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Inbjudan till föreningar och företag att delta i arrangemanget kring Nordisk Seglats i sommar. 
 

Vad är Nordisk Seglats? 
Nordisk Seglats är en vänskaplig kappsegling som varje år seglar med traditionellt riggade segelfartyg 
mellan värdhamnar i Norge, Sverige och Danmark. Målet med Nordisk Seglats är att öka förståelse 
och samarbete mellan besättningarna genom vänskaplig tävling på de farvatten som alltid har bundit 
ländernasamman. Syftet är att skapa kontakt och vänskap mellan besättningarna, som till stor del 
består av ungdomar. Värdhamnarna för Nordisk Seglats varierar år från år och många av 
segelfartygen har deltagit flera år i rad. 
 
Organisationen bakom Nordisk Seglats är en "Ledningsgrupp", som består av 3-5 frivilliga från vart 
och ett av de tre länderna. Ledningsgruppen planerar, genomför och avslutar regattan som består av 
tre etapper. Den första och tredje etappen är kappsegling. Den andra etappen är en vänskapsetapp 
där fartygen bland annat byter besättning med varandra, ett mycket uppskattat inslag i kappseglingen. 
Kappseglingarna övervakas av ett följefartyg med personal som frivilligt deltar från det danska 
marinhemvärnet tillsammans med delar av ledningsgruppen.  
 
Mellan var och en av de tre etapperna är fartygen 1-2 dagar i hamn. I hamnen utgör fartygen en 
underbar syn för besökarna på kajen och ungdomarna får möjlighet att lära känna varandra och 
varandras segelfartyg närmare. I hamnen är det upp till respektive värdkommun att ordna 
arrangemanget för besökarna i den omfattning som passar. 
 
 

 

Hur kan du och ditt företag/din förening delta? 
De deltagande fartygen under Nordisk Seglats kommer utgöra en fantastisk syn i hamnområdet på 
Öckerö och det kan förväntas komma en hel del nyfikna besökare till hamnplanen. Företagare och 
föreningar bjuds nu in för att vara en del av arrangemanget i hamnen. Passa på att visa upp din 
förening och dess aktivitet eller delta bland knallarna med ditt företag. Erfarenhet från tidigare 
värdhamnar visar att händelsen är mycket väl lämpad för främjande av orten och hamnen, och att det 
är till glädje för deltagarna, invånarna samt för turister. Ju fler som är på hamnplan desto roligare blir 
det, för er som är där, för besökare och för besättningar! 
 
Vill du sponsra arrangemanget ekonomisk är det också väldigt välkommet.Kontakta Michael Bossen 
 
Sammanhållande för knallar och aktivitet i hamnområdet är Klas Utbult, Röda korset, som kan nås på 
telefonnummer: 0705-671390 
 
Övriga frågor och funderingar, kontakta Michael Bossen på telefonnummer:072-0047035 

Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!    

Foton från Nordisk Seglats 2015.  


