Tal av Carl Lindberg, 1e vice ordförande i Uppsala
kommunfullmäktige vid Invigningen av SM för 2-krona
segelbåtar arrangerad av Upsala Segelsällskap, 31 aug 2019
vid Skarholmen
Kära tävlande och Arrangörer av Svenska Mästerskapet för
klass 2-kronabåtar,
Som representant för Uppsala kommunfullmäktige är det
mycket trevligt att få delta vid invigningen av detta Svenska
Mästerskap för klass 2-kronabåtar som samtidigt är
klassmästerskap för lag. Vi är mycket tacksamma för att
Upsala Segelsällskap, er anrika över 112 år gamla klubb, har
tagit på sig att arrangera dessa SM–tävlingar. Inte nog med att
Upsala Segelsällskap är en klubb som funnits i Uppsala
idrottsvärld ovanligt länge, det är dessutom en klubb med ett
mycket stort antal medlemmar, som tillsammans gör mycket
omfattande ideella insatser. Visserligen ger kommunen en del
ekonomiskt stöd, men de helt avgörande insatserna görs av er,
USS medlemmar. Denna helg gör ni det dessutom till stor
glädje för seglare från andra klubbar.
Genom er förenings förnämliga hemsida får man en mycket bra
inblick i föreningens omfattande verksamhet. Som del av den
svenska idrottsrörelsen så har ni alltså i över 100 år bidragit till
att utveckla vårt samhälle och fördjupa vår demokrati, som en
del av det vi kallar civilsamhället. Ni gör det genom att leva
upp till idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund. Men samtidigt som ni som medlemmar och
arrangörer i idrottsrörelsen bidrar med ert ideella arbete, får ni
naturligtvis mycket tillbaka genom samvaron med andra
medlemmar. Jag vet det av egen erfarenhet från idrottsrörelsen.

När Upsala SS grundades fick era föregångare i klubben här på
Ekoln hålla undan för ångarna Fyris I och Fyris II på deras
dagliga färd till eller från Stockholm eller ångsluparna Ekoln I
eller Ekoln II eller kanske ångaren Nya Uppsala, som även den
dök upp ibland. Det kanske kunde ses som en föraning om ett
nytt Uppsala, där idrottsföreningar började bildas, Uppsala
Cykelklubb 1906 och Sirius samma år som USS.
I dag och i morgon ska Ekoln prydas av i bästa fall fyllda segel
på 2-krona-båtarna i spännande tävlan mellan de oftast
ungdomliga besättningarna. Det ska bli roligt för oss alla att få
följa. Vi kan även se dessa tävlingar som en symbol för
framtiden, där vinden i ökande grad kommer att föra våra
samhällen framåt, bort från det fossilberoende som hotar vårt
klimat. I det sammanhanget kan vi även se den modiga Greta
Thunbergs seglats över Atlanten.
Än en gång tack Upsala Segelsällskap för arrangerandet av
detta SM och lycka till alla ni unga och något äldre tävlande!

