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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
Vakant

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 Vakant
(Tommy Gustavsson)

miljo@uss.nu
0705 - 90 51 00

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

Vakant intendent@uss.nu 

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

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

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 Vakant 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

s18

USS:s organisation

Administration ”Admin”

Ordförande Valberedning

Kassör

Vice ordförande Revisorer

Sekreterare

Klubbmästare

Miljöansvarig

Data

Minnesfond

Veteraner

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

Mars 2017

Hamngruppen HamnvaktenEl

Kvartersbasar Kranskötare El

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & MarkBåtar

Klintengruppen El

Styrelsen Övriga funktioner

Tidning Internet Support

Ungdom

Ombud Mätningsman

Verksamhetsberättelse

s32

s14

s15

s34

Vad är det?

Isjakt på Orsasjön

Lucia
puben

s8

Mikael Eriksson

SIDENÖRNGOTT  

250:-

Bra för håret! 

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

SIDENSOCKAR 80:-  
Håller dig lagom tempererad i alla skor & pjäxor! 

Finns i alla storlekar. Mjuk mudd.

10 ANLEDNINGAR ATT ANVÄNDA SIDENÖRNGOTT: 
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! 

 

 MILJÖVÄNLIGT NATURMATERIAL

PACKTIPS
RESA, BÅT 

& VANDRING! 
 100:-

Resebadlakan   

←

 STUVA RÄTT MED SIDEN! 

 badlakan 100:-
    reselakan 680:-                    

morgonrock 980:-

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

ANGE KOD: 
SEGEL

1 0 %

WWW .SIDENSELMA.SE

SIDENUNDERSTÄLL  VINTERSIDEN

600:- 600:-

1. Naturligt temperaturreglerande  
2. Otroligt behagligt  
3. Siden är miljövänligt      
4. Torkar fort     
5. Inga underställ är skönare!  
    
  

6. Lent & hudvänligt
7. Lagom varmt på fjäll & inomhus,  
     på perrongen & kontoret
8. Torkar ej ut huden
9. Friktionsminimerande - KLIAR ALDRIG
10. Siden ger en bättre vardag! 

SIDENFILTAR 1500:-  
Mjuka & behagligt värmande. Miljövän-

ligt naturmaterial. Marin / naturvit. 

BABYFILT 380:-  
Naturvit 70X100cm  

Sidensjalar 50x50cm  200:- 

BADLAKAN 
       RÅSIDEN 250:-  

Miljövänliga resebadlakan. 165x85cm. 

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

ormalt borde väl marken vara täckt av snö och vattnet av is, men så är det 
inte när jag skriver detta. Det känns närmare till att dra fram gräsklipparen 
och vänta på att blomknopparna sticker upp. Kanske vi kan vänta oss en 
längre seglingssäsongen i framtiden?N

Vinter går mot vår
Det ser oroande ut för isseglarna, men ännu finns hopp om fina 
blanka isytor att susa fram på. Några ungdomar har tränat seg-
ling på öppet vatten, men kallt är det nog och man gör säkert 
allt för att inte ramla i.

Inom kappseglingen pågår planeringen för den kommande 
seglingssäsongen för fullt. Här diskuteras tävlingsdeltagande 
i allsvenskan, hur SM-tävlingen för Neptunkryssare och egna 
tävlingar ska arrangeras. Vi har ju framgångsrika tävlingsseglare 
på flera områden inom sällskapet så det gäller att skapa goda för-
utsättningar med vinnande koncept. Nu sysslar vi ju inte enbart 
med tävlingssegling så det är viktigt att skapa goda förhållanden 
och att göra det trevligt också för båtlivet i övrigt.

Ungdomssegling
Glädjande nog finns ett ökat intresse för segling hos den unga 
generationen och vi ska bedriva verksamhet med idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund. Min förhoppning är att 
vi inom USS ska fortsätta att skapa en god ungdomsverksamhet 
både idrottsligt och med god kunskap om den marina miljön 
och båtlivet.

Miljö och säkerhet
Det är redan nu bra att börja tänka på vilka miljöanpassade båt-
bottenfärger du får använda och om du måste utföra några om-
fattande åtgärder inför sjösättningen. Det är viktigt att vi som 
förening och som enskilda personer värnar om miljö och hälsa.

Tänk också på elsäkerheten. Det har visat sig att en del elsladdar 
är undermåliga för utomhusbruk. Detta kan leda till allvarliga 
olyckor och onödiga strömavbrott.

Det pågår ett arbete med att revidera vår miljöplan. Det arbe-
tet kan bli något tidsförskjutet. Vår miljöansvarige har arbets-
uppdrag en längre tid utomlands så en ny miljöansvarig person 
måste utses för det fortsatta arbetet.

Jag önskar alla en härlig vår på varvet eller där ni pysslar om er 
båt inför sjösättningen.

Aktivitetsarbete
Glöm inte att anmäla dig till aktivitetsarbete. USS är en ideell 
förening som bygger på allas engagemang och medverkan.

Information och planering
Verksamhetsansvariga arbetar nu för fullt med att lägga 
planer så det finns resurser för nödvändiga åtgärder. En 
sund och balanserad ekonomisk hushållning skapar bra 
verksamhetsförutsättningar.

Ett bra sätt att hålla sig informerad om USS verksamhet är att 
besöka hemsidan.

Årsmötet
Innan vi kommit fram till sjösättningen ska USS hålla sitt års-
möte för att ta ställning till förslag om stadgeändring, välja 
funktionärer och ta beslut om ekonomi mm. Kom och gör din 
stämma hörd. Kallelse och dagordning finns i tidningen.

Lars H Ericsson
Ordförande
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Medlemsmöte 2020
onsdag 13 maj

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Kl 18:00
Information för årets nya medlemmar.  
Sällskapets funktionärer berättar om 

verksamheten

19:00 
Allmänt medlemsmöte med information  

från styrelsen och verksamhetsgrenarna.
Efter mötet bjuder klubben på fika.

20:00 
Allmänt föredrag.  

Föredragshållare och ämne  
kommer att presenteras via  

föreningens hemsida och mejlutskick.

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

Välkomna till vårens
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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-ra-
dio 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

KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = Kryssarklubben
SM = Svenska Mästerskapet

Kalendariet: Feb - Maj
Febr

v5 1 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K
v6 8 lö 09:00 - 16:00 Hamngruppen - Arbetsdag K
v7 12 on 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 29 lö 20:00 - Båtmässan Älvsjö - sista anmäl-
ningsdag

Mars
v9 1 sö 20:00 - Vaktlista tas in KH
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

April

v14 2 to 10.00 - 20:00 Hjertmans Eventdag
v14 4 lö 09:00 - Klubbhus-städ KH
v14 4 lö 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 2 KH
v15 7 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v16 14 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 21 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 24 fr 17:30 - Varvsgrill 17-tiden V
v17 24 fr 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 2, 3 V
v17 25 lö 12:00 - Varvsgrill 12-tiden V
v17 25 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 V
v17 26 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 4 V
v18 28 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

Maj

v18 2 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 6, 7 V
v18 3 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 5 V
v19 4 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v19 5 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v19 5 ti 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 6 on 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 9 lö 10:00 - Klintenstäd K
v19 10 sö 10:00 - Klintenstäd K
v20 11 må 08:00 - USS Aktuellt 2 distribueras 
v20 11 må 18:00 - 21:00 Städning på varvet V
v20 12 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

v20 13 on 18:00 - 19:00 Medlemsmöte 
Nya medlemmar KH

v20 13 on 19:00 - Medlemsmöte KH
v20 14 to 18:00 - 20:00 Skrotning mtrl varvet V
v20 16 lö 10:00 - Familjedag Klinten K
v21 19 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v21 23 lö 12:00 - Örsundsbro-eskader (arr SXK) S
v22 26 ti 19:00 - 20:00 Expedition 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

Vi åker buss till båtmässan
Lördagen den 7 mars

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

I resan ingår buss och inträde

Pris 300 :-

Betalas på pg 27 98 47 - 8

(garderob i bussen)

Anmälan senast 29 februari
till: batm@uss2.se

Gillar du båtar?

Du som gärna vill jobba med båtar får nu en jätte-
chans att odla ditt intresse! USS söker medlemmar 
som kan sköta om klubbens båtar. 

Vi skulle behöva hitta 3 - 6 medlemmar som vill ta an-
svar för våra tre flottor av klubbägda båtar. Tanken är 
att 3 får huvudansvaret inom respektive verksamhets-
områden och ytterligare ca 3 finns med som ersättare. 

Praktiskt utförs arbetet vanligtvis med hjälp av andra 
engagerade medlemmar, där vårt 60-plus-gäng sedan 
flera år tillbaka spelar en viktig roll. Budgetansvaret 
ligger under respektive verksamhet.

De båtar det gäller är klubbens:

*   motorbåtar (intendenturens båtar)

*   segelbåtar med köl (606, kappseglingssektio- 
  nens båtar)

*   segeljollar (2-krona, RS FEVA, Laser, Opti- 
  mistjolle, ungdomssektionens båtar)

Intresserad? 
Vill du veta mer om vad uppdraget innebär? Kon-
takta vår avgående båtansvarige Janne Lundmark, 
janne@dimi.se , 0706 - 59 50 89, eller hör med 
undertecknad.

Välkommen att höra av dig!
Per Nilson 

vice ordförande
per.nilson@comhem.se
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FÖR EN SÄKER BÅTFÄRD - 
TA FÖRARINTYGET!

Förarintyg - båt
Upplägg: 8 tillfällen 
Kursstart: Torsdagar kl. 18.45-21.00 med start 27/2. 
Pris: 1495:- (ord.pris 2195:-)  
(Kostnad för kursmaterial och examination tillkommer.)

Kursledare: Per Nilson
Anmälan: Skicka ett mejl till  
malardalen@medborgarskolan.se 

Exklusivt för dig  

som medlem i USS!

Medborgarskolan har utbildat människor i över 50 år och 
erbjuder ett brett utbud av kurser som gör det både roligare 

och säkrare att vara till sjöss.  

www.medborgarskolan.se

För frågor gällande kurser inom sjöliv,  
kontakta: therese.thell@medborgarskolan.se

Varmt välkomna!

Tänk att någon finns där ena stunden,

hjälper och ställer upp även om han är uppbunden.

För att sedan vara för evigt borta,

minnena och dagarna är nu allt för korta.

Vi minns dig som den du var,

du som alltid kom med kloka svar.

När sommaren kommer med sol, hav och båt,

kommer vi alla tänka på din låt

”Sol, vind och vatten. Höga berg och djupa hav...”

Agneta Tollin

Mikael ErikssonIn Memorandum

Micke var en genuint snäll, varm, glad, 
hjälpsam och omtänksam person som 
rycktes bort allt för tidigt. Båtlivet från 
april till oktober var hans passion, att få 
åka ut till Klinten, fiska och bara vara. Han 
älskade barn och djur, han var en riktig 
lekfarbror, vilket alla barn som kom i hans 
väg uppskattade.

Han hjälpte andra med deras båtar och 
bilar i sin egenskap som mekaniker. Han 
gav alltid en hjälpande hand, ställde upp 
för andra.

Andra intressen var natur, historia och 
musik.

Agneta Tollin

KLUBBDAG
Torsdag 2/4 2020 - Klockan 10-20

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

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

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

Välkommen!

Sylveniusgatan 5 | Uppsala | uppsala@hjertmans.se | 018-10 99 45 | www.hjertmans.se
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Årsmötet 2020
lördag 14 mars kl 16:00

Vid årsmötet kommer styrelsens förslag till stadgeändring 
att behandlas under punkt 12 i dagordningen. Ändringsför-
slaget kan läsas på sidan 9-10 i denna tidning.
När årsmötet avslutats bjuder klubbmästeriet på pub.

Väl mött i USS klubbhus
Styrelsen

Dagordning vid USS årsmöte lördag den 14 mars 2020

Mötets öppnande
  1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5.  Fastställande av föredragningslista.

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

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

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

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

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

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

12.  Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring.

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

14.  Val.

  a) Val till styrelsen.

  b) Val av vaktchef.

  c) Val av isseglingsansvarig.

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

  e) Val till Minnesfondens fondstyrelse.

  f ) Val till övriga förtroendeposter.

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

15.  Veteranskepparnas representanter tillkännages.

16.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4.

Mötets avslutande
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Nuvarande lydelse Förslag till ny lydelse 

3 kap  Årsmöte och övriga medlemsmöten 

5 §  Ärenden vid årsmötet 

  13. Val av 

 f)  halva antalet ledamöter i kappseglingssektionen 
för en tid av två år; 

 g)  halva antalet ledamöter i ungdomssektionen 
för en tid av två år; 

3 kap  Årsmöte och övriga medlemsmöten 

5 §  Ärenden vid årsmötet 

  13. Val av 

 f)  vaktchef för en tid av ett år 

 g)  isseglingsansvarig för en tid av två år 

. 

6 kap  Styrelsen 

1 §  Sammansättning 

Suppleanter för sekreterare, hamnchef, varvschef, 
intendent, klubbmästare och Klintenchef väljs vid 
årsmötet. Suppleant för kappseglingsansvarig utses av 
kappseglingssektionen. Suppleant för 
ungdomsansvarig utses av ungdomssektionen. 

6 kap  Styrelsen 

1 §  Sammansättning 

Suppleanter för kappseglingsansvarig, ungdomsansvarig, 
sekreterare, hamnchef, varvschef, intendent, klubbmästare 
och Klintenchef väljs vid årsmötet. 

7 kap  Övriga föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan 

Idrottsverksamhet 

Sällskapet ska för sin idrottsliga verksamhet ha 
följande sektioner/kommittéer/: 

Ungdomssektionen 

Sektionen ska skapa trivsel och aktiviteter för 
ungdomar i USS. Målsättningen är att bibringa 
ungdomarna kunskaper i båtliv och sjömanskap. 
Sektionen ska även verka för att få fram duktiga 
kappseglare i USS. 

Sektionen leds av ungdomsansvarig består dessutom 
av 6 personer som blivit valda enligt 3 kap 5 § punkt 
13 g. 

Sektionen utser själv ansvarsområden bland de valda 
och vem av de valda som ska vara suppleant vid 
styrelsemöte. 

Kappseglingssektionen 

Sektionen ansvarar och verkar för den idrottsliga 
inriktningen i USS med segling och issegling. 

Sektionen leds av kappseglingsansvarig och består 
därutöver av 6 personer som blivit valda enligt 3 kap 
5 § punkt 13 f. En av dessa väljs till 

7 kap  Övriga föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande 
föreningsorgan 

Idrottsverksamhet 

Sällskapet ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande 
sektioner/kommittéer/funktionärer: 

Ungdomssektionen 

Sektionen ska skapa trivsel och aktiviteter för ungdomar i 
USS. Målsättningen är att bibringa ungdomarna kunskaper i 
båtliv och sjömanskap. Sektionen ska även verka för att få 
fram duktiga kappseglare i USS. 

Sektionen leds av ungdomsansvarig och vice 
ungdomsansvarig. Övriga sektionsledamöter utses av 
styrelsen efter förslag av ungdomsansvarig. Sektionen 
fördelar själv ansvarsområden bland ledamöterna. 

 

 

Kappseglingssektionen 

Sektionen ansvarar och verkar för den idrottsliga 
inriktningen i USS med segling och issegling. 

Sektionen leds av kappseglingsansvarig och vice 
kappseglingsansvarig. Övriga sektionsledamöter utses av 
styrelsen efter förslag av kappseglingsansvarig. Sektionen 
fördelar själv ansvarsområden bland ledamöterna.  

Förslag till stadgeändringar
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isseglingsansvarig. 

Sektionen utser själv ansvarsområden bland de valda 
och vem av de valda som ska vara suppleant vid 
styrelsemöte. 

Administrativ verksamhet 

Sällskapet ska för sin administrativa verksamhet ha 
följande sektioner/kommittéer/: 

Hamngruppen 

Gruppen leds av hamnchef och vice hamnchef. 
Övriga medlemmar utses av styrelsen efter förslag av 
hamnchefen. 

 

 

 

Varvsgruppen 

Gruppen leds av varvschef och vice varvschef. Övriga 
medlemmar utses av styrelsen efter förslag av 
varvschefen. 

Klintengruppen 

Gruppen leds av Klintenchef och vice Klintenchef. 
Övriga medlemmar utses av styrelsen efter förslag av 
Klintenchefen. 

Intendenturgruppen 

Gruppen leds av intendent och vice intendent. 
Övriga medlemmar utses av styrelsen efter förslag av 
intendenten. 

Klubbmästerigruppen 

Gruppen leds av klubbmästare och vice 
klubbmästare. Övriga medlemmar utses av styrelsen 
efter förslag av klubbmästaren. 

Plangruppen 

Gruppen håller kontakt med kommunens tjänstemän 
och politiker i frågor som berör framtida lokalisering 
och kommunal planering. Gruppens 
sammankallande och övriga medlemmar utses av 
styrelsen. 

Isseglingsansvarig 

Inom kappseglingssektionen leder isseglingsansvarig 
sällskapets issegling och företräder sällskapet gentemot 
Svenska Isseglarförbundet. 

Administrativ verksamhet 

Sällskapet ska för sin administrativa verksamhet ha följande 
sektioner/kommittéer/funktionärer: 

Hamngruppen 

Gruppen leds av hamnchef och vice hamnchef. Övriga 
ledamöter i gruppen utses av styrelsen efter förslag av 
hamnchefen. 

Vaktchef 

Bevakningen av sällskapets och medlemmarnas båtar leds av 
en vaktchef. 

Varvsgruppen 

Gruppen leds av varvschef och vice varvschef. Övriga 
ledamöter i gruppen utses av styrelsen efter förslag av 
varvschefen. 

Klintengruppen 

Gruppen leds av Klintenchef och vice Klintenchef. Övriga 
ledamöter i gruppen utses av styrelsen efter förslag av 
Klintenchefen. 

Intendenturgruppen 

Gruppen leds av intendent och vice intendent. Övriga 
ledamöter i gruppen utses av styrelsen efter förslag av 
intendenten. 

Klubbmästerigruppen 

Gruppen leds av klubbmästare och vice klubbmästare. 
Övriga ledamöter i gruppen utses av styrelsen efter förslag av 
klubbmästaren. 

Plangruppen 

Gruppen håller kontakt med kommunens tjänstemän och 
politiker i frågor som berör framtida lokalisering och 
kommunal planering. Gruppens sammankallande och övriga 
ledamöter i gruppen utses av styrelsen. 

2 §  Instruktioner 

Sällskapets styrelse ska, i särskild instruktion eller på 
annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som de underliggande organen har. 

2 §  Instruktioner 

Sällskapets styrelse ska, i särskild instruktion, arbetsordning 
eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som de underliggande organen har. 

 1 
 

Nuvarande lydelse Förslag till ny lydelse 

3 kap  Årsmöte och övriga medlemsmöten 

5 §  Ärenden vid årsmötet 

  13. Val av 

 f)  halva antalet ledamöter i kappseglingssektionen 
för en tid av två år; 

 g)  halva antalet ledamöter i ungdomssektionen 
för en tid av två år; 

3 kap  Årsmöte och övriga medlemsmöten 

5 §  Ärenden vid årsmötet 

  13. Val av 

 f)  vaktchef för en tid av ett år 

 g)  isseglingsansvarig för en tid av två år 

. 

6 kap  Styrelsen 

1 §  Sammansättning 

Suppleanter för sekreterare, hamnchef, varvschef, 
intendent, klubbmästare och Klintenchef väljs vid 
årsmötet. Suppleant för kappseglingsansvarig utses av 
kappseglingssektionen. Suppleant för 
ungdomsansvarig utses av ungdomssektionen. 

6 kap  Styrelsen 

1 §  Sammansättning 

Suppleanter för kappseglingsansvarig, ungdomsansvarig, 
sekreterare, hamnchef, varvschef, intendent, klubbmästare 
och Klintenchef väljs vid årsmötet. 

7 kap  Övriga föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan 

Idrottsverksamhet 

Sällskapet ska för sin idrottsliga verksamhet ha 
följande sektioner/kommittéer/: 

Ungdomssektionen 

Sektionen ska skapa trivsel och aktiviteter för 
ungdomar i USS. Målsättningen är att bibringa 
ungdomarna kunskaper i båtliv och sjömanskap. 
Sektionen ska även verka för att få fram duktiga 
kappseglare i USS. 

Sektionen leds av ungdomsansvarig består dessutom 
av 6 personer som blivit valda enligt 3 kap 5 § punkt 
13 g. 

Sektionen utser själv ansvarsområden bland de valda 
och vem av de valda som ska vara suppleant vid 
styrelsemöte. 

Kappseglingssektionen 

Sektionen ansvarar och verkar för den idrottsliga 
inriktningen i USS med segling och issegling. 

Sektionen leds av kappseglingsansvarig och består 
därutöver av 6 personer som blivit valda enligt 3 kap 
5 § punkt 13 f. En av dessa väljs till 

7 kap  Övriga föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande 
föreningsorgan 

Idrottsverksamhet 

Sällskapet ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande 
sektioner/kommittéer/funktionärer: 

Ungdomssektionen 

Sektionen ska skapa trivsel och aktiviteter för ungdomar i 
USS. Målsättningen är att bibringa ungdomarna kunskaper i 
båtliv och sjömanskap. Sektionen ska även verka för att få 
fram duktiga kappseglare i USS. 

Sektionen leds av ungdomsansvarig och vice 
ungdomsansvarig. Övriga sektionsledamöter utses av 
styrelsen efter förslag av ungdomsansvarig. Sektionen 
fördelar själv ansvarsområden bland ledamöterna. 

 

 

Kappseglingssektionen 

Sektionen ansvarar och verkar för den idrottsliga 
inriktningen i USS med segling och issegling. 

Sektionen leds av kappseglingsansvarig och vice 
kappseglingsansvarig. Övriga sektionsledamöter utses av 
styrelsen efter förslag av kappseglingsansvarig. Sektionen 
fördelar själv ansvarsområden bland ledamöterna.  
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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!

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

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

Solskensgrill
Söndag 22 mars
14:00 - 16;00

Välkomna

Klubbhusstäd
Lördag 4 april

Klintenstäd
lördag och söndag 9-10 april 

Vårstädning med start 10:00. 

USS bjuder på mat på lördag 18:00.

Dryck medtages

Väl mött med uppkavlade ärmar
Rune Larsson

Varvsgrill
Fredag 24 april från kl 17:00 

Lördag 25 april från 12:00

Familjedag på Klinten 16 maj
Grill och tårtkalas. start 10:00
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När vi tar upp våra båtar för vintern är det lätt att se att 
många har problem med att få den aktra slingen in un-
der båten. Det händer också att den hamnar på axeln el-
ler drevet med skador som följd.

Ett sätt att undvika det problemet är att förbereda en 
”pilotlina”. 

Jag förbereder en lina redan när båten ligger på land. Drar 
linan från relingslist  till relingslist under båten. Linan ska 
naturligtvis vara mycket längre än så.

Den markeras med till exempel tejp vid relingslisten. Då 
vet du att linan hamnar rätt och inte över drev eller axel 
när du drar den under båten inför upptagningen på hösten.

Redan när båten ligger vid USS hamn brukar jag fästa en 
ringnyckel eller annan tyngd mitt på linan. Sen sänker jag 
ner linan och drar den under rodret till rätt position. Då 
hissar jag upp tyngden på ena sidan och tar bort den innan 
jag spänner upp linan igen och kontrollerar att mina mar-
keringar kommer rätt.

Den måste spännas så att den sitter kvar på sin plats under 
färden till varvet och upptagningen. 

När min båt ska upp så lossar vi ena sidan av slingen och 
fäster pilotlinans ena ände i slingen. Det är sen bara att dra 
slingen under båten och den kommer på sin rätta plats.

Du slipper nu krånglet att föra slingen akterifrån under 
rodret.

Det är nu innan sjösättning som det är dags att förbereda 
pilotlinan och lägga undan den till höstens upptagning. 

Bengt Persson
ANEGADA

Pilotlina – vad är det?
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SIDENÖRNGOTT  

250:-

Bra för håret! 

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

SIDENSOCKAR 80:-  
Håller dig lagom tempererad i alla skor & pjäxor! 

Finns i alla storlekar. Mjuk mudd.

10 ANLEDNINGAR ATT ANVÄNDA SIDENÖRNGOTT: 
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! 

 

 MILJÖVÄNLIGT NATURMATERIAL

PACKTIPS
RESA, BÅT 

& VANDRING! 
 100:-

Resebadlakan   

←

 STUVA RÄTT MED SIDEN! 

 badlakan 100:-
    reselakan 680:-                    

morgonrock 980:-

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

ANGE KOD: 
SEGEL

1 0 %

WWW .SIDENSELMA.SE

SIDENUNDERSTÄLL  VINTERSIDEN

600:- 600:-

1. Naturligt temperaturreglerande  
2. Otroligt behagligt  
3. Siden är miljövänligt      
4. Torkar fort     
5. Inga underställ är skönare!  
    
  

6. Lent & hudvänligt
7. Lagom varmt på fjäll & inomhus,  
     på perrongen & kontoret
8. Torkar ej ut huden
9. Friktionsminimerande - KLIAR ALDRIG
10. Siden ger en bättre vardag! 

SIDENFILTAR 1500:-  
Mjuka & behagligt värmande. Miljövän-

ligt naturmaterial. Marin / naturvit. 

BABYFILT 380:-  
Naturvit 70X100cm  

Sidensjalar 50x50cm  200:- 

BADLAKAN 
       RÅSIDEN 250:-  

Miljövänliga resebadlakan. 165x85cm. 

STOCKHOLM  - MALMSKILLNADSGATAN 42 (150m från NK)
UPPSALA  - VAKSALAGATAN 22F (ett stenkast från musikens hus)
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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 Hans-Åke Boman 0703 - 84 47 86
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 och 7 Swanthe Lindgren 0706 - 50 65 05 
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.
Varvsstäd 11/5 18-21
Skrotning av överblivet material 14 maj kl 18:00 - 20:00

Varvsgruppen Sjösättning 2020 

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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Hösten och vintern har varit osedvanligt blåsiga och 
vid ett flertal tillfällen har jag noterat att presen-
ningar blåst sönder, eller blåst av. Så ett råd från mig 
är; åk ner till varvet lite då och då, och kolla. Kolla 
även era stöttor och uppställningsanordningar!

Om elen
Jag har noterat att många båtar ligger anslutna till 
eluttag, trots att ägaren inte är på plats. Om ni ska 
ansluta båten, under kortare tid, för exempelvis ladd-
ning, sätt då en lapp på uttaget med datum för ladd-
ningen. Ej märkta sladdar kommer att tas bort!

Frivilliga
Som jag nämnde i föregående nummer behöver vi 
hjälp med en del arbeten på varvet. Det gäller snicke-
riarbeten. Det gäller schakt och markarbeten, och det 
gäller traktor- och krankörning. Vi kommer också att 
behöva hjälp i samband med sjösättningen. Arbetena 
kommer räknas som aktivitetsarbete. Anmäl er i akti-
vitetspärmen i klubbhuset, eller direkt till mig.

Vaggor
Som jag också nämnde i föregående nummer, kom-
mer båtägare, som har uppställningsanordningar, som 
inte uppfyller varvets krav på ihopfällbarhet, under-
rättas om detta i samband med sjösättningen. Ska 
vara åtgärdat före upptagningen i höst!

Sjösättning
Tiderna för sjösättningen kommer att ändras något. 
Observera att sjösättningen den 24 april  för kvar-
ter två och kvarter tre, börjar redan klockan sju på 
morgonen. 

Nya basar
Vi har också fått två nya kvartersbasar på varvet. För 
kvarter ett är Hans-Åke Boman ny kvartersbas och 
för kvarter sex och sju är Swanthe Lindgren ny bas.

Ska också passa på tillfället att tacka  
Abel Soto och Stanley Mahan 

för alla år som de varit kvartersbasar!
Varvschefen

Göran Bohlin

Varvet
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Verksamhetsberättelse 2019
för 

UPSALA SEGELSÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segelsällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2018 - 31 december 2019.  
Sällskapets 112:e verksamhetsår.

Välkommen till Upsala Segelsällskap!
USS

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

Säby Klint

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

Kappsegling och ungdomsverksamhet

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

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

Administration ”Admin”

Ordförande

Kassör

Vice ordförande

Sekreterare

Klubbmästare

Miljöansvarig

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

Maj 2017

Hamngruppen HamnvaktenEl

Kvartersbasar Kranskötare El

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & MarkBåtar

Klintengruppen El

Övriga funktioner

Tidning Internet Support Sponsring

Ungdom

Ombud

Ungdomsledare

Issegling

Seglarskolor

Kappseglingscentrum

Styrelsen

Valberedning

Revisorer

Data

Minnesfond

Veteraner
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Ordföranden
Kappseglingsframgångar

USS har under 2019 fortsatt att skörda framgångar på 
kappseglingsbanorna i de klasser där vi under många år 
presterat toppresultat. Särskilt glädjande är att vi även haft 
framgångar i klasser där huvudsakligen ungdomar tävlat. 

Vår första säsong i Allsvenskan i segling gav placeringen 8 i 
den totala listan, som omfattar 18 klubbar. Därmed är det 
klart att vi deltar även 2020. Serien består av 4 delseglingar 
som seglas i lottade båtar av klassen J/70. Helt avgörande 
för våra framgångar är att vi under tre säsonger kan dispo-
nera en J/70 som ställs till förfogande av företaget Gibon 
i projektet Gibon Sailing Team. Båten har använts för 
träning, självfallet av våra allsvenska besättningar men även 
av andra seglare inom klubben. Dessutom har den varit ute 
och tävlat på annan ort, bland annat med fina resultat på 
Nordiska Mästerskapet i Norge. En av avsikterna bakom 
projektet är att åstadkomma kunskapsöver-föring mellan 
erfarna seglare och yngre. Ett stort tack till våra duktiga 
seglare och till alla andra som genom sitt outtröttliga ideella 
arbete gjort dessa framgångar möjliga!

I början av september arrangerade vi SM för Tvåkrona, där 
silvermedaljen erövrades av Staffan Eklund och Ebba Et-
temo. Tävlingen vanns liksom förra året av Björn Sandberg 
och Maja Wikman från JKV. Bästa klubb på SM blev ÅSK, 
Åre Slalomklubb. 

Ebba Ettemo deltog tillsammans med Hannah Lundgren 
från ESK på VM för RS Feva i italienska Follonica i juli och 
placerade sig där runt plats 130 av 200 båtar. Vid sällska-
pets medlemsmöte i november berättade Ebba och Hannah 
medryckande om sin tävling, och fortfarande i slutet av 
december var de i full fart med träning på Ekoln inför VM 
2020.

På SM för IF-båtar tog Pontus Rosberg med besättning 
bronsmedaljen, 1 poäng från guldet. Staffan Eklund och 
Erik Mattsson var nära att bli svenska mästare i Nep-
tunkryssare men fick nöja sig med brons efter ett överkla-
gande.

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och 
tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har fortsatt med 
många deltagare. Det är tränings- och kappseglingssugna 
unga vuxna, relativt nya seglare, och en stor grupp barn och 
ungdomar som är intresserade av segelsporten. Ungdomsträ-
ningarna har ofta skett i samverkan med våra grannklubbar 
UKF och ESK. Cirka trettio tisdags- och torsdags-kvällar 
har ungdomarna tränat på Ekoln. 

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

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

Under året har en diskussion förts om hur skötsel och utlå-
ning ska bedrivas för de av klubben ägda segel-båtarna och 
motorbåtarna. Detta har lett till att inom de tre grupperna 
intendentur, kappseglingssektion och ungdomssektion kom-
mer 2020 att utses särskilda båtansvariga för motorbåtar, 
kölbåtar respektive jollar.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika årliga 
aktiviteter för gemenskap skett. I samarbete med Ungdoms-
sektionen har familjedagen för femte året genomförts och 
i övrigt har underhållsarbete skett, bl a i samband med de 
arbetshelger som lockar många medlemmar. 

Onsdagen den 19 juni undertecknade vi nytt arrendeavtal 
för varvsområdet vid Flottsund. Arrendet löper på 5 år med 
möjlighet till 1 års förlängning. Arrendeavgiften är något 
högre än tidigare, bland annat därför att vi numera måste 
betala moms. Det nya avtalet ställer betydligt större krav på 
föreningen och de enskilda båtägarna när det gäller miljön 
på varvet.

Arbetet på Flottsundsvarvet består som vanligt i huvudsak 
av sjösättning och upptagning av ca 250 båtar, med förbe-
redelser och genomförande. I övrigt har underhållsarbete 
utförts under året. 

En ovanlig händelse inträffade på varvet den 3 juni, när 
medeltidsbåten Blanka anlände, medförande drottning 
Katarina Jagellonica, Johan III:s gemål, som spelades av 
Victoria Enefors. Avsikten var att högtidlighålla 450-årsju-
biléet av parets kröning i Uppsala Domkyrka 1569. SVT 
och kommunens kulturnämnd var på plats.

I hamnen har underhåll och renovering av bryggor vidtagits. 
Under hela båtsäsongen har hamnen bevakats av medlem-
mar med båtplats.

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksamhets-
områden. SXK Uppsalakretsen har fortsatt fått låna huset 
för klubbaftnar och möten liksom grannklubbarna ESK, 
UKF och UMS vid enstaka tillfällen, och även SSRS för de-
lar av sin verksamhet. En viss uthyrning har även i år skett 
till våra medlemmar. 

Båthuset har inrymt aktiviteter så gott som dagligen. Här 
sker allt underhåll på både funktionärsmotorbåtarna och 
klubbens jollar och 606-or. I övrigt har Intendenturen som 
vanligt utfört skötsel och underhåll av funktionärsbåtar, 
byggnader och mark vid vår hamn. 

USS har som tidigare år fått mycket god hjälp av Uppsala 
Kommuns hamngrupp med skötsel av våra anläggningar.
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Information – Miljö – Klubbmästeri – 
Veteran-skeppare

Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtidningen 
USS-aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket och informa-
tionsmaterial har bland annat genomförts. En revidering av 
föreningens miljöplan har påbörjats.

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

Veteranskepparna har genomfört några aktiviteter för sam-
varo, bland annat en uppskattad vinterresa till Sandhamn.

Andra idrottsorganisationer
USS är som idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbun-
det och dess organisationer SISU-Upplands Idrottsförbund, 
Upplands-Gästriklands seglarförbund (UGSF), Svenska 
Seglarförbundet (SSF) och Svenska Isseglarförbundet. Från 
och med årsmötet 2019 har USS tre ledamöter i styrelsen 
för UGSF. Samarbetet mellan USS och grannsegelklubbarna 
ESK och UKF blir allt tätare.

Förberedelser inför 2020
Planeringsarbetet för USS nästa verksamhetsår startade un-
der hösten med budgetförberedelser och planering av 2020 
års seglingsarrangemang. En fortsatt stor utmaning blir 
deltagandet i Allsvenskan. I juli kommer USS att arrangera 
SM för Neptunkryssare.

Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på uppdrag 
av styrelsen. Frågor kring Flottsundsvarvet och Skarholms-
området har bevakats. Uppsala Kommun är här en mycket 
viktig part och ett antal möten i gruppen har genomförts 
för att bl a sammanställa material om vad USS vill med 
dessa områden.

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

Lars H Ericsson ordförande 
Per Nilson vice ordförande

Medlemmar Heders Familjer Juniorer 
0-24 år

Seniorer 
25 år -Huvud Familj Totalt Övr

814 606 1420 2 49 324 343 1077

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

Män 19 59 93 120 628 919
Kvinnor 9 35 81 79 297 501

Övr 2 2
Totalt 28 94 174 199 925 2 1422

Båtar

Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal 
båtar:

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

312 15 206 533
Hamn- och varvsplatser

Under året har medlemmarna haft följande antal 
båtar i hamnarna och på varvet:

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

326 25 236

Sekretariatet
Medlemmar Per 31/12, 2019
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Möten
Styrelsens arbete

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrel-
semöten, ett budgetmöte den 9/2 för fastställande 
av budget 2019 samt ett planeringsmöte 18/10 – 
19/10 för planering av verksamheten 2020.

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

Årsmöte
Årsmötet hölls den 9 mars med dagordning uti-
från USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 15 maj
• Mötet inleddes med att klubbens nye ordförande Lars H 

Ericsson presenterade sig. Därefter följde info om förslaget 
till nytt varvskontrakt som innebär en längre kontraktstid 
än tidigare samt övrig info från klubbens verksamhetsansva-
riga. Mats Lavemark utsågs till hedersmedlem för sitt arbete 
inom ungdomssektionen.

• Mötet avslutades med Jonas Ettemos presentation av Gibon 
Sailing Team som är ett samarbete mellan USS och företaget 
Gibon vilket utmynnat i en sponsring av den j70-båt som 
lagt grunden till klubbens möjlighet till deltagande i årets 
seglingsallsvenska.

Den 11 november
• Mötet inleddes med sedvanlig prisutdelning till årets prista-

gare för goda seglingsinsatser under året.

• Presentation av några informationspunkter, bl a information 
om en pågående utredning rörande fördelning av ansvaret 
för klubbens båtar samt en ny struktur för kappseglings- 
respektive ungdomssektionerna. Dessa arbeten kommer att 
utmynna i ett förslag till stadgeändring som kommer att 
presenteras inför årsmötet 2020.

•  Mötet avslutades med att Hannah Lundgren och Ebba 
Ettemo berättade om sitt deltagande vid Feva-VM, Niklas 
Larsson som berättade om Gibon Sailing Team som deltog 
vid NM samt Mats Wahlberg som berättade om klubbens 
allsvenska seglingar under året.

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

Anna-Karin Theelke

Ordinarie Suppleanter

Ordförande Lars H Ericsson

Vice ordf. Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Anna-Karin Theelke Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson

Miljöansvarig George de Gooijer

Klubbmästare Annicka Lavemark Yvonne Strandell

Kappseglingsansv Ulf Wrange Christer Wallsten

Ungdoms ansv Johachim Samulesson 
Per Ek (tf )

Per Ek

Hamnchef Jan Hoffman Jan Olsson

Varvschef Göran Bohlin Thomas Wärngren

Intendent Per Rang Michael Ericsson

Klintenchef Rune Larsson Lars Sjölund

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
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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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Miljö
Vid årsmötet 2017 beslutade styrelsen att utöka styrelsen 
med en miljöansvarig person. Efter stadgeändring och 
årsmötesbeslut fick klubben en ny styrelsefunktion som 
Miljöansvarig. En personen röstades in som Miljöansvariga. 
Tyvärr efter en kort tid avled den valda personen. Informa-
tionsansvarig Tommy Gustavsson blev vikarierande miljö-
ansvarig. En ny Miljöansvarig George de Gooijer valdes in 
på årsmötet.  

George de Gooijer

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2019 ansvarat för inköp och 
servering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat och genomfört
• Förtäring vid årlig kappseglingsfest. 

• Förtäring vid årligt budgetmöte. 

• Alltid ett välbesökt årsmöte med efterföljande pub. 

• Populär solskensgrill i mars på USS altan.  

• Sjösättningsgrill 2 dagar på varvet, uppskattat av medarbe-
tarna som jobbar med sjösättningen.

• Oktoberfesten i klubbhuset.

• Lucia-pub i klubbhuset.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

Tack till vice klubbmästare Yvonne Strandell.  
Tack till Olle Lavemark och Bosse Larsson.

Annicka Lavemark

Information
Tidning

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

I tidningen berättas det om aktuella händelser inom kapp-
segling och issegling. 

Årets olika arrangemang inom klubben beskrivs i tidningen, 
med inbjudan till och reportage om aktiviteterna.

Vi har allt eftersom utvecklat tidningen för att läsarna ska 
hitta kontaktpersoner och adresser till respektive funktionä-
rer. 

I tidningen finns också ett kalendarium och en samlad 
aktivitetslista för hela året.

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-Aktu-
ellt nr 2.

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

Sponsorer
Faktura till våra sponsorer skickats ut under året. 

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

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

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

Stadgar och ordningsregler hanterar Vice Ordförande Per 
Nilsson.

Tommy Gustavsson

Kappseglingssektionen
 2019 har varit ett aktivt år med våra sedvanliga 
aktiviteter Kvällskappseglingar och USS Regattan. 
USS gjorde under säsongen premiär i seglingens 
Allsvenska, och det med den äran. Efter den fjärde 
och sista seglingen slutade vårt Allsvenska lag på 
en utmärkt 8:e plats. Fortsättning följer 2020. 

Det blev även en favorit i repris när vi än en gång 
arrangerade SM-seglingar för 2-Krona. Ett nytt 
grepp togs när vi tillsammans med ESK samar-
rangerade en sprint med 606:or och 2-Kronor för 
att kora klubbmästare i respektive klubb.

En speciell eloge går till alla medlemmar som även 
den gångna säsongen ställt upp som funktionärer 
vid en eller flera kappseglingar. Ni är ovärderliga!

USS på kappseglingsbanorna
Det är glädjande att USS, även den här säsongen, 
representerat en hel del på kappseglingar runt i 
vårt land, och även utrikes. Det blev någon seger 
och framskjutna placeringar i flera regattor, men 
framförallt bärgades massor av kunskap och erfa-
renhet.

• Pontus Rosberg med gastarna Fernlund och Norberg seglade 
hem SM-tecknet i IF-klassen hemma på Ekoln när ESK 
arrangerade. Det var en tajt regatta, där segern bärgades 
med endast en poäng före tvåan och trean. Men seger blev 
det. USS hade också ytterligare två besättningar med, Johan 
Åqvist, Ulf Wrange och Peter Sandblom som slutade på en 
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5:e plats och Anna-Karin Theelke, Åsa Hagström och Per 
Stålhandske som slutade på 17:e.

• Staffan Eklund och Erik Mattsson tappade segern i SM för 
Neptunkryssare efter visst regeldebacle som hade sin grund 
i en arrangörsmiss. Det blev till slut en 3:e plats för Staffan 
och Erik.

• Ebba Ettemo och Hanna Lundgren fick representerade USS 
och Sverige i RS Feva World Championships i Follonica, 
Italien efter en femteplats i Feva SuperCup. I Italien slutade 
Ebba och Hanna på 63:e plats i Silverfinalen, vilket motsva-
rar plats 130 av 200 startande. Kul att tjejerna tar för sig på 
kappseglingsbanorna ute i Europa.

• I det av oss själva arrangerade 2-Krona SM:et så upprepade 
Staffan Eklund sin placering från 2018 med att komma 2:a. 
Den här gången kom den framskjutna placeringen i lag med 
Ebba Ettemo.

• 606:orna seglade sitt SM i vattnen utanför Borgholm den 
9 – 11 augusti under tuffa förhållanden. USS var repre-
senterad med tre startande besättningar. Mikael Gelin och 
Charlotte Bornudd Gelin som slutade på 6:e plats, Christer 
Olsson och Myran Olsson på 19:e och Mats Lind och Peter 
Lundqvist på en 25:e plats.

• I Allsvenskan gjorde fyra olika besättningar det möjligt för 
USS att få delta även i den kommande säsongens Allsvenska 
seglingar genom att placera sig på en utmärkt 8:e plats i 
sammanräkningen. Staffan Eklund, Pontus Rosberg, Mikael 
Gelin och Conny Kjellberg utgjorde rorsmän vid de fyra 
deltävlingarna. Till sin hjälp hade de besättningsmedlem-
marna Ebba Ettemo, Lydia Emanuelsson, Sofia Lenner-
strand, Joakim Samuelsson, Thomas Tennström, Anna-
Karin Theelke, Charlotte Gelin Bornudd, Erik Mattsson, 
Andreas Seger och Christer Olsson. Allt under ett engagerat 
ledarskap av Mats Wahlberg.

• Tack vare ett SM-tecken och ett wild card representerades 
USS av två seglare, Pontus Rosberg och Staffan Eklund med 
besättningar, i Mästarnas Mästare. En regatta som, liksom 
Allsvenskan, seglas med J/70. Seglingarna genomfördes i 
Marsstrand under tuffa förhållanden. Staffans gäng slutade 
på en fin 4:e plats och Pontus på 19:a plats (av 42 startan-
de).

• Även i andra J/70-sammanhang har USS representerat 
under säsongen. Först ut var Anders Attelind med besätt-
ning i NM i Norska Hankø med en hedrande 12:e plats 
bland 33 startande. I Karlstad seglades sedan SM. Där hade 
USS två lag på startlinjen, Robert Szabo och Mikael Gelin 
med besättningar. Placeringarna där blev 24:a för Roberts 
lag och 28:a för Mikaels. I september så knep lag Staffan 
Eklund segern i KSSS Sprint #2.

USS Regattan
Helgen den 8 - 9 juni genomfördes USS-regattan 
i växlande väder och vindar.

Den här gången fick vi tyvärr ingen Finnjolle-
klass då det samtidigt gick en större regatta för 
Finnjollar i Danmark. Finnjollarna kom istället 
till Ekolnregattan i augusti.

Under regattans andra dag hade vi i samarbete 
med UKF även jollar med på egen bana. Den 
delen av arrangemanget tog vår UKF hand om.

Årets upplaga lockade 16 kölbåtar och 15 jollar 
till start. Det var 8 st 606:or, 5st Neptunkryssare 
och 3 IF-båtar. Jollarna var 5st E-jollar, 3 st RS 
Feva, 3 st Optimister och 4 st 2-Krona.

• 606-klassen vanns av Per Boström och Fredrik Edgren täv-
landes för Segelsällskapet Åmålsviken med Tomas Strömer 
och Erik Lindqvist, Söderhamns Segelsällskap på andra 
plats och Mikael Gelin och Charlotte Bornudd-Gelin från 
USS på tredje. Mikael och Charlotte tog därmed också hem 
DM:et före Mats Wahlberg och Henrik Schultze, USS och 
Johan Virhammar, Jonas Ettemo och Lotta Albihn, USS. 

• Christer Olsson och Myran Olsson tävlande för ESK 
segrade i Neptunkryssare och blev tillika distriktsmästare. 
På andra plats i regattan kom Rickard Holmlund och Olle 
Axelsson, Segelsällskapet Görväln och på tredje hade vi Per-
Arne Larsson och Mikael Sääf, ESK. Per-Arne och Mikael 
tog även andraplatsen i DM:et med Robert Jonson och Per 
Gille, ÖSS på tredje. Tyvärr hade USS ingen deltagande båt 
i klassen den här gången.

• Segrare i IF var Johan Åqvist, Peter Sandblom och Ulf 
Wrange, USS. Ragnar Jalakas och Anders Linde, ESK kom 
på andra plats och Anna-Karin Theelke, Camilla Scheinert 
och Åsa Hagström, USS på tredje. Det var samma resultat-
lista även i DM:et.

• I jolleklasserna, som endast seglades på söndag och på egen 
bana, genomfördes endast två seglingar pga tilltagande vind. 
Bästa båt i respektive klass blev: 2-Krona – Joachim Samu-
elsson och Ebba Ettemo, USS. RS Feva – Hanna Lundgren 
och Klara Mörtberg, USS. E-jolle – Björn Ekström, UKF. 
Optimist – Folke Röös, UKF.

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



26 uss aktuellt nr 1 2020

SM 2-krona
Vi fick efter ett väl genomfört SM för 2-Krona 
säsongen 2018 frågan om att även vara värdar för 
SM 2019. Vi tackade ”ja!”.  Det blev bestämt att 
regattan skulle seglas helgen den 31/8 – 1/9. När 
helgen närmade sig så höll vi nog alla tummarna 
lite extra för att vi inte skulle bli ”blåsta” på en 
seglingsdag även det här året. Vi hade ju ”Knud” 
från 2018 i ganska färskt minne. På fredagen 
lovade prognoserna fint väder och friska vindar 
från syd, vilket visade sig stämma väl. Det var 32 
båtar från 10 olika klubbar som kom till start på 
lördag. Ett nytt deltagarrekord! Av de 32 så hade 
15 ungdomsbesättning och 20 var tjejbesättning 
eller mixade. 

Efter registrering, invigning och skepparmöte 
på lördag så gavs första varningssignal kl 10:55. 
Planen var att vi skulle genomföra nio seglingar 
under helgen, 5 på lördagen och 4 på söndagen. 
För att hinna med de planerade 9 seglingarna, 
utan att det skulle bli så långa dagar, så var planen 
att seglingarna skulle ta c:a 30-45 min. Allt flöt 
på fint under de två dagarna, även om en del fick 
bada när vindarna stundtals friskade i. 

Efter varje seglingsdag så var det hamburgare för 
alla i klubbhuset, med goda möjligheter att dis-
kutera dagens segling. Vid 13-tiden på söndagen 
var de nio seglingarna genomförda och alla begav 
sig in i hamn. Efter hopplock av båtar, välförtjänt 
mat och slutgiltig sammanställning av resultat så 
följde prisutdelning.

Som Svenska mästare stod Björn Sandberg och 
Maja Wikman, JKV, precis som året innan. Även 
den här gången fick Staffan Eklund nöja sig med 
andra plats tillsammans med Ebba Ettemo, USS. 
På tredje plats i SM:et kom juniorerna Linus 
Bergstrand och Elias Andersson från Åre Slalom-
klubb (!), som följaktligen även blev juniormäs-
tare i klassen. På andra och tredje plats i junior-
klassen kom Johannes Richter Jonsen och Agnes 
Pettersson från Edsviken och Hugo Sköld Orr och 
Pelle Hollner från Kvarnviken. Det fanns även 
en lagtävling som den här gången vanns av Åre 
Slalomklubb före USS på samma poäng. Segern 
tillföll dock ÅSK tack vare fler juniorer i laget. 

Även den här gången gick USS iland med ett ar-
rangemang med flaggan i topp.

KM i ny tappning
Efter att under flera år haft ett vikande intresse för 
sällskapets KM bestämdes det att vi tillsammans 
med ESK skulle göra ett samarrangemang med 
utgångspunkt i deras höstsprint. Efter en del mö-
ten mellan våra seglingssektioner hade vi kommit 
fram till ett upplägg och ett datum. Seglingarna 
skulle genomföras i både 606 och 2-Krona med 
separata starter. Alla deltagande lag seglade båda 
klasserna och man kunde vara 2 eller 3 i laget. 
I varje delsegling stod 6 båtar på linjen och alla 
skulle möta alla. Efter ett visst knåpande hade 
vi fått ihop ett startschema. Tanken var att start 
och målgång skulle skötas från land och banan 
skulle vara en kryss-läns-bana som skulle ta 10-15 
minuter att segla. 

På grund av vindriktningen tävlingsdagen fick det 
också bli start och målgång för halvvind. Sönda-
gen den 20 oktober genomfördes seglingarna efter 
att alla båtupptagningsbestyr var avklarade. Tyvärr 
var inte vädret med oss, det regnade ihållande 
och vinden var svag västsydväst då vi kom ut till 
Skarholmen på morgonen. 

Glädjande var att inte en enda besättning hade 
blivit kvar i stugvärmen trots de yttre förutsätt-
ningarna. Alla kom till registreringen! Av totalt 
15 startande lag så var 11 ESK:are och 4 USS:are. 
Grundomgången bestod av 16 seglingar som se-
dan skulle följas av 2 finalseglingar för de 6 bästa 
lagen från grundomgången. Lagom till finalom-
gångarna infann sig tyvärr stiltjen, vilket med-
förde att det inte blev några ytterligare seglingar. 
Grundseriens resultat fick bli den slutgiltiga 
resultatlistan.

Segraren i sprinten blev ”Team Girl Power” med 
Anna Bertze och Myran Olsson, ESK, följda av 
”Familjen Rimmö” med Mats och Cajsa Rimmö, 
ESK, och med ”Team Hälge” med Pontus Ros-
berg och Anna-Karin Theelke, USS, på tredje 
plats. 

KlubbMästare för Upsala Segelsällskap 2019 blev 
följaktligen ”Team Hälge” följda av ”Bortförkla-
ringen” med Johan Virhammar och Lotta Al-
bihn, ”Team Wahlberg” med Mats och Christina 
Wahlberg och ”Attack” med Hanna Lundgren 
och Ebba Ettemo.



27uss aktuellt nr 1 2020

Ungdomssektionen
Flotta

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

En begagnad feva har under året införskaffats. Nu 
totalt 3 fevor.

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

606:orna har löpande underhållits av 60+ gänget. 

Kvällsträning
Från sjösättning i början av maj till skolavslutning 
och från mitten av augusti till slutet på september 
genomfördes drygt 30 st kvällsträningar tisdagar 
och torsdagar med 2-kronor, 606:or, optimistjol-
lar och RS Feva under ledning av ungdomsle-
darna. Joachim Samuelsson var under vårsäsongen 
huvudtränare och ersattes sedan av Algot Anders-
son som sedan augusti månad är huvudtränare 
och kvällsträningsansvarig.

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare 
x träningstillfällen) har ökat avsevärt under året, i 
synnerhet när det gäller antalet deltagare. Under 
hösten deltog, vid flera träningar, över 30 stycken 

och antalet segelbåtar på vattnet var mellan 10-
12. Antalet ungdoms-ledare per kväll var 8-10 
personer.

Seglarkurser
USS har under året behållit sin status som god-
känd SSF seglarskola.

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

Kappsegling
Ebba Ettemo och Hannah Lundgren har tävlat 
VM i Feva i Italien med goda resultat.

Ebba, Joachim och Lydia har deltagit i debutåret 
med J/70 i allsvenskan.

SM i tvåkrona har seglats på hemmaplan med re-
kordmånga deltagare. Flera ungdomsbesättningar 
från USS.

Seglarläger
UGSF arrangerade ett kappseglingsläger för fevor 
på klinten en helg juni. En uppskattad helg med 
ett riktat kappseglingsfokus.

Ungdomsledare från USS har hjälpt till under 
drop-in läger på UKF under juli månad. Många 
nya seglingsentusiaster.

USS klintenläger genomfördes inte detta år pga 
avsaknad av både vuxna- och ungdomsledare. 
Sommaren 2020 tas USS populära klintenläger 
upp igen efter några års frånvaro.

Familjedagen på Klinten
En uppskattad tradition, ungdomssektionen eska-
derseglade ut till Klinten där det bjöds på grillat, 
lekar, tävlingar och tårta. 

Ett mycket uppskattat evenemang ordnat av 
Klinten-gänget med Lars Sjölund och Rune Lars-
son i spetsen.

Utlåning av båtar
Användningen av 606:or och 2-kronor genom 
att medlemmar lånat båtarna spontant utan ar-
rangemang har ökat något under detta år. Skötsel 
och hand-havande av lånade båtar är inte alltid av 
högsta klass. Systemet för att kontrollera/utbilda 

Kvällskappsegling
Deltagarantalet vid kvällsseglingarna har även den 
här säsongen varierat mycket.

USS träningsserie under våren arrangerades 7 
tisdagar och USS cup under hösten genomfördes 
vid 6 tillfällen.

ESK har haft 10 seglingar i Estelle Cup, vilket till-
sammans med USS ger 23 kvällsseglingar under 
säsongen 2019.

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

Team Modesty (Anna Karin Theelke m fl) tog 
hem priset som flitigaste kvällskappseglare, total-
segrare i kvällsseglingarna blev ESK:s Tony Karls-
son och vinnare av USS Cup blev Staffan Eklund.

Ulf Wrange
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Varvet
Avtal

Under året har arrendeavtal träffats med Uppsala Kommun. 
Avtalet löper på fem år, med en upptrappning av kostnader 
för arrendet. Förlängning sedan med ett år i taget.

Under året har också alla varvsliggare tecknat ett ”båt-ägar-
avtal”, med klubben. 

Sjösättning, varvsstäd
Sjösättning genomfördes den 26-28 april med stor kran 
och den 4-5 maj med liten kran. Kvarter åtta sjösattes den 
7-8maj. Efter sjösättningen stod 6 st båtar kvar på varvet. 1 
st på kvarter 8, 1 st på kvarter 7 och  
4 st på kvarter 3. Varvsstäd utfördes den 13 maj.

Upptagning
Utställning av vaggor och uppställningsanordningar genom-
fördes den 14 september.

Upptagning genomfördes den 21-22 september med liten 
kran och den 27-29 september med stor kran. Kvarter 8 
togs upp den 17-18 september.

Totalt antal båtar på varvet 240 st.

Vid kontroll av märkning av båtarna den 16 oktober, så var 
16 st omärkta och 19 st hade ej låst fast sina stegar.

Vid sjösättning och upptagning har Eklunds mobil-kranar 
anlitats.

Funktionärer
Kranskötare vid fasta kranen har varit Thomas Wärngren, 
Tomas Candert, Jan Lundmark och Jan Pettersson.Behöriga 
traktorförare har varit Tomas Candert, Jan Lundmark och 
Stanley Mahan.

Arbetsinsatser
Vid både sjösättning och upptagning har aktivitets-arbetare 
hjälpt till med bandsättning och vid uppställning av båtar. 
Detta har upplevts som mycket positivt.

På våren saltades också vägarna för att binda damm.

Under året har gräset klippts och sly rensats. Framför allt 
vid kvarter 2.

Varvet har också fått hjälp av ”hamngruppen” med gräs-
klippning och städning, vilket vi tackar för.

Varvet har också karterats, så nu finns skalenliga ritningar 
för varvet att tillgå.

Innan sjösättningen fotograferades även varvet med hjälp 
av drönare. Vilket var till stor hjälp vid sjösättningen och 
upptagningen.

Kvartersbasar
Ny kvartersbas för kvarter 1 är Hans-Åke Boman och för 
kvarter 6 och 7 är Swanthe Lindgren.

Efter många år som kvartersbasar har Abel Soto och Stanley 
Mahan Diaz slutat. Tack för många års slit!

Göran Bolin

Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts.

Vi slutförde bryggdäcket på 200-bryggan och däckade om 
100-bryggan samt gjorde en ramp för gummi-båten. 

Vi kommer att fortsätta med 300-bryggan under 2020.

Stationen för båttömning 
Nya tömningspumpen, modell skruvpump, verkar fungera, 
inga felrapporter.

framför allt nya medlemmar innan de får låna 
båtar har under året förbättrats och nu måste alla 
genomgå en kontroll där båten, utrustning och 
rutiner gås igenom innan man får tillgång till 
bokningssystemet.

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

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

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

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

Under hösten har man fortsatt att träffas i båthu-
set och jobbat med underhåll av båtarna och div 
andra jobb.

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

Informations-, utbildnings- och regel-träffar har 
också genomförts i klubbhuset.

 Per Ek 
Joachim Samuelsson  

Algot Andersson
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Vi har under 2019 ej blivit drabbade av några incidenter 
gällande inbrott, stöld eller skadegörelse. Det kan vi tacka 
våra hamnvakter för.

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

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

• Dra inte ut sladden!

• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen.

Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska utföras.

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

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

Lie och vasskratta hänger på båtgaraget.

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

Jan Hoffman 
Jan Olsson

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

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 24 april till 
26 september. 

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrapporter” 
som skrivs.

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

Ni måste alltid förtöja för storm. Åk gärna ner till hamnen 
när det blåser mycket så får ni se vilken påfrestning det är 
på förtöjningar och bryggor. 

När det varnas för kraftiga vindar är det faktist en del båtä-
gare som förtöjer med extra tampar, guldstjärna till dessa.

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på kvittenslis-
tan efter att ha läst vaktinstruktion.

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

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2019 har varit Eva Rang och Eleonore 
Bertze.

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

• Svenska Kryssarklubben lånat klubbhuset för sina klubbaft-
nar.

•  Uthyrning till medlemmar för privat fest har skett i likhet 
med tidigare år.

• Kommunens ”Hamngrupp” utfört veckostädning, ”duk-
ning” före och återställande efter möten och kurser på ett 
förtjänstfullt sätt.

• Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivitetsar-
bete.

Klubbhuset - övrigt
• Ommålning av klubbhuset.

• Ny luftvärmepump har installerats.

• Nytt alarm har installerats.

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

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

De har även varit verksamma övriga veckodagar.

Avslutningsvis
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsar-
beten och 65+ som fortsatt sina trevliga onsdagsträffar och 
arbetat med underhåll av klubbens båtar.

Vaktnätter
I år var det endast 1 person som missade sin vaktnatt. 

Det är glädjande att det är så få som missar sin vaktnatt.

Mycket beroende på att Bo Anjou skickar ut påminnelser 
om vaktnätterna.

Obs: 
Ni vaktar väl från vaktkuren eller patrullerande på bryg-
gorna. Tänk på att vi har kamerabevakning i klubbstugan 
nu för tiden.

Jan Hoffmann
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Klinten
Sommaren

Till vårstädningen av Klinten 11 - 12 maj kom inte så 
många medlemmar. Flytbryggorna lades ut och borden bars 
ut. Efter utfört arbete bjöd USS alla på grillad fläskkarré på 
lördagskvällen.

Två fönster byttes ut i klubbhuset och en ny sjövattenpump 
installerades med en extra trycktank och ny sugledning 
drogs ner till bastubryggan.

Sommarfester
Den 18 maj firades familjedag i samarbete med ungdoms-
sektionen, då det festades på hamburgare och varm korv. På 
eftermiddagen bjöd USS alla på tårta, kaffe och läsk.

Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsommarfirande 
med besök av Sjörövarfabbe som hade hjälp av 24 barn att 
leta efter skatten, dans kring midsommarstången, volley- 
bollmatch mellan barn/ungdomar och vuxna samt avnju-
tande av jordgubbstårtorna. 

På kvällen gemensam middag i paviljongen och vid utställda 
bord på gräsmattan med påföljande dans.

På midsommardagen arrangerades som vanligt årets Gubb-
segling i USS Tvåkronor, men Gumseglingen och Barn/
Ungdomsseglingen ställdes in pga hårt väder.

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

Hösten
Arbetsdagen den 5 oktober togs flytbryggor och bord in för 
vintern och bastun stängdes.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-Louise 
Sandberg, Peter Berglund, Håkan Strömkvist, Jan Johans-
son, Leif Theelke samt undertecknad.

Rune Larsson

Lars H Eriksson 
Ordförande

Per Nilson 
Vice ordförande

Bo Anjou 
Kassör

Anna-Karin Theelke 
Sekreterare

Tommy Gustavsson 
Informationsan-

svarig

George de Gooijer 
Miljöansvarig

Annicka Lavemark 
Klubbmästar

Ulf Wrange 
Kappseglingsansvarig

Per Ek 
Ungdomsansvarig

Jan Hoffman 
Hamnchef

Göran Bohlin 
Varvschef

Per Rang 
Intendent

Rune Larsson 
Klintenchef

Styrelsen för Upsala Segelsällskap

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

Nu ser vi fram mot ett 2020 med många engagerade med-
lemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att hålla 
våra fina anläggningar i skick.

Per Rang 
Michael Ericsson 

Båtansvarig Jan Lundmark

Veteranskepparna
Veteranskepparna har under år 2019 haft tre sammankomster.

Punschlunken
Det började 13 februari med en återupptagen aktivitet sen 
1980/90-talet. Punschlunken, dock inte till Klinten som 
då gällde, utan en promenad på den nya ”spången” längs 
Vårdsätraviken. Avslutades med ärtsoppa och punsch i 
klubbhuset.

Sandhamns Värdhus
Den 13 mars for vi (ca 20 veteraner) på en buss/båtresa till 
Sandhamn. Det var en grå och regnig dag men humöret var 
det inget fel på. Väl i Sandhamn åt vi en god strömmings-
lunch på Värdshuset. Efter en blåsig, grå och kort promenad 
på ön tog vi båten/bussen hem igen.

Kräftlunch
Den 11 september träffades vi igen till en uppskattad 
kräftlunch ute på Klinten. Flera medlemmar ställde välvil-
ligt upp och hjälpte till så kräftor och medlemmar utan båt 
kunde ta sig ut.

Anita Bertze Gelin 
Nina Carlsten 

Birgit Wreed
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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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Sju nationer i ”Safty and funny” Grand  
Masters Europamästerskap för DN jakt

Som bekant har Ekolnisen i vinter lyst med sin frånvaro, åt-
minstone fram till skrivandets stund. Detta komplicerade till-
varon en smula för DN Sweden som åtagit sig arrangera Grand 
Masters (60+) Europamästerskap för DN jakt 21-23 januari 
under parollen ”Safty and funny”. Lika illa var det med annars 
pålitliga alternativ. Efter mycket rekande och väderprognosana-
lyserande hittades i sista stund Orsasjön, ett hittills oskrivet blad 
i sammanhanget. Rankingseglingar i klassen genomfördes dock 
helgen innan med viss möda, en släpkärra med utrustning gick 
genom isen vid 30 m djup.

Basen blev den bästa tänkbara på Orsasjöns Camping med alla 
sina faciliteter. Funktionärsteamet utgjordes av för USS bekanta 
60+are, tävlingsledare Hans Adolfsson (DN Sweden), Björn Ek-
ström (organisatör och seglande deltagare), alltiallo Kjell Matt-
son, veteranen Kurt Sjöberg och undertecknad novis, dvs hela 
sex personer, att jämföra med vad vi brukar ha på benen vid en 
motsvarande regatta på öppet vatten.

Deltagare kom från England, Polen, Schweiz, Tyskland, Hol-
land, Finland, Estland och Sverige bl a med uppsalakändisarna 
Björn Ekström, Bo Bergman och Ragnar Jalakas, totalt 28. Ors-
asjön bjöd på 10-15 cm blank fast kärnis, inte helt utan sprickor 
och råkar, där banläggare Kjell fixade säkra längder på 1,2 km. 
Temperaturen pendlade runt nollstrecket, strax över dagtid och 
under nattetid.

Den nog så viktiga vinden utmanade såväl seglare som det ring-
rostiga scoringteamet redan i race 1. Jakter som behärskade svag-
vindstekniken lade snart tre varv bakom sig men övriga fick no-
tera ett och annat stopp och droppade in med en blandning av 
ett, två eller möjligen tre tillryggalagda varv enligt den s k Grand 
Prix modellen. Att ordningen i mål sedan bestämmer placering-
en på startlinjen i nästa segling, som alla vill ska ske så snart som 
möjligt gjorde inte precis saken enklare. På isen blev då resulta-
ten mer av ad hoc karaktär, men vid aftonlampans sken i stug-
värmen kom vi så småningom på god fot med Sailwave och fick 
protokollen på rätt köl för att anslås på WhatsApp och FB.

Dag 2 blev en mellandag då efterdyningar av nattens kuling-
vindar äventyrade säkerheten. Kjell som har lösningar på allt 
improviserade en övningsregatta ”Orsa Cup” med två race enligt 
devisen ”Safe and funny” till allas belåtenhet. Under dag 3 stäm-
de allt! Fyra nya race lades till regattan. Ingen blev varvad och 
jakterna passerade målgången på ett pärlband, och väl iland var 
Kjelle redan på plats iklädd rollen som korvgubbe. Pallplatserna 
intogs av Tyskland, Schweiz och Sverige (Hans Eriksson) knep 
bronspengen. 

Resultaten finns på DN Swedens hemsida. På plats under hela 
regattan fanns också en trevlig proffsfotograf från Schweiz och 
en dito trevlig TVfotograf från Tyskland. Gilles Morelles’ bilder 
finns länkar till på USS hemsida och Björn Furstenbach kom-
mer att sända sin film på NDR 16 februari kl 18, vi kommer 
att få en länk att gå in via. Missa inte bilder och film, verkligen 
sevärt!

Klas Elwinger

Safty and funny

Grand Masters Europamästerskap
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Välbesökt luciapub. Glögg och pep-
parkakor och en jättegod buffé som 
52:ans Smörgåsbutik levererat.
Tack alla som kom, alltid lika trev-
ligt. Stort tack till Olle och Bosse för 
att Ni hjälpte till.

Klubbmästeriet/
Annicka och Yvonne

Luciapub



35uss aktuellt nr 1 2020

Güntherska 
Östra Ågatan 33

Välkomna till vårt Orangeri. 
Vi har fullständiga rättigheter!

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

018 - 13 07 57

#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 19:00

Lördag 
10:00 - 18:00

Söndag 
11:00 - 18:00
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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 Segelsällskap 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 1 mars.
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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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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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 <Eleonore Bertze 0706 - 34 13 48 >

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

Manusstopp nr 2 
4 april

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

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del  
i klubbens verksamhet.

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

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
ungdom@uss.nu
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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

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

Torsdag 2/4 2020 - Klockan 10-20

KLUBBDAG

Hjertmans Uppsala 
bjuder in till

för USS medlemmar!

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

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


