
Målgång  
Volvo Ocean Race
Frihamnen, Göteborg 
21–28 juni 2015
Information till dig som vill följa tävlingen på nära håll



Rött fält visar åskådarplats på land under 
In-Port Race då Försvaret öppnar upp 
Göteborgs garnison på Käringberget för 
allmänheten.

Gröna fält visar var du kan hålla till med 
egen båt.

Efter nio månader till havs och nästan 39 000 sjömil kommer 
världens tuffaste jorden-runt-segling äntligen nå den sista, 
mest efterlängtade anhalten – målgången i Göteborg.  
I Frihamnen, där en del av den nya staden växer fram, 
välkomnar vi teamen hem. Den 21 –  28 juni blir det stor fest 
med fri entré för alla! Kom och upplev allt från underhållning 
och prova-på-aktiviteter till segling i världsklass. 
Välkommen till Göteborg – en hållbar stad öppen för världen!

Läs hela programmet på volvooceanracegoteborg.com

Frihamnen där  
Pro-Am Race och 
Academy seglas under 
veckan, är avlyst för 
privata båtar under hela 
evenemangsperioden. 
Se rosafärgat område.
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Rosa fält på sjökortet visar tävlingsbåtarnas 
väg in mot mål i Frihamnen den 21 (22) juni.
Det är avlyst område från kl. 12.00 den 
21 juni och ska hållas fritt från fritids- och 
åskådarbåtar. Avlysningen hävdas dock  
bara så länge segling pågår.

Streckat område är tävlingsområdet för 
In-Port Race den 27 juni som startar kl. 13 
och pågår i cirka en timme. Området är 
avlyst mellan kl. 12 –15 men hävdas bara 
så länge segling pågår.

Att tänka på för dig som följer tävlingen med egen båt
Inför målgången den 21 (22) juni förväntas ett stort antal åskådarbåtar till hamn
inloppet. Säkerhetsgruppen vädjar därför om förståelse och respekt för att de 
kappseglande båtarna behöver fritt vatten för att tävlingen ska kunna avslutas 
på ett säkert och sjömannamässigt sätt. Vi ber er ha respekt för de avlysta 
områdena som beskrivs på sjökortet på mittuppslaget.
 
Kom ihåg att:
• aldrig försätta dig i ett läge så att du hamnar inom 300 m framför en tävlingsbåt.
• tävlingsbåtarna lätt når farter på 15 knop så håll undan i god tid.
• säkerhetsbåtar går före och banar fri väg för tävlingsbåtarna. Följ deras anvisningar.
• inte gå efter de tävlande in i hamnen. Det är mycket obehagligt att hamna i 

skumvattnet bakom båtarna.
• det inte finns några förtöjningsplatser för fritidsbåtar inne i Frihamnen. För plats 

i övriga Göteborgs Hamn (tex. Lilla Bommen eller Långedrags Teknik) bör du 
vara ute i god tid. Ett alternativ kan vara att lägga till i en båthamn i närheten av 
Göteborg och ta sig därifrån kollektivt till Frihamnen.

Funktionärsbåtar:
Officiella båtar med rätt att vistas inom det avlysta området känns igen genom  
följande ackrediteringsflaggor:

Staketbåtar med röd flagg markerar det avlysta området.

Målgången 21 – 22 juni
Någon gång under eftermiddagen den 21 juni hoppas vi att båtarna anländer  
till Göteborg. Att på förhand säga en tid är inte möjligt eftersom allt beror på väder  
och vind på vägen från stoppet i Haag. Sjökortet här intill visar var du kan hålla till 
om du vill möta båtarna till havs. Du som befinner dig på evenemangsområdet 
Race Village har dock bästa åskådarplats vid mållinjen i Frihamnen. För att hålla  
dig uppdaterad om beräknad ankomsttid kan du följa oss på Facebook:  
facebook.com/volvooceanracegoteborg

Academy och Pro-Am Race 23 – 26 juni
Kappseglingen Academy för ungdomar seglas den 23 – 25 juni och ProAm Race 
den 25 – 26 juni inne i Frihamnen som är avlyst för privata båtar hela evene
mangsperioden. 

In-Port Race 27 juni
InPort Race är den sista deltävlingen av Volvo Ocean Race 2014/15 och hålls 
den 27 juni kl. 13 med start utanför Långedrag och målgång i Race Village,  
Frihamnen. Försvarsmakten kommer att öppna upp Göteborgs garnison på Käring
berget i Västra Frölunda som åskådarplats den här dagen. Men älvstränderna hela 
vägen från Älvsborgsbron till Frihamnen fungerar också bra som åskådarplats. Efter 
tävlingen blir det prisutdelning och scenarrangemang i Race Village. 



Volvo Ocean Race Göteborg projektleds av Göteborg & Co.

Utdrag ur hamnförordningen
• Båt /fartyg ska hanteras så att de inte orsakar fara, onödigt hinder eller 

skada. Särskild försiktighet skall iakttas där arbete i vattnet pågår.
• Öster om Älvsborgsbron får båt/fartyg inte framföras med enbart segel.
• Båt /fartyg som färdas tvärs över älven ska hålla undan för båt /fartyg som 

färdas i älvens längdriktning.
• Fritidsbåt /fartyg får endast läggas eller förtöjas vid plats som är särskilt 

upplåten för detta ändamål.
• Om båt /fartyg sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit 

manöverodugligt eller om egendom skadats inom hamnområdet skall 
anmälan omedelbart göras till Sjöfartsverkets VTScentral i Göteborg via 
VHF kanal 13.

• Tänk på att vissa fartyg kan ge mycket kraftiga svallvågor som kan vålla 
problem för fritidsbåtar.

• Respektera hastighetsbestämmelserna!
• Visa gott sjömanskap!

HOMECOMING PARTNERS MAIN PARTNERS

Säkerhetsarbetet vid målgången sker i samarbete mellan: Försvarsmakten, 
Kustbevakningen, Sjöpolisen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Räddningstjänsten 
Storgöteborg, Göteborgs Hamn och GKSS.

GKSS är sportsligt ansvarig för Volvo Ocean Race 
Göteborg 2015.
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Upplev folkfesten – fri entré alla dagar!
Race Village i Frihamnen är centrum för festligheterna som pågår i åtta dagar.  
Vi startar på eftermiddagen den 21 juni med ett pampigt välkomstarrangemang med 
Ostindiefararen och en jubileumskonsert med Göteborgs Symfoniker, 300 barn och 
unga och den världskände dirigenten Gustavo Dudamel. På plats under veckan finns 
storbildsskärmar med direktsändning av hamnseglingarna, läktare och picnicområden, 
utställningar, restauranger, caféer, barer, barnområde och en stor marknadsplats.  
Det blir också scenunderhållning, flera konserter och massor av provapå aktiviteter.  
Den 28 juni avslutar vi med bland annat öppet hus på tävlingsbåtarna. 

Läs hela programmet på volvooceanracegoteborg.com

Hitta till Race Village 
Evenemangsområdet ligger på Södra Frihamnspiren, cirka 1 km från Göteborgs 
Centralstation. Hit tar du dig enkelt till fots eller med cykel. I övrigt rekommenderas 
kollektivtrafiken då det råder begränsad framkomlighet med egen bil och båt. 
Spårvagn 5, 6, 10 och 13 tar dig till hållplats Frihamnen och buss 16X, 402 eller 45 
till Frihamnsporten. Ända fram till entrén kommer du med den nya miljövänliga och 
tystgående elbussen, linje 55, som börjar gå i mitten av juni. Direkt färjetrafik mellan 
Operan och Race Village på Frihamnspiren kommer också att erbjudas. Mer information 
hittar du på volvooveanracegoteborg.com eller på vasttrafik.se.


