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Information till deltagare i KSSS Indian Heat Regatta by Aruba 

Hej och varmt välkommen till vår säsongsavslutande kölbåtsregatta Indian Heat Regatta by Aruba! 

Nedan finner ni program och praktisk information inför regattan. 

Program 

Fredag 13 september 

Kl. 16.00 -18.00 Angöring och mingel i KSSS gästhamn, Saltsjöbaden. 

KSSS värdar hälsar välkomna och anvisar plats enligt förtöjningsplan som publiceras på KSSS hemsida 

samt finns hos hamnkontoret. Bottentvätt (endast biocidfritt skrov) utav dykare erbjuds för de som 

förbeställt. Anmälan se nedan. 

För de som vill mingla på fredagskvällen har Holmen Bar och Kök ”Hyllan” reserverad för Indian Heat 

deltagare från kl 18. Uppge KSSS Indian Heat Regatta så får ni även köpa burgare/rimmad lax inkl 

dryck till rabatterat pris. 

Lördag 14 september 

Kl. 07.30 Frukost servas för alla deltagare i Sjövillan, pågår fram till Skepparmötet. 

Kl. 08.15 Regattaexpeditionen öppnar för registrering av deltagare. 

Kl. 09.00 Upphämtning av lunchpaket för de som förbeställt (se nedan) 

Kl. 09.15 Skepparmöte. 

Kl. 10.30 Första varningssignal, 4 race planerade. 

Kl. 17.00 (ca) Aftersail utanför Sjövillan. 

Kl. 18.00 (ca) Regattamiddag i Sjövillan, separat anmälan se nedan. 



 

Söndag 15 september  

Kl. 07.30 Frukost servas för alla deltagare i Sjövillan. 

Kl. 09.00 Upphämtning av lunchpaket för de som förbeställt (se nedan) 

Kl. 10.30 Första varningssignal, 2 race planerade. 

Kl. 15.00 Sista tid för varningssignal. 

Kl. 16.00 (ca) Aftersail utanför Sjövillan med prisutdelning. 

 

Anmälan till bottentvätt, frukost, aftersail, lunchpaket, regattamiddag senast den 11/9 

Hinner du inte lyfta och tvätta skrovet? Vi erbjuder båtar bottentvätt fredagen den 13/9 (16.00-

20.00). Obs begränsat antal båtar så först till kvarn gäller. Bottentvätten bokas genom att kontakta 

vår dykare Phil Mc Naughton, 073–6495401, senast den 11/9 och betalas på plats (500 kr) till Phil via 

swish. Obs: På grund av miljöskäl gäller erbjudandet om bottentvätt endast båtar utan giftig 

bottenfärg. 

 

Frukost och aftersail lördag 14/9 och söndag 15/9: Ingår kostnadsfritt.  

Anmäl antal deltagare till KSSS kansli regatta@ksss.se senast den 11/9. 

 

Förenkla helgen genom att beställa lunchpaket till seglingarna, välj mellan en matig sallad med 

kyckling eller räkor med dryck för 140 kr. Paketerat för att enkelt äta på sjön, hämtas ut i Sjövillan på 

KSSS kl 09.00.  

Lunchpaket beställs genom att maila senast 11/9 till: ammi@astridochsvea.se 

 

Missa inte säsongens sista stora Regattamiddag lördag den 14/9 kl 18 i Sjövillan. Härlig stämning, 

god mat och dryck för 350 kr. Anmälan och betalning senast den 11/9 via 

https://shop.ksss.se/sv/articles/2.69.370/indian-heat-regattamiddag 

 

 

 

Varmt välkomna till Indian Heat Regatta by Aruba önskar KSSS! 
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