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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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Ansvarig utgivare 
Lars H Eriksson

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

Tel. 018 - 32 06 59
© Upsala Segelsällskap.

Omslagsfoto: Tommy Gustavsson

www.uss.nu 

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

s8

s10

s20
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Vid RodretVid RodretVid Rodret
fter sommarens vistelse i Öregrunds skärgård påbörjade vi vår hemfärd till Uppsala under mit-
ten av september. På vägen blev det en liten avstickare till Norrtälje, där var det lugnt, bara ett 
par gästande båtar. Det pågick stora husbyggen i hamnområdet. Från Norrtälje blev det en lång 
etapp till Wasahamnen i Stockholm, med avbrott för hundkiss vid Ängsö. När vi väl var förtöjda 
i Wasahamnen kom vinden som var frisk och ökade sedan till mycket hård så vi stannade en  
extra dag där. Efter en dags färd var vi sedan på vår plats vid Skarholmen. Det var inte många  
dagar kvar till upptagningen så nu var det bara att börja med avmastning och andra förberedelser 
inför lyftet. Därefter sju långa månader på land innan kölen känner vattnet igen.

E
Miljö
Med anledning av miljökrav från markägaren i samband med 
nytt avtal för varvsområdet i Flottsund har styrelsen beslutat om 
en revidering av den nu gällande miljöplanen för USS. Arbetet 
med detta pågår och siktet är inställt på att vara klar under den 
kommande våren.

Varvet
Nu har vi en lång period när båtarna står på varvet. Det gäller 
att komma ihåg förberedelserna inför vinterkylan så att inget går 
sönder i onödan. Ibland drar det ner friska vindar och det blir 
stora påfrestningar på täckningsmaterialet. Glöm inte att titta 
till din båt! När man ändå tittar till sin egen båt kan man ju 
också kolla lite på båtgrannens grejer och meddela om något ser 
ut att vara fel.

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

Den 18-19 oktober genomförde styrelsen sin årliga planerings-
resa med diskussioner om framtidens krav på verksamhet och 
ekonomi. En viktig del i planeringsarbetet är omvärldsoriente-
ring och framtidsspaning för att i god tid försöka säkerställa att 
vi gör rätt åtgärder och att det finns tillgängliga resurser för ge-
nomförande. Det är förstås lika viktigt att titta på näraliggande 
underhållsbehov och förbättringsåtgärder.

USS årsmöte är planerat att hållas den 14 mars 2020.

Segling / Ungdom / samverkan
Vid USS medlemsmöte den 6 november kunde vi glädjas åt alla 
seglingsframgångar. Priser av olika valörer delades ut till flitiga 
och framgångsrika seglare. Några allmänna informationspunkter 
klarades också av före kafferasten. Ungdomsverksamheten ser ut 
att göra framsteg och får anses populär.

Ebba Ettemo och Hannah Lundgren visade bilder och berät-
tade om deras deltagande i Feva-VM i Italien med 200 jollar på 
startlinjen.

Niklas Larsson berättade och visade bilder när Gibon Sailing 
Team seglade Nordiskt Mästerskap i Norge.

Mats Wahlberg, lagledare för klubbens lag i Allsvenskan i segling 
berättade om hur det gick för klubbens olika lag i delseglingarna 
runtom i landet. Vi fick också en inblick och tankar kring nästa 
års förutsättningar i Allsvenskan.

Uppland/Gästriklands Seglarförbund (UGSF) har årsmöte den 
30 november med föregående diskussioner.

SM för Neptunkryssare arrangeras av USS den 24-27 juni 2020.

Hösten går mot vinter
Nu närmar sig året sitt slut. Tack till alla som på olika sätt är 
aktiva i USS och inte minst alla idogt arbetande funktionärer. 
Den sedvanliga julbordskryssningen som är en uppskattning av 
all den tid och det arbete funktionärerna lägger ner är nu nära. 
Ett ljus i höstmörkret är också den årliga Luciapuben när vi får 
tillfälle till firande och umgänge.

När vi passerat vintersolståndet den 22 december kan vi börja 
blicka framåt mot ljusare tider igen. Först hoppas vi på bra isar 
för isjakterna och den nya kitesporten som kan segla både på is 
och vatten.

För att möta det kommande året och båtsäsongen på ett bra och 
förberett sätt krävs insatser även vintertid. Klubbens båtar behö-
ver ses över och rustas under vintern. Bl a brukar 60-plusgänget 
göra en mycket uppskattad insats där. I hamnen ska förstås en 
del arbete utföras när isen lagt sig.

Glöm inte att anmäla deltagande i aktivitetsarbete. Tänk på att 
vi är en ideell förening som bygger på allas engagemang och 
medverkan.

På nyårsdagen efter kl 12:00, kan man börja boka in en bra natt 
för hamnvakten den kommande båtsäsongen.

Jag hoppas att år 2020 blir ett riktigt bra år för dig, Upsala Se-
gelsällskap och för sjölivet!

Lars H Ericsson
Ordförande
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Årsmöte 2020
14 mars

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Kl 16:00

för närvarande finns
ingen information om

eventuell fördragshållare.
För aktiviteter på 

årsmötet är
Upsala Segelsällskaps
hemsida uppdaterad

Gå till
www.uss.nu

Efter mötet bjuder klubben på fika.

USS aktiviteter under året
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
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

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
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Expedition

Expeditionen hålls öppen i klubbhuset  
tisdagar klockan19:00-20:00

Januari 21 
Februari 18
Mars 3, 17
April 7, 14, 21, 28
Maj 5, 12, 19, 26
Juni 2, 9, 16
 

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

KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = Kryssarklubben
SM = Svenska Mästerskapet

Kalendariet: 
Dec 2019 - mars 2020

December
v49 3 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v49 7 lö 12:00 - 22:00 Funktionärer - Julbord
v50 13 fr 08:00 - USS Aktuellt distribueras
v50 14 lö 18:00 - Lucia-Pub KH

Januari
v1 1 on 12:00 - Vaktlistan läggs fram KH
v2 7 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v2 11 lö - 23:59 Verksamhetsberättelse
v2 11 lö - 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 1 
v4 21 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v4 25 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K

Februari
v5 1 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K
v6 8 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K
v6 8 lö 12:30 - Styrelsemöte Budget KH
v7 14 fr 08:00 - USS Aktuellt 1 distribueras 
v8 18 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v8 23 sö - 23:59 LOK-stöd
v9 25 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v9 28 fr - 20:00 Vaktlista tas in KH
v9 29 to - 18:00 Båtmässan Älvsjö 

Sista anmälningsdag
Mars

v10 3 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v10 7 lö 09:00 - Båtmässan Älvsjö - bussresa
v11 14 lö 16:00 - Årsmöte KH
v11 14 lö 18:00 - PUB i anslutning till årsmöte KH
v12 16 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v12 17 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v12 22 sö 14:00 - 16:00 Solskensgrill KH
v13 29 sö 00:00 - Sommartid - ställ fram klockan 
v14 31 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
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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

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

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

Uppsala/Skarholmen

Lördag 14 december  
Klockan 18.00

i USS klubbhus

Rikligt med mat och dryck 

som vanligt till 
självkostnadspris.

(150 kr)

Vi bjuder på glögg  
och pepparkakor

Med vänlig hälsning 

Annicka och Yvonne

Klubbmästeriet

Lucia Pub

Båtmässan  
”Allt för sjön”

Vi åker buss till båtmässan
Lördagen den 7 mars

I resan ingår buss och inträde

(garderob i bussen)

Anmälan senast 29 februari
till: batm@uss2.se
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I Uppsala bedrivs issegling av medlemmar i Ekolns segel-
klubb, Uppsala kanotförening och Upsala segelsällskap i sam-
verkan. Uppsala issegling har uppstått som en inofficiell sam-
manslutning av isseglare från Uppsalas segelklubbar. Skälet till 
detta är bland annat att man blir fler som seglar vid varje till-
fälle och det helt enkelt är roligare att segla fler tillsammans.

Isjaktseglingen bedrivs med utgångspunkt från Ekolns Segel-
klubbs hamn eftersom isen i Vårdsätraviken lägger sig tidigare 
än utanför UKF och USS där Fyrisån håller vattnet öppet 
längre på hösten och öppnar isen tidigare på våren. ESKs hamn 
ger en längre säsong än om isseglingen bedrivits från något an-
nat ställe. Normalt sett pågår isseglingssäsongen från mitten av 
december till slutet av mars. 

Under försäsongen tar sig seglare från Uppsala till grunda sjöar 
i Uppsalas närhet, till exempel Bredsjön, Tämnaren och Fy-
singen. Redan den 28 november 2018 seglades det i organiserad 
form på Tämnaren. 

Under säsongen 2018/2019 deltog seglare från Uppsala isseg-
ling i samtliga DN sällskapets rankingseglingar och i SM för 
DN-jakt. 

Ungdom
Ungdomsverksamheten i Uppsala issegling har lyckats att få fram 
en grupp juniorer som tävlar på internationell juniornivå och 

även är konkurrenskraf-
tiga på svensk elitnivå. 

På junior WM i Polen 
placerade sig våra junio-
rer på 11 och 25 plats. 
EM som följde direkt 
efter placerade de sig på 
11 och 16 plats. 

Klubbmästerskapet 
vanns också av en av 
juniorerna Axel Steff-
ner som bland andra 
slog den tidigare seni-
orvärldsmästaren från 
Polen som ställde upp i 

vårt klubbmästerskap. Bäste junior på rankingseglingarna blev 
Wilhelm Alness.

Issegling i Uppsala  
2018/2019

www.viskanspa.se

VISKAN DALARÖ

viskanspa.se

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

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

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

VISKAN SPA – Spabad för svenska förhållanden.

Välkommen in till oss så berättar vi mer!
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www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

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

Senior
Seniorerna seglar huvudsakligen på Ekoln utan organiserad 
tävlan. En mindre grupp seniorer har deltagit på nationella 
rankingseglingar, bla den av ESK arrangerade på Storsjön. 
Björn Ekstöm deltog på VM för veteraner (60+) som seglades i 
Finland.  

Under åren har grupp efterfrågade seglingsfunktionärer vuxit 
fram ur Uppsala issegling.  Från USS Kjell Mattsson och Pia 
Mattsson, från UKF Bo Bergman och Ragnar Jalakas från ESK. 
Gruppen anlitades bla av DN Sällskapet för att arrangera SM på 
Storsjön. Kjell Mattsson belönades av DN Sällskapet med ut-
märkelsen Årets ledare 2019.

Uppsala issegling har införskaffat nytt material, till exempel 
en isseglingscontainer som rymmer elva ICE-optimister, fyra 

DN-jakter och en dub-
beljakt som används 
i ungdoms-  och in-
troduktionssegling för 
vuxna. Därtill har ny 
banläggningsutrustning 
och en täckt släpvagn 
på 5 meter, som använ-
das för att transportera 

isjakter och utrustning som används vid arrangemang som inte 
kan genomföras på Ekoln, införskaffats.

Framtidsplaner
Till vintern planerar Uppsala issegling att bedriva ungdomsverk-
samhet med ICE Optimister och DN-jakter, prova på segling 
för vuxna med DN och att arrangera träningar och tävlingar. 

Vi kommer också medverka i arrangörsstaben för veteran EM 
som ska arrangeras i Sverige. Från Uppsala issegling kommer 
minst fyra seglare delta i tävlingen. 

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

Kjell Mattsson USS   070-579 43 45 
Björn Ekström UKF  070-655 41 10  
Ragnar Jalakas ESK  070-319 08 48 
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Referat från medlemsmötet 6 november
Text: Anna-Karin Theelke.  Bild: Jonas Ettemo

Höstens medlemsmöte hölls onsdagen 
den 6/11 och lockade ett femtiotal med-
lemmar att komma till klubbhuset för 
att applådera årets pristagare och sedan 
lyssna på några av klubbens framgångs-
rika tävlingsseglare som berättade om 
sommarens kappseglingsäventyr.

Mötet inleddes med att ordförande Lars H 
Ericsson hälsade alla närvarande välkomna 
innan pristagarna fick komma fram och ta 
emot sina priser och pristagare för 2019 års 
seglingssäsong blev:

USS Vandringspris Flitpris Ungdom, återuppsatt detta år, 
gick till Ebba Ettemo och Hannah Lundgren för sin tränings-
flit och höga närvaro vid ungdomssektionens kvällsseglingar.  

UKF Vandringspris till Tränare under 25 år tilldelades 
Algot Andersson för sina strålande insatser som ansvarig 
juniorledare 

USS Uppmuntrings-
pris till ungdom gavs till 
Benjamin Samuelsson 
och Ville Wrammert, två 
duktiga och engagerade 
juniorledare som alltid 
ställer upp och jobbar 
vid kvällsträningarna.  

Årets debutantpris delades av Sofia Lennerstrand och Lydia Ema-
nuelsson som båda gjorde strålande insatser i sina respektive besätt-
ningar i klubbens framgångsrika allsvenska lag.

Alla ungdomar fick förutom sina priser 
även blommor och biobiljetter.
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Det återuppsatta USS Vandringspris Flitpris kvällsseglingar, endast USS:are, gick till IF-
båtseglarna Team Modesty (Åsa Hagström, Anna-Karin Theelke och Per Stålhandske).

Vandringspriset ESK-USS totalsegrare för årets kvällsseglingar 
vanns av ESK-seglaren Tony Karlsson

USS Cup, vandringspris för höstens kvällsseglingar, vanns av 
Staffan Eklund.

Priset för midsommarens Gubbsegling på Klinten togs hem av  
Bo Larsson och Olle Lavemark (ej närvarande).



12 uss aktuellt nr 4 2019

Nytt pris för året är klubbmästerskapet i sprint, en tävling som anordnades i samarbete 
med ESK. Tävlingen seglades med tvåmannalag i både Två-krona och 606 och årets USS-
mästare blev Team Hälge som utgjordes av Anna-Karin Theelke och Pontus Rosberg

Gubb o gumm
Priset för midsommarens Gubbsegling på 
Klinten togs hem av Bo Larsson och Olle 
Lavemark. De får som, seden bjuder inte, 
bara äran och pokalen utan också det he-
dersamma uppdraget att arrangera näs-
ta års Gubb- och gumsegling. Dessvärre 
blåste resten av tävlingen bort varför vare 
sig vandringspriset till bästa gumma eller 
glitterpokalerna, Midsommarpokalen för 
flickor respektive pojkar, kunde delas ut. 

Kristallkulan
Efter prisutdelningen bjöd ordförande på 
en framtidsspaning med tankar om vad som 
kan tänkas vänta klubben i framtiden och 
därefter följde några informationspunkter

Varvet
Klubben har ett nytt varvskontrakt där det 
ställs nya krav på miljöbilagans utform-
ning. För att genomföra detta arbete finns 
förslag att skapa en referensgrupp ledd av 
miljöansvarig George de Gooijer. Den som 
är intresserad av att delta i detta arbete kan 
kontakta miljöansvarig.

Båtansvar
En utredning pågår rörande fördelning av 
båtansvaret och struktur hos kappsegling 
och ungdomssektionerna. Detta arbete 
kommer bl a att utmynna i ett förslag till 
stadgeändring. Förslag till nya stadgar skall 
presenteras inför årsmötet där beslut om 
stadgeändring kan tas.

Vakanser i styrelser
Årets årsmöte infaller den 14/3 och val-
beredningens ordförande presenterade de 
poster som skall nybesättas vid mötet. Ex-
empelvis efterfrågades förslag på intressera-
de till posterna som hamnchef, intendent 
och ansvariga för båtarna.

Kort presentation av Uppland-Gästrik-
lands seglarförbund, dvs distriktsförbund 
inom Svenska seglarförbundet. Även här 
finns flera styrelseposter som söker nya 
innehavare och intresserade av detta upp-
manades att ta kontakt med Per Nilson, 
USS vice ordförande och sammankallande 
i UGSF valberedning.

Tävlingar
Efter detta presenterade kappseglings och 
ungdomssektionerna årets verksamhet. 
Kappseglingsansvarig, Ulf Wrange, kunde 
berätta om ett intensivt år med ffa klub-
bens debut i Allsvenskan som slutade med 
en hedrande åttondeplats bland 16 lag och 
därmed bästa nykomling samt ett säkrat 
kontrakt till kommande säsong. 

Nästa år kommer laget att få tampas med 
ESK som åter kvalade in. Under hösten 
kommer en samling av det allsvenska laget 
att göras för att sammanfatta lärdomarna 
från årets säsong och vässa taktiken inför 
kommande år. 

Förutom allsvenskan har klubben arrang-
erat USS-regattan och Två-krona SM som 
även i år blev ett mycket lyckad arrange-

mang. Nytt för i år var, som tidigare pre-
senterats, den KM-sprintcup som samar-
rangerats med ESK. 15 lag var anmälda 
och ett regnigt väder till trots stod alla lag 
på startlinjen.  

Förutom dessa kappseglingar har klubben 
varit representerad på flera SM, Mästar-
nas Mästare och även ett par regattor på 
internationell nivå. Till kommande år pla-
neras USS-regattan men också ett SM för 
Neptunkryssare. 

Även ungdomssektionen har haft en lyck-
ad säsong med mellan 20-30 deltagare per 
kväll på tisdagar och torsdagar och ett full-
bokat vuxenläger under sommaren. Enligt 
ansvarig, Per Ek, har verksamheten bra för-
utsättningar med duktiga juniorledare och 
väl fungerande båtar och planen är att ut-
veckla verksamheten till nästa år med yt-
terligare en vuxenlägervecka och en till två 
Klintenlägerveckor.

Efter informationsblocket följde en fika-
paus där klubbmästeriets Annicka Lave-
mark och Yvonne Strandell dukat upp fika.

Follonica i Italien
När fikat avnjutits började Ebba Ettemo 
och Hannah Lundgren att berätta om sitt 
äventyr vid VM för RS-Feva som avgjordes 
i Follonica i Italien. En stor regatta där de 
slutade runt 130 plats av drygt 200 båtar. 
Under hösten har de också seglat Olympic 
Class Regatta i Saltsjöbaden där målet var 
att ta sig till pallplats vilket de också lycka-
des med genom en fin tredjeplats.

J/70 och Gibon
När tjejerna berättat färdigt tog Niklas 
Larsson vid och visade bilder från sin, An-
ders Attelinds, Andreas Segers och Chris-
ter Olssons tur med j70 och Gibon Sailing 
Team till nordiska mästerskapen i norska 
Hankö. Laget seglade mycket bra och kom 
hem med en delseger och en total 12 plats 
av 33 båtar i bagaget.

Allsvenskan
Kvällen avslutades därefter av Mats Wahl-
berg, lagledare för USS allsvenska lag, med 
en resume av klubbens väg till allsvenskan 
och säsongens delseglingar i Strängnäs, 
Malmö, Örnsköldsvik och Västerås.

Kvällens möte var välbesökt och det var 
nog många som lämnade klubbhuset 
med härliga tankar på kommande kapp-
seglingar till sommaren.

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

WWW.SIDENSELMA.SE

ANGE KOD: 
SEGEL

1 0 %

MINIMERA PACKNINGEN
PÅ BÅT & RESA! 

 badlakan 100:-
    reselakan 680:-                    

morgonrock 980:-

 SIDEN TILL SJÖSS! 

TENNISTRÖJA 1200:- Kraftigt premiumsilke i mjuk trikå, oslagbar silkeskvalité som saknar motsvarighet i Europa. 

SIDENSJAL OSTINDIEFARAREN 
GÖTHEBORG 500:-
Fantastiskt motiv i 

premiumsilke. 

            480:- 

SIDENSJALAR KONSTMOTIV 480:-

SOVMASK 
150:-

SIDENÖRNGOTT 250:-

minimerar friktion

            980:- 

siden-
sockar 
80:- 
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Kv 8

Kv 5

Kv 5

Kv 5

Kv 4

Kv4

Kv 4

Kv 1

Kv 2

Kv 6

Kv 7 Kv 7

Kv 3
Kv 2

0 10 20 30 40 50
m

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.

Kvarter 2, 3  24 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  25 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  26 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  2 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  3 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  5 maj  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  6 maj  kl 15:00 - 19:00

Tider sätts upp på anslagstavlorna ca 2 – 3 veckor före.

Uppställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet.

Varvsgruppen Sjösättning 2020 (Preliminära datum)

Sjösättningsrampen 
bör ej nyttjas under 

upptagningsdagarna.

Märkning
• Alla uppställningsanordningar skall vara 

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

• Omärkta, kvarvarande master kommer 
att lyftas bort efter sjösättning/upptag-
ning för ev skrotning.

• Alla master som förvaras i mastskjulet 
måste vara märkta med namn och tele-
fonnummer. Spridare skall vara avmonte-
rade. Inga master får ligga kvar på bock-
arna utanför mastskjulet. De bör flyttas 
snarast möjligt.

• Varvsgruppen kommer att genomföra 
en besiktning av samtliga uppställnings-
anordningar och där dessa befinns vara 
dåliga, kommer ägaren kontaktas för 
åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande 

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

• I båtarna får under varvsperioden ej för-
varas: gasoltuber, lösa dunkar med bräns-
le (diesel, bensin etc) eller andra lättan-
tändliga 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 an-

vändas 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 

listorna i pärmen som finns i klubbhuset.

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

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. 

Information från 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.
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Nu när alla båtar står på land, så kan jag konstatera att upptag-
ning fungerade i stort bra och med få sura miner för en viss 
väntan emellanåt.

I mitten av oktober, gjorde vi en översyn av båtarnas uppställ-
ningsanordningar, att båtarna var märkta med namn och tele-
fonnummer och att stegarna var fastlåsta. Vi kollade också att 
uppställningsanordningarna var i skick, dels för säker uppställ-
ning och dels att de uppfyller varvets krav på ihopfällbarhet.

Märkning
Märkningen var förhållandevis väl genomförd. Däremot var 
det en hel del stegar, som inte var fastlåsta. De som har upp-
ställningsanordningar, som ej uppfyller varvets krav, kommer 
att delges detta i samband med sjösättningen. Vad som det 
slarvas väldigt mycket med är märkning av master!

Var för ska vi då märka båtar, master och låsa fast stegarna? Att 
båten ska vara märkt beror på att om något händer med din 
båt, så ska andra på varvet kunna kontakta dig. Att vi ska låsa 
fast stegarna beror inte på stöldrisken av din stege, utan att nå-
gon tar en olåst stege och klättrar upp i någon annans båt och 
stjäl något. Det har hänt! Och slutligen, varför ska vi märka 
master? Jo för att när det är dags för påmastning, ska man 
kunna kontakta den, som eventuellt ligger utanför din mast 
och kunna få hjälp med framtagningen!

Vi söker...
Det finns en hel del arbete, som behöver göras på varvet under 
vintern-våren och efter sjösättningen, det finns också ett behov 
av lite föryngring av varvets funktionärer. Så om du känner 
för att ta på dig någon roll, som varvsfunktionär, så ta kontakt 
med varvschefen, Göran Bohlin.

Vad som vi framför allt har behov av på varvet är:

1 Vi behöver ytterligare några för traktorkörning, för att för-
dela ut jobbet. Om du är intresserad, har traktorkort, eller 
vill utbilda dig, så hör av dig till varvschefen.

2 Vi behöver en självgående snickare, med egen verktygslåda, 
för en del reparationsarbeten på byggnaderna vid varvet.

3 Vi behöver någon, som har goda kontakter inom schakt- 
och markarbetesbranschen, eller har eget företag inom 
den branschen, för utförande av en del markarbeten, vid 
varvet.

Givetvis kommer detta att räknas som aktivitetsarbete! Hör av 
dig till varvschefen.

För övrigt finns det gott om övriga arbetsuppgifter på varvet, 
som aktivitetsarbete!

Sjösättning
Slutligen kan jag meddela att sjösättning blir 24-25-26 april 
och den 2-3maj. Det pågår förhandlingar med kranföretaget, 
att starta kl. 07:00 på fredagen den 24 maj och inte, som bruk-
ligt kl. 11:00. Mer om detta, så småningom!

Och inte minst! Åk ner till varvet lite då och då och titta till 
era båtar! Kolla då att stöttor och annat är ansatta, det kan 
hända att marken förändras, i samband med tjälen!

Varvschefen

Varvet
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Regler och anvisningar  
för registrering av hamnvakt

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

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

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

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

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

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

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

Vaktchefen

OBS! Inga nummerlappar kommer att läggas ut.
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Utbyggnad av mark
USS började 1928 anlägga sin nu-
varande hamn vid Skarholmen. 

Hamnområdet
Från det nuvarande staketet fram 
till bryggorna har USS anlagt 
mark.

Hamnområdet används 
av USS-medlemmar och i 
den daglig ungdoms- och 
kappseglingsverksamheten. 

Området är nödvändigt för ge-
nomförande av ”kringarrang-
emang” och deltagarservice i sam-
band med anordnande av större 
kappseglingar och andra båtar-
rangemang med deltagare från 
hela landet. 

Ideellt arbete
Genom egna medel och arbets-
insatser har medlemmarna under 
årens lopp byggt upp USS hamn-
anläggning till vad den är idag. 

Bild över hamnen 1944.

Bild över hamnen 1990.

Uppbyggnad av hamnanläggningen.

Hamnens utbyggnad genom åren
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Sedvanlig Oktoberfest 

40 tal medlemmar närvarar. 

God mat som levererats från 52:ans smörgåsbutik.

Klubbmästeriet /Annicka och Yvonne

Oktoberfest
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Företagare 
blåsta på 
miljoner av 
sjöräddare

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

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

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

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

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

Johan Henriksson, vd på Verisec

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

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  1 9 0 7.
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Skydda dig  
mot båtstölder
I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar 
om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan fö-
rebygga på flera sätt. Till exempel genom att se över stöldskyddet, 
tillsammans hålla extra uppsikt och vara uppmärksam på vilka som 
rör sig i hamnen och på båtförvaringsplatser. 

www.polisen.se/halland 

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

Kontakta polisen vid misstanke

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

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

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

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

Larmtjänst, försäkrings- och båtbranschen. 

Mer information om båtsamverkan finns på www.polisen.se

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

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

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

Råd för att förhindra stölder  
ur eller av din båt:

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

Se till att förankra båten med ett godkänt lås. 

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

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

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

se till att lamporna tänds vid olika tider. 

hålla båten snygg och ren från fågelspill. 

fälla ner eller öppna kapellet då och då. 

sätta upp flaggan. 

hänga ut en handduk eller dylikt. 

ösa båten regelbundet.

försöka få din båt att se ”bebodd” ut. 

Ring 112
– vid larm eller pågående brott

Ring 114 14
– när du vill anmäla brott,  

tipsa Polisen eller har frågor

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

klicka på fliken Aktuellt och sedan fliken Projekt och aktuella frågor

klicka på länken Båtsamverkan

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

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

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

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

Råd för att förhindra stölder  
ur eller av din båt:

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

Se till att förankra båten med ett godkänt lås. 

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

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

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

se till att lamporna tänds vid olika tider. 

hålla båten snygg och ren från fågelspill. 

fälla ner eller öppna kapellet då och då. 

sätta upp flaggan. 

hänga ut en handduk eller dylikt. 

ösa båten regelbundet.

försöka få din båt att se ”bebodd” ut. 

Ring 112
– vid larm eller pågående brott

Ring 114 14
– när du vill anmäla brott,  

tipsa Polisen eller har frågor

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

klicka på fliken Aktuellt och sedan fliken Projekt och aktuella frågor

klicka på länken Båtsamverkan

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

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

www.polisen.se/halland 

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

Kontakta polisen vid misstanke

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

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

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

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

Larmtjänst, försäkrings- och båtbranschen. 

Mer information om båtsamverkan finns på www.polisen.se

Du är alltid välkommen att ringa polisen om du misstänker brott.  
Vår uppgift är att förebygga, förhindra och utreda brott. 
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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 din båtklubb är du ju delägare i 
Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för 
medlemmar och smidig skadereglering. Och här har vi nu blivit ännu lite bättre. Hela 9 av 10 
är mycket nöjda med hur vi hanterar skadeärenden. 

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

” Tillsammans  
 skapar vi  
 Sveriges bästa 
 båtförsäkringar” 

U
TM

ÄR

KT BÅTFÖRSÄKRIN
G

  B
ÅTÄGARORGANISATIO

NER
N

A

Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.
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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
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31uss aktuellt nr 4 2019

AnslagstavlanAnslagstavlan

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

Manusstopp 11 Januari

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresserade  ung-
domar som saknar instruktörer och ledare.

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del  
i klubbens verksamhet.

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

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
ungdom@uss.nu
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Arkösund, 0705-80 81 24 
Dalarö, Jan Falkenberg, 0705-80 80 15
Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15
Hammarö, Isbjörn. 0705-80 81 51
Hasslö/Karlskrona, Tjb 840. 0705-80 81 32 
Hjälmaren, Vinön, 0705-87 80 78 
Karlsborg, Smulle, 0705-81 80 65
Kristinehamn, Tjb 842, 0705-80 81 50 
Kronoberg, Odd Fellow Kronoberg, 0766-31 77 26 
Mariestad, BG Nilson, 0768-77 24 10
Munsö, Mats Kleberg, 0705-80 81 19 
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Siljan/Runn, 0731-46 79 12 
Strängnäs, Snow Leopard, 0766-44 59 10  
Trosa, Enok, 0705-80 81 23 
Uppsala, 0708-16 51 11 
Vadstena, Vadstena Sparbank, 0705-80 81 54 
Visingsö, 0705-80 81 52 
Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT
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Sverige

porto betalt

posttidning 
retur till:

Upsala Segelsällskap
skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Güntherska 
Östra Ågatan 33

Välkomna till vårt Orangeri. 
Vi har fullständiga rättigheter!

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

018 - 13 07 57
#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 19:00

Lördag 
10:00 - 18:00

Söndag 
11:00 - 18:00


