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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
Annicka Lavemark
0760 - 25 50 65

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

Hamnchef 
Jan Hoffman 
018 - 32 47 31

Hamnvakt
Hur gör man och vem kontaktas 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 
0705 - 79 43 45

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Ulf Wrange 
0707 - 17 72 94

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 (Vakant)
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
0730 - 84 25 00

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

Miljöansvarig Vakant 
(Tommy Gustavsson)

miljo@uss.nu
0705 - 90 51 00

Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu 
0760 - 25 50 65

Klubbmästare
Suppl

Catarina Larsson klubbm@uss.nu 
018 - 32 47 31

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 Ulf Wrange kapps@uss.nu 
0707 - 17 72 94

Ungdomsansvarig Anna-Karin Theelke ungdom@uss.nu
 0705 - 27 78 44

Funktionärer övriga Namn E-post 
Telefon

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

Dataansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu 
0705 - 93 09 04

Isseglingsansvarig Kjell Mattsson issegling@uss.nu 
0705 - 79 43 45

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
0768 - 81 61 80

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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Olle Jarstad 

Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

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

Omslgsfoton: Björn Hedin           

www.uss.nu 

Officiella e-post adresser
Funktion Namn E-post
Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu
El Allan Magnusson el@uss.nu
Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu
Informationsansv Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu
Issegling Kjell Matsson issegling@uss.nu
Intendent Per Rang intendent@uss.nu
Kappseglingsansv Ulf Wrange kapps@uss.nu
Kassör Bo Anjou bo@uss2.se
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Helen Jarstad klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Miljöansvarig Vakant (Tommy G) miljo@uss.nu
Ordförande Olle Jarstad ordf@uss.nu
Plangruppen Olle Jarstad plan@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu
Ungdomsansvarig Anna-Karin Theelke ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Ulrik Eriksson varv@uss.nu
Veteranskepparansv Anita Bertze veteran@uss.nu
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

Det är flera användare av mastkranen 
som inte låser fast merxhaken vilket 
har medfört att mastkranen har blivit 
förstörd.

Glöm inte att låsa fast vajern när 
ni har använt mastkranen.

Spänn upp vajern och lås fast merxhaken 
enl bilden.

Mvh
USS gm. Bo Anjou

Hej mastkransanvändare!

s 18 s 14

s 32
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Vid RodretVid Rodret

ag hoppas ni haft en skön båtsäsong och kunnat vara ute på sjön så mycket som ni 
önskar. En makalös rekordvarm och lång sommar har det i vart fall varit. I skri-
vande stund, en dryg vecka in i september, fortfarande sommarvärme och huset 
blir äntligen målat. Tidig semester med segling mestadels på kryss och halvvind 
t.o.r. Öland och Kalmar som längst söderut. Midsommar firades i trevliga Väs-
terviks Segelsällskap Wikingarnas klubbhamn på väg söderut.

J
Ett antal VM-fotbolls-matcher har det också blivit tillsammans 
med min fotbollstokiga minsting. En kortare tur ut till Lidön 
i Norrtäljevikens mynning blev det i augusti där jag gifte bort 
min dotter till en Roskarl. Mycket speciellt, känslosamt och 
vackert med lite bonussegling på kuppen.

Comeback
En regatta har jag också seglat i år, USS Regatta. På hemsidan 
kallas det come back efter 7 års vila från 606-klassen och visst, 
lite blodad tand med mersmak blev det så Conny och jag lär 
dyka upp lite oväntat även framöver hoppas jag. När vi tokspi-
kade första racet, vi blev tvåa totalt efter Gelins, var det nära en 
tår. Vi kom också att tänka på SM-seglingarna i Gävle 2007 när 
vi spikade första racet på havet i 10-12 m/s. Det var min första 
SM-spik och jag blir ofta påmind av Conny hur rörd till tårar 
jag då var. Vilken känsla! Jag brukar också undra hur Zlatan 
skulle fixa att gasta i sådana förhållanden...

Kappsegling / Ungdom
Ebba Ettemo och Ebba Damber, 13 och 12 år, seglade JNM 
i Feva och blev i mestadels hård vind 13:e båt bland mest 
15-17-åringar. Det lovar gott inför JSM om några veckor. 
Medaljer har det annars som vanligt blivit för USS. Gelins tog 
606-bronset i finska mästerskapen, Roslund med besättning 
tog IF-bronset på SM och Eklund/Mattsson vann guldet vid 
Nepparpokalen.

SM 2-Krona
Kvar att segla om är bl a vårat SM i 2-Krona som arrangeras 
tillsammans med UKF. Ett 40-tal båtar kan det bli på startlin-

jen och förberedelserna pågår för fullt. Division 1, region ost, 
fortsätter med seglingar vid Värmdö om några veckor och där 
har Gelins tillsammans med Ettemo stora chanser att kvalificera 
USS för Allsvenskan nästa år. 

Kräftskiva
Veteranernas arrangemang med kräftskiva på Klinten lockade 
många äldre USS:are. En del tog sig dit med egen båt men de 
flesta, numera ickebåtägare, liftade med andra. Jag har hört att 
det var mycket trevligt med god mat och glada miner så det blir 
säkert en favorit i repris nästa år.

Upptagning
Torrsättning av båtarna står runt hörnet och vi lär ses på Flott-
sundsvarvet. Därefter följer styrelsens planeringsresa, oktoberfest 
27:e okt och medlemsmöte 7:e nov med föredragshållare.

Planering
I samband med planeringsresan förplanerar vi som vanligt nästa 
års verksamhet och budget. Vi kommer också att diskutera för- 
och nackdelar med en eventuell hopslagning av sektionerna 
Ungdom och Kappsegling. Dessutom ska vi bl a se över hur vi 
kan tänka oss finansieringen av ett troligt USS-tävlande i All-
svenskan 2019. 

Olle Jarstad
Segelbåt Facil 355XO

Ordförande
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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

Båtmacken
USS medlemmar är välkommen till Upp-
salas båtmack som är öppen dygnet runt 
vid Uppsalas motorbåtsslällskap UMS. 
Nu är det öppet. 

Här kan du tanka blyfri bensin 98 
oktan och diesel utan RME. Endast 
medlemmar i klubb OljeExpressen får 

nyttja anläggningen men alla är välkomna till ett gratis med-
lemskap i klubbens tankanläggning som du ansöker om under 
medlemsansökan.

Endast kortbetalning (Mastercard,Visa, AMEX) i betalter-
minal upp till 3000kr per kortdragning på vissa kort. Stannar 
pumpen och man önskar tanka mer är det bara att avsluta tank-
ningen och sätta i betalkortet igen. 

Framför kortläsaren sitter ett hänglås så inga obehöriga nytt-
jar anläggningen. Koden till låset får man när man har fyllt i 
medlemsanökan. Följ oss på facebook för att se driftstörningar.
Medlemskapet i klubb OljeExpressen innebär att: 

1.  Du har läst och accepterar Säkerhetsföreskrifterna
2.  Medlemskapet i klubben är gratis & du kan närsomhelst av 

 sluta ditt medlemskap
3.  Var rädd om utrustningen så som den skulle vara din egen,  

 i motkompensation så är målet den billigaste båtmacken i  
 Mälaren.

4.  Inget spill.
5.  Är ni osäkra? Fråga hellre en gång förmycket.
6.  Samtycker att era personuppgifter sparas. (Lämnas inte ut)

Mvh
USS gm. Bo Anjou

Se www.oljeexpressen.se

Jollestället
Information från intendenturen angående jollestället 

Jollestället är endast avsett för mindre jollar och gummi/ribbå-
tar. (Ej kanoter eller segelbrädor)

Jollestället är ej avsett för ”evighetsförvaring”.

Jolle / båt förvarad i jollestället skall vara vårdad.

Enligt punkt 7 i ordningsregler för hamnen skall jolle / båt i 
jollestället vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.
Kontroll av märkning kommer att ske måndagen 24/9.

Jollar/båtar, som fortfarande ej är märkta 1/10, betraktas 
som de saknar ägare och kommer att transporteras bort för 
destruktion.

Intendenten
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KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = SXK
Ö = Örsundsbro

Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset tisdagar 

klockan19:00-20:00

September:  4, 11, 18, 25 
Oktober:  2, 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-radio m m. 
Försäljning av vimplar och klubbnycklar m m sker också vid 
dessa tillfällen. Märken till mössa och kavaj kan du köpa för 
100 kr/st.
Du är välkommen med alla slags frågor eller bara för att prata 
bort en stund. 

Kalendariet: Sep - dec
September

v38 18 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v38 18 ti 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V
v38 19 ti 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V
v38 22 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 6, 7 V
v38 22 lö 08:00 - SM 2-krona SM
v38 23 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 5 V
v38 23 sö 08:00 - SM 2-krona SM
v39 25 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v39 28 fr 12:00 - 17:00 Upptagning kv 2(1-11), 3 V
v39 29 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 1, 2, 3 V
v39 30 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 4 V

Oktober
v40 1 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v40 2 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v40 6 lö 08:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v40 7 sö 08:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v43 23 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v43 27 lö 18:00 - Oktoberfest KH
v43 28 sö 00:00 - Vintertid  

- ställ tillbaka klockan
v44 29 må 18:30 - Styrelsemöte KH

November
v45 7 on 19:00 - 21:00 Medlemsmöte KH
v46 12 må 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 4
v48 27 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

December
v49 3 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v49 8 lö 12:00 - 22:00 Funktionärer - Julbord KH
v50 10 må 08:00 - USS Aktuellt distribueras
v50 15 lö 18:00 - Lucia-Pub KH

USS aktiviteter aug-dec 2018
Hösten Anm Tidpunkt

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

(damer & herrar)
Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug
Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / 

Klinten
Aug

Klubbmästerskap USS KM Aug
USS-Aktuellt Nr 3 Sept
Upptagning Flottsundsvarvet Sept
Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år
(maj & november)

Nov

USS-Aktuellt Nr 4 Dec
Lucia-PUB Pub Dec

USS aktiviteter jan-juli 2019
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
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
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Kallelse till Medlemsmöte 2018
7 november 19:00

Föredragshållare till medlemsmötet 
kommer att meddelas på www.uss.nu

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Lucia Pub
Lördag 15 december Klockan 18.00

i USS klubbhus

Rikligt med mat och dryck 
som vanligt till självkostnadspris.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Med vänlig hälsning 
Annicka Lavemark 

Klubbmästare

USS
Klubbhus

Skarholmens 
Restaurang

Vaktlokal

Båthus

Kappseglin
gscenter
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Det är förbjudet att ha båt  
liggande i hamnen efter  

31 oktober utan  
hamnchefens tillstånd

Utdrag från USS ordningsregler för hamnen. §10
Hamnchef Jan Hoffman
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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 kommer ef-
ter 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 an-
mälas 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:

Upptagningsdagar 2018
Kvarter 8  18 sep  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  19 sep  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 6, 7  22 sep  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  23 sep  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 2, 3 (1-11)  28 sep  kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  29 sep  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  30 sep  kl 07:00 - 17:00

Utställning av vaggor: lördag 15 sep kl 11-17
Tider 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.

Varvsgruppen
Chef Ulrik Eriksson 0707 - 19 92 77
Chef vice Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 1 Ulrik Eriksson 0707 - 19 92 77
Kvarter 2 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92
Kvarter 3 Jan Pettersson 0709 - 11 93 02
Kvarter 4 Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 5 
Kvarter 6 Abel Soto 0739 - 97 57 95
Kvarter 7 Stanley Mahan 0736 - 94 46 69
Kvarter 8 Tomas Candert 0705 - 78 78 84
Miljöstation Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kranskötare Tomas Candert 0705 - 78 78 84
Kranskötare Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54

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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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. 

6 – 7 oktober Preliminära arbets-
dagar. Kallelse via e-mail.

Klintengruppen

i USS klubbhus

Klinten oktober 2018 Välkommen på
 oktoberfest

Lördag 27 kl 18:00

www.viskanspa.se

VISKAN DALARÖ

viskanspa.se

www.ekebybruk.se   info@ekebybruk.se   018-50 40 45

Ekeby bruk har inredningen för det kompletta
hemmet såväl som det stora projektet. Vi har 

brinnande passion för badrum, kök, förvaring och 
golv allt som krävs för att inreda ditt hem, 
bostadsrättsförening eller spaanläggning.

VISKAN SPA – Spabad för svenska förhållanden.

Välkommen in till oss så berättar vi mer!
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Referat från 

Upsala Segel Sällskap medlemsmöte 16 maj

Ulf Larsson, Micke Andersson, David Anstey, Lennart Eriksson och Åke Melin

Upsala Segel Sällskap i 110 år!

25
-Å

R
IN

G
A

R

Anna-Karin Theelke
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De olika sektionernas aktiviteter och planering presenterades innan det var dags att dela ut nålar för att 
uppmärksamma de medlemmar som uppnått 25 års medlemskap. 

Av de som uppnått 25 år i klubben var det fem stycken som kommit för att ta emot sina nålar. , Ulf Lars-
son, Micke Andersson, David Anstey, Lennart Eriksson och Åke Melin

Efter detta bjöds deltagarna på fika innan kvällens gäst, She Captain Anna 
Moureu Lange tog över mikrofonen och bjöd på ett fartfyllt och mycket 

uppskattat berättande om hennes resa från semesterseglare till kapp-
seglare. Mer om detta på nästa sida. 

Vårens medlemsmöte samlade ett 40-tal medlemmar som hälsades välkomna av 
ordförande Olle Jarstad. Av deltagarna var 6 personer helt nya medlemmar 
som hälsades välkomna till USS med bildspelet som presenterar klubbens mer 
än 110-åriga historia.

fikapaus
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ÅF Offshore Race
2016 blev Anna Mourou och Emely Hagen de första kvin-
norna att segla ÅF Offshore Race (Gotland Runt) med en 
besättning på bara 2 personer. 

Första kappseglingen
Det var Annas första kappsegling och första gången hon 
satte en spinnaker. 

Anna är en passionerad semesterseglare som erkänner utan 
omsvep att kappsegling omgärdas av förutfattade meningar 
och många gånger ett elitistiskt tänk.

- Man tror inte att ens egen båt duger utan att det måste 
vara så himla mycket special och krångel.

Men det stämmer inte. Jag är fritidsseglare och jag har, med 
bravur, genomfört ett ÅF Offshore Race. Det är så kul! 

Annas båt välte omkull - ny båt?
Min båt välte omkull på land några veckor innan start.

Emely Hagen och jag möttes första gången nån vecka före 
start genom nätverket She Captain. Problemet med båt 
löstes genom att kontakta båtar som låg ute till försäljning 
på Blocket och sen låna en båt mot markandsföring. För 
att optimera båtens fart fick porslin och bestick med mera 
lämna båten. 

Upplevelse med kappsegling
- Jag gjorde det för upplevelsen, inte resultatet. Jag såg 
framför mig vackra solnedgångar till havs och maffig segling 
i solens sken.

- Men jag såg inte framför mig 16-20 m/s rakt framifrån 
hela vägen runt och 4 m dyningar.

Sedan vad som händer när sjösjukan biter tag i en och det 
är två dygn kvar av kappseglingen. Det fick mig att överväga 
att ringa min man och be honom sälja båten och köpa en 
lägenhet på rivieran.

Det häftigaste med racet är hur mycket jag utvecklades som 

seglare. Det är den största anledning att kappsegla tycker 
jag. Jag blev så mycket säkrare och lugnare.

Ny utmaning ÅF Offshore Race
I år när jag ska göra mitt andra ÅF Offshore Race och nu 
när jag vet lite mer om vad det innebär är målet självklart 
att segla snabbare och bättre. 

Och jag ser fram emot att ha fler nya seglingskollegor att 
dela både förberedelse och själva racet med. 

Nervöst att lägga till
Jag tycker också det är nervöst att lägga till ibland och 
tycker det är pinsamt när det inte går perfekt. Jag vägrar låta 
andras blickar eller tankar påverka mig. 

För känslan att vara till sjöss, det slår allt.
Nu förbereder sig Anna för en jorden runt segling med sin 
familj med avfärd 2020.

Nätverket She Captain
Anna är grundare av det kvinnliga båt- och seglarnätverket 
She Captain för båtälskande kvinnor. På mindre än ett år 
har vi fått över 2400 medlemmar. 

I somras gjorde de sin första eskadersegling med 47 kvinnor 
på tolv båtar.

- Jag vill verkligen få ut fler på sjön.

- Bara uuuuut!!! 

Anna Mourou Lange

Från semesterseglare till kappseglare
Hur är det att kappsegla, ur en fritidsseglares perspektiv? 

Anna håller ett föredrag om ÅF Offshore Race på 
USS medlemsmöte.

Emely Hagen och Anna Mourou var de första  
kvinnorna att segla ÅF Offshore Race.

Om man är nyfiken på  
She Captain kolla in: 
www.shecaptain.se  
Vill man  
”Följa min jorden runt segling” 
på Instagram följ:  
life_of_a_shecaptain  
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Kappseglingskurs
Tävlingsteori.

Under 5 kvällar i mars och april hölls en kurs i kappseglingsteori 
i USS klubbhus.

Föreläsare var några av klubbens erfarna kappseglare, Mats W, 
Staffan X och Conny X.

Ca 20 deltagare av olika sort, vana kappseglare, nybörjare och 
juniorer samlades för att ta del av regler samt tips och trix.

Kvällarna hade lite olika teman, väder o vind, regler, starter och 
trimning samt en hel del anekdoter från många års tävlande. 

Man fick ett och annat att tänka på. Mycket inspirerande och 
åtminstone jag gick därifrån med en o annan ny insikt och en 
ambition att försöka tillämpa nya kunskaper på banan under 
höstens seglingar.

Åsa Hagström
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Nordiska juniormästerskapen
Yngst, lättast och tuffast!

Tjejerna går lite högre i vind då de inte orkade burka ner båten i den hårda vinden.
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Team Ebba
Tjejerna har seglat Feva ihop i drygt ett år och de hade den 
lägsta gemensamma besättningsåldern och vikten i mästerskapet. 
Flertalet av de svenska fevaseglarna är tjejer som går i 9:an eller 
första året på gymnasiet så Team Ebba har framtiden för sig. 

För att en Feva ska segla optimalt bör besättningen väga mellan 
100 - 130 kg så tjejerna fick slita hårt för att kränga ner båten då 
de endast väger drygt 90 kg ihop. Trots detta är de rankade 7:a 
i Sverige och det stora målet för i år är JSM på Baggensfjärden 
i oktober. Hoppas vi får se ytterligare en RS Feva från USS på 
linjen då.

Vågor, blåst och ström
Laholmsbukten lätt katthårs fläckade vatten bjöd på varierande 
väder men tack vare sjöbrisen kunde man genomföra 12 race 
under 4 st tävlingsdagar. Kattegatts ström och vågor var en ny 
upplevelse för Team Ebba vilket gjorde att tjejerna tappade på 
undanvinden när de andra kom och surfade om dem. 

Den bästa placeringen, en sjätteplats, knep de då det var mi-
nimalt med vågor och inte så blåsigt. Trots den ringa vikten 
kapsejsade de endast en gång i samband med rundningen av en 
lä-boj. De låg 10:a men då en brytande våg slog in i båten precis 
i gippen blev det omöjligt att hålla jollen på rätt köl. 

Som mest hade en besättning sex kapsejsningar på ett race så det 
var inte lättseglat. Sista dagen uppmättes 12 m/s i byarna och 
1,7 m höga vågor vilket fick flera båtar att ge upp och segla in i 
hamn. Team Ebba härdade ut och avslutade mästerskapet med 
några härliga surfar i över 13 knop.

Nordiska juniormästerskapen lockade drygt 300 st seglare till Båstad mellan den 30:e juli och 
4:e augusti. Som vanligt var Optimist den största klassen följt av Zoom 8, E-jolle, Laser och RS 
Feva med 18 båtar på startlinjen. USS representerades av Ebba Ettemo och Ebba Damber. 

Linjehets, omstarter  
och brist på domare
Initialt var det tänkt att alla klasser förutom Optimist skulle 
dela på en bana vilket visade sig helt ohållbart pga. upprepade 
allmänna omstarter vilket försköt tidsplanen så att seglarna fick 
vänta 1-2 timmar mellan racen. 

Efter påtryckningar från seglare och klasscoacher lyckades man 
ordna en separat bana till RS Feva och 29er. Tyvärr var bristen 
på domare påtaglig då organisationen prioriterade optimistba-
nan framför de övriga klasserna. Oerhört frustrerande då bristen 
på domare lockade till fusk och onödigt tjafs mellan båtarna. 

Nöjda trots allt
Team Ebba kom på 13 plats av 18 st Fevor och i efterhand är 
de nöjda med det resultatet. Att få tampas med bättre seglare 
och äldre seglare har varit oerhört lärorikt och de har sugit åt sig 
massor av nya kunskaper. 

Kring Ekoln finns det 7 st RS Fevor och det är synd att inte 
dessa seglas mer. Tack vare det gemensamma träningarna med 
UKF och ESK har vi tillgång till tränare som har internationella 
meriter i Feva och 29er så förhoppningsvis kan vi få igång flera 
besättningar som vågar börja tävla i klassen.

Stundtals försvann skroven och besättningarna då Kattegatts meterhöga vågor rullade in utanför Båstad.
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Ebba Ettemo, t.v, och Ebba Damber sken som solar efter preracet där de slutade fyra. 
Bara att få bära en landslagsväst kan vara nog så stort för en 12- och 13 åring.

Tuff kryss
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FÖR EN SÄKER BÅTFÄRD - 
TA FÖRARINTYGET!

Förarintyg - båt
Kursstart: 10 oktober  
Tid: kl. 18.45-21.00
Tillfällen: 8 ggr (10/10 - 12/12)
Pris: 1395:- (ord.pris 1995:-) 
(Kostnad för kursmaterial och examination tillkommer.)
Kursledare: Per Nilson 
Kursen hålls i USS klubblokal. 
Anmälan gör via mejl till uppsala@medborgarskolan.se 
med namn och personnummer. 
Efter avslutad kurs anordnas examination.  
Datum för examinationen ges under kursens gång. 

Exklusivt för dig  

som medlem i USS!

Medborgarskolan har utbildat båtfolk i över 40 år och erbjuder 
ett brett utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. 

För säkerhets skull - vänd dig till oss!

VI SES I KURSLOKALEN!

www.medborgarskolan.se
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När jag ombads skriva detta till USS Aktuellt är det ca tre 
veckor kvar till start för vårt 2-Krona SM. Redaktören har dock 
meddelat att tidningen kommer i tryck och publiceras 2-3 dagar 
innan. Vi får se? 

Hur som helst så droppar det nu så smått in anmälningar och vi 
finslipar på seglingsföreskrifterna och organisationen till lands 
och till sjöss. Vad sjöorganisationen beträffar så ringer folk och 
vill vara med. Jag har aldrig varit med om något liknande! Känns 
smått genant och ovanligt att svara: ”Tack men vi är redan till-
räckligt många”. 

Då det tycks finnas mycket få privatägda 2-kronor är trycket på 
att låna klubbåtar stort. USS:s och ESK:s gick snabbt åt och Al-
näsjollarna som redan hunnit förpassas till vinteridet fick bryskt 
komma ut i ljuset igen. Endast två blev över och kunde lånas ut 
till köande utsocknes. 

I fjol på Fjåset i Mälaren mellan Mälarhöjden och Ålsten alldeles 
i utkanten av Stockholms innerstad var det rekordstort delta-
gande med 30 jollar i resultatlistan. Slår vi det i år? Förutom SM 
så kommer vi också att kora juniorklassmästare. Efter två sådana 
mästerskap kan klassen få JSM status. Vidare kan du bli lag-
mästare om du hör till de tre bästa besättningarna från samma 
klubb. Hittills är USS, ESK, ESS Jolle och KOJK lagstarka. Blir 
det några fler?

Vi har också fått en sponsor, Musto, med fina erbjudanden till 
seglarna. Återstår då att hoppas på lagom med vind och kanske 
en höstsol. I varje fall vill vi bli besparade överfalsvädret sista da-
gen vid SM 2009. Dramatiken fångades av Björn Hedin. Kolla 
hans bilder på hemsidan.

Nu kör vi!

Klas Elwinger 
seglingsledare

2-Krona SM 22-23 september

Bild från 2-Krona SM 2009  
Fotograf: Björn Hedin

Välkomna till 2-krona SM!



19uss aktuellt nr 3 2018





21uss aktuellt nr 3 2018



22 uss aktuellt nr 3 2018

Fyra st 606:or kom till start men tyvärr inga andra klasser re-
presenterades i USS KM. Neppar-pokalen och Ekoln-regattan 
(SRS) som seglades samtidigt på samma bana samlade 16 
Neppare och 2 st H-båtar så det blev en hel del båtar runt 
startlinjen. 

606:orna seglades med juniorer i alla båtarna och tre lite äldre 
i varsin båt, åldersspridningen var 8 till 67 år, 606 är en båttyp 
som passar alla åldrar. 

Den gropiga sjön och över 10 m/s i byarna vid starten gjorde 
tyvärr att de allra yngsta tyckte det var lite för tuffa förhållande 
men de gjorde i alla fall ett tappert försök och fick till en skaplig 
start men bestämde sedan sig för att det fick räcka för dagen. 
De har ju tiden för sig så till nästa år kommer dom tillbaka med 
erfarenhet från åtminstone ett KM. 

Efter första seglingen decimerades startfältet ytterligare och vid 
andra start var det två 606:or och två H-båtar som tampades om 
lovartsläget på startlinjen. 606 var först till kryssmärket men på 
länsen kom H-båtarna med fyllda spinnackrar ikapp och förbi så 
där försvann chansen till en bra SRS-placering. 

USS 606-KM avslutades med två genomförda seglingar och re-
sultatet enl. nedan. Vi hoppas nästa års KM har lite mer ”junior-
vänliga” vindar och att alla klubb-båtar och några privata 606:or 
kommer till start.

Resultat  KM  606 
1   831 Ebba Damber / Mats Lavemark
2   806 Tore Fasth / Magnus Fasth
3   291 Valter Otterstadt / Sofia Lennerstrand  
4   807 Kajsa-Lotta, Jonatan o Niklas Ölmestrand

USS Klubbmästerskap 2018
Lördag den 25:e Augusti gick årets KM i 606 av stapeln på ett 
blåsigt Ekoln. Växlande molnighet, en del sol, en rejäl regnskur 
och en ganska stadig sydvästlig vind på 7 – 9 m/s. 

___/)_/)___(\__

Referat Mats Lavemark
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USS regattan 9-10 juni
USS-regattan genomfördes en fin försommarhelg i juni. 
Det bjöds på fint väder med lätta till måttliga vindar. 

Fyra klasser
Totalt kom 38 båtar i fyra klasser till start. Det var 13 606:or, 11 
Finnjollar, 3 IF och 11 Neptunkryssare. Totalt blev det 7 starter 
de två dagarna, fördelat med fyra starter på lördagen och tre på 
söndagen. 

Båtar med USS anknytning:
SWE 2003 (Johan Åqvist, Ulf Wrange, Peter Sandberg)
SWE 909 Mikael Gelin, Chrlotte Bornudd Gelin
SWE 272 Staffan Eklund, Erik Mattsson
SWE 806
SWE 418 Pontus Rosberg, MAts Wahlberg
SWE 291 Conny Kjellberg, Olle Jarstad

Resultat
I 606 segrade Gelin (909) efter en jämn och fin serie. Det märks 
att rutinen finns. 
På en hedrande andra plats kom comebackande teamet Kjellberg 
& Jarstad (807/291). 

Finnjolle-klassen togs hem av Fredrik Tegnhed (5), Karlstads 
Kappseglingsförening.  
Bästa Uppsalabåt blev Daniel Miles (15), UKF och bästa 
USS:are blev Micke Nilsson (61) som kom på en 6:e plats. 

I den något tunna IF-klassen segrade team Åqvist (2003). 

Bland Nepparna tog Eklund & Mattsson (272) hem segern efter 
en fin avslutning med spikar i de två sista seglingarna. 
Tack för fina seglingar i fint väder!
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!

- Service & Reparationer
- Försäkringsskador
- Motorbyten
- Montering bogpropeller
- Montering elektronik
- Vinterförvaring
- Reservdelar

018 - 55 20 20    www.rmarine.se    info@rmarine.se

Uppsala/Skarholmen

Under perioden 13-15 Juli genomfördes årets SM för Neptum-
kryssare i Rastaholm med Stockholms SS som arrangör. Erik 
(Mattsson) och jag var förstås taggade för att försöka försvara 
vårt SM-guld från 2017. Förutsättningarna var ju bästa tänkbara 
tyckte vi med lyckade tävlingsresultat innan på både Saltsjöbads-
regattan (1:a) och USS-regattan (1:a). Vädret visste vi skulle bli 
präglat av högtryck och värme, så det fanns också lite oro för 
väldigt lätta vindar.

24 båtar deltog och 8 delseglingar stod på programmet.
Dag 1 blåste det 2-3 m/s och alla tre seglingar kunde genom-
föras. För att vara så lätta vindar, så blev det ändå ganska rena 
seglingar utan bleke-stunder. Det började på bästa tänkbara sätt 
för Uppsala då Christer och Myran Olsson (ESK) vann första 
seglingen. Själva lämnade vi dagen med placeringarna 3, 6, 7 
och en total 5:e plats. Vi var inte helt nöjda men kände ändå att 
vi var väl med i matchen med vår jämna serie. 

Dag 2 blev väldigt bleke-betonad. Nästan hela dagen gick åt till 
att vänta på vind. Med nöd och näppe kunde till slut en segling 
(av planerade 3) genomföras. Vi kom 3:a på den och nu var 
läget inför sista dagen att vi var 5 båtar som låg väldigt jämnt. 

SM Neptunkryssare 2018

Hoppas ni stått ut med sommarens torka och värme och haft 
möjlighet att vistas mycket till sjöss. Som jag skrev i som-
marbrevet 4 juli är det planerat en seglingsledarkurs i Uppsala 
28-30 september. Ni kan läsa mer om den och hålla er upp-
daterade via hemsidan http://www.svensksegling.se/Distrikt/
upplandsgastriklandsseglarforbund/ 

Passa på tillfället att uppgradera klubbens kompetens. För den 
som suktar efter domarutbildning så planeras sådana i samband 
med några av höstens Div1 drabbningar, t.ex. Askersund och 
Hudiksvall som väl geografiskt vad vårt distrikt beträffar ligger 
bäst till. Hoppas ni inte låter informationen stanna på kontoret 
utan vidarebefordrar till alla medlemmar. 

För att slippa besvär med det så rekommenderas att placera 
nyheter och information från SSF och Distriktet synligt på er 
hemsida (har det sagts förut?) Hittills är det bara våra tre Ekoln-
klubbar som tagit vara på den finessen. Har ni 2-kronaseglare i 
klubben så pusha för SM i Uppsala 22-23 september. 

Bästa seglarhälsningarKlas Elwinger

Endast 3 poäng skilde 1:an från 5:an i sammanräkningen. Vår 
totala placering var fortfarande 5. Inför sista dagen var alltså lä-
get väldigt öppet mellan oss 5 i täten. Dag tre skulle med andra 
ord bli helt avgörande.

Dag 3 bestod tyvärr av totalt bleke. Efter att ha väntat på vind 
i 4 timmar gav tävlingsledningen upp och blåste av SM 2018. 
Kändes förstås snöpligt, men så här är ju vår sport och det är 
självklart bara att acceptera om vinden bestämmer sig för att 
utebli. Värdiga svenska mästare blev Magnus/Tobias Gustafsson 
Nyköpings SS. Tvåa kom lättvindsexperten Nils Virving/Niklas 
Virving och Christer/Myran Olsson knep bronset. Jag och Erik 
slutade som sagt på 5:e plats.

Trots den uteblivna vinden så hade vi en rolig helg med klubb-
kompisarna Christer Wallsten och Svante Bergh som publik på 
banan varje dag. Ljumma kvällar, skojigt umgänge med seglar-
kompisar och Rastaholms härliga seglarmiljö gör det ju också 
lätt att tycka att det här är något av det roligaste man kan ägna 
sig åt. 

Staffan Eklund/Neptunkryssare SWE 272

Seglingsledarkurs



Företagare 
blåsta på 
miljoner av 
sjöräddare

Svenska sjöräddare kan inte leva på att rädda liv. 
De jobbar ideellt och får ingen lön för sin insats. 
Ändå har Sjöräddningssällskapet över tvåtusen 
frivilliga i hela landet. De allra flesta har två jobb 
för att klara sitt uppehälle, ett med lön och ett 
utan. Men för att det ska fungera behövs förstå-
ende arbetsgivare som låter sjöräddarna släppa allt 
och rusa iväg när larmet går. 

– Vi vill tacka alla arbetsgivare för att våra sjö-
räddare får rycka ut under ordinarie arbetstid 
säger Cia Sjöstedt, vd på Sjöräddningssällskapet. 
Sammanlagt handlar det om arbetstid värd 
många miljoner varje år.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation 
med 2300 frivilliga sjöräddare runt om i landet. 
Tack vare dem kan Sjöräddningssällskapet alltid 
ha jour längs hela den svenska kusten och i f lera 
stora insjöar. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se.  
Som medlem får du själv hjälp när du behöver, 
även om det bara handlar om motorstopp en strå-
lande sommardag. Det är Sjöräddningssällskapets 
tack för ditt stöd.

– När jag räknar på det här så kostar det oss både tid och pengar. Det innebär att vi får 
planera mer och lägga om scheman för att allt ska funka. Men att rädda liv är viktigast, 
och jag är stolt över att ha anställda som också är frivilliga sjöräddare.

Johan Henriksson, vd på Verisec

Räddningsstationen på Dalarö larmades 19 juli 2017 om brinnande segelbåt i Erstaviken. 
Sjöräddningssällskapet räddade två personer ur vattnet.

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  1 9 0 7.
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De kommer från olika bakgrund, men förenas av kärleken till 
sjön och en stark vilja att hjälpa andra. I drygt 100 år har frivil-
liga sjöräddare från Sjöräddningssällskapet hjälpt människor på 
vatten och is bort från faran och till ett säkert läge. 

Räddningsstationen i Uppsala är dock lite yngre. Nästa år firar 
den sitt 10-årsjubileum. Sedan 2009 kan även människorna på 
norra Mälaren, från Ekoln till Örsundsbro, ner mot Biskops-
Arnö, Skokloster, Sigtuna och Stäket få snabb hjälp om olyckan 
skulle vara framme.  Dygnet runt, året runt. 

– När larmet går lämnar vi kaj inom 15 minuter för sjörädd-
ningsuppdrag och akuta olyckor ute på isarna, berättar Chris-
topher Carlbom som är ansvarig för Sjöräddningssällskapets 
verksamhet i Uppsala. 

Sjöräddningssällskapet har 71 räddningsstationer och fler än 
200 räddningsbåtar längs Sveriges kuster och i de största sjöarna. 
Och 2 300 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, 
dygnet runt året runt. I drygt 80 procent av alla sjöräddningsfall 
i Sverige finns en eller fler enheter från Sjöräddningssällskapet på 
plats. 

En av räddningsstationerna ligger i Uppsala. Här finns en 
knappt 7 meter lång räddningsbåt, en Rescuerunner och en svä-
vare stationerad. 

Klockan är två på natten när larmet går. En militär, en student och en forskare slits upp ur natt-
sömnen och påbörjar ett sök efter en saknad fiskare på Ekoln. Dygnet runt, året runt är de frivil-
liga sjöräddarna i Uppsala redo att rädda liv och att hjälpa utsatta medlemmar till säker hamn el-
ler bort från osäkra isar. Helt utan lön, och helt utan bidrag från staten.

De räddar liv helt frivilligt

Det är den 22 februari 2018. I det fina vädret så är isen på Ekoln full av skrinnare. Klockan 11:36 tjuter sökarna. Läget är till att börja med något 
oklart. Men knappt 30 minuter senare lämnar svävare S-12 över en kvinna med skadad axel till väntande ambulans vid Skarholmen. 

Hur tjock är isen? Med ett buntband och en ispik går det bra att 
få en uppfattning om det är säkert eller inte. Skulle den vara för 
tunn så patrullerar svävaren S-12 isarna så ofta som möjligt. 
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– I Uppsala är vi cirka 30 sjöräddare som tar jour. I normalfallet 
är vi två eller tre personer i en besättning. Räddningsstationen 
finns vid Skarholmen. Det är härifrån vi oftast utgår när det 
kommer ett larm och det gör det allt oftare fortsätter Christoph-
er Carlbom. 

Verksamheten i Uppsala har växt genom åren och numera kom-
mer det in närmare 80 larm per år. Genom åren har de frivilliga 
besättningarna varit snabbt på plats vid drunkningstillbud, all-
varliga grundstötningar, personskador både på land och ute på 
isarna. 

Arbetet drivs framåt tack vare många ideella insatser. Men det 
kostar pengar varje år att utbilda de frivilliga, reparera båtar och 
tanka för att kunna gå ut på larm. Mycket av den dagliga driften 
täcks av medlemsavgifterna från 111 000 medlemmar. Inves-
teringar i nya räddningsbåtar är ofta möjliga tack vare privata 
gåvor och donationer. 

Hjälp även när läget inte är akut
Medlemmar i Sjöräddningssällskapet kan få hjälp även när läget 
inte är akut. Det kan handla om en tamp i propellern, ett batteri 
som dragit ur, ett roderhaveri, eller något annat problem som för 
stunden är hanterbart, men som i nästa steg kan leda till en all-
varlig olycka.

– Vi kan tydligt se att antalet allvarliga olyckor minskar i om-
råden där Sjöräddningssällskapet finns. Medlemmarna har helt 
enkelt möjlighet att få hjälp redan innan situationen blir farlig. 
Samtidigt som medlemskapet ger direkt nytta för medlemmarna, 
så ser de också till att det finns en fungerande sjöräddning. En 
win win-situation, menar Christopher Carlbom.

– Utan stödet från medlemmar, givare och donatorer samt enga-
gemanget från de frivilliga sjöräddarna skulle Sverige förmodligen 
inte ha den sjöräddning som vi har idag. Vi brukar säga att ”Till-
sammans räddar vi liv”. Det stämmer verkligen, avslutar han.

Rescue Ica är en så kallad Rescuerunner. En vattenskoter, specialanpas-
sad för sjöräddning. Perfekt för uppdrag på grunda vatten och strand-
nära sök. Hon sjösattes sommaren 2017 och har redan hunnit med att 
rädda liv, ta hand om skadade personer och dra båtar av grund. 

På väg mot säkert läge. Det blåser sydliga vindar på 12 meter per 
sekund när roderbeslaget går sönder på en 2-krona. Rescue Rolf 
G kommer till undsättning och kan bogsera hem två personer till 
hemmahamnen vid Skarholmen.
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Rescue Rolf på väg på uppdrag. Med välutbildade sjöräddare, 
dubbla motorer, radar, plotter, ekolod, hjärtstartare, länspump 
och kommunikationsutrustning för kontakt med både sjöfarare 
och andra blåljusenheter är hon rustad för att möta de flesta 
väderförhållanden på norra Mälaren. 
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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)

Familjedagen 19 maj

Lördagen bjöd på strålande väder med 
god uppslutning av USS-medlemmar

I samarbete med ungdomssektionen an-
ordnades familjedagen med bl.a. prova 
på segling. En höjpunkt blev när SSRS 
kom ut och visade upp sina båtar och 
berättade om sin verksamhet.

SSRS företräddes av Camilla Liljegren, 
Hugo Ekström, Jonas Ettemo och Mat-
tias Wallgårda.

USS bjöd alla barn på hamburgare och 
varmkorv till lunch, 

På eftermiddagen blev det fika med 
tårta som USS bjöd på.

Klintenkommitten och 
Ungdomssektionen
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På midsommar invaderade vår ...

klubbholme av ...

Sjörövare
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Prisurdelning
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SSRS gästade vår 
klubbholme även  
på midsommar
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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

Båten ska vara väl förtöjd med 
bryggtamparna fästade med schackel 
och kaus samt försedd med säkrad 
avfjädring.
Båten ska också vara försedd med 
minst två nöjaktiga fendrar på var-
dera fribordet.

Hamnchef 
Jan Hoffman

Förtöjningsregler

Används en förtöjningsfjäder av me-
tall så ska den säkras med en kedja.

Används en förtöjningsfjäder av gum-
mimaterial så behöver den inte säkras 
med en kedja.

En kaus av metall 
eller plast ska vara 
isplitsad i linan.

För nya medlemmar

Klinten Foto: Henrik Carlsten
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Nya Vindbron invigd 2018-09-04
Den 4 september 2018 invigdes den nya gång- och cykelbron.

Vindbron är en bro över Fyrisån i Uppsala, som är byggd 
för gång- och cykeltrafik, binder samman östra- och västra 
Vindbrovägen i naturreservatet Årike Fyris och mellan de 
sydvästra och sydöstra stadsdelarna Ultuna och Kungs-
ängen.

På tisdagen 4 september invigde kommunalrådet Maria 
Gardfjell genom att trycka på knappen och öppna bron för 
passage.

Den vitfärgade bron, som är svensktillverkad, är 27 meter 
lång och väger cirka 25 ton. 

När båtar ska passera i Fyrisån komm er broöppningen 
fungera på samma sätt som för de andra broarna över ån.

- Alla broar kontrolleras av en gemensam fjärrstyrning och 
denna bro är inget undantag. Båtens färd följs sedan via 
kamera hela vägen till Hamnspången, säger Per-Erik Johans-
son, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Bron har en passerngsfri höjd på 2,1 m. 

Historia
En bro på platsen har funnits sedan 1600-talet. En rullbro 
byggdes på 1960-talet. 

Sedan slutet av 1990-talet har Vindbron varit stängd för 
trafik över Fyrisån. Den närbelägna Kungsängsbron som 
öppnades 1982 minskade även behovet av Vindbron.

Vintern 2017−2018 påbörjades arbetet med ett återskapan-
de av en trafikerbar bro för cyklister och gående.

För att finansiera bygget har Uppsala kommun fått 7,7mil-
joner kronor i statligt stöd från Trafikverket. Den totala 
kostnaden beräknades till 15 miljoner kronor och slutkost-
naden blev 20 miljoner. Uppförandet av bron är ett samar-
bete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU), där de har delat på kostnaden .
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Josefin, Laser Radialseglare  
i världsklass, kund och en av  
våra 247 000 delägare.
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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 Svenska Seglarförbundet är  
du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som smidig skadereglering, mer 
omfattande villkor och resultatbonus för medlemmar. Nu får vi tillsammans pengar tillbaka 
för tredje året i rad! Du får vara med och dela på 4,2 miljoner kronor genom direkt bonus  
på 2018 års förnyelsepremie. 

Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

” Hos oss får  
 du vara med  
 och dela på  
 överskottet ” 

U
TM

ÄR

KT BÅTFÖRSÄKRIN
G

  B
ÅTÄGARORGANISATIO

NER
N

A
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Miljö i hamn och varv

Är de båtar som ska tvät-
tas helt fria från biocid-

färg?
Kan båtens bottenfärg 

betraktas som giftfri efter 
två  

säsonger i vattnet  
under förutsättning att 

ingen ny biocidfärg lagts 
på.

Använd
HullWasher  

reningsutrustning

Tvätt på land utan 
miljöskadliga rengörings-

produkter?

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 användas!

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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U
ppsägning av ham

n- och varvsplats
B

etalning av ham
navgift

A
dressändring och ändring av båtuppgifter

O
m

 D
u inte skall använda D

in ham
nplats under säsongen eller del av säsongen, m

eddela U
SS snarast 

(det finns m
edlem

m
ar som

 ej fått ham
nplatser till sina båtar).

O
rdinarie aviseringar:

M
edlem

savgifter och ham
navgifter betalas senast den 31/1

Varvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5
Fördröjning av betalningen m

edför att fördelning av ham
n- och varvsplatserna blir försenade.

A
dressändring och båtbyte skall anm

älas till U
SS. U

tskickade brev, som
 kom

m
er i retur, kan m

edföra 
att D

u m
ister m

edlem
skap, ham

nplats och varvsplats.
Se även vår U

SS hem
sida ”w

w
w

.uss.nu”

U
ppsägningsdatum

 och avgifter
H

am
nplats sägs upp senast den 1 januari.

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.
M

edlem
 som

 ej utnyttjar sin ham
nplats under säsongen skall m

eddela detta så att ham
nplatsen kan 

hyras ut i 2:a hand. D
en som

 ej har utnyttjat sin ham
nplats kan få betala 1 extra ham

navgift.
(D

etta är för att så m
ånga m

edlem
m

ar som
 m

öjligt skall erhålla ham
nplats).

O
m

 uppsägningarna sker senare kom
m

er extra avgifter att debiteras.

Sen uppsägning av ham
nplats

 
 

* Ej betald ham
n- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr.

 
 

* Sen uppsägning av ham
nplats t.o.m

. 31 m
ars. 

 
 

  H
am

navgift återbetalas m
inus 200 kr.

 
 

* U
ppsägning av ham

nplats, 1 april – 15 juni.  
 

 
  Å

terbetalas m
ed 1/2 avgift endast om

 ham
nplats kan hyras ut.

 
 

* Tom
 ham

nplats, som
 kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni. 

 
 

  1/2 ham
navgift återbetalas.

 
 

* U
ppsägning av ham

nplats efter 15 juni. 
 

 
  Ingen avgift återbetalas.

  
U

ppsägning av varvsplats efter 15 augusti. Ingen avgift återbetalas.
 

Avgifterna debiteras vid påm
innelse eller vid nästa aviseringstillfälle.

Styrelsen

U
psala Segel Sällskap

Skarholm
svägen2, 756 53  U

ppsala

A
nsökan om

 ham
n- och varvsplats

För att stå i kö för ham
n- och varvsplats m

åste m
an vara m

edlem
 i U

SS.
H

am
nplatser fördelas under feb - m

ars och varvsplatser aug - sep

 H
am

nkö (senast 31/1)

 B
yte av ham

nplats (senast 31/1) Platsnr: .............

A
nge skäl: _____________________________________

 Varvskö (senast 15/8)  
 H

ar flyttbar vagn

B
åt: Fabrikat___________________B

åtens nam
n________________________

B
åttyp: 

 Segelbåt 
 M

otorseglare 
 Segeljolle 

 M
otorbåt 

 R
oddbåt(m

otor)

SegelN
r: __________________ V

H
F Signal: ___________________

Skrov: 
 Plast  

 Trä 
 

 M
etall  

 B
etong

Längd: __________ B
redd:__________ D

jup: __________

Färg: ___________ V
ikt: __________

Försäkringsbolag: __________________ Försäkringsnr: ____________________

O
B

S! B
åt som

 har ham
n- eller varvsplats m

åste ha gällande försäkringar enl. stadgarna

U
ppsägning

av varvs- respektive ham
nplats sam

t eventuellt m
edlem

skap

Jag säger härm
ed upp:

 
 

 H
am

nplats nr:____________________

 
 

Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.

 
 

T.o.m
. 31/3: ham

navgift -200 kr åter. 

 
 

1/4 - 15/6: 1/2 ham
navg. åter om

platsen kan hyras ut. 

 
 

Efter 15/6: ingen avgift återbetalas.

 
 

 Varvsplats kvarter nr:____________________

 
 

Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift

 
 

 M
edlem

skap (avgift återbetalas ej) 

 
 

K
lubbnycklar bifogas:__________st

N
am

n: _____________________________Tel:__________________________

A
dress: _____________________________Postadr:_______________________

E-post:______________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift

B
ank: C

learnr.__________ K
ontonr_______________________________

D
atum

:_________________U
nderskrft:________________________________

Uppsägning - Ansökan
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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 4 12 november

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresserade  ung-
domar 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
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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
Kristinehamn, Tjb 842, 0705-80 81 50 
Kronoberg, Odd Fellow Kronoberg, 0766-31 77 26 
Mariestad, BG Nilson, 0768-77 24 10
Munsö, Mats Kleberg, 0705-80 81 19 
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Siljan/Runn, 0731-46 79 12 
Strängnäs, Snow Leopard, 0766-44 59 10  
Trosa, Enok, 0705-80 81 23 
Uppsala, 0708-16 51 11 
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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Sverige

porto betalt

posttidning 
retur till:

Upsala Segel Sällskap
skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Välkomna till vår nya butik! 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33

Här hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters bakverk!

Östra Ågatan 33       018 - 265 55 35
#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 18:00

Lördag 
10:00 - 17:00

Söndag 
11:00 - 16:00


