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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 Hoffman 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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Manusstopp 1
14 Januari

Ansvarig utgivare 
Olle Jarstad 

Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

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

Omslgsfoton: Tommy Gustavsson

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
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Vid RodretVid Rodret

östens seglatser blev inte många för egen del trots några riktigt fina helger. 
Prioriteringen handlade om att målningen av huset här hemma äntligen blev 
av och att det då kommer att bli mer tid över för annat kommande vår.H

Alla båtar har nu torrsatts på Flottsundsvarvet och de flesta ligger 
för vintervila tills våren kommer. Jag hoppas att alla till och från 
tittar till sina båtar med tanke på ev. sönderblåsta presenningar 
och för att minimera inbrottsrisk eller upptäcka ev inbrott i bå-
tarna. Alla gasoltuber och lösa bränsledunkar ska av brand- och 
explosionsrisk vara urtagna från båtarna på varvet så det hoppas 
jag att alla har gjort, annars är det hög tid att göra det. 

USS Oktoberfest har blivit en riktigt trevlig tradition och dagen 
efter reste jag som föräldraledare med Uppsala Domkyrkas Goss-
kör, där mina två yngsta söner sjunger, på en Englandsturné över 
höstlovet. Ett uppdrag som liksom USS även det tar energi men 
ger så mycket mer tillbaka.

Kappsegling/Ungdom/Samverkan
USS och UKF arrangerade SM 2-krona och gjorde det mycket 
bra tillsammans. Stort tack för allas insats och dessutom blev det 
fina resultat med vinst för USS lag och fina placeringar för övrigt. 
Vi fick mycket beröm från olika håll och efter att ha fått förfrågan 
om att arrangera SM 2-krona 2019 så har styrelsen redan tackat 
ja till det. 

USS båda lag i Division 1 har presterat så bra att USS kommer ha 
ett lag med i Allsvenskan nästa år. För att det ska vara genomför-
bart och samtidigt kunna erbjuda en riktigt bra utbildningsplatt-
form för kunskapsöverföring så pågår ett arbete kring det. Styrel-
sen, tillsammans med Ungdoms- och Kappseglingssektionerna, 
har riktigt långt gångna planer på hur det ska lösas. En båt av 
typen J70, vilken det tävlas i under Allsvenskan, är förstås tänkt 
för dessa båda stora mål. Mer info i nästa nr.

En annan relativt stor fråga, som i vart fall för tillfället är genom-
arbetad, har handlat om ev. vinster med en sammanslagning av 
Ungdoms- och Kappseglingssektionerna. I nuläget har styrelsen, 
efter sektionernas genomlysning, beslutat att inte genomföra nå-
gon sammanslagning. Gemensamma möten, utbildningar och 

kunskapsöverföring samt en gemensam informationskanal ska i 
dagsläget skapa än mer samhörighet istället.    

UGSF har årsmöte 9:e dec med föregående diskussioner om bl a 
gemensamma insatser 2019. Dessa kommer sannolikt att handla 
om samarrangemang, lägerverksamhet, utbildningar, tävlings-
team, funktionärsstaber och kunskapsöverföring i stort. Jag är 
övertygad om att något gott kommer ut av den dagen.

Årets slut/Vinter
Ett nytt arrendeavtal för varvet är på väg från kommunen. Känt 
är nu att det blir en höjning av priset men ytterligare information 
kan inte lämnas förrän i nästa nummer av USS Aktuellt. I ham-
nen ska en del jobb med bryggorna göras i vinter och det upp-
skattade 60-plusgänget kommer som vanligt att se till att hålla 
klubbens flotta av egna båtar i gott skick genom arbete i båthuset.

Tyvärr har en del stölder skett av prydnadsföremål från klubbhu-
set under hösten. Arbete pågår för att stärka skyddet och förebyg-
ga/upptäcka ytterligare stölder. Något annat tråkigt som jag får 
höra ibland är att det vid vissa tillfällen är svårt att få medlemmar 
till aktivitetsarbeten. Glöm inte att vi är en ideell förening där vi 
förväntas bidra. Att vi på sikt blir en affärsmässig marina tror jag 
inte någon önskar. 

Nu när året närmar sig sitt slut vill jag passa på att tacka alla som 
på olika sätt är aktiva i Upsala Segel Sällskap. Stort tack för ett 
mycket bra arbete på bred front. Min summering av USS-året 
är att vi har klarat av det med beröm godkänt. Nära är det till 
funktionärernas julbordskryssning och sedan luciapuben. På ny-
årsdagen gäller det att boka in en hamnvaktnatt och längta till 
säsongen 2019. Lycka till också alla isseglare i vinter! Det brukar 
vara full aktivitet med isjakterna bland både yngre och äldre.

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande
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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

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

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

Uppsala/Skarholmen

Årsmötet 2019
lördag 9 mars kl 16:00

med efterföljande pub

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen



6 uss aktuellt nr 4 2018

KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = SXK
Ö = Örsundsbro

Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset tisdagar 

klockan19:00-20:00

Januari:  15 
Februari:  12
Mars:  5, 19

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: Dec 2018 - mars 2019
December

v49 8 lö 12:00 - 22:00 Funktionärer - Julbord
v49 11 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v50 11 ti 08:00 - USS Aktuellt distribueras
v50 15 lö 18:00 - Lucia-Pub KH

Januari
v2 1 ti 12:00 - Vaktlistan läggs fram KH
v2 8 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v2 13 sö 23:59 - Verksamhetsberättelse
v3 14 må 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 1 
v3 15 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v4 26 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K

Februari
v5 2 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K
v6 9 lö 12:30 - Styrelsemöte KH
v6 9 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K
v7 12 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v7 15 fr 08:00 - USS Aktuellt 1 distribueras 
v8 21 to 20:00 - Båtmässan Älvsjö 

Sista anmälningsdag
v8 24 sö 23:59 - LOK-stöd
v9 26 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v9 28 to 20:00 - Vaktlista tas in KH

Mars
v9 2 lö 09:00 - Båtmässan Älvsjö - bussresa
v10 5 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v10 9 lö 16:00 - Årsmöte KH
v10 9 lö 18:00 - PUB i anslutning till årsmöte KH
v11 12 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v12 19 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v12 24 sö 14:00 - 16:00 Solskensgrill KH
v13 31 sö 00:00 - Sommartid - ställ fram klockan 

USS aktiviteter under året 2019
Våren Anm Tidpunkt

Vakt- och 
aktivitetslista

1 januari 12:00 Jan - febr

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
Jan - 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

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
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Regler och anvisningar för registrering av hamnvakt
Grundprinciper
Alla medlemmar som har bryggplats i hamnen åläggs att 
vakta hamnen under en natt per år.
Upsala Segel Sällskap är den enda båtklubb som tillåter 
bryggplatsinnehavaren att välja hamnvaktsnatt.
Välj vaktnatt så tidigt som möjligt, vaktnätter fredagar 
och lördagar brukar ta slut redan under nyårshelgen.

Registrering av vaktnatt/vaktnätter
Registrering av vaktnatt i pärmen ”Hamnvakten” kan ske 
från 1 januari kl 12:00 till sista februari.
Den som inte antecknar sig för en vaktnatt inom angi-
ven tidsram tilldelas en natt.

Missad vaktnatt föregående år
Den som missat sin vaktnatt föregående år skriver upp  
tre vaktnätter
Natt 1 - En ordinarie natt för innevarande år
Natt 2 - En natt för den missade natten för föregående år
Natt 3 - En extra natt

Byte av vaktnatt
Januari - februari
Vid byte av vaktnatt under januari och februari, kom överens med din klubbkamrat om bytet. Sätt 
en etikett över befintlig text och fyll i nya uppgifter. Etiketter finns längst bak i pärmen.

Mars -
Vill hamnplatsinnehavaren byta vaktnatt efter att listan över vaktorganisationen är fastställd, 
kom överens med någon av dina klubbkamrater om byte. Bytande parter ansvarar för att bytet ge-
nomförs korrekt. 
Byte kan endast ske med klubbmedlemmar över 18 år.
Obs! USS eller Vaktchefen kan inte ordna byte av vaktnatt. 

Vaktlistan
Vaktlistan kommer att skickas ut med e-post till alla berörda och kommer att finns i vaktpärmen i 
klubbhuset. Vaktlistan kommer inte att finnas med i USS-aktuellt. 

Aktivitetsarbete
Påminner samtidigt om att fylla i pärmen för aktivitetsarbete samtidigt.

Vaktchefen

OBS! Inga nummerlappar kommer att läggas ut.
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Kv 3
Kv 2
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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 skall 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 att 
lyftas bort efter sjösättning/upptagning 
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:

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 Martin Signeul 0703 - 82 81 81
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.

Sjösättning 2019
Kvarter 2, 3  26 april  kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  27 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  28 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  4 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  5 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  7 maj  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  8 maj  kl 15:00 - 19:00

Varvsstädning 13 maj kl 18:00 - 21:00
Skrotning av överblivet material 16 maj kl 18:00 - 20:00
Tider sätts upp på anslagstavlorna ca 2 – 3 veckor före.w
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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. 

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!

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
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Ordförande Olle Jarstad inledde mötet med att hälsa alla 
närvarande välkomna och presenterade också kvällens föredrags-
hållare, Per-Yngve Velander. Mer om föredraget längre fram i 
referatet.

Vandringspriser
Nästa punkt på programmet var utdelningen av USS vandrings-
priser som traditionsenligt sker på höstmötet.

USS Vandringspris Ungdom Flitpris tilldelades Ebba Ettemo 
för nära 100 % närvaro vid ungdomssektionens kvällsseglingar.  
Då detta är Ebbas tredje Flitpris tar hon hem pokalen för alltid. 

UKF Vandringspris till Tränare under 25 år tilldelades för an-
dra året i rad Joachim Samuelsson. Joachim har under detta år 

tagit över huvudansvaret för hela ungdomsverksam-
heten och skött den uppgiften på ett mycket bra 
sätt. Han har även tagit nya initiativ för att öka 
intresset för kappsegling bl a genom att ordna 7 

lånebåtar till 2-Kr SM.

USS Uppmuntringspris till ungdom gavs 
till Fanny Bölja En duktig ungdomsledare 
som ställer upp i alla väder. Tar ansvar och 
är alltid omtänksam, glad och trevlig. 
Deltar även aktivt i kappseglingar bl.a SM 

i 2-krona för andra året i rad.

Till Årets debutant har Ebba Damber ut-
setts. En 12-åring som under sin debutsäsong 
seglat Nordiskt

Juniormästerskap i RS Feva (tillsammans 
med Ebba Ettemo), KM i 606 och SM i 2-kro-
na med bravur. Kronan på verket blev silverme-
daljen på 2-kr SM tillsammans med rutinerade 
Staffan Eklund.

Vandringspriset för KM 606, Rune Larssons 
vandringspris, Vikingaskeppet, till bästa USS-
are ungdom/junior under 25 år, gick i år till 
Sofia Lennerstrand och Valter Otterstedt för 

deras tredjeplacering på KM totalt och bästa 
ungdomsbesättning.

Alla ungdomar fick förutom sina priser även biobiljetter.

USS Vandringspris Flitpris kvällsseglingar, endast USS:are, 
gick till Team Modesty (Anna-Karin Theelke och Åsa Hag-
ström) som också tar hem priset för alltid efter tre vinster i rad.

Medlemsmöte 7november 2018
Text: Anna-Karin Theelke 
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Vandringspriset ESK-USS totalse-
grare för årets kvällsseglingar vanns av 
ESK-besättningen Team Peppar.

USS Cup, vandringspris för höstens 
kvällsseglingar, vanns av Mikael Gelin 
och Charlotte Bornudd Gelin.

Skrytpokalen i silver, priset för mid-
sommarens Gubbsegling på Klinten 
vanns i år av Henrik Carlsten tillsam-
mans med Shaun Tolsma. De får för-
utom pokalen också äran att arrangera 
nästa års Gubb- och gumsegling. Vand-
ringspriset till bästa gumma delas inte 
ut då det tyvärr inte fanns några delta-
gare i år. Däremot delades de nyupp-
satta glitterpokalerna: 

Midsommarpokalen för flickor res-
pektive pojkar ut. De historiska första 
pristagarna blev Lovisa Gelin och Erik 
Olén.

USS har i år kvalat in till Allsvenskan 
2019 genom vinst i division 1 östra. 
Laget som ordnade detta var USS lag 1 
med Mikael Gelin, Charlotte Bornudd 
Gelin och Ebba Ettemo.

Lovisa Gelin

Ebba Damber



12 uss aktuellt nr 4 2018

Ebba EttemoCharlotte Bornudd Gelin
(Mikael Gelin)

USS lag1: Charlotte Bornudd Gelin. Ebba Ettemo (Mikael Gelin)

Joakim Samuelsson

Alla prisdeltagare
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Informationspunkter
När alla priser delats ut fortsatte mötet med några 
informationspunkter.

• En utredning har gjorts under hösten där en ev sammanslag-
ning av ungdoms- och kappseglingssektionerna diskuterats. 
Resultatet blev att någon formell sammanslagning inte kom-
mer att göras, däremot kommer samarbetet mellan sektioner-
na fördjupas och förbättras.

• USS har kvalat in till seglingsallsvenskan och styrelsen kom-
mer att arbeta för att ett klubblag deltar i nästa års Allsvenska. 
Ambitionen är också att införskaffa en ny båt, en J70, för 
att kunna träna i den båttyp som används i serien. Båten ska 
finansieras via sponsor och kommer framför allt att fungera 
som utbildningsplattform med fokus på kompetensöverföring 
mellan olika generationer, kön, kompetensnivåer och seglare 
från olika båttyper. Alla ska ha möjlighet att segla båten, inte 
bara de som ingår i ett allsvenskt lag. Mer info kommer att 
komma i ämnet.

• Arrendeavtal för varvet är ännu inte klart men kontakt med 
kommunrepresentant har visat att den avtalsförändring som 
aviserats berör kostnadshöjning. Summan är dock inte klar 
ännu.

• Uppland-Gästriklands Seglarförbunds årsmöte hålls i decem-
ber. Mötet är öppet för alla och inleds med en seglarträff med 
information från bl a Riksidrottsförbundet.

• Hamnavgift ska enligt stadgarna presenteras vid medlemsmö-
tet och kassör Bo Anjou kunde meddela att 2019 års avgift 
kommer att vara oförändrad från föregående år och likaså 
medlemsavgiften.

Team Modesty: Åsa Hagström och Anna Karin Theelke

Sofia Lennerstrand (Valter Otterstad)

Fanny Bölja

Henrik Carlsten (Shaun Tolsma)
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Stoppa tjuven
Efter en fikapaus där USS klubbmästeri, med klubbmästare 
Annicka Lavemark i spetsen, dukat upp fika var det så dags för 
kvällens föredragshållare, Per-Yngve Velander.

Per-Yngve är polis i Söderhamn och ansvarig för projekt Båt-
samverkan i Polisområde mitt. Båtsamverkan är ett projekt som 
startade 2013 av polisen på västkusten med avsikt att minska 
antalet båtmotorstölder. 

Konceptet är detsamma som de grannsamverkansprojekt som 
är verksamma runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland 
annat att man tillsammans ser om varandras båtar, är mer upp-
märksam på vilka som rör sig i området, pratar med okända och 
noterar registreringsnummer och bryr sig om sin båtgranne. 
Kontaktnät skapas inom och mellan båtklubbar och nätverkens 
kontaktpersoner får info från polisen när stöldaktiviteter ökar i 
närområdet.

 I Uppsala län stals 68 motorer under 2018. Det som främst 
stjäls är stora motorer och ibland stjäls bara reglage eller väx-
elhus. Tvåtaktare och motorer under 50 hästkrafter är så inte 
attraktivt.  Inbrott i segelbåtar är ovanligt enligt Per-Yngve.

Tips för att försvåra stöld är att sätta motorlås i nedre genomför-
ingen istället för den övre där det lättare bryts upp. Ta med mo-

torhuv och ev även växelhus hem. Vid flera 
tillfällen har larm hjälpt och GPS har gjort att 
flera motorer kommit tillrätta.

Klubbar med båtvakt är mindre drabbade, 
likaså de med kamerabevakning av hamnen.

Stöldskyddsmärkning
Stöldskyddsmärkning, som dna-märkning av 
motorer kan verka avskräckande och under-
lättar även att få tillbaka motorn då den tack 
vare märkning kan spåras.

Märkning kan göras av auktoriserade firmor, 
ex vis Securemark då flera båtägare kan gå 
ihop och få flera båtar märkta samtidigt. Det 
finns också enklare märksatser som man kan 
märka med själv.  Motorer kan även märkas 
fysiskt.

Ha gärna ett båtkort med bild på båten och alla uppgifter note-
rade. Mall för detta finns på Larmtjänsts hemsida.

För att snabbt få ut info bland klubbens båtägare finns tekniska 
hjälpmedel, ex vis appen Coboats som kan användas för att in-
formera eller snabbt larma om något händer i hamnen.

Med dessa tips avslutades föredraget och efter avtackning av 
föredragshållaren med USS-keps, bok och blommor kunde 
2018 års höstmedlemsmöte, med ett 30-tal deltagare, förklaras 
avslutat. 



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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Skydda dig  
mot båtstölder
I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar 
om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan fö-
rebygga på flera sätt. Till exempel genom att se över stöldskyddet, 
tillsammans hålla extra uppsikt och vara uppmärksam på vilka som 
rör sig i hamnen och på båtförvaringsplatser. 

www.polisen.se/halland 

Tips och råd
Har du misstankar om att en stöld är på gång eller gör du iakttagelser av 
personer och fordon som uppträder misstänkt ska du kontakta polisen.  
Var uppmärksam på personer som rör sig i området utan synbara ärenden.  

Kontakta polisen vid misstanke

I din kontakt med polisen är det bra om du kan ange:
Exakta tidpunkter för dina iakttagelser. 
Bilar och fordon – skriv upp registreringsnummer, fabrikat, fordonets   

 färg, nationalitet och andra kännetecken som dekaler eller trasiga ljus   
 och var fordonet försvann.   

Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg,  
klädsel, glasögon, skäggväxt, väskor/påsar och andra kännetecken.

Tillsammans är vi starka och kan förebygga brott!
Båtsamverkan sker i samverkan med båtklubbar,  

Larmtjänst, försäkrings- och båtbranschen. 

Mer information om båtsamverkan finns på www.polisen.se

Du är alltid välkommen att ringa polisen om du misstänker brott.  
Vår uppgift är att förebygga, förhindra och utreda brott. 
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Tjuvarna passar ofta på i början och i slutet av säsongen när färre  
människor rör sig i anslutning till båtarna. Det är främst fritidshusområden och 
uppställningsplatser för båtar som drabbas. Tjuvarna tar helst 4-taktsmotorer.

Samarbete förhindrar brott
Med bra samarbete och samverkan kan vi komma långt i det brottsförebygg- 
ande arbetet och samtidigt försvåra för tjuvarna. Med hjälp av engagerade båt-
ägare kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt 
att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer. 
 
Båtsamverkan innebär att inte bara se efter sin egen båt utan även grannens. 
Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten, 
och skapar samtidigt en social gemenskap som utgör en bra grund för andra 
aktiviteter.

I ett område med bra kontakt mellan båtägarna utvecklas möjligheter att före-
bygga brott. När någon planerar att resa bort blir det mer naturligt att informe-
ra grannar, bryggchef, hamnkapten eller vaktchef. På så sätt finns det uppgifter 
om vem som ska kontaktas om något skulle hända.

Råd för att förhindra stölder  
ur eller av din båt:

Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag runt 
om i Sverige utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett person-
nummer bättre än ett namn. 

Se till att förankra båten med ett godkänt lås. 

Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt 
försäkringsbolag vilken typ de godkänner. 

Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt. 
Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt. 
Försök att ”tänka som en tjuv” – hitta de svaga länkarna och förebygg där.  

Se efter varandras båtar
Om du lämnar båten en längre tid kan du be någon om hjälp med att ha 
uppsyn över din båt. Du kan be om hjälp med att:

se till att lamporna tänds vid olika tider. 

hålla båten snygg och ren från fågelspill. 

fälla ner eller öppna kapellet då och då. 

sätta upp flaggan. 

hänga ut en handduk eller dylikt. 

ösa båten regelbundet.

försöka få din båt att se ”bebodd” ut. 

Ring 112
– vid larm eller pågående brott

Ring 114 14
– när du vill anmäla brott,  

tipsa Polisen eller har frågor

Läs mer om båtsamverkan
gå in på Larmtjänst via www.larmtjanst.se

klicka på fliken Aktuellt och sedan fliken Projekt och aktuella frågor

klicka på länken Båtsamverkan

Där hittar du utförlig information om hur man startar båtsamverkan samt 
många värdefulla tips och råd om vad du som båtägare bör tänka på för att 
minska risken för att drabbas. 

Håll tillsammans uppsikt och var uppmärksam på vilka som rör sig i 
hamnen och på båtförvaringsplatser. 
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Tjuvarna passar ofta på i början och i slutet av säsongen när färre  
människor rör sig i anslutning till båtarna. Det är främst fritidshusområden och 
uppställningsplatser för båtar som drabbas. Tjuvarna tar helst 4-taktsmotorer.

Samarbete förhindrar brott
Med bra samarbete och samverkan kan vi komma långt i det brottsförebygg- 
ande arbetet och samtidigt försvåra för tjuvarna. Med hjälp av engagerade båt-
ägare kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt 
att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer. 
 
Båtsamverkan innebär att inte bara se efter sin egen båt utan även grannens. 
Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten, 
och skapar samtidigt en social gemenskap som utgör en bra grund för andra 
aktiviteter.

I ett område med bra kontakt mellan båtägarna utvecklas möjligheter att före-
bygga brott. När någon planerar att resa bort blir det mer naturligt att informe-
ra grannar, bryggchef, hamnkapten eller vaktchef. På så sätt finns det uppgifter 
om vem som ska kontaktas om något skulle hända.

Råd för att förhindra stölder  
ur eller av din båt:

Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag runt 
om i Sverige utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett person-
nummer bättre än ett namn. 

Se till att förankra båten med ett godkänt lås. 

Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt 
försäkringsbolag vilken typ de godkänner. 

Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt. 
Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt. 
Försök att ”tänka som en tjuv” – hitta de svaga länkarna och förebygg där.  

Se efter varandras båtar
Om du lämnar båten en längre tid kan du be någon om hjälp med att ha 
uppsyn över din båt. Du kan be om hjälp med att:

se till att lamporna tänds vid olika tider. 

hålla båten snygg och ren från fågelspill. 

fälla ner eller öppna kapellet då och då. 

sätta upp flaggan. 

hänga ut en handduk eller dylikt. 

ösa båten regelbundet.

försöka få din båt att se ”bebodd” ut. 

Ring 112
– vid larm eller pågående brott

Ring 114 14
– när du vill anmäla brott,  

tipsa Polisen eller har frågor

Läs mer om båtsamverkan
gå in på Larmtjänst via www.larmtjanst.se

klicka på fliken Aktuellt och sedan fliken Projekt och aktuella frågor

klicka på länken Båtsamverkan

Där hittar du utförlig information om hur man startar båtsamverkan samt 
många värdefulla tips och råd om vad du som båtägare bör tänka på för att 
minska risken för att drabbas. 

Håll tillsammans uppsikt och var uppmärksam på vilka som rör sig i 
hamnen och på båtförvaringsplatser. 
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Skydda dig  
mot båtstölder
I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar 
om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan fö-
rebygga på flera sätt. Till exempel genom att se över stöldskyddet, 
tillsammans hålla extra uppsikt och vara uppmärksam på vilka som 
rör sig i hamnen och på båtförvaringsplatser. 

www.polisen.se/halland 

Tips och råd
Har du misstankar om att en stöld är på gång eller gör du iakttagelser av 
personer och fordon som uppträder misstänkt ska du kontakta polisen.  
Var uppmärksam på personer som rör sig i området utan synbara ärenden.  

Kontakta polisen vid misstanke

I din kontakt med polisen är det bra om du kan ange:
Exakta tidpunkter för dina iakttagelser. 
Bilar och fordon – skriv upp registreringsnummer, fabrikat, fordonets   

 färg, nationalitet och andra kännetecken som dekaler eller trasiga ljus   
 och var fordonet försvann.   

Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg,  
klädsel, glasögon, skäggväxt, väskor/påsar och andra kännetecken.

Tillsammans är vi starka och kan förebygga brott!
Båtsamverkan sker i samverkan med båtklubbar,  

Larmtjänst, försäkrings- och båtbranschen. 

Mer information om båtsamverkan finns på www.polisen.se

Du är alltid välkommen att ringa polisen om du misstänker brott.  
Vår uppgift är att förebygga, förhindra och utreda brott. 
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Lördag inställd
Medvetna om att startfältet bestod av ca hälften juniorer och 
90 % av båtarna var lånegods från klubbar i närområdet satte vi 
säkerheten främst, inställde lördagen och fick ut meddelande till 
alla deltagare under torsdagskvällen. Det sägs vara första gången 
i USS livstid som en segling ställs in i förväg pga hårt väder. 
Men med facit i hand var det rätt beslut och vi besparade delta-
garna en resa i onödan.

Invigning
Invigning med meriterade vältalige och trevlige Erik Thorsell, 
tvåkronans konstruktör. som dragplåster, rorsmansmöte och 
säkerhetsgenomgång forcerades under söndagsmorgonen för att 
hinna få allt klart för första start kl 10. Bråttom–bråttom! 

Vind från VNV ungefär, Kjells Ballad utrustad med flaggor och 
besättning hittade en lämplig startplats strax utanför klubbhuset. 
”Det måste vara publikvänligt” sa Ulf. Då hade banläggarna Per 
och Erik redan hittat en lämplig plats för kryssmärket och serve-
rade en kryss/länsbana med länsmålgång. Läbåten (UKF Väddö) 
dirigerades 200 m (5 x 30 x 1,3 m) i riktning Sjugranarsudd för 
att droppa startlinjens lämärke och ge plats för 30 startande. Ulf 
utbytte vindriktningsvinklar med banläggare Per och med knap-
pa 5 minuter kvar var det klart för avgång.

30 st 2-kronor på startlinjen tangerade rekordet satt i fjol i 
Stockholm, mycket tack vare vår ungdomsledare Joachim som 
såg till att Ekolnklubbarnas alla 20 st 2-kronor var på tå. Spe-
ciellt Alnäs sju jollar som redan packats in för vintern vaxade, 
riggade och transporterade han till TC!

Skärpta startregler
För att inte riskera att förlora tid genom tjuvstarter satte vi 
skärpt startregel (flagga I) redan vid första start och behöll den 
i alla följande. Pär-Bertil skötte nedräkning och tuta, Kjell flag-
gorna, Ulf och Klas kollade linjen och Anna-Karin och Hinrik 
antecknade. Start prick kl 10:00, alla klara, jämt fördelade längs 
linjen och den tre man starka läbåten kunde förkorta startlinjen 
till en av Kjell godkänd mållinje. 

Vi hade beräknat att varje segling skulle ta 30-45 minuter men 
siktade på nederkanten för att med en dag kort hinna så många 
som möjligt av de 7 planerade. 

Banläggarna var på bettet
Första båt bröt mållinjen efter 40 min. och efter ytterligare 8 
min var samtliga i mål. Som befarat lite svårt att se alla segel-
nummer vid länsmålgång, men tveksamheter löstes genom kom-
munikation med läbåten. Banläggarna var på bettet och förkor-
tade kryssen men det tog lite lång tid att få till en startlinje igen, 
så segling nr 2 kom inte iväg förrän 11:10. 

Güntherska bullar
Vi måste öka tempot och skickade en ordonnans till köket efter 
Güntherskas bullar att muta läbåten med. Segling nr 2 tog exakt 
30 min och 12:00 var race 3 iväg. Nu hade vi tempot uppe och 
efter 3:e seglingen SM i hamn så vi lät seglarna gå in till bryg-
gorna för kort lunchpaus medan startfartyget i lugn och ro av-
njöt kaffe och välförtjänta bullar. 

2-krona SM 22-23 september ur startfartygsperspektiv

Aldrig har väl SMHI’s väderprognos följts så intensivt som dagarna för helgen 22/23 
september. Skulle Knud drabba oss och i så fall när och hur? Ju närmare vi kom desto 
mer stod det klart att samstämmiga prognoser varslade om medelvind på 8-9 m/s och 
17-18m/s i byarna.
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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)

Sätta apan
Race 4 och 5 gick som tåget. Strax före kl 3 var vi klara att 
skicka iväg 6:e seglingen med siktet, dvs Ulfs, inställt på den 7:e, 
men då seglade ett moln upp på himlen som vred vinden 45 
grader, så för första gången satte vi apan. Valet stod nu mellan 
att ha is i magen och tro att vinden skulle svänga tillbaks efter 
molnpassagen eller ändra banan? Vi valde att vänta och hade tur, 
men försenades och fick nöja oss med 6 seglingar. Seglarna var 
nu också ganska möra så ingen sörjde den 7:e.

Som vanligt på Ekoln
Den dystra inledningen på regattan kompenserades således av 
närmast idealiska förhållanden under söndagen, lagom vind i 
rätt riktning, som vanligt på Ekoln växlande styrka och många 
utmanande vrid, men huvudriktningen konstant. 

Första gången som skribenten var med på en sådan här resa med 
USS och han kan bara instämma med avsändaren av detta mejl: 

Stort tack för ett jättefint SM i 2-kronasegling – det var i alla 
avseenden ett topparrangemang! Utomordentlig seglingsled-
ning – fint initiativ med juniorsatsning – kul att klubbens 
erfarna och goda seglare ställer upp och visar vägen för framti-
den – verklig seglingspropaganda! USS är verkligen att gratu-
lera med så många trevliga medlemmar som kan ta tillvara det 
bästa med seglingen som breddsport för hela livet. 

Med vänlig  Hälsning

Erik Thorsell
Krona Boats

(Resultaten hittar du på hemsidan och det blir da capo 2019)

Klas Elwinger
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Välkomna till 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33

Här hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters Jul-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
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Med hjälpa av Cina, Janne, Yvonne, Bosse och Olle förbered-
de vi festen. Marschallerna som välkomnade ca 50 personer 
till fest. 
Äldre medlemmar som inte längre har båt kommer och um-
gås med sina gamla seglarvänner.Maten var jättegod, beställd 
hos matverkstan och stämningen var god.
Julle berömde klubbmästeriet och berättade hur mycket 
arbete det faktiskt är med att anordna dessa fester för 
medlemmarna.

Hälsningar Annicka

Oktoberfesten
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Normalt sett pågår isseglingssäsongen från början av december 
till slutet av mars. Under försäsongen tar sig seglare från Uppsala 
till grunda sjöar i Uppsalas närhet, till exempel Bredsjön och 
Fysingen, på vilka isen kan lägga redan i början av december. 

Under säsongen 2017/2018 deltog seglare från Uppsala isseg-
ling i samtliga rankingseglingar och i SM för DN-jakt. Dessa 
seglades på sjöar runt om i landet, exempelvis på Glan i Norrkö-
pingstrakten, Storsjön vid Sandviken samt på Ekoln. Ranking-
seglingen på Ekoln – vid vilken 45 seglare deltog – anordnades 
av Stockholms isjaktsklubb och genomfördes med hjälp av Upp-
sala issegling. 

Bland annat var Ragnar Jalakas från ESK seglingsledare och Kjell 
Mattsson från USS banläggare. Vidare deltog fyra juniorer från 
Uppsala issegling i junior VM i Litauen med goda placeringar. 
Under säsongen 2018/2019 är Uppsala issegling arrangörer för 

Issegling i Uppsala kommande säsong

en rankingsegling, som kommer att seglas på Ekoln om det finns 
goda isförhållanden där.

Uppsala issegling har inför säsongen 2018/2019 införskaffat 
nytt material, till exempel en ny isseglingscontainer som rym-
mer elva ICE-optimister, fyra DN-jakter och en dubbeljakt samt  
ny bandläggningsutrustning, bland annat märken som syns på 
2000 meters avstånd. Därtill har en täckt släpvagn på 5 meter, 
som kan användas för att transportera isjakter, införskaffats.

Liksom under föregående år kommer det att vara möjligt att 
prova på issegling med ICE-optimister och DN-jakter. Det 
kommer även att vara möjligt att prova issegling med en erfaren 
seglare i en dubbeljakt. Vid frågor om issegling, kontakta isseg-
lingsansvarige Kjell Mattsson på telefonnummer 070-579 43 45.  

Kjell Mattsson

Uppsala issegling består av Upsala Segel Sällskap, Ekolns segelsällskap 
och Uppsala Kanotförening. Isseglingen bedrivs på ESK hamnområde.  
Eftersom isen i Vårdsätraviken lägger sig tidigare och ligger längre än på 
övriga delar av sjön innebär det en längre isseglingssäsong än om isseg-
lingen bedrivits på något annat ställe.
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Så här i höst-/vintermörkret är det mysigt att minnas tillbaka 
på Veteranernas välbesökta kräftskiva i början på september. 
Drygt 30 positiva, glada och trevliga USS-veteraner hade tack-
at ja till inbjudan. Segel- och motorbåtar med USS-skeppare 
ställde välvilligt upp med sina båtar för transport ut till Klin-
ten. Där möttes vi av ett fint kräftfestdukat bord med kräftor 
och alla tillbehör. Sen smackades, sjöngs och pratades det för 
fullt runt bordet.
Klinten bjöd på sin mest attraktiva natur denna dag, och kaffe 
med hembakat avnjöts på solvarmt bryggdäck.
En mycket trevlig eftermiddag avslutades med skön ”segling” 
tillbaka till hamnen.
Kanske något att se fram emot till nästa sensommar/höst.

Veterantjejerna

Kräftskiva
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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



28 uss aktuellt nr 4 2018

Josefin, Laser Radialseglare  
i världsklass, kund och en av  
våra 247 000 delägare.

ge
ne

ra
to

r

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 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 1 14 januari

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

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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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

din packning?
badlakan
           reselakan

morgonrock

Lätt & lyxigt med siden!

R E S E B A D L A K A N
Viskos. LITEN SOM EN APELSIN! 
Smidiga, lätta, torkar snabbt!  

sidenlakan, satin
100% mullbärssilke av premiumkvalité.
 Upplev känslan av naturlig lyx!   

 Örngott + påslakan   2200 kr
 

STOCKHOLM  - MALMSKILLNADSGATAN 42 (150m från NK)
UPPSALA  - VAKSALAGATAN 22F (ett stenkast från musikens hus)

sidenlångkalsong 
100% mullbärssilke. UPPLEV NATURENS 
FUNKTIONSMATERIAL!  Unik temperatur-                 

reglering.    600 kr
 

sidensovmask 150 kr  
Sov  bättre!  Perfekt på båt & resa!

sidenreselakan 680 kr  
Kompletta lakan! Minimerar packningen! 190 g!

sidenmorgonrock  
100% mullbärssilke. Otroligt behaglig. 
Svart, vinröd, marin, kornblå, naturvit. 

Uppskattad present!     980 kr
 

WWW.SIDENSELMA.SE

hampatröja 250 kr  
Kort ärm. Fantastiskt naturmaterial! 90% hampa 

10% siden. Otroligt behagligt & funktionellt! 

10% 
FÖR USS-medlemmar!  

ange kod: SEGEL  

%10 


