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Kontaktpersoner - Område Kontaktpersoner - Funktion
Område - Ämne Klubbhuset
Expedition 2020: 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: 

0730 - 22 50 56
Båthus

Allmänna frågor. 
Båtansvarig 

Vakant

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

0706 - 93 99 31
Hamnvakt

Hur gör man och vem kontaktar ifall man inte 
kan vakta?  Vilken tid startar vaktnatten?

Vaktchef 
Jan Hoffman

0706 - 93 99 31
Intendentur

Klubbhus. Lekplats. Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Kjell Nyberg 

0706 - 34 80 02
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 - imformation
Båtbottenfärger godkända för varvet.
Typ av båtbottenfärg.

Miljö
Helena Fornstedt
0765 - 46 04 27

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Tidning
Manusstopp. Var 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
Per Ek

0707 - 48 88 67
Utlåning båtar

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

Ungdom
Per Ek

0707 - 48 88 67
Varv

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

Varvschef 
Göran Bolin

0705 - 17 07 16

Styrelsen Namn E-post / Telefon
Ordförande Lars H Ericsson ordf@uss.nu 

0708 - 21 69 36
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

0705 - 70 10 26
Kassör Bo Anjou bo@uss2.se 

0730 - 22 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 Helena Fornstedt miljo@uss.nu
0765 - 46 04 27

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 
0706 - 93 99 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 Kjell Nyberg intendent@uss.nu 
0706 - 34 80 02

Intendent 
Suppl

Stefan Nyberg intendent@uss.nu 
0703 - 58 00 01

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

Kappseglingsansvarig
suppl

Jonas Ettemo 0702 - 25 28 92

Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu
0707 - 48 88 67

Funktionärer övriga Namn E-post 
Telefon

Båtansvarig Vakant batansv@uss.nu 

Dataansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu 
0705 - 93 09 04

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

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

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

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

Plangruppen Lars H Ericsson 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
018 - 71 33 91
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Manusstopp nr 4  
7 November 

Ansvarig utgivare 
Lars H Eriksson

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

Tel. 018 - 32 06 59
© Upsala Segelsällskap.

Omslagsfoto: Jonas Ettemo

www.uss.nu 

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 Kjell Nyberg intendent@uss.nu
Kappseglingsansv Ulf Wrange kapps@uss.nu
Kassör Bo Anjou bo@uss2.se
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Elenore Bertze klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Kvällssegling Christer Wallsten kvallsegl@uss.nu

Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu
Mätningsman Per Nilson matning@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 ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu
Webbadministratör Klas Elwinger web@uss.nu
Veteranskepparansv Anita Bertze Gelin veteran@uss.nu
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

Officiella e-post adresser
Funktion Namn E-post Funktion Namn E-post

Expedition

Expeditionen hålls öppen i klubbhuset  
tisdagar klockan 19:00-20:00

September 1, 8, 15, 22, 29
Oktober 6 
November 24

 

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet  
Se vilka dagar på hemsidan:  

www.uss.nu/Expedition

Till expeditionen ska du vända dig med anmälan 
om adress ändringar, båtbyte, om du skaffar dig 
VHF-radio mm. 

Försäljning av vimplar och klubbnycklar mm sker 
också vid dessa tillfällen. Märken till mössa och ka-
vaj kan du köpa för 100 kr/st.

Du är välkommen med alla slags frågor eller bara 
för att prata bort en stund. 

På grund av corona-viruset kommer expeditionstiderna att variera tills vidare.  
Information finns på vår hemsida www.uss.nu

s 25 
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Vid RodretVid RodretVid Rodret
anligtvis brukar vi befinna oss i Öregrunds skärgård men i år har vi vistats 
mest på hemmaplan.

Lite sjökontakt har det ändå blivit i samband med att jag renoverat min 
sjöbod på norra upplandskusten.

v
Båtlivet i corona-tider
Vi har alla ett ansvar att vara så försiktiga som omständigheterna 
kräver för att undvika smittspridning. I vissa situationer kan det 
vara svårt att följa rekommendationerna om avstånd, handtvätt 
mm men vi måste alla påminna varandra och hålla ut så länge 
risken för smittspridning finns kvar.

Under våren och sommaren har många av våra sedvanliga ak-
tiviteter fått ställas in eller bedrivas i andra former, men vi kan 
konstatera att livet i hamnen och på sjön varit mer livligt och 
omfattande än vanligt. Intresset för deltagande i utbildningar för 
segling och sjöliv har slagit alla rekord vilket är mycket glädjan-
de. Vi får hoppas att intresset håller i sig även nästa säsong och 
att vi får ett ökat kunnande och ansvarstagande hos sjöfarande.

Styrelsen har på grund av fortsatt smittrisk av coronaviruset be-
slutat om inskränkningar i höstens verksamheter. Oktoberfesten 
ställs in. Medlemsmötet i november ställs in, men den sedvan-
liga prisutdelningen kommer att ske vid styrelsesammanträdet 
den 1 december. Julbordet för funktionärer ställs in i sin tidigare 
form, men kan i stället komma att ske på annat sätt. Bastun på 
Klinten är tillsvidare stängd. Styrelsens planeringsmöte sker i 
andra former.

Säkerhetsfrågor  
Tyvärr har båtar/scotrar med oerfarna eller nonchalanta personer 
farit fram i höga hastigheter och utan hänsyn till andra. Från 
USS och våra grannklubbar har vi framfört en oro för detta till 
Polisen och Uppsala kommun som nu engagerat sig i frågan. Att 
alla visar respekt, hjälpsamhet och hänsyn på sjön är ju en gyl-
lene regel.

Efter båtbranden har olika säkerhetsfrågor diskuterats och styrel-
sen har beslutat inleda en översyn som omfattar flera riskområ-
den. I detta arbete söker vi även samråd med Räddningstjänsten 
och andra aktörer.

Delaktighet och information
Vår organisation bygger på alla medlemmars ideella deltagande 
och arbetsinsatser inom respektive verksamheter. För att öka 
insikten i verksamheten har styrelsen beslutat att göra en översyn 
av klubbens olika informations- och kommunikationsvägar. 

Policyer
Vid senaste sammanträdet har styrelsen antagit ett dokument 
som samlar våra policyer. Där ingår: 

• Alkohol och droger

• Tobak

• Doping

• Barnrätt

• Diskriminering, trakasserier och kränkningar

• Sexuella övergrepp och trakasserier

• Våld

• Mobbning 

• Miljö

• Personlig integritet

• Anmälan

Besök vår hemsida så kan du läsa dessa i sin helhet.

Sommar går mot höst
Dagarna har minskat med mer än tre timmar sedan sommar-
solståndet, man börjar märka att de ljusa sommarkvällarna blir 
kortare. Snart är det dags för avmastning, torrsättning och sju 
månader på land. 

Lars H Ericsson
Ordförande
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Medlemsmöte 2020
4 november
är inställt

Styrelsen

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

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, Starbå-

tar, Finn
Juni

Midsommarafton Fest på Klinten Juni
Gubb- & 

Gum-segling
Midsommardagen vid 

Klinten
Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna 
(1 vecka) 

Juni/Juli

Hösten Anm Tidpunkt
Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar Aug - Sept
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug
Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / 

Klinten
Aug

Klubbmästerskap USS KM Aug
USS-Aktuellt Nr 3 Sept
Upptagning Flottsundsvarvet Sept
Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år
(maj & november)

Nov

USS-Aktuellt Nr 4 Dec
Lucia-PUB Pub Dec

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40
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KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen
V = Varvet
S = Kryssarklubben

Kalendariet:  
Maj 2020 - Sept 2020

USS vill tipsa dig om denna artikel från  
DagensBåtliv.se.

ÅTERKALLELSE AV  
UPPBLÅSBARA RÄDDNINGSVÄSTAR 

Alla Regattas uppblåsbara räddningsvästar, som är tillver-
kade före år 2020, återkallas enligt ett pressmeddelande från 
Poly-Rope. 

Anledningen är att gaspatronen kan gänga ur och göra att västen 
inte blåses upp. Problematiken med uppblåsbara räddningsvästar 
och att gaspatronen kan gänga ur är känt sedan många år tillba-
ka. Trots det har det sålts tusentals uppblåsbara räddningsvästar 
utan att en säkerhetsring monterats som förhindrar att patronen 
gängar ur. 

Tillverkaren av utlösningsmekanism har naturligtvis känt till 
problemet eftersom andra fabrikat av räddningsvästar har en 
låsring kring patronen. Arbetsmiljöverket och Konsumentverket 
har tillsammans börjat ta itu med problemet.Läs hela artikeln 
här:

http://www.dagensbatliv.se/se/tip.
php?id=844451&context=80794

Sept
v36 1 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v37 8 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v37 11 fr 08:00 - USS Aktuellt 3 distribueras 
v37 12 lö 11:00 - 17:00 Utställning vaggor V
v38 15 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v38 15 ti 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V
v38 16 on 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V
v38 19 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 6, 7 V
v38 20 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 5 V
v39 22 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v39 25 fr 07:00 - 17:00 Upptagning kv 2, 3 V
v39 26 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 1, 2, 3 V
v39 27 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 4 V
v40 28 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v40 29 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

Oktober
v40 3 lö 8:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v40 4 sö 8:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v41 6 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH
v42 17 lö - SM Planeringsmöte KH
v44 27 ti 18:30 - Styrelsemöte KH

November
v45 7 lö - Manusstopp nr 4
v48 24 ti 19:00 - 20:00 Expedition KH

December
v49 1 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v50 9 on 08:00 - USS Aktuellt 4 distribueras 
v50 12 lö 18:00 - Lucis-Pub KH

Söndagens sista race, det 15e, efter tre dagars seg-
ling skulle avgöra om det skulle bli en eventuell fi-
nalsegling för laget. En 2a plats och USS skulle vara 
bland topp 6 båtarna som skulle göra upp, men ty-
värr hade Uppsalalaget inte marginalerna på sin sida 
och slutade 4a. 

Tuffa dagar
Tre tuffa dagar med intensiva matcher bland meriterande 
toppseglare var vad de 17 deltagande klubbarnas seglare 
hade att se fram emot. 

Örnsköldsvik bjöd - som i fjol på fina förhållanden. Sol 
och varma vindar som pendlade mellan 1-7 m/s från 
väst-nordväst utmanade från start till mål under de 10-
15 minuter långa racen. 

De något nyckfulla vindarna krävde fullt fokus från start 
till mål, en ledning kunde snabbt förvandlas till en 6e 
plats om man slappnade av för en sekund, berättade USS 
teamet som bestod av rorsman Mikael Gelin, taktiker 
Thomas Tännström, trim Andreas Seger och fördäck 
Charlotte Bornudd Gelin. Efter 15 seglingar skiljde en-
dast 5 poäng mellan 5e och 12e plats. 

Stort motstånd
Laget seglade ganska jämt över de tre dagarna. Höjd-
punkten en spik men ingen 6e plats. Inga stora misstag i 
något av racen utan det var den hårda konkurrensen och 
de erfarna teamen från övriga klubbar som var det största 
motståndet. 

Alla är överens om att det är en otroligt rolig tävlings-
form och Uppsala håller sig väl framme bland toppla-
gen. IT företaget Gibon som genom inköpet av klubbens 
egna J70 banade väg för framgångarna har gjort det möj-
ligt för många seglare, unga som gamla att prova på en ny 
båttyp och seglingsformat.

Gbg i en klass för sig
GKSS var laget som utmärkte sig i toppen. Göteborgar-
na med sin OS satsande rorsman Carl P Sylvan var i en 
klass för sig. Sylvan som till vardags seglar 49:er och hade 
OS 2020 som mål fick det svåraste att se fantastisk enkelt 
ut. Race efter race, spik efter spik oavsett vindar malde 
de ner allt motstånd och hade efter två dagar en ointaglig 
ledning. I finalracet motsvarade de förväntningarna och 
tog hem segern. 

Allsvenskan i segling 
första omgången avslutad,  
USS på delad åttonde plats
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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

20% rabatt på alla  
sjölivskurser för dig som är  
medlem i USS*.
* Anges vid anmälan. Gäller på kursavgiften,  
kan ej kombineras och endast kurser i Uppsala.

Skaffa kunskaperna du behöver för en säker och rolig båtfärd!

Läs mer och anmäl dig på www.medborgarskolan.se 
eller ring oss på 010-15 75 200. 

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

Tävla mot mästare
Det fanns en mängd meriterande seglare med i fältet. För 
den namnkunnige återfanns idel nya och gamla EM/VM 
namn. Regerande allsvenska mästarna KSSS som tog en 
välförtjänt andraplats och var det lag som kunde ge Syl-
van en match, hade matchracingstjärnan Björn Hansen 
vid rodret. 

De öppnade riktigt starkt och var kanske rent taktiskt 
stundom bättre än GKSS, som annars var det laget med 
bäst båtfart. Men KSSS gjorde några dyrbara misstag, 
och med en förarglig 6a, var möjligheten borta. 

Ett veritabelt getingbo
Nykomlingarna Runmarö YC seglade in på en tredje 
plats. Oblygt tog sig matchracinglaget in i getingboet och 
visade hur man seglar snyggt i korta race, i duell med öv-
riga båtar, och tog hem den ena topplaceringen efter den 
andra med meriterade Hampus Appelgren vid rodret.

Fjärdeplatsen gick till grannklubben ESK. Klubben är 
tillbaka i allsvenskan efter några års uppehåll och gjorde 
det med stil. Teamet med erfarna CB66 seglaren Christer 
Faith-Ell från Täby vid rodret tog en handfull spikar, och 
visade att de gärna är med och fightas om de fem Cham-
pions Leauge platserna som står på spel. 

Västerås nästa
Allsvenskan 2020 kommer i år endast avgöras under två 
omgångar. USS har en chans till att bättra på slutresul-
tatet och säkra upp målet att hänga kvar i allsvenskan. 
Nästa omgång går i Västerås och då seglar Conny, Pon-
tus, Anna-Karin och Joakim. 

Vi önskar dem all lycka till!

Vid fördäcket och pennan
Charlotte
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Och käre båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än 
din egen. Av och till behöver även du hjälp.

Kvarter 8  15 sept  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  16 sept  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 6, 7  19 sept kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  20 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 2, 3 25 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  26 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  27 sept  kl 07:00 - 17:00

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

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

Varvsgruppen

Upptagning 2020 

Sjösättningsrampen 
bör ej nyttjas under 
upptagningsdagarna.

Märkning
• Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn 

och aktuellt telefonnummer väl synligt. Märkningen är en 
säkerhetsåtgärd för medlemmarna om något skulle hända, 
och inte minst viktigt för att underlätta städning/vår och 
utställning/höst.

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

• Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta 
med namn och telefonnummer. Spridare skall vara avmon-
terade. Inga master får ligga kvar på bockarna utanför mast-
skjulet. De bör flyttas snarast möjligt. Varvsgruppen kommer 
att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsan-
ordningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren 
kontaktas för åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande av vinkelslip på var-

vet gäller reglerna för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsät-
tande. Glöm ej brandsläckare.

• I båtarna får under varvsperioden ej förvaras: gasoltuber, lösa 
dunkar med bränsle (diesel, bensin etc) eller andra lättan-
tändliga vätskor. Tänk på brandfaran.

• Används värmefläkt i båten skall den vara bevakad vid an-
vändning och får inte lämnas påslagen över natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat som skall användas för olja och 

glykol.
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta batterier till 

återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver du el i större omfattning. Kontakta varvschefen för 

ett avtal om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på listorna i pärmen som 

finns i klubbhuset.

Att 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.

Utställning vaggor 12 sept kl 11:00 - 17:00
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Märkning, märkning, märkning…

Så är det dags igen för upptagning!
Nu till upptagningen i höst, har vi bytt kranleverantör. Nu är 
det Pontáns kranar, som sköter torrsättningen. Det är ett relativt 
nytt företag, med ett taggat gäng. Killarna som kör har kört åt 
andra företag här på varvet, så de är väl förtrogna med båtlyft. 
Förhoppningsvis kommer det att funka bra.

Var förberedd
Som vanligt gäller att ha era uppställningsanordningar i ord-
ning, skruvar smorda och i övrigt så att inte kranen fördröjs pga 
ej fungerande uppställningsanordningar! När det gäller er, som 
har vagnar, så se till att däcken är pumpade och att de i övrigt är 
i gott körbart skick.

Sen var det det där med märkning…. Enligt varvets ordnings-
regler ska uppställningsanordningar, vagnar, båtar och inte 
minst master vara märkta med ägare och telefonnummer! Och 
när det gäller master; lägg dom i det ställ, som är avsedda för er 
mastlängd!

Läs gärna på vad som gäller  
när båten ligger på varvet!
Efter upptagningen kommer vi att göra en besiktning av era 
uppställningar. Dels för att kontrollera att båten står uppställt på 
ett säkert sätt, och dels att båten är märkt med namn och tele-
fonnummer, också det en säkerhetsfråga. Dessutom kommer vi 
kontrollera att stegar är fastlåsta!

Bli aktiv i klubben
I samband med upptagningen, så finns goda möjligheter till 
”aktivitetsarbete”. Anmäl er i pärmen i klubbhuset, eller till 
varvschefen. Vi söker också personer, som kan vara intresserade 
att utvecklas till kvartersbasar och andra funktionärer på varvet. 
Anmäl er till varvschefen Göran Bohlin!

Upptagningsdagarna finns angivna på föregående sida.

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

Hoppas på soliga och fina höstdagar när vi tar upp!

Väl mött på varvet!

Varvschefen

Arbetsdagar på Klinten
lördag och söndag 3-4 oktober

8:45-16:00

Väl mött med uppkavlade ärmar

Rune Larsson

Nytt bokningssystem

Tyvärr har Boka.se höjt sina priser till en hutlös nivå 
vilket innebär allt för höga kostnader för klubben att 
nyttja systemet. Efter en genomlysning av ett antal 
kommersiella system har vi beslutat att nyttja ett sys-
tem som JKV (Jollekappseglarna i Västerås) har tagit 
fram tillsammans med en lokal utvecklare. 

Priset är en fjärdedel av vad det skulle kosta att be-
hålla Boka.se. Systemet byggdes inför JSM 2016 och 
har sedan dess anpassats för JKVs behov. Vi har tagit 
fram en lista på mindre justeringar som ska sjösättas 
innan vi rullar ut systemet på USS.

Till skillnad mot Boka.se finns det inga begränsningar 
gällande antalet bokningsbara objekt vilket kommer 
underlätta arbetet för båtansvariga och intendenturen 
gällande felrapportering. 

Är man t ex ansvarig för motorbåtarna och någon 
loggar en brist, t ex att tutan inte fungerar får man ett 
mail om detta. För att göra det så smidigt som möj-
ligt kommer vi att att ta fram sk QR-koder och fästa 
på material som finns registrerat i systemet. 

Målet är att registrera så många enheter som möjligt 
för att kunna få en så bra överblick av skicket på 
klubbens inventarier och lokaler. Förhoppningsvis är 
systemet i drift när tidningen distribueras. Kontakta 
Jonas Ettemo (jonas@ettemo.se) om du har frågor om 
systemet eller önskar ett lösenord för att boka jollar.

Hej
I år har klubbmästeriet ordnat fest för  
kappseglingssektionen.

Vi fixade också mat och dryck till styrelsen vid bud-
getmötet. Sedan kom restriktioner från folkhälso-
myndigheten, inga folksamlingar.

Årsmötet blev i liten skala med prisutdelning. In-
ställda uppdrag hitintills i år har varit, solskensgrill, 
varvsgrill, inget fika vid styrelsemöten.

Nu får vi avvakta hösten och se om vi får ha några 
sammankomster. Vi hoppas att vi så småningom får 
träffas igen.

Klubbmästare Annicka Lavemark  Suppleant Yvonne Strandell
Alltid med och hjälper till är Olle och Bosse.
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Innehåll
Om detta dokument 
1. Alkohol och droger: Policy – Droger 
2. Tobak: Policy – Tobak 
3 Doping: Policy – Doping 
4 Barnrätt: Policy – Barnrätt 
5 Diskriminering, trakasserier  
och kränkningar: Policy – Trakasserier
6 Sexuella övergrepp  
och trakasserier: Policy – Övergrepp
7 Våld: Policy – Våld eller hot om våld 
8 Mobbning: Policy – Mobbning 
9 Miljö: Policy – Miljö 
10 Personlig integritet: Policy – Personlig integritet 
11 Anmälan: Policy – Anmälan   
Vart ska jag vända mig?
Anmälan till socialtjänsten 
Polisanmälan 
RF:s idrottsombudsman  
och visselblåsartjänst 

Hela dokumentet finns som pdf  på
www.uss.nu och innehåller även:
Bilaga A0
Miljöplan för Upsala Segel Sällskap.  
Information till medlemmar 
Bilaga A1 
Avfallshanteringsplan 2018 
Bilaga A2 
Ordningsregler för hantering av sopor 
Bilaga B0 
Integritetspolicy för Upsala Segelsällskap 

Om detta dokument
Upsala Segelsällskap har i detta policydokument samlat riktlin-
jer för vad som gäller i sällskapets verksamheter, utöver vad som 
anges i stadgar, ordningsregler, andra avtal och dokument samt 
arbetsordning. Vissa delar av dokumentet återfinns även i andra 
dokument, bland annat i USS ordningsregler.

Några använda förkortningar:

USS Upsala Segelsällskap

RF Riksidrottsförbundet

SSF Svenska Seglarförbundet

SF Specialidrottsförbund, dvs Svenska Seglarförbundet resp. 
Svenska Isseglarförbundet

SDF Specialidrottsdistriktsförbund, dvs. Upplands-Gästriklands 
Seglarförbund

1. Alkohol och droger
Policy – Droger

Upsala Segelsällskap (USS) är en ideell förening med syfte att 
främja sjösport samt verka för god gemenskap mellan sjösportens 
utövare. USS är bland annat anslutet till Svenska Seglarförbundet 
(SSF) och följer utvecklingen inom kappseglingsverksamheten 
både för barn och vuxna. USS har genom SSF antagits som ung-
domsvänlig klubb. I den verksamhet USS bedriver är det viktigt 
att vi har ett uttalat förhållningssätt gentemot droger.

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle 
upptäcka att något sådant hänt tar styrelseledamot enskilt samtal 
och kontaktar föräldrarna. Vid upprepning kan sociala myndig-
heter kontaktas.

Inga alkoholdrycker får förekomma bland vare sig ledare, föräld-
rar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och 
ungdom.

Medlem som på grund av alkoholpåverkan inom USS område 
eller verksamhet uppträder olämpligt eller störande kan genom 
styrelsebeslut uteslutas från vissa delar av område eller verksam-
het. Sådant beslut ska föregås av personlig kontakt från styrelsen. 
Styrelsen ska i möjligaste mån erbjuda hjälp till medlem som har 
alkoholrelaterade problem.

USS accepterar inte användande av narkotiska preparat, dop-
ningsmedel eller liknande inom våra områden och verksamheter. 
Om något sådant upptäcks så kommer polisanmälan att ske med 
anledning av att användandet innebär brottslig handling.

Uteslutning från område, verksamhet eller uteslutande ur sällska-

Upsala Segelsällskap
Policydokument

Antaget vid styrelsesammanträde 2020-08-10
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pet kan bli aktuellt. Sådant beslut ska föregås av personlig kontakt 
från styrelsen.

Ansvaret att följa sällskapets drogpolicy är gemensamt för fören-
ingens medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit 
man kan vända sig som medlem, ungdom, ledare eller förälder 
om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

2. Tobak
Policy – Tobak

Som idrottsförening ligger det på Upsala Segelsällskaps ansvar att 
agera som goda förebilder gentemot våra ungdomar. Vi har valt 
att anta denna tobakspolicy för att tydligt visa vad vi anser om 
idrott och tobaksbruk. Med tobak avses både tobak och snus. 
Tillsammans är vi ansvariga för att policydokumentet blir känt för 
samtliga medlemmar samt att policyn hålls levande i sällskapet.

Riktlinjer för verksamheten i Upsala Segelsällskap

Vi ska, i enlighet med Riksidrottsförbundet, verka för:

1 Att påverka människorna inom Upsala Segelsällskap att göra 
aktiva val för ett hälsosamt liv och vara medvetna om tobakens 
skaderisker.

2 Att föreningsarbetet bedrivs i rökfria miljöer, och utöver vad 
tobakslagen föreskriver skapa helt rökfria zoner utomhus så att 
ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas.

3 Att ledare och aktiva ser sin betydelse som viktiga vuxna förebil-
der och inte brukar tobak i sin roll som idrottsledare.

4 Att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknads-
föring av tobak.

5 Förtroendevalda och eventuell personal ska vid alla tillfällen då 
man representerar idrotten avstå från att bruka tobak.

6 Föreningen ska verka för att våra kontorslokaler, möteslokaler 
och andra lokaler som vi nyttjar för arrangemang av seminarier, 
konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara rökfria.

7 Användande av tobak får ej förekomma i anslutning till USS 
barn- eller ungdomsverksamhet. USS uppmärksammar gällande 
lagstiftning avseende marknadsföring av tobak till ungdomar.

3 Doping
Policy – Doping

Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan 
påverka prestationsförmågan. Inom idrotten är det världsantido-
pingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och 
substanser som är förbjudna.

Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s 
globala dopingregler. I Sverige finns även en särskild dopningslag 
som gäller för alla personer som vistas i landet. Dopningslagen 
gäller anabola steroider, testosteron och tillväxthormon.

Alla medlemmar i USS omfattas av RF:s stadgar och Idrottens 
antidopingreglemente (IDR), som är tillämpningen av Världs-
antidopingkoden inom RF. Det betyder att du som är idrottsutö-
vare bland annat har en skyldighet att kontrollera att de eventu-
ella mediciner och kosttillskott du använder inte innehåller enligt 
dopinglistan förbjuden substans. Du är personligt ansvarig för 
vad du äter och dricker.

Du är också skyldig att göra dig tillgänglig för dopingkontroller 
vid uppmaning av en dopingkontrollant utsedd av RF:s Doping-
kommission. Om du är elitidrottsutövare finns andra krav om 
att i förväg söka dispens för användning av läkemedelspreparat i 

medicinskt syfte, och eventuellt krav på vistelserapportering för 
att dopingkontrollanter ska kunna hitta dig.

Om du misstänker att någon använder, främjar eller underlättar 
för bruk av dopingpreparat eller dopingmetoder är det bra om du 
rapporterar in det för uppföljning av den oberoende antidoping-
verksamheten, Svensk antidoping.

4 Barnrätt
Policy – Barnrätt

Idrottsrörelsen följer FN:s Barnkonvention. Det innebär att verk-
samheten i USS och alla beslut som fattas ska ha barnens bästa för 
ögonen. Barnen deltar i idrottsrörelsens verksamhet för sin egen 
skull och ingen annans.

Verksamheten ska vara fri från osunda träningsmetoder, hets, tra-
kasserier och övergrepp. Barn har också rätt att vara delaktiga i 
föreningen, och ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i beslut 
som handlar om dem.

Ledare och funktionärer i USS har ett ansvar för att säkerställa 
allas personliga säkerhet, hälsa, välmående och personliga inte-
gritet. Barnens bästa ska ha en central roll i de beslut som fat-
tas. Tränare eller ledare får inte använda metoder som riskerar att 
skada någon.

Du får inte hetsa ett barn eller en tränare, ledare eller domare för 
att försöka förmå någon att prestera bättre, jobba hårdare, ändra 
domslut eller liknande. Det strider mot idrottens värdegrund. 
Samma regler gäller även om du är barnets vårdnadshavare. Inom 
seglingsidrotten förväntas du respektera andra och behandla alla 
på ett trevligt sätt.

Inom USS verksamhet bör undvikas att en enda ledare eller an-
nan vuxen befinner sig tillsammans med ett eller flera barn el-
ler ungdomar i situationer som kan uppfattas som känsliga eller 
olämpliga av integritetsskäl. Var också uppmärksam på hur privat 
kontakt sker med enskilda barn.

5 Diskriminering, trakasserier och kränkningar
Policy – Trakasserier

Alla med uppdrag inom USS är skyldiga att arbeta aktivt för att 
främja idrottsrörelsens människosyn: respekt för varje människas 
unika och lika värde.

En idrott fri från diskriminering innebär att alla ska känna sig väl-
komna oavsett sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, kön, 
könsidentitet eller uttryck. Alla ska ha möjlighet att forma idrot-
ten och sitt deltagande oavsett ålder. Och alla ska kunna delta i 
idrottsrörelsen oavsett funktionsnedsättning.

Idrottsrörelsen står bakom diskrimineringslagen (2008:567), och 
befattningshavare inom USS förväntas motverka diskriminering 
utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: sexuell läggning, etnisk 
tillhörighet, religion, ålder, funktionsnedsättning, kön och könsi-
dentitet eller uttryck.

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks – di-
rekt eller indirekt.

Trakasserier är handlingar som gör att en person känner sig föro-
lämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Och det är personens 
upplevelse av behandlingen som avgör om personen känner sig 
trakasserad eller inte.

Sällskapets funktionärer ska inte göra skillnad på sitt bemötande av 
en person baserat på kön eller någon annan diskrimineringsgrund.
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6 Sexuella övergrepp och trakasserier
Policy – Övergrepp

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig trygga och 
där inga former av sexuella övergrepp är accepterade under några 
omständigheter. Styrelseledamöter, ledare och funktionärer inom 
USS har ett ansvar att se till att alla misstänkta övergrepp utan 
undantag polisanmäls.

Med sexuella övergrepp avses samtliga sexualbrott som återfinns 
i brottsbalken (1962:700) som till exempel våldtäkt, sexuellt ut-
nyttjande, och sexuellt ofredande. Ett övergrepp kan även bestå i 
att någon skickar oönskade bilder på intima kroppsdelar till nå-
gon annan. Det kan också vara att via mejl, sms eller sociala me-
dier skicka eller visa upp innehåll av sexuell karaktär.

För att klassas som sexuella trakasserier behöver handlingen vara 
av sexuell karaktär, exempelvis en oönskad beröring eller kom-
mentarer med sexuell anspelning.

7 Våld
Policy – Våld eller hot om våld

Våld är när någon genom slag, spark, hård knuff, skallning eller 
liknande misshandel tillfogar annan skada, sjukdom eller smärta. 
Det får aldrig förekomma inom USS verksamhet.

Även våld eller hot om våld till exempel i samband med styrelse-
sammanträde eller årsmöte omfattas av idrottsrörelsens bestraff-
ningsregler. Även Våld i hederns namn (hedersrelaterat våld) 
inom ramen för idrottsrörelsen är ett brott mot såväl idrottsrörel-
sens regelverk som svensk lag.

8 Mobbning
Policy – Mobbning

Mobbning är kränkande behandling som upprepas under en 
längre tid. Den kan vara fysisk som slag och knuffar men även 
psykisk, som exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrys-
ning. Mobbning definieras och avgörs utifrån den utsattas upple-
velser, inte den som utsätter. Att bli mobbad kan innebära stora 
själsliga sår som kan sitta i hela livet, både för den som utsätts och 
för de som står personen nära.

Mobbning är komplext och kräver att vi även tillämpar ett per-
spektiv på grupp-, organisations- och samhällsnivå. Dessutom 
måste vi ha med ett normmedvetet tänkande så vi blir uppmärk-
samma på vilka osynliga regler som styr i sammanhanget. Olika 
fall har olika orsaker. Det enda vi kan vara säkra på är att det ald-
rig är den som blivit utsatt för mobbning som har gjort något fel.

Mobbning är inte bara något som sker mellan två individer. För 
att få en helhetsbild måste vi lyfta blicken och se till saker som 
tryggheten i gruppen, ledarskapet i organisationen och normerna 
i samhället.

Den som har en ledande roll i föreningen är också en förebild, 
vilket det är viktigt att vara medveten om. I rollen som förebild 
ska vi bland annat visa hur vi ska behandla varandra samt sätta 
tonen i samtalsklimatet.

9 Miljö
Policy – Miljö

USS miljöpolicy framgår av sällskapets miljöplan, som återges i 
bilaga A0. Miljöplanen innehåller bland annat riktlinjer för hur 
medlemmarna ska hantera byggnadsmaterial, färger och andra 
kemikalier samt regler för hantering av avfall. Tillsammans med 
ytterligare två bilagor (bifogas här som A1 och A2) har den un-

derställts och godkänts av Miljöförvaltningen vid Uppsala kom-
mun. Planen revideras vart tredje år eller när behov uppkommer.

10 Personlig integritet
Policy – Personlig integritet

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i 
kraft, och då ändrades reglerna för hur personuppgifter ska han-
teras på ett säkert sätt. Med anledning av dessa förändringar har 
USS kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. 
Den beskriver mera utförligt hur och varför vi sparar medlem-
marnas personuppgifter samt vilka rättigheter du har som med-
lem. Vi använder personuppgifterna för att exempelvis hålla ord-
ning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd och hantera 
anmälningar till tävlingar.

Som medlem i föreningen har du bland annat möjlighet att be 
om ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt möj-
lighet att uppdatera felaktiga uppgifter. Du gör detta genom att 
kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan. 
För ”vanliga” personuppgifter (såsom namn, adress, e-post etc) 
finns möjlighet att uppdatera dessa själv via IdrottOnline.se. Om 
du gör detta ber vi dig att även meddela styrelsen om att du upp-
daterat uppgifter, så att vi kan uppdatera föreningens egna regis-
ter, som utöver ”vanliga” personuppgifter även innehåller infor-
mation om exempelvis hamn- och varvsplatser.

Integritetspolicyn för USS återges i bilaga B0.

11 Anmälan
Policy – Anmälan

Vart ska jag vända mig?

Om du som deltar i USS verksamhet blivit utsatt för kränkande 
eller nedsättande behandling eller eljest upplever att verksamhe-
ten inte bedrivs i enlighet med överenskomna riktlinjer och poli-
cyer, är det bra både för dig och för föreningen om du meddelar 
vad som har hänt. Du kan prata med en ledare, tränare eller nå-
gon i styrelsen. Alla med uppdrag inom USS har ett ansvar för 
att sällskapets policyer följs. Du kanske föredrar att prata med 
någon annan medlem som i sin tur kan föra dina upplevelser vi-
dare. Allvarliga händelser måste komma till styrelsens kännedom. 
Eventuella brott ska polisanmälas.

Anmälan till socialtjänsten
Alla som misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till social-
tjänsten. Det står i socialtjänstlagen. Personer som arbetar i hälso- 
och sjukvård, skolan samt i socialtjänsten är skyldiga att anmäla 
misstanke. Idrottsledare och tränare är alltså inte skyldiga att an-
mäla, men bör alltid anmäla sina misstankar så att socialtjänsten 
får möjlighet att utreda om barnet har behov av stöd och skydd.

Den som vill anmäla tar en kontakt med kommunens socialtjänst 
under arbetstid. Finns det behov av att göra en anmälan under 
kvällstid eller helger så finns socialjouren. Den som anmäler kan 
vara anonym, men om hen talar om sitt namn gäller inte anony-
miteten längre. Det kan ändå vara bra att lämna sitt namn och 
kontaktuppgifter då socialtjänsten kanske behöver återkomma 
med uppföljande frågor eller dylikt. Den som känner sig osäker 
på om hen ska göra en anmälan eller inte, kan ta kontakt med so-
cialtjänsten anonymt och rådgöra med dem utan att berätta vilket 
barn det berör.

Polisanmälan
Vem som helst kan anmäla ett brott till Polisen. Det behöver inte 
vara den utsatta själv eller någon som bevittnat händelsen. Det 
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räcker att händelsen kommit till ens kännedom. Om en fören-
ingsledare, tränare eller ledare får reda på att något har hänt som 
skulle kunna vara ett lagbrott, är rekommendationen att kontakta 
Polisen som kan avgöra om så är fallet.

Vid en anmälan finns några generella saker som kommer att ef-
terfrågas: personuppgifter på den som utsatts för brottet, om det 
finns någon misstänkt, en kort sammanfattning av händelsen och 
hur den kommit till ens kännedom samt var det har inträffat. 
Anmälaren får även uppge egna personuppgifter, men kan också 
undvika det genom att i stället ange en juridisk person som anmä-
lare, exempelvis föreningen. En kontaktperson måste dock upp-
ges, men hen behöver inte figurera med personnummer.

RF:s idrottsombudsman och visselblåsartjänst
Idrottsföreningar har ett långtgående ansvar för det som händer 
i verksamheten och ska så långt det är möjligt själva hantera si-
tuationer som uppkommer eller göra det i samråd med sitt spe-
cialidrottsförbund eller RF/SISU-distrikt. Det kan dock finnas 
ärenden som av olika anledningar inte kan hanteras på det sättet 
och därför har RF inrättat två stödfunktioner för att underlätta 
föreningarnas arbete.

Idrottsombudsmannen
Idrottsombudsmannens uppgift är bland annat att ge råd och 
vägledning kring hur man går vidare med olika typer av ärenden 
samt vid behov utreda ärenden som innehåller misstänkta brott 
mot 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar (Bestraffningsä-
renden). Idrottsombudsmannen är också mottagare av de ären-
den som kommer in i visselblåsartjänsten.

Idrottsombudsmannen har telefonnummer 08-627 40 10 och 
mejl idrottsombudsmannen@rf.se

Visselblåsartjänst
Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning 
inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exem-
pel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden 
kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp 
eller trakasserier. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga 
missförhållanden inom idrotten. Du hittar information om hur 
du går tillväga på Riksidrottsförbundets webbplats www.rf.se
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Nu går Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning för hela Östersjökusten från 
Skåne upp till och med Gävleborgs län. Det kan vara dags att se över och eventuellt 
tvätta sin båt. Lokala skillnader kan förekomma.

Svenska Båtunionens havstulpanvarning gäller alltså 
Kalmar, Blekinge, Skåne, Östergötlands, Söderman-
lands, Gotlands, Stockholms, Uppsala och Gävleborgs 
län. Tillsammans med våra frivilliga observatörers hjälp 
ser vi att havstulpanerna har förökat sig i en större ut-
sträckning och det kan vara dags att se över sitt skrov 
om det är dags att tvätta bort havstulpanernas larver 
som nu satt sig fast. Projektet Havstulpanvarningen 
bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rap-
porterar om havstulpanernas settling via mätplattor som 
är placerade vid observatörernas hemmabryggor. När 
tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område 
kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail el-
ler sms till dem som anmält sig till tjänsten.

Mer information om havstulpanvarningen hittar du på:
batmiljo.se/havstulpanvarningen.

Havstulpanvarning i 20 år
Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 
och där man via sms kan få information om när havs-
tulpaner sätter sig fast på båtbottnar i specifika geogra-
fiska områden. Varningen underlättar för båtfolk som 

vill göra rätt för miljön och för att slippa måla båtbot-
ten med miljöfarlig bottenfärg.

Ett hjälpmedel för att slippa måla med giftig färg
Syftet med varningen är att få båtägare att använda an-
dra metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. När var-
ningen skickas ut kan båtägaren lätt få bort havstulpa-
nerna genom att tvätta av båtbotten, ta upp den på land 
eller åka in i sötare vatten. Det är viktigt att åtgärden 
utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal 
alltför stort och hårt. Vinsten är en ren båtbotten, snab-
bare skrov och mindre avgasutsläpp hos motorbåtar. 
Förslag på alternativa lösningar på hur man kan tvätta 
sin båt hittar du på: Båtmiljö.se.

Det finns flera alternativ till giftiga bottenfärger
Hur vet du om det är dags att tvätta båtbotten? Ska-
let på havstulpanen har börjat hårdna och är ca 5 mm 
stora. Alternativa metoder kan vara borsttvätt, tvätta för 
hand, lägga båten i sötvatten eller använda en så kallad 
skrovduk. 

Mer information finns på: batmiljo.se/underhall.

Havstulpanvarning utlyst för Östersjökusten  
upp till och med Gävleborgs län
2020-08-18
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En lyckad satsning

Det började redan förra sommaren. Vi märkte att 
intresset för kurser, läger och seglarskola ökade. 
Vuxenseglarskolan blev snabbt fulltecknad. Klin-
tenlägret kunde, till mångas besvikelse, ej genom-
föras på grund av ledarbrist. Under sensommaren 
och hösten var kvällsträningarna för juniorer väl-
besökta med runt trettio deltagare och 10-12 se-
gelbåtar i sjön varje träningskväll.

Vi insåg att vi behövde förvalta och utveckla både det öka-
de seglingsintresset samt USS popularitet som klubb och 
idrottsförening.

Under hösten och vintern träffades ungdomssektionens leda-
re och ledamöter vid ett flertal tillfällen. Vi hade möten med 
kappseglingssektionen, UpplandsGästriklands Seglarförbund, 
upplands idrottsförbund samt idrottsutbildarna SISU.

Så sakteliga mejslades vision, strategi och taktik för sektio-
nens framtida verksamhet och aktiviteter fram.

Vi var alla överens: Nu kör vi!
Ansvarsområden med områdesansvariga utsågs för träning, 
seglarskola, lägerverksamhet, ledar- och tränarutbildning och 
båtansvar.

•  En genomgripande inventering av ledarbehovet och ma-
terial gjordes. 

•  Nya ledare behövde rekryteras och utbildas samt en del 
av våra ordinarie ledare behövde tränarutbildning.

•  Önskemål och behov av en eller flera nya säkerhetsbåtar.

•  Översyn och underhåll av alla jollar planerades.

•  Samarbete med övriga skarisklubbar skulle undersökas.

•  Möjlighet till utökade lägerveckor skulle utredas.

•  Bidrag från idrottsförbund och kommunen skulle sökas.

Ledarskap
Under våren började planerna att realiseras. Nya ledare rekry-
terades och alla ledare gick kurs i ledarskapsträning.

Denna kurs genomfördes som lärgrupp i USS regi och 
sponsrades därför av upplands idrottsförbund/SISU. Vi höll 
till i klubbhuset under fyra kvällar med Ulf Wrange som 
handledare.

Algot Andersson utsågs till seglarskoleansvarig och gick SSFs 
kurs för detta. Det är ett av flera krav som ställs på en klubb 
för att få vara en seglarskolecertifierad enligt SSFs regler.

Efter beslut om att samtliga ledare skulle ha minst tränare/
instruktör grön som grundutbildning deltog nio stycken av 
våra ledare i en femdagars kurs, både teori och praktik, för 
blivande tränare. Denna kurs anordnades av UGSF och till-
sammans med andra upplandsklubbar genomfördes den i 
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Mobilkranar upp till 500t lyftkapacitet 
och Mobila Tornkranar

Vårt arbetsområde är  
Uppsala/Enköping/Stockholm.

mindre grupper på 
USS och UKF.

Två nya säkerhets-
båtar beställdes 
för att ersätta dom 
gamla båtarna som 
ansågs uttjänta och 
avskrivna efter när-
mare 20 års flitigt 
utnyttjande.

Jollarna gicks ige-
nom och förbered-
des inför säsongen. 
Kappseglingssektio-

nen med hjälp av 60+ såg över och färdigställde alla 606.

Jonas Ettemo drog igång motorbåtsträning för alla 
ungdomsledare.

Ekonomi
Täta kontakter med kommunens idrotts- och fritidsnämnd samt 
UGSF för äskande av möjliga bidrag. Detta resulterade i att USS 
numera är en bidragsberättigad förening hos kommunen (god-
känd för att kunna söka stöd och bidrag av kommunala medel).

Vad gäller ekonomiska medel har klubben i år erhållit bidrag 
och stöd både från kommunen, UGSF och Upplands idrotts-
förbund för inköp av säkerhetsbåtar, utbildningskostnader för 
ledarutbildning samt att kommunen finansierade två av USS:s 
lägerveckor.

Resultat
Sammantaget kan vi konstatera att satsningen på barn- och ung-
domsverksamheten samt seglarskolan har varit lyckad.

Vi har idag över 30 stycken aktiva juniorer (varav ett tiotal ak-
tiva och blivande kappseglare).

Tio stycken ordinarie välutbildade tränare/instruktörer.

Ny och väl fungerande utrustning.

Har haft en sommar med sju veckor av seglarskola och läger. 
Totalt över 120 deltagare.

Inte utan Er
Allt detta har varit möjligt genom att styrelsen, som hela tiden 
har hållits informerad och uppdaterad, stöttat och uppmuntrat 
oss och därmed skapat förutsättningar och incitament för våra 
behov och önskemål.

Våra ungdomsledare har ställt upp i alla lägen.

Funktionärer och klubbmedlemmar som vid behov hjälpt till.

Men kanske viktigast av allt är att vi har visat att man, trots 
coronasituationen som inneburit restriktioner, rekommendatio-
ner och regler som vi inte är vana med och som kontinuerligt 
förändras, ändå kan åstadkomma framgångsrika satsningar ge-
nom samarbete, anpassning, initiativförmåga och att fokusera på 
möjligheter istället för problem.

Per Ek/ Ungdomsansvarig 
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Med en hel del tur och beslutsamt ingripande av flertalet medlemmar förhindrades en större 
brand som kunde ha ödelagt delar av 600 bryggan med tillhörande båtar. I denna text finns ett 
antal personer namngivna och utöver dessa var det flertalet personer som hjälpte till från land. 
Tidsaxeln är baserad på Flyg och sjöräddningscentralens logg. Vid loggade tider anges dessa i rub-
rikens stycke. Står det ingen tid är tidpunkten oklar. Vid brandtillfället var det varmt och väx-
lande vindar omkring 1-3 m/s. 
Bild över området

• A. Sjösättningsramp

• B. Explosion*

• C. Båtens position 2 min efter explosionen*

• D. Brand i akter-förtöjning

• E.  Ungdomsboden

Dagen då 600 bryggan kunde ha stått i lågor

Sjösättning
Enligt andrahandsuppgifter sjösätts båten vid Uppsala 
kommuns ramp. Båten är drygt 6 m lång och har en 
bensindriven 6 cylindrig inombordare med vattenjet. 
Båten ska enligt uppgift varit fulltankad. Ombord finns 
två personer. 

Kl 16:04
Samtal inkommer till SOS gällande en explosion vid 
Skarholmen. Den första inringaren, Linn Hugo som är 
ungdomstränare på USS, är dock osäker på hur många 
personer som är ombord eftersom kvinnan som hoppat 
av den brinnande båten ropar ”Mitt barn” vid flertalet 
tillfällen. Mannen har flygit ut båten vid explosionen 
medans kvinnan som befinner sig i kabinen hoppar 
självmant i vattnet. Ebba Ettemo ringer till pappa Jonas 
som befinner sig i hemmet ca 900 m från Skarholmen.

Kl 16:05
I samband med larmet har Flyg och Sjöräddningscen-
tralen kopplats in på ärendet, och kl 16:05 larmas Sjö-
räddningssällskapets besättning ut. Även Sjöfartsverkets 

helikopter som finns i luften utanför Söderarm skickas 
mot platsen. Personerna som legat i vattnet rapporteras 
upptagna ut vattnet på Skarholmens Båtklubb. Kvin-
nan har allvarliga brännskador. I och med att hon ropar 
”mitt barn” är det oklart om det finns ytterligare perso-
ner i vattnet eller i båten.

Första pulversläckaren
Danne Eriksson befinner sig i hamnen och uppfattar 
allvaret i situationen. Han plockar med sig en pulver-
släckare och båtshake och beger mot 200 bryggan där 
båten ligger och brinner. Danne avfyrar den första av 
25 st pulversläckare som kommer att förbrukas denna 
dag. Den brinnande båten seglar dock ut i bassängen 
mellan 200 och 600 bryggan av vinddraget som elden 
genererar.

Flytväst, nycklar och änterhake
Jonas anländer till USS inom 2,5 min efter samtalet 
och uppmanar alla att plocka fram brandsläckare och 
ankaren. I ungdomsboden hämtas flytvästar och ett 
febrilt letande efter Busterns båtnycklar påbörjas. Tyvärr 
hittas bara nycklarna till UKFs RIB-båt som USS fått 
låna denna vecka. Letandet efter nycklar och material 
att skapa en brandsäker änterhake avbröts då den brin-
nande båten närmar sig 600 bryggan.
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Kl 16:07
Sjöräddningssällskapet kvitterar larmet. Fortfarande 
oklarheter kring hur många som var ombord. Flera sam-
tal inkommer till SOS. 

Avgörande insats
Ebba och Jonas hoppar i RIB-båten och har med två 
brandsläckare. Dessa är främst tänkta att nyttjas som 
självskydd. Vid denna tidpunkt har en telefonstolpe 
som utgör fixpunkt för akterförtöjningen på en av de 
ankrade båtarna börjat brinna. Ebba klargör ankaret 
och får instruktioner var hon måste pricka där det brin-
ner minst för att inte linan ska brinna av på en gång. 
Ankaret kastas och träffar exakt den anvisade platsen. 
Båten bogseras ut drygt 10 m innan linan brinner av. 
Under tiden har nycklarna till Bustern hittats och Algot 
Andersson ansluter. Ebba hoppar över till Bustern och 
försöker upprepa samma bedrift men hon är på tok för 
chockad och svedd om armarna för att kunna genom-
föra kastet. Algot åker in med henne till ungdomsboden 
för omhändertagande. Under tiden uppmanar Jonas 
personer på USS område att fixa fram flera ankare och 
brandsläckare. Ytterligare två st pulversläckare avfyras 
för att få ner elden något innan ankare nr 2 kastas. Det 
krokar i bra båten dras ut ytterligare ett 10-tal meter 
innan även denna lina brinner av. Från land undrar nå-
gon om man kan använda ett ankare med ankarkätting.  
Men pga den intensiva hettan kommer man inte till-
räckligt nära för att kasta ankare med kätting.

Kl 16:09
JRCC (Flyg och sjöräddingscentralen) uppmanar Rädd-
ningstjänst och Sjöräddningssällskapet att få det bekräf-
tat att ingen saknas. 

Mera brandsläckare och ett till ankare
Jonas åker in till bryggan för att hämta mera material. 
Joachim Samuelsson hoppar ombord på RIB-båten med 
ett ankare. Proceduren upprepas med pulversläckaren 
innan ankaret kastas. Tyvärr kastas ankaret för långt in i 
de öppna lågorna så den treslagna linan i polyester brin-
ner av innan de får drag i linan.

Kl 16:12
Räddningstjänsten från Rosendalsbrandstation anländer 
och grupperar vid sjösättningsrampen. Joakim hop-
par över i Algots båt och Jonas åker in och hämtar en 
rökdykare. I och med att Jonas saknar rökskydd samt 
befinner sig i en RIB-båt undviker man att passera ge-
nom röken och komma för nära värmen. Rökdykaren 
avfyrar två st släckare för att dämpa branden. När dessa 
är tömda åker man in och hämtar fler pulversläckare 
från Räddningstjänsten. Styrkeledaren vill ha in båten 
till rampen men då det saknas änterhake med brandtå-
lig wire är detta inte möjligt. Jonas och rökdykaren går 
ånyo ut och försöker dämpa branden med pulversläck-
are. Här är det oklart hur många vändor som görs men 
totalt avfyrats 25 st pulversläckare under branden.

Kl 16:14
Sjöräddningshelikoptern (Lifeguard 007) avlarmas.

Foto: Jonas Ettemo
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Kl 16:15
Rescue Rolf G lämnar kaj med 4 st sjöräddare ombord. 

Kl 16:19
Rescue Rolf G ansluter och påbörjar klargörning av den 
dieseldrivna brandsprutan. I denna veva kommer Algot 
Andersson för nära elden med Bustern och andas in 
rök. Han uppmanas att åka in till land där han blir förd 
till sjukhus i en privatbil. Algot få stanna kvar på sjuk-
hus till 22-tiden på kvällen pga komplikationer. Jonas 
åker och hämtar Rescue Rolf Gs änterhake som rökdy-
karen kastar mot den brinnande båten. Genom detta 
kan båten hållas stilla i den centrala delen av hamnbas-
sängen i väntan på att Rescue Rolf G Ska få fart på sin 
brandpump. Räddningstjänstens beslutar att bemanna 
sin båt då den har en pumpkapacitet på 3 500 l/m kon-
tra Sjöräddningssällskapets modesta 100 l/m.

Kl 16:33 
Jonas och rökdykaren är inne vid sjösättningsrampen 
och hämtar flera pulversläckare.

Foto: Jonas Ettemo

Kl 16:35
Räddningstjänsten anländer med deras brandbåt men 
det strular även för dem. De har svårt att manövrera bå-
ten på den begränsade ytan då båten inte ligger still pga 
draget från vattenjeten som även används för att driva 
brandsprutan. Rökdykaren hoppar över till Rescue Rolf 
G och Jonas kopplar ihop RIB-båten med räddnings-
tjänstens båt för att om möjligt hålla den still. 

Kl 16:42
En av sjöräddarna har hoppar över till räddningstjäns-
tens båt och därifrån kastar änterhaken som fått bra 
fäste i den brinnande båten. Båten börjar bogseras mot 
sjösättningsrampen. 

Kl 16:45
Rescue Rolf G lämnar USS och beger sig till UMS och 
sjöräddningsstationen för att hämta länsmaterial för 
invallning av miljöfarliga ämnen. 

Kl 17:15
Vraket är uppdraget på rampen och Sjöräddningssäll-
skapet lägger ut länsor. JRCC avslutar ärendet och över-
lämnar till kommunal räddningstjänst. I och med att de 
miljöfarliga ämnena befinner sig på Uppsala kommuns 
vatten försöker insatsledaren från Räddningstjänsten nå 
ansvariga på Miljöförvaltningen men tyvärr drar detta 
ut på tiden. Här är det oklart vem som ska stå för kost-
naderna för miljösaneringen. Det ska dröja över 24 tim-
mar innan området är sanerat och vraket är bortforslat. 
Under tiden öppnade UMS sin ramp för allmänheten 
så att Ekolns trailerbundna båtägare kunde sjösätta eller 
torrsätta sina flytetyg.

Tre ankare användes för att bogsera ut båten.  
Foto: Jonas Ettemo

Pålen som brann 
Hade branden fått fäste i Vegan (se framsidan) är det 
troligt att samtliga 15 båtar på 600 bryggan samt bryg-
gan hade fått allvarliga skador. Hade båtarna dessutom 
haft gasolflaskor ombord hade räddningstjänsten tvingat 
alla att backa minst 50 m pga explosionsrisken vilket 
hade försvårat insatsen.
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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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Ekoln

Skarholmen

Klinten

Fläskjan

Fasta märken för kvällsseglingar augusti–oktober

Kappseglingsprogram USS, ESK och SXK
Kv-XX = Kvällssegling nummer

September
  1 USS Cup 5 USS Kv-20
  1 SM Två-krona USS
 3 Estelle Cup 9 ESK Kv-21
  8 USS Cup 6 USS Kv-22
10 Estelle Cup 10 ESK Kv-23
11 USS Cup 7 USS Kv-24
13 Höstcupen med Estelle Cup 11 ESK

Oktober
11 Sprint Cup & KM 2-Krona och 606 ESK & USS
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WWW .S I D E N S E L M A .SE

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

UPPLEV SKILLNADEN 

                 badlakan 100:-
                                              
   morgonrock 980:-

reselakan 680:-

SidenreSelakan 750 kr
Otroligt praktiskt! Liten som en 
pocketbok! Endast 190 gram! 

Ultralätt handdUk 100 kr
• Liten som en apelsin, endast 200g!  
• Torkar på nolltid! •Perfekt på båt & gym!

reSebadlakan 

UppSkattad preSent 

80x140cm

 

10 ANLEDNINGAR ATT ANVÄNDA SIDENÖRNGOTT: 

STUVA RÄTT & 
MINIMERA PACKNINGEN! 

SIDENÖRNGOTT  

     280:-

  Bra för håret! 

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! 

många mönster!       

SovmaSk Sval 
           150:-  

Sid
en

sca
rfs

 50
x5

0c
m  

    
    

    
    

    
    

  2
00

:- 

 Siden

 Siden
ANGE KOD: 

SEGEL

1 0  % SidenSocka 80 kr
Suverän i alla skor! Optimal 
temperaturreglering!   

SidentofS 100:-
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Miljö i hamnen och på varvet
Båtbottenfärg

Förbjudna Biocidfärger
Biocidfärger är förbjudna att användas på båtar som 
har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar. Mälaren är 
en insjö och båtar som förtöjs i USS-hamn omfattas 
därför av förbudet. Kommuner kan bestämma att en 
hamn och/eller ett varv enbart får använda biocidfria 
färger. 

Uppsala kommun har beslutat att enbart båtar med 
biocidfri bottenfärg får användas på båtar som ligger 
på USS, ESK och UMS varv/uppläggningsplatser. 

Sedan 2016 får inga blödande / polerande / mjuka 
båtbottenfärger användas. Om båten har sin huvud-
sakliga förtöjningsplats på ostkusten, gäller respektive 
kommuns bestämmelser för den båtplatsen, men 
fortfarande omfattas båten av kravet på biocidfri färg 
på USS varv. Så kallade ”blödande färg” känns igen 
på att det t ex lämnar ifrån sig färg på händerna om 
man vidrör skrovet. 

Har du köpt en båt i sommar som har så kall-
lade ”blödande båtbottenfärg”?
Ni som har köpt en båt som tidigare inte haft varvs-

plats USS, ESK eller UMS och som har blödande 
färg, behöver avlägsna den så snart som möjligt efter 
upptagningen. 

Om båten legat i vattnet mer än två säsonger sedan 
biocidfärgen lades på, anser Hav- och Vattenmyndig-
heten att bottenfärgen ska betraktas som giftfri. 

Färgen kan tas bort manuellt genom att skrapa eller 
slipa bort färgen, alternativt med blästring (sand eller 
kolsyreis). Vid manuellt avlägsnande av färgen, är det 
viktigt att damm och flagor inte förorenar marken 
under båten. Marken under båten kan t ex täckas 
med en uttjänt presenning som sedan rullas ihop och 
lämnas vid kommunens återvinningsstation för farligt 
avfall. Märk med ”biocid från båtbottenfärg”.  

Det är också viktigt att du skyddar dig själv med en 
effektiv personlig skyddsutrustning: använd täckande 
skyddskläder (t ex engångsoverall eller liknande), 
handskar och filtermask eller halvmask med filterklass 
FFP2 eller FFP3. 

Uppsala kommun har köpt en rengöringsutrustning 
för båtskrov en så kallad ”Hull Washer” där förorenat 
tvättvatten omhändertas under momentet. 
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Det finns även privata aktörer som blästrar skrov med 
sand eller kolsyreis, även dessa måste omhänderta 
föroreningar från skrovet.

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.

I vinterns upplaga kommer mer information om vad 
som gäller för målning av båtskrov. Om du har tänkt 
måla redan i höst, se USS Aktuellt från februari 2020.

Brandrisk i hamnen och på varvet
Branden i hamnen i somras blev en otäck påminnelse 
om hur viktigt det är att var och en av oss gör allt 
vi kan för att minska risken för brand i våra båtar, i 

hamnen och på varvet. 

Det är viktigt att vi är förbered-
da om olyckan ändå är framme 
och att vi då har gjort allt vi 
kan för att minska konsekven-
serna. Detta gäller såväl för vår 
egen säkerhet som de medlem-
mars båtar som ligger nära var 
och en av oss. 

Om branden fått spridning i 
hamnen hade den med all sä-
kerhet medfört hemska konse-
kvenser. Man kan nog säga att 
det var nära ögat och vi ha nu 
fått en chans att tänka till.

När upptagningen närmar sig 
vill jag påminna om att ga-
solflaskor, lösa bränsledunkar 
och andra brandfarliga vätskor 
inte får lämnas kvar i båten på 
varvet under vintern. Tänk på 
att de ska förvaras på ett säkert 
sätt även hemma. 

Bensin och diesel + 
motorolja etc

De flesta båtar har flera brand-
farliga vätskor ombord på en 
begränsad yta. Det fungera i re-
gel bra, under förutsättning att 
man är medveten om riskerna. 

Är gasolen tyggt förvarad med dränering?
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Observera att bensin är avsevärt mer lättantändligt 
än diesel. Bensinångor kan självantändas vid gnist-
bildning och elektrostatiska laddningar. Förångad 
bensin som t ex avdunstat i ett begränsat utrymme, 
ha mycket stor sprängkraft! Det är viktigt att mo-
torutrymmen och utrymmen där bensin förvaras är 
välventilerade. Ta gärna hjälp av en sakkunnig person 
som kan hjälpa till och bedöma om åtgärderna är 
tillräckliga och se regelbundet över funktionen hos 
eventuella fläktar. 

Bensin kräver särskild stor försiktighet och medveten-
het. Men, diesel antänder lättare mot heta ytor än 
bensin. 

Följande rutiner kan minska risken för brandtillbud:

1. Läs alltid bruksanvisningar och instruktionsböcker 
till båtens installationer som kräver brandfarliga 
vätskor, även till elektriska apparater. 

2. Håll motorrummet rent! Det gör det trevligare att 
meka, men framförallt minskar det brandrisken 
om bränsle- och oljespill direkt torkas upp. Även 
diesel och motorolja kan antändas tillsammans 
med annat material som fungerar som veke.  
Våtservetter som säljs för barnstjärtar är enkelt att 
ha med och fångar effektivt upp det feta bränsle- 
och oljespillet. Servetterna eller annat torkmate-
rial ska inte ligga kvar i båten. Vät torkmaterialet  
med vatten och förslut i plastpåse och kasta i det 
brännbara sopkärlet. Större mängder är farligt 
avfall och som ska kastas på kommunens återvin-
ningscentral.
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3. Kontrollera att tryckrören till injektorerna är i gott 
skick och att det inte finns något läckage. Om 
motorrummet alltid hålls rent är läckage lättare att 
uppmärksamma. 
Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar i 
bränslesystemet. Byt ut delar som är i dåligt skick.  
Använd rör och bränsleslangar som är avsedda för 
det bränsle som användas. 

4. Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och 
stötar utan risk för läckage.

5. Se till att bränsleslangar och rör har god rörelse-
mån som klarar sjögång.

6. Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade 
på båtens utsida så att rinnande bränsle eller gas 
inte kan komma in i båten.

7. Säkerställ att heta ytor har gott om fritt utrymme. 
Tänk på att t ex ett varmt avgasrör kan antända 
intilliggande brännbara material.

Att tänka på vid tankning:

•  Rökning och annan aktivitet med öppen låga är 
absolut förbjuden i närheten av platser där bränn-
bara vätskor och gaser hanteras.  

• Låt inga personer vara inne i ruffen vid tankning 
eller återstart av en bensinmotor. 

• Stäng av huvudströmbrytaren till både startmotor 
och bruksel innan tankning. 

• Ventilera motorrummet ordentligt (minst 2 minu-
ter) innan du startar. 

• Fyll aldrig på motorbränsle när motorn är igång 
och hantera inga andra brandfarliga vätskor/gaser 
samtidigt. 

• När bensin hälls upp kan strålen självantända av 
elek- trostatisk uppladdning. Fyll därför alltid 
på bränsledunkar utanför båten. Ju längre stråle, 
desto högre är risken för självantändning. Använd 
en väl tilltagen tratt vid tankning från dunk. 

Förbered båten för nästa tur. En bra rutin är att tanka 
fullt direkt efter en avslutad båttur eller i god tid 
innan nästa båtfärd. Då minskar risken för stress att 
komma iväg vid nästa gång. 

Om tankning görs med dunk, tas överblivet bränsle 
enkelt med hem eller till annan lämplig förvarings-
plats efter tankningen.

Extra bränsle får tas med på färd, men bränsle får 
inte förvaras i båten när den ligger i hamnen! 

Vid en eldsvåda kan en kvalämnad bränsledunk i 
enbåt öka brandförloppet och förvärra brandens 
konsekvenser. 

Gasol och andra brandfarliga vätskor
Liksom flera gaser från bränslen är gasol är tyngre än 
luft. Gasolgasen söker sig neråt i båtens utrymmen. 
Om den tränger ut i ett utrymme med öppen låga 
eller i ett utrymme där det finns risk för gnistor, kan 
gasen explodera!

1. Se till att gasolflaskan är placerad i ett gastätt 
utrymme som saknar förbindelse med båtens bo-
utrymmen. Utrymmet ska vara dränerat i neder-
kant, med en mynning ovan vattenlinjen där gas 
kan rinna ut. 

 Dräneringen ska minst ha en invändig diameter på 
12,5 mm. Tänk på att även förvara extra gasflaska 
på samma plats. 

2. Spis, kyl etc som används i båten ska vara godkän-
da, CE-märkta, för att minska risken för gnistbild-
ning. 

 Detta gäller alla elektriska apparater, även fristå-
ende och portabla kylskåp.

3. Gasolsystemet ska vara fackmannamässigt instal-
lerat. 

4. Kontrollera regelbundet installationerna och alla 
dess kopplingar okulärt (med ögonen). Därefter 
följer kontroll av om kopplingarna är täta. Detta 
görs enklast med en gasläcksindikator som larmar 
om gas läcker ut. 

 I annat fall kontrolleras läckage med såpvatten 
som penslas på varje skarv vid varje tillfälle som 
gasbehållaren byts, alternativt läckagespray eller 
såpvatten. Bubblor betyder att systemet läcker.

5. Gasvarnare rekommenderas.

6. Stäng gasolkranen i båten efter varje användning 
och alltid huvudkranen när du lämnar båten. 

Brandskydd i båten
• Brandvarnare bör finnas i alla båtar med ruff. Om 

batterier byts inför varje säsong, uppkommer inte 
missöden med ”varnande larm” om låg batterinivå 
som kan störa båtgrannar i hamnen. 

• Båt kortare än 10 m ska ha minst en handbrand-
släckare klass 1, typ AB/ABE. 

 Båt mer än 10 m ska ha minst två släckare av 
samma typ. 
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 I båt med hytt kan det vara lämpligt att ha en 
släckare inne i båten och en uppe på däck i lätt 
åtkomlig i ett fack. 

 Brandfilt är också ett effektivt komplement att 
släcka mindre bränder med. 

• Det är viktigt att använd släckarna effektivt under 
ett brandtillbud. En 2-kilos pulversläckare töms på 
ca 8 sekunder… Om flaskan vinklas kan drivgasen 
tränga ut utan pulver/skum. Håll därför släcka-
ren i upprätt/lodrätt läge så kommer släckmedlet 
också med.

• Öva brandtillbud och gå igenom utrustning och 
hur släckning kan göras med de personer som ofta 
är med eller lånar båten. Informera alltid alla nya 
gastar vara släckningsutrustningen är placerad.

Slutligen, glöm inte att stänga huvudströmbrytarna 
till motor- och bruksel och stäng alltid huvudkranen 
till gasen när ni lämnar båten! 

Gasflaskor endast i avsett utrymme för detta och inga 
extra bränsledunkar i båten. Var försiktig med öppna 
lågor. 

Helena Fornstedt, miljöansvarig USS
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Miljö i hamn och varv

Använd

HullWasher  
reningsutrustning

Tvätt på land utan 
miljöskadliga rengörings-

produkter?

Ingen särskild tvätt- 
anordning krävs.

Ja
Ja

Nej

Nej

Ja Biocidfria 
färger

Hårda Biocid- 
färger för  
ostkusten

Nej

Tillämpning av riktlinjerna

Huvudsaklig förtöjningsplats
Den huvudsakliga förtöjningsplatsen bestämmer vilken 
typ av båtbottenfärg som ska använda

Huvudsaklig förtöjningsplats Godkänd bottenfärg eller grundfärg
Endast hårda färger får användas

Hamn i Ekoln Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Ostkusten 
(från Varvplats i Uppsala)

Godkänd hård ostkustbottenfärg. 
Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Påväxt av vattenlevande organismer på båtar som vistas 
på ostkusten är relativt liten eftersom organismerna har 
svårt att fästa på båtar som åker eller ligger stilla under 
korta tider.

Blödande båtbottenfärger
Från och med säsong 2016 tillåts inga 
båtar med blödande / polderande / mjuka 
båtbottenfärger på varvet. Detta är ett ge-
mensamt beslut av USS, ESK och UMS.
Båtar som tidigare inte haft varvsplats 
hos USS och har blödande båt bottenfärg 
ska skrapa/blästra/slipa bort färgen eller 
använda HullWasher för färgborttagning. 
Båten måste därefter endast målas med biocifria färger.

Biocid-färger är förbjudna enligt lag att användas för 
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar.

För ostkusten gäller respektive kommuns bestäm-
melse.  

Kommuner kan bestämma, att en hamn och/eller ett 
varv, enbart ska använda biocidfria färger.  

Det gäller för ägare till båtar, som har hamnplats på 
ostkusten, att kontrollera om biocidfärg får användas!

Definitioner
Biocidfärg (giftiga färger)

Biocidfärg är en båtbottenfärg som innehåller giftiga ämnen.
Dessa biocidfärger är områdesindelade och godkända av  
Kemikalieinspektionen (KEMI) för två områden: 
- Västkusten. 
- Ostkusten förutom norra delen av Östersjön.

I övriga områden t ex insjöar är biocidfärger ej tillåtna enligt lag.
Biocid-fri färg (ej giftiga färger)

Biocidfria färger kan användas i insjöar t ex Mälaren men 
även på Ostkusten och Västkusten. 
För båtar som används i Bottniska viken och i insjöar finns 
det inga godkända båtbottenfärger. Där får man bara använda 
sådana giftfria färger som inte kräver godkännande av Kemi-
kalieinspektionen (KEMI).
Havs & Vattenmyndigheten (H&V, utg 2015, stycke 5) anser 
att båtens bottenfärg kan betraktas som giftfri efter två säsonger 
i vattnet under förutsättning att ingen ny biocidfärg lagts på. 

Under de cirka 5 månaderna som båten ligger i vattnet försvinner 
ca 80 – 90 procent av den giftiga färgen ut i vattnet.

HullWasher
Uppsala Kommun har införskaffat en reningsutrustning av 
märket HullWasher. HullWasher ska användas för båtar som 
är målade med biocidfärg (giftig färg). 
Båtar målade med biocidfri eller grundfärg behöver ej 
använda HullWasher.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och
hälsoskyddsnämnden att arbeta med

”Tillsyn av båtar, varv, gästhamnar, fritidshamnar
(slipning och tvättning, uppställning) m m”
kopplat till Vattendirektivet och miljömålet

”En giftfri miljö”. 
Miljöförvaltningen kommer att arbeta med detta

genom kontakter och tillsynsbesök.

USS 
Upsala Segelsällskap

ESK 
Ekolns Segelklubb

UMS 
Upsala Motorbåtsällskap

Är de båtar som ska tvät-
tas helt fria från biocid-
färg?

Kan båtens bottenfärg 
betraktas som giftfri efter 

två säsonger i vattnet  
under förutsättning att 

ingen ny biocidfärg lagts 
på.
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U
ppsägning av ham

n- och varvsplats
B

etalning av ham
navgift

A
dressändring och ändring av båtuppgifter

O
m

 D
u inte skall använda D

in ham
nplats under säsongen eller del av säsongen, m

eddela U
SS snarast 

(det finns m
edlem

m
ar som

 ej fått ham
nplatser till sina båtar).

O
rdinarie aviseringar:

M
edlem

savgifter och ham
navgifter betalas senast den 31/1

Varvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5
Fördröjning av betalningen m

edför att fördelning av ham
n- och varvsplatserna blir försenade.

A
dressändring och båtbyte skall anm

älas till U
SS. U

tskickade brev, som
 kom

m
er i retur, kan m

edföra 
att D

u m
ister m

edlem
skap, ham

nplats och varvsplats.
Se även vår U

SS hem
sida ”w

w
w

.uss.nu”

U
ppsägningsdatum

 och avgifter
H

am
nplats sägs upp senast den 1 januari.

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.

M
edlem

 som
 ej utnyttjar sin ham

nplats under säsongen skall m
eddela detta så att ham

nplatsen kan 
hyras ut i 2:a hand. D

en som
 ej har utnyttjat sin ham

nplats kan få betala 1 extra ham
navgift.

(D
etta är för att så m

ånga m
edlem

m
ar som

 m
öjligt skall erhålla ham

nplats).
O

m
 uppsägningarna sker senare kom

m
er extra avgifter att debiteras.

Sen uppsägning av ham
nplats

 
 

* Ej betald ham
n- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr.

 
 

* Sen uppsägning av ham
nplats t.o.m

. 31 m
ars. 

 
 

  H
am

navgift återbetalas m
inus 200 kr.

 
 

* U
ppsägning av ham

nplats, 1 april – 15 juni.  
 

 
  Å

terbetalas m
ed 1/2 avgift endast om

 ham
nplats kan hyras ut.

 
 

* Tom
 ham

nplats, som
 kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni. 

 
 

  1/2 ham
navgift återbetalas.

 
 

* U
ppsägning av ham

nplats efter 15 juni. 
 

 
  Ingen avgift återbetalas.

  
U

ppsägning av varvsplats efter 15 augusti. Ingen avgift återbetalas.
 

Avgifterna debiteras vid påm
innelse eller vid nästa aviseringstillfälle.

Styrelsen

U
psala Segelsällskap

Skarholm
svägen2, 756 53  U

ppsala

A
nsökan om

 ham
n- och varvsplats

För att stå i kö för ham
n- och varvsplats m

åste m
an vara m

edlem
 i U

SS.

H
am

nplatser fördelas under feb - m
ars och varvsplatser aug - sep

 H
am

nkö (senast 31/1)

 B
yte av ham

nplats (senast 31/1) Platsnr: .............

A
nge skäl: _____________________________________

 Varvskö (senast 15/8)  
 H

ar flyttbar vagn

B
åt: Fabrikat___________________B

åtens nam
n________________________

B
åttyp: 

 Segelbåt 
 M

otorseglare 
 Segeljolle 

 M
otorbåt 

 R
oddbåt(m

otor)

SegelN
r: __________________ V

H
F Signal: ___________________

Skrov: 
 Plast  

 Trä 
 

 M
etall  

 B
etong

Längd: __________ B
redd:__________ D

jup: __________

Färg: ___________ V
ikt: __________

Försäkringsbolag: __________________ Försäkringsnr: ____________________

O
B

S! B
åt som

 har ham
n- eller varvsplats m

åste ha gällande försäkringar enl. stadgarna

U
ppsägning

av varvs- respektive ham
nplats sam

t eventuellt m
edlem

skap

Jag säger härm
ed upp:

 
 

 H
am

nplats nr:____________________

 
 

Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.

 
 

T.o.m
. 31/3: ham

navgift -200 kr åter. 

 
 

1/4 - 15/6: 1/2 ham
navg. åter om

platsen kan hyras ut. 

 
 

Efter 15/6: ingen avgift återbetalas.

 
 

 Varvsplats kvarter nr:____________________

 
 

Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift

 
 

 M
edlem

skap (avgift återbetalas ej) 

 
 

K
lubbnycklar bifogas:__________st

N
am

n: _____________________________Tel:__________________________

A
dress: _____________________________Postadr:_______________________

E-post:______________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift

B
ank: C

learnr.__________ K
ontonr_______________________________

D
atum

:_________________U
nderskrft:________________________________

Uppsägning - Ansökan
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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 4 
7 november

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

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del  
i klubbens verksamhet.

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

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

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT
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Sverige

porto betalt

posttidning 
retur till:

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Güntherska 
Östra Ågatan 33

Välkomna till vårt Orangeri. 
Vi har fullständiga rättigheter!

I butiken hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters 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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