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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
0730 - 38 96 27

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 2
10 April

Ansvarig utgivare 
Olle Jarstad 

Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

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

Omslgsfoto: 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

9
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27
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Vid RodretVid Rodret

n höstfredag i slutet av 60-talet råkade jag få se i unt att en stor segel-
tävling skulle äga rum. Det kanske kunde vara kul att titta på för två 
Uppsalastudenter, så på söndagen puttrade en röd Saab med min flickvän 
Ewa och jag ut till Skarholmen. Där var det öde och tomt. En ensam ok-
jolle guppade vid sin förtamp i den nordliga vinden, kanske en haverist. 
Långt, långt ute på vattnet skimrade en mängd vita segel.E

Det vi skådade i fjärran var USS höstregatta, med över femtio 
deltagande jollar och rorsmän av världsklass, men det gick ju 
inte att se. Inte heller kunde jag ana att ett halvt århundrade 
efter denna första visit skulle jag försöka skriva ihop en ledarsida 
till USS egen klubbtidning.

Så vad ska hända på USS 2019?
Till denna sommar har USS erövrat en plats i Seglingsall-
svenskan. Inför de fyra deltävlingarna har vi satt ihop ett lag 
med fyra besättningar. Båtarna, av klassen J/70, tillhandahålls 
av arrangörsklubbarna. USS lag får möjlighet att träna på hem-
maplan genom projektet Gibon Sailing Team, som ser till att vi 
kan disponera en J/70 under tre år framöver. Men båten ska inte 
bara seglas av de USS-are som tävlar i allsvenskan, den ska också 
kunna utnyttjas för träning och tävling av andra, inte minst 
yngre seglare. Läs mer på www.gibonsailingteam.se

Fruset vatten
I skrivande stund har isen just börjat lägga sig på Ekoln. En del 
entusiaster föredrar isseglingen framför sommarens ljumma böl-
jor, och jag hoppas att de får njuta rejält i år. Dock inte alltför 
länge, för i slutet av april börjar sjösättningarna.

Var ideell
Listor med klockslag anslås som vanligt vid varvet. Den angivna 
tiden betyder två saker: när din båt ska vara klar att sjösättas 
men även när du själv ska vara beredd att hjälpa till i arbetet, t 
ex med andras båtar. USS kan inte fungera utan medlemmarnas 
ideella arbete, och vi har ingen anställd personal.

Årsmötet
Innan vi kommit fram till sjösättningen ska USS hålla sitt års-
möte, för att välja funktionärer och ta beslut som påverkar din 
båtekonomi. Bland valberedningens förslag kommer att finnas 
ny ordförande och ny varvschef, eftersom de båda tråkigt nog 
tackat nej till omval. Kom och gör din stämma hörd på mötet, 
efteråt är det för sent. Kallelse och dagordning finns på nästa 
sida tidningen.

Kratta och regatta
När båten så småningom kommit i vattnet blir det kanske en 
tur till vår ljuvliga klubbholme Klinten, ett annat exempel på 
allt som behöver uträttas, från lövkrattning till avancerat snick-
eri. Och de tävlingar klubben arrangerar skulle vara omöjliga 
att ordna utan massor av ideellt arbete. Till årets större seglingar 
hör USS-regattan i början av juni och SM för Tvåkrona i slutet 
av augusti. Du som kanske inte själv tävlar är varmt välkommen 
att hjälpa till där också, eller på någon av kvällsseglingarna höst 
eller vår.

Men framför allt vill jag önska alla medlemmar ett fantastiskt 
båtår 2019 (eller isjaktsår) med omväxlande väder, nya intres-
santa färdmål och framgång för våra kappseglare!

Per Nilson
vice ordförande

som brukar navigera och trimma segel 
 på Maxi 77 1102 Impuls
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Årsmötet 2019
lördag 9 mars kl 16:00

Vid årsmötet kommer styrelsens förslag till stadgeändring 
att behandlas under punkt 12 i dagordningen. Ändringsför-
slaget kan läsas på sidan 24 i denna tidning.
När årsmötet avslutats bjuder klubbmästeriet på pub.

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Förslag till dagordning vid USS årsmöte lördag den 9 mars 2019

Mötets öppnande
  1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5.  Fastställande av föredragningslista.

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

 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.

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

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

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

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

12.  Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring.

13.  Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande.

14.  Val.

  a) Val till styrelsen.

  b) Val till kappseglingssektionen.

  c) Val till ungdomssektionen.

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

  e) Val till Minnesfondens fondstyrelse.

  f ) Val till övriga förtroendeposter.

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

15.  Veteranskepparnas representanter tillkännages.

16.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Mötets avslutande

Övriga handlingar inför årsmötet kan fås efter kontakt med Bo Anjou, tel 018-42 50 56.
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KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = SXK
Ö = Örsundsbro

Kalendariet 2019: Feb - maj
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

Febr
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 

April
v14 2 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v14 6 lö 09:00 - Klubbhus-städ KH
v15 9 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v15 9 ti 09.00 - Hjertmans Klubbdag
v15 10 on 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 2 KH
v16 16 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 26 fr 17:30 - Varvsgrill 17-tiden V
v17 26 fr 12:00 - 17:00 Sjösättning kv 2, 3 V
v17 27 lö 12:00 - Varvsgrill 12-tiden V
v17 27 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 V
v17 28 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 4 V

Maj
v18 4 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 6, 7 V
v18 5 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 5 V
v19 6 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v19 7 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v19 7 ti 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 8 on 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 10 fr 08:00 - USS Aktuellt 2 distribueras 
v19 11 lö 10:00 - Klintenstäd K
v19 12 sö 10:00 - Klintenstäd K
v20 13 må 18:00 - 21:00 Städning på varvet V
v20 14 ti 19:30 - 20:00 Expedition KH
v20 15 on 18:00 - 19:00 Medlemsmöte /  

nya medlemmar 
KH

v20 15 on 19:30 - Medlemsmöte KH
v20 16 to 18:00 - 20:00 Skrotning mtrl varvet V
v20 18 lö 10:00 - Familjedag Klinten K
v21 21 ti 19:30 - 20:00 Expedition KH
v21 25 lö 12:00 - Örsundsbro-eskader (arr SXK) S
v22 28 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
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Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset tisdagar 

klockan19:00-20:00

Februari:  12
Mars:  5, 19
April 9, 16
Maj 7, 14, 21, 28

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. 

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

Medlemsmöte 2019
Onsdag 15 maj

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Kl 18.00 Information för årets nya medlemmar. Sällskapets    
  funktionärer berättar om verksamheten.
Kl 19.00 Allmänt medlemsmöte med information från styrelsen   
  och verksamhetsgrenarna.

Kl 20.00 Allmänt föredrag. Föredragshållare och ämne kommer   
  att presenteras via föreningens hemsida och mejlutskick.

Efter mötet bjuder klubben på fika.
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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 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. 

KLUBBDAG
Tisdag 9/4 2019 - Klockan 10-20

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

Minst 15 leverantörer kommer till vår klubbdag så det kommer att 
finnas gott om kunskap och hjälp på plats!

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

Välkommen!

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

Anmälan
Senast torsdag  den 21 februari (namn o antal). 

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

Boka i tid Bussen brukar bli fullsatt snabbt

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

Vi åker till Båtmässan Lördag den 2 mars med buss.
Buss där allt ingår (inträde och garderob i bussen)

Vilan (norra rondellen)  kl 8:40.  UKK kl 9:00.
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Verksamhetsberättelse 2018
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segel Sällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2018 - 31 december 2018.  
Sällskapets 111:e verksamhetsår.

Välkommen till Upsala Segel Sällskap!
USS

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.300 
medlemmar och antalet registrerade båtar är cirka 560. Vår hamn är 
belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt varv vid 
Flottsund, i anslutning till Fyrisåns mynning.

Säby Klint

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

Kappsegling och ungdomsverksamhet

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

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

Administration ”Admin”

Ordförande Valberedning

Kassör

Vice ordförande Revisorer

Sekreterare

Klubbmästare

Miljöansvarig

Data

Minnesfond

Veteraner

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

Mars 2017

Hamngruppen HamnvaktenEl

Kvartersbasar Kranskötare El

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & MarkBåtar

Klintengruppen El

Styrelsen Övriga funktioner

Tidning Internet Support

Ungdom

Ombud Mätningsman

USS organisation
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Ordföranden
Kappseglingsframgångar

 USS har under 2018 fortsatt att skörda framgång-
ar på kappseglingsbanorna i de klasser där vi under 
många år presterat toppresultat. Särskilt glädjande 
är att vi även haft framgångar i klasser där huvud-
sakligen ungdomar tävlat. 

Strax efter islossningen arrangerade vi på Ekoln 
första deltävlingen i division 1 Ost, kvaltävling till 
Allsvenskan i segling 2019. Tävlingen vanns av USS 
lag 1 med Micke Gelin, Charlotte Bornudd-Gelin 
och Ebba Ettemo. På hösten tog laget sedan hem 
totalsegern i kvalserien efter andra deltävlingen 
på Värmdö, och därmed erövrade USS en plats i 
Allsvenskan 2019. 

I slutet av september arrangerade vi tillsammans 
med UKF SM för Tvåkrona, där Joachim Samuels-
son och Ebba Ettemo segrade i juniorklassen. Sil-
vermedalj på SM togs av Staffan Eklund och Ebba 
Damber. USS blev även bästa klubb på SM. Ebba 
Ettemo och Ebba Damber deltog också vid JNoM i 
RS Feva i Båstad i början av augusti. Det blåste hårt 
och de var den lättaste besättningen men placerade 
sig ändå i mitten av fältet.

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- 
och tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har 
fortsatt med många deltagare. Det är tränings- och 
kappseglingssugna unga vuxna, relativt nya seg-
lare, och en stor grupp barn och ungdomar som är 
intresserade av segelsporten. Ungdomsträningarna 
har ofta skett i samverkan med våra grannklubbar 
UKF och ESK. Våra ungdomar har också deltagit i 
Upplands-Gästriklands-Cupen i Norrtälje, Sigtuna 
och Uppsala samt tävlat i ESK:s sprintcup. Trettio 
tisdags- och torsdags-kvällar har ungdomarna tränat 
på Ekoln. 

För större båtar har USS och ESK arrangerat 
träningsseglingar under sammanlagt 23 kvällar. 
Vintertid tränas och tävlas det numera även i is-
jaktssegling. Vårt 60+-gäng har som vanligt bidragit 
till att verksamheten fungerar genom underhåll av 
klubbens båtar och övrig materiel. Därtill seglar de 
tillsammans 1 dag/vecka under seglingssäsongen.

Uppskattade seglarkurser har under sommaren 
hållits för såväl ungdomar som vuxna. Något som 
väckte många barns intresse för segling var den 
Drop-in-segling som anordnades vid UKF några 
veckor under juli, i samarbete med USS och ESK. 
Här nådde man många barn som aldrig seglat förr 
eller knappt ens sett en segelbåt tidigare.

Under hösten slöts ett avtal mellan USS och före-
taget Gibon Uppsala, där klubben under tre år får 
disponera en kappseglingsbåt av klassen J/70, den 
klass som man tävlar med i Allsvenskan. Avsikten är 
dels att bereda träningsmöjligheter för besättning-
arna i klubbens allsvenska lag, dels att underlätta 
kompetensöverföringen mellan äldre och yngre 
kappseglare. Projektet går under namnet Gibon 
Sailing Team.

Under året har en diskussion förts om en eventuell 
sammanslagning av sektionerna för ungdom och 
kappsegling. Resultatet blev att vi fortsätter som 
tidigare med två olika sektioner, men det är viktigt 
att samarbetet mellan dessa fungerar väl.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika 
årliga aktiviteter för gemenskap skett. I samarbete 
med Ungdomssektionen har familjedagen för fjärde 
året genomförts och i övrigt har underhållsarbete,  
bl a i samband med de arbetshelger som lockar 
många medlemmar, skett. På Flottsundsvarvet hör 
som vanligt sjösättning och upptagning av ca 250 
båtar till det stora arbetet med både förberedelser 
och genomförande. I övrigt har underhållsarbete 
utförts under året.

I hamnen har underhåll och renovering av bryggor 
vidtagits. Pumpen för tömning av båttoaletter har 
bytts mot en kraftigare och förhoppningsvis mera 
hållbar modell. Under hela båtsäsongen har ham-
nen bevakats av medlemmar med båtplats.

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla 
verksamhetsområden. SXK Uppsalakretsen har 
fortsatt fått låna huset för klubbaftnar och möten 
liksom grannklubbarna ESK, UKF och UMS vid 
enstaka tillfällen, och även SSRS för delar av sin 
verksamhet. En viss uthyrning har även i år skett till 
våra medlemmar. Båthuset har inrymt aktiviteter 
så gott som dagligen. Här sker allt underhåll på 
både funktionärsmotorbåtarna och klubbens jollar 
och 606-or. I övrigt har Intendenturen som vanligt 
utfört skötsel och underhåll av funktionärsbåtar, 
byggnader och mark vid vår hamn. 

USS har som tidigare år fått mycket god hjälp av 
Uppsala Kommuns hamngrupp med skötsel av våra 
anläggningar. 

Information – Miljö – Klubbmästeri – 
Veteranskeppare

Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtid-
ningen USS-aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket 
och informationsmaterial har bland annat genom-
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förts. Som ersättare för Miljöansvarig har Informa-
tionsansvarig Tommy Gustavsson fungerat.

Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga 
arbete att skapa gemenskap med sina olika aktivi-
teter för medlemmarna. De bidrar till ovärderlig 
trivsel och umgänge i USS under hela året och 
några tillfällen att nämna är Solskens- och Varvsgrill 
samt Luciapub. Oktoberfesten har blivit en mycket 
uppskattad tradition.

Veteranskepparna har genomfört några aktiviteter 
för samvaro, bland annat en uppskattad kräftskiva 
på Klinten.

Förberedelser inför 2019  
samt Plangruppen

Planeringsarbetet för USS nästa verksamhetsår 
startade under hösten med budgetförberedelser och 
planering av 2019 års seglingsarrangemang. En stor 
utmaning blir deltagandet i Allsvenskan, och redan 
i slutet av 2018 påbörjades planering och förbere-

Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:

Per 
31/12

Medlemmar Familjer Juniorer 
0-24 år

Seniorer 
25 år -Huvud Familj Övr Totalt Heders

2018 810 594 2 1406 47 324 330 1074

Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-12 13-20 21-40 41-

2018 Män 15 55 84 128 629 911
Kvinnor 6 37 70 81 299 493

Övr 2 2
Totalt 21 92 154 209 928 2 1406

Båtar

Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2018 314 18 236 568

Hamn- och varvsplatser 
Under året har medlemmarna haft följande antal  

båtar i hamnarna och på varvet:

Per 
31/12

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2018 326 25 236

delser för att våra besättningar ska ligga på topp när 
serien drar igång i början av maj. 

Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på 
uppdrag av styrelsen. Frågor kring Skarholmen-
området har bevakats. Uppsala Kommun är här en 
mycket viktig part och ett antal möten i gruppen 
har genomförts för att bl a sammanställa material 
om vad USS vill med området. I övrigt ligger det 
hos plangruppen att försöka få till stånd ett längre 
och hållbart arrendeavtal när det gäller Flottsunds-
varvet.

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

Olle Jarstad ordförande,  
Per Nilson vice ordförande
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Olle Jarstad

Vice ordf. Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Anna-Karin Theelke Suppl Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson

Miljöansvarig Vakant

Klubbmästare Annicka Lavemark Suppl Catarina Larsson

Kappseglings-
ansv

Ulf Wrange Suppl Christer Wallsten

Ungdoms ansv Anna-Karin Theelke 
(tf )

Suppl Joachim Samuelsson

Hamnchef Jan Hoffman Suppl Jan Olsson

Varvschef Ulrik Eriksson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Per Rang Suppl Michael Ericsson

Klintenchef Rune Larsson Suppl Lars Sjölund

Möten
Styrelsens arbete

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelse-
möten, ett budgetmöte den 18/2 för fastställande 
av budget 2018 samt ett planeringsmöte 19/10 – 
20/10 för planering av verksamheten 2019.

Mötena har hållits i USS klubbhus förutom höstens 
planerings- möte som hölls på Viking Line-färjan.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 17 mars med dagordning utifrån 
USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 16 maj

• Vårens medlemsmöte samlade ett 40-tal medlem-
mar som hälsades välkomna av ordförande Olle 
Jarstad. Av deltagarna var 6 personer helt nya med-
lemmar som hälsades välkomna till USS med info 
om de olika verksamheterna i klubben. 

• Kvällens gästföreläsare var Anna Moureu Lange, 
grundare av nätverket ”She Captain”, som bjöd på 

ett fartfyllt och mycket uppskattat berättande om 
sin resa från semesterseglare till kappseglare.

 Den 7 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under 
året.

• Presentation av några informationspunkter, bl a 
information om att en formell sammanslagning 
av ungdoms- resp kappseglingssektionerna utretts 
men beslutats att istället fördjupa samarbetet mellan 
sektionerna. Det informerades även om USS avan-
cemang till Allsvenskan i segling och ambitionen 
att skaffa en lämplig båt för detta. Arrendeavtal för 
varvet är ännu inte klart men kontakt med kom-
munrepresentant har visat att den avtalsförändring 
som aviserats berör kostnadshöjning. 

• Per-Yngve Velander höll sedan föredrag om projekt 
Båtsamverkan i Polisområde mitt. Båtsamverkan är 
ett projekt som startade 2013 av polisen på västkus-
ten med avsikt att minska antalet båtmotorstölder.

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

Anna-Karin Theelke



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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Miljö
Vid årsmötet 2017 beslutade styrelsen att utöka 
styrelsen med en miljöansvarig person. Efter stadge-
ändring och årsmötesbeslut fick vi så en ny styrelse-
funktion som Miljöansvarig.

Som miljöansvarig valdes Jan Lemming. Tyvärr 
avled Jan några månader senare. 

Funktionen innehavs preliminärt av Informations-
ansvarig tills en ny miljöansvarig väljs.

Styrelsen och valberedningen är överens om vikten 
av att finna en ny miljöansvarig.

Vikarierande miljöansvarig 
Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2018 ansvarat för inköp 
och servering av fika vid alla styrelse- och medlems-
möten.

Dessutom ansvarat och genomfört:
• Förtäring vid årligt budgetmöte (kommande i 

januari).

• Förtäring vid årligt budgetmöte (kommande i 
februari).

• Allt vid välbesökt årsmötespub (kommande).

• Populär solskensgrill i mars på USS altan (mitt 
första åtagande) efter tillträdet.

• Sjösättningsgrill 2 dagar på varvet uppskattat av 
medarbetarna som jobbar med sjösättningen.

• Inköp av mat till Klintenstädningen.

• Inköp av mat till Familjedagen på Klinten.

• Oktoberfesten i klubbhuset.

• Lucia-pub i klubbhuset.

• Minijulbord för hamngruppen, jul-landgång vid 
styrelsens sista möte för året.

Tack till vice klubbmästare Cina.  
Tack till Janne, Olle, Yvonne, Bosse.  
Tack Anna-Karin och Leif som alltid återlämnar 
cantiner till Matverkstan. 

Annicka Lavemark

Information
Tidning

Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra 
nummer under året. 

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med 
USS-Aktuellt nr 2.

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

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Vi har bildat en informationsgrupp: 
Informationschef:   Tommy Gustavsson 
Redaktör:   Thomas Sütt 
Webbadministratör:  Klas Elwinger 
Webbadministratör:  Leif Theelke

Sponsorer
Faktura till våra sponsorer skickats ut under året. 

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

Stadgar och ordningsregler hanterar Vice 
Ordförande Per Nilsson.

Tommy Gustavsson

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen 2018 har varit ett aktivt år 
med våra sedvanliga aktiviteter Kvällskappseglingar 
och USS Regattan. Utöver det så var USS arrangö-
rer för en av två kvalseglingar i Region Ost till All-
svenskan samt SM-seglingar för 2-Krona. Många av 
USS medlemmar har även deltagit som funktionä-
rer vid en eller flera kappseglingar under säsongen.

Framgångsrika kappseglingar
Som vanligt har stora kappseglingsframgångar för 
USS del skördats under året.

• Klubben kvalificerade sig till 2019 års Allsvenska 
genom att USS lag 1 vann kvaltävlingarna Region 
Ost strax före USS lag 2. Lag 1 bestod av Gelin/
Bornudd-Gelin/Ettemo och lag 2 bestod av Ros-
berg/Theelke/Emanuelsson

• Joachim Samuelsson tillsammans med Ebba Ettemo 
vann juniorklassen i 2-Krona-SM.

• Staffan Eklund tillsammans med Ebba Damber 
kom på andra plats i 2-krona-SM.

• USS vann lagtävlingen under 2-Krona-SM
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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

Kval till Allsvenskan (division 1).
USS stod som arrangör för den första av de två del-
tävlingar i Region Ost som gällde som kval till 2019 
års Allsvenska. Seglingarna genomfördes endast 
några veckor efter det att isen försvann på Ekoln, 
helgen den 5-6 maj. 

Som arrangerande klubb fick USS välja båtklass, 
som inte oväntat blev 606. Seglingarna genomfördes 
med 4 båtar i korta race där varje lag seglade varje 
båt 4 gånger, vilket blev 8 seglingar på lördag och 8 
på söndag, då det kom 4 lag till start.

Ledare efter helgens seglingar var USS lag 1 med 
Gelin/ Bornudd-Gelin/Ettemo med USS lag 2 som 
tvåa. Det andra och avslutande seglingstillfället ar-
rangerades av Värmdö Jolleseglare och genomfördes 
lördagen den 29 september. Som totalsegrare efter 
det andra tillfället stod USS lag 1.

USS Regattan

Helgen den 9 – 10 juni genomfördes USS-regattan i 
strålande väder men med något svaga vindar.

Årets upplaga lockade 38 båtar till start. Det var 
13 606:or, 11 Neptunkryssare, 11 Finnjollar och 3 
IF-båtar.

• Mikael Gelin/Charlotte Bornudd-Gelin från USS 
tog hem segern i 606-klassen före Conny Kjellberg/
Olle Jarstad, som gjorde lite av en comeback. 

• Staffan Eklund/Erik Mattson USS segrade i Nep-
tunkryssar klassen.

• Segrare i Finnjolleklassen blev Fredrik Tegnhed från 
Karlstad (KKF), bäste och ende USS:are blev Micke 
Nilsson på en 6:e plats.

• I den i år återkommande IF-klassen segrade Johan 
Åqvist/Peter Sandblom/Ulf Wrange USS.

SM 2-krona
Helgen den 22 – 23 september stod USS värd för 
SM-seglingar för 2-krona. Redan på torsdagen 
den 20/9 förstod tävlingsledningen att det skulle 
bli problematiskt att genomföra tävlingarna då 
stormen ”Knut” var i antågande. På fredagen togs 
beslutet att ställa in lördagens seglingar utifrån den 
prognos som fanns och som utlovade vindar upp 
mot storm. Ett klokt om än inte så vanligt beslut 
visade det sig då prognosen visade sig stämma. 
”Knut” drog vidare och det återstod endast en dag 
att genomföra seglingarna på. Med tidigareläggande 
av starten på söndagen så satsade tävlingsledningen 
på att klämma in så många seglingar som möjligt 
före kl 15, som var satt som senaste starttid.

Under lördagen började en del långväga deltagare 
droppa in som efter att ställt ifrån sig sina båtar 
fick ägna dagen åt sightseing istället för segling, 
vilket säkerligen var en lättnad för de flesta. Söndag 
morgon infann sig och 30 båtar med besättning var 
inregistrerade och klara för att tävla. Vädret hade 
lugnat sig avsevärt och bjöd på lätt mulen himmel 
och lätta till måttliga vindar från mestadels väst. Ba-
nan låg så nära Skarholmen som möjligt vilket gav 
den ovanligt stora publiken viss möjlighet att följa 
tävlingarna från land. Korta race gjorde det möjligt 
att genomföra 6 seglingar innan sista starttid var 
ute, vilket var fullt tillräckligt för att genomföra 
SM:et. 

Segrade gjorde Björn Sandberg och Maja Wikman, 
JKV före Staffan Eklund och Ebba Damber, USS. I 
juniorklassen vann Joachim Samuelsson och Ebba 
Ettemo, USS.  Det fanns även en lagtävling utanför 
SM där USS vann.

Arrangemanget blev en succé trots ”Knuts” försök 
att lägga sig i.

USS öppna KM
I år stod ESK som arrangör för USS KM. Detta 
berodde på att ESK stod som arrangör för Nep-
parpokalen, vilken gick båda dagarna och för 
vilken det bara fick stå en arrangör. Så därför inget 
samarrangemang den här gången. Fyra 606:or kom 
till start men tyvärr var inga andra klasser represen-
terade i USS KM. Alla fyra båtarna hade juniorer 
i besättningarna och de hårda vindarna gjorde att 
de allra yngsta valde att bryta efter första start. KM 
avslutades efter två seglingar. Som segrare stod Ebba 
Damber/Mats Lavemark följda av Tore Fasth/Mag-
nus Fasth.   



18 uss aktuellt nr 1 2019

Kvällskappsegling
Deltagarantalet vid kvällsseglingarna har under den 
gångna säsongen varierat mycket.

USS träningsserie under våren genererade 7 starter, 
USS cup under hösten 5 seglingar.

ESK har haft 11 seglingar, vilket tillsammans med 
USS ger 23 starter.

Med så många möjligheter till träning så håller 
Uppsala god standard beträffande träningsmöjlighe-
ter, tyvärr är det för få som utnyttjar detta.

Team Modesty (Anna Karin Theelke m fl) tog hem 
priset som flitigaste kvällskappseglare. Totalsegrare 
i kvällseglingarna blev ESK-seglarna Team Peppar i 
H-båt

Ulf Wrange

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2018 består av 7 st op-
timistjollar, 3 st 2-kronor, 2 st RS Feva, 8 st 606:or 
och 1 st Laser.

4 st av de äldre röda Optimistjollarna har perma-
nent placerats ute på Klinten för att användas av 
besökande yngre seglare och övriga paddel/rodd-
sugna barn.

606:orna har löpande underhållits av 60+ gänget. 

Under vintern/våren har de äldre 606:orna genom-
gått en omfattande renovering och uppgraderats till 
kappseglingsskick inför stundande Div-1 kvalseg-
lingar i början av säsongen.

Kvällsträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till 
september genomfördes totalt 30 st kvällsträningar 
med 2-kronor, 606:or och RS Feva under tisdagar 
och torsdagar under ledning av ungdomsledarna. 
Joachim Samuelsson har varit huvudtränare.

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x 
träningstillfällen) har legat på ungefär samma nivå 
som föregående år.

Is-segling
Under året har ett flertal av ungdomarna provat på 
isjaktssegling.

Detta sker i huvudsak genom deltagande i de aktivi-
teter som ordnas genom UKF och Kjell Mattsson.

Seglarkurser

USS har under året behållit sin status som godkänd 
SSF seglarskola.

En veckas segelkurs för vuxna genomfördes i år med 
mycket gott resultat. Deltagarna var mycket nöjda 
och flera av dem har fortsatt att segla 606 och även 
deltagit i flera av årets kvälls-kappseglingar.

Kappsegling
Även i år har många av våra yngre seglare deltagit 
i kappsegling med 606, 2-krona, Feva, 29:er och 
Opti.

NJSM i Feva klassen hade USS-deltagare. Ebba 
Ettemo och Ebba Damber var yngsta och lättaste 
besättning och hade det tufft i de hårda vindarna 
som rådde i Båstad, men gjorde en mycket bra 
insats i hård konkurens.

I årets KM deltog 4 st 606:or och vinnare av årets 
Ungdoms KM i 606 blev Sofia Lennerstrand och 
Valter Otterstedt.

Övrigt deltagande i kappseglingar under året:  
Uppland/Gästrikland Cup och DM med både 
2-Kronor och RS Feva har genomförts i Norrtälje, 
Sigtuna och på Ekoln.

SM i 2-Krona gick i år i Uppsala med USS och 
UKF som arrangör. 9 besättningar från USS ung-
dom deltog.

ESK:s sprintcup hade också deltagande ungdomar 
från USS.

Div 1 segling, kvalificeringsserien för Allsvenskan, 
genomfördes med seglingar i Uppsala och Värmdö.  
USS deltog med 2 lag med ungdomar i besätt-
ningen. 
Lag 1 kvalificerade USS till segling i Allsvenskan 
nästa år. 
Laget bestod av Micke Gelin, Charlotte Bornudd-
Gelin och Ebba Ettemo.

Seglarläger
Klinten lägret genomfördes inte detta år pga avsak-
nad av vuxna ledare.

Familjedagen på Klinten
En uppskattad tradition, ungdomssektionen eska-
derseglade ut till Klinten där det bjöds på grillat, 
lekar, tävlingar och tårta. Ett mycket uppskattat 
evenemang ordnat av Klintengänget med Lars Sjö-
lund och Rune Larsson i spetsen. 

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar 
lånat båtarna spontant utan arrangemang har ökat 
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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 
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något under detta år. Skötsel och handhavande av 
lånade båtar är inte alltid av högsta klass Systemet 
för att kontrollera/utbilda framför allt nya medlem-
mar innan de får låna båtar är ett problem som 
måste lösas på ett bättre sätt nästa säsong.

Det webb-baserade bokningssystemet fungerar bra 
Systemet uppdateras löpande av systemleverantören 
Boka.se.

60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp 
medlemmar har anordnat organiserade seglingar en 
gång i veckan med 606-orna.

Varje onsdag från början av maj till slutet av sep-
tember har ett gäng äldre seglare samlats och seglat 
eller arbetat med diverse behövliga arbeten i och 
omkring hamnen.

Inbjudan har också förtydligats att ALLA är väl-
komna, oavsett kön eller ålder.

Under hösten har man fortsatt att träffas i båthuset 
och jobbat med underhåll av båtarna och diverse 
andra jobb.

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft ett par möten under 
året, för planering och budgetering av verksamhe-
ten.

Informations-, utbildnings- och regel-träffar har 
också genomförts i klubbhuset, i huvudsak under 
”icke seglingsbar tid”.

Information
För ytterligare och mer detaljerad info om ung-
domssektionens aktiviteter under 2018 rekommen-
deras reportage i USS Aktuellt.

Anna-Karin Theelke,  
Joachim Samuelsson,  

Mats Lavemark

Varvet
Vinterliggande båtar

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

Sjösättning – Vårstädning
Sjösättningen av båtar genomfördes:

•  kvarter 1, 2 och 3 sjösattes den 27 - 29 april.

•  kvarter 5 och 6 sjösattes den 5 - 6 maj.

•  kvarter 8 sjösattes den 8 - 9 maj. 

 Varvsstädning genomfördes den 14 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes

•  kvarter 8 togs upp den 18 - 19 september.

•  kvarter 5 och 6 togs upp den 22 - 23 september.

•  kvarter 1, 2 och 3 togs upp den 28 - 30 september.

Totalt antal båtar på varvet ca 250 st.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfir-
man Eklunds Mobilkranar anlitats.

Kranskötare på fasta kran har varit Thomas Wärn-
gren och Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har utökad busk- och gräsklippning 
utförts i samband med uppröjning av området.
Kommunen har tagit ner skadade träd och utfört 
trädvård på området.

Rensning och städning av mastskjul.

Genomgång och reparation av uppläggningsställ för 
master är genomförd efter sommaren.

Avgrusning av ytor på varvet
Traktorn har varit inne på service och reparation. 
Ny belysning har monterats vid mastkranen. 

På mastkranen har ny lyftwire monterats.

Hull Washer
Kommunen lånade, till upptagningarna, ut Hull 
Washer-aggregatet.

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

Ulrik Eriksson

Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har sedvanligt bryggunderhåll genom-
förts.

Nästan hela bryggdäcket på 200-bryggan blev fär-
digställt under våren, resterande gjorde vi i novem-
ber 2018.

Vi kommer att fortsätta med 100-bryggan under 
2019.
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Stationen för båttömning
Nya tömningspumpen, modell skruvpump, verkar 
fungera, inga felrapporter.

Vi har under 2018 ej blivit drabbade av några 
incidenter gällande inbrott , stöld eller skadegörelse. 
Det kan vi tacka våra hamnvakter för.

Brygg-el
Det är viktigt att skriva in i pärmen när ström ska 
användas i båten. Pärmen ligger i vaktkuren.

Om någon har ström kopplat till sin båt och ved-
erbörande inte har angett detta i Brygg-El-pärmen, 
ska följande ske:

• Dra inte ut sladden!

• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen.

Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska 
utföras.

Övrigt
Jag vill påminna om att ta bort förtöjningstamapar 
och även tampen mellan stolpe och brygga, inför 
vintern.

På sommaren slarvas det också med att ta bort vass, 
näckrosor och andra sjöväxter runt den egna båten.

Lie och vasskratta hänger på båtgaraget.

Fortfarande finns det båtägare som inte följer de 
regler vi har för förtöjning i hamnen.

Jan Hoffman och Jan Olsson

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

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 27 
april till 29 september. 

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vakt-
rapporter” som skrivs.

Vakterna har under sommaren förtöjt om flertalet 
dåligt förtöjda båtar och räddat dessa från skador 
samt skador på grannbåtarna.

Vakterna släckte även en brand i anslutning till 
Lyssnaängsbadet.

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på 

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2018 har varit Helen Jarstad och 
Eva Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS 
ordinarie verksamhet med styrelse-, medlems-, 
årsmöte etc och de olika sektionernas interna möten 
har:

• Svenska Kryssarklubben lånat klubbhuset för sina 
klubbaftnar.

• Uppsala Racerbåtsklubb hyrt klubbhuset för sin 
SM-deltävling.

• Uthyrning till medlemmar för privat fest skett i lik-
het med tidigare år.

Kommunens ”Hamngrupp” har utfört veckostäd-
ning, ”dukning” före och återställande efter möten 
och kurser på ett förtjänstfullt sätt.

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivi-
tetsarbete.

Golvvård i klubbhuset kommer att genomföras i 
januari, av en medlem som aktivitetsarbete.

Klubbområdet
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, 
städning av hamnområdet, runt klubbhuset samt på 
parkeringen, har utförts av kommunens hamngrupp 
på ett utmärkt sätt.

Båthuset
Under året har 65+ bedrivit livlig verksamhet på 
onsdagar med att underhålla klubbens båtar.

De har även varit verksamma övriga veckodagar.

kvittenslistan efter att ha läst vaktinstruktion.

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

Vaktnätter
I år var det 4 personer som missat sin vaktnatt.

Det låga antalet missade vaktnätter är beroende på 
att Bo Anjou skickar ut påminnelser om vaktnät-
terna.

PS Ni vaktar väl från vaktkuren eller patrullerande 
på bryggorna.

Jan Hoffmann
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Klinten
Sommaren

Vårstädningen av Klinten 12 - 13 maj var välbesökt. 
Flytbryggorna lades ut och borden bars ut. Efter 
utfört arbete bjöd USS alla på grillad fläskkarré på 
lördagskvällen. 

Under försommaren färdigställdes rampen ner till 
bastubryggan och en varmvattenberedare installera-
des till duschen.

En trappa byggdes upp till berget där ett däck med 
räcke byggdes och ett bord placerades där. (Bästa 
utsikten på Klinten.)

Framför stora paviljongen byggdes ett däck att ställa 
borden på.

Sommarfester
Den 19 maj firades familjedag i samarbete med 
ungdomssektionen, då det festades på hamburgare 
och varm korv. På eftermiddagen bjöd USS alla på 
tårta, kaffe och läsk.

Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsom-
marfirande med besök av Sjörövarfabbe, dans 
kring midsommarstången, volleybollmatch mel-
lan barn/ungdomar och vuxna samt avnjutande av 
jordgubbstårtorna. På kvällen gemensam middag 
i paviljongen och vid utställda bord på gräsmattan 
med påföljande dans.

På midsommardagen arrangerades som vanligt årets 
Gubb- och Gumseglingar i USS 2-kronor.

Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva med en 
tapper skara som trotsade de dåliga väderutsikterna, 
men som visade sig bli en fin kväll.

Veteranskepparna
Veteranerna har haft en uppskattad kräftfest på 
Klinten där många veteraner deltog.

Vi har även haft ett antal onsdagsfikaträffar under 
året.

Anita Bertze Gelin / Nina Carlsten / Birgit Wreedh

Olle Jarstad 
Ordförande

Per Nilson 
Vice ordförande

Bo Anjou 
Kassör

Anna-Karin Theelke 
Sekreterare

Tommy Gustavsson 
Informationsansvarig

Vakant 
Miljöansvarig

Annicka Lavemark 
Klubbmästar

Ulf Wrange 
Kappseglingsansvarig

Anna-Karin Theelke 
(tf ) 

Ungdomsansvarig

Jan Hoffman 
Hamnchef

Ulrik Eriksson 
Varvschef

Per Rang 
Intendent

Rune Larsson 
Klintenchef

Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på 
aktivitetsarbeten och 65+, som fortsatt sina trevliga 
onsdagsträffar, och arbetat med underhåll av klub-
bens båtar.

Vi vill även tacka kommunens hamngrupp för deras 
utmärkta sätt att utföra de arbetsuppgifter vi bett 
om, även alla egna initiativ de tagit för att hålla fint 
på klubbområdet och i klubbhuset.

Nu ser vi fram mot ett 2019 med många engage-
rade medlemmar som anmäler sig till aktivitetsarbe-
ten för att hålla våra fina anläggningar i skick.

Per Rang och Michael Ericsson
Båtansvarig Jan Lundmark

Hösten
Arbetsdagen den 6 oktober togs flytbryggor och 
bord in för vintern och bastun stängdes.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-
Louise Sandberg, Peter Berglund, Håkan Ström-
kvist, Jan Johansson, Leif Theelke samt underteck-
nad.

Rune Larsson
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Medlemmarna hälsades välkomna till vårt fina klubb-
hus i marschallernas sken.

Pepparkakor och glögg serverades i hallen.Buffébordet 
med allehanda rätter dukades upp. Goda smaker som 
alltid.Matverkstan levererade maten.

Medlemmar  som kommer och umgås med varandra 
under trevliga former.Välkommet arrangemang för att 
träffa klubbkompisar under vinterhalvåret.

Stort Tack till Cina och Janne Hoffman, Yvonne 
Strandell, Bosse Larsson, och Olle Lavemark  
Ni gör alla ett stort jobb, dukar upp och att återställer 
lokalerna.

 För klubbmästeriet 

Annicka Lavemark 

Luciapub december 2018
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Förslag:
Stadgar för UPSALA
SEGELSÄLLSKAP

stiftat den 28 maj 1907

Dessa stadgar antogs vid årsmötet den 9 mars 2019. De grundar 
sig på Riksidrottsförbundets normalstadgar 2018 för idrottsför-
eningar och USS tidigare stadgar som antogs vid
sällskapets årsmöte 2012.

1 kap Allmänna bestämmelser
2 § Sällskapets namn med mera

Sällskapet är en idrottsförening med det fullständiga namnet 
Upsala Segelsällskap. Namnet förkortas USS.
Sällskapets organisationsnummer är 817600-5976. Sällskapet 
har sin hemort i Uppsala kommun

OBS! (Segelsällskap skall ej längre särskrivas)

2 kap Sällskapets medlemmar
1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja sällskapets ändamål har rätt att be-
viljas medlemskap. Ansökan om medlemskap ska vara åtföljd av 
inträdesavgift och medlemsavgift. Ansökan får avslås endast om 
det kan antas att sökanden kommer att motarbeta sällskapets 
ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada sällska-
pets intressen.
Medlem är junior till och med det år medlemmen fyller 24 år.
Familjemedlem behöver vid inträde ej erlägga inträdesavgift. 
Som familjemedlem räknas make/maka, sammanboende och 
barn till någon av dessa. Barn kan endast vara familjemedlem till 
och med det år barnet fyller 24 år.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem

•
•
• godkänner genom sitt medlemskap att sällskapet får behandla 

personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i 
enlighet med sällskapets vid var tid gällande stadgar och i en-
lighet med eventuella övriga villkor för behandling av person-
uppgifter som beslutats av sällskapet,

5 § Uteslutning med mera

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om 
medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av säll-
skapet beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om med-
lemmen motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål, brutit 
mot sällskapets stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt 
skadat sällskapets intressen.

Information från intendenturen 
angående jollestället

Klubbens jolleställ är idag fyllt med diverse jollar, gummi- / 
ribbåtar, segelbrädor och tillbehör till dito. Många av dessa har 
inte använts på flera år och behovet av städning är stort.

Många är ej heller märkta med ägarens namn och telefonnum-
mer. (Se ordningsregler)

Städning av jollestället kommer att ske v21.
Jollar, segelbrädor etc som då ej är märkta med ägarens 
namn och telefonnummer kommer att transporteras bort för 
destruktion.

Ordningsregler
Nedanstående information om ordningsregler för jollestället har 
tidigare varit införd i USS-Aktuellt nr: 3/2018:  

 

• Jollar får ej förvaras liggande på gräsmattan. 

• Jollestället är endast avsett för mindre jollar och gummi- / 
 ribbåtar. (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.

Intendenten
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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)

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!

Välkomna till vår butik! 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33
018 - 265 55 35

#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Här hittar du ett fullt sortiment av alla sorters bakverk!

Mån - Fre 
08:00 - 18:00

Lördag 
10:00 - 17:00

Söndag 
11:00 - 16:00
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Svenska seglarförbundets årliga samling ”Seglarträffen” hölls 
i år i Malmö och från USS deltog Anna-Karin Theelke, Ulf 
Wrange och Fanny Bölja. Träffen lockade ca 200 deltagare 
från 71 klubbar. 

På programmet fanns många intressanta punkter, några var 
gemensamma och andra var parallella sessioner med valbara 
pass som vi försökte fördela oss på .

Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025”
Den första gemensamma föreläsningen hölls av Anna 
Iwarsson, ordförande för Svenska Gymnastikförbundet och 
ledamot i Riksidrottsstyrelsen/ Förbundsstyrelsen SISU 
Idrottsutbildarna.

Temat var den moderna föreningen och innehöll mycket 
inspiration till hur föreningsarbetet kan utvecklas, såväl på 
styrelsenivå som för verksamheten.

Bl a lyftes Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025” fram som 
ett användbart verktyg för föreningsutveckling. 

Här finns en hel del matnyttigt som USS skulle kunna dra 
nytta av för att utveckla verksamheten.

Media, marknadsföring
Efter detta följde de valbara passen och vid första sessionen 
delade vi upp oss på ämnena ”Unga seglares utveckling” 
(Ulf ), ”Utmaningen klubb” om nystart i Sundsvall-Njurunda 
Båtklubb och ”Piratskola-Surf” Kämpinge Vattensportklubb  
(Fanny) samt ”Media, marknadsföring och gynnsamma sam-
arbete” (Anna-Karin).

I det sistnämnda bjöds det på många tips om hur Facebook 
kan användas för att nå ut till nya målgrupper, hur en klubb 
kan arbeta för att förbättra samarbetet med kommun och/ 
eller destinationsbolag samt en checklista med tips hur en 
klubb framgångsrikt jobbar med lokalmedia. Exemplet här 
var Örnsköldsviks SS mediasuccé vid deras allsvenska delseg-
ling.

Bredda verksamheten inom klubben
Vid session två lyssnade vi på ”Under 26, Forumet för dig 
under 26 år” (Fanny) och ”Bredda verksamheten med olika-
målgrupper” (Ulf och A-K).

Det togs upp att många båtklubbar är relativt homogena för-
samlingar och en ny målgrupp att inkludera i verksamheten 
är seglare med funktionsvariationer, handikappade barn och 
ungdomar.

Sannolikt skulle USS ha förhållandevis goda förutsättningar 
att erbjuda segling som habilitering. Kanske något att arbeta 
vidare med.

Utvärdering av årets tävlingar och planering 
Som avslutning på dag ett deltog A-K och Ulf vid ett möte 
för de allsvenska lagen & årets allsvenska arrangörer på temat  
Utvärdering av årets tävlingar och planering inför Allsvens-
kan 2019.

Detta gav tyvärr inte så mycket för vår del. Intressantast var 
diskussionen som uppkom i frågan om hur kvalet till All-
svenskan skulle göras i framtiden.

Det framfördes farhågor att kvaliteten på div 1-seglingen 
skulle visa sig vara för låg och därmed riskera att dra ner 
kvaliteten på Allsvenskan.

Det diskuterades olika lösningar på det och det stod klart att 
Sv Seglarförbundet behöver arbeta vidare i ämnet.

Få fram flera seglare 
Dag två bestod av två block med valbara pass. Under det 
första blocket hade ett pass titeln ”Många segel på viken ” 
där Mälarhöjdens Kanotsällskap och Kvarnvikens Båtsällskap 
berättade om sina respektive utvecklingsresor.

I synnerhet Kvarnvikens Båtsällskap imponerade med sin 
berättelse om hur de gått från 9 aktiva jolleseglare och 2 
seglarskoleveckor under 2009 till 50 aktiva och 5 seglarskole-
veckor under 2018. Trots (eller tack vare) att de satsat på 
breddverksamhet har de också fått fram flera seglare på SM-
nivå.

Då detta var en mycket inspirerande redovisning så pratade 
vi med KBS:s Anders Bergström och han kommer gärna till 
USS och berättar mer om hur de jobbat för att nå dit de nått.

Klubbar tar hand om vuxna
Det avslutande passet handlade om hur klubbar tar hand om 
vuxna som vill börja segla och då framför allt hur de fått fler 
kvinnor att börja segla och sedan gå vidare till kappsegling.

Även detta var mycket inspirerande och gav många tips på 
hur USS skulle kunna jobba för att öka antalet kvinnliga 
seglare i allmänhet och kvinnliga kappseglare i synnerhet.

Sammanfattningsvis var det en helg som gav många nya idéer 
förutom att det är mycket givande att prata med folk från 
andra klubbar och knyta kontakter.

Nu återstår bara att omsätta teori till praktik men Seglarträf-
fen har definitivt bidragit med bra verktyg för det arbetet.

Anna-Karin Theelke
Seglarträffen Malmö 24-25 november 2018

Seglarträffen Malmö 24-25 november 2018
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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

Isjakt Nora

Isjakt Nora byggd 1917
Isjakten Nora är byggd 1917 på Djurs-
holms varv.  
Beställare var grosshandlare och Gene-
ralkonsul Axel Åhrberg.

Ny rigg 1935
Isjakten Nora som nästan är original 
förutom riggen som byttes ut 1935.  
Den nya masten som kräver minst 7 
man för att bära.  
Masten står på kula och har formen 
som vinge och är vridbar. Focken för-
svann efter omtacklingen på 30.talet.

Seglet är också av högsta tänkbara kva-
lité av egyptisk bomull.

Förberedelser
Förberedelse på verkstad inför vinter-
säsongen innebär slipning av medar, 
infettning av vantskruvar och hjärt-
stocken. Att slipa medarna är viktigt, de 
ska vara vassa. 
Beslag ses över och segel gås igenom.

Denna sommar har Nora fått fyra lager 
fernissa och skiner som en sol. Nu läm-
nar hon sommarplatsen i båthuset för att 
stå redo inför nya fantastiska isar.

Uppsala - Skarholmen
Fredagen den 11 januari transporterades 
Nora på släpvagn upp till Skarholmen i 
Uppsala.  
Under lördagen sattes Nora ihop och lig-
ger nu i ESK:s hamn på Skarholmen sö-

der om Uppsala. Hon är ihopmonterad 
och riggad. Men dessvärre går det ännu 
inte att segla - för mycket snö på isen.

Datauppgifter
- Is minst 15 cm.  
- Längd 40 fot / ca 12 m. 
- Segel 40 kvm. 
- Hastighet max ca 40 knop. 
- Besättning 2 man/kvinnor.  
- Medresenärer 6/8 personer. 
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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

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 använda

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 relativt 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 ge-
mensamt beslut av USS, ESK och UMS.
Båtar som tidigare inte haft varvsplats 
hos USS och har blödande båt bottenfärg 
ska skrapa/blästra/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 Kemi-
kalieinspektionen (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 Segel-

klubb

UMS 
Upsala Motorbåtsäll-

skap

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.
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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 2 10 April

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 
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Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT
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posttidning 
retur till:
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skarholmsvägen 2  
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Sylveniusgatan 5 | Uppsala | uppsala@hjertmans.se | 018-10 99 45 | www.hjertmans.se

Tisdag 9/4 2019 - Klockan 10-20

KLUBBDAG

Hjertmans Uppsala 
bjuder in till

för USS medlemmar!

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

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


