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Kontaktpersoner - Område Kontaktpersoner - Funktion

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 kontaktar ifall man inte 
kan vakta?  Vilken tid startar vaktnatten?

Vaktchef 
Jan Hoffman
018 - 32 47 31

Intendentur
Klubbhus. Lekplats. Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Per Rang 
0766 - 27 66 56

Issegling
Allmänna frågor.

Isseglingsansvarig 
Kjell Mattsson 
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
George de Gooijer
0702 - 62 62 94

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
Per Ek (Adjungerad)
0707 - 48 88 67

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

ungdom@uss.nu
Per Ek (Adjungerad)
0707 - 48 88 67

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

Varvschef 
Göran Bohlin
0705 - 17 07 16

Styrelsen Namn E-post 
Telefon

Ordförande Lars H Eriksson ordf@uss.nu 
0708 - 21 69 36

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 George de Gooijer miljo@uss.nu
0702 - 62 62 94

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

Klubbmästare
Suppl

Yvonne Strandell klubbm@uss.nu 
0708 - 90 81 50

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

Hamnchef
Suppl

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

Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu 
0705 - 17 07 16

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 Per Ek
(Adjungerad)

ungdom@uss.nu
 0707 - 48 88 67

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

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

Klubbhusvärd Eleonore Bertze klubbhus@uss.nu 
0706 - 34 13 48

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

Plangruppen Lars H Eriksson plan@uss.nu
0708 - 21 69 36

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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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 Eva Rang klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu

Funktion Namn E-post
Miljöansvarig George de Gooijer miljo@uss.nu
Ordförande Lars H Eriksson ordf@uss.nu
Plangruppen Lars H Eriksson plan@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu
Ungdomsansvarig Per Ek (Adjungerad) ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Göran Bolin varv@uss.nu
Veteranskepparansv Anita Bertze veteran@uss.nu
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

Officiella e-post adresser

VM debut för  
Ebba Ettemo och  
Hannah Lundgren 

s12 s14Ina, Lena och Karin 
på långsegling

s18
Familjedag

s19
Misommar i bilder

s28Princessan 
Katarina Jagellonica

s30Charlotte Bornudd-Gelin  
Allsvenskan i Ö-vik.
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Vid RodretVid Rodret

år får man väl säga att det varit en typisk svensk sommar. Fin vind och ibland 
lugna dagar. Heta solskensdagar och ibland lite kyliga och regniga dagar. Jag 
hoppas att ni har haft möjlighet att vara ute på våra fina vatten så mycket som ni 
önskar. Själva tillbringar vi våra båtdagar mestadels i Öregrunds skärgård som vi 
tycker passar bra för oss.I

Ett orosmoment har varit den trasiga bron vid Stäket som peri-
odvis inte kunnat öppnas på ordinarie broöppningstider. Den 
dagen vi skulle passera hade en tekniker stationerats där för att 
bron skulle kunna öppnas och det skedde endast en gång den ef-
termiddagen. Vi kunde hänga på då en större turbåt skulle ut. Vi 
har ju ett par broar som alltid är osäkra när det gäller öppning, 
Erikssund och Stäket. Det gäller att bevaka utvecklingen där så 
vi inte blir innestängda eller utestängda i framtiden. 

Varvet
Förhandlingarna med Uppsala kommun om arrendeavtal för 
Flottsundsvarvet är slutförda. Arrendetiden blev fem år med ett 
års automatisk förlängning. En miljöbilaga är kopplad till av-
talet. Kostnaden höjs med 5.000:- kr årsvis i en trappa under 
5-årsperioden, där ingår också momsen.

Varvschefen är i full gång med höstens båtupptagning så vinter-
vilan för våra båtar blir bra.

Klubbhuset / Klinten
Under sommaren har klubbhusets tak tvättats så det ser ut som 
nytt. Fasader och fönster skiner också som nya efter målning och 
underhållsarbete.

På vår klubbholme har många aktiviteter och arbeten ägt rum. 
Inte minst ett uppskattat och trevligt midsommarfirande.

Information / planering
Ett bra sätt att hålla sig informerad om USS verksamhet är att 
besöka hemsidan som uppdateras löpande.

Den 18-19 oktober genomför styrelsen sin årliga planeringsresa 
med diskussioner om verksamhet och ekonomi de närmaste 
åren.

Onsdag den 6 november är det medlemsmöte med information 
och tillfälle att ställa frågor.

Upplands/Gästriklands distriktsseglarförbunds (UGSF) årsmöte 
skall äga rum under november-december. Enligt stadgarna består 
valberedningen av ordförande i distriktets klubbar. USS är ord-
förande i valberedningen i år.

Segling / Ungdom
Vi kan verkligen känna oss stolta och tacksamma för våra fram-
stående tävlingsseglare och alla funktionärer som så helhjärtat 
ställer upp för seglingssporten. När man ser alla entusiastiska 
seglande ungdomar så får man gott hopp om seglingens framtid. 
En populär sport på ingång är Kite-segling i olika former.

Vi ska dock inte glömma den breda familjeseglingens och mo-
torbåtens värde som är glädjande för så många.

USS ändamål
Ibland finns det anledning att titta tillbaka på vad som ska vara 
tongivande för USS verksamhet. USS ska bedriva idrottslig verk-
samhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund”. RF:s stadgar: ”Vi bedriver idrott i föreningar 
för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.” USS ska 
bedriva idrotterna segling och issegling, vi ska motverka all form 
av diskriminering och verka för en dopingfri idrott.

Det kanske finns anledning att fundera över om vi har tillräck-
ligt roligt, mår tillräckligt bra och har tillräckliga möjligheter att 
utvecklas inom vår verksamhet under hela livet.

Som jag ser det har vi utöver vår idrottsverksamhet redan ganska 
många aktiviteter som går ut på att ha roligt, må bra och att ut-
vecklas, men hur har vi det i våra vardagliga möten, på bryggan, 
på varvet, i klubbhuset o.s.v.

Jag tänker på våra ungdomar, nya medlemmar eller de som är 
nybörjare i båtlivet. Är vi som varit med länge tillräckligt väl-
komnande, öppna och tillmötesgående så att de får en bra intro-
duktion i USS? Det kunde ju vara intressant att få några syn-
punkter på detta.

Lars H Ericsson
Ordförande
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Medlemsmöte 2019
6 November

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Kl 18.00

för närvarande finns
ingen information om

eventuell fördragshållare.
För aktiviteter på 
medlemsmötet är

Upsala Segelsällskaps
hemsida uppdaterad

Gå till
www.uss.nu

Efter mötet bjuder klubben på fika.

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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Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset tisdagar 

klockan19:00-20:00

Maj 7, 14, 21, 28
Juni 11
Augusti 6, 13, 20, 27
September 3, 10, 17, 24
Oktober 1, 22
November 26
 

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

Kalendariet 2019: Sept- Dec KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = Kryssarklubben
SM = Svenska Mästerskapet

Aktiviteter på Klinten 2019.
5-6 oktober 

Arbetsdagar med  
iordningställande för vintern.

Påminnelser kommer att skickas ut  
till medlemmarna via e-mail.

Rune Larsson

September
v35 1 sö 08:00 - SM 2-krona V

v36 2 må 18:30 - 21:30 Styrelsemöte KH

v36 3 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v36 8 sö 09:00 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K

v37 10 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v37 14 lö 11:00 - 17:00 Utställning vaggor V

v38 17 ti 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V

v38 17 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v38 18 on 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V

v38 20 fr 08:00 - USS Aktuellt distribueras 

v38 21 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 6, 7 V

v38 22 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 5 V

v39 24 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v39 27 fr 12:00 - 17:00 Upptagning kv 2(1-11), 3 V

v39 28 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 1, 2, 3 V

v39 29 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 4 V

v40 30 må 18:30 - 21:30 Styrelsemöte KH

Oktober
v40 1 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v40 5 lö 08:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K

v40 6  sö 08:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K

v41 8 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v43 26 lö 18:00 - Oktoberfest KH

v43 27 sö 00:00 - Vintertid  
- ställ tillbaka klockan 1 timme

v44 29 ti 18:30 - Styrelsemöte KH

November
v45 6 on 19:00 - 21:00 Medlemsmöte KH

v45 9 lö 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 4

v48 26 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

December
v49 3 ti 18:30 - Styrelsemöte KH

v49 7 lö 12:00 - 22:00 Julbord - Funktionärer

v50 13 fr 08:00 - USS Aktuellt distribueras

v50 14 lö 18:00 - Lucia-Pub KH



7uss aktuellt nr 3 2019

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

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

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

Uppsala/Skarholmen

Sidan 28

Lördag 14 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

Lucia Pub



8 uss aktuellt nr 3 2019
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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.

Chef Göran Bolin 0705 - 17 07 16
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
 Stefan Signeul 0703 - 28 53 33
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
Kranskötare Jan Lundmark 0706 - 59 50 89 Och käre båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än din egen.  

Av och till behöver även du hjälp.

Sjösättningsrampen 
bör ej nyttjas under 

upptagningsda-
garna.

Kvarter 8  17 sept  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  18 sept  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 6, 7  21 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  22 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 2 (1-11), 3  27 sept  kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  28 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  29 sept  kl 07:00 - 17:00

Utställning vaggor 14 sept kl 11:00 - 17:00
Tider sätts upp på anslagstavlorna ca 2 – 3 veckor före.
Uppställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet.

Varvsgruppen Upptagning 2019
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Klubben har tecknat nytt avtal för varvet. Avtalet löper på fem 
år, med möjligheter till förlängning. Det innebär förstås att det 
känns mer angeläget att åtgärda brister och att utveckla varvet! 

Vad som trycks på i avtalet med kommunen är miljöfrågor. Bla. 
Understryks frågan om biocidfria bottenfärger och andra miljö-
frågor. Mer om detta kommer i ordningsregler för varvet.  Angå-
ende miljö, så har vi en miljöstation på varvet. Vänligen följ de 
instruktioner, som finns för användandet, så slipper, vi på varvet 
städa efter er!

Sen var det där med vaggor och uppställningsanordningar för 
båtat! Alla vaggor och uppställningsanordningar ska var ”ihop-
fällbara”! Det betyder att de inte får vara högre än 30 cm i hop-
fällbart skick! Detta beroende på att allt material ska förvaras på 
kv 7, efter varvsstädet. Detta är också ett avtalskrav, från kom-
munen! Mer om detta till våren.

Se också till att era uppställningsanordningar är i god ordning 
vid uppställningen av er båt, så inte kranen blir uppehållen läng-
re än nödvändigt!

Efter upptagningen kommer vi att göra en besiktning av era 
uppställningar. Dels för att kontrollera att båten står uppställt på 
ett säkert sätt, och dels att båten är märkt med namn och tele-
fonnummer, också det en säkerhetsfråga.

Alla, som har båt på varvet, har fått ett båtägaravtal att fylla i. 
Om någon inte lämnat in det ännu, så är det hög tid!

I samband med upptagningen, så finns goda möjligheter till 
”aktivitetsarbete”. Anmäl er i pärmen i klubbhuset, eller till 
varvschefen.

Vi söker också personer, som kan vara intresserade att utvecklas 
till kvartersbasar och andra funktionärer på varvet. Anmäl er till 
varvschefen Göran Bohlin!

Så kanske det allra viktigaste; upptagningsdagarna.

Tider, finns anslaget på varvet i god tid innan. Tiden som finns 
angiven  är när ni ska vara på varvet för att kunna hjälpa till, och 
är alltså inte den tid ni ska lyftas ur vattnet! 

Väl mött på varvet!

Varvschefen

Varvet.
Så är det dags igen för upptagning

www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

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

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

i USS klubbhus

Välkommen på
oktoberfest

Lördag 26 kl 18:00
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Referat från medlemsmötet
Vårens medlemsmöte inled-
des med ett informations-
möte för nya medlemmar. 

10 nya medlemmar var 
närvarande. Ordförande 
Lars H Eriksson inledde 
med en kort presentation 

av USS och han betonade att verksamhe-
ten kräver att alla medlemmar hjälps åt.

Sedan visade Bo Anjou bild-
spelet om USS första 100 år. 

De ansvariga för de olika 
verksamheterna inom 
USS gav sedan de nya 
medlemmarna nyttig 

information.

Själva medlemsmötet inled-
des sedan med att vår nya ordförande Lars 
H Eriksson presenterade sig och hälsade 
alla välkomna innan han informerade om 
kommunens förslag till nytt varvskontrakt.

Kontraktstiden blir längre än de ett-åri-
ga avtal vi haft sedan några år. Vi hoppas 
att tillsammans med de andra klubbar-

FÖR EN SÄKER BÅTFÄRD - 
TA FÖRARINTYGET!

Förarintyg båt
Upplägg: 8 tillfällen 
Kursstart:: Torsdagar kl. 18.45-21.00 med start 17/10  
Pris: 1395:- (ord.pris 2195:-) 
(Kostnad för kursmaterial och examination tillkommer.)
Kursledare: Per Nilson 
Plats: Medborgarskolan, Hamnesplanaden 1, Uppsala 

Så här anmäler du dig:  
Anmälan görs via e-post till malardalen@medborgarskolan.se  
Ange namn, personnummer och tfn dagtid. 

Efter avslutad kurs anordnas examination.  
Datum för examinationen ges under kursens gång. 

Exklusivt för dig  

som medlem i USS!

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

För säkerhets skull - vänd dig till oss!

VI SES I KURSLOKALEN!

www.medborgarskolan.se

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!

na kunna förklara klubbarnas behov för 
kommunen.

Ulf Wrange, kappseglingsansvarig, berät-
tade om årets program som bland annat 
innehåller SM för 2-krona.

Bo Anjou berättade kort om klubbens eko-
nomi och att det är problem med utskick 
till medlemmar med Hotmail-adresser.

Vidare kan nämnas att det finns förslag på 
bättre omklädningsmöjligheter i kappseg-
lingscentrum och kanske anpassa dem för 
para-idrott vilket det förmodligen går att 
få bidrag för.

Mats Lavemark utnämndes till heders-
medlem för sitt idoga arbete i ungdoms-
sektionen och belönades med diplom och 
blombukett.

Efter fikapaus fortsatte mötet med att  
Jonas Ettemo presenterade Gibon Sailing 
Team, vilket är ett samarbete mellan USS 
och företaget Gibon. Jonas är ”team ma-
nager” och han förklarade bakgrunden till 
samarbetet. 

När USS lyckades kvala in till Allsvenskan 
i segling så behövdes en J70 för att kunna 
träna inför tävlingarna. Jonas fick kontakt 
med Gibon som hade behov av att synas 
och tyckte att segling var ett lämpligt sätt. 
En tanke med projektet är att föra över 
kunskap och erfarenhet från äldre rutine-
rade kappseglare till ungdomsseglarna.

Mer om Gibon Sailing Team finns att läsa 
i nr 2 av USS Aktuellt och på:   

gibonsailingteam.se

Mats Lavemark



11uss aktuellt nr 3 2019

FÖR EN SÄKER BÅTFÄRD - 
TA FÖRARINTYGET!

Förarintyg båt
Upplägg: 8 tillfällen 
Kursstart:: Torsdagar kl. 18.45-21.00 med start 17/10  
Pris: 1395:- (ord.pris 2195:-) 
(Kostnad för kursmaterial och examination tillkommer.)
Kursledare: Per Nilson 
Plats: Medborgarskolan, Hamnesplanaden 1, Uppsala 

Så här anmäler du dig:  
Anmälan görs via e-post till malardalen@medborgarskolan.se  
Ange namn, personnummer och tfn dagtid. 

Efter avslutad kurs anordnas examination.  
Datum för examinationen ges under kursens gång. 

Exklusivt för dig  

som medlem i USS!

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

För säkerhets skull - vänd dig till oss!

VI SES I KURSLOKALEN!

www.medborgarskolan.se
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Mellan 20 – 26 juli seglades VM för Fe-
vor i vattnen utanför Follonica på Italiens 
västkust. Totalt fanns 27 nationaliteter 
representerade i det 200 st stora startfäl-
tet. Det svenska landslaget bestod av sex 
båtar var av en besättning från Uppsala.

Har seglat ihop i ett år
Hannah Lundgren (ESK) och Ebba Et-
temo (USS) började segla ihop för drygt 
ett år sedan lagom till SM som avgjordes i 
Saltsjöbaden. Sedan dess har det blivit ett 
antal timmas träning och ett par vändor 
till västkusten på träningsläger. Samspelet 
mellan rorsman och gast är oerhört viktigt 
och speciellt i vågorna på undanvinden då 
gasten står för 60 % av farthållningen ge-
nom burkning, förflyttning ombord samt 
trim av gennaker, säger Ebba som är gast i 

teamet. I alla regattor vi har seglat märks 
det att vi är sämre på att hantera vågor än 
de som är vana att segla på havet. Vi har 
ju varken ström eller vågor över 1 meter 
på Ekoln, säger Ebba.

Lyckad VM-debut för Uppsalatjejer

HannaH ocH Ebba i båt 6500 utmanas av båtar från England ocH italiEn.

Trevande start men  
ett OK slutresultat
Även fast Hannah och Ebba seglat på var 
sitt håll i över sju år har ingen deltagit i 
stora regattor med över 70 båtar på start-

Foto: Elena Giolai
I varje heat startade mellan 65 och 70 båtar. Här får man göra en avvägning mellan att 
riskera tjuvstarta eller riskera att hamna i lä bakom framförvarande båtar.

Ebba Ettemo och 
Hannah Lundgren är 
nöjda med 130:e place-
ringen på VM. 

Foto: Claudia Lundgren
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vm i fEva lockadE 27 nationalitEtEr. dEt svEnska landslagEt fanns på plats mEd 6 st bEsättningar.

HannaH ocH Ebba mEd kornblå gEnnakEr Har En tätplacEring EftEr första kryssEn.

linjen. Tyvärr är klassen inte så stor här 
uppe kring Uppsala och vid lokala regattor 
är man glad om vi är 5-6 båtar på linjen, 
säger Hannah som är rorsman i teamet. 

Det var jättesvårt att uppfatta var start-
linjen gick eftersom den var drygt 280 m 
lång och endast var markerad av en 10 m 
segelbåt och en mindre rib. -Första dagen 
hade vi tyvärr en tjuvstart vilket resultera-
de i diskvalificering. De hade hissat flagga 
U men vi såg den inte. 

Resterade dagar seglade vi lite mer passivt 
i starten för att säkra en plats i silverdi-
visionen (placering 71-140). Efter första 
dagen låg tjejerna på 158:e plats men av-
ancerade under den andra dagens segling 
till 128:e plats. 

Under de tre avslutande dagarna tappade 
teamet två placeringar och slutade på en 
meriterande 130 plats. Inte illa då vi är de 
enda seglarna som har is på sjön fyra må-
nader per år, säger Ebba. Det har dom inte 
i Nya Zeeland eller på Malta direkt. 

Vårt mål var att ta sig till silverdivisionen 
och bygga erfarenhet inför kommande 
tävlingar. Att dessutom ha 70 båtar efter 

sig i resultatlistan känns otroligt häftigt 
och det var en sjuk känsla att bara vara 
med, avslutar Ebba.

USS satsar på Feva
Under vårsäsongen hade ungdomssektio-
nen bra drag i verksamheten och suget att 
segla Feva var oerhört stort. Ibland hände 
det att juniorer åkte ner redan vid tretiden 

för att paxa en Feva till träningen som 
började 17:30. För att möta efterfrågan 
köptes en begagnad Feva in från Gävle 
inklusive en ändamålsenlig vagn som man 
kan lasta tre fevor på. Förhoppningsvis får 
vi med tre båtar till Olympiska regattan 
som avgörs i Saltis 5-6 oktober.
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Jorden runt på 1000 dagar
Allt började med att den båt vi seglat med ett par gånger i Med-
elhavet omvandlades till en andelsägd båt. Målet var att, med en 
och samma kapten ombord, ta oss runt jorden på 1000 dagar. 
Att få möjlighet att kliva ombord och segla på ställen som du 
drömt om. Och så blev det. 

Hoppa ombord:  
2015, 2016 och 2018
Vi var nästan 60 andelsägare plus gäster som turades om att vara 
ombord. Seglatsen startade i Grekland och när båten kom till 
Gibraltar i oktober 2015, så 
hoppade vi ombord för att segla 
ner till Kanarieöarna. När båten 
kom till Aruba i slutet av mars 
2016, så klev vi ombord igen 
för att vara med till början av 
maj ända till Galapagos. Det 
blev sedan segling i Australien 
och Maldiverna till Mauritius 
för att sedan i mars 2018 möta 
upp båten i Karibien igen. 

Nya seglingsprojek i 3 år
Vi har träffat fantastiska männ-
iskor från hela Sverige under 
våra seglatser och många av oss 
är med även i detta nya seg-
lingsprojekt, Around the World 
Yachting, på tre år som startade 
sommaren 2018 och avslutas 
2021.

Segling i medelhavet och Tonga öster om Australien
Vi har nu en Jeanneau Sun Odyssey 54DS från 2004 och även 
denna seglats startade i Grekland. När AWAY hade seglats till 
Franska Polynesien klev vi ombord en månad. Nu i augusti har 
båten kommit till Tonga och blir kvar fler veckor för att vi an-
delsägare och gäster ska kunna komma ner och segla runt i dessa 
vatten.

Långsegling
Sedan bär det iväg till Australien och vidare till Malaysia och 
Thailand och vidare till Maldiverna, Seychellerna, Sydafrika, 

Brasilien, Västindien och till-
baka till Medelhavet.

Utmärkt sätt att segla 
runt om i världen
Att vara med och segla på 
detta sätt passar oss utmärkt 
då vi inte själva har tillräckligt 
med kunskaper om segling 
och väder, det är ett billigt sätt 
att segla och se världen, samt 
att vi slipper köpa egen båt 
som klarar en jordenruntseg-
ling – och stöket med att ta 
tjänstledigt. 

Kapten ombord
Nu har vi en kapten ombord 
under hela färden (fyra olika 
kaptener byter av varandra) 
med huvudansvaret för en 
trygg och säker segling och 

Ina, jag och Karin, alla från Uppsala, liftade så ofta vi kunde på öarna 
och på det sättet fick vi höra många berättelser om livet här i Franska 
Polynesien.  Foto Okänd person med Karin Malmbergs mobiltelefon

Segla jorden runt
Vi är nu inne på vårt andra jorden-runt-seglings-projekt. 

Alltid lika spännande att se land efter att man varit ute några dygn och seglat. Om man kommer till ett nytt land, hissas den gula flaggan, och by-
råkratin med att klarera in startar. Den mest tidskrävande var nog när vi kom till Galapagos. Vi fick båten full med folk, alltifrån polis till dykare. 
Det var massor av dokument att fylla i. Dykaren skulle godkänna att båten såg bra ut under. Vi beordrades dessutom att lämna båten då den skulle 
besprutas fri från allt levande ombord, så att vi inte tog med oss nya arter till Galapagos.  Foto Lena Jacobsson
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På vår rundresa i hyrd bil runt Tahiti fick vi med oss en bananstock 
med dryga 100 bananer, som prydde vår sittbrunn. Det blev många ba-
nanrätter, som tillagades ombord.  Foto Lena Jacobsson

vi är många som delar på kostnaderna genom att vi köper extra 
seglingsveckor.

Äventyr för Uppsalabor
Vi är flera i Uppsala som är med på detta äventyr och du är väl-
kommen att vara med. Det ger upplevelser för livet.

Mer information
Läs mer på www.aroundtheworldyachting.se och följ oss på  
Facebook ”aroundtheworldyachting”.

Inte ovanligt, att när man lagt ankare, att det kommer folk som vill 
sälja allt ifrån tjänster, prylar till mat. Vi köpte både de vackra tyg-
styckena, som kallas för molas och languster. Det roliga med detta är 
att man samtidigt får möjlighet att lära känna varandra. De vill höra 
våra seglingshistorier och vi vill höra om hur de lever och har det.
 Foto Lena Jacobsson

Nestor, hans dotter och svärmor kommer paddlandes till vår segelbåt. 
Vi har precis kommit fram till San Blas efter att seglat några dygn från 
Colombia. De tillhör Kunaindianerna och här har fortfarande kvin-
norna de traditionella kläderna med tillhörande smycken.  Det råder 
matriarkat här. Nestor, som jobbat på sjön med olika nationaliteter 
ombord, kunde engelska. Han berättade att kanoten var från sin frus 
sida och att han flyttade in till sin frus familj när de gift sig. 
 Foto Lena Jacobsson

Under tre år ute tills havs med sol, väder och salt, så måste båten 
underhållas. Förutom inplanerade servicestopp, så är det vi andelsä-
gare som ser efter vad som behöver fixas medan vi är ombord. Här står 
Micke och instruerar Råge, som ska skickas upp i masten för att byta ut 
en lina till storseglets lazy jack. Foto Lena Jacobsson

Månen är ens bästa vän på natten då den lyser 
upp havet. Kapten har alltid ansvar för seglingen 
och säkerheten, men vi övriga i besättningen de-
lar upp dygnet mellan oss, så att det alltid är två 
som håller koll på seglingen etc. Vi har oftast 
tretimmarspass. Nätterna är magiska på sitt sätt 
och speciellt om man ser mareld i vattnet.
 Foto Lena Jacobsson
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Vuxenläger
Populärt läger för vuxna.
USS arrangerar sedan flera år tillbaka 
seglarkurser för vuxna. Detta sker i form 
av ett dagläger med klubbhuset som bas 
och pågår i fem dagar, vanligtvis sista 
veckan i juni eller i början av juli. Lägret 
anordnas av ungdomssektionen med Joa-
chim Samuelsson som ansvarig för både 
planering och genomförande. Då intresset 
för kursen vanligtvis är stort fylls platserna 
upp snabbt och ett flertal intresserade kan 
därför ej erbjudas plats.

Antalet platser, normalt 12-14, bestäms 
och begränsas av hur många ledare och 
båtar som finns tillgängliga. På senare 
år har vi sett en ökad efterfrågan och nu 
diskuteras möjligheten att utöka lägret 
med en vecka till. Kursen vänder sej i 
första hand till de som vill lära sej grun-
derna i att segla men kan även anpassas 
till kappseglingsaspiranter. 

Segla 606
Praktik och teori varvas under veckan. 
Väder och vind styr, till viss del, sche-
maupplägget. Seglingen görs i våra 606. 
Första dagarna med ledare i alla båtar men 
allteftersom eleverna börjar bli varma i 
kläderna får alla som vill segla utan ledare 
i besättningar om två eller tre.

Debriefing på Klinten
Veckan brukar avslutas med en segling till 
klinten. Där grillar vi hamburgare, badar, 
provar på vattenskidor, wakeboard mm. 
Innan alla skingras efter avslutad kurs hål-
ler ledarna en debriefing där eleverna får 
dela med sej av intryck och erfarenheter 
från den gångna veckan.

Omdömena från deltagarna brukar ge-
nomgående vara väldigt positiva. Det man 
främst då nämner är att vi har fantastiska 
ledare. Kunniga, proffsiga, engagerade och 

trevliga brukar nämnas i sammanhanget.
Förutom behållningen av kursen för del-
tagarna på lägret, får klubben varje år ett 
antal nya medlemmar samt bra reklam. 
Dessutom skapas och främjas seglingsin-
tresset hos några samt kanske även resulte-
rar i några duktiga, framtida seglare.

Per Ek



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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Familjedagen på Klinten 
var välbesökt, c:a 30 båtar 

med SSRS räddningsbåt 
Rolf G.

USS bjöd på ham-
burgare och varm 
korv till lunch 
och senare blev 
det gofika med 
tårtor.

Klinten
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Midsommar firades som vanligt på Klinten 
med gemensam lunch, dans kring misommar-
stången och skattjakt med Sjörövarfabbe 
som hade hjälp av 24 barn att hitta skatten. 

Midsommarafton



20 uss aktuellt nr 3 2019

Midsommardagen
På midsommardagen tävlades det om Gubb- och 
Gummpokalerna i 2-kronor.

Seglingen började bra men slutade i kaos, då den ena bå-
ten vindkantrade. Efter ett antal försök att få den på rätt 
köl, visade det sig att flyttanken läckte så båten blev helt 
vattenfylld och manöveroduglig. Efter dramatisk bärgning 
kunde båten läggas på yttre bryggan för länsning.
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Sista helgen i juni seglades Nordiskt Mästerskap i J/70 på 
Hankø i Oslofjorden. Mästerskapet seglades som en del av 
Hankø Race Week med över 100 deltagande båtar i olika klasser 
bla. Drake, Melges 24, Express och Elvor. 

Hankø Race Week seglades för första gången 1882 och har un-
der 137 år utvecklats som den största entyps-regattan i Norge. 
Seglingarna sker precis utanför ön i på Oslofjordens öppet vat-
ten, där vind- och havsförhållandena är mycket förutsägbara. 
När havsbrisen fylls i från söder är detta säkert en av de bästa 
tävlingsbanorna i Norge om man ska lita på arrangören.

I denna tävling ingick Anders Attelind, Andreas Seger, Chris-
ter Olsson och Nicklas Larsson i Gibon Sailing Team. Efter lite 
spridda resultat slutade man 12:a i mästerskapet. 

Efter två dagar var vi bästa svenska båt och låg på en 8:e plats 
men vi hade lite oflyt och en tjuvstart som förde ner oss till en 
12:e plats. Oavsett detta är vi jättenöjda med vår prestation då 
flertalet av motståndarna har seglat J/70 i flera år medans vi bara 
har tränat ihop sedan slutet av april, säger Niklas Larsson som är 
fördäcksgast i Gibon Sailing Team. 

Att vi i den här hårda konkurrensen dessutom lyckades sätta en 
spik i det fjärde racet är något vi kommer leva länge på. Vi hade 
kollat väderprognosen kvällen innan och vi visste att det skulle 
komma en vindvridning halvvägs in i det fjärde racet. Vår takti-
ker, Christer Olsson, beordrade ut oss på rätt kant vilket gjorde 
att vi tajmade in vindvridet perfekt. Helt magiskt att segla om 
15 st båtar under sista kryssen.

Jonas Ettemo

Fotograf: Trond Teigen / Sail Logic - Hankø Race Week.

USS taktiker Christer 
Olsson blickar akterut 
för att hålla koll på 
konkurrenterna för 
att säkra ledningen i 
race 4.

NM J/70

Framskjutna placeringar i nordiska mästerskapet i J/70

Andreas Seger, 
till vänster i 
bild har hissat 
gennakern och 
Christer Ols-
son och Niklas 
Larsson förbe-
reder båten för 
en gipp.
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Den 31/8-1/9 seglades SM i 2-krona 
på Ekoln och Upsala Segelsällskap stod 
som arrangör för andra året i rad och 
det 32 båtar stora startfältet är nytt 
mästerskapsrekord.

För andra året i rad knep Björn Sandberg 
och Maja Wikman SM-guldet före hem-
maseglarna Staffan Eklund och gasten 
Ebba Ettemo. Uppsalabåten var bättre på 
undanvinden men Björn och Maja var 
bättre på kryssarna i den stundtals friska 
vinden.  
- Staffan och Ebba seglade ifrån oss och 
vann de första två racen men efter det 
trimmade vi om och fick bättre fart i bå-
ten, säger Björn Sandberg. 

På tredje plats kom juniorerna Linus 
Berglund och Elias Andersson från Åre 
Slalomklubb. Linus och Elias korades 
som vinnare i klassmästerskapet för junio-
rer framför Johannes Richter Jonsen och 
Agnes Pettersson från Edsvikens Segelsäll-
skap. På tredje plats i klassmästerskapet 
för juniorer kom Hugo Sköld Orr och 
Pelle Hollner från Kvarnvikens Båtsällskap 
(Hässelby).

Juniorerna
- Juniorklassen i 2-krona har ingen SM 
status än men förhoppningsvis kommer 
vi att få det från och med nästa år, säger 
Mats Rimmö som är ordförande i 2-kro-
naförbundet.  

Benjamin Samuelsson och Martin  
Alaton fr. Upsala Segelsällskap, burkar för att 
hindra båten att kantra under kryssen. Mats och Greta Rimmö - 1039 - surfar på länsen.

SM 2-krona
- Helgens tävlingar har varit otroliga ur 
flera perspektiv, fortsätter Mats.  
- 32 båtar på linjen innebär nytt mäster-
skapsrekord och 15 av båtarna var ung-
domsbesättningar. I 20 av 32 båtar har vi 
tjejbesättningar eller mixade besättningar. 
För många är 2-kronan enbart en skolbåt 
men det håller jag inte med om. Det finns 
en charm att man kan låna en båt från 
klubben och ställa upp i ett SM. Täv-
lingarna i helgen har hållit hög klass med 
flertalet svenska mästare i olika klasser på 
linjen. Jag hoppas att vi kan locka ännu 
fler juniorer till nästa SM om den har JSM 
status, avslutar Mats.

Stor bredd
Den dubble regerande mästaren i 2-krona 
och C55 Björn Sandberg uppskattar bred-
den i sporten.  

- I toppen var det SM medaljörer i IF, Ne-
punkryssare, C55, Trissjolle, Snipe, CB66, 
E-jolle, Feva, 29-er, 606 och flera som 
tävlat i Allsvenskan. I botten återfanns 
några som gjorde sin första tävling utan-
för den egna klubben. Det är så kul att 
alla kan segla båten och ha kul på ett SM. 
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Bilder: Upsala Segelsällskap Klas och Anna Winter kämpar på krys-
sen. Medelvinden låg på 8 m/s och byar 
över 10 m/s

SM i 2-krona lockade ett rekordstort startfält bestående av 32 st jollar

Fr. v 2:e plats. Staffan Eklund och Ebba Ettemo, Upsala Segel 
Sällskap. Vinnare Björn Sandberg och Maja Wikman, Jollekapp-
seglarna i Västerås. 3:plats Linus Berglund och Elias Andersson, 
Åre Slalomklubb.

SM vinnare

I lagtävlingen hamnade Upsala Segelsällskap och Åre Slalomklubb på samma 
poäng men Åre tilldömdes segern då de hade fler juniorer i laget.

Lagguldet till Åre Slalomklubb

Tillgången på klubbägda 2-kronor är stor 
och kan killarna från Åre segla in på en 3:e 
plats med sina gamla trötta segel finns det 
inga ursäkter att delta.

Vinnare
I lagtävlingen hamnade Upsala Segelsäll-
skap och Åre Slalomklubb på samma po-
äng men Åre tilldömdes segern då de hade 
fler juniorer i laget.  
- 2012 bildade vi en seglingsektion inom 
Åre Slalomklubb och nu är vi Norrlands 
största ungdomsklubb, berättar Pär Lin-
dell som är en av ledarna i Åres slalom-
klubbs seglingssektion.  
- Att få komma hem till Uppsala och 
vinna ett lagguld i segling är stort och vi 
kommer att ställa vandringspriset ”the 
ugly mug” på en speciell hylla på slalom-
klubbens kansli i Åre.

Jonas Ettemo

Vinnare och deltagare i juniorklassen.

Resultaten finns på USS 
hemsida: www.uss.nu
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11-juni - Uppsala
Startade från hamnen idag med bara focken till Klinten. Bastade 
med nya lavar. 

12-juni - Klinten
Röjt sly. Bastade idag med. Det har blåst för mycket för att segla 
iväg.

13-juni- Rosersberg
Landgången till yttre bryggan har ramlat på sidan. Har röjt sly 
på förmiddagen. Började att segla iväg på Ekoln. Vid Skofjärden 
gick det sakta c:a 1,5 till 2 knop. När jag kom till sista båtklub-
ben så började jag att trolla och i slutet på Bondkroken fick jag 
en gös som räckte till 2 middagar, mycket gott. Regnade lite 
grand. Köde vidare med motor till Rosersberg.

14-juni - Björnholmen
Seglade från Rosersberg till Björnholmen. Tog jollen till macken 
och tankade. Såg en bäver.

15-juni - Stockholm, Slussen
Seglade från Björnholmen till slussen. Sen med motor en bra 
bit. Stökigt i Strömmen, trångt om utrymme, det var tävlings-
segling, starten skulle går om 2 minuter. Vad ska man jag göra, 
jag vet inte vad jag ska ta vägen bland alla båtar. Idiotiskt att ha 
en tävling i Strömmen när det är så trångt. 

16-juni - Ingmarsö, Finnhamn
Motorgång till Ingmarsö, sedan segling. Det fanns i Finnhamn 
fyra österrikare i en hyrd Hanse.

17-juni - Finnhamn till Tjockö
Fin segling från Finnhamn. Inte många seglare ute, bara nästan 
utländska båtar. Övernattade i Tjockö vid kryssarbojen.

18-juni - Tjockö till Rödhamn

Lämnade Tjockö för att segla till Rödhamn. Det började bra 
men när jag kom till leden gick det sakta. 
Jag tänkte att det kommer att ta tid. Men sen tänkte jag att var-
för inte ta upp spinnakern. Det gick trögt, visste inte hur man 
skulle göra. 
Efter Tjärven kom det vind så jag fick fart. Det har varit ka-
nonväder hela tiden, inte mycket moln alls. Här bygger de nytt 
servicehus i Rödhamn. 

19-juni - Rödhamn till Kökar
Det regnade i natt, lite blött på morgonen. Åkte iväg med bra 
vind, gjorde 14 sjömil på 2 timmar, det gick fort och var roligt. 
Cyklade till Aplagården, köpte äppelsylt, åt åländsk pannkaka 
och läste i gästboken som Hymnelius eller liknande från Upp-
sala. Köpte ett nytt bröd som var gott. De hade byggt om kajen.

20-juni - Kökar
Bra segling från Kökar. Startade 6 på morgonen. Mötte en bog-
serare med pråm och lastbilar på. 
På eftermiddagen såg jag ett antal segelbåtar. 

21-juni - Rosala

Dålig vind idag, gick mest för motor. Cyklade till brandkåren för 
att se när de reste midsommarstången. Nubbesallad till lunch. 
Baren och affären har de stängt. I macken har de nu hamnkon-
tor och affär. 

22-juni - Rosala Brygghus

Idag cyklade jag en väg som gick till bageriet och bryggeriet. Sen 
blev det till norra änden av Hitislandet. Annars tog jag det lugnt. 

23-juni - Jussarö
Seglade tidigt för att inte komma för sent till Jussarö, ville 
inte stanna vid Hankö. Efter nio på morgonen började det att 
komma många segelbåtar från väster, men inga från öster, bara 
jag. Det blev bastu när jag kom fram. Fick hjälpa 2 tyskar att 
lägga ut bojförtöjning. Har gått runt på ön. En Nova fanns vid 
Jussarö med namn Freja 5341. 

Segling till Riga
Berättelse av Jan Olsson
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24-juni - Älgsjölandet

Inte mycket vind idag, lite motorgång. En 48-fotaren gick inte 
mycket fortare än vad jag seglade. Det tog ett tag innan be-
sättningen fick upp focken, tog flera minuter. En Nova fanns 
vid Jussarö med namn Freja 5341. Har gått runt här också. 
En bastu i tält har jag sett. 

25-juni - Porkalla
Startade med motor i början, sedan segling till Porkalla. Tog 
en öl här. Bastu ingick i priset. 

26-juni - Militärbåt, Pirita

Som vanligt motor till att börja med, sedan segling men tyvärr 
precis i vindögat. Använde motor sista biten. 
Många fraktskepp. En bogsering av en militärbåt. 
När jag hade förtöjt kom regnet resten av kvällen. Fullt vid 
hamnen innanför. 

27-juni - Pirita
Fridag. Har cyklat till staden och tittat runt. Det fanns tre 
krysskepp plus de som kommer från Helsingfors. Regnat hela 
eftermiddagen. Nordlig vind. 

28-juni - Dirhami

Visste inte om jag skulle komma ut för det blåste rätt bra. 
Fick upp seglen med två rev, men efter en stund blev det 
bara ett rev. Det blev en hård segling till Dirhami. Innan jag 
kom fram hade det blivit över 10 m/s så det blev jobbigt sista 
biten. Slog en gång. 

29-juni - Haapsalu
Ingen tuff  segling, rätt behaglig men det gick undan ändå. 
Tog en öl på Grand Holm Marina, senaste var för 12 år 
sedan. Dusch och bastu fanns i en container. Tog en cykeltur 
till startbanan och handlade på väg till båten. 

30-juni - Kuivastu

Var tog vinden vägen när jag lämnade Haapsalu? När jag nästan 
var framme, började vinden att komma, men det var försent. Fick 
köra motor hela vägen till Kuivastu. Mötte en del båtar, mest fin-
nar och tyskar. Hamnkaptenen kände igen mig efter 5 år. Många 
bilar från Muhu till färjan. 

01-juli - Kihnu, Pårnu
Seglade ut i förhoppning att det inte skulle blåsa för mycket. Jag 
fick upp storen och focken så småningom med västliga vindar. 
Efter ett tag vred vinden till sydväst men ingen kryss. Vinden hade 
ökat lite. När jag kom närmare Kihnu hade vinden ökat igen. 
Efter kursändring började det hända saker. Det gick inte att styra i 
de ökade vindarna, fick släppa på storen. 
Längst bak på bommen gick vajern av och jag försökte att ta ner 
storen. Det gick till slut men det var jobbigt i höga vågor. Fick ner 
storen och segla med focken in till Pårnu. 
En sak till hände innan jag kom fram. Jollen hade vänt sig upp och 
ner. Lyckades till slut att vända den rätt igen. En jobbig dag. Toften 
försvann också, får skaffa en ny. 
Maten var redan klar eftersom det var rester på nubbesalladen. 
Det blåste 20 m/s i byarna fick jag höra när jag kom fram, har inte 
seglat i de byarna. 

02-juli - Pårnu
En fri dag. Blåste för mycket och fel vind. Tog cykeln och for iväg 
för att handla. Sedan blev det en tur till gamla stan en stund. 
Försökte att tanka men kortläsaren tog inte kortet. Jag frågade en 
person i hamnen, han kände igen mig efter 5 år. Försökte igen men 
kortläsaren fungerade inte. På kvällen kom regnet. 

03-juli - Salacgriva

Ännu en dag som är mycket tuff  att segela. Blev blöt flera gånger. 
Gick inte att styra ibland. Reva ett tag men det gick inte ändå. Fick 
ta ner storen i dessa höga vågor men ena lazy jacks gick sönder 
eftersom det var tryck på den med seglet. 
Telefonen slutade att fungera. Fick byta när jag kom fram. Hamnen 
här i Salacgriva är under byggnad. Fick problem att lägga till men 
till slut gick det med aktern mot bryggan. 

04-juli - Andrejosta
Seglingen började lugnt och ökade hela dagen. Låg på gränsen hela 
tiden för kryss. Under eftermiddagen kom det upp en massa regn-
moln. En blixt såg jag, fick inte så många droppar på mig. Hade 
mc-overallen på mig. När jag kom fram till Andrejosta, fanns bara 
en handfull båtar. Frågade efter hamnkaptenen i restaurangen som 
hade köpt hela byggnaden. Vad som hade hänt fick jag inte reda 
på. Byggnaden gjordes om för 3 år sen. 
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05-juli - Riga
Tittat när Romantika kom. Många pensionärer skulle orientera 
vm i två dagar. Cyklade till saluhallen. Den är enorm, man kan 
gå en hel dag och aldrig ha tråkigt. Mycket gott fanns i saluhal-
len, såg stora tungor, blev nästan sugen på det. Mycket utanför 
också. 
Har tankat och handlat diesel. Idag har det blåst upp till 17 m/s 
och regnat stundvis. Blir kvar i Riga i natt. 

06-juli - Riga

Blåste mycket idag, upp till 16 m/s. Cyklade till saluhallen men 
kom inte långt för jag fick punktering i bak. Ingenting att laga 
med. När jag kom till bron så var det avstängt på grund av att 
militären firade 100 år. Fick se Lettlands president. Hamnkap-
tenen kom ner men jag förstod inte mycket vad han sa, bara att 
det lät dyrt. På kvällen var det lugnt i vattnet. 

07-juli - Riga
Idag har det inte hänt mycket. Det har regnat och åskat. 

08-juli - Ruhnu
När jag seglade ut var det uppehåll. När jag kom ut utanför 
pirarna började det regna mycket och det höll på i en stund. Sen 
blev det uppehåll så jag kom fram till Ruhnu torr. Annars var 
det inga segelbåtar, utan mer handelsfartyg och kryssningsbåtar. 
En ny restaurang har byggts här på Ruhnu. En färja från Pärnu 
har också anlänt. 

09-juli - Abruka
Lämnade Ruhnu sent, trodde det skulle gå fort. Men det gjorde 
det inte, konstiga vindar och nära Abruka kom det regn. Vinden 
kom så dags när man var nästan framme. Vandrade omkring 
mot centrum där de håller på och ordnar med gatan. 

10-juli - Kuresaarre
Gått med cykeln till en verkstad. Reparationen gick på 15 Euro. 
Vandrat till borgen och gått runt. Annars en lugn dag. Inte så 
många båtar här, mest finnländare. 

11-juli - Kuivastu
Seglade tidigt från Kuresaarre. Ingen vind, gick på motor hela 
vägen till Kuivastu. Tog en öl Saku Porter. 

12-juli - Helterma

Ingen vind idag, använde motorn. Få båtar ute, antagligen bero-
ende på vädret. Besökt Heltermaa för första gången. Bra hamn 
med en bar. 

13-juli - Kärdla
Bra segling från Heltermaa. Det var nordliga vindar. När jag 
kom fram till Kärdla så var det fullt i hamnen. Jag fick ligga vid 
kranen. Det är nämligen ett race här, vilket jag inte visste om. 
En svensk fanns här i hamnen. Annars många ryssar och ester. 

14-juli - Kärdla

En lugn dag. Racet började ungefär kl 10. Vid 12-tiden var det 
tomt med båtar. Här var det ungefär 150 båtar med funktionä-
rer. Cyklade lite idag. 

15-juli - Rosala

Gick upp tidigt för att komma fram i hyfsad tid till Rosala. 
Efter ett tag kom en Linjett efter, men jag tror att båten gick till 
Finska Utö. Mötte några båtar som kanske var på väg till Kärdla. 
Det var inte så många handelsbåtar, man behövde inte ta hänsyn 
till dessa och man hann undan före eller efter fartygen. Såg 
flera segelbåtar när jag kom närmare Rosala. Men inte så många 
svenska båtar, kanske vädret hade inverkan. Cykla in till viking-
centrum och tog en kopp kaffe. 

16-juli - Rosala
En regnig dag. Träffat folk från Tyskland, en Göteborgare och 
en Stockholmare som också kom från Kärdla. En Birdie 32 där 
besättningen känner Jan Simonsson, USS-are. 
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17-juli - Björkö

Lugnt på morgon. Seglade i början med motor, men på slutet så 
blev det lite segling med lugna vindar. Fick en plats vid berget. 
Träffade ett par som bor på Almnäsvägen 38, där jag växte upp i 
Bandhagen, Stockholm. Enda svenskar på Björkö. Det var skönt 
att bada i insjön, det var varmt. 

18-juli - Kökar

Startade från Björkö vid 6-tiden på morgonen. En bra segling 
men inte så många slag. När jag började segla tog det lång tid 
innan någon annan båt dök upp. 
En finne fick underligt stopp på båten, så han kom sidledes och 
fastna nästan med förtöjningarna. Det löste sig när han hoppa i 
vattnet och lossade flera akterförtöjningar. Efter en stund kom 
en till och fastnade i bojen.

19-juli - Rödhamn
Enligt SMHI skulle det vara nordliga vindar. Tyvärr så blev det 
västliga vindar. Jag insåg att det bästa var att använda motorn 
hela dagen för att komma fram i tid.
Mötte några båter vid den nedre sidan söder om Degerö, Föglö. 
Det var många segelbåtar gentemot förra gången. 
Jag ankrade utanför hamnen, så jag kan segla iväg när jag vill. 
Fick en reva på storen när jag vek ihop den. 

20-juli - Fejan

Inga vindar idag, fick köra med motor, seglade de sista två tim-
marna. Mycket trafik på Ålands hav. Flera båtar vid Fejan ska 
förmodligen till Åland. Jag såg flera sälar.
Det fanns grönalger på Ålands hav. 

21-juli - Finnhamn
Bra vindar idag så det gick fort till Finnhamn. Mötte en från 
USS i en Scanmar. Kustbevakningen KBV 311 ligger här vid 
Finnhamn. 

22-juli - Finnhamn
Tog det lungt i dag! 

23-juli - Grinda
Inga vindar idag heller. Seglade med motor till Grinda.
Många båtar på sjön. 

24-juli - Söder om Erikssund
Vindarna lyser med sin frånvaro. Seglade med motor nästan hela 
tiden. Gungigt som vanligt i Stockholm ström. Det blev nästan 
en incident i slussern med två tyskar men det gick bra. 
En lång dag blev det från Grinda till nästan Erikssund. 

25-juli - Skarholmen
Fortsatte till Erikssund med motor, ingen vind som vanligt. 
Kom till Skarholmen kl 11:15. 
Cyklade till Hjertmans för att byta säkerhetsventilen och be-
ställde en toft till jollen.
Äntligen hemma!
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Den 3 juni 2019 anländer Katarina Jagellonica till USS varv i 
Flottsund. Det är Victoria Enefors som gestaltar Katarina. 

Kröning
Den 10 juli 1569 kröntes Johan III och hans gemål, den polska 
prinsessan Katarina Jagellonica till Sveriges kung och drottning i 
Uppsala Domkyrka. 

Engagerad Victoria Enefors
Victoria Enefors är starkt engagerad i historien om Katarina 
Jagellonica. Victoria har själv sytt upp en kopia av den klänning 
som Katarina bar vid kröningen. 

Iklädd denna klänning genomförde Victoria de första dagarna i 
juni den kröningsresa från Stockholm till Uppsala som Katarina 
gjorde vid kröningen för 450 år sedan. 

Båten Blanka
Färden företogs med medeltidsbåten Blanka som förtöjdes vid 
en brygga på USS varv. USS varvschef rullade ut röda mattan till 
landstigningen. Katarina Jagellonica välkomnades till Flottsund. 

Victorias intressanta berättelse
Tyvärr var vädret inte det bästa, det blev stundom ganska blött 
och vi försökte på olika sätt ta skydd under paraplyer och en 
pressening. Trots vädret tog sig Victoria tid att berätta många 
intressanta saker kring Katarina Jagellonicas liv och sitt eget 
engagemang. 

Åter mot Stockholm
Medeltidsbåten Blanka med besättning och Drottning vinkades 
sedan av och återvände mot Sigtuna och Stockholm. 

Lars H Ericsson  
Ordförande

Katarina Jagellonica anländer  
till USS varv i Flottsund
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SIDENÖRNGOTT  

250:-

Bra för håret! 

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

         sidenmorgonrock 
100% mullbärssilke. Svart, vinröd, marin, 

kornblå, vit. Uppskattad present!

     980 kr      HAMPA T-SHIRT
300 KR

PERFEKT PÅ SJÖN! 
Multifunktionellt, 

unik känsla & 
temperatur! 

HAMPABOXER 150:-  
Hampa = världens mest 

miljövänliga material! 

10 ANLEDNINGAR ATT ANVÄNDA SIDENÖRNGOTT: 

SIDENSCARFS 200:-  
KONSTMOTIV

Stort sortiment!

1. Alltid lent & skönt   6. Naturligt , våra örngott är i världens lenaste naturfiber 
2. Motverkar hårslitage  7. Siden är temperaturreglerande & alltid lagom varmt
3. Minskar antalet avbrutna hårstrån 8. Siden är miljövänligt 
4. Minimerar sovrynkor  9. Minskar frissighet 
5. Torkar ej ut huden    10. Du sover bättre! 

   RESELAKAN
      680:-

 

 MILJÖVÄNLIGT NATURMATERIAL

PACKTIPS
RESA, BÅT 

& VANDRING! 
 100:-

Resebadlakan   

←

 STUVA RÄTT MED SIDEN! 

 badlakan 100:-
    reselakan 680:-                    

morgonrock 980:-

SOVMASK  150:-

PERFEKT PÅ TÅGLUFF!  
140x80. Liten som en apelsin i väskan! 

van Gogh 

ANGE KOD: 
SEGEL

1 0 %

SIDENSKJORTA 750:-  
Marin, vit, ljusblå, svart

WWW .SIDENSELMA.SE
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Efter den tredje omgången av allsvenskan 
i segling har Upsala Segelsällskap avance-
rat till en 9:e plats och ser ut att införliva 
målet att bli bästa nykomling samt slippa 
kvalsegling.

- Efter den första deltävlingen i Strängnäs 
låg vi på fjortonde plats och efter regattan 
i Malmö hade vi avancerat till 12:e platsen 
i ligan, säger Mats Wahlberg som är lagle-
dare för USS. Genom den utomordentliga 
insatsen i Ö-vik ligger vi på en 9:e plats vil-
ket är helt fantastiskt.

Kappsegling mitt inne i staden.
Örnsköldsvik bjöd på en fin seglarhelg 
med många olika förhållanden. Allt från 
skiftiga och lätta vindar till ökande och 
stabil vind på 7-10 m/s från syd. Under 
de sista racen under lördagen och under 
hela söndagen var banan placerad i den 
inre delen av Örnsköldsviks hamn vil-
ket medförde att seglingen kunde följas 
live på storbildsskärmar samt från när-
liggande uteserveringar och kajkanter.  

- Tävlingsformen sprint är en relativt 
ny tävlingsform inom seglingen. Under 
traditionella regattor blir den seglade 
tiden per race ibland över en timme. 
Dessutom brukar seglingarna efterföl-
jas av protestförhandlingar för att reda 
ut situationer på banan. Lite tråkigt och 
inte överblickbart för åskådarna. Men i 
sprint sker direktbedömning och första 
båt i mål vinner efter ca 12-15 minuters 
segling, säger Mats Wahlberg.

Lättvindsexperterna slog fartre-
kordet
- Vi är vana med lätta och skiftiga 
vindar från Ekoln och seglar rent ge-
nerellt bättre i lätta vindar än i hård 
vind, säger Charlotte Bornudd-Gelin.  
- Men under SM i Karlstad förra hel-
gen fick vi ren rejäl genomkörare med 
hårdvindssegling. Precis när det sista ra-
cet skulle starta ökade vinden från 4-5 
m/s till 7-10 m/s fortsätter Charlotte 
Bornudd-Gelin.   

Upsala Segelsällskap avancerar i Allsvenskan

Fr.v Mikael Gelin, Charlotte Bornudd-Gelin, Ebba Ettemo, Thomas Tennström. enligt Svenska seglingsförbundets tävlingsregler måste båda könen 
samt minst en junior under 23 år vara representerade ombord

Charlotte Bornudd-Gelin gör tummen upp efter 
USS första av två spikar i Ö-vik.

Här kommer en kort redogörelse från helgens fantastiska segling i Örnsköldsvik. Allt gott! / Jonas
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- Vi kom iväg bra i starten och rundade 
som 3:a. Vid gippen höll vi på att broacha 
(kantra) men tack vare ett snabbt agerande 
av Thomas Tennström redde vi upp situa-
tionen och rundade som första båt inför 
den sista kryssen. Tyvärr  gjorde vi inte 
optimal kryss och rundade som fjärdebåt 
inför länsen in mot mål. Vi låg 45 me-
ter efter men lyckades pricka vindbyarna 
och vinklarna perfekt och fick en otrolig 
fart, säger Mikael Gelin som är rorsman.  

USS i orange båt leder före serieledaren KSSS.

Viktochbalans.jpg. Samarbetet ombord och känslan att hitta rätt balans i båten är extra viktigt vid lätt vind.

- Att plana med en segelbåt i 14,1 knop 
(26 km/h) och dessutom passera två kon-
kurrenter i en avgörande segling är en helt 
otrolig känsla. Att vi dessutom noterade 
högsta seglade hastighet under regattan i 
Ö-vik är en bonus, avslutar Mikael Gelin.

USS lag i Örnsköldsvik bestod av Mikael 
Gelin, Charlotte Bornudd-Gelin, Tho-
mas Tennström och Ebba Ettemo. Nästa 
deltävling i Allsvenskan avgörs i Väster-

ås den 13-15 september. Till den regat-
tan kommer USS att mönstra ett nytt 
lag med Conny Källberg som rorsman.  
- Vilka det blir än är inte hugget i sten än 
men enligt Svenska seglingsförbundets täv-
lingsregler måste båda könen samt minst 
en junior under 23 år vara representerade 
ombord, säger Mats Wahlberg.
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17-18 aug avgjordes SM i Neptunkryssare utanför Gävle. 
Tre Uppsalabaserade båtar deltog i det 22 båtar stora 
startfältet. Staffan Eklund och Erik Mattsson tävlande för 
Upsala Segelsällskap vann sitt tredje SM guld i klassen se-
dan arrangörerna missat att informera om en banföränd-
ring på korrekt sätt.

Neptunkryssaren har ett starkt fäste i Uppsala
Det första exemplaret av Neptunkryssare sjösattes 1938 
och redan 1939-40 byggdes två Neptunkryssare i Uppsala. 
Allt sedan dess har flertalet SM guld bärgats av seglare från 
Uppsala Segelsällskap. Bland annat av medlemmar ur fa-
miljen Bertze (åtta titlar) och Conny Kjellberg (fem titlar) 
helgen arrangerades SM för 75:e och för tredje gången 
sedan 2015 korades Staffan Eklund och Erik Mattsson som 
mästare. 

SM guld efter arrangörsmiss
Inom segling kan man erhålla gottgörelse om någon av 
följande förutsättningar är uppfyllda: Båtens placering är 
väsentligt sämre än vad den skulle ha blivit utan händelsen. 
Båten ska vara utan skuld i händelsen samt att arrangören 
eller domarna gjort fel eller att man t ex har hjälpt en an-
nan båt i nöd. 

Efter en del regeldramatik fick vi så kallad gottgörelse i 
delsegling 4 eftersom arrangören missat att signalera ban-
förändring på ett korrekt sätt. När vi gick i mål som trea 
i det fjärde racet avbröt vi seglingen i tron att vi var klara. 
I efterhand visade sig att startfartyget inte hade signalerat 
banförändringen korrekt och de beslutade att räkna re-
sultatet efter två varv istället för tre varv. Hade vi inte fått 
gottgörelsen hade det blivit ett SM brons men guld smakar 
alltid bättre. Dessutom får vi möjlighet att segla Mästarnas 
Mästare i oktober.

Seglingens Mästarnas Mästare
I Sverige seglas det runt 50 SM varje år och vinnarna 
erbjuds en plats i Seglingens Mästarnas Mästare. 
Förutom alla svenska mästare bjuds även de bästa 
landslagsseglarna i in via wildcards i svensk seglings 
mest prestigefyllda titel. Regattan avgörs i identiska 
båtar av typen J/70. Förutom Staffan Eklund och 
Erik Mattsson kommer även Pontus Rosberg delta i 
Mästarna Mästare efter SM guldet i IF-båt.

Staffan

Bärgade SM guld efter gottgörelse

Foto: Lars Lindqvist
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Kräftskiva 10 augusti

”Andra sidan,  
är ni klara?”

”Jajamensan,  
fattas bara!”

Kräftskiva 10 augusti
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En kväll i mitten av juni bjöd jag in ett gäng av mina arbetskam-
rater från Statens Veterinärmedicinska Anstalt för en prova-på 
segling. Till min hjälp hade jag våra proffsiga juniorledare Joa-
chim, Benjamin och Algot som tog hand om en 606 var och 
Ville som körde säkerhetsbåten. 

Det var en solig men lite blåsig kväll så för dem som tyckte att 
det gungade lite väl mycket fanns också möjlighet att istället 
följa med i en större båt med Leif och Åsa vid rodret. Även Per, 
vår ungdomsansvarige, var med och stöttade med ytterligare en 
säkerhetsbåt. 

Totalt var det 11 personer som tog chansen att segla. De som 
ville fick prova att styra och det blev även lite race. Kvällen av-
slutades med aftersail-hamburgare som Christer grillade till alla 
som ville ha. Det blev en mycket trevlig kväll med massor av 
skratt och väldigt nöjda deltagare. Flera av dem vill komma till-
baka och segla mera.

Stort tack för hjälpen till alla inblandade!

Vid pennan
Anna-Karin Theelke

Prova-på segling
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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 Segelsällskap

ESK 
Ekolns Segelklubb

UMS 
Upsala Motorbåtsällskap

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 Segelsällskap

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 Segelsällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

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

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

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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Dalarö, Jan Falkenberg, 0705-80 80 15
Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15
Hammarö, Isbjörn. 0705-80 81 51
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Sverige

porto betalt

posttidning 
retur till:

Upsala Segelsällskap
skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

I butiken hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters bakverk!

Välkomna till vårt Orangeri 
som nu är öppet! 

Vi har fullständiga rättigheter!

Güntherska
Östra Ågatan 31

018 - 13 07 57
#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
09:00 - 19:00

Lördag 
10:00 - 18:00

Söndag 
10:00 - 18:00


