
FORSGALAN 2012

Lördagen den 10:e november är det dags för årets forsgala! För 6:e året i rad samlas Sveriges forspaddlare 
under festliga former för att summera året som gått. I år står Kanotklubben Strömstararna som arrangör och 
galan kommer att hållas endast ett stenkast från Norrström, med utsikt över taklandskapet i centrala 
Stockholm. Som traditionen bjuder blir det mingel, middag, uppträdanden och dans! 

Och så ska förstås årets guldpaddlar delas ut:

 Årets forstillskott
 Årets forshändelse
 Årets forsprestation
 Årets forsbild
 Årets forsfilm

Nomineringar till kategorierna årets forshändelse, tillskott och prestation skickas till freestylekommittén: 
robin.hammarang@gmail.com  

Vill du delta med bilder till årets forsbild skickar du ditt bidrag till forsgalan@kkss.se. Bidrag till årets forsfilm 
kan antingen tas med till galan, eller så kan du skicka en länk till forsgalan@kkss.se. Deltagarna på galan 
röstar under kvällen fram vinnarna av årets forsbild och film. Max tre bilder och tre filmer per person.

Anmälan
Priset är 385 kr, i det ingår fördrink, förrätt, huvudrätt och efterrätt samt måltisdryck. Senaste dag för 
anmälan är 31/10. Anmälan efter det fram till 5/11 mot extra avgift på 100 sek. Anmälan sker med 
inbetalning till KKSS plusgirokonto: 17207-2. Ange namn, kött, fisk eller vegetariskt samt om du behöver 
någon specialkost. Ange också om du vill ha öl, vin eller alkoholfritt alternativ till middagen. Om du anmäler 
dig efter den 30/10, mejla oss också så att vi hinner få med din anmälan i matbeställningen! Blir många som 
vill gå på Centralbadet måste vi förboka, så ange på anmälan om du deltar.

Preliminärt program:
Lördag
f.m. Paddling för de som vill. Antingen i Norrström om luckan är öppen, annars tar vi t.ex en tur 

runt Djurgården.
14:30-17:00 3 sorters bastu, pool, bubbelbad mm på anrika Centralbadet. Här finns även SPA-

behandlingar, ljusbad, gym, café , bar mm. Priser och mer info: http://www.centralbadet.se/ 
17:45 Mingel, fördrink och visning av bidragen till årets forsfilm och forsbild.
19:00 Middag samt omröstning årets forsfilm & forsbild och utdelning guldpaddlar.
21:30 Partaj!

Söndag
12:00 Gemensam brunch (plats ej bestämt ännu)

Boende
I Stockholm finns naturligtvis ett rikt utbud av hotell och vandrarhem i olika prisklasser. Vackert beläget på 
Skeppsholmen (granne med KKSS klubbhus) ligger vandrarhemmet STF Af Chapman, på bekvämt 
gångavstånd från festlokalen: www.stfchapman.com. Fler tips på vandrarhem hittar du här: 
www.vandrarhemstockholm.se. Bl.a finns City Lodge som ligger ca 250 meter från Centralstationen och ca 
750 meter från festlokalen: www.citylodge.se. En bädd i 6-bäddsrum (dusch&wc i korridor) kostar 250 kr. 
Centralt i city finns även Best Hostel www.besthostel.se/sv/information/hostel/city. En plats i ett 6-bäddsrum 
kostar här 335. Vill man lyxa tar man in på Hotell Skeppsholmen alldeles i närheten av KKSS klubbhus: 
www.hotelskeppsholmen.se. 

Festlokalen ligger på  på Regeringsgatan 20 i City/Norrmalm:http://kartor.eniro.se/m/9ykyG 

Varmt välkomna önskar Kanotklubben strömstararna!
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