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KAPTEN HAR ORDET

Årsmötet har varit och under-
tecknad blev kvar som ordfö-
rande och jag tackar för förtro-
endet. Det känns bra och de

kommande två åren kommer att inne-
bära en hel del kontakter med Uppsala
kommun och möjligen vissa förän-
dringar i våra avtal. Kanske bra att ha en
viss bakgrund i USS när detta blir aktu-
ellt

UPPSALA KOMMUN HAR träffat klubbarna och
företagen runt Skarholmen i avsikt att få en
annan struktur på området än vad som finns
idag. Bland annat fler parkeringsplatser och
att området runt Skarholmen blir mer inbju-
dande och tillgängligt för allmänheten och då
framför allt sjösidan nedanför restaurangen.
Mycket återstår i detta, men Uppsala kom -
mun/planarkitekten kommer inom en inte
allt för avlägsen framtid att komma med ett
planförslag som berörda parter, där USS
ingår; kommer att få få yttra sig. Det återstår
att se vad detta kommer att innebära för
USS:s verksamhet. I sammanhanget skall
nämnas att planen för Skarholmen inte har
med den framtida bebyggelsen att göra. Pla-
nen som rör Skarholmen är separerad från
byggnadsplanen som gäller uppförande av
bostäder och kan genomföras innan denna

bebyggelsen påbörjas.

Beträffande "Sjömacken" så avvaktar vi fort-
farande Länsrättens utslag. Alla yttranden
hade inkommit före nyår, så ärendet är klart
för handläggning. Ett utslag måste med stör-
sta sannolikhet komma före sommaren

INGEN IS OCH DÄRMED dåligt med aktivitets-
arbeten i hamnen. Vi har dock lyckats påla
med mobilkran i den öppning som är mellan
ångbåtsbryggan och vågbrytaren. Mycket ar-
bete återstår som kan göras från båt eller på
annat sätt. Hamnansvariga och Hamngrupp-
pen återkommer säkert om detta och arbets-
insatser kommer att behövas. 

NU NÄRMAR SIG sjösättningen med stormsteg
och det båtliv vi alla längtar till. Det skall
också bli spännande att följa våra kappseglare
och se vad som presteras på tävlingsbanorna.
Flera IF-seglare har ju bytt båt och seglar nu-
mera Neptunkryssare. Inom den klassen har
USS många traditioner att bevara. Ett stort
"lycka till" på kappseglingsbanorna önskar
jag våra kappseglare.

AVSLUTNINGSVIS KAN nämnas att det på års-
mötet framkom att USS:s ekonomi är stabil
och det är också glädjande att drygt 2/3-delar
av vågbrytarkostnaderna är betalda och med
stor sannolikhet kommer dessa att vara betal-
da inom en 2-årsperiod. Mer information
kommer att kunna lämnas vid medlemsmötet
onsdagen den 14 maj. 

Lars-Eric "Lasse" Söderström
Ordförande 



UPSALA SEGEL SÄLLSKAP

Medlemssmöte
USS Klubbhus 

onsdagen den 14 maj kl 19.30. 

Information kommer att lämnas avseende aktuella frågor. 
Klubbmästeriet söker någon föredragshållare. 
Vilken det blir kommer att meddelas senare. 

USS bjuder på fika

Information till nya medlemmar kommer  
att hållas före mötet och det blir 

kl 18.00 på övervåningen i Klubbhuset.

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

Klintenlägret 
23 juni – 28 juni 2008 

- se föregående nummer -



KALENDARIUM

Kalendarium 2008
Datum för aktivitetsarbeten finns i pärmen i klubbhuset 

där Du kan anteckna Dig.

April 
21 Mån USS-Aktuellt nr 2   
23 Ons Expedition 19 - 20  
25 Fre Grillkväll på varvet (Självkostnadspris)   
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) 
Reparation av garageportar 

06 Tis Kvällssegling   
07 Ons Expedition 19 - 20 
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 L-S Klinten - städning 
19 Mån Varvsstädning, 18.00 
20 Tis Kvällssegling   
21 Ons Vagnar - samordnad transport till ESK, 18.00 
21 Ons Expedition 19 - 20 
24 Lör Slottsrundan   
26-27 M-T Varvet - Aktivitetsarbete. Reparation av uppläggnings

bommar i mastskjulet 
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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

26 Mån Styrelsemöte nr 6 
27 Tis Kvällssegling   
28 Ons Expedition 19 - 20 
31-1/6 L-S Lilla Båtmötet, Örsundsbro – Arrangör: SXK   

Juni 
03 Tis Kvällssegling   
04 Ons Expedition 19 - 20 
10 Tis Kvällssegling   
11 Ons Expedition 19 - 20 
14-15 L-S Rosersbergseskadern   
14-15 L-S USS-regatta
DM Neptunkryssare, IF, 606   
18 Ons Expedition 19 - 20                                       Forts. nästa sida



20 Fre Midsommarafton på Klinten 
21 Lör "Gubb & Gumm"-segling, Klinten   
23-28 Mån-Fre Ungdomsläger på Klinten 
25 Ons Expedition stängd v26 - v31

Augusti  
06 Ons Expedition 19 - 20  
13 Ons Expedition 19 - 20 
20 Ons Expedition 19 - 20 
22 Fre Manusstopp USS Aktuellt
27 Ons Expedition 19 - 20
30 Lör KM    

September 
03 Ons Expedition 19 - 20 
06 Lör (prel) Listor med upptagningstider sätts upp på varvet  
10 Ons Expedition 19 - 20 
13 Lör Eskader Fyrisån - Uppsala - Klinten. Start 10.00   
17 Ons Expedition 19 - 20 
18 Tors Varvet - vagnar åter från ESK
20 Lör Varvet - utställning av vaggor
22-23 M-T Upptagning, kv 8, kl 15.00-19.00
24 Ons Expedition 19 - 20 
27-28 L-S Upptagning, kv 5, 6, 7. 25-tons kran

Oktober 
01 Ons Expedition 19 - 20 
04-05 L-S Upptagning, kv 1, 2, 3, 4. 100-tons kran
08 Ons Expedition 19 - 20 

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

...
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SJÖSÄTTNING
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Sjösättning
Våren 2008

Viktiga datum i samband med sjösättningen

Samordnad transport av vagnar till ESK:s varv
21 Maj kl 18.00

Varvsstädning 19 Maj kl 18.00

Sjösättningsdagar

Kvarter 1  2  3 26 April  Start kl. 06.00
Kvarter 4 27 April  Start kl. 07.00
Kvarter 6  7 3 Maj  Start kl. 07.00
Kvarter 5 4 Maj  Start kl. 07.00
Kvarter 8 4 Maj kl. 14.00-20.00
Kvarter 8 5 Maj kl. 16.00-20.00

Listor med tider när Du
skall vara på varvet sätts i
sedvanlig orning upp ca 2
veckor före sjösättningen

Kran är beställd, men med
viss reservation för da-
tumändringar vi ej kan råda
över beroende på tillgäng-
lighet av kran

Har du frågor, kontakta din
kvartersbas. Se sidan 28

Prel upptagningsdatum s28



Vid mötet kunde konstateras att USS:s ekono-
mi ligger väl i balans och efter det att punk-
terna verksamhetsberättelse, budget och revi-
sorernas berättelse presenterats så kunde
mötet ge styrelsen ansvarsfrihet avseende
2007.

Därefter presenterades den planerade verk-
samheten under 2008 och budgeten för detta.

Presenterades även avgiftsförslag och sty-
relsen föreslog inga avgiftshöjningar eller
höjda arvoden. Mötet fastställde det budget-
och verksamhetsförslag som styrelsen fram-
lagt.

Därefter vidtog val avseende förtroende-
poster och i år hade valberedningen haft lite
mer arbete än föregående år får att få ihop det

hela. Sammankallande i valberedningen, Olle
Jarstad, presenterade beredningens förslag
och mötet valde efter valberedningens förslag.

Noterades att Per Rang avgick som Klin-
tenchef och den posten övertogs av tidigare
vice Klintenchef Rune Larsson och till vice
Klintenchef valdes Sten Larsson (Fyllnadsval
1 år).

Uno Almgren avgick som Kappseglingsan-
svarig. Där hade valberedningen inte kunnat
finna någon ersättare, men detta löstes genom
Kappseglingssektionen utökades med en per-
son och med största sannolikhet kommer
Kappseglingssektionen och den verksamheten
att fungera till full belåtenhet. (Kan nämnas
att USS tidigare varit i den situationen och att

ÅRSMÖTET
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Referat från 

Årsmötet den 15 mars 2008-03-16

Årsmötet som hölls i vårtklubbhus började kl 16.00 och hade samlat
ett sextiotal medlemmar. Kanske hade det kommit några fler om inte
mötet tidsmässigt kolliderat med bandyfinalen.



den verksamheten då fungerade mycket bra).
Christer Olsson avgick som webbansvarig,
men kommer att fortsätta att stötta kappse-
glingdelen. Som medhjälpare till webbansva-
rige Tommy Gustavsson valdes Mattias Janss-
son.

I övrigt blev det omval av ordförande, se-
kreterare, hamnchef, intendent, klubbmästare
och suppleant varvschef.

Inom sektionerna fanns ett par nya namn
och till ungdomssektionen valdes Anna Bertze
och Anders Larsson. I övrigt var det i stort sett
samma personer som tidigare. Kan sägas att
valberedningen gjort ett mycket bra arbete. I
valberedningen ersatte Per Rang Britt-Inger
Nyberg.  

Efter detta informerade ordföranden om
träff som förevarit mellan USS och Uppsala
kommun angående utformningen av Skar-
holmsområdet och att det där kommer att bli
förhandlingar mellan USS och Uppsala
kommun. Kommunen har nu underlagför att
ta fram ett planförslag som kommer att pre-
senteras för yttrande. Frågor uppkom också
beträffande Sjömacken och ordförande kunde

upplysa om att alla yttranden inkommit före
nyår och att ärendet är klart för handläggning
hos Länsrätten. Det är bara att avvakta utsla-
get.

Bo Anjou informerade om Danvikstullsbron
och fri höjd där och om vilka möjligheter som
fanns för avmastning.

Som avslutning utdelades 25-årsnålar och
tre av våra "25-åringar" fanns på plats, Lars
Askvid, Christina Flodmark och Hans Matss-
son. Totalt åtta personer hade i år 25-årigt
medlemskap, De som var förhindrade att när-

...
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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.



...
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Tre "25-åriga medlemmar" var med vid mötet och uppvaktades med Silvernål och blommor. Från vänster Lars
Askvid, Christina Flodmark och Hans Mattsson. 
"25-åringarna" som inte var med på mötet: Björn Albelin, Kenneth Jansson, Claes Hammarling, Tommy An-
dersson och Anders Pettersson får silvernålarna översända per post.

Per Rang till vänster kallades till Hedersmedlem för sitt mångåriga engagemang i USS. Avgående webbredak-
tör Christer Olsson erhöll USS Diplom för förtjänstfulla insatser. Avgående Kappseglingsansvarige Uno Alm-
gren, ej närvarande på mötet, fick också diplom för förtjänstfulla insatser.



vara kommer att till-
sändas 25-årsnålen
per post.

Uno Almgren och
Christer Olsson för-
ärades USS:s di-
plom för förtjänst-
fullt, minnestennbägare och blommor. Uno
hade tidigare meddelat att han inte kunde när-
vara, men Kjell Mattsson ser till att Uno får
diplom, tennbägare och blommor.

Hedersdiplom utdelas inte så ofta, men i är
kallades Per Rang till hedersmedlem för
mångårigt engagerat arbete i USS.

Mötet avslutades kl 17.30 och precis då kom
maten som beställts från Ultuna. Puben kunde
öppna och klubbmästeriet stod för en utmärkt
förtäring bestående av rätter inspirerade från
Grekland. Det smakade mycket bra och det
fanns både vin och öl att köpa. Stämningen var
mycket bra och som vanligt så syntes alla tri-
vas. Kvällen blev sen för många och ett he-

dersomnämnande
till Curt Sjöberg
som såg till att vi
på övervåningen
med "TV-duk"
kunde se den
spännande finalen
i shlagerfestivalen.
Stor eloge till
klubbmästeriet
med Anders Juhlin
i spetsen som ord-
nat en fin kväll
med god mat och
trevnad.

Antecknat efter bästa förmåga
Lars-Eric "Lasse" Söderström 
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USS har konstaterat att vågbrytaren inte
täcker mellanrummet till ångbåtsbryggan
och detta har fått till följd att vågorna
kommer in i hamnen till stor förtret för
dem som ligger vid 500-bryggan och även
för övriga hamnplatser inne i hamnen.
Detta måste åtgärdas. Ingen is att arbeta
ifrån under vintern. Vad gör vi?

Varvschefen Allan Pettersson fann på råd
och framför allt initiativ. Stolpar inköptes.
Förhandlingar med Binsells om man skulle
våga ställa upp mobilkran och tryckluftsmo-
tor (modell större) på udden utanför klubb-
huset. Måndagen den 17 mars kom mobil-
kran, lufthammare och tryckluftsdiesel till
hamnen och ställdes upp på udden utanför

klubbhuset. Vi var 8-9 personer på plats för
jobben som utfördes måndag17 mars till
onsdag den 19 mars. (Samtliga utom Janne
Hoffman var glada pensionärer). Efter en
maskinuppställning och igångsättningstid
så påbörjades arbetet under måndagen. En
stor eloge till Allan som tog tag i detta.
Tomas Candert var en stor pådrivare och
det var bra att några kunde ställa upp dagtid
vardag. På vissa ställen gick det inte att
trycka ner stolpar p g a sten på bottnen.
Planer finns på lösning av detta och det
återerstår för hamnansvariga att stlutföra
arbetet och grunden till vågbrytaren nu är
lagd

Följande bilder visar hur det gick till. 

BRYGGARBETARE
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Hamnarbete utan is
Bilder och text Lars-Eric "Lasse" Söderström

Samling vid klubbhuset 07.00.

Tomas Candert kör stolparna till
udden med traktorn.

Stolparna sammanfogas två och
två och lyfts ut på ångbåtsbryggan.

Stolparna tas emot på ångbåts-
bryggan.

Janne Lundmark och kranföraren
har överläggningar.

Janne spetsar stolparna för att de
lättare skall kunna gå ner i leran.



BRYGGARBETARE
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Lufthammare monteras på stol-
pens topp. Här Janne Hoffman och
Bosse Anjou.

Stolpen med lufthammaren tas
emot av Janne Hoffman som står
på flytbrygga.

Janne Lundmark och Bosse Anjuo
tar en välbehövlig rast i klubbhu-
set

Ytterliggare stolpar har slagits ner
och det blev totalt drygt 30 stolpar

Som synes var inte vädret det
bästa, men nu är det gjort.

Den vågbrytande stolpraden börjar
ta form.

Janne Hoffman  styr ner stolpen
på plats och den trycks därefter ner
i leran med lufthammaren som
sköts via högtrycksaggregatets
slangar från land.

Stolpen lyfts med lyfthammaren
överst.

Stolpen  går ut över ångbåtsbrygg-
gans kajkant och ut över vattnet.



KAPPSEGLING
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Sommarens kappseglingsprogram är nu
spikat. Det preliminära seglingsprogramm-
met har fått några mindre justeringar. För
USS del är nyheten för året."Kappsegling
utan spinnacker" Banan läggs runt de fasta
kvällseglingprickarna under fyra torsdagar.
Start den 14 aug. (USS) den 21 aug. (ESK)
osv. Vi i kappseglingskommitten hoppas på
detta sätt se nya besättningar prova på
kvällseglingarna utan alltför stor tävlings-
hets.
- USS-regattan den 14-15 juni med DM,
Riks-cup för 606 och GP-serie för Starbå-
tar är årets höjdpunkt. Vi tror och hoppas
att minst 50 båtar kommer att delta.

- Du som har arbetsplikt och är intresse-
rade av att tillbringa några timmar som
funktionär på någon kappsegling, skriv upp
dig i aktivitetspärmen som ligger i klubb-
huset. Just du behövs !
- Två ledamöter i kappseglingskommitten
har valts vid årsmötet, det betyder nya
ideer. Motiverade och alerta funktionärer
kommer nu och i framtiden att lotsa kapp-
seglingen, kappseglingskommitten och
USS in i framtiden.

För kappseglingskommitten
gm / Uno Almgren

Kappseglingsverksamheten 2008



SEGLARSKOLA
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Kvällsseglingar 606:or
Säsongens kvällsseglingar kommer att genomföras två kvällar i
vecken, nämligen tisdag och torsdagskvällar. På tisdagar deltar seg-
larna i USS kvällssegling och torsdagar egen träning under ledning
av våra ungdomsledare. 

Torsdagen den 24 april inleds kvällsseglingarna för 606:or. Akti-
viteten vänder sig till ungdomar från ca 13 år med viss seglingsvana
(och simkunnighet förstås). Samling sker kl 17.30 vid kappseglings-
centrum i USS:s hamn vid Skarholmen. Seglingarna håller på varje
tisdag och torsdag fram till den 12 juni. Det är ungdomar från USS
som planerar kvällarna och ser till att det blir kul aktiviteter. På
hösten startar det igen den 7 augusti och slutar den 21 september.

Segling för 7-12-åringar 
med Optimistjolle

Kvällsseglingar på torsdagar

Med start den 8 maj kl 18.00 börjar kvällsseglingarna för Optimist-
jollar. Dessa fortsätter sedan varje torsdag fram till den 12 juni. På
hösten startar det igen den 7 augusti och slutar den 21 september.
Då börjar vi 17.30 istället för det mörknar så snart på hösten.  

Detta är tillfällen för alla som vill segla klubbens Optimistjollar
att komma ner till USS hamn och under enkla förhållanden helt en-
kelt "segla lite". Det finns alltid någon handledare närvarande som
hjälper till med sjösättning och är följebåt. Det är önskvärt att för-
äldrarna hjälper till med sjösättning, efter att optimisterna är i vatt-
net får ni gärna åka med i följebåt. 

För att delta ska man kunna simma och ha vattenvana, och givet-
vis, ha med sig flytväst. Om man är helt nybörjare kan det vara klokt
att först gå USS:s Optimistseglarkurs som går första veckan på
sommarlovet. Men alla, även nybörjare, är välkomna ner på kvällss-
seglingarna också.

Kvällsseglingarna är kostnadsfria för klubbmedlemmar.



USS
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KLINTENLÄGRET

Vecka 25 genomförs dagläger  för optimistjolleseglare på USS.
Platsen är hamnen och KSC (kappseglingscentrum).

Naturligtvis är tonvikten lagd på segling men även bad och andra
upptåg hör kursen till. Detta är ett utmärkt tillfälle för er som vill
ha extra träning inför Klintenlägret. För att delta måste Du vara
simkunnig.   

Observera att kursen pågår  söndag - torsdag  dagtid.

För kursen gäller tiderna 9.00 - 16.00 söndag-torsdag under
veckan.  Tag med lunch, fika ingår i kursen. Deltagarna ska själva
hålla med flytväst och lämplig klädsel.

Pris: 1200 kronor 

Anmälning och förfrågningar ställs på mail till: ungdomsle-
dare@uss.c.se

eller på telefon till
Jesper Nielsen 0768-196839

Seglingskurser med 606:or 
för ungdomar och vuxna

Vårkurs, Söndag-torsdag 15-19 juni 2008
Höstkurs, Söndag-torsdag 10-14 augusti 2008

Under vecka 25, den 15-19 juni samt vecka 33, 10-14 augusti
kommer seglingskurser att ges vid Skarholmen. Kursen vänder sig
till ungdomar och vuxna. Vi kommer att använda klubbens båtar av
typen 606. Det är en liten kölbåt som seglas med en besättning på
tre personer. Observera att båda kurserna pågår söndag - torsdag
dagtid. Vi tänker oss att den nedre åldersgränsen är ca 14 år. 

För båda kurserna gäller tiderna 9.00 - 16.00 söndag-torsdag
under veckan.  Tag med lunch, fika ingår i kursen. Deltagarna ska
själva hålla med flytväst och lämplig klädsel.

Pris: 1200 kronor 
Anmälning och förfrågningar ställs på mail till: ungdomsle-
dare@uss.c.se

eller på telefon till
Hampus Iggström (vårkursen) 0768-196839 
Anna Bertze (höstkursen) 0735-553154 

Optimistjolle veckokurs 
15-19 juni



USSDANVIKSBRON
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Onsdagen den 2 april kl 18.30 startar i Uppsala kursen "Radarinty-
get". Det är en kurs som startar ganska sällan, så för den som är in-
tresserad av att ta detta intyg är detta ett bra tillfälle. Även den som
har planer på att ta Fartygsbefälsexamen klass VIII gör klokt i att ha
Radarintyget avklarat i förväg.
Kursen pågår under tre teorikvällar samt en fjärde sammankomst till
sjöss för praktik och examination.
Deltagarkostnad är normalt 1975 kr, men som medlem i någon av
Upplands båtklubbar deltager du för 1700 kr.
Kostnad för bok tillkommer (Jonas Ekblads "Radarboken", ISBN
9157476268, Bilda förlag) samt examination 200 kr, betalas direkt
till förhörsförrättaren.
För mer information, ring 018 – 56 85 16 eller skicka ett medde-
lande till borje.ericsson@medborgarskolan.se

Radarintyget



KAPPSEGLINGSPROGRAM
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Fullständigt  kappseglingsprogram USS, ESK 2008

Maj 6 Synsams träningsserie 1 USS
8 Sätrabagarn cup1 ESK

13 Synsams träningsserie 2 USS
15 Sätrabagarn cup 2 ESK
17 606 cup ( Sprintsegling ) USS
18 Vårcupen ESK
20 Synsams träningsserie 3 USS
22 Sätrabagarn cup 3 ESK
24 Slottsrundan USS
27 Synsams träningsserie 4 USS
29 Sätrabagarn cup 4 ESK
31 Båtmöte Örsundsbro SXK

Juni 1 UNT-Upplandscup2 ESK
3 Synsams träningsserie 5 USS
5 Sätrabagarn cup 5 ESK

10 Synsams träningsserie 6 USS
12 Sätrabagarn cup 6 ESK

14-15 USS-regattan med DM&Forsbergs Minne 
Klasser:606,Nepp,IF,Starbåtar,Finn USS

Juli 2-6 SM M-båtar ESK

Sommaruppehåll

Augusti 12 Kvällssegling ESK
14 X-Kvällsseg. u spinn USS

16-17 Ekolnregattan ESK
19 Synsam cup 1 USS
21 X-Kvällsseg. u spinn ESK
23 Kräftköret (distanssegling) USS
26 Kvällssegling ESK
28 X-Kvällsseg. u spinn USS
30 KM USS USS

September 2 Synsam cup2 USS
4 X-Kvällsseg. u spinn ESK
6 1+2 pokalsegling/gastarnas ESK
7 Knut Fredings Minne (distanssegling) ESK
9 Kvällssegling ESK

16 Synsam cup 3 USS
21 Höstcupen ESK sönd

Oktober 12 TB:sjösport Cup ESK
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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



KALENDARIUM
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12-13 april
Vårrustning av 606:or och optimister. Alla som tänker sig använda klubbens kappse-
glingsbåtar samlas vid hamnen för vårrustning. Samling 10.00.

19-20 april
Vårrustning av 606:or och optimister. Alla som tänker sig använda klubbens kappse-
glingsbåtar samlas vid hamnen för vårrustning. Samling 10.00.

24 april
Torsdagsseglingar med 606:or startar. Samling 17.30

8 Maj
Kvällsseglingar startar. Optimistseglarna samlas klocka 18.00 på kvällarna på torsdagar.
606-seglarna träffas 17.30

17 Maj
John Deere Forestry 606-cupen

4 Juni
Alla som ska delta i Seglarlägret på Klinten samlas i klubbhuset för genomgång och be-
talning klockan 18.00

12 Juni
Sista kvällsseglingen för våren

KALENDARIUM 2008 
FÖR OPTIMIST- OCH 606-SEGLARE 

I UNGDOMSSEKTIONEN 



...

USS-AKTUELLT NR2 2008      25

14-15 Juni  
Forsbergs Minne och DM, USS jubileumsregatta för 606:orna. 

15-19 juni
606-kurs. "Vårkursen"  för ungdomar och vuxna. Se särskilt program

15-19 juni
Optimistkurs Se särskilt program

23 juni - 28 juni
Seglarläger på klinten. För anmälan se särskild annons. Under denna vecka hoppas vi att
övriga klubbmedlemmar tänker på att vi redan är många på Klinten...

7 augusti
Kvällsseglingarna börjar igen. OBS varje tisdag och torsdag.  Optimistseglare samlas  klock-
an 17.30.  606-orna startar 18.30 och bör också komma till 17.30 för att hinna ut!!

16-17 augusti
Ekolnsregattan (ESK) för 606-orna

10-14 augusti
606-kurs. "Höstkursen" för ungdomar och vuxna. Se särskilt program

30 augusti
Klubbmästerskap (KM) för 606:orna.

21 september
Sista kvällsseglingen



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

ning/fräsning av alla material
Thomas Hallin  Tel 0708-971771

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. På 15 minuter
lämnar Sjöräddningssällskapets frivilliga besättningsmän kajen när larmet går
och organisationen svarar idag för 70 procent av all sjöräddning. I samma anda
– snabba insatser vid olyckor – satsar Sjöräddningssällskapet nu på miljörädd-
ning, i syfte att kunna göra snabba insatser för djurlivet och den marina mil-
jön. 

Tack vare en donation från oljebolaget Nynäs, utrustas Munsö i Mälaren och nitton andra rädd-
dningsstationer i Sverige med miljöräddningssläp. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssäll-
skapet att aktivt delta i sötvatten- och havsmiljöräddningen och vara ett viktigt komplement till
de andra miljövårdsresurser som finns i landets kustkommuner. De frivilliga besättningsmännen
kommer under hösten att utbildas av Nynas i hur man begränsar olja i olika miljöer och situa-
tioner. 

Munsö räddningsstation blir ett viktigt bidrag för skyddet av Mälaren, som är hårt trafikerat av
båtar. Bara i Hammarbyslussen, som är en av de slussar som för båtarna in och ut ur Mälaren,
har hittills drygt 34 000 fritidsbåtar och handelsfartyg slussats under 2007. För att minimera ska-
dor vid ett eventuellt utsläpp i Mälaren och Stockholms vatten, har stationen utrustats med ett
miljöräddningssläp. Miljöräddningssläpet kan snabbt göra utryckningar och begränsa spridning
av oljeutsläpp. När detta väl är gjort har ofta de mer uthålliga resurserna hunnit fram till olycks-
platsen och kan ta över arbetet. 

- Genom att Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög be-
redskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är av-
görande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett "första för-
band på miljön", säger Rolf Westerström, VD Sjöräddningssällskapet. 

Miljöräddningssläpet demonstreras den 18 oktober på Riddarholmen 
Den 18 oktober visar Sjöräddningssällskapet miljöräddningssläpet och berättar mer om sin mil-
jösatsning, framförallt den som sker i sötvattnet runt Stockholm och i Mälaren. Miljörädd-
ningssläpet kommer då att sjösättas och demonstreras i samband med en fiktiv miljöolycka. Vis-
ningen äger rum på Riddarholmen, Stockholm. Inbjudna är Kustbevakningen, Stockholms
Hamnar och Räddningstjänsten i Mälarregionen. 

källa: www.ssrs.se

Sjöräddningssällskapet skapar ny resurs
för miljöräddning i Mälaren
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VÅRA SPONSORER

Lokaler i Uppsala
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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 sidan 9

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 
Varvsgruppen

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 Jansson Kvarter 4 40 20 78
Peter Högström Kvarter 5 32 47 91
Abel ”Belo” 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  

Upptagningsdagar 
under hösten enligt nedan

Kvarter  5-6-7
27-28 september

Kvarter  1-2-3-4
4-5 oktober

Kvarter 8, kl 15.00-19.00
22-23 september

Återtransport av vagnar från ESK 
18 september kl 18.00

Utställning av vaggor 
20 september kl 10.00
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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



UPSALA SEGEL SÄLLSKAP, SKARHOLMEN 756 53  UPPSALA

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:_____________________________________

����



ANSLAGSTAVLAN
Manusstopp 22 augusti

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

Har du några tips på eller önskemål om föredragshållare på medlemsmöte-
na? 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

Önskas hyra
IF önskas hyra hela eller delar av kommande sommar.
Gärna kappseglingsutrustad. Möjlighet till bryggplats 
finns nära Baggensfjärden.

Kontakta mig gärna för mer info.
Leif Bodinson (normalt neppare S227)
tel 076-803 35 05
leif.bodinson@telia.com



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!

Nyhet

Colorado GPS 4490kr

Mille Light 267 kr


