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KSSS – ledande i segling
Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS, är Sveriges ledande segelsäll-
skap och en av världens äldsta seglingsklubbar, grundad 1830. 
Av drygt 5 000 medlemmar är cirka 2 200 barn och ungdomar. 

Basen i vår verksamhet är kappsegling, träning, läger och hamnverksamhet.       
Vi bedriver träning i Saltsjöbaden och Djursholm. Under sommaren arrangerar 
vi seglarläger på Lökholmen vid Sandhamn och konfirmationsläger på Lång-
holmen vid Ljusterö. Vi ordnar även ledarskaps- och praktikantutbildning, 
samt seglarskolor i Saltsjöbaden och i Djursholm. För vuxna erbjuder vi seg-
lingar i Saltsjöbaden och för familjer har vi eskaderseglingar under sommaren.

KSSS bedriver även hamnverksamhet på Sandhamn, Lökholmen, Telegraf-        
homen och i Saltsjöbaden. I den här foldern får du veta mer om vår verksamhet 
och vilka förmåner ett medlemskap innebär.
Senaste nytt finns alltid på www.ksss.se 

KSSS medlemskap

Träning och läger
• Förtur till lägerverksamheten.
• Fritt deltagande i Ranängen Cup och Saltsjöbaden Cup.
• Möjlighet att hyra Optimist i nybörjargrupp grön.
• Rabatt på daglägeravgiften.
• Möjlighet att ansöka om KSSS USA-stipendium.
• Gratis prova på-aktiviteter.
• Möjlighet att träna i någon av KSSS träningsgrupper.
• Få hjälp av coach på utvalda regattor.

Sociala aktiviteter
• Inbjudan till KSSS glögg.
• Inbjudan till KSSS årsmöte 14 mars 2018.
• Inbjudan till aktiviteter i samband med starten av ÅF Offshore Race i 
• Stockholm 28 juni–1 juli och Sandhamn 3–4 juli.
• Inbjudan till KSSS klubbmästerskap i oktober 2018.
• Inbjudan till båt- och sjöaktiviteter under året.
• Inbjudan till återkommande seglarmingel på Klubbarnas Klubb.
• Fritt deltagande i KSSS eskaderseglingar.

Rabatter och förmåner
• Medlemshamn i Trollsundet på Lökholmen.



• Förtur till ”drop in-kö” på Sandhamn mot uppvisande av medlemskort
   (ankomst före kl. 17:00).
• Förmåner hos internationellt ledande klubbar som t ex NYC-New York, KDY-
   Köpenhamn, NJK-Helsingfors och KNS-Oslo.
• Erbjudanden och rabatter på Helly Hansen webbshop.
• Rabatt i vårt eget försäkringsbolag Svenska Sjö.
• Gå två, betala för en, på båtmässan Allt för sjön.
• Medlemsmagasinet KSSS Aktuellt.
• Medlemsmagasinet Akterspegeln för juniorer.
• KSSS Årsbok.
• Möjlighet att hyra Klubbarnas Klubb, fest- och konferenslokal på Djurgården.
• Tillgång till KSSS medlemshamn på Lökholmen.
• Rabatterat pris på hamnavgifterna i KSSS hamnar.
• Möjlighet att hyra fast plats på Lökholmen.
• Möjlighet att hyra vinterplats i KSSS Marina Saltsjöbaden, gästhamnen 
   Sandhamn och på Stor Hundudden.
• 15 % rabatt på båtplats i KSSS Marina, Saltsjöbaden.
Fler erbjudanden på www.ksss.se/medlemskap

Som KSSS-medlem med registrerad båt får du
• Föra KSSS Standert.
• Fri förtöjning fem dygn i Sandhamn och Saltsjöbaden, därefter ordinarie     
   pris. (båten måste vara bemannad).
• Fri förtöjning fem dygn på Lökholmen, därefter 100 kr/dygn under 
   högsäsong (1 juni–30 aug). 
• Tillåtet att utnyttja frinätterna för Sandhamn på Lökholmen.
• Fri förtöjning på Lökholmen fram till 31 maj samt efter 30 september.

Hyra våra anläggningar
Som KSSS medlem har du möjlighet att hyra våra anläggningar på Lökholmen, 
Sandhamn, Telegrafholmen och Saltsjöbaden.

Captains
KSSS har ett samarbete med Captains om att förse alla medlemmar med Säll-
skapets vimplar, mössmärken, Helly Hansen-kläder m.m. Du kan handla via 
www.ksss.se/Medlemskap/Medlemsshop eller i butiken på 
Kommendörsgatan 26 i Stockholm.

ÅF Offshore Race Stockholm – Gotland Runt 2018
Eventområdet öppnar torsdag eftermiddag 28 juni med utställningar, prova 
på-aktiviteter, mat och dryck och mycket underhållning. Söndag 1 juli går 
starten för drygt 250 båtar på Stockholms Ström. Beräknad målgång i Sand-
hamn 3–4 juli efter att båtarna seglat ut genom skärgården, rundat Gotland 
och seglat tillbaka till Sandhamn.



Läger och seglarskolor sommaren 2018
(Preliminärt program)
15–21 juni Läger 1, Lökholmen, 11–14 år.
25–30 juni Opti 1, Lökholmen, 9–11 år.
2–9 juli  Läger 2, Lökholmen, 11–14 år.
11–18 juli Instruktörsläger, Lökholmen
20–29 juli Läger 3, Lökholmen, 12–15 år.
1–6 aug  Opti 2, Lökholmen, 9–11 år.
13–18 aug Opti 3, Lökholmen, 9–11 år.

Saltsjöbaden och Djursholm (Ranängen)
16–20 juni Dagläger 1, 8–10 år
6–10 aug  Dagläger 2, 8–10 år
13–17 aug Dagläger 3, 8–10 år

Djurö (Klockaruddsholmen)
6–10 aug  Dagläger, 8–10 år

Läs mer på www.ksss.se/lager

KSSS regattor 2018
(Preliminärt program)
29 april  Vårrullen Saltsjöbaden.
26–27 maj Saltsjöbadsregattan Saltsjöbaden.
9–10 juni Sandhamn Open Sandhamn.
30 juni  ÅF Inshore Race Stockholm
1 juli  Start ÅF Offshore Race Stockholm
9–11 aug  Sandhamnsregattan Sandhamn
31 aug–2 sep  JSM Saltsjöbaden
15–16 sep  KSSS Indian Heat
15 sep  KSSS Höstmix
29–30 sep Oktoberpokalen
6–7 okt  KSSS Olympic Class Regatta Saltsjöbaden
20 okt  KSSS Klubbmästerskap Saltsjöbaden


