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Råsegelvänner! 

 

Vi har nöjet att bjuda in ert skepp med besättning till föreningen Galtabäckskeppets Råsegelträff i Varberg, Sverige den 4-5-6 juli 

2014. 

Galtabäcksskeppets Bygglag är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening som bildades 2004. Föreningen blir alltså 10 år 

2014 och detta tänker vi fira genom att arrangera en råsegelträff med skepp från hela Norden. Det hela började i samband med att vi 

2004 satte igång att bygga en replika av ett skeppsfynd som grävdes fram i Galtabäck redan 1928. Båtvraket visade sig vara en Knarr 

från 1195. En båttyp som användes under och efter vikingatiden. Vår replika döptes till Galten och sjösattes 

2007.                                                            

Vi kommer att erbjuda er fritt under Fredag, Lördag och Söndag 

Båtplats längs in i Varbergs unika hamn 100m till Slott o Fästning 300m till stadens centrum o unika Torghandel. 

Gemensam  frukost nere vid Galten i hamnen Fredag, Lördag o Söndag 

Välkomsparty med mat o underhållning lördag kväll. 

Eventlokal Campus där båtlagen kan presentera sina båtar även hur de seglar. Uppvisa sina båtar för turister i ett välbesökt Varberg. 

Möjlighet att visa upp sina båtar i den Båtparad som anordnas utanför Fästningen på Söndagen.  

För övernattning finns det flera hotell och även vandrarhem nära hamnen, på Fästningen finns möjlighet att tälta med unika tält.   

Mer information kommer att sändas så snart vi har fått klart med preliminära anmälningar. 

Vi hoppas ni tycker vår inbjudan är intressant och ser fram emot er intresseanmälan. För vår planering önskar vi intresseanmälan så 

snart som möjligt. Då arbetet med detta event kräver en del framförhållning    

.                                                                                                                                                                                          

 

 

Med vänlig hälsning   

Galtabäcksskeppets Bygglag  Besöksmål Galtabäcksskeppet 

 

Roy Magnusson                   Roger Larsson/                             Kent Astorsson 

roy@seaside.se                  [roger.o.larsson@gmail.com]  <kentastorson@gmail.com 
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Planering inför  Råsegelträffen 

 

Dag ett den 4-7 Båtarna anländer  

      Innerhamnen är bokad för ändamålet 

     Tält är uppsatta på hamnplan utanför Campus där det kommer att serveras mat                    

                             Och underhållning. 

Dag två den 5-7 Frukost i tältet 

Start 900       Seminarier på Campus där de Råseglare som har anlänt kommer att berätta om       

                              Sina skepp och hur se seglar. 

       Visning av det nya Museet samling vid entrèn kl1100 

Lunch 1200       i Tältet 

Start 1300       Seminariet fortsätter 

       Visning av det nya Museet samling vid entrèn kl 1500 

       KL 1600 så är det avslutning 

Start1900           Gemensam Middag i Tältet Varbergs kommun bjuder, även musikunderhållning  

 

Dag tre 900      Avresa med buss till Gamla köpstad och museet i Galtabäcks Hamn visning av 

      Pablo Wiking o Galtabäcksskeppet 

 

Start 1600          Avsegling till hemorten med en gemensam defilering 
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Seminarie på Campus 

Den 5 juli 

Kl 900 
  9.00  Inledningstal av Eva Klang  
  9.10  Galtabäcksskeppet presenterar segelegenskaperna med Galten 

10.00  Sigrid Storråda visar bilder från seglingarna 

11.00  Malmökoggen visar från seglingarna  

12.00  Lunch i tältet 

13.00  Erik Cristiensen berättar från Bangsbomuseet i Fredrikshamn 

14.40  Vidfamne visar bildspel om seglingarna 

16.00  Avslutning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


