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Vi söker ett antal

Webb-Redaktörer
Vi kommer att göra en större uppdatering av
USS:s hemsidor och använda ett avancerat
CMS-system för ändamålet. 

Vi behöver därför förstärka vår Webb-grupp
med fler entusiastiska, kunniga Webb-redak-
törer. Vår målsättning är att gruppen ska bestå
av 3-6 personer med olika ansvarsområden.

Du bör ha mycket god datorvana, insatt i hur
webbsidor är uppbyggda, html-kunskap och
gärna en viss kunskap om CMS-system. 

Vi kommer att kontinuerligt utbilda dig i ak-
tuellt CMS-system. Arbete som görs på ideell
basis räknas som aktivitetsarbete.

Välkommen att höra av dig!

Christer Olsson 0705 - 20 09 64
christer@galax.se

Tommy Gustavsson 0705 - 90 51 00
tommy@data-skapa.se
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4 USS-AKTUELLT NR1 2008

KAPTEN HAR ORDET

Avslutningen av år 2007 blev
ytterliggare en kappseglings-
prestation av USS:are. Vid
Upplands Seglarförbunds års-

möte i december tilldelades Staffan
Eklund med besättningen Christer
Olsson och Gunnar Bohlin priset ”Bästa
seglarprestation 2007” för det 4:e raka
SM-guldet i IF-klasssen samt 2:a plat-
sen vid seglingarna ”Mästarnas
Mästare” i Sandhamn. Priset innebar
att de tilldelades diplom samt 3000
kronor. Samtliga beslutade att de 3000
kronorna skall gå till ungdomssektio-
nen och under tre år framåt skall 1000
kronor delas ut till en välförtjänt ung-
dom. Staffan, Christer, Gunnar och
ungdomsansvarig utser ungdomen i
fråga.

Ett stort GRATTIS  OCH TACK för den
fina gåvan som kan sporra våra seglande ung-
domar.

Vi börjar nu komma ur vintermörkret och
det närmar sig med stormsteg sjösättningen.
Mycket behöver göras i vår hamn (Belysning
på bryggorna och ”tätning” mellan ångbåts-
bryggan och vågbrytaren). Förutom detta så
skall ny el dras på vår klubbholme Klinten.
För att kunna genomföra detta behövs med-
lemsinsatser. Många fyllde i vaktnatt direkt
efter nyåret medan det var betydligt glesare

med namn i aktivitetspärmen. Vaktpärmen
tas in den sista februari men aktivitetspärmen
finns kvar. Titta i den och se vilket arbete
som passar Dig och anteckna Dig. Dina in

satser är mycket viktiga och behövs för att vi
skall kunna hålla våra anläggningar i gott
skick..

Många lägger ner mycket arbete i USS. Vi
lever nu i dataåldern och vi behöver hjälp
med vår hemsida. Våra webbansvariga har
svårt att hinna med och efterfrågade i förra
numret av USS-aktuellt efter intresserade
medlemmar som skulle kunna vara till hjälp.

Vi behöver medlemsinsatser för detta efter-
som hemsidan är ett av våra ansikten utåt.
(Detta som en påminnelse och det är bara att
kontakta våra webbansvariga om Du känner
att Du vill hjälpa till).

Uppsala kommun kommer vid Uppsala Sjö-
sportföreningars samarbetskommittés års-
möte i januari att informera ytterliggare om
planerna för området runt Skarholmen. Vid
de möten som vi haft med Uppsala kommun
så synes det som om man tagit till sig av våra
synpunkter. Frågan om Sjömacken är i skri-
vande stund klart för handläggning vid Läns-
rätten efter det att samtliga yttranden in-
kommit. Återkommer med ytterliggare in-
formation så snart sådan föreligger.

Avslutningsvis påminner jag om årsmötet
lördag den 15:e mars kl 16.00. Det är viktigt
att Du kommer och genom detta påverkar
vår verksamhet. Styrelsen är till för med-
lemmarna och måste få medlemmarnas syn-
punkter för att kunna verka på ett bra sätt.
Efter mötet blir det PUB med förtäring som
klubbmästeriet står för.  

Lars-Eric ”Lasse” Söderström

Ordförande  
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Årsmöte
lördag den 15:e mars kl 16.00.

USS Klubbhus 
Genom att närvara på mötet kan du påverka vår verksamhet.

Styrelsen är till för medlemmarna och måste få dess synpunkter för att kunna verka på ett bra sätt.

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Upprop och fastställande av röstlängd
3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4 Fastställande av dagordning
5 Val av två rösträknare, tillika justeringsmän som jämte ordförande 

skall justera mötesprotokollet
6 Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9
7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för det senaste verksamhetsåret
8 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning 

under det senaste räkenskapsåret
9 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen
10 Fastställande av medlemsavgifter
11 Fastställande av övriga avgifters storlek för det kommande verksamhetsåret
12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 

det kommande verksamhetsåret
13 Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda
14 Val av 

a sällskapets ordförande för 2008 och 2009
b övriga ledamöter i Styrelsen för 2008 och 2009
c suppleanter i Styrelsen för 2008 och 2009

två ledamöter i kappseglingssektionen för 2008 och 2009
tre ledamöter i ungdomssektionen för 2008 och 2009

d två Revisorer jämte suppleanter för 2008. 
I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga

e övriga förtroendeposter för 2008 
f tre ledamöter i Valberedningen för 2009, varav en sammankallande

15 Beslut om firmatecknande
16 Föregående punkt justeras
17 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats 

till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem, 
minst 21 dagar före mötet

18 Övriga frågor
19 Mötets avslutande

Efter mötet blir det PUB med förtäring 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
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KALENDARIUM

Kalendarium 2008
Februari

16 Lör Styrelsemöte nr 2, Budgetmöte
20 Ons Expedition 19 - 20
26 Tis Styrelsemöte nr 3
29 Fre Vakt- & aktivitetslistan för hamnen tas in.

Mars 
05 Ons Expedition 19 - 20
15 Lör Varvet - Aktivitetsarbete Storstädning av toaletter
15 Lör Årsmöte 16.00 Med PUB
18 Tis Styrelsemöte nr 4
19 Ons Expedition 19 - 20
21 Fre Manusstopp USS-Aktuellt nr 2

April 
02 Ons Expedition 19 - 20
05 Lör Varvet - Aktivitetsarbete Storstädning av matboden
09 Ons Expedition 19 - 20
12 prel Lör Varvet - listor med sjösättningstider sätts upp på varvet
15 Tis Styrelsemöte nr 5
16 Ons Expedition 19 - 20
19 Lör Klubbhusstäd
21 Mån USS-Aktuellt nr 2
23 Ons Expedition 19 - 20
26 Lör Sjösättning kv 1 - 3, start 06.00
27 Sön Sjösättning kv 4, start 07.00

Maj 
03 Lör Sjösättning kv 6 & 7, start 07.00
04 Sön Sjösättning kv 5, start 07.00
04 Sön Sjösättning kv 8, start 14.00 - 20.00
05 Mån Sjösättning kv 8, start 16.00 - 20.00
06 Tis Varvet - Aktivitetsarbete

Röjning och uppsnyggning av kv 8 (Gropen)
06 Tis Varvet - Aktivitetsarbete Reparation av garageportar
06 Tis Kvällssegling
07 Ons Expedition 19 - 20

Reservation för even-
tuella ändringar som
vi inte råder över.
Listor med tider när
Du skall vara på var-
vet sätts upp ca 2-3
veckor före sjösätt-
ningen
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...

Lövängsvägen 39, 756 55  Uppsala. Tel. 018-32 42 08  Fax 018-32 42 30
www.almatrading.se    E-post: info@almatrading.se

Konferens & Festvåning
Välkomna till en unik miljö

13 Tis Kvällssegling
14 Ons Medlemsmöte, info till nya medlemmar 18.00

Medlemsmöte, för alla 19.30
14 Ons Expedition 19 - 20
17 Lör 606-cup
17-18 Lör-SönKlinten - städning
19 Mån Varvsstädning, 18.00-
20 Tis Kvällssegling
21 Ons Vagnar - samordnad transport till ESK, 18.00

Datum för aktivitetsarbeten finns i pärmen i klubbhuset 
där Du kan anteckna Dig.

För eventuella ändringar och uppdateringar av kalendariet 
se USS´hemsida. www.uss.c.se
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Ordföranden

2007 innebar för Upsala Segel Sällskap 100-
årsjubiluem. Året kom i stor utsträckning att
präglas av detta. Det första evenemanget var
”Öppen hamn” den 25-26 maj som samlade
många besökare. Den 25:e hade vi jubileum-
smiddag på Restaurang Skarholmen och
dagen därpå hölls 606-Cup mycket publikt
utanför vårt klubbhus. Juni månad bjöd på Ju-
bileumsregatta och första veckan i augusti
kom höjdpunkten med Svenskt Mästerskap
för Neptunkryssare. Glädjande var att flera
USS:are ställde upp och det ser ut som om
klassen, som av tradition varit stor inom USS,
är på väg att återkomma. Arrangemanget
genomfördes på ett utomordentligt sätt och
USS fick idel lovord av deltagarna. Jubileums-
firandet avslutades med en eskader uppför
Fyrisån och till Stadsparken. Många medlem-
sinsatser gjordes för att få de olika arrange-
mangen att fungera.

En fråga som varit uppe och där en hel del
arbete lagts ner är det bygglov som Uppsala
kommun lämnade för drivmedelsstationen.
USS överklagade detta till Länsstyrelsen och
fick där rätt; dvs bygglovet upphävdes. Ägaren
till drivmedelsstationen har överklagat Länss-
styrelsens beslut till Läns-rätten och USS har
beretts tillfälle att yttra sig. Frågan ligger nu
hos Länsrätten och det återstår att se hur ut-
slaget kommer att bli. USS inte är emot att en
drivmedelsstation skall finnas i Uppsala utan
det är läget som vi har synpunkter på.

SM-guld för 4:e året i rad i IF-klassen
genom Staffan Eklund med besättningen

Christer Olsson och Gunnar Bohlin var en
mycket stor prestation och som kronan på ver-
ket så belades en mycket hed-rande  2:a plats
vid seglingarna ”Mästarnas Mästare” i Sand-
hamn i oktober månad. Vid detta sist-nämnda
tillfälle deltog även Conny Kjellberg i besätt-
ningen. En mycket stark prestation som också
innebar att Staffan, Christer och Gunnar fick
utmärkelsen ”Årets Seglarprestation” av Upp-
lands seg-larförbund.

Samarbetet med årskursen 7-9 i den s k
”Seglarprofilen” har fortgått som under tidi-
gare år. Ung-domssektionen har anordnat trä-
ningsseglingar, seglarskolor och Klintenläger.
USS har under året fortsatt att satsa på ung-
domsverksamheten och denna satsning hopp-
pas vi i en framtid skall ge duktiga seglare i
USS.

Inom alla verksamhetsområden har insatser
gjorts för att Upsala Segel Sällskap skall vara
en förening där olika intressen tillgodoses.
Under respektive verksamhetsområden i
denna ”Verksamhetsberät-telse” finns när-
mare beskrivningar om vad som hänt inom
USS under året.

Lars-Eric ”Lasse” Söderström

Sekretariatet

Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut
var totalt 1222, varav 498 familjemedlemmar,
45 he-dersmedlemmar och 227 familjer, med
följande åldersfördelning:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 USS-AKTUELLT NR1 2008

Verksamhetsberättelse 
för Upsala Segel Sällskap 2007

Härmed avger Upsala Segel Sällskap följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 1 januari 2007 – 31 december 2007. Sällskapets
100:e verksamhetsår.
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått
av

Ordförande Lars-Eric Söderström 
Vice ordf. Mari-Ann Pettersson
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Leif Engqvist 
Suppl. Nils Iggström
Klubbmästare Anders Juhlin
Suppl. Maggi Annerhed
Klintenchef Per Rang 
Suppl. Rune Larsson
Kappseglingsansv Uno Almgren
SupplNågon ur kappseglingssektionen
UngdomsansvarigUlf Hedlund
SupplNågon ur ungdomssektionen
Intendent Jan Lundmark
Suppl. Tommy Fredriksson
Hamnchef Jan Ohlsson
Suppl. Jan Sigmert
Varvschef Allan Pettersson 
Suppl. Tomas Candert

Ständigt adjungerade:
Webbansvarig Christer Olsson
Suppl. Tommy Gustavsson

Möten
Årsmöte hölls den 17 mars med sedvanliga
mötespunkter. Två medlemsmöten utöver
årsmötet har hållits; ett i maj då bl. a. nya
medlemmar informerades om verksamheten
och Elsmari Forsell o Bert Eriksson visade bil-
der och berättade om Canal du Midi i Frank-
rike.

På medlemsmötet i november beslutades
om preliminär hamnavgift för kommande år
samt diskute-rades framtida verksamhet och
prioriteringar. Efter fika höll Håkan Lind-
ström ett mycket uppskattat föredrag om
Sjukvård till sjöss. 

Styrelsen har under året hållit 11 styrelse-
möten, varav ett särskilt möte för budgetfrå-
gor hölls i början av februari och ett budget-

...
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071231 061231 051231 041231
män kvinnor org män kvinnor org män kvinnor org män kvinnor org

0-2 år 7 1 5 1 3 3 1
3-6 år 9 9 9 7 7 8 6 5
7-12 år 36 37 38 34 30 32 21 26
13-16 år 55 47 58 50
17-20 år 46 37 36 33 79 66 57 54
21år - 664 269 635 252 614 223 608 194

5 5 5
Totalt 817 400 5 781 377 5 733 329 5 695 280

Båtar. Vid resp årslut har medlemmarna haft
071231 061231 051231 041231 031231 021231

Segelbåtar 317 328 344 329 334 333 
Motorseglare 16 14 12 15 15 17
Motorbåtar 
o övriga 212 193 201 181 164 163 
Totalt 545 535 567 525 513 513

Hamn- resp varvsplatser
Skarholmen 333 333 324
Flottsund 31 31 31

Varvsplatser 269 268 272
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10 USS-AKTUELLT NR1 2008

Vi ställer upp
i allaväder.

Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till
sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss
genom att bli medlem. Som tack för hjälpen
får du kostnadsfri assistans och bogsering –
även när det är kav lugnt! Anmäl dig på
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller
sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Kopia av Uss 1-08 7:Uss 2-06 Omsl-Inlaga.qxd 2008-02-17 22:41 Sida 10



förberedande möte i oktober. Expeditionen i
klubbhuset har normalt haft öppet på onsda-
gar april-september med uppehåll under se-
mester- och seglingstid. På allmän efterfrågan
har expeditionen dessutom haft öppet en gång
i månaden oktober-dec.

Leif Engqvist

Intendenturen 

Klubbhuset 
Klubbhusvärdar har även detta år varit Catha-
rina Larsson och Siv Bykvist. Uthyrningen har
fortsatt att öka även detta år med dels privata
fester och diverse andra aktiviteter. Storstäd-
ning utfördes som vanligt under våren och
fönsterputs under hösten. Utrymningstrappan
har försetts med dörr på övervåningen för att
underlätta vid utrymning. Toalettstolarna i
klubbhuset har bytts ut på grund av läckage.
Planket och domarbåset vid altanen har målats
om inför 100-årsjubileét.

Hamnen
Skötsel av hamnens grönytor, häcken längs
700-bryggan samt städning av hamnen har
även detta år utförts av kommunens hamn-
grupp på ett utmärkt sätt. Sugtömningsanord-
ningen för septiktankar har satts upp ute på
500-bryggan, kommer att kompletteras med
utslagsback för Porta-Potti till säsongen 2008.

Kappseglingscentrum (KSC)
Ombyggnaden av den vänstra baracken

slutfördes lagom till 100-årsfirandet. I denna
barack finns nu två toaletter, duschutrymme
samt omklädningsrum för kappseglarna.
Tvättställ och dusch har varmt och kallt vatten
Avloppet från baracken är anslutet till det
kommunala nätet. Den gamla trasiga jol-le-
rampen har ersatts av en ny som kan justeras i
förhållande till vattenståndet.

Klubbåtarna 
Alla tre båtarna har i stort sett fungerat väl
under säsongen. Bustern fick ett återfall med
läckage i nitarna, vilket åtgärdades proviso-

riskt. Den kommer under vintern att åtgärdas
på ett mer varaktigt sätt. Ribbåten fick kylpro-
blem under Klintenlägret, vilket visade sig
bero på föroreningar i kylsyste-met. (Kört på
för grunt vatten?).

Avslutningsvis
Vill vi tacka dom medlemmar som ställt upp
på aktivitetsarbeten. Ett speciellt tack till dom
som långt utöver sin arbetsplikt deltagit i fär-
digställandet av KSC baracken och avloppsan-
slutningen för denna. Ett speciellt tack även
till hamngruppen och dom som deltagit bygg-
gandet av den nya jollerampen och ombygg-
naden av 100-bryggan vid kappseglingscen-
trum.

Nu ser vi fram mot 2008 med engagerade
medlemmar som anmäler sig för aktivitetsar-
bete. Det är en förutsättning för att vi skall bi-
behålla den höga standarden på våra anlägg-
ningar.

Jan Lundmark -  Tommy Fredriksson

Varvet
Under årets vintermånader låg 4 betalande
båtar i hamnen vid varvet.

Sjösättning av 275 båtar genomfördes den
28-29 april med stor kran och den 5-6 maj
med liten kran. Kvarter 8 sjösattes 6 maj och 8
maj. Långliggare på varvet uppgår till 4 st
varav 2 för vilken tiden utgått. Varvsstädning
genomfördes den 14 maj.

Utställning av vaggor inför höstens upptag-
ningar gjordes den 22 september. Upptagning
av 272 båtar genomfördes den 29-30 septem-
ber med liten kran och 6-7 oktober med stor
kran. I antalet ingår 41 båtar i kv 8 vilka togs
upp 24-25 september. Efter upptagningarna
har kontroll och märkning genomförts den 23
oktober. 51 omärkta båtar fanns trots flerårig
information om märkning.

Vid såväl sjösättning som upptagning har
kranfirman Binsells AB anlitats. Kranskötare
fasta kran har varit Allan Pettersson, Tomas
Candert och Kjell Mattsson.

Underhåll som har utförts: Byte av vajer i
mastkran, bottenjustering vid mellersta upp-

...
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tagningsplatsen, översyn av belysning samt av-
hyvling och grusning av kvarter 3 och 8.

Varvsgruppen hade under hösten träff för
planering av verksamheten 2007.

Till ESK ett varmt tack för upplåtelse av
varvsplats för uppställning av vagnar under
sommaren.

Varvet och hela USS har under året haft
mycken värdefull hjälp med renhållning av
kommunens Hamngrupp. Vi framför vårt
varma tack.

Varvsgruppen har bestått av Tomas Can-
dert, Jan Pettersson, Magnus Jansson, Peter
Högström, Abel Soto,  Stanley Mahan, Ro-
land Barklund  Jan Öhrberg samt underteck-
nad.

Allan Pettersson 

Kappseglingssektionen
USS har under året arrangerat USS-regattan
med DM 9-10 juni. Närmare 50 båtar träng-
des på startlinjen. Eliten i de deltagande klass-
ser var representerad, vilket gjorde startfältet
högklassigt och intressant. 

USS har genomfört SM för Neptunkryssare
1-5 augusti med tretiotalet startande båtar.
USS fick som alltid beröm för sina proffsiga
arrangemang. Nepparförbundets ordförande
framförde i sitt tacktal att det är omöjligt att
genomföra ett SM på bättre sätt än vad klubb-
ben gjort. USS har funktionärer av yppersta
klass!

USS 606-Cup / John Deere Forestry Cup i
samarbete med Ungdomssektionen seglades
med lottade båtar  på korta banor i anslutning
till klubbhuset. Publikvänlig och populär seg-
ling med ett stort antal åskådare och besätt-
ningar. 

Synsams träningsserie samlade som vanligt
tävlingsinriktade besättningar som seglade på
korta kryss och länsbanor. Eftersnack till kaffe
med dopp i klubbhuset bidrar till ökad ge-
menskap mellan seglarna och klubbarna vid
Skarholmen. Synsam Cup som seglats vid tre
tillfällen under hösten lockade totalt 23 be-
sättningar.

Slottsrundan bjöd i år bla. på båtprylsloppis,
dragspel med Mac Olsson, trollkarlen Mister
Y , Sjösäkerhetskompaniet visade räddnings-
västar, handbloss och mycket annat. Vi hoppas
på fler deltagare till nästa år. Kräftköret ställ-
des in då för få anmält sig i rätt tid. Seg-
lingskommittén diskuterar att flytta fram an-
mälningstiden till tävlingsdagens morgon för
att nå fler deltagare.

KM genomfördes som tidigare år på trevligt
och bra sätt. Elva besättningar deltog. Förslag
finns att göra KM till en öppen segling till
nästa år. 

USS har varit representerade på SM i klass-
serna 606 och IF. Klubben har fått en Svensk
Mästare för fjärde gången i rad ! Staffan
Eklund med Gunnar Bohlin och Christer
Olsson har genom sina resultat i IF-klassen
tilldelats priset ”Årets seglarprestation i Upp-
land”. (Utdelat på Upplands Seglar Förbunds
årsmöte.)

Resultat från årets seglingar finns publice-
rade på klubbens hemsida och olika utgåvor
under året i USS-aktuellt. Avslutningsfest för
funktionärerna hölls i samband med klubbens
medlemsresa till Åland i slutet av November. 

Under hösten nästa år kommer USS i sam-
arbete med ESK att utöka antalet kvällseg-
lingar. Segling utan spinnacker runt fasta mär-
ken för dem som är intresserade. Vi hoppas
därmed på nya seglare i gemenskapen!

Uno Almgren

Klinten
Verksamhetsåret började i februari/mars

med att vi började riva torget i hamnen, detta
tog någon helg i anspråk men vi blev klara på
vårkanten så vi kunde börja bygga upp torget
igen med tillhörande bänkar. Även bergs-
bryggan har renoverats och fått nytt däck.
Stugan har försetts med ny elcentral och nya
ledningar. I övrigt så har flytbryggor och mö-
bler flyttats ut  på våren och in för vinterför-
varing på hösten.

Pelle Rang
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Hamnen

Ytterliggare 10 hamnplatser med Y-bommar
har kommit till på vågbrytaren. Ombyggna-
tion av landgången mot bryggan har utförts.
Ett antal stolpar har blivit utbytta. Klippning
av undervegetation har utförts av Öström.

Janne Ohlsson och Jan Sigmert.

Ungdomssektionen
Vårens aktiviteter har i stort följt tidigare års
förberedelser inför seglingssäsongen. Klubb-
ben har bl.a. skickat fem ungdomar på in-
struktörskurs i regi av Upplands Seglarför-
bund, glädjande är att en av deltagarna komm-
mer från Bergaskolans seglarprofil. 

Jubileumsåret firades som bekant under en
majhelg där sektionen under lördagen ansva-
rade för prova-på-segling i optimister och
606:or, ett mycket uppskattat inslag. I sam-
band med USS 100-års jubileum och ”Öppna
hamn dagar” kördes för andra året sprintcu-
pen John Deere Forestry Cup. 15 junior- och
17 seniorbesättningar kom till start på sön-
dagsmorgonen som bjöd på strålande sol och
lätta vindar. Mot slutet av grundomgångarna
avtog vinden till nästan bleke varför tävlings-
ledningen tog beslutet att stryka semifinalhe-
aten och gå direkt på finalseglingarna. I ju-
niorfinalen segrade Henrik Grim/Jonas
Bengtsson UKF. Staffan & Linda Eklund se-
grade i seniorklassen.

Conny Kjellberg agerade speaker även i år
där han på sitt oefterhärmliga sätt mixade
humor, ironi och saklig information till publi-
kens stora nöje. Ute på vattnet sköttes arbetet
av funktionärer från kappseglingssektionen på
ett som vanligt oklanderligt sätt trots sol,
värme och en lång dag.

På landbacken grillade ungdomssektionen
hamburgare och korv så svetten lackade, 250
hamburgare gick åt under dagen innan det
blev dags för prisutdelning.

Kvällsseglingar tisdag, onsdag och torsdag
har letts av ungdomsledarna under för- och
sensommaren.

I juni genomfördes en veckokurs för
606seglare.

Veckan efter midsommar var det åter dags
för Klintenlägret. Ett 15 tal ungdomar i ål-
drarna 9 till 16 år deltog. Frivilliga vuxna
denna sommar var Lotta Thuresson, Aina
Philgren, Anna Granholm, Anna Hedlund,
Olov Duvernoy samt undertecknad. Ung-
domsledare var Jesper Nielsen, Hampus Igg-
ström, Anna Bertze, Christina Spörndly och
Hampus Nilsson.

Årets flitpris tilldelades Maria Thuresson.
UKF:s vandringspris tillföll Hampus Igg-
ström. Priserna utdelades av USS ordförande
vid medlemsmötet i november.

Klubben representerades av våra ungdoms-
ledare vid SSF:s årliga höstkonferens ”Träff-
fen” förlagd till Bosön.

Vid den avslutande sammankomsten för sä-
songen, ungdomsledare och vuxna, höll Tho-
mas Fogdö ett både fängslande och inspire-
rande föredrag i ämnet coachning.

Ulf Hedlund

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under året arbetat med:

- Fika vid 100-gruppens möten under våren

- Fika vid styrelsemöten hela året

- Fika vid 2 medlemsmöten

- Löpande kontakt med Restaurang Skaris
under våren

- Kontakt med Sjöräddningen och spelmän
för ”Öppen hamn”

- Vår-PUB vid årsmötet (ca 60 pers). Maten
räckte inte.

- Spontan korvgrillning vid varvet kväll
innan sjösättning.

- Spontan grillafton ”Sista natten med gäng-
et” innan  100-årsfest och ”Öppen hamn”

- Grillning vid öppen hamn: Mängder med
besökare. Fick kalla in extra personal för
grillning.

...
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Vår jubileumsbok fick fin recension i finsk seglingstidskrift.

En av de äldsta seglingstidskrifter som finns i Norden är finska svenskspråkiga
Frisk Bris som i år fyller 105 år. I nummer 6-7 2007 recenseras vår jubileums-
bok "Seglare vid Fyris" med följande text:
”Ingemar Nilsson och Stig Jansson har fått till stånd en imponerande historik över Upsala Segel
Sällskap 1907-2007. Boken är medryckande skriven och framskrider i kronologisk ordning.
Ibland behäftas dylika historiker av en viss monotoni med återkommande klipp ur verksamhets-
berättelser och kappseglingsprotokoll. Så icke i denna skrift vars vittomspännande bildmaterial
bidrar till att göra "Seglare vid Fyris" till en riktig höjdare bland båtklubbshistorikerna”.

Mats Kockberg

Allan åkte på sta´n att köpa så många ham-
burgare det bara gick att uppbringa.

- Rosersbergseskadern (5 båtar)

- Organiserade mat, porslin och transporter
till Mästerskapstävlingar vid USS
hamn.(115pers).        

- Fixade fram kött mm för grillning på Klin-
ten (30 pers)  (Sten och Mari-Ann)

- Lucia-PUB. Beställt mat för 50 pers –det
kom ca 30 pers. 

Överbliven mat skänktes till nattpersonalen
på UAS hjärtintensivakuten

- Liten jultallrik vid årets sista styrelsemöte.

- Midsommar på Klinten och Kräftköret
sköttes av andra än klubbmästeriet.

Anders Juhlin

Bryggvakten
Bryggvakten – 2 personer varje natt – har om-
fattat tiden 28 april till 6 oktober, klockan
09.00 – 05.00.

Endast fem personer har glömt eller missat
sin vaktnatt och samtliga har genomfört två
straffnätter. Att endast fem personer missar
sin vakt är ett mycket bra resultat. Tidigare år
har det varit drygt tio som missat.

Bland vaktrapporterna som vakterna lämnat
efter sig kan vi som vanligt se att belysnings-
masterna i hamnen har varit behäftade med

allehanda fel. Styrelsen kommer under 2008
att satsa på en ombyggnad av belysningen till
ett system med nya master och armaturer som
är avsevärt billigare i drift. Även färskvatten-
systemet är återkommande med rapporter om
läckage.

Vid ett tillfälle kom en båt med två män in i
hamnen vid midnatt. Dom påstod sig ha mo-
torproblem men släpptes inte ut ur hamnen av
vakterna. Dom hoppade ut över staketet och
vid undersökning av båten befanns denna vara
uppbruten. Polisen kom och tog hand om
båten.

Ingemar Nilsson

Veteranskepparna
Sektionen har under verksamhetsåret varit till
årets båtmässa i Stockholm, det blev en fullsatt
buss.

Vi har även i  år följt kvällsseglingarna, samt
i samband med detta fått något gott från vår
grillmästare.

Ett besök på Uppsala garnison F16, var
verkligen  en höjdare med många deltagare.
Ingemar Nilsson och Ove Jansson var i hög-
form och visade oss museet samt hangaren, vi
bjöds även på kaffe med dopp.

Verksamheten har även i år innehållit  ett
välbesökt julbord, en tradition kanske-

Vi ser nu framåt på ett nytt verksamhetsår
med många trevliga sammankomster.

Rolf Wreedh.

VERSAMHETSBERÄTTELSE RECENSION
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OXELÖSUNDS HAMN
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Oxelösund får bättre gäst- och småbåtshamnar.

Oxelösund har fått utstå mycket kritik för sina gästhamnar som varit både för trånga och haft
mindre bra service i vissa avseenden. Men nu skall det bli ändring på den saken. Hamnen byggs
ut och serviceanläggningarna blir mer omfattande än idag. Dessutom byggs en varmvattenbas -
säng med bas i den lilla runda bassängen som ligger direkt norr om gästhamnen och som idag
kan ta emot cirka 8-10 båtar. Här skall man kunna bada året runt med hjälp av uppvärmt vatten
från järnverket. Det släpps ut 5000 kubikmeter varmt vatten i timmen från SSAB och det är av-
sikten att man skall ta vara på det vattnet till uppvärmning av bassängen.

Det är företaget Promarina som ligger bakom satsningen och har skrivit kontrakt med Oxe-
lösund kommun. Promarina ingår i Viamare-koncernen som omsätter cirka 200 miljoner per år.
Koncernen omfattar 18 företag som bedriver verksamhet med anknytning till båtliv och turism.
Marinan i Sandhamn, flera hotell, Pontona, Sjöassistans och Stockholm radio och båttaxiverk-
samhet i Stockholms skärgård ingår.

Gästhamnen byggs ut med 100 platser och de flesta bryggor byts ut. Kommunen har påtagit
sig att bygga två vågbrytare som bättre skall skydda hamnen från vågor. Investeringen är på nitt-
ton miljoner och redan till sommaren 2008 kan vi se nya bryggor i gästhamnen.

Ingemar Nilsson
Källa: SN – SÖDERMANLANDS NYHETER
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Det 100-årsjubilerande Sjöräddningssällska-
pet har under 2007 haft 40% fler utryckning-
ar för att hjälpa fritidsbåtsflottan i olika nödsi-
tuationer. Företrädare för Sjöräddningssäll-
skapet anger att en av anledningarna till att
folk försätter sig i mindre bra situationer, är
brist på utbildning. Det kan vi råda bot på
inom USS.

Under den kommande säsongen tänkte jag
köra en seglarskola enligt den rutin som gällt
tidigare. Alltså en arbetsvecka (semester eller
ledigt på annat sätt fordras) måndag-fredag,
dagligen klockan 07.30 - 16.00.

Vi seglar i Semonan som är en 4 tons kölbåt,
9,1 meter lång. Du får segla med båtens kon-
struktör Ingemar Nilsson i en utbildning som
startade redan i början av 1980-talet. Måndag

till onsdag lär vi oss grunderna i segling och
lägger till i så många olika naturhamnar i vårt
område som möjligt, när det blir tid för rast.
Under torsdagen seglar vi söderut i Gorran
och lär enslinjenavigering och sjökortsläsning.
Under fredagen har vi vanligen valfri repeti-
tion.

Kursen omfattar tilläggning med och utan
motor, spinnakersegling, revning av segel och
man över bord, mm.

Rekommendationer från elever som
genomfört kursen tidigare kan erhållas.

Hör av dig om Du är intresserad. Vi brukar
diskutera oss samman så att tider passar de
flesta som anmält sig.

Ingemar Nilsson 
tfn 018-460934

SEGLARSKOLA
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Snabbaste lektionssalen Foto: Peter Zaine

INKANS seglarskola 2008
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Instruktörer är klubbens ungdomar som pass-
serat 15-års-strecket. Vi seglar med USS´ egna
14 optimistjollar och 606:or. Genom att låna
in ett par extra optimister ser vi till att alla får
var sin "egen" båt under lägret även om det
blir många optimistseglare. De som är lite
äldre seglar i 606-orna som är en tremans köl-
båt.

Men seglarlägret är inte bara träning i att
segla på bana. Vi gör utflyktssegling en dag.
Alla som vill får prova på vattenskidåkning,
eller "bumparing" om man inte kommer upp
på vattenskidorna – så glöm inte badkläder.
Förra året blev det fisketävling också.

För att kunna delta måste man kunna sova
utan föräldrar hela veckan eftersom vi sover i
tält på Klinten. Dessutom måste man kunna
simma 200 meter. (Vi gör prov!). För yngre
nybörjare är ett bra tips att innan lägret gå
USS Seglarskola vid Skarholmen första veck-
an på sommarlovet, se separat annons.

Lägeravgiften för Klintenlägret är 1000
kronor. 600 kr om man går tillsammans med

ett fullt betalande syskon. 
OBS , OBS, VIKTIGT!!: Ett möte med

deltagarna och föräldrarna anordnas onsdagen
den 4 juni klockan 18.00 i Klubbhuset. Då går
vi igenom programmet, svarar på frågor och
tar emot slutlig och bindande anmälan samt
tar upp avgiften. Då måste alla som ska delta
på lägret vara närvarande eller höra av sig.
Annars går platsen till de på reservlistan.

Redan nu vill vi passa på att påminna om
vikten av att TBE-vaccinera er och era barn
inför sommarsäsongen.

------------ 
Under lägerveckan är vi många på Klinten.

Vi hoppas att alla andra medlemmar i klubben
förstår att det fungerar bäst om vi får vara själ-
va, även på kvällarna. Och att ni kan hitta
andra utflyktsmål just dessa 5 dagar och kväll-
lar (månd-fred 23/6-27/6). På lördagen är
ALLA välkomna att beskåda uppvisningsseg-
lingen!

------------

USS

USS-AKTUELLT NR1 2008      17

KLINTENLÄGRET

KLINTENLÄGER 
23 juni - 28 juni 2008

Klintenlägret går precis som vanligt veckan efter midsommar.  Så kom med
och upplev Klinten dag och natt tillsammans med andra jämnåriga seglarkom-
pisarna i klubben. Lägret är öppet för alla mellan 10 och 15 år. Både nybörjare
och mer erfarna seglare är välkomna för vi gör grupper för olika nivåer.

Det är oftast fler som vill vara med än som får plats så det är 
bäst att skynda sig att anmäla sig. Ring eller maila till:

Anna och Ulf Hedlund Lotta Thuresson
Tel: 42 12 39 Tel: 50 27 39
E-post: ulfanna.hedlund@telia.com E-post: anders.lotta@spray.se

Vi börjar ta upp anmälningar när denna tidning kommer ut. 
När deltagarlistan blir full sätter vi upp en reservlista.
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Klubbhuset

Angående kvarglömda tillhörigheter i klubb-
huset

I Klubbhuset samlas tidvis kvarglömda per-
sonliga tillhörigheter som jackor, tröjor, flyt -
västar etc. som belamrar hatthyllan i entrén. 

Vi har inte utrymme att förvara dessa saker,
varför dom kommer att kastas efter en månad. 

Angående symaskinen på övervåningen
Symaskinen är till för samtliga sömnad-

skunniga klubbmedlemmar.
Kom därför ihåg att plocka undan ditt ma-

terial och städa efter dig så att nästa klubb -
kamrat kan använda maskinen.

Kvarlämnat material kommer att städas
undan och kastas efter 1 månad.

Angående donering av föremål möbler,
tavlor etc. till klubbhuset.

USS tar tacksamt emot gåvor till klubbhuset
från medlemmarna.

Innan föremål lämnas i klubbhuset måste
dock Intendenten/styrelsen tillfrågas så att
dessa får avgöra om den tänkta gåvan passar in
i verksamheten och att plats finnes.

Donerade/skänkta föremål räknas som

klubbens egendom, och det är styrelsen som
beslutar om deras användning.

Jollestället och stället 
för vindsurfingbrädor

Enligt paragraf 6 i ordningsreglerna för
hamnen skall samtliga jollar i jollestället vara
märkta på ett varaktigt och tydligt sätt med
ägarens namn och telefonnummer.

I dagsläget är flertalet jollar och vindsurfin-
gbrädor i ställen inte märkta!

Samtliga jollar och vindsurfingbrädor skall
vara märkta senast 2008-05-30, omärkta kom-
mer efter detta datum att betraktas som att de
saknar ägare.  

Miljö
Miljöfarligt avfall får inte lämnas i hamnen!

Klubbens miljöstation finns vid varvet. Alt.
kan miljöfarligt avfall lämnas vid miljöstatio-
nen vid Gottsunda Centrum.

Till miljöfarligt avfall räknas t.ex.: Batterier,
oljor, glykol, färg och lösningsmedel etc.

OBS! Blybatterier skall lämnas på någon av
kommunens miljöstationer av den enskilde.

Intendenten

USS
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INTEDENTUREN UNGDOMSSEKTIONEN

Information från

Intendenturen

Seglingskurser och träningskvällar
Optimist och 606

I skrivande stund planerar vi för säsongens aktiviteter på sjön i klubbens båtar.
Håll därför ett vakande öga på hemsidan under fliken ungdom där aktuell in-
formation kommer att införas när allt är på plats.

ungdomssektionen
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MEDBORGARSKOLAN
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Medborgarskolans kurser för sjöliv

Medborgarskolan har utbildat båtfolk i över 35 år och alla lärare har en gedi-
gen sjölivserfarenhet. Inom USS ser vi gärna att våra medlemmar bereds möj-
lighet tillägna sig nya kunskaper genom deltagande i någon av deras, nedan
listade, intressanta kurser. Närmare information om kurserna hittar du på
deras hemsida. 

Förarintyget 30 tim    10 v 1695 kr

Förarintyget - veckoslutskurs 30 tim 2 v 1895 kr

Kustskepparintyget 30 tim 10 v 1695 kr

Kustskepparintyget - veckoslutskurs 30 tim 2 v 1895 kr

Kombinerat Förarintyg och
Kustskepparintyg 42 tim 14 v 2395 kr

Utsjöskepparintyget 33 tim 11 v 1725 kr

Kanalintyget 9 tim 3 v 695 kr

Oceanskeppare 30 tim 10 v 1695 kr

Kapell och båtdynor 16 tim 4 v 1495 kr

Båtmekanikerintyget 18 tim 1 helg 1395 kr

Navigera med GPS 9 tim 3 v 695 kr

VHF-certifikat 9 tim 3 v 695 kr

Kajak 9 tim 3 v 695 kr

Seglarintyget Steg 1 16 tim 2125 kr

Anmälan görs via www.medborgarskolan.se eller till Björn Ericsson på telefon
018-56 85 16. Vid anmälan skall du uppge ditt medlemsnummer i USS så erhåller du 100 kro-
nor rabatt på kursavgiften. Visar du dessutom kvitto på betald kursavgift så får du ytterligare 100
kr rabatt från USS.
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VETERANER
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USS VETERANERNAS RESA TILL

ÅRETS BÅTMÄSSA  "ALLT FÖR SJÖN"

LÖRDAGEN DEN 8 MARS 2008
BUSS + INTRÄDE = 240 KRONOR

BETALAS TILL BUSSCHAUFFÖREN HELST MED JÄMNA PENGAR.
SAMLING VID UPPSALA KONSERT&KONGRESS, STORGATAN, KL 08.45

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Begränsat antal platser, anmälan senast den 5 mars till:
Rolf Wreedh 018-71 33 91   Peter Zaine 018-34 61 91

Allan Pettersson 018-30 93 18

Drömscenario
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Du kan köpa boken genom expeditionen i klubb-
huset eller genom Ingemar Nilsson. Den kostar nu:

200 kronor

Jubileumsboken

Upsala 
Segel 
Sällskap
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INROPARE
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Detta meddelande är speciellt till USS-medlemmarnas damer och naturligtvis
till alla kvinnliga medlemmar, därför är det viktigt att Du som medlem (man)
meddelar din respektive att hon är välkommen på

Pärlparty i klubbhuset 
onsdagen den 5 mars kl 19.00

Välkommen till klubbhuset onsdagen den 5 mars kl. 19.00 att träffa Annica Nils -
son, som är ägare av Pirum HB, Danmark Viggeby. Annica har studerat till ge-
molog (ädelstensexpert) i Hong Kong och har flera officiella examina, samt kur-
ser i design och produktion av smycken från Hong Kong, där hon med familj bott
i flera år. Annica håller ett föredrag om pärlprovning som tar ca 1-1½ tim. Där-
efter visar hon en del av sin smyckeproduktion.
Vill du veta mer om Pirum HB gå in på Annicas hemsida www.pirum.se

Vi hoppas det här blir en kul kväll, där vi får lära oss en hel del om pärlor. Givet-
vis har du möjlighet att handla denna kväll, men det är inget krav, för du kan se-
nare besöka Annica i hennes ateljé i Viggeby Danmark.

Sista anmälningsdag den 25 februari
Vi bjuder på kaffe och kaka

Ring och anmäl dig till:
Birgit Wreedh  tel. 018 71 33 91
Elisabeth Kolm  tel 018 32 00 71 
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KLINTENLÄGRET
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Ungdomarna delades upp i två grupper. Fyra
ivriga optimistseglande killar under ledning av
Kristina Spörndly och Jesper Nielsen, samt de
nio mer rutinerade 606:tjejerna under Anna
Bertze, Hampus Iggström och Hampus Nilss-
sons beskydd.

Som vanligt bodde ungdomarna i tält som
hyrts av Wasakåren, ungdomsledarna intog
loftet i klubbhuset och vi föräldrar bodde i
våra båtar.

Aktiviteterna under veckan har i stort sett
varit dom samma som tidigare år med segling
vid gynnsamma vindar samt bad förståss. En
del upptåg och hyss från ledare och deltagande
ungdomar hör också lägret till.

Eskadern till Rosersberg avseglade onsdag
morgon från Klinten i vackert väder, redan vid
Bondkroken mötte oss regnet som höll i sig i
varierade styrka ända till tidigt torsdag mor-
gon. Den planerade glasspausen Sigtuna blev
istället varm choklad och våfflor på fiket i
hamnen vilket uppskattades av samtliga i eska-
dern. Väl framme i Rosersberg hjälptes vi åt
att snabbt få upp seglarnas tält. Den planerade
brännbollsmatchen och grillning ute i det fria
som vi sett fram emot fick ställas in av ovan
nämnda regnväder och något svala lufttempe-
ratur. Istället packade vi in oss i min båt (13
pers.) där mat kokades och stektes. Alla åt med
god aptit efter dagens alla vedermödor. När vi
efter en trevig kväll ombord väl bröt upp kän-
des det hårt att tjejerna skulle ut i sina kalla tält
för att sova. Nästa morgon bjöd på strålande
sol, frukost avnjöts på ångbåtsbryggan samti-
digt som blöta kläder kunde torkas. Hemseg-
lingen började med roderhaveri på en av
606:orna vilket resulterade i bogsering av

båten och omplacering av besättningen. Tors-
dagens vindar var gynnsamma och det friskade
i när vi rundade Stavsund och satte kurs mot
Klinten med resultat att tjejerna fick träna på
att hänga.

En tapper skara optimistseglare var samti-
digt på väg hem från Norsholmen där dom be-
sökt UMS ungdomsläger. Med assistans av
följebåtarna tog sig grabbarna något så när
torra hem till Klinten där eftersnacket tog vid.
Bastun eldades igång för torkning och natur-
ligtvis efterlängtat bastubad. 

Under fredagen tränade alla deltagare inför
lördagens avslutande uppvisningssegling.
Resten av dagen ägnades åt att samla ihop alla
prylar som nu fanns spridda runt på ön, ett
nog så mödosamt arbete. Efter middagen be-
stående av grillad lax vidtog lekar och uppträ-
danden som lägerdeltagarna tränat in under
veckan. Det bjöds på både dans, skönsång och
charader samt diverse tävlingar där samtliga
på ön deltog. 

Det var en stor skara supportrar bestående
av bl.a. föräldrar och syskon som intog bästa
åskådarplatserna upp på berget för att beskåda
den avslutande seglingen. Bra vindar bidrog
till en mycket spännande tillställning med en
del täta slagdueller som resultat. Gruppfoto
och hamburgergrillning avslutade årets läger
men vi ser redan fram emot nästa års begiven-
het på Klinten.

Undertecknad vill slutligen uttrycka sitt
stora tack till alla, ingen nämnd ingen glömd,
som gjorde att lägret kunde genomföras.
TACK.

Ungdomssektionen/Ulf Hedlund       

Klintenlägret 2007
Årets läger genomfördes traditionsenligt veckan efter midsommar med en
något mindre deltagarskara än normalt. Det berodde nog till största delen på
viss osäkerhet om lägret överhuvudtaget skulle bli av. Tack vare frivilliga föräl-
drar och medlemmar blev lägret av. Efter konsultationer hemma hos familjen
Spörndly hade vi en solid grund att jobba efter i förberedelsearbetet.

Av någon anledning föll sista delen av referatet bort i förra numret
av USS Aktuellt. Därför kommer artikeln åter i sin helhet./Red
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Kappseglingsprogram 2008

Definitivt seglingsprogram publiceras i nästa nummer av USS-aktuellt.
USS:are som skall fullgöra sin arbetsplikt, varför inte prova på som
funktionär på någon av sällskapets tävlingar?
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Kappseglinssektionen vill påminna om aktivi-
tetspärmen i klubbhuset där finns möjligheter
att teckna sig som funktionär. Funktionärsut-
bildning pågår som bäst Kurt, Rune och Pär-
Bertil kommer under januari att åka på semi-
narium för seglings och tävlingsledare.

USS efterlyser personer som kan vara in-
tresserade av domarutbildning, seglingsledar-
utbildning mm. Ring Fredrik 018-12 54 61 så
hjälper han dig.tillrätta.

Isjaktssegling är en häftig sport som alla
bör prova någon gång i livet, tag kontakt med

Kjell Matsson 070-57 94 345 så lämnar han
info.

Klubbmästeriet planerar för hamburgare i
klubbhuset någon av helgdagarna i feb-mars.
Alla är hjärtligt välkomna, särskilt dom som
missade funktionärsavslutningen i november.

För dig som liksom björnen gått i ide, ligg
kvar en stund till. Invänta takdropp och smäl-
tande isar så ses vi när båten skall i sjön.

För kappseglingssektionen
gm. Uno Almgren
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Den soliga men kyliga söndagen den 20 janu-
ari 2008 riggade vi på Mickes 606aoch stack
ut på Ekoln.

Perfekt seglarväder, +1 grad i luften, 2-4
meter/sek och en blek januarisol.Micke ring-
de vid 12 tiden och frågade om jag ville hänga
med ut. Självklartsa jag och kände ivern att
komma ut på sjön stegra sig.

Mellan jul och nyår var det en dag som var
mycket lämplig för segling. Dålåg hela Ekoln
öppen men i hamnen låg det några centimeter
is som gjorde detmöjligt att sjösätta endast vid
varvet. Förutsättningarna var exakt de samm-
masom i går och jag ringde Micke och frågade

om vi skulle ut på sjön, tyvärrvar han uppta-
gen just den dagen..  

Vi bestämde på nyårsafton mellan groggar
och fyrferkerier att, i morgon påårets första
dag skulle vi segla. Tyvärr tillät vädret inte
sådanaaktiviteter.

Ytterligare några veckor innan låg isen
blank på i stort sett hela Ekoln,isen fylldes av
isjakter och skrinnare.

I går, söndag blev det så äntligen av! Vilken
härlig känsla att få skota hemoch hänga ut!

Christer Olsson
Micke Gelin

Segling i Januari

Titta i aktivitetspärmen
och sätt upp er på de ar-
beten som finns utlagda.

Reservdelar/reparationer
Tillverkning av delar (axlar, linhjul, skruvar mm) Reparation av båtutrustning Svarv-

ning/fräsning av alla material
Thomas Hallin  Tel 0708-971771
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VÅRA SPONSORER
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Varvet 
Säsongen 2008

USSs varvsområde är beläget vid  Flottsund.  Varvet rymmer ca 280 båtar. Här finns till-
gång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacitet på 5 ton
samt el och vatten. Ansvariga för varvet är varvschef, vice varvschef och kvartersba-
sar.Uppställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för
varvet. Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn och telefonnummer väl
synligt, samt vid varvsstädningen staplade på anvisad plats.

Sjösättning: se kalendariet sid6

OBS
Elföreskrifterna kräver låsta elskåp.Behöver Du el i större omfattning under vintern.
Kontakta varvschefen för ett avtal om el.
Båtägare bör själva lämna sina uttjänta batterier till återvinningsstation.
Vid svetsningsarbeten på varvet gäller reglerna för HETA ARBETEN. 
Svetsningsarbete måste alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsättande.

Hälsningar från Varvschefen

PS! Glöm inte att hälsa på varvet och båten under uppställningsperioden för att se över 
täckningar och vaggor.

Kvartersbasar
Varvschef
Allan Pettersson Kvarter 1 30 93 18
Vice varvschef
Tomas Candert Kvarter 2 32 02 64

Jan Pettersson Kvarter 3 50 44 07
Magnus Janssom Kvarter 4 40 20 78
Peter Högström Kvarter 5 32 47 91
Abel Soto Kvarter 6 50 21 05
Stanley Mahan Kvarter 7 42 59 06
Tomas Candert Kvarter 8 32 02 64

Ansvarig miljöstation
Jan Örberg  38 02 35
Elektriker
Roland Barklund 42 51 47  

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

Varvsgruppen kommer att genomföra en besikt-
ning av samtliga uppställningsanordningar och
där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren
kontaktas för åtgärd.

I miljöstationen finns fat som skall användas för
olja och glykol.

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

Används värmefläkt i båten skall den vara beva-
kad vid användning och får inte lämnas påslagen
över natten. Tänk återigen på brandfaran.

Alla master som förvaras i mastskjulet måste
vara märkta med namn och telefonnummer.
Spridare på masterna skall vara avmonterade.
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Uppsägning av hamn- och varvsplats
Betalning av hamnavgift 

Adressändring och ändring av båtuppgifter 

Om Du inte skall använda Din hamnplats under säsongen eller del av säsongen,  meddela USS
snarast (det finns medlemmar som ej fått hamnplatser till sina båtar).

Ordinarie aviseringar:

Medlemsavgifter och hamnavgifter betalas senast den 31/1  
Varvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5 

Fördröjning av betalningen medför att fördelning av hamn- och varvsplatserna blir försenade.

Adressändring och båtbyte skall anmälas till USS. Utskickade brev, som kommer i retur, kan
medföra att Du mister medlemskap, hamnplats och varvsplats.

Se även vår USS hemsida ”www.uss.c.se” 

����

Uppsägningsdatum och avgifter 
Hamnplats sägs upp senast den 1 januari. 

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.

Medlem som ej utnyttjar sin hamnplats under säsongen skall meddela detta så att hamnplatsen
kan hyras ut i 2:a hand. Den som ej har utnyttjat sin hamnplats kan få betala 1 extra hamnavgift.

(Detta är för att så många medlemmar som möjligt skall erhålla hamnplats).
Om uppsägningarna sker senare kommer extra avgifter att debiteras.

Avgifter vid sen uppsägning och vid ej betald avgift i rätt tid.
Ej betald hamn- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr

Sen uppsägning  av hamnplats t.o.m. 31 mars 200 kr

Uppsägning av hamnplats, 1 april – 15 juni 1/2  hamnavg. återbetalas

Tom hamnplats, som kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni 1/2  hamnavg. återbetalas

Uppsägning av hamnplats  efter 15 juni Ingen avg. återbetalas

Uppsägning av varvsplats efter 15 augusti Ingen avg. återbetalas

Avgifterna debiteras vid påminnelse eller vid nästa aviseringstillfälle . 
Styrelsen

Meddela om ni har bytt båt det senaste året för planeringens skull. Skall ni inte ha plats hela året
utan vill hyra ut i 2:a hand? Meddela då Janne (v. hamnchef) Tel 0736-29 12 96, 018-69 55 16
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Ansökan om hamn- och varvsplats
För att stå i kö för hamn- och varvsplats måste man vara medlem i USS. 

Hamnplatser fördelas under feb - mars och varvsplatser aug - sep

Hamnkö (senast 31/1) 
Byte av hamnplats (senast 31/1) Platsnr: .............  

Ange skäl: _____________________________________
Varvskö (senast 15/8) Har flyttbar vagn

Båt: Fabrikat____________________ Båtens namn________________________
Båttyp: Segelbåt   Motorseglare   Segeljolle   Motorbåt   Roddbåt(motor) 

SegelNr: __________________ VHF Signal: ___________________
Skrov: Plast Trä Metall Betong 

Längd: __________  Bredd:__________  Djup: __________

Färg: ___________ Vikt: __________

Försäkringsbolag: ____________________  Försäkringsnr: ____________________
OBS! Båt som har hamn- eller varvsplats måste ha gällande för-

säkringar enl. stadgarna

Uppsägning 
av varvs- resp. hamnplats samt eventuellt medlemskap

Jag säger härmed upp:
Hamnplats nr:____________________
Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.
T.o.m. 31/3: hamnavgift -200 kr åter. 1/4 - 15/6: 1/2 hamnavg. åter om 
platsen kan hyras ut. Efter 15/6: ingen avgift återbetalas.
Varvsplats kvarter nr:____________________
Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift
Medlemskap  (avgift återbetalas ej)  Klubbnycklar bifogas:__________st

Namn: ____________________________ Tel bost:__________________________

Adress: ____________________________ Postadr:__________________________

E-post: ______________________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift

Pg.nr:___________________  Bank: Clearnr.__________ Nr______________________

Datum:_________________Underskrift:_____________________________________

����
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ANSLAGSTAVLAN
Manusstopp 21 mars

e-manusadress: thomas.sutt@comhem.se  Post-manusadress: Östra Ågatan 11, 753 22  Uppsala

Har du några tips på eller önskemål om föredragshållare på medlemsmötena?
Mejla Bo Anjou – bo.anjou@telia.com

Båtar för utlåning
20st båtar till ditt förfogande. En medlemsförmån! Visste du det?

USS klubbhus 
Som medlem i USS har Du möjlighet att hyra 

vårt fina klubbhus för egen privat fest 
1 okt - 30 april. 

Det kostar 1200 kr per tillfälle. 

Om Du är intresserad kontakta  
Catharina Larsson tel: 018-12 52 16 eller 0703-44 95 44
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FÖRENINGSBREV

B
SVERIGE

PORTO BETALT

RETUR TILL: 
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
SKARHOLMEN, 756 53 UPPSALA

Östra Ågatan 95
tel. 018 - 10 19 33
fax 018 - 69 44 54

En välsorterad fackhandel!

Öppettider
Mån–Fre 9.30–18.00
Lör (sep–feb) 11.00–14.00
Lör (mar–aug) 9.30–14.00
Sön o helg i april o maj
11.00–14.00

För aktuella erbjudanden: www.tbsjosport.se 

Känsla för sjöliv – TB Sjösport

Mässpriser 
på massor av varor!

Välkommen in
och förbered säsongen!
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