Å RHUNDRADETS

STÖRSTA
VETERANBÅTEVENT !

Veteranbåtar hyllar
KSSS 175 år och Seglarförbundet 100 år
Foto Olle Madebrink

Nu kastar vi loss för tidernas
jubileumsfest!

År 2005 fyller Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS, 175 år
och Svenska Seglarförbundet, SSF, 100 år. Det ska vi fira under några
festliga veckor fyllda av evenemang, trevlig samvaro och avkoppling.
Sveriges unika kulturskatter av motor- och seglingsyachter ger deltagare
och åskådare många minnesrika upplevelser.

Segla i Stockholms unika södra ytterskärgård
Tillsammans upplever vi Stockholms
fantastiska södra ytterskärgård. Vi träffas lördagen den 2 juli för att under tre
dagar segla i den unika miljön, där det
öppna havet bryts av glest spridda öar
2–4 JULI

och kala hällar. Varje kväll kommer vi
att söka upp en skyddad naturhamn för
övernattning på någon underbar ö som
Landsort med Sveriges äldsta fyr,
Nåttarö, Utö med sin järngruva från

1150-talet, Fjärdlång, Ornö, Nämdö och
Huvudskär med sitt gamla tullhus och
genuina fiskarstugor längst ut i havsbandet. Öar som var och en har en
spännande historia.
Under seglatsen besöker vi kulturhistoriskt intressanta platser och träffar
skärgårdsbor som kan berätta om
skärgården förr och nu. Vi får lära oss
om spännande människor och miljöer,
men också om seder, bruk och sjöfartstraditioner.
Seglingarna är naturligtvis även
naturliga mötesplatser för att träffa likasinnande från när och fjärran. Vi ser på
varandras båtar, umgås och pratar
träbåtar (finns det något roligare....).
Vi har väldigt trevligt, helt enkelt!
Vi avslutar skärgårdsseglingen tisdagen den 5 juli med att defileringssegla in till Saltsjöbaden, där vi ansluter
till övriga deltagare i Veteranbåtsfestivalen.

Helfestliga dagar
i Saltsjöbaden
Nu stundar det till en hejdundrande
fest i härliga Saltis! Tisdagen den 5 juli
och onsdagen den 6 juli är det jubileumsdagar med en mängd trevliga aktiviteter framför Grand Hotel mot sjösidan och Restaurangholmen, men
också på själva holmen.
Målgång i distansseglingen blir hur
spännande som helst! Kappseglingar
inne i hamnbassängen med stjärnbåtar,
laser, optimistjollar, brädor, 470 och
många andra ”små” klasser är också en
av höjdpunkterna. Likaså kappsegling
på Baggensfjärden med publiknära
start, rundning och målgång för olika
mellanstora och stora klasser. För att
inte tala om veteranbåtsutställningen,
där denna unika kulturskatt visas till

5–6 JULI
glädje för skeppare med besättningar
och inte minst för en stor och entusiastisk publik.
Förutom alla härliga båtar, är dagarna fyllda av festivitas. Eller vad sägs om
seglarmarknad, uppvisningar av gamla
bilar, motorcyklar och flyguppvisningar
av veteranflygplan som varvas med
musik och uppträdanden.

Och på kvällen dukas det upp till
picknick på kajerna med efterföljande
bryggdans. För de som hellre vill ta på
sig seglaruniformen, blir det en riktig
seglarbal i Grand Hotels fashionabla
Gyllene sal.

Vi blåser liv i klassiska Visbyseglingen
Första veckan i juli går i traditionens
tecken. Då återupplivar vi de legendariska Visbyseglingarna, där den första
seglingen ägde rum 1908. Förutom
spännande och ibland tuffa förhållanden på havet, präglades uppehållet i
Visby av glada fester och trevligt
umgänge på bryggan. Det ska vi verkligen slå vakt om! Men vi ska också tillföra kulturella inslag i den fantastiska
medeltidsstaden Visby.
Seglingarna om Visbypokalen var
2–5 JULI

föregångare till Gotland Runt. 1908
deltog 10 fartyg i två klasser, och hemseglingen till Nynäshamn blev mycket
dramatisk i västlig storm. Flera båtar
bröt och fick söka nödhamn. Stormseglingen – vår första havskappsegling –
avskräckte en omedelbar fortsättning.
Uppehåll gjordes till 1923. Sedan fortsatte evenemanget årligen till 1937.
Seglingarna samlade ofta större Skärgårdskryssare, stora R-båtar, stora
ketcher och yawler. För oss som seglare

väcker ofta deltagande båtar
som Mariska
med Ch. Mathisen, Ingun med
Alarik Sundén
Cullberg och
Refanut med
Jakob Wallenberg varma känslor. Man
seglade oftast i två klasser med en
enkel handicapberäkning.

8–9 JULI

Spännnade jubileumsseglingar
i Sandhamn
I seglarmetropolen Sandhamn – centrum för havskappsegling både på bana
och hav – är spänningen på topp under
två julidagar. Den 8:de sker kappseglingar på olika banor i Sandhamns närhet, och den 9:de fylls Kanholmsfjärden
(väster om Sandhamn) av sträckta segel.
Seglingarna på Kanholmsfjärden

sker enligt gamla KSSS-traditioner.
Bland annat kommer den klassiska
startpaviljongen på Gastholmsgrund att
användas. Visste du förresten att under
1800-talets andra hälft var KSSS kappsegling på Kanholmsfjärden årets stora
sportevenemang? På den tiden var
kappsegling en stor publiksport – ingen

svensk hade då varken sett en fotboll,
ishockeyklubba eller tennisboll – och
passagerarfartygen konkurrerade när
det gällde att segla ut åskådare till
kappseglingsbanan.
Säkert är publikleden täta också när
åter de vackra veteranbåtarna tävlar
skrov vid skrov mot målskottet.

Konvojfärd på Göta kanal, Sveriges längsta äventyr
Göta Kanal är en upplevelse varenda
meter. Kanalen, 190 km lång och med
58 slussar, blir i juli mötesplats för veteranbåtar som seglar i konvoj från Mem
vid Slätbaken till västkusten.
Utmed hela seglatsen arrangeras
många festligheter, som blir roliga minnen både för oss seglare och publiken.
Där vi övernattar ordnas seglarbaler,
mingel i hamnpubar och dragspelare
står för underhållningen. Utställning av
våra klassiska pärlor kommer att bli
mycket uppskattad av alla som är nyfikna
på hur fritidsbåtarna såg ut på farfars tid.
Kanalfärden är förstås också något
alldeles extra i sig, med alla de sevärdheter som finns utmed kanalen. Att till
exempel möta charmiga Söderköpings
historia på de slingriga kullerstensgatorna, är en upplevelse. Eller att besöka
det gamla glasbruksområdet i idyllen
Borensberg, där Göta Kanal, Motala
ström och sjön Boren möts. Naturligtvis
angör vi Göta Kanals huvudstad Motala, där vi kan se Göta kanalutställningen
och vandra i kanalgrundaren Baltzar
von Platens fotspår. Ett av Europas

största byggnadsverk, Karlsborgs fästning, väntar på andra sidan Vättern. På
vår fortsatta seglats passerar vi bland
annat kanal- och järnvägsknuten Töreboda, innan vi når idylliska Sjötorp, där
Göta Kanal slutar och Vänern tar vid.
Väl framme på västkusten tar nya
festligheter vid, i Långedrag, i Marstrand och längs Bohuslänska kusten.
11 JULI
Foto Leif Öster

KSSS i Saltsjöbaden – 59º16,7’N 18º19,2’O
Vid porten till skärgården ligger KSSS
Marina i natursköna Saltsjöbaden med
gästhamn. Marinan ligger ett stenkast
från KSSS klubbhus och med anrika
Grand Hotel som granne, men ändå
nära till öppna fjärdar och fina
seglingsvatten.
Till Saltsjöbaden seglar du genom
Baggensstäket, om du kommer från

Stockholm. Kommer du utifrån Stockholms skärgård, går du genom Fällström in på Baggensfjärden.
Marinan har 35 gästplatser som
ligger på Restaurangholmen, i vanliga
fall, men under Festivalen har vi
givetvis reserverat hela Hotellviken för
deltagarna. Från Marinan är det nära
till ett centrum med affärer och annan

service. I anslutning
till Marinan finns förutom Grand Hotel även
andra restauranger och
bl.a. ett fashionabelt
kallbad.
Med Saltsjöbanan är du i
Stockholm city på ca 20 minuter.

Foto Sjöhistoriska Museet

KSSS i Sandhamn – 59º17,3’N 18º55,3’O
I yttre havsbandet ligger den
vackra Sandön
med Sandhamn
på dess norra del.
Sandhamn är ostkustens seglarcentrum
ända sedan KSSS uppförde sitt klubbhus här år 1897.
Till Sandhamn seglar du från den

fyrbelysta leden norr om Sandön.
Grundgående båtar kan även välja den
av KSSS märkta leden mellan Telegrafholmen och Lökholmen.
KSSS hamnen har ett flertal bryggor
och pontoner och full hamnservice. De
flesta platserna med färdiga akterförtöjningar. Totalt finns på Sandhamnsidan
plats för 350 gästande båtar. Paradbryggan rakt framför Klubbhuset och ett

stort antal gästplatser på bryggorna intill
kommer givetvis att vara reserverade för
deltagarna under kappseglingsdagarna.
På intilliggande och lite lugnare Lökholmen finns ca 150 gästplatser. Passbåtar går mellan Sandhamn och Lökholmen. I anslutning till hamnen finns
duschar och toaletter.

Program Classic Yacht Event 2005
Med reservation för ändringar.

Veckan 27 juni – 2 juli
– Eskader runt Sverige för norska, danska
och tyska deltagare.
– Anslutning efter hand längs kusten
för svenska deltagare.
– Eskader från Finland.

Lördag 2 – Tisdag 5 juli
– En klassisk kappsegling från Visby till
Stockholm parallellt med stora Gotland Runt.
– En informell eskader för svenska och
utländska gäster i skärgården.

Onsdag 6 juli
– Veteranbåtfestival i Saltsjöbaden.

Torsdag 7 juli
– Klassisk krogkappsegling till Sandhamn.

Fredag 8 juli
– Ban/distanskappseglingar Sandhamn.
– Trendafton i hela Sandhamn.
Concours d’élegance.
Musik – Mat – Kläder.

Lördag 9 juli
– Den stora Jubileumsregattan på
Kanholmsfjärden.
– Stor Jubileumsbaluns.

Söndag 10 juli
– Avsegling för de stora båtarna och andra
som vill in till Stockholm.
– Mottagning i Stockholm.
– Avsegling mot Göta Kanal för de som
ska segla till västkusten.

Onsdag 13 juli
– Start eskader genom Göta Kanal
med evenemang längs vägen.

H Å L LT I D E R G OT L A N D R U N T

H Å L LT I D E R V I S BYS E G L I N G E N

Lördag 2 juli

Tisdag 5 juli

Torsdag 7 juli

Lördag 2 juli

Måndag 4 juli

Sista dag ankomst
Sandhamn

Målgång Sandhamn

Målgång Sandhamn

Ankomst Visby

Start kappsegling Visby-Saltis

Onsdag 6 juli

Söndag 3 juli

Tisdag 5 juli

Söndag 3 juli

Målgång Sandhamn/
till Saltis

Liggdag Visby

Målgång Saltsjöbaden

Start Gotland Runt

Arrangör: Föreningen Svenska Klassiska Fritidsbåtar i samarbete med

Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS och Svenska Seglarförbundet, SSF
samt Sail Yacht Society, SYS – Svenska Skärgårdskryssarförbundet, SSKF – Gaff Yacht Society, GYS – Motor Yacht Society, MYS.

www.ksss.se

