamn, bl.a. i samband med 

prisutdelning för tillfartsseglingarna 

• Lägre eller helst fria hamnavgifter under 

jubileumsdagarna 

• God information om vad kommunen har att erbjuda 

Vad kan Tjörns kommun och  

företagarna på Tjörn bidra med? 

 



• Skapa tillfälliga båtplatser under jubileet 

• Ökade möjligheter att ligga på gästplatser 

• Lägre eller helst fria hamnavgifter under jubileumsdagarna 

• Utnyttja lediga hyrda platser 

• Ökade ytor för camping och parkering 

• God information om vad kommunen har att erbjuda 

Vad kan Stenungsunds kommun  

bidra med? 

 



• Utökade öppettider 

• Erbjudanden av olika slag 

• Förstärka festligheterna före och efter seglingarna 

• Gemensamma publika arrangemang 

Vad kan butiksägarna och affärsmännen i 

samhällena erbjuda? 



Frågor och tankar kring  

Tjörn Runt 2012 och 2013 

 

 



Vi ses 18 augusti! 

 

 Anmäl dig redan nu på  

www.stss.se 


