
ANSÖKAN hamn-/varvsplats

Jag ansöker om ny/ändrad plats för båt hos Upsala Segelsällskap.
Denna blankett kan endast fyllas i av den som redan beviljats medlemskap i USS. Ansökan om medlemskap kan göras 
på särskild blankett INTRÄDESANSÖKAN, som då även kan användas till att ansöka om plats.  
Hamnplatser fördelas under mars–april och varvsplatser fördelas under augusti–september. (Prova på-medlem kan ej 
ansöka om eller stå i kö till plats.) 

Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnummer + postort e-post (texta tydligt!) □ Ej faktura via e-post
(adm. avg. tillkommer)

Båtdata. Båt med hamn- eller varvsplats måste ha gällande försäkring.
Båttyp
□ Segelbåt □ Motorbåt □ Roddbåt (motor)
□ Motorseglare □ Segeljolle

□ Köpa segelbåt □ Köpa motorbåt
(inför köp, ange båtens ungefärliga mått)

Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Vikt (kg)

Skrov
□ Plast   □ Trä   □ Metall   □ Betong

Båtens namn VHF-anropssignal

Båtens fabrikat, typ

Segelnummer Färg Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Söker hamn-varvsplats. När ordinarie hamnplats erhållits, debiteras 1000 kr utöver ordinarie hamnavgift.

□ Hamnkö (senast 31/1) (begr. platser för motorbåtar)
□ Skarholmen (bevakad nattetid)
□ Flottsund (obevakad)

□ Varvskö (senast 15/8)
□ Har flyttbar vagn □ Hus över båten
□ Endast plats (tar upp själv)

□ Byte av hamnplats (senast 31/1).  Ange skäl:
Ytterligare information

□ Önskar jobba ideellt åt USS inom följande område/n: 
□ Hamn   □ Varv   □ Klubbholme   □ Kappseglingsverksamhet   □ Ungdomsverksamhet   □ Hus och mark   □ Mat och fika
□ Administration   □ Övrigt:  ___________________________________________________________________________________

□ Har övertagit båt som tidigare legat på USS hamn/varv. Ange förra ägarens namn: _______________________________________

□ Övriga upplysningar: ___________________________________________________________________________________________

Medlem som ej utnyttjar sin hamnplats under säsongen ska meddela detta så att föreningen kan hyra ut hamnplatsen 
tillfälligt åt köande. I annat fall kan den som ej har utnyttjat sin hamnplats få betala 1 extra hamnavgift.

Den som betalat medlemsavgift samtycker därmed till att Upsala Segelsällskap får lagra och hantera person uppgifter 
för alla som avgiften avser. Hur USS hanterar personuppgifter finns att läsa på www.uss.nu under ”Föreningen”, 
” Policys och riktlinjer”. Vi följer RF:s rekommendationer.

Notering __________________________________________________________________________________
Ansökan undertecknas nedan. För medlem under 18 år måste underskriften göras av vårdnadshavare.
Datum Underskrift och namnförtydligande

Om vårdnadshavare: adress e-post mobiltelefon

Ansökan fylls i på hemsidan (under ”Föreningen”, ”Medlemskap”) sedan e-postas den till kassor@uss.nu  
Kan även inlämnas vid personligt besök på USS kansli i klubbhuset på Skarholmen. För expeditionstider, se 
hemsidan www.uss.nu eller anslag på klubbhuset. Tel vid expeditionstid: 0702396406  
OBS! Vid framtida adressändring eller båtbyte måste USS meddelas!
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