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2023 NAS  JUNIOR SAILING EXCHANGE PROGRAM 

NAS: The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska

Jaktklubben(Royal Swedish Yacht Club, Royal Danish Yacht Club, Royal Norwegian Yacht Club, Nyländska Jaktklubben, 

The Royal Gothenburg Yacht Club)

The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska Jaktklubben

will once again arrange a summer exchange program that allows young sailors from 

Scandinavia to experience sailing in America and vice versa. 

Since the 1950’s, this informal exchange program has allowed hundreds of junior sailors to 

travel from their home countries in Scandinavia or America, live with a local family, and 

participate in the sailing life of the community. The stay normally lasts for 2 weeks. 

After we receive your application, we will do our best to match you with a family. Our host 

families are often active members of their sailing community and will do their best to make the 

young sailors welcome. Traditionally Scandinavian sailors are hosted by an American family 

living in the northeastern United States and American sailors may be hosted by families living 

in any of the Nordic countries.



Elsa och Alicia spenderade ca 
3 veckor i USA via ‘NAS Junior 
sailing exchange program’ 

”Vi är så otroligt tacksamma för 
möjligheten vi fick genom GKSS 
och NAS Junior Exchange 
Program. Vi har fått vänner för 
livet och rekommenderar 
verkligen att både ta emot en 
amerikanare eller åka till USA för 
att ta del av deras kultur och att 
segla.”



GKSS representation i årets 5-
klubbsregatta, Newport USA 6-
13 juli

Femklubbsregattan är ett årligen 
återkommande evenemang som 
samlar ungdomar från de nordiska 
kungliga klubbarna, Nyländska 
Jaktklubben och North American
Station (NAS).

GKSS representerades förra året av 
Tyra, Erik, Agnes, Emrik med John 
som tränare.

I år är det Helsingfors……stay tuned



GKSS Kappseglingsprogram 2023

• 1-2 april Långedrag Match (kval till IceBreaker)

• 29-30 april IceBreaker, Långedrag

• 6-7 maj OCR-regattan, Långedrag (Europacup för 29er, Elitserie för E-jolle och Ilca GP)

• 2-4 juni Allsvenskan Segling, Långedrag

• 10-11 juni Spring Cup, Långedrag

• 9-10 september Autumn Cup / Öppet SM i matchracing, Långedrag

• 16-17 september Foil Weekend, Långedrag

Länk till intresseanmälan finns på hemsidan https://forms.office.com/e/dreK59yJQ4








