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Agenda



• Grundades 1830, är Sveriges näst äldsta idrottsförening och en av världens största segelklubbar.

• Nästan 5500 medlemmar.              

• Nära 1000 ungdomar på läger varje sommar! Ca 800 deltagare och 200 instruktörer och tränare.              

• Närmare 400 seglare i träningsgrupper i Saltsjöbaden och Ranängen i Djursholm.                  

• Arrangerar 24 kappseglingar 2022. Från Världsmästerskap till klubbkappseglingar. 

• Arrangerar världens största årliga havskappsegling Gotland Runt med ca 200-300 startande båtar.

• KSSS hade 6 olympiska seglare 2021 och tog 2 st OS silver!

KSSS



Andelssegling & 
Företagssegling

Hans Broman



Träningsansvarig

Anders Bengtsson



J/70 tränare

Göran Bobeck



Organiserad träning

• Tisdagar: Träningsgruppen.

• Onsdagar: Sprintgruppen

• Torsdagar: Kappseglingsgruppen, KSSS 6 st J/70 tillsammans med våra privatägda båtar                  

Samtliga träningar är det samling på bryggan kl 18:00 riggade och klara, för genomgång av kvällens övningar. 

Klara ca 20:30

På torsdagar lyfter vi upp 3 av båtarna som sen sjösätts på tisdag om de inte behövs på helgen. 

Andelssegling 2022



Sunday Open

• KSSS Andelsbåtar tillsammans med privatägda J/70

• Bokas med mig på hans.broman@ksss.se

• När ni har fått bekräftelse på att ni får en plats från mig betalar ni på KSSS Webbshop

• Pris 1200 kr

• Första start kl 15:00, färdiga till kl 17

Andelssegling 2022



Egen träning

• Bokas av teamansvarig på https://boka.se/kssssprintcenter

• 2 träningstillfällen kan bokas i taget

• I mån av plats, företagsseglingar och kappseglingar har förtur

Andelssegling 2022



Kappsegling

• Bokas med mig på hans.broman@ksss.se

• När ni har fått bekräftelse på att ni får en plats från mig betalar ni på KSSS Webbshop

• Pris 1900 kr/kappseglingsdag

• Trailerhyra 1500 kr per tillfälle

• Teamet ansvarar själva för riggning och packning av tilldelad båt

Andelssegling 2022



• KSSS Sprint 1  8 maj

• KSSS Damsprint   11 juni

• KSSS Sprint 2   12 juni

• KSSS Sprint 3  4 september

• KSSS KM 15 oktober

Sprint



• SM-kval Karlsborg 1/5 (3 platser)

• SM-kval KSSS 12/6 (1 plats)

• SM-kval Gefle 6/8 (3 platser)

• SM-kval KSSS 5/9 (2 platser)

• SM i sprintsegling avgörs på GKSS 24-25/9.

Följ gärna https://www.facebook.com/sprintsegling/

Sprint



Före Segling:

• Kontrollera att båten inte har några skador och är i det skick den skall vara.

• Kontrollera kanten runt om och fören för att se kollisionsskador.

• Kontrollera riggbultar och saxpinnar.

• Kontrollera att lattorna är hela och riktigt fastsatta i seglen.

• Kontrollera att all utrustning enligt utrustningslistan finns i båten

Checklista



Under Segling:

• Var rädd om båt och segel! Fladdra inte segel i onödan.

• Krocka inte!

• Gå inte på grund!

Alla skador som ni orsakar eller upptäcker skall rapporteras samma dag via mail till hans.broman@ksss.se

Checklista



Efter Segling:

• Förtöj ordentligt.

• Häng ut fendrarna.

• Sätt upp fockkapellet med gennakerfallet

• Rulla storseglet snyggt och lägg på babords sida, gennakern läggs luftigt i förpiken.

• Häng upp gennakerskotet inne i båten

• Häng upp bommen i storfallet och sträck upp alla fall så det inte slår i masten.

• Töm båten på vatten och skräp.

• Fäst rodret i akterstagstampen.

• Sätt för luckor

Checklista





Rubrik på Bild
Parkering förbuden 
Längs hela lila linjen

Andelsboden

KSSS J/70 Brygga

Sjövillan
Omklädningsrum/WC



Kontakta mig gärna på mejl 
eller telefon under kontorstid
Övriga tider skicka ett sms
Tel: 072-5359582
Hans.broman@ksss.se

Frågor?


