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Ett av sveriges största 
seglingsevent inramas i Tullhushamnen av många aktiviteter. En unik Tipiby  kommer också att utgöra utställarplats och fest-

område under flera dagar. Se program på sista sidan

13-14 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se



2013
13-14 september

Festligt, folkligt och näst intill fullsatt!

”Otroligt lyckat och väl utfört! 

Riktigt kul att vi fått tillbaks en 

stor tävling i Västerås!”

WSS, Westerås Segelsällskap, vidareutvecklar 
Mälarens - och en av Sveriges största kapp-
seglingar. Genom start och mål utanför Tull-
hushamnen i Västerås centrala delar blir den 
en publikvänlig regatta för stora kölbåtar på 
Västeråsfjärden. Båtar från hela mälarregionen 
deltar. Vid Tullhuset kan du följa den spännande 
kappseglingen på en storbildsskärm. 
 Från fredagen fyller båtarna hela Tullhusham-
nen och efter kappseglingen samlas hela flottan 
på samma ställe. Många ligger kvar ända fram 
till söndag.
 På Tullhuskajen kommer under lördagen 
många aktiviter att förkomma. Tex modevisning 
av sjökläder, visning av bilar, båtar och båttill-
behör. Dessutom kommer det att vara försälj-
ning av båtprylar och tillbehör i mässtälten. 
 Under hela dagen kan du naturligtvis bli 
serverad mat och dryck, på det för dagen ut-
vidgade restaurangområdet vid kajen. Där blir 
du då och då underhållen av både rockband 
och trubadur från orkesterbåten som ligger vid 
kajen. 
 Efter seglingen blir det ”After Sail” på Tull-
husterassen och var skall det vara en prisutdel-
ning om inte på kajen.
 Under kvällen blir det regattamiddag för 
seglare, sponsorer, anhöriga och funktionärer 
på restaurang Kajplats 9

 Westerås Segelsällskap inbjuder både gamla 
och nya samarbetspartners, som vill vara med 
och vidareutveckla vårt seglingsevent.    

Välkommen till Mälarens 
roligaste Seglingsevent !



Festligt, folkligt och näst intill fullsatt!

”Otroligt lyckat och väl utfört! 

Riktigt kul att vi fått tillbaks en 

stor tävling i Västerås!”

”Otroligt bra, hade tur som 

kunde fixa biljett under kväl-

len. Biljetterna borde räcka till 

alla deltagare. Bästa maten jag 

ätit på länge.”    

 



Program
Fredag 13 september
• Em. Tävlingsbåtarna intar Tullhushamnen
• Kväll: Seglarpub med underhållning i Tipibyn

Lördag 14 september
• Publikvänlig regatta på Västeråsfjärden
• Start och mål utanför Tullhushamnen
• Deltagare från hela Mälarregionen
• Båtarna ligger vids Tullhushamnen före och efter kappseglingen
• Utställningar av båtar, bilar, båtprylar sjökläder, chartersegling och 

sjönära boende mm.
• Aftersail, musik, modevisning, prisutdelning och regattamiddag med 

Kajplats 9 i Tipibyn.    
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