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Område - Ämne Klubbhuset
Expedition: Tisdagar 19-20

Allmän information. VHF-radio.
Hamn- och varvsplats.
Klubbnyckel. Vimplar.
Märken till mössa och kavaj.

Öppet datum:  
se hemsidan

Välkomna till 
klubbhuset!

Område - Ämne Kontakta
Administration

Adressändring. Båtbyte. 
Avgifter / Frågor köplats.
Uppsägning medlem. 

Bo Anjou
1:a hand:
bo@uss2.se
2:a hand: 
018 - 42 50 56

Båthus
Allmänna frågor. 

Båtansvarig 
Jan Lundmark
0706 - 59 50 89

El - hamnen och varvet
Vid el-fel.

Elansvarig
Allan Magnusson
0171 - 46 02 70

Eskader - vår och höst
Allmänna frågor.

Klubbmästare
Anders Juhlin
018 - 36 45 30

Hamn
Aktivitetsarbete. El och vatten. Latrintömning. 
Bryggfrågor. Förtöjning. Trasiga bryggor. 

Hamnchef 
Jan Hoffman 
018 - 32 47 31

Hamnvakt
Hur gör man och vem kontaktar ifall man inte 
kan vakta?  Vilken tid startar vaktnatten?

Vaktchef 
Jan Hoffman
018 - 32 47 31

Intendentur
Klubbhus. Lekplats. Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Per Rang 
0766 - 27 66 56

Issegling
Allmänna frågor.

Isseglingsansvarig 
Kjell Mattsson 
018 - 32 45 07

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Kurt Sjöberg 
018 - 32 46 93

Klinten
Allmänna frågor.

Klintenchef 
Rune Larsson
0706 - 35 45 00

Klubbhus
Hur många kuvert finns?
Max antal personer? Uthyrning vintertid. 

Klubbhusvärd 
Eva Rang  
0708 - 27 55 00

Kran
Vilka får använda/sköta kranen?
Hur tung båt får man lyfta?

Kranskötare
Thomas Wärngren
0705 - 67 01 54

Kvällssegling
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Miljö - information
Båtbottenfärger godkända för varvet.
Typ av båtbottenfärg.

Miljö
Tommy Gustavsson
0705 - 90 51 00

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Tidning
Manusstopp. Vart skickar man materialet? 
Regler för text och bilder.

Infoansvarig
Tommy Gustavsson
0705 - 90 51 00

Ungdomssegling
Kurser. Läger. Vem anmäler man sig till? 
Frågor, info och anmälan: skicka e-post

ungdom@uss.nu

Utlåning båtar
2-kronor. 606-båtar. Optimister.
Frågor, info och anmälan: skicka e-post 

ungdom@uss.nu

Varv
Sjösättning / Upptagning. Fasta kranen.
Märkning båtar. Uppställningsmaterial.

Varvschef 
Ulrik Eriksson
0707 - 19 92 77

Kontaktpersoner - Område Kontaktpersoner - Funktion

Styrelsen Namn E-post 
Telefon

Ordförande Olle Jarstad ordf@uss.nu 
0703 - 32 66 01

Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu
0705 - 70 10 26

Kassör Bo Anjou bo@uss2.se 
018 - 42 50 56

Sekreterare Anna Karin Theelke sekr@uss.nu
0705 - 27 78 44

Sekreterare 
Suppl

Nils Iggström sekr@uss.nu
018 - 32 14 97

Informationsansvarig Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu 
0705 - 90 51 00

Informationsansvarig 
Suppl

Mattias Jansson infoansv@uss.nu 
018 - 71 42 00

Miljöansvarig Vakant 
(Tommy Gustavsson)

miljo@uss.nu
0705 - 90 51 00

Klubbmästare Anders Juhlin klubbm@uss.nu 
0705 - 11 06 25

Klubbmästare
Suppl

Catarina Larsson klubbm@uss.nu 
0761 - 66 95 88

Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
018 - 32 47 31

Hamnchef
Suppl

Jan Ohlsson hamn@uss.nu 
0767 - 12 63 83

Varvschef Ulrik Eriksson varv@uss.nu 
0707 - 19 92 77

Varvschef
Suppl

Thomas Wärngren varv@uss.nu 
0705 - 67 01 54

Intendent Per Rang intendent@uss.nu 
0766 - 27 66 56

Intendent 
Suppl

Michael Eriksson intendent@uss.nu 
0708 - 12 34 12

Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu 
0706 - 35 45 00

Klintenchef 
Suppl

Lars Sjölund klinten@uss.nu 
0702 - 30 38 71

Kappseglingsansvarig Kurt Sjöberg kapps@uss.nu 
018 - 32 46 93

Ungdomsansvarig ungdom@uss.nu
 

Funktionärer övriga Namn E-post 
Telefon

Båtansvarig Jan Lundmark batansv@uss.nu 
0706 - 59 50 89

Dataansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu 
018 - 32 46 93

Klubbhusvärd Eva Rang klubbhus@uss.nu 
0708 - 27 55 00

Klubbhusvärd Helen Jarstad klubbhus@uss.nu 
0706 - 01 22 22

Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu 
0705 - 67 01 54

Plangruppen Olle Jarstad plan@uss.nu
0703 - 32 66 01

Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu 
0730 - 57 60 22

Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
018 - 50 07 15

Vaktchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
018 - 32 47 31

Veteranskeppar-
ansvarig

Anita Bertze veteran@uss.nu
0702 - 74 35 14

Veteranskeppar-
ansvarig

Birgit Wredh veteran@uss.nu
0705 - 75 01 73
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Manusstopp
11 April

Ansvarig utgivare 
Olle Jarstad 

Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

Tel. 018 - 32 06 59
© Upsala Segel Sällskap.

Omslgsfoto: Tommy Gustavsson

Anmälan
Senast torsdag  den 22 februari (namn o antal). 

Pris 300 :-
Betalas på pg 27 98 47 - 8 

Boka i tid Bussen brukar bli fullsatt snabbt

E-post batm@uss2.se
(Bo Anjou 018 - 42 50 56)

Vi åker till Båtmässan Lördag den 3 mars med buss.
Buss där allt ingår (inträde och garderob i bussen)

Vilan (norra rondellen)  kl 8:40.  UKK kl 9:00.

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott har två gånger per år sedan 1996 
arrangerat ”Seglare Minns” i Tranebergsstugan i Stockholm. Vid mötena har några 
erfarna kappseglare berättat för Börje Larsson om sina seglingsäventyr. Dessa 
historier har spelats in och skrivits ut. Det är de 11 första träffarna finns 
dokumenterade i boken ”Seglare Minns – Seglarprofiler berättar om sina 
idrottsminnen” som gavs ut 2013.

Boken finns att köpa från Svenska Seglarförbundet http://shop.svensksegling.se/sv/
articles/2.5.7/seglare-minns och innehåller utskrifter från nedanstående möten som 
kompletterats med många bilder från 1920 och framåt.

1. Seglingshistorier från förr, Pelle Gedda, PG Ekdahl och Bo Kaiser

2. Havskappsegling, Bengt Jörnstedt

3. Starbåt och Neptunkryssare, Lars Löfgren och Nils Virving

4. Kanot- och Finnjollesegling, Arne Åkerson och Olle Bengtsson

5. OS-seglingar, Sune Carlsson och Karl Robert Ameln

6. Våra seglingar, Paul Elvström och Pelle Pettersson

7. Folkbåtssegling, Tom Nyström och Willy Svensson

8. Draksegling, Pelle Gedda, Bobo Almkvist och Jörgen Sundelin

9. Våra seglingar, Kennen Nordenskiöld och Sture Stork

10. Kvinnlig kappsegling, Ulla Blomqvist Halloff och Britt Fagerlin

11. Småbåtssegling på 40-60-talen Claes Öhman och Lars Käll 

En arbetsgrupp inom Svenska Seglarförbundet jobbar nu med att ta fram Seglare 

Minns bok 2.

I bok 2 fortsätter vi med ytterligare ca 9 träffar. Några exempel: Finnjollesegling, 

Snipe, Mälarbåtar, Neptunkryssare m.fl. (klasser som jag vet ligger USS varmt om 

hjärtat).

Boken beräknas utkomma i mars 2018.

s 28

s 19
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Vid RodretVid Rodret

skrivande stund är det lite snö och några minusgrader sedan en tid tillbaka. 
Dock är Ekoln ännu inte helt säker att vistas på så det har för egen del bara 
blivit någon enstaka långfärdsskridskotur på Trehörningen vid Fjällnora. Jag 
håller tummarna för USS isseglare vad gäller tävlingssegling och hoppas på 
bra förutsättningar att träna på Ekoln eller sjöar i närheten. När det gäller 
klubbsamverkan och kunskapsöverföring från äldre till yngre generationer så 
är isseglarna verkligen förebilder.

I
Aktiviteter
I klubbhuset pågår en del aktiviteter även under vintern. Förut-
om styrelse- budget- och plangruppsmöten kommer Ungdoms-
sektionen i samverkan med grannklubbarna bl a genomföra 
tillfällen med olika teoriblock innan seglingssäsongen drar igång. 
Kappseglingssektionen har möten och fest med funktionärer. 
SXK Uppsalakretsen har också en del möten och klubbkvällar 
förlagda där liksom säkerligen även SSRS. 
För egen del längtar jag som vanligt till en del inplanerad utförs-
åkning innan det är hög tid att ta tag i det som ska göras med 
båten.

Division 1 och SM 2-Krona
USS har för 2018 beslutat att förutom den årliga USS-regattan 
i juni, även arrangera två andra lite större tävlingar. Planeringen 
pågår för fullt för att ro dessa i hamn och det börjar 5-6 maj. 
Då med en delsegling i Division 1 som är en ny serie under All-
svenskan och där vi kommer genomföra den med ett antal av 
klubbens 606:or för tävlande från USS och andra seglare i hela 
Region Öst (Se gärna mer på SSF:s hemsida).
Den andra regattan är SM för 2-kronor som planeras till att 
genomföras 22-23 september med sannolikt ett 30-tal båtar på 
startlinjen, varav säkerligen ett antal från USS. Arbetet är som 
sagt sedan en tid förstås i full gång och jag vill bara uppmana 
er medlemmar till att ställa upp som funktionärer. Alla kan bi-
dra med någonting och jag kan lova att det blir både roliga och 
sociala upplevelser och ännu ett år där vi kommer att göra bra 
reklam för segelsporten.

Vinterarbete
Budgetplaneringsarbetet pågår just nu intensivt i styrelsen och 
för valberedningen är arbetet just nu också i full gång. Det är av 
flera olika skäl en del funktioner som behöver ersättas med ny 
ideell arbetskraft. Den som vågar prova på kommer inte att be-
höva ångra sig.   
I hamnen ska en del jobb med bryggorna göras i vinter och det 
uppskattade 60+ gänget jobbar som vanligt med att se till att 
hålla klubbens flotta av egna båtar i gott skick genom arbete i 
båthuset. Är ni "daglediga" och önskar bidra med arbete, få so-
cial tillhörighet och god hälsa ska ni inte dra er för att kontakta 
dem.
I Plangruppen jobbar vi vidare med framtiden för Flottsundsvar-
vet. Ett nytt varvsarrendeavtal med f.n. okända villkorsföränd-
ringar är på gång från Uppsala k:n. Vad gäller området Skarhol-
men sammanställer vi nu material från det vi tidigare framtagit 
för att till kommunen återigen presentera vad USS tycker kan 
förbättras. Positivt och helt i vårt intresse var ju att k:n köpte 
själva Skarholmen. 

Vårtider/Årsmöte
Jag önskar er alla sedan en härlig vår på varvet eller annan sjönä-
ra plats, men innan dess hoppas jag att USS årsmöte med efter-
följande pubafton den 17:e mars blir välfyllt av er medlemmar. 

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande



5uss aktuellt nr 1 2018

Omläggning och nyproduktion av

Papptak  •  Tegeltak 
Takmålningar

Kontakta oss för mer information!
Fria kostnadsförslag!

018 - 30 07 37  •  0707 - 27 84 90
Box 359, 751 06 Uppsala

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40

Kontorsmaterial
Trycksaker

Presentreklam
Profilkläder

Arbetskläder
Välkommen!

www.knkontor.se
info@knkontor.se

Stålgatan 19  Port 9:2   •   754 50 Uppsala
018 - 30 44 25   •   mån - fre  08:00 - 17:00

Våren Anm Tidpunkt
Vakt- och 

aktivitetslista
1 januari 12:00 Jan - dec

Styrelsemöten 10 
ggr/år

Jan - dec

Expedition Tisdagar 19-20 se 
datum på hemsidan

Jan - dec

USS-Aktuellt Nr 1 Feb
Båtmässan Älvsjö Mars
Årsmöte Årsmötet hålles mellan 

1/1 – 31/3
Feb - Mars

Solskensgrill Klubbhuset Mars
Hjertmans Klubbdag April
Sjösättning Flottsundsvarvet April - Maj

Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar April - Juni
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
April - Juni

USS-Aktuellt Nr 2 Maj
Medlemsmöte Två ggr/år  

(maj & november)
Maj

Familjedag På Klinten Maj
Öppen Hamn Uppsala Hamn 6 Juni
Vår-Eskader Uppsala - Klinten Juni
USS-regattan  606, Nepp, IF, 

Starbåtar, Finn
Juni

Midsommarafton Fest på Klinten Juni
Gubb- & Gum-

segling
Midsommardagen vid 

Klinten
Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna 
(1 vecka) 

Juni/Juli

Klinten-läger Seglarläger för 
ungdomar 

Juni/Juli

Hösten Anm Tidpunkt
Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar Aug - Sept
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug
Surströmmings-

skiva 
På Klinten Aug

Klubbmästerskap USS KM Aug
Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / 

Klinten
Sept

USS-Aktuellt Nr 3 Sept
Upptagning Flottsundsvarvet Sept - Okt
Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år
(maj & november)

Nov

USS-Aktuellt Nr 4 Dec
Lucia-PUB Pub Dec

USS aktiviteter under året 2018
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Kalendariet feb - maj

KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = SXK
Ö = Örsundsbro

Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset tisdagar 

klockan19:00-20:00

Januari:  16
Februari:  13
Mars:  6, 20
April:  3, 10, 17, 24
Maj:  8, 15 22, 29 
Juni:  12 
Juli:  - 
Augusti:  7, 14, 21, 28 
September:  4, 11, 18, 25 
Oktober:  3, 23
November:  27

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet se vilka 
dagar på hemsidan: www.uss.nu/Expedition

Till expeditionen ska du vända dig med anmälan om 
adress ändringar, båtbyte, om du skaffar dig VHF-ra-
dio m m. 
Försäljning av vimplar och klubbnycklar m m sker 
också vid dessa tillfällen. Märken till mössa och ka-
vaj kan du köpa för 100 kr/st.
Du är välkommen med alla slags frågor eller bara för 
att prata bort en stund. 

Onsdagen 16 maj 

Nya medlemmar 
klockan 18;00

Övriga medlemmar
klockan 19;30

USS Klubbhus
Välkommen / Styrelsen

Kallelse till 
Medlemsmöte 

2018

Februari
v7 16 fr 08:00 - USS Aktuellt 1 distribueras 
v8 22 to 20:00 - Båtmässan Älvsjö  

- sista anmälningsdag
v8 25 sö 23:59 - LOK-stöd
v9 26 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v9 28 on 20:00 - Vaktlista tas in KH

Mars
v9 3 lö 09:00 - Båtmässan Älvsjö - bussresa
v10 6 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v11 17 lö 16:00 - Årsmöte KH
v11 17 lö 18:00 - PUB i anslutning till årsmöte KH
v12 19 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v12 20 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v12 25 sö 14:00 - 16:00 Solskensgrill KH
v12 25 sö 00:00 - Sommartid - ställ fram klockan 

April
v14 7 lö 09:00 - Klubbhus-städ KH
v15 9 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v15 10 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v15 11 on 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 2 KH
v15 12 to 09.00 - Hjertmans Eventdag (heldag)
v16 17 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 24 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 27 fr 17:30 - Varvsgrill 17-tiden V
v17 27 fr 12:00 - 17:00 Sjösättning kv 2, 3 V
v17 28 lö 12:00 - Varvsgrill 12-tiden V
v17 28 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 V
v17 29 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 4 V

Maj
v18 5 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 6, 7 V
v18 6 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 5 V
v19 7 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v19 8 ti 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 8 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v19 9 on 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 11 fr 08:00 - USS Aktuellt 2 distribueras 
v19 12 lö 10:00 - Klintenstäd K
v20 14 må 10:00 - Klintenstäd K
v20 14 må 18:00 - 21:00 Städning på varvet V
v20 15 ti 19:30 - 20:00 Expedition KH
v20 16 on 18:00 - 19:30 Medlemsmöte

- nya medlemmar 
KH

v20 16 on 19:30 - Medlemsmöte KH
v20 17 to 18:00 - 20:00 Skrotning mtrl varvet V
v20 19 lö 10:00 - Familjedag Klinten K
v21 22 ti 19:30 - 20:00 Expedition KH
v21 26 lö 12:00 - Örsundsbro-eskader (arr SXK) S
v22 29 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

Solskensgrill 25 mars mellan kl 14-16
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Lördagen 17 mars klockan 16;00
USS Klubbhus

Följt av Pub klockan 18;00
Välkommen / Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2018

Dagordning

 Mötets öppnande

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste    

 verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande   

 verksamhetsår.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val.

a) Val av ledamöter till styrelsen.

b) Val av ledamöter till kappseglingssektionen.

c) Val av ledamöter till ungdomssektionen.

d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsen ej delta.

e) Val av ledamöter till minnesfonden.

f ) Val till övriga förtroendeposter.

g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 Mötets avslutande.

Övriga handlingar inför årsmötet kan fås efter kontakt med Bo Anjou, tel 018 425056.
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Kv 8

Kv 5

Kv 5

Kv 5

Kv 4

Kv4

Kv 4

Kv 1

Kv 2

Kv 6

Kv 7 Kv 7

Kv 3
Kv 2

0 10 20 30 40 50
m

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. 
Där finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast 
kran med lyftkapacitet på 5 ton, el och vatten. 

Varvschefen

Information från varvet

Märkning
• Alla uppställningsanordningar måste vara 

märkta med namn och aktuellt telefon-
nummer väl synligt. Märkningen är en sä-
kerhetsåtgärd för medlemmarna om något 
skulle hända, och inte minst viktigt för att 
underlätta städning/vår och utställning/
höst.

• Omärkta, kvarvarande  master kom-
mer efter 19 sept att lyftas bort för ev 
skrotning.

• Alla master som förvaras i mastskjulet 
måste vara märkta med namn och telefon-
nummer. Spridare skall vara avmonterade. 
Inga master får ligga kvar på bockarna 
utanför mastskjulet. De bör flyttas snarast 
möjligt.

• Varvsgruppen kommer att genomföra en 
besiktning av samtliga uppställningsan-
ordningar och där dessa befinns vara då-
liga, kommer ägaren kontaktas för åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande 

av vinkelslip på varvet gäller reglerna 
för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice 
varvschef före igångsättande. Glöm ej 
brandsläckare.

• I båtarna får under varvsperioden ej för-
varas: gasoltuber, lösa dunkar med bränsle 
(diesel, bensin etc) eller andra lättantänd-
liga vätskor. Tänk på brandfaran.

• Används värmefläkt i båten skall den vara 
bevakad vid användning och får inte läm-
nas påslagen över natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat som skall använ-

das för olja och glykol.
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta 

batterier till återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver Du el i större omfattning. Kon-

takta varvschefen för ett avtal om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på lis-

torna i pärmen som finns i klubbhuset.

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet:

Sjösättningsdagar 2018
Kvarter 2, 3  27 april  kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  28 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  29 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  5 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  6 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  8 maj  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  9 maj  kl 15:00 - 19:00
Tider för respektive kvarter vid sjösättning och upptag-
ning sätts upp på anslagstavlorna ca 2 – 3 veckor före.

För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Upp-
ställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ord-
ningsregler för varvet.

USS plan är att hela Skarholmenområdet söder om Vårdsätravägen bör reserveras och utvecklas som friluftsområde med marin inriktning.

Varvsgrupp / Kvartersbasar
Chef Ulrik Eriksson 0707 - 19 92 77
Chef vice Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 1 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92
Kvarter 2 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92
Kvarter 3 Jan Pettersson 018 - 50 44 07
Kvarter 4 Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 5 Erlendur Karlsson 018 - 32 03 09
Kvarter 6 Abel Soto 018 - 50 21 05
Kvarter 7 Stanley Mahan 0736 - 94 46 69
Kvarter 8 Tomas Candert 018 - 32 02 64
Miljöstation Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kranskötare Tomas Candert 018 - 32 02 64
Kranskötare Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54

Varvsgrill 27 april kl 17 och 28 april kl 12
Varvsstädning 14 maj mellan kl 18-21
17 maj skrotas överblivet mtrl på varvet

Och käre båtägare:  
Hjälp gärna till med fler båtar än din egen.  
Av och till behöver även du hjälp.

Sjösättningsram-
pen bör ej nyttjas 

under upptagnings-
dagarna.
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Totalentreprenad 
inom bad & kök

Telefon 018-50 40 45   |   www.ekebybruk.se          

All Inclusive är namnet på vår totalentreprenad som 
ger dig lugn och harmoni i ditt renoveringsprojekt. 
Vi hjälper dig med allt – från val av material, ritningar
och kalkyler till byggnation och slutbesiktning.
Kontakta oss för mer information eller en fastpris-
offert. 

KLUBBDAG
Torsdag 12/4 2018 - Klockan 10-20

Hjertmans i Uppsala bjuder härmed in alla 
medlemmar i USS till en klubbdag.

Minst 11 leverantörer kommer till vår klubbdag så det kommer att 
finnas gott om kunskap och hjälp på plats!

Under klubbdagen har vi extra fina erbjudanden och bjuder på fika.
Kom in och bli vårinspirerad!

Välkommen!

Sylveniusgatan 5 | Uppsala | uppsala@hjertmans.se | 018-10 99 45 | www.hjertmans.se

20% rabatt på alla  
sjölivskurser för dig som är  
medlem i USS*.
* Anges vid anmälan. Gäller på kursavgiften,  
kan ej kombineras och endast kurser i Uppsala.

Skaffa kunskaperna du behöver för en säker och rolig båtfärd!

Läs mer och anmäl dig på www.medborgarskolan.se 
eller ring oss på 010-15 75 200. 
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Verksamhetsberättelse 2017
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segel Sällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2017 - 31 december 2017.  
Sällskapets 110:e verksamhetsår.

USS
Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.400 medlemmar och antalet registrerade båtar är cirka 560. 
Vår hamn är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt varv vid Flottsund, i anslutning till Fyrisåns myn-
ning.

Säby Klint
Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distansminuter från vår hamn.

Kappsegling och ungdomsverksamhet
USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser. Vi prioriterar kappsegling och ungdomsverksamhet och har genom 
Svenska Seglarförbundet antagits som ”Ungdomsvänlig klubb”. 

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till och med 24 år.

USS:s organisation

Administration ”Admin”

Ordförande

Kassör

Vice ordförande

Sekreterare

Klubbmästare

Miljöansvarig

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

Maj 2017

Hamngruppen HamnvaktenEl

Kvartersbasar Kranskötare El

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & MarkBåtar

Klintengruppen El

Övriga funktioner

Tidning Internet Support Sponsring

Ungdom

Ombud

Ungdomsledare

Issegling

Seglarskolor

Kappseglingscentrum

Styrelsen

Valberedning

Revisorer

Data

Minnesfond

Veteraner
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Ordföranden
Kappseglingsframgångar

USS har fortsatt att skörda framgångar på kappseglings-
banorna i de klasser där vi under många år presterat topp-
resultat. Guldmedalj vid SM-seglingarna för Neptunkrys-
sare blev det för Staffan Eklund med gast Erik Mattsson i 
Nynäshamn. Guldmedalj vid SM-seglingarna för IF-båtar 
blev det för Pontus Rosberg med besättning i Rastaholm. 
Bronsmedalj vid JSM-seglingarna för RS-Feva blev det för 
Philip Urtel Carlbom med gast Ebba Ettemo på hemmap-
lan i Uppsala. I 606-klassen vann USS två deltävlingar (av 
6) i Rikscupen genom Michael Gelin med gast Charlotte 
Bornudd Gelin i Uppsala och Fredrik Mattsson med gast 
Calle Elfström i Stockholm.

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och 
tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har fortsatt med 
många deltagare. Det är tränings- och kappseglingssugna 
unga vuxna, relativt nya seglare, och en stor grupp barn 
och ungdomar som är intresserade av segelsporten. Ung-
domsträningarna har ofta skett i samverkan med våra 
grannklubbar UKF och ESK. Mycket glädjande är också 
det faktum att våra ungdomar nu även kommit i det sta-
diet att de deltar och placerar sig bra i både Upplands- 
Gästriklandscupen samt vid ex.vis SM i klassen 2-krona 
där tre ungdomsbesättningar deltog. Vintertid tränas och 
tävlas det numera även i isjaktssegling. Det s k 60+ gänget 
har under året som vanligt bidragit till att verksamheten 
fungerar genom underhåll av klubbens båtar och övrigt 
material. Därtill seglar de tillsammans 1 dag/vecka under 
seglingssäsongen.
Glädjande är att Klintenlägret på vår fina klubbholme åter 
kunde genomföras för andra året i följd sedan några års 
uppehåll tack vare våra utbildade och duktiga ungdoms-
ledare samt några ideellt arbetande vuxna. Dessvärre var 
det endast ett fåtal deltagare på Sjölekis för de allra yngsta. 
Dock har USS fortsatt lära ut segling för några av de yngs-
ta och vuxenseglarkurserna fylldes med deltagare.
Ett stort antal träningskappseglingar har arrangerats. Den 
årligen återkommande USS-Regattan som inkluderar DM 
för några klasser samt klubbmästerskapet där en ungdoms-
besättning vann i 606-klassen. 

JSM
Årets stora arrangemang var att tillsammans med UKF, 
ESK, KOJK och SiBK genomföra JSM 2017 för totalt tio 
olika klasser i juni. Här var också Uppsala Kommun en 
viktig part. Ett stort antal funktionärer från USS bidrog 
till ett lyckat arrangemang och resultatmässigt lyckades 
alltså Philip Urtel Carlbom med gast Ebba Ettemo bäst 
genom att segla hem bronsmedaljen i RS-Feva.   

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika årliga 
aktiviteter för gemenskap skett. I samarbete med Ung-

domssektionen har familjedagen för tredje året genomförts 
och i övrigt har underhållsarbete, bl a i samband med de 
arbetshelger som lockar många medlemmar, skett.  
På Flottsundsvarvet hör som vanligt sjösättning och upp-
tagning av ca 250 st båtar till det stora arbetet med både 
förberedelser och genomförande. I övrigt har underhålls-
arbete utförts under året. I samband med höstens upptag-
ningar genomförde kommunens miljökontor besök med 
inspektion på varvsområdet.
I hamnen har bryggunderhåll och breddning av ett an-
tal hamnplatser utförts. Trist att notera är att några båtar 
drabbats av inbrott. Till hamnen hör hamnvakten som ut-
förs av medlemmarna. 
Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksam-
hetsområden. SXK Uppsalakretsen har fortsatt fått låna 
huset för klubbkvällar och möten liksom grannklubbarna 
ESK, UKF och UMS vid enstaka tillfällen. Även SSRS 
för delar av sin verksamhet. En viss uthyrning har även i 
år skett till våra medlemmar. Båthuset har inrymt aktivi-
teter så gott som dagligen. Här sker allt underhåll på både 
funktionärsmotorbåtarna och klubbens jollar och 606:or. 
I övrigt har Intendenturen som vanligt utfört skötsel och 
underhåll av funktionärsbåtar, byggnader och mark vid vår 
hamn.
USS har som tidigare år fått mycket god hjälp av Uppsala 
Kommuns hamngrupp med skötsel av våra anläggningar.

Information – Miljö - Klubbmästeriet - Veteran-
skepparna

Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtidningen 
USS Aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket och infor-
mationsmaterial har bl a genomförts. Genom deltagande i 
Nätverket Öppen Hamn har planering inför nationaldags-
firandet i Uppsalas hamnområde utförts. USS deltog i år 
med prova-på-segling i 2-kronor.
Efter stadgeändring och årsmötesbeslut fick vi så en ny sty-
relsefunktion som Miljöansvarig. Jan Lemming avled ty-
värr några månader senare så funktionen innehades sedan 
av Informationsansvarig. 
Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga arbete att 
skapa gemenskap med sina olika aktiviteter för medlem-
marna. De bidrar till ovärderlig trivsel och umgänge i USS 
under hela året och några tillfällen att nämna är Solskens- 
och varvsgrill samt Luciapub. Oktoberfesten har blivit till 
tradition och detta år firades USS 110 år med stort fyrver-
keri i samband med denna fest.
Veteranskepparna har genomfört några aktiviteter för sam-
varo genom att bl a arrangera resa till båtmässan och ett 
julbord. 

Förberedelser inför 2018 samt Plangruppen
Planeringsarbetet för USS nästa verksamhetsår startade 
under hösten med budgetförberedelser och planering av 
2018-års seglingsarrangemang såsom deltävling i Division 
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1-serien en helg i maj och SM för 2-krona en 
helg i september. 
Föreningens arkivering behöver ses över och 
för detta ändamål har en arkivgrupp bildats för 
att på bästa sätt säkra föreningens historia för 
framtiden.  
Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete 
på uppdrag av styrelsen. Främst har frågan kring 
Skarholmenområdet bevakats och då i synnerhet 
det som rört Restaurang Skarholmen. Uppsala 
Kommun är här en mycket viktig part och ett 
antal möten i gruppen har genomförts för att  
bl a sammanställa material om vad USS vill med 
området. I övrigt ligger det hos plangruppen att 
försöka få till stånd ett längre och hållbart arren-
deavtal när det gäller Flottsundsvarvet.

USS – En välskött förening
Allt arbete som under året utförts inom USS har 
varit ideellt. De medlemmar som ställer upp gör 
ett synnerligen bra arbete och är verkligen värda 
en stor eloge. Det är vi medlemmar som med 
eget arbete gör USS till en fin och välskött klubb 
att vara stolta över.

Olle Jarstad Ordförande

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Ordförande Olle Jarstad

Vice ordf. Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Anna-Karin 
Theelke

Suppl Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson

Miljöansvarig

Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarina Larsson

Kappseglingsansv Kurt Sjöberg Suppl Representant 
från kapp-

seglingssesekt.

Ungdoms ansv Jonas Ettemo Suppl Mats Lavemark

Hamnchef Jan Hoffman Suppl Jan Sigmert

Varvschef Ulrik Eriksson Suppl Thomas 
Wärngren

Intendent Per Rang Suppl Michael 
Ericsson

Klintenchef Rune Larsson Suppl Lars Sjölund

Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:
Per 

31/12
Medlemmar Familjer Juniorer 

0-24 år
Seniorer 

25 år -Huvud Familj Övr Totalt Heders
2017 802 616 2 1420 47 324 329 1089
2016 811 625 2 1428 49 313 366 1060
2015 768 623 1 1392 49 313 358 1033

Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2017 Män 14 107 42 131 629 923
Kvinnor 6 79 27 84 299 495

Övr 2 2
Per 

31/12
Ålder Övr Totalt

0-6 7-16 17-20 21-40 41-
2016 Män 18 104 48 131 629 930

Kvinnor 6 72 30 91 297 496
Övr 2 2

Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2015 Män 18 57 90 132 610 907
Kvinnor 7 42 51 97 287 484

Övr 1 1

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2017 323 18 202 543
2016 343 17 208 568
2015 331 17 204 552

Hamn- och varvsplatser
Under året har medlemmarna haft följande antal båtar i hamnarna 

och på varvet:
Per 

31/12
Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2017 332 28 230
2016 332 28 242
2015 333 31 250

Sekretariatet
Möten

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie sty-
relsemöten, ett budgetmöte den 11/2 för faststäl-
lande av budget 2017 samt ett planeringsmöte 
27/10-28/10 för planering av verksamheten 
2018.
Mötena har hållits i USS klubbhus förutom 
höstens planeringsmöte som hölls på Viking 
Line-färjan.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 11 mars med dagordning uti-
från USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 17 maj
• Nya medlemmar hälsas välkomna till USS 
och får info om de olika verksamheterna i 
klubben.
• Sommarens kappseglingar och särskilt JSM 
presenterades.
• Sjöräddningssällskapet under ledning av 
Christopher Carlbom visade sjöräddningsbåtarna 
och höll därefter ett föredrag om sällskapets 
arbete.

Den 8 november
Priser delades ut för goda seglingsinsatser under 
året.
Birgitta Silfverhielm höll föredrag på temat 

Jan Lemming
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“Man över bord”, hon berättade om säkerhet på sjön, hur 
man över bord-situationer kan lösas och demonstrerade 
olika typer av säkerhetsutrustningar som kan användas.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan kl 19-20 
på onsdagar en gång i veckan under april-juni och augusti-
september, en gång varannan vecka under mars och ok-
tober och en gång i månaden under januari-februari och 
november.

Anna-Karin Theelke

Information
Tidning

Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra nummer 
under året. 
Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-
Aktuellt nr 2.

Annonser baksidan:
Güntherska Konditoriet, annonser i nr 1.  
Båttillbehörsföretaget Hjertmans, annons i nr 2.  
Güntherska Konditoriet och Tullhuset, annonser i nr 3. 
Güntherska Konditoriet, annonser i nr 4.

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt.  
Ny uppdatering av Episerver har utförts av IdrottOnLine.
Program för anmälan till UppsalaRegattan har utvecklats.
Visning av kappseglingsresultat för USS-kapseglingar, 
UppsalaRegattan och Junior-SM med programmet Sail-
wave har fungerar utmärkt på hemsidan.

Sponsorer
Faktura till våra sponsorer skickats ut under året. 

Öppen Hamn 6 juni - Nationaldagen
Nationaldagsfirande i Uppsalas hamnområde anordnades 
2017 av Nätverket Öppen Hamn. 
Ett återkommande arrangemang, som i år hade fint väder, 
kom uppskattningsvis ca 15 000 - 20 000 besökare till 
hamnområdet. Aktiviteterna pågick mellan klockan 11 
– 16.
USS, ESK och UMS deltog med ett antal segelbåtar/
motorbåtar. 

Allmän information
USS Information hanterar uppdateringar av Kalendariet, 
pärm Aktivitetsarbete, pärm Hamnvakten, pärm Hamn-
vakten bevakning, stadgar, ordningsregler, verksamhets-
berättelse samt hjälp med olika material till kappsegling, 
utbildning m m.

Tommy Gustavsson

Miljö
Årsmötet 2017 beslutade att utöka styrelsen med funk-
tion miljöansvarig. Till miljöansvarig valdes Jan Lemming, 

som bland annat hade mångårig erfarenhet av miljöarbete 
inom Uppsala kommun och Naturvårdsverket. 
En av Jans första åtgärder på USS var att se till att vi fick 
en ny pump för sugtömning i hamnen. 
Till stor sorg för hans familj och vänner avled Jan hastigt 
under sommaren. Denna ledsamma händelse ledde givet-
vis till en inbromsning av den lovande utveckling av USS 
miljöarbete som Jan påbörjat. 
Styrelsen och valberedningen är överens om vikten av att 
finna en ny miljöansvarig med samma kunskaper och en-
gagemang som Jan uppvisade.

Vikarierande miljöansvarig 
Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2017 ansvarat för inköp och 
servering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.
Dessutom ansvarat för och genomfört:
• Förtäring vid årligt budgetmöte.
• Förtäring vid seglingssektionens funktionärsmöte.
• Allt viad välbesökt årsmötespub.
• Populär Solskensgrill i mars på USS altan mot sjön.
• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet.
• Förtäring i samband med Klintenstäd.
• ”Dagens rätt” på Klinten för +60 deltagare.
• Enkel paella på Klinten. Seglarläger för   
 USS-ungdomar.
• Hösteskader (Anna-Karin), egenlagad smaskig paella  
 på Klinten.
• Oktoberfest i klubbhuset. 
• Sedvanlig Lucia-Pub för ca 50 personer.
• Litet Jul-bord för kommunens hjälpsamma hamn 
 grupp m fl.
• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.
  Ett extra varm tack till Cina, Janne, Jullan, Annicka,  
 Catharina L, Anna-Karin och Leif och alla andra som  
 ställt upp vid behov. 

Anders ”Julle” Juhlin

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen 2017 har varit ett aktivt år med 
våra sedvanliga aktiviteter Kvällskappseglingar, USS Re-
gattan. Många av USS medlemmar har även deltagit som 
funktionärer. 
I det av USS, ESK, UKF och KOJK samarrangerade 
JSM:et veckan innan midsommar.

Framgångsrika kappseglingar
Som vanligt har stora kappseglingsframgångar för USS del 
skördats under året.
• Pontus Rosberg vann SM för IF-båtar i Rastaholm.
• Staffan Eklund vann Nepptunkryssar-SM i   
 Nynäshamn.
• Philip Carlbom / Ebba Ettemo kom på 3:e plats i RS- 
 Feva på JSM.
• Båda SM-vinnarna deltog med lag i tälingen Mästar 
 nas Mästare i Marstrand under mycket svåra förhållan 
 den med hårda vindar. 
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USS Regattan
USS regattan genomfördes två helger före midsommar. 
Båda dagarna med sol och stadig vind från sydväst.
Det kom 51 båtar till start.  
11 606:or, 7 Neptunkryssare, 13 Finnjollar och 20 
OK-jollar.
• Mikael Gelin / Charlotte Bornudd-Gelin från USS tog  
 hem segern i 606 klassen före Vasilij Gunnarmark /  
 Aron Svedin S606K. Nästa USS:are Anna Bertze / My 
 ran Olsson kom på 4:e plats.
• Staffan Eklund/Erik Mattson segrade i Neptunkryssar  
 klassen.
• Segrare i Finnjolleklassen blev Fredrik Tegnhed från  
 Karlstad, bästa Uppsalabo blev Per-Arne Fritjofsson  
 UKF.
• Nytt för året var OK-jollar där Thomas Hansson-Mild  
 från SSKA segrade.

USS öppna KM
Sju 606:or seglade KM med Ebba Ettemo/Lydia Emanu-
elsson som segrare och klubbmästare. SRS- klassen vanns 
av Mikael Brandt i Finnjolle.

Kvällskappsegling
Deltagarantalet vid kvällsseglingarna har under den gång-
na säsongen varierat mycket. 
USS träningsserie under våren genererade 20 starter, USS 
cup under hösten 5 seglingar. 
ESK har haft 13 seglingar, vilket tillsammans med USS ger 
38 starter. 
Med så många möjligheter till träning så håller Uppsala 
god standard beträffande träningsmöjligheter, tyvärr är det 
för få som utnyttjar detta.
Team Modesty (Anna Karin Theelke m fl) tog hem pri-
set som flitigaste kvällskappseglare och totalsegrare i 
kvällseglingarna.

Kurt Sjöberg

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2017 består av 7 st optimistjol-
lar, 3 st 2-kronor, 2 st RS Feva, 8 st 606:or och 1 st Laser. 
4 st av de äldre röda Optimistjollarna har permanent pla-
cerats ute på Klinten för att användas av besökande yngre 
seglare och övriga paddel/rodd-sugna barn. 
606:orna har löpande underhållits av 60+ gänget. Efter 
upptagning nu på hösten har dom fortsatt träffats i båthu-
set för att gå igenom 606:orna i tur och ordning. 

Kvällsträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till septem-
ber genomfördes totalt 25 st kvällsträningar med 2-kro-
nor, 606:or och RS Feva under tisdagar och torsdagar 
under ledning av ungdomsledarna. Jonas Ettemo har varit 
huvudtränare. 
Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x trä-
ningstillfällen) har legat på ungefär samma nivå som före-
gående år.

Is-segling
Under året har ett flertal av ungdomarna provat på 
isjaktssegling.
Detta sker i huvudsak genom deltagande i de aktiviteter 
som ordnas genom UKF och Kjell Mattsson.

Seglarkurser
USS har under året behållit sin status som godkänd SSF 
seglarskola.
För våra yngsta har Sjölekis anordnats en lördag-söndag i 
slutet av maj. 
Ett mindre antal deltagare än vanligt deltog i aktiviteterna 
under 2 dagar.
En veckas segelkurs för vuxna genomfördes i år med 
mycket gott resultat. 
Deltagarna var mycket nöjda och flera av dom har 
fortsatt att segla 606 och även deltagit i flera av årets 
kappseglingar.

Kappsegling
Även i år har många av våra yngre seglare deltagit i kapp-
segling med 606, 2-krona, Feva, 29:er och Opti. 
JSM på hemmaplan hade USS-deltagare i 3 klasser; 
Feva, Opti12 och 29:er, bäst resultat blev det i Feva-
klassen där Philip Carlbom och Ebba Ettemo tog hem en 
brons-medalj.
I årets KM deltog USS samtliga 606:or, vinnare av årets 
KM 606 blev ungdomarna Ebba Ettemo och Lydia 
Emanuelsson. 
Övrigt deltagande i kappseglingar under året ; Uppland/
Gästrikland Cup och DMmed både 2-Kronor och RS 
Feva har genomförts i Norrtälje, Sigtuna och på Ekoln.
SM i 2-Krona gick i år i Mälarhöjden och 3 besättningar 
från USS ungdom deltog.
ESK:s sprintcup hade också deltagande ungdomar från 
USS.
Årets torsdags-träningar bestod av en serie sprintkappseg-
lingar tillsammans med ESK:s ungdomssektion och UKF. 
Torsdagarna innehöll även i år Pannkaksrace, gemensam 
samling i USS klubbhus för alla ungdomsseglare oavsett 
klubbtillhörighet med pannkakor och seglingsgenomgång 
på menyn. Tisdagarna seglade våra Fevor tillsammans med 
UKF med coachning av en tränare från SSF.

Seglarläger
I år blev det ännu ett Klinten läger. Lägret genomfördes 
på ett förtjänstfullt sätt med våra juniortränare som ledare 
med stöd av några vuxna medlemmar i ungdomssektionen 
och Klintengruppen.

Familjedagen på Klinten
En uppskattad tradition, ungdomssektionen eskaderseg-
lade ut till Klinten där det bjöds på grillat, lekar, tävlingar 
och tårta. Ett mycket uppskattat evenemang ordnat av 
Klinten-gänget med Lars och Rune i spetsen. 

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat 
båtarna spontant utan arrangemang har ökat något under 
detta år. Skötsel av lånade båtar och handhavande är inte 
alltid av högsta klass, ett bättre system för att kontrollera/
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Uppsala AB

utbilda framför allt nya medlemmar innan de får låna bå-
tar är ett problem som måste lösas på ett bättre sätt nästa 
säsong.
Det webb-baserat bokningssystet fungerar bra, systemet 
uppdateras löpande av systemleverantören Boka.se.

60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp medlem-
mar har anordnat organiserade seglingar en gång i veckan 
med 606-orna.
Varje onsdag från början av maj till slutet av september har 
ett gäng äldre seglare samlats och seglat eller arbetat med 
div. behövliga arbeten i och omkring hamnen. 
Inbjudan har också förtydligats att ALLA är välkomna, 
oavsett kön eller ålder.
Under hösten har man fortsatt att träffas i båthuset och 
jobbat med underhåll av båtarna och div andra jobb.

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft ett par möten under året, för 
planering och budgetering av verksamheten.
Informations-, utbildnings- och regel-träffar har också ge-
nomförts i klubbhuset, i huvudsak under ”icke seglingsbar 
tid”.

Information
För ytterligare och mer detaljerad info om ungdomssek-
tionens aktiviteter under 2017 rekommenderas reportage i 
USS Aktuellt.

Mats Lavemark och Jonas Ettemo

Varvet
Vinterliggande båtar

Under årets vintermånader fanns ett fåtal betalande båtar i 
hamnen vid varvet.

Sjösättning – Vårstädning 
Sjösättningen av båtar genomfördes den 28-29-30 april 
med stor kran, den 6-7 maj med liten kran. 
Kvarter 8 sjösattes med fasta kran den 9-10 maj. 
Varvsstädning genomfördes den 15 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes den 29 - 30 september 
och 1 oktober med stor kran, den 23 - 24 september liten 
kran. 
Kvarter 8 togs upp den 19 - 20 september. 
Totalt antal båtar på varvet 252 st. 
5 okända båtägare har lagt upp sina båtar, både i vattnet 
och på land, utan att ge sig tillkänna.
Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Ha-
vator AB anlitats. 
Kranskötare fasta kran har varit Thomas Wärngren och 
Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning utförts. 

Avgrusning av ytor på varvet.
Traktorn har varit inne på service och reparation. 
Ny belysning har monterats vid mastkranen.
Kommunen lånade, till upptagningarna, ut Hull 
Washer-aggregatet.

Kommunens storvarv
I kommunens planer med ett nytt storvarv för samtliga 
båtklubbar har ännu inga besluts fattats. 
Plangruppens arbete med påverkan till USS fördel 
fortsätter. 

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft mycken värdefull 
hjälp med renhållning av kommunens Hamngrupp. 
Vi framför vårt varma tack.

Ulrik Eriksson
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Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts. 
Hela bryggdäcket på 500-bryggan blev färdigställt under 
våren.
Vi har riktat nocken på 400-bryggan, lagat fästen på 
300-bryggan, förstärkt delar av 400- och 500-bryggan och 
bultat fast alla räddningsstegar.
200-byggans däck är i dåligt skick. Nytt däck har lagts på.

Förändring av båtplatser
Tre stycken bredare platser gjordes på 600-bryggan för 
större båtar. 
Vi har nu i hamnen 337 platser för båtar.

Stationen för båttömning
Ny tömningspumpen, modell skruvpump, har installerats 
under våren. Inga rapporter har kommit in om att pum-
pen har haft driftstörningar.

Incidenter
Vi har tyvärr blivit drabbade av tjuvar, en del av inci-
denterna har troligtvis hänt dagtid då vi inte har någon 
bevakning.
Det är viktigt att alltid se till att grindarna är stängda. 
En uppmärksammad händelse:
• Två personer har under en kväll inkräktat i vår hamn 
när det var mörkt. De har varit ombord på ett antal båtar 
och rivit runt i båtarna. Hamnvakterna uptäckte inkräk-
tarna och tillkallade polis. Incidenten är polisanmäld.

Brygg-el
Det är viktigt att skriva in i pärmen när ström ska använ-
das i båten. Pärmen ligger i vaktkuren.
Om någon har ström kopplat till sin båt och vederbörande 
inte har angett detta i Brygg-El-pärmen, ska följande ske:
• Dra inte ut sladden!
• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen. 
Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska 
utföras.

Jan Hoffman och Jan Olsson

Hamnen - Hamnvakten
USS klubbmedlemmar får själva välja sin vaktnatt och 
många har tagit tillvara på den möjligheten. 

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 28 april 
till 30 september. Det blev också några extra vakter under 
JSM-veckan.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrappor-
ter” som skrivs. 
Vakterna har under sommaren förtöjt om flertalet dåligt 
förtöjda båtar och räddat dessa från skador samt skador på 
grannbåtarna. 
Vakterna har även avvisat icke-medlemmar från 
bryggorna. 

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på kvittens-
listan efter att ha läst vaktinstruktion.

Stämpelkort
Alla verkar ha förstått att man stämplar 3 ggr/vakt på 
stämpelkortet. Stämplingen ska ske på kvällen, natten och 
morgonen.

Vaktnätter
I år var det endast en person som missat sin vaktnatt.
Mycket beroende på att Bo Anjou skickar ut påminnelser 
om vaktnätterna. 

Jan Hoffman

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2017 har varit Helen Jarstad och Eva 
Rang.
Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS ordi-
narie verksamhet med styrelse-, medlems-, årsmöte etc och 
de olika sektionernas interna möten har:
• Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för sina 
klubbaftnar.
• Uppsala Racerbåtsklubb har hyrt klubbhuset för sin 
SM-deltävling.
• Uthyrning till medlemmar för privat fest har skett i lik-
het med tidigare år.
Kommunens ”Hamngrupp” har utfört veckostädning, 
”dukning” före och återställande efter möten och kurser på 
ett förtjänstfullt sätt.
Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivitetsar-
bete under april månad.
Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober, av en med-
lem som aktivitetsarbete.

Klubbområdet
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, städ-
ning av hamnområdet, runt klubbhuset samt på parke-
ringen, har utförts av kommunens hamngrupp på ett 
utmärkt

Båthuset
 Under året har 65-plus bedrivit livlig verksamhet på ons-
dagar med att underhålla klubbens båtar.
 Dom har även varit verksamma övriga veckodagar som 
bland annat:
• Laga en 606 som krockade på Ekoln i somras och som 
nu är reparerad och lackerad.

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsar-
beten och 65+, som fortsatt sina trevliga onsdags-träffar, 
och arbetat med underhåll av klubbens båtar.
Vi vill även tacka kommunens hamngrupp för deras ut-
märkta sätt att utföra de arbetsuppgifter vi bett om, även 
alla de egna initiativ dom tagit för att hålla fint på klubb-
området och i klubbhuset.
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Nu ser vi fram mot ett 2018 med många engagerade med-
lemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att hålla 
våra fina anläggningar i skick.

Per Rang och Michael Ericsson
Båtansvarig Jan Lundmark

Klinten
Sommaren

Vårstädningen av Klinten 13 - 14 maj var välbesökt. Flyt-
bryggorna lades ut och borden bars ut. Efter utfört arbete 
bjöd USS sedvanligt alla på buffé på lördagskvällen.

P-ringar
3 stycken p-ringar lades ut för att förstärka förankringen 
av vågbrytaren och flytbryggan från torget, på grund av 
ovädren som härjade under vår och försommar.

Sommarfester
Den 20 maj firades familjedag i samarbete med ungdoms-
sektionen, då det festades på hamburgare och varm korv. 
På eftermiddagen bjöd USS alla på tårta, kaffe och läsk. 
Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsommarfi-
rande med besök av Sjörövarfabbe, dans kring midsom-
marstången, volleybollmatch mellan barn/ungdomar och 
vuxna samt avnjutande av jordgubbstårtorna. På kvällen 
gemensam middag i paviljongen och vid utställda bord på 
gräsmattan med påföljande dans. 

På midsommardagen arrangerades som vanligt årets 
Gubb- och Gumseglingar i USS Tvåkronor.
Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva och dito 
surströmmingsskiva.

Hösten
Arbetsdagen den 7 oktober togs flytbryggor och bord in 
för vintern.
Under sommaren har en trädkoja byggts uppe i två av trä-
den på nya ängen. 
Rampen ner till bastubryggan slogs sönder av ett av oväd-
ren, den har reparerats provisoriskt och nya betongfunda-
ment har gjutits.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-Louise 
Sandberg, Peter Berglund, Håkan Strömkvist, Jan Johans-
son, Niclas Orrelöv, Leif Theelke samt undertecknad.

Rune Larsson

Veteranskepparna
Efter att vi tillträdde under augusti/september 2017 har vi 
genomfört en aktivitet, veteranernas julbord i december. 
Många var kanske lite trötta på julbord men 20 veteraner 
hade en trevlig kväll. 
Inför 2018 tar vi tacksamt emot önskemål om andra och 
fler aktiviteter.

Anita Bertze Gelin / Birgit Wredh

Välkomna till vår butik! 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33
018 - 265 55 35

#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Här hittar du ett fullt sortiment av alla sorters bakverk!

Mån - Fre 
08:00 - 18:00

Lördag 
10:00 - 17:00

Söndag 
11:00 - 16:00
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Susanna och Jim är två av våra 2000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar av sin lediga 
tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med båten. Som 
medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag – utan att 
det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får inga bidrag 
från staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  19 0 7.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl 
och högskolestudent Jim Liljefält.
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Säkerhetsgenomgång
När jag tar med mig vänner eller gäster ut på sjön börjar 
jag alltid med en säkerhetsgenomgång. 
Det skapar trygghet både för mig som skeppare och för 
mina medseglare. Det behöver inte ta lång tid. 
En säkerhetsgenomgång bör innehålla information om 
utrustning som finns ombord för egen säkerhet, brand, 
vattenläckage, sjukvård och man över bord-situationer. 
Att gå igenom dessa detaljer gör att alla ombord är mentalt 
lite mer förberedda om något skulle inträffa som gör att 
utrustningen behöver aktiveras.  

Mental förberedelse och öva med utrustningen
Alla lyckade manövrer börjar med att man tänkt igenom 
och övat med sin utrustning. 
Mental förberedelse innebär att man funderar igenom 
olika scenarier och föreställer sig konsekvenserna av dem. 
Därefter kan man föreställa sig hur man rent praktiskt kan 
utrusta sin båt för att t ex klara att få ombord en person 
som fallit i sjön. 
Och när utrustningen finns på plats gäller det att också 
öva med den. 

Säkerhetshjälpmedel
•  Badstege
• Lifesling/livboj/kastlina
• Hur man larmar – VHF, telefon
• Flytvästens funktion
• Säkerhetskniv
• Brandsläckare, brandfilt
• Länspump
• Första hjälpen
Vid havssegling dessutom:
• Livflotten
• Ingen på däck utan ok av skeppare
• Livlina

Viktigt att komma-ihåg!
• Varsko/ropa ”MAN ÖVER BORD!”
• Kasta flythjälp.
• Utse utkik som håller ögonkontakt med den nödställde.
• MOB knapp på plotter.
• Välj manöver för att ta er tillbaka till den nödställde.
• LARMA så fort som möjligt om det inte är helt uppen-

bart att ni klarar situationen. 

Man över bord

En lyckad räddningsmanöver börjar långt i förväg

av Birgitta Silfverhielm

Susanna och Jim är två av våra 2000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar av sin lediga 
tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med båten. Som 
medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag – utan att 
det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får inga bidrag 
från staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  19 0 7.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl 
och högskolestudent Jim Liljefält.
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Manöver vid man över bord

Målet vid en man över bord manöver är att ligga stilla intill den nödställde, för att 
kunna etablera fysisk kontakt och därefter få personen ombord igen på något sätt.

Olika metoder
Det finns olika metoder att segla sig tillbaka till den nöd-
ställde. Det kan vara värt att öva på att just segla tillbaka 
eftersom manövern att ta ner segel och starta motorn gör 
att man sannolikt måste upp på däck, har segel i vägen för 
sikten, och en båt som rullar mer i sjön. Men det beror så 
klart på vilken typ av båt man har. 

Metod ”nollan”
En metod att segla tillbaka är den så kallade ”nollan”. Då 
seglar man den kortaste vägen tillbaka till den nödställde – 
men det innebär att man blir tvungen att gippa*. 
Fördelen är att det går snabbare, nackdelen att gipp kan 
vara riskabel i hård vind och stress, och att det kan vara 
svårt att beräkna hur man ska segla för att komma tillbaka 
på rätt ställe. 
Det går dock att segla i en cirkel utan att ändra på seglen 
– dvs att låta förseglet sitta kvar och med hjälp av detta 
bräcka båten runt. 
Man kan minska gippens slaglängd genom att se till att 
skota in storseglet (om det inte redan är inskotat), och 
sedan avsluta manövern med att dreja bi*(se bild nedan) 
för att få båten att ligga någorlunda stilla. 
Det här är en manöver som kräver träning eftersom alla 
båtar beter sig olika, men det är kanske den bästa manö-
vern om man är liten besättning och är ute till havs. 

Metod ”åttan”
En annan variant som ofta lärs ut på seglingskurser är den 
så kallade ”åttan”. Den går till så här (se även bild): 
1. Man över bord, utkik, flythjälp.
2. Segla omedelbart halvvind enl vindex.
3. Rulla in focken om möjligt (för bättre sikt och slippa 

skota om).
4. Vänd helt om MOT vinden. 
5. Fall av tills du ser den nödställde i lovart.
6. Segla återigen med skenbara vinden i sidan, så att vin-

dexen visar halvvind.
7. När den nödställde är tvärs båten på ca 3-5 båtlängders 

avstånd, gira 90° rakt mot hen och släpp ner storen.
8. Finmanövrera så att personen kommer i lovart om 

båten. 
9. Etablera kontakt med t ex Hansalina.
Huruvida man ska starta motorn under en sådan här ma-
növer kan man diskutera. 
Jag kan tycka att det är bra att motorn är i gång mot slutet 
av manövern för att kunna reglera farten så att man kan 
stanna rimligt nära den nödställde. 
Det är å andra sidan mycket viktigt att inte propellern 
kommer i närheten av den nödställde.
Det går utmärkt att öva båda de här manövrerna med ett 
par ihopknutna fendrar som nödställd. Gör det!

Nollan
• Segla bidevind.
• Sväng utan att 

ändra segel.
• Dreja bi på slutet.

Dreja bi
• Skota förseglet på 

”fel” sida.
• Lägg rodret i lä, sätt 

fast rodret.
• Släpp ut stor-seglet.
• Båten ”stannar” 

och driver sakta i 
sidled.

”Åttan””Nollan”
Man över bord Man över bord
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Att använda Lifesling eller motsvarande flytande sling
Lifesling

Lifesling sitter fast i båten med en lång flytande lina. 
Det fina med lifesling är att det går att lyfta ombord perso-
nen med den också. 
Men man måste först se till att den nödställde kommer i 
kontakt med linan som leder till Lifesling. 
Båten behöver göra snäva cirklar så att linan också rör sig 
i en cirkel som innesluter den nödställde. Det är inte helt 
enkelt. 
På tillverkarens egen video kan man se att de praktiserar 
en metod där man inte alls släpper på seglen utan låter 
focken vara kvar på fel sida för att snabbt kunna gira runt i 
en cirkel, liknande som ”nollan” som beskrivs ovan. 
Alternativet, om man inte känner sig säker på att göra den 
manöver Lifesling-tillverkarna föreslår, är att göra en åtta 

Att få personen i vattnet ombord igen
Klättra ombord

Det enklaste är så klart att helt enkelt klättra ombord. 
Det går bra med nedfälld badstege i lugnt vatten. På en 
motorbåt finns ofta en badplattform i aktern som är lätt 
att ta sig upp på.  
I hög sjö däremot kan badstegen eller badplattformen bli 
livsfarlig, då den rör sig kraftigt i sjön och kan bli svår att 
få tag i innan man slagit sig på den. 

Wincha upp personen
I sådana omständigheter kan det vara säkrare att försöka få 
ombord den nödställde på sidan av båten. 
Det bästa är att tänka ut en metod att lyfta där man har 
en utväxling till hjälp. På en segelbåt finns flera möjliga 
redskap nästan färdiga att användas. 
Enklast, men ganska tungt, är att ta ett ledigt fall* och 
koppla till personen i vattnet. 
Lite längre tid att föbereda men enklare när det är klart, 
är att koppla en talja* till fallet och hissa upp denna några 
meter. Taljans nedre ända fästs med en karbinhake vid 
personen i vattnet, och dess halända dras via genuablock 
till skotwinch i sittbrunnen. 
Nu bör det vara relativt enkelt att wincha upp personen, 
då utväxlingen blir 1x4 plus winchens kraft. Och under-
skatta inte en rädd persons krafter! 

Lina med stor pålsteksögla
Om man inte har någon Lifesling, Hansalina Båt eller 
flytväst med lyftögla och flytlina, kan man göra en stor 
pålsteksögla på en lina som man ber personen i vattnet 
lägga under armarna. Gör ont, kan knäcka revben men 
kan också rädda liv. 
Det finns många olika sätt att lyfta, kanske är det lämpligt 
att använda bomänden eller ett backstag som går att fri-
koppla, undersök och prova er fram på er egen båt bero-
ende på hur den är utrustad. 
Det kan vara riktigt roligt att fundera på och öva dessa saker.

Motorbåt
På en motorbåt saknas ju mast och bom och därmed 
relaterade linor. 
Jag har ingen erfarenhet av man över bord på motorbåtar, 
men antar att enda sättet är att använda badplattformen, 
med stöd av Hansalina eller Lifesling, och ha god kontroll 
på att propellrar är i friläge vid närkontakt med nödställd. 

Talja i fall Talja i bom

och därefter använda 
Lifesling som hjälp-
medel för att kunna 
lyfta ombord personen. 

Hansalinan Båt
Ett alternativ till Li-
fesling är Hansalinan, 
eller Hansalinan Båt. 
Båda har en flytande 
lina med något att 
hålla tag i. Hansalinan 
Båt kan också fungera 
att lyfta med eftersom 
den avslutas med ett 
sling av band. 
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Medvetslös person i vattnet

Vad den som fallit över bord bör tänka på

Medvetslös person
Alla de hittills beskrivna metoderna bygger på att den som 
fallit i vattnet är vid medvetande och kan klara att krypa in 
i ett sling. 
Är personen medvetslös hamnar vi i ett helt annat läge. Då 
kan personen i vattnet inte hjälpa till utan allt måste ske 
från däck, eller genom att ytterligare en person går ner i 
vattnet – en situation som man i det längsta bör undvika. 

Förebygga: Flytande lina i flytväst
Ett bra och enkelt knep, hämtat från Duncan Wells bok 
”Segla utan stress” är att fästa en loop med stark flytande 
lina i lyfthandtaget inuti varje besättningsmedlems upp-
blåsbara flytväst. 
När västen blåser upp sig kommer linan att flyta ut på ytan 
och det går att få tag i den med en båtshake. 
Linan ska vara så lång att den gott och väl når från vat-
tenytan till båtens däck även vid sjöhävning. 
I denna lina kan sedan kopplas den lösning man förberett 
för att hissa ombord personen.

Hissar ombord medvetslös person
När man hissar ombord en svårt nedkyld person kan det 
vara viktigt att försöka hissa upp kroppen så horisontellt 
som möjligt för att inte blodet ska rusa från hjärnan och 
hjärtat och ner i benen. 
Det kan hjälpa med att få ytterligare en lina under knäna 
på personen innan man hissar. 
Men kom ihåg – är det kallt i vattnet eller det inte är up-
penbart att ni klarar situationen på ett enkelt sätt – larma 

sjöräddningen som har bra resurser för att rädda personer 
ur vattnet och ofta snabbt kan vara på plats. 
På sjöräddningsbåten finns också sjukvårdsutrustning och 
vana personer att handskas med nedkylda personer. 

Problem vid lyft
Ett problem vid själva lyftet kan vara mantåget*, som gör 
att man måste hissa ganska högt innan personen är uppe. 
Här finns flera sätt att utföra: 
• Man kan kapa mantåget helt för att underlätta men då 

finns större risk att fler faller över bord. 
• Man kan, om man har en grind i mantåget öppna den 

och ta in personen den vägen. 
• Man kan välja att kapa enbart det nedre eller enbart 

det övre av mantågsvajrarna om man har två. 
För att enkelt kunna få undan ett mantåg är det viktigt 
att det i den aktre änden sitter fast med lina och inte med 
spännskruv. 
Med en kniv till hands i sittbrunnen är det enkelt att 
skära av mantåget i en krissituation, och det går enkelt att 
återställa.

Använd jollen
Ett alternativ till att lyfta kan vara att använda sig av jollen 
(om den är stabil) eller livflotten för att få upp personen 
ur vattnet. 
Kroppen kyls ner mycket snabbare i vatten än i luft, så 
även sommarvarmt vatten kan vara livshotande om man 
blir liggande för länge. 
Det gäller att tänka till och använda vad man har tillgäng-
ligt. 

Andas lugnt
Försök andas lugnt och håll andningsvägarna fria. God 
hjälp har du av grenbanden på flytvästen som gör att du 
kan reglera ditt flytläge. 
Kryp ihop, rör dig inte i onödan, det ökar bara nedkyl-
ningen. Om du har hjälpmedel på din flytväst som lampa 
och AIS-transponder, se till att du har övat på hur du får 
igång dem, och aktivera dem för att hjälpa din besättning 
att hitta dig. 

Värm händer.
Om möjligt, värm dina händer. Du behöver dem för att 
ta dig ombord och för att hantera t ex din flytväst. Fingrar 
fryser fort.

Låt bli att falla överbord!
Avslutningsvis. Låt bli att falla överbord! Säkraste sättet att 
slippa falla över bord är att vara kopplad med tillräckligt 
kort livlina i alla riskabla situationer. 
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Hypotermi
• Tumregel - Man klarar sig 2 ggr vattentemperaturen i 

minuter innan hypotermi inträder.
• Alkohol gör att kroppen kyls ner snabbare.
• Vattnet kyler mer än luften. Stor fördel att kunna 

klättra upp på något i väntan på hjälp.
• Ligg still i vattnet för att undvika ytterligare cirkulation 

i de perifera kroppsdelarna. 
• Hantera varsamt och lyft svårt nedkyld person horison-

tellt om möjligt.
• Så länge personen huttrar är det ingen fara.

Elektroniska hjälpmedel
Några elektroniska hjälpmedel vid MOB:
• VHF med DSC-knapp, med integrerad eller inkopplad 

GPS, och programmerad med båtens MMSI-nummer 
– ger uppgift om identitet och position vid aktivering.

• Plotter/navplatta/sjökortssystem med MOB-funktion 
som sparar positionen och visar vägen tillbaka.

• PLB – personlig nödsändare – ”mini-epirb” – bra för 
ensamseglare att ha på flytvästen.

• AIS SART (search and rescue transponder) – visas på 
närliggande fartygs skärmar, ska sitta på flytvästen.

• SSRS app ”Kustväder” med larmnummer och position.
• Mobiltelefon i vattentätt fodral.

Flytvästar och klädsel
• Tänk på att grenbandet hjälper till att hålla ditt flytläge 

högt i vattnet. Använd det! Gärna dubbla grenband, för 
större komfort.

• D-ringen som man kopplar livlinan i går inte att an-
vända att lyfta i när västen är uppblåst, såvida det inte 
redan sitter en livlina i den. Och då har du sannolikt 
inte fallit överbord. 

• Se till att ha lampa och reflexer på flytvästen om du 
seglar i mörker.

• Mörka färger, särskilt grönt och blått är nästan omöjli-
ga att upptäcka bland vågor. Klä dig färgstarkt på sjön! 
Rött, orange och gult syns betydligt bättre.

Faktaruta

*Gippa Att låta seglen byta sida med vinden bakifrån, 
bommen kommer över med stor hastighet 
och slagkraft.

*Dreja bi Effekten av att vända båten mot vinden utan 
att släppa på förseglet, samt att surra rodret i 
lä och släppa ut storseglet så att det fladdrar. 
Båten kommer ligga nästan stilla och röra sig 
med ca 1 knops fart i sidled.

*Fall Lina som man hissar upp segel med.

*Talja Lina som dras fram och tillbaka via block för 
att öka utväxlingen.

*Mantåg ”staketet” runt båten.

Båttermer

Birgitta Silfverhielm är seglings-
instruktör och charterskeppare 
och driver sedan 2003 företaget 
Vind o Vatten på Dalarö. 
Hon har varit frivillig sjöräddare 
och säkerhetsansvarig på SSRS 
station Dalarö och har både 
kappseglat och långseglat med 
egna och andras båtar. 
Hon föreläser och skriver om 
bland annat sjösäkerhet och 
långsegling.
info@vindovatten.se
www.vindovatten.se 
www.facebook.com/vindovatten.
segling
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www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

10% rabatt för USS medlemmar på våra båtkurser 
(Måste anges vid anmälningstillfället)

USS kommer att anordna delsegling 1 i Allsvenskans Division I 
östra den 5-6 maj. Tävlingsformen och villkoren beskrevs i förra 
numret av USS Aktuellt.

Seglingarna på USS kommer att seglas med fyra av klubbens 
606:or med tre personer i besättningen.

USS kommer att anmäla ett eget klubblag som så långt som 
möjligt består av blandat ungdomar, kvinnor, erfarna kappseg-
lare och inte så erfarna kappseglare. Laget ska bestå av minst fyra 
personer men uppåt finns ingen begränsning. I varje lag seglar tre 
personer per race och varje lag ska få segla minst tre race per täv-
lingsdag. Besättningen får varieras fritt mellan racen.

Som förberedelse kommer vi att ha träffar under våren för att 
utbyta erfarenhet av dels den här seglingsformen och taktik gene-
rellt i kappseglingar. Till dessa träffar är alla välkomna, även den 
som bara vill lära sig mer om kappsegling.
Anmäl ditt intresse så fort som möjligt via e-mail till sekr@uss.nu 

Håll utkik på USS hemsida för fortlöpande information.

Info saxad från Svenska Seglarförbundets hemsida.
Efter tre mycket framgångsrika säsonger med Allsvenskan Segling 
bygger Svenska Seglarförbundet (SSF) nu ut seriesystemet. Från 
och med säsongen 2018 införs även Division I.

 Vi vill göra det möjligt för fler klubbar att vara en del av All-
svenskan och helt enkelt inspirera till mer segling i enkelt format, 
säger Isabelle Lindsten, projektledare på förbundet. 

Våren 2015 drog första säsongen av Allsvenskan Segling igång 
med 18 lag. Sedan dess har de som kommit i botten av tabellen 

Div 1 kappsegling 5-6 maj.
Nu är det skarpt läge med Allsvenskan Division I på Ekoln!

fått kvala mot klubbar som anmält sitt intresse för att vara med 
i Allsvenskan. Dessa kval har genomförts under en helg i slutet 
av varje säsong. Men nu införs fyra Division I serier (nord, syd, 
ost och väst) där klubbar får kvala för att ta sig till Allsvenskan. 
Dessa kval avgörs genom två deltävlingar, under två dagar vid 
varje tillfälle. 

Seriesegraren i varje division får en plats i Allsvenskan kom-
mande år, medan de fyra sista i Allsvenskan får ”börja om” i Divi-
sion I. Arrangörsklubben i Division I bestämmer båttyp för del-
tävlingen, så länge båtarna är likvärdiga i skicket och kräver minst 
två personer i besättningen. Därmed kan besättningens storlek 
variera mellan de olika deltävlingarna och regionerna. 

Antalet båtar avgörs av hur många lag som är anmälda. Dock 
är minsta antalet tillhandahållna båtar tre och max sex. Minsta 
antalet lag på en deltävling är tre och max 18. Formatet på kapp-
seglingen liknar Allsvenskans med korta race (12–15 minuter) på 
en bana nära land. 

Direktdömning kommer att tillämpas och därmed blir Divi-
sion I-regattorna även ett bra tillfälle att utbilda fler domare i 
klubbarna. Alla i besättningen ska vara medlemmar i den klubb 
de tävlar för. Klubblaget får bestå av minst fyra personer. Inga 
krav ställs på kön eller ålder i laget (vilket är krav i Allsvenskan). 
Men det är en stark rekommendation från SSF att klubbarna för-
söker aktivera sina unga och sina kvinnliga seglare. 

Erfarenhet från Allsvenskan visar att landnära kappsegling i 
tillhandahållna båtar ger fler medlemmar i klubben möjlighet att 
kappsegla – inte minst de unga och kvinnorna.

Text: Anna Karin Theelke
Bild: Svenska Seglarförbundet
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Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och 
trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö  
och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och 
smidig skadereglering. Du får del av Svenska Sjös överskott genom direkt bonus på nästkommande 
års premie och din båtklubb får medel för att ytterligare utveckla sin verksamhet. En båtförsäkring  
i Svenska Sjö lönar sig alltså både för dig och för din klubb.

Så du kan med glädje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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” Det är kul att vara 
 delägare. I år får vi 
 tillbaka 1,4 miljoner 
 kronor.” 

 Sofie, seglare och motorbåtsägare.  
 Kund och en av våra 247 000 delägare.
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HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden
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Medlemsavtal på varvet

Ordning och reda

Självklart vill alla USS-are att ordning och reda ska råda på 
vårt varv i Flottsund. Ändå händer det ibland att saker, ja 
rentav båtar, kan bli lämnade där de inte ska vara. Det kan 
bero på glömska, sjukdom eller helt enkelt den så kallade 
mänskliga faktorn.

Övergiven båt

Många äldre fritidsbåtar har sjunkit i värde, vilket ökar risken 
att en båt blir övergiven om ägaren inte vill eller inte orkar 
ta hand om den längre. Man tycker att den är värd så lite 
att man kanske inte ens bryr sig om att snygga till den och 
försöka sälja den. Båten lämnas åt sitt öde.

Polisanmälan och utredning

Om det blir så illa att en båt blir lämnad på varvet, medför 
det mycket arbete och kostnader för föreningen innan saken 
rättats till. Det drabbar i förlängningen alla medlemmar, 
eftersom tid och resurser måste läggas på sådant som en 
medlem i allmänhet inte har någon glädje av. 

För att USS ska kunna hantera en båt med okänd ägare 
krävs också polisanmälan och utredning, och vi kan väl vara 
överens om att polisen borde kunna få ägna sig åt viktigare 
saker.

Avtal

För att minska risken att vi i framtiden måste lägga resurser 
på komplicerad hantering av båtar som lämnats kvar på 
varvet, har styrelsen beslutat att alla medlemmar som har båt 
på varvet måste skriva under ett avtal som underlättar för 
föreningen ifall båtägaren inte längre skulle ta hand om sin 
båt. 

Motsvarande avtal finns hos många andra båtklubbar, och det 
överensstämmer närmast ordagrant med det avtal som ESK 
slutit för sitt varv. Den juridiska bakgrunden finns bland 
annat i konsumentlagstiftningen och jordabalken.

De sista punkterna i avtalet är närmast en påminnelse om 
några viktiga avsnitt i USS ordningsregler för varvet.

Underteckna avtal

Avtalet kan du läsa på nästa sida i tidningen. I samband med 
att du i vår sjösätter din båt, kommer du att få underteckna 
ditt eget avtal. Detta blir en förutsättning för att båten i höst 
ska tas upp på varvet.

På detta vis minskar vi risken för att vi i framtiden ska 
behöva handskas med en mängd övergivna båtar på vårt 
klubbvarv.

Styrelsen

2018-01-15
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1. Försäljning
Vid försäljning av båt som ligger på varvet ansvarar 
gamla ägaren mot Upsala Segel Sällskap för båten till 
dess att ny ägare på rätt sätt är registrerad och gjort 
sina förpliktelser mot Upsala Segel Sällskap. 

2. Uteslutning
Båtägare som har sin båt eller vagn på varvet utan 
tillstånd kan uteslutas ur sällskapet.

3. Otillåten förvaring
Båt eller vagn som förvaras på varvet utan tillstånd, 
eller inte tas bort från varvsområdet efter varvschefs 
två påtalanden till båtägaren, kan genom styrelsens 
försorg säljas.

4. Beslutet om försäljning
Båtägaren meddelas styrelsens uppmaning om att ta 
bort båten eller vagnen från varvsområdet och beslutet 
om försäljning. 
Om båtägarens inte kan nås personligen, ska 
styrelsens uppmaning om att ta bort båten eller 
ekipaget från varvsområdet och beslutet att sälja båten 
eller ekipaget delges båtägaren. 
Delgivning ska ske antingen genom rekommenderat 
brev med mottagningsbevis eller kungörelse. Annons 
med kungörelse ska införas i Upsala Nya Tidning 
(UNT) och Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). 
Delgivning ska avse den båtägare som finns angiven 
som medlem i klubbens medlemsregister.

5. Försäljning
Försäljning kan tidigast ske tre månader efter att 
båtägaren har blivit delgiven uppmaningen och 
beslutet om försäljning. 
Ersättning från försäljning ska i första hand täcka 
sällskapets samtliga utgifter för försäljningen. 
Överskjutande belopp tillfaller båtägaren. Om 
båtägaren inte kan nås tillfaller hela ersättningen 
sällskapet.

6. Bortförande av båt
Om båten eller vagnen kan anses sakna värde, kan 
styrelsen besluta om att båten ska bortföras eller 
huggas upp. Samma förfarande gällande uteslutning, 
meddelande och delgivning ska då tillämpas i 
förhållande till båtägaren som vid försäljning av en 
båt. 
Kostnader för bortförande och destruktion av båt 
betalas av ägaren till båten eller av ny ägare om denne 
på rätt sätt gjort sina förpliktelser mot Upsala Segel 
Sällskap.

7. Förverkad utrustning
Utrustning som förvaras på varvsområdet och som 
kan anses vara herrelös tas om hand av varvsansvariga 
efter varvsstädningen. 
Sådan utrustning forslas till återvinning eller försäljs 
genom varvsansvarigas försorg.

8. Hantering av båt
All hantering av båtar med plats på varvet sker helt på 
båtägarens ansvar. Båtägare med egen lyftutrustning 
ansvarar för denna. 
USS ansvarar bara för skada på person eller material 
som orsakats av brist i klubbens utrustning. 

9. Undermålig uppställning
Undermålig uppställning åtgärdas omedelbart på 
båtägarens ansvar och kostnad. 
Båtägaren ansvarar för täckningsmaterial och övrig 
utrustning som hör till båten.

10. Gasol/brännbara vätskor
Båtägaren garanterar att ingen gasol eller eldfarliga 
vätskor finns i båten. Inga värmeelement får lämnas 
utan ständig tillsyn. Motorbränsle får endast förvaras 
i fast tank.

AVTAL för båt på Upsala Segel Sällskaps varv vid Flottsund

Förnamn båtägare (Texta) Efternamn båtägare (Texta)

Ort Gatuadress

E-postadress

Telefon inkl riktnummer

Underskrift båtägare

Namnförtydligande

För USS (Underskrift)

Datum

Jag som båtägare har förstått innebörden av detta avtal och godtar därmed mina förpliktelser mot Upsala Segel 
Sällskap att följa sällskapets stadgar och ordningsreglerna för varvet och bekräftar att min båt är ansvarsförsäkrad.
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Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott har två gånger per 
år sedan 1996 arrangerat ”Seglare Minns” i Tranebergsstugan i 
Stockholm. Vid mötena har några erfarna kappseglare berättat 
för Börje Larsson om sina seglingsäventyr. Dessa historier har 
spelats in och skrivits ut. Det är de 11 första träffarna som finns 
dokumenterade i boken ”Seglare Minns – Seglarprofiler berättar 
om sina idrottsminnen” som gavs ut 2013.

Boken finns att köpa från Svenska Seglarförbundet  
http://shop.svensksegling.se/sv/ articles/2.5.7/seglare-minns och 
innehåller utskrifter från nedanstående möten som komplette-
rats med många bilder från 1920 och framåt.

1. Seglingshistorier från förr, Pelle Gedda, PG Ekdahl  
 och Bo Kaiser
2. Havskappsegling, Bengt Jörnstedt
3. Starbåt och Neptunkryssare, Lars Löfgren och Nils  
 Virving
4. Kanot- och Finnjollesegling, Arne Åkerson och Olle  
 Bengtsson
5. OS-seglingar, Sune Carlsson och Karl Robert Ameln
6. Våra seglingar, Paul Elvström och Pelle Pettersson
7. Folkbåtssegling, Tom Nyström och Willy Svensson
8. Draksegling, Pelle Gedda, Bobo Almkvist och Jörgen  
 Sundelin
9. Våra seglingar, Kennen Nordenskiöld och Sture Stork
10. Kvinnlig kappsegling, Ulla Blomqvist Halloff och  
 Britt Fagerlin
11. Småbåtssegling på 40-60-talen Claes Öhman och  
 Lars Käll

En arbetsgrupp inom Svenska Seglarförbundet jobbar nu med 
att ta fram Seglare Minnsebok 2.
I bok 2 fortsätter vi med ytterligare ca 9 träffar. Några exempel: 
Finnjollesegling, Snipe, Mälarbåtar, Neptunkryssare m.fl. (klas-
ser som jag vet ligger USS varmt om hjärtat).

Boken beräknas utkomma i mars 2018.

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott har två gånger per år sedan 1996 
arrangerat ”Seglare Minns” i Tranebergsstugan i Stockholm. Vid mötena har några 
erfarna kappseglare berättat för Börje Larsson om sina seglingsäventyr. Dessa 
historier har spelats in och skrivits ut. Det är de 11 första träffarna finns 
dokumenterade i boken ”Seglare Minns – Seglarprofiler berättar om sina 
idrottsminnen” som gavs ut 2013.

Boken finns att köpa från Svenska Seglarförbundet http://shop.svensksegling.se/sv/
articles/2.5.7/seglare-minns och innehåller utskrifter från nedanstående möten som 
kompletterats med många bilder från 1920 och framåt.

1. Seglingshistorier från förr, Pelle Gedda, PG Ekdahl och Bo Kaiser

2. Havskappsegling, Bengt Jörnstedt

3. Starbåt och Neptunkryssare, Lars Löfgren och Nils Virving

4. Kanot- och Finnjollesegling, Arne Åkerson och Olle Bengtsson

5. OS-seglingar, Sune Carlsson och Karl Robert Ameln

6. Våra seglingar, Paul Elvström och Pelle Pettersson

7. Folkbåtssegling, Tom Nyström och Willy Svensson

8. Draksegling, Pelle Gedda, Bobo Almkvist och Jörgen Sundelin

9. Våra seglingar, Kennen Nordenskiöld och Sture Stork

10. Kvinnlig kappsegling, Ulla Blomqvist Halloff och Britt Fagerlin

11. Småbåtssegling på 40-60-talen Claes Öhman och Lars Käll 

En arbetsgrupp inom Svenska Seglarförbundet jobbar nu med att ta fram Seglare 

Minns bok 2.

I bok 2 fortsätter vi med ytterligare ca 9 träffar. Några exempel: Finnjollesegling, 

Snipe, Mälarbåtar, Neptunkryssare m.fl. (klasser som jag vet ligger USS varmt om 

hjärtat).

Boken beräknas utkomma i mars 2018.

Seglare minns

Segel m m tillverkas med hjälp av CAD-CAM
Nya och tidigare kunder är varmt välkommna!
• Säljer segel och har service åt Doyle Sails Sweden
• Säljer populära segelbåten Nepptunkryssare
• Säljer Jolle- och Kölbåts-tillbehör
• Navipartner-butik hos Navinordic AB
• Säljer Rullfocksystem Furlex, Plastimo
• Säljer rullbomsystemet FURLERBOOM
• Mast & Riggverkstad försäljning & service åt Seldèn Mast
• Säljer Husvagn- och Husbils-tillbehör från  

KAMA Fritid AB och Svenska Dynor AB
• Tillverkar gliddukar för förflyttning av rullstolsbundna & säng- 

liggande på Sjukhus, Hälsovårdcentraler, Äldreboenden m m  

Segelmakare Gunnar Holmqvist
Killingörvägen 4

932 32 Skelleftehamn
070 - 600 41 80

Delfin Segel AB

Segel- och Jolle specialisten

www.navinordic.comwww.delfinsegel.se 
info@delfinsegel.se

www.doylesweden.se 
gunnar@doylesweden.se

Klinten
Vårens aktiviteter på Klinten.

12 – 13 maj  Vårstädning.  
 USS bjuder på mat   
 på lördagskvällen.

19 maj  Familjedag med grill   
 och tårtkalas.

22 juni Midsommarafton   
 med bl a besök av  
 Sjörövarfabbe med   
 skattletning.

23 juni Gubb- och gummseg- 
 ling med    
 Tvåkronorna.

Ej bestämt datum för arbeten under 
vintern. Mail kommer att skickas när 
isförhållande och väder tillåter arbeten.

Klintengruppen
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Miljö i hamn och varv

Är de båtar som ska 
tvättas helt fria från 

biocidfärg?
Kan båtens botten-
färg betraktas som 

giftfri efter två  
säsonger i vattnet  
under förutsättning 
att ingen ny biocid-

färg lagts på.

Använd
HullWasher  

reningsutrustning

Tvätt på land utan 
miljöskadliga rengö-

ringsprodukter?

Ingen särskild tvätt- 
anordning krävs.

Ja
Ja

Nej

Nej
Ja Biocidfria 

färger

Hårda Biocid- 
färger för  
ostkusten

Nej

Tillämpning av riktlinjerna

Huvudsaklig förtöjningsplats
Den huvudsakliga förtöjningsplatsen bestämmer vilken typ av 
båtbottenfärg som ska användas!

Huvudsaklig förtöjningsplats Godkänd bottenfärg eller grundfärg
Endast hårda färger får användas

Hamn i Ekoln Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Ostkusten 
(från Varvplats i Uppsala)

Godkänd hård ostkustbottenfärg. 
Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Påväxt av vattenlevande organismer på båtar som vistas på ostkusten är re-
lativt liten eftersom organismerna har svårt att fästa på båtar som åker eller 
ligger stilla under korta tider.

Blödande båtbottenfärger
Från och med säsong 2016 tillåts inga båtar med 
blödande / polderande / mjuka båtbottenfärger 
på varvet. Detta är ett gemensamt beslut av USS, 
ESK och UMS.

Båtar som tidigare inte haft varvsplats hos USS 
och har blödande båt bottenfärg ska skrapa/bläs-
tra/slipa bort färgen eller använda HullWasher för färgborttagning. 
Båten måste därefter endast målas med biocifria färger.

Biocid-färger är förbjudna enligt lag att användas för 
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar.

För ostkusten gäller respektive kommuns bestäm-
melse.  
Kommuner kan bestämma, att en hamn och/eller ett 
varv, enbart ska använda  
biocidfria färger.  
Det gäller för ägare till båtar, som har hamnplats på 
ostkusten, att kontrollera om biocidfärg får använ-
das!

Definitioner
Biocidfärg (giftiga färger)
Biocidfärg är en båtbottenfärg som innehåller giftiga ämnen.

Dessa biocidfärger är områdesindelade och godkända av  
Kemikalieinspektionen (KEMI) för två områden: 
- Västkusten. 
- Ostkusten förutom norra delen av Östersjön.

I övriga områden t ex insjöar är biocidfärger ej tillåtna enligt lag.

Biocid-fri färg (ej giftiga färger)
Biocidfria färger kan användas i insjöar t ex Mälaren men även på 
Ostkusten och Västkusten. 

För båtar som används i Bottniska viken och i insjöar finns det inga 
godkända båtbottenfärger. Där får man bara använda sådana giftfria 
färger som inte kräver godkännande av Kemikalieinspektionen 
(KEMI).

Havs & Vattenmyndigheten (H&V, utg 2015, stycke 5) anser att 
båtens bottenfärg kan betraktas som giftfri efter två säsonger i vattnet 
under förutsättning att ingen ny biocidfärg lagts på. 

Under de cirka 5 månaderna som båten ligger i vattnet försvinner 
ca 80 – 90 procent av den giftiga färgen ut i vattnet.

HullWasher
Uppsala Kommun har införskaffat en reningsutrustning av märket 
HullWasher. HullWasher ska användas för båtar som är målade med 
biocidfärg (giftig färg). 

Båtar målade med biocidfri eller grundfärg behöver ej använda 
HullWasher.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och
hälsoskyddsnämnden att arbeta under 2017 med

”Tillsyn av båtar, varv, gästhamnar, fritidshamnar
(slipning och tvättning, uppställning) m m”
kopplat till Vattendirektivet och miljömålet

”En giftfri miljö”. 
Miljöförvaltningen kommer att arbeta med detta

genom kontakter och tillsynsbesök.

USS 
Upsala Segel Sällskap

ESK 
Ekolns Segelklubb

UMS 
Upsala Motorbåtsällskap
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Anslagstavlan

USS Klubbhus
Som medlem i Upsala Segel Sällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
Kontakta: <Helen Jarstad 0706-01 22 22 > <Eva Rang 0708-27 55 00>

Eller e-post: <klubbhus@uss.nu>
 Avgiften betalas till Plusgiro 27 98 47-8

Manusstopp 11 April

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresse-
rade  ungdomar som saknar instruktörer och ledare.

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del  
i klubbens verksamhet.

Vill du ha mer information skicka ett mail till:  
ungdom@uss.nu - så kontaktar vi dig.

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
ungdom@uss.nu

Sjöräddningssällskapets svävare 
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Arkösund, 0705-80 81 24 
Dalarö, Jan Falkenberg, 0705-80 80 15
Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15
Hammarö, Isbjörn. 0705-80 81 51
Hasslö/Karlskrona, Tjb 840. 0705-80 81 32 
Hjälmaren, Vinön, 0705-87 80 78 
Karlsborg, Smulle, 0705-81 80 65
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Vadstena, Vadstena Sparbank, 0705-80 81 54 
Visingsö, 0705-80 81 52 
Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT
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Sylveniusgatan 5 | Uppsala | uppsala@hjertmans.se | 018-10 99 45 | www.hjertmans.se

Torsdag 12/4 2018 - Klockan 10-20

KLUBBDAG

Hjertmans Uppsala 
bjuder in till

för USS medlemmar!

Vi kommer att ha flera leverantörer på plats som 
tillsammans med oss i personalen hjälper dig med 

tips och råd inför säsongen! 
Vi bjuder även på fika och håller öppet längre än vanligt.


