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KAPTEN HAR ORDET

Inledningsvis så vilja uttrycka min glädje
över att så många kom till årsmötet den
14 mars. En eloge till vår klubbmästare
som på ett utomordentligt sätt genom-

förde den efter mötet traditionella ”Pub-af-
tonen”. Valberedningen hade gjort ett gott
arbete och samtliga styrelse- och funktio-
närsposter kunde besättas.   

UNDER VINTERN har kontakterna med Uppsala
kommun fortsatt och vi väntar nu på ett sista
avstämningsmöte med Stadsarkitekten avse-
ende Skarholmområdet. Vi har nu kommit så
långt att vi är överens med kommunen om
områdesförändringar som dock förutsätter
vissa åtaganden från kommunens sida. I stora
drag så innebär det hela följande.

KOMMUNEN ÖVERTAR den s k ångbåtbryggan
och vägen mellan klubbhuset och staketet.
Staketet flyttas ner i slänten mot bryggan som
leder ut till vågbrytaren

KLUBBHUSETS GRÄNS går utmed klubbhuset – till
signalmasten – utefter altanen och därefter
utmed kanten mot stigen norr om klubbhuset.
(Stranden utanför altanen övertas av kommu-
nen för anläggande av framtida brygga)

BYGGRÄTT AV ETT kallförråd på altanen väster
om klubbhuset  

USS FÅR MARKEN bakom Kappseglings – o
ungdomsbarackerna mot cykelvägen. Ca 4 – 6
m in från cykelvägen och en linje från mitten
av den bredaste delen av 100-bryggan (gamla
Skarholmsbron) där en spontning måste ske.

Detta förutsätter att kommunen kostar på ut-
fyllning samt spontning mot  Båtklubben
Gösen.

SEGELTORKEN flyttas till området enligt punk-
ten ovan

USS FRÅNSÄGER sig markområdet NO om
gamla Skarholmsbron under förutsättning att
vi får det ovan nämnda området i stället 

KOMMUNEN HAR fortsatta förhandlingar med de
andra klubbarna och efter detta kommer det
nämnda avstämningsmötet att ske. Vid detta
möte kommer vi med största sannlikhet att få
ytterliggare rätt till byggyta inom hamnområ-
det. Jag har en känsla att det som nämnts ovan
kommer att dra ut hel del på tiden.

SJÖMACKEN. LÄGET beträffande denna är för
närvarande att mackägaren den 6/2 från bygg-
nadskontoret fått vite på att sjömacken med
sänken skall vara flyttad den 15 maj. Överkla-
gan på vitesbeslutet ska ske inom tre veckor.
Förhoppningen är att den är borta den 15 maj.

VID KONTAKT MED Uppsala kommuns miljö-
kontor dagen före denna tidnings manusstopp
kunde det konstateras att det ännu inte hänt
något beträffande avloppsfrågan för Restau-
rang Skarholmen. Vi hoppas dock på att detta
skall kunna vara löst till sommaren, så att vi
slipper den illaluktande doft som finns vid
700-brygggan ett stycke ifrån mittengrin-
darna. Det kan vara så att det är en gammal
”Hoffmanbrunn” med anslutning till restau-
rangens filtreringsanläggning som är orsaken
till lukten. Detta återstår att se, men det är
samma sak här som med området runt Skar-
holmen, d v s att det kan komma att dra ut en
del på tiden.

JAG VILL OCKSÅ TACKA de medlemmar som ställt
upp på de vinterarbeten som behövt utföras.
Äntligen fick vi en vinter med många ”is-hel-
ger” då tidigare, p g a isbrist, eftersatt arbete
kunde utföras både i hamnen och vid vår
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klubbholme Klinten. Det gäller att passa på då
isen lägger sig och det har våra verksamher-
sansvariga verkligen gjort.

VID ÅRSMÖTET SÅ TOGS beslut om det stadge-
tillägg beträffande ordningsregler som styrel-
sen föreslagit. Att det var hög tid för detta med
att områdesansvariga kan ta beslut om ord-
ningsregel har redan visat sig.

USS HAR AV kommunen blivit ålagda att ha
sopsortering i stället för container med blan-
dade sopor. Vår intendent kunde med anled-
ning av detta utan dröjsmål klarlägga ord-
ningen för detta. Kan nämnas att ESK haft
detta i flera år. Det kanske kan bli lite ovant i
början att sopsortera i båten. Vi får ta detta

med jämnmod och istället tänka på att vi som
”båtfolk” skall vara föredömen avseende vär-
nandet av vår miljö. Även avseende elförbruk-
ning i hamnen kunde det på ett enkelt sätt tas
fram regler för att hålla våra elkostnader på en
bra nivå. (Mer om sopsorteringen och el-re-
glerna finns på annan plats i detta nummer av
USS-aktuellt. Kommer även att införas i våra
ordningsregler samt anslås i hamnen och vid
klubbhuset).

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG önska alla medlemmar
en fin båtsommar och framföra ett ”Lycka till”
till våra kappseglare den kommande sä-
songen..               

Lars-Eric ”Lasse” Söderström
Ordförande. 
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Stadgeändring efter årsmötesbeslut
14 mars 2009

Införes i stadgarna under ”Styrelsen” § 5 efter 1:a stycket som
avslutas med ”…samt att tillvarata medlemmarnas intresse.”

Efter detta tillägg enligt följande:
Styrelseledamot/områdesansvarig äger rätt att göra tillägg samt
ändra sällskapets ordningsregler då behov uppkommer. Tillägg
eller ändring skall i efterhand sanktioneras av styrelsen i samband
med styrelsemöte. Tillägg och ändringar skall införas i USS:s
sammanställning av ordningsregler ”Ordningsregler för Upsala
Segel Sällskap”

Därefter nytt stycke som påbörjas med nuvarande skrivning: Det
åligger… 

Styrelsen    



Kalendarium 2009
Datum för aktivitetsarbeten finns i pärmen i klubbhuset 

där Du kan anteckna Dig.
April 

16 Styrelsemöte nr 5
21 Kurs Kustskepparintyg nr 12, 19–21
22 Expedition 19–20
22 Kurs Förarintyg nr 11, 19–21
25 Sjösättning - kv 1 2 3 - start kl 06.00 
26 Sjösättning - kv 4 - start kl 07.00 
29 Kurs Förarintyg nr 12, 19–21
29 Expedition 19–20

Maj 
?  Grillafton. Arr Veteranerna. Rolf Wreedh 018-71 33 91  
02 Sjösättning - kv 6 7 - start kl 07.00
03 Sjösättning - kv 5- start kl 07.00 
04 Sjösättning - kv 8 - start kl 16.00 
05 Kvällssegling   
05 Sjösättning - kv 8 - start kl 16.00
06 Expedition 19 - 20
11 SM09/06 ändrat datum
10 606-Cupen   
12 Kvällssegling   
12 Styrelsemöte nr 6  
13 Medlemsmöte kl 19.30. Nya medlemmar 18.00.
13 Expedition 19–20 
18 Vagnar till ESK   
19 Kvällssegling   
19 Städning på varvet. Start 18.00   
20 Expedition stängd
23 Klintenstäd   
24 Klintenstäd   
26 Kvällssegling   
27 Expedition 19–20
30 Örsundsbro (arr SXK)   

Juni 
02 Kvällssegling   
03 Expedition 19–20
06-07 Rosersbergs-eskader   

KALENDARIET
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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

09 Kvällssegling   
10 Expedition 19–20 
11 Styrelsemöte nr 7
13-14 USS-regatta Forsbergs minne, DM Nepp, IF, 606   
15 SM09/07 ändrat datum
17 Expedition 19–20 
19 Midsommarafton på Klinten
20 Midsommardagen: Gubb- & Gum-segling.    
22-27 Klintenläger. (Preliminärt datum)

Ungdomarnas seglarläger på Klinten
24 Expedition stängd till 5 augusti 

Augusti  
05 Expedition 19-20
12 Expedition 19-20
13 Kvällssegling utan spinnaker
14-16 SM Finnjolle o 2kr UKF o ESK
17 SM09/08
18 Kvällssegling
19 Expedition 19-20



20 Manusstopp
22 Kräftköret
26 Expedition 19-20
27 Kvällssegling
29 KM

September
01 Kvällssegling
02 Expedition 19-20
05 Fyrisåeskadern
09 Expedition 19-20
14 SM09/09
15 Kvällssegling; vagnar från ESK
16 Expedition 19-20
19 Utställn vaggor o slodor 11.00. Racerbåtstävling på Ekoln.
21-22 Upptagning kv 8; 18.00
23 Expedition 19-20
26 Upptagning kv 6, 7
27 Upptagning kv 5
30 Expedition 19-20

Oktober
03 Upptagning kv 1, 2, 3
04 Upptagning kv 4
07 Expedition 19-20
13 SM09/10
15 Veteranträff; prel
16-17 SM09/11; planering prel
19-21 Golvvård klubbhuset

November 
03 SM09/12
04 Expedition 19-20
06 Manusstopp
18 Medlemsmöte

December 
09 Veteranernas julbord
16 Expedition 19-20
12 Lucia-PUB
08 SM09/13 m jultallrik

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

<-I

8 USS-AKTUELLT Nr2 2009   



USS

USS-AKTUELLT Nr2 2009 9

Veteranskeppare 
på museibesök

Upsala Färgmuseum

Upsala Färgs vd Johan Lindqvist häl-
sade oss välkomna till museet. Efter
ett intressant bildspel över företagets
100-åriga historia fick vi tillfälle att
ställa frågor om utvecklingen av före-
taget. Därefter förflyttades vi tillbaka
i tiden, till en gammal färghandel där
många av oss minns många utställ-
ningsföremål från gångna tider. Ett
mycket intressant museum, som är i
privat ägo. En färgklick i Uppsala. Vi
tackade Johan Lindqvist för en intres-
sant visning med gott kaffe och saklig
guidning.

Vid pennan och ”färghandlardisken”
Rolf

Foto: Alf Karlström



MEDLEMSMÖTE
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BRYGG-EL

• Om Ni skall ha el till båten är det tillåtet när båten är bemannad.
• Övrig tid när båten inte är bemannad, högst 1 dygn, då skall Du anteckna hamnplatsnummer,

namn och datum i ”El-pärmen” som ligger i vaktkuren.
• Behöver Du el längre än 1 dygn kontaktar Du hamn chefen, som avgör om el-mätare skall

uppsättas för dig, priset blir då 1.50 kr per kWh. 
Hamnchefen antecknar i ”El-pärmen” att Du får an vända el längre än 1 dygn och meddelar
dig avgift kostnaden. Om el-mätare skall användas får Du inte ansluta el på annat sätt än över
el-mätaren. 

• Tänk på att missbruk av el kan medföra att hamn platsen sägs upp.

• USS ansvarar ej för skador som orsakas av att strömtillförseln har avbrutits, t.ex.  urtagen
sladd, säkringar och m.m.

• Alla anslutna elsladdar ska vara av godkänd utom huskvalitet.
• Bryggvakten utför kontroll att båtägaren finns antecknad i ”El-pärmen” om inte, kommer el-

kabeln dras ur.

Styrelsen 

Kallelse till Medlemsmöte 
onsdag 13 maj i USS Klubbhus

Kl 18.00 Information till nya medlemmar
Kl 19.30 Medlemsmötet

Agenda:
• Ekonomiska läget
• Pågående aktiviteter m.m.

• Föredragshållare: 
Rolf Hagman berättar om segling i Kroatien

Klubben bjuder på kaffe

Välkomna
Styrelsen
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Förtöjning
Till nya medlemmar!
Förtöjning enligt ordningsregel nr 3 för hamnen.
Båten skall vara väl förtöjd med bryggtamparna fästade med schackel och kaussamt försedd med
säkrad avfjädring. Båten skall också vara försedd med minst två nöjaktiga fendrar på vardera fri-
bordet.

Hälsningar hamnchefen Janne.

Sjösättningsdagar under våren

Kvarter 1  2  3 25 April  Start kl. 06.00
Kvarter 4 26 April  Start kl. 07.00
Kvarter 6  7 2 Maj  Start kl. 07.00
Kvarter 5 3 Maj  Start kl. 07.00
Kvarter 8 4 Maj  kl. 16.00 - 20.00
” 5 Maj kl. 16.00 - 20.00

Reservation för eventuella ändringar som vi inte råder över.

Listor med tider när

Du skall vara på var-

vet sätts upp ca 2

veckor före sjösätt-

ningen.

Samordnad trans-
port av vagnar till
ESK:s varv den 18
Maj kl. 18.00 -
19.00

Varvsstädning den
19 Maj kl 18.00



KLUBBMÄSTERIET
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Klubbmästeriet���� ����

Tack alla ni som på så många olika sätt 
ställde upp på ÅrsmötesPuben 

Mat och sportdryck var införskaffad för 70 personer, men det räckte till 87, och ändå var det
något lite kvar av vissa rätter att fördelas på några tappra, hungriga söndagsarbetare.
Beryl och Allan var mina vapendragare i vanlig ordning som ställde upp bakom Pub-disken hela
lördagen. De är verkligen verkliga vänner när det krisar.
Runes Catharina och Jannes Siv jobbade som galärslavar på söndagen för att tillsammans med en
kille som jag inte vet namnet på. Återställande till ursprungligt skick av klubbhuset var inte omöj-
ligt – men det tog sin tid.
Tyvärr slutar Catharina och Siv som klubbhusvärdar iom årsmötet, för att mer helhjärtat ägna mer
tid åt sina män. En vacker tanke som jag både saknar och högaktar.

Tusen tack för hjälpen! Ni är en stor tillgång för klubben.
Lev väl och må bra – det är ni alla värda! God Vind!

Anders J 
klubbmästare

• Fredagen den 24 april  ca 18.00 Spontan sjösättningsgrill  10:-
• Lördagen den 25 april ca 13.00 Spontan sjösättningsgrill 10:-

• Lördagen den 6 juni  ca 10.00 Rosersbergseskader med egenmedhavd sill lunch i Bondkroken.
På kvällen: Sangria och Paella som Don Julino lagar på bryggan i en äkta spansk paellera 
(max 35 personer) 50:- per person. Anmälan senast tisdagen den 2 juni 22.00 
anders.juhlin@telia.com 018- 36 45 30 0705-11 06 25

• Lördagen den 5 september 09.30 Familje-eskader upp i Fyrisån.
Vid Islandsfallet dricker vi kaffe/läsk/macka och har ”öppen båt”. Återfärd på eftermiddagen
med depåstopp vid varvet. Enskild segling över öppet vatten till ”Klinten” där eskadern av-
slutas med gemensam kvällsmåltid. 100:- per person, barn gratis!! 
Anmälan senast onsdagen den 2 sept kl 12.00.
anders.juhlin@telia.com 018- 36 45 30 070- 511 06 25

Välkomna!
Julle och Cina

Klinten

Följande kommer att hända på Klinten under våren och sommaren
23-24/5 Städhelg
19-20/6 Midsommarfirande, inklusive Gubb& Gumsegling på midsommardagen
22/8     Kräftköret med efterföljande kräftskiva

Vårstädning av klubbhuset Söndag 26 april kl 1000

Vi hälsar Catarina Larsson ”Cina” välkommen in i klubbmästeriet.
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Policydokument Upsala Segel Sällskap
avseende DROGER
Upsala Segel Sällskap (USS) är en ideell förening med syfte att främja sjösport samt verka för god
gemenskap mellan sjösportens utövare. USS är anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF) och
följer utvecklingen inom kappseglingsverksamheten både för barn och vuxna. USS har genom
SSF antagits som ungdomsvänlig 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 myn-
digheter kontaktas. Inga alkoholdrycker får förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller ak-
tiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom

Medlem som på grund av alkoholpåverkan inom USS:s område eller verksamhet uppträder
olämpligt eller störande kan genom styrelsebeslut uteslutas från vissa delar av område eller verk-
samhet. Sådant beslut skall föregås av personlig kontakt från styrelsen. Styrelsen skall i möjli-
gaste mån erbjuda hjälp till medlem som har alkoholrelaterade problem.

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

USS accepterar inte användande av narkotiska preparat, dopningsmedel 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 sällskapet kan bli aktuellt. Sådant beslut skall föregås av personlig kontakt från
styrelsen. 

Ansvaret att följa sällskapets drogpolicy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yt-
tersta ansvaret ligger på styrelsen dit man kan vända sig som medlem, ungdom, ledare eller för-
älder om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.
avseende TOBAK
Som idrottsförening ligger det på Upsala Segel Sällskaps ansvar att agera som GODA FÖRE-
BILDER 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.

Vi ska, i enlighet med Riksidrottsförbundets, verka för:
Att påverka människorna inom Upsala Segel Sällskap att göra aktiva val för ett hälsosamt liv och

vara medvetna om tobakens skaderisker
Att föreningsarbetet bedrivs i rökfria miljöer, och utöver vad tobakslagen föreskriver skapa helt

rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas. 
Att ledare och aktiva ser sin betydelse som viktiga vuxna förebilder och inte brukar tobak i sin

roll som idrottsledare.
Att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
Förtroendevalda och eventuell personal ska vid alla tillfällen då man representerar idrotten

avstå från att bruka tobak.
Föreningen ska verka för att våra kontorslokaler, möteslokaler och andra lokaler som vi nytt-

jar för arrangemang av seminarier, konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara rökfria
Styrelsen
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14 USS-AKTUELLT Nr2 2009   

KLUBBHUSET
ANGÅENDE INVENTARIER OCH UTRUSTNING

I KLUBBHUSET

Inventarier / utrustning i klubbhuset får ej
lånas / avlägnas från klubbhuset.
Se ordningsregler för klubbhuset.

ANGÅENDE KVARGLÖMDA TILLHÖRIGHETER

I KLUBBHUSET

I Klubbhuset samlas tidvis kvarglömda person-
liga tillhörigheter som jackor, tröjor, flytvästar
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 sömnadskun-
niga klubbmedlemmar.
Kom därför ihåg att plocka undan ditt material
och städa efter dig så att nästa klubbkamrat 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 verk-
samheten och att plats finnes.
Donerade/skänkta föremål räknas som klub-

bens egendom, och det är styrelsen som beslu-
tar om deras användning.

JOLLESTÄLLET OCH STÄLLET FÖR
VINDSURFINGBRÄDOR

Enligt paragraf 6 i ordningsreglerna för ham-
nen skall samtliga jollar i jollestället vara
märkta på ett varaktigt och tydligt sätt med
ägarens namn och telefonnummer.
I dagsläget är flertalet jollar och vindsurfing-
brädor i ställen inte märkta!
Samtliga jollar och vindsurfingbrädor skall vara
märkta senast 2009-04-30, omärkta kommer
efter detta datum att betraktas som att de sak-
nar ägare och kasseras.  

MILJÖ
Miljöfarligt avfall får inte lämnas i hamnen!
OBS! Sopsortering införes from 2009-04-20
vid Skarholmen.
Klubbens miljöstation finns vid varvet.
Alt. kan miljöfarligt avfall lämnas vid miljösta-
tionen 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

Information från 
Intendenturen

Kappseglarcentrum

Sjösättning och upptagning med kranen i kappseglarcentrum
För de som önskar bruka kranen men ej tidigare genomgått utbildning,
kommer en sådan att ske måndag den 4 maj 2009 kl 19.
Kontakta Kjell Mattsson 070-5794345 eller Pär-Bertil Eklund 070-4164661



SOPOR
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HAMNEN (Skarholmen)
Sopor, sorteras från och med 2009-04-20.
Behållare för brännbart, kompost, färgat resp.
ofärgat glas, plåt-, pappers- och plastförpack-
ningar finns innanför körgrinden vid vaktloka-
len. Inga andra sopor får lämnas än vad som
kärlen är avsedda för.
OBS! att wellpapp, trämaterial, metaller mm
kan inte mottas.
Tömningsstation för septiktankar i båtar finns
på 500-bryggan. 
Farligt avfall, blybatterier, oljor, glykol och
färgrester etc. lämnas vid någon av kommunens
miljöstationer.
Toaletter (WC), för medlemmar och gäster
finns i klubbhuset samt vid SeglarCentrum

VARVET (Flottsund)   
Sopor: Container för osorterade torra sopor,
placerad vid ångbåtsbryggan. 
Farligt avfall: Miljöstation för farligt avfall typ:
oljor, glykol, burkar med flytande färgrester,

lösningsmedel etc, finns vid varvskranen.
OBS! Blybatterier lämnas vid någon av kom-
munens miljöstationer.
Toalett, med septiktank, finns vid varvskranen.

KLUBBHOLMEN (Klinten)
Sopor Organiserad sophämtning saknas, so-
porna tas med av den enskilde och lämnas i
sopkärlen i hamnen vid Skarholmen där sop-
sortering gäller.
Farligt avfall tas med av den enskilde och läm-
nas i miljöstationen vid varvet alt. miljöstatio-
nen i Gottsunda centrum.
Toaletter 2 st typ mulltoa, finns ovanför bryg-
gans södra ände.

INFORMATION
Information till medlemmar sker genom anslag
i hamnen, varvet, på Klinten, i USS-Aktuellt
samt på USS hemsida.
Miljöansvarig: Intendenten

Styrelsen

Ordningsregler för 
hantering av sopor



Stadgeändring
ÅRSMÖTET GODKÄNDE på styrelsens förslag en
stadgeändring, som innebär att styrelseleda-
mot/områdesansvarig får rätt att ändra i ord-
ningsreglerna vid behov. Ändringen ska sedan
alltid godkännas vid styrelsemöte.

Avgifter
ÅRSMÖTET BESTÄMDE återigen om oförändrade
avgifter och ersättningar.

Budget
VERKSAMHETSPLAN SAMT budget för år 2009 har
något större omslutning än förra året; ca 2 mkr
vilket innebär ett underskott på ca 500 tkr vilket
bekostas av tidigare års överskott. 

Ur årets planerade verksamhet kan noteras

Uppsättning av brandsläckningsutrustning och
byte till lågenergilampor i belysningsmaster i
hamnen, utbyte av sopcontainern mot andra

REFERAT FRÅN ÅRSMÖTET
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Referat från Upsala Segel Sällskaps 

Årsmöte 14 mars 2009

Trots hård konkurrens från Sirius semifinal i bandy, som dessutom sändes
i TV, samlades drygt 60 medlemmar i vårt klubbhus för årsmöte med ef-
terföljande buffé och PUB. Lars H Ericsson, som senare valdes till vice
ordförande, fick förtroendet att leda mötet fram till godkännande av års-
redovisningen för 2008 och frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret. År 2008 gick bra med ett överskott på 167 tkr.
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sopkärl eftersom Uppsala kommun ålagt oss att
sortera soporna, bygge av uteplats vid vaktloka-
len, inköp av ny traktor till varvet, inköp av
motor till den båt som USS upphittat och fått
ägande till, ommålning av klubbhuset både in-
och utvändigt, samt omläggning av takpan-
norna, på Klinten ska en lekplats byggas, bryg-
gor ska justeras, huset målas, badplatsen snyg-
gas till med bl. a. 30 ton grus och grillplats
byggas.

Ungdomssektionen planerar annonser och pr-
aktiviteter under året för att informera om sin
verksamhet. Den kända OS-seglaren Peter Sun-
delin kommer att fungera som sailcoach för
USS, ESK och UKF genom Upplands seglar-
förbund. USS får pengar från Svenska Seglar-
förbundet för detta ändamål.

Förtroendeposter
VALBEREDNINGEN UNDER Olle Jarstads ledning
hade gjort ett bra jobb och lyckats ta fram kom-
petenta ersättare till de som avgick. Lars H
Ericsson blev ny på posten som vice ordförande.
Som suppleant till varvschefen valdes Thomas
Wärngren och Pär-Bertil Eklund utsågs till
kappseglingsansvarig.

Nya klubbhusvärdar blev Eva Rang och Helen
Carlson. Ingemar Nilsson, kanske mer känd
som ”Inkan”, avgick som vaktchef efter 35 års

tjänst. Till hans efterträdare valdes Jan Hoff-
man. Catarina Larsson valdes som suppleant
till klubbmästaren. Fler än dessa blev valda på
årsmötet och en fullständig förteckning över
styrelsen och samtliga andra funktionärer kom-
mer att redovisas i årets upplaga av Lilla Kalen-
dern.

Utmärkelser
USS SILVERNÅL för 25-årigt medlemskap tillde-
lades Per Bucht, Sven Carlberg, Karihtala
Aatos, Ingrid Klint, Bengt Rinde, Royne Svens-
son och Thure Svensson.

De två som var närvarande av ovanstående fick
förutom nålen mottaga en förnämlig blombu-
kett och varm applåd av årsmötet. Övriga kan
höra av sig till ordföranden för att få sin nål.

DIPLOM OCH TENNMUGG för väl utfört arbete inom
USS tilldelades:

Catharina Larsson, klubbhusvärd i 4 år

Siv Bykvist, klubbhusvärd i 3 år 

Ingemar Nilsson, vaktchef i 33 år

Tomas Candert, långvarigt arbete inom USS,
senast vice varvschef i 7 år

Mari-Ann Pettersson, vice ordförande i 4 år

Till Hedersmedlem i USS utsågs Rolf Wreedh
som uppskattning för många års kreativt arbete
som intendent och i veteransektionen.

Ordförande Lars-Eric Söderström och nye 
vice ordförande Lars H Ericsson

Ture Svensson och Sven Carlberg
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Härefter tackade ordföranden Lasse Söderström
årsmötets deltagare för visat intresse, inbjöd till
den efterföljande årsmötesbuffén och avslutade
sålunda årsmötet.

Refererade gjorde Nils Iggström

Diplomerade funktionärer. Mari-Ann Pettersson, Siv Bykvist,
Catharina Larsson och Tomas Candert.
( Ej med på bild: Ingemar Nilsson)

Hedersmedlem Rolf Wreedh
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PUBAFTON



<->

20 USS-AKTUELLT Nr2 2009   

Titta i aktivitetspärmen och
sätt upp er på de arbeten
som finns utlagda.

Klubbmästare Anders Juhlin
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USS Veteraner!
Tillfälle att komma ut på sjön

Ni som vill dela med er av segling och kan tänka er att vara med som gast
på en båt till en USS-medlem, ta kontakt med Rolf Wreedh för ytterligare
information. Jag finns på tel. 018-71 33 91

Det finns många som vill dela din erfarenhet - så hör av dig!
Skön segling garanteras

Veteranskeppare Rolf Wreedh



SEGLINGSKURSER
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Under vecka 25, den 14–18 juni kommer seg-
linskurs i 606 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.

Det är en kurs där du lär dig allt du behöver
kunna för att känna dig säker ute på vattnet och
i båten. 

Vi seglar både kappsegling och längre ut-
flyktseglingar. Vi anpassar kursen från seglar-
nas nivå. Alla är välkommna.

Tag med lunch, fika ingår i kursen.
Deltagarna ska själva hålla med flytväst och
lämplig klädsel.

Pris: 1.200 kronor

Optimistjolle 
14-18 juni

genomförs dagläger för optimistjolleseglare på USS. 
Platsen är hamnen vid Skarholmen.

Det är ett dagläger mellan 9.00 - 16.00 söndag
till torsdag under en vecka. Vi seglar mycket
men bad och andra upptåg hör kursen till.

Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig segla
eller för er som vill ha extra träning inför Klin-
tenlägret. För att delta måste Du vara simkun-
nig.

Observera att kursen pågår söndag–torsdag
dagtid.
Tag med lunch, fika ingår i kursen.
Deltagarna ska själva hålla med flytväst och
lämplig klädsel.

Pris: 1200 kronor

Seglingskurser med 606:or 
för ungdomar och vuxna

För båda kurserna gäller tiderna 9.00–16.00 
söndag–torsdag under veckan.

För anmälan eller mer information:
Anna Bertze, 0732-55 31 52



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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Klintenlägret 
-the one and only

Det omtalade, e�erlängtade, mytomspunna klintenlägret är nu ”back on
track”! Veckan då det seglas mer på klinten än det görs på resten av som-
maren, de�a får du bara inte missa. Anmäl dig på en gång, annars tar
någon annan din plats!

Veckan e�er midsommar (21-27juni) är det dags för det fantas�ska Klinten-
lägret igen. Lägret är öppet för alla nybörjare och fortsä�are mellan 10 och
15 år. 

Deltagarna delas in i två åldersgrupper, en yngre som seglar op�mist och en
äldre som seglar 606, vi använder oss av klubbens båtar. Veckan fylls med
olika former av segling, det blir kappsegling, u�lyktssegling och mycket mer.
Allt för a� bli en duk�g seglare och ha rik�gt kul på vägen. 

Det är inte all�d seglingsvänligt väder men vi har all�d något annat på gång.
På kvällarna blir det bastubad och korvgrillning. 

Klinten är vår fina klubbholme (ca 2,5 distans från Skarholmen). Klinten är
den perfekta lägerön och veckan blir all�d kul. Under veckan sover seglarna
i tält och mat lagas i klubbhuset på ön. 

Ledarna från klubben gör allt från a� leda seglingsgrupper �ll a� laga mat
och plåstra om sår och köra runt seglarna på va�enskidor. 

På fredagskvällen har vi avslutningsmiddag med underhållning man sent
glömmer. På lördagen bjuds familj och vänner ut �ll ön för a� se avlutnings-
seglingen från första parke� på berget.

Lägeravgi�en är 1000kr och 600kr då man går med fullt betalande syskon. 
Det är först �ll kvarn som gäller, så anmäl dig direkt! 

Kontakt och anmälan: uss.ungdom@gmail.com;  0732-55 31 54
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Op�misten är en jolle som passar både ny-
börjare och väl erfarna seglare. Utvecklings-
möjligheterna är stora då det är en av de
största juniorklasserna i världen. 

606 är en liten kölbåt med mycket kra�.
Man seglar 2 eller 3 personer och man ut-
vecklas mycket som seglare då båten har
spinnaker och är Sveriges största kölbåtsk-
lass. Under veckan blir det mycket segling,
kappsegling och en lång u�lyktssegling med
överna�ning. 



USS
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Intresseanmälan till Rosersbergseskadern

Jag vill ha en prel intresseanmälan till Rosersbergseskadern lördagen den 6
juni. Denna anmälan är inte på något vis bindande – bara ett redskap för min
planering.

USS-are har företräde. Det kan vara max 35 personer om vi ska ha Sangria och
Paella. Kanske lite punsch och en chokladbit till eget kaffe.
Det ”känns i luften” att intresset är stort men jag vet inte säkert.
Om antalet fylls med USS-are så bjuder vi inte in någon från grannklubbarna

Priset kommer att bli 50:-/person för USS-are. 100:-/person för eventuella
utsocknes. Egen måltidsdryck medtages.

Namn, antal personer i din båt? Hör av dig om intresse finns.
018- 36 45 30; 0705-11 06 25; anders.juhlin@telia.com

God Vind!
Julle



USS
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Lokaler i Uppsala

Säsongens kvällsseglingar kommer att genomföras två kvällar i vecken,
nämligen tisdag och torsdagskvällar. På tisdagar deltar seglarna i USS
kvällssegling och torsdagar egen träning under ledning av våra ung-
domsledare. 
Tisdagen den 5 maj inleds kvällsseglingarna för 606:or. Aktiviteten vän-
der sig till ungdomar från ca 14 år  med viss seglingsvana (och simkun-
nighet förstås). Samling sker kl 17.30 vid kappseglingscentrum i USS:s
hamn vid Skarholmen. Seglingarna håller på varje tisdag och torsdag
fram till den 11 juni. Det är ungdomar från USS som planerar kvällarna
och ser till att det blir kul aktiviteter. På hösten startar det igen den 18
augusti och slutar den 29 september.

Segling för 7-12-åringar 
med Optimistjolle.

Kvällsseglingar på tisdagar och torsdagar

Med start den 5 maj kl 18.00 börjar kvällsseglingarna för Optimist-
jollar. Dessa fortsätter sedan varje torsdag fram till den 11 juni. På
hösten startar det igen den 18 augusti och slutar den 29 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 enkelt
”segla lite”. Det finns alltid någon handledare närvarande som hjälper
till med sjösättning och är följebåt. Det är önskvärt att föräldrarna
hjälper till med sjösättning, efter att optimisterna är i vattnet får ni
gärna åka med i följebåt. 

För att delta ska man kunna simma och ha vattenvana, och givetvis, 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 kvällsseglingarna också.

Kvällsseglingarna är kostnadsfria för klubbmedlemmar.

Vi kommer att samarbeta med UKF(Uppsala kanot förening) när det
gäller träningskvällarna som vi gjorde under förra hösten med lyckat
resultat.

Kvällsseglingar 606:or



Maj
5 maj Synsams träningsserie 1 USS kväll
7 maj Träningssegling ESK kväll
10 maj 606 cup ( Sprintsegling ) USS
12 maj Synsams träningsserie 2 USS kväll
14 maj Träningssegling ESK kväll
19 maj Synsams träningsserie 3 USS kväll
21 maj Sätrabagarn cup 1 ESK kväll
26 maj Synsams träningsserie 4 USS kväll
28 maj Sätrabagarn cup 2 ESK kväll
31 maj Upplandscup 2 ESK

Juni
2 juni Synsams träningsserie 5 USS kväll
4 juni Sätrabagarn cup 3 ESK kväll
9 juni Synsams träningsserie 6 USS kväll
11 juni Sätrabagarn cup 4 ESK kväll
13-14 juni USS regatta med Forsbergs Minne& DM Nepp,IF,606 USS

Sommaruppehåll 

Augusti
11 augusti Sätrabagarn cup 5 ESK kväll
13 augusti X-Kvällsseg. u spinn USS kväll
15-16 augusti SM-2-Krona  ESK
18 augusti Synsam cup 1 USS kväll
20 augusti X-Kvällsseg. u spinn ESK kväll
22 augusti Kräftköret (distanssegling) USS
25 augusti Sätrabagarn cup 6 ESK kväll
27 augusti X-Kvällsseg. u spinn USS kväll
29 augusti Öppet int. KM USS USS

September
1 september Synsam cup2 USS kväll
3 september X-Kvällsseg. u spinn ESK kväll
5 september 1+2 pokalsegling/gastarnas ESK lörd
6 september Knut Fredings Minne (distanssegling) ESK sönd
8 september Sätrabagarn cup 7 ESK kväll
15 september Synsam cup 3 USS kväll
20 september Höstcupen Sätrabagarn cup 8 ESK sönd

Oktober
11 oktober TB:sjösport Cup ESK

KAPPSEGLINGSPROGRAM
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Fullständigt  kappseglingsprogram 
USS, ESK 2009
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kalendarium 2009 för 
optimist- och 606-seglare i ungdomssektionen 

18-19 april Vårrustning av 606:or och optimister. Alla som tänker sig använda klubbens
kappseglingsbåtar samlas vid hamnen för vårrustning. Samling 10.00.

25-26 april Vårrustning av 606:or och optimister. Alla som tänker sig använda klubbens
kappseglingsbåtar samlas vid hamnen för vårrustning. Samling 10.00.

4 Maj Kvällsseglingar startar. Optimistseglarna tillsammans med UKF samlas klocka
18.00 på kvällarna på tisdagar och torsdagar. 606-seglarna träffas 17.30

10 Maj USS 606 sprint-cup

Maj Alla som ska delta i Seglarlägret på Klinten samlas i klubbhuset för genom-
gång och betalning klockan 18.00

11 Juni Sista kvällsseglingen för våren

13-14 Juni  Forsbergs Minne och DM, för 606:orna. 

14-18 juni 606-kurs för ungdomar och vuxna. Se särskilt program i USS-aktuellt och
hemsida

14-18 juni Optimistkurs Se särskilt program i USS-aktuellt och hemsida 

22-27 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 Klin-
ten...

18 augusti Kvällsseglingarna börjar igen. OBS varje tisdag och torsdag. Optimistseglare
samlas  klockan 17.30.  606-orna startar 18.30 och bör också komma till ham-
nen 17.30 för att hinna ut!!

29 augusti Klubbmästerskap (KM) för 606:orna.

29 september Sista kvällsseglingen



PÅLNING
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Mobilkran med lufthammare i hamnen 

Fredagen den 27 februari hade USS tagit ner mobilkran med trycklufthammare till hamnen för
att täppa till den sista öppningen mot Ekoln vid vågbrytaren.

Förutom ungdomen Janne Hoffman,50 år, så fanns 65+:arna Allan 
Pettersson, Bo Anjou, Janne Lundmark , Tomas Candert, Hasse Bonde och 
Lasse Söderström på plats. (I USS så sliter vi ut en generation i taget).
Jobbet tog en dag och vädret var för årstiden förhållandevis bra
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Stolparna spetsas före nedtryckning i vattnet 

Tryckluftshammare påsatt 
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Stolpe på väg 

Stolparna trycks ner i det uppsågade hålet i isen 
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Den sista delen av vågbrytaren tar form 
Nu skall det vara tätt mellan land och den vågbrytande poptonen.







USS

36 USS-AKTUELLT Nr2 2009   

VARVET

Varvet 
Våren 2009

USSs varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 270 båtar. Där finns tillgång till mil-
jöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacit på 5 ton, el och vatten. För var-
vet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Uppställda båtar skall vara försäkrade till
fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.

OBS
Elföreskrifterna kräver låsta elskåp.Behöver Du el i större omfattning under vintern.
Kontakta varvschefen för ett avtal om el. Alla vaggor och vagnar skall vara märkta
med namn och telefonnummer väl synligt. Tråkigt nog slarvas det mycket med
både märkningen och synligheten. Här behövs omgående en skärpning. Omärkta
vaggor och vagnar debiteras med 300 kronor.
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@bredband.net
Allan Pettersson Kvarter 1 30 93 18
Vice varvschef
Thomas Wärngren Kvarter 2 32 62 39
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
Vakant

Höstens upptagningar

Kvarter 1 - 2  - 3 3  Okt 100-tonskran
Kvarter 4 4  Okt 100-tonskran
Kvarter 5 27 Sept 25-tonskran
Kvarter 6 – 7 26 Sept 25-tonskran
Kvarter 8 21 - 22 Sept    

kl. 15.00 - 19.00

Vagnar åter från ESK 15 September kl. 
18.00 - 19.00

Utställning av vaggor 19 September kl. 10.00

•Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn och telefonnummer väl synligt för
att underlätta utställning av vaggor till upptagningen. Omärkta vaggor och vagnar debiteras
med 300 kr •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 be-
vakad vid användning och får inte lämnas påslagen över natten.

Vi hälsar Thomas Wärngren välkommen
som ny vice varvschef.

Varvet söker elektriker 
för underhåll av varvets el.
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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 20 augusti

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  
Helen Carlson 018-320 320; 0706-012222
Eva Rang 018-300 185; 0734-308184

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



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 10.00–18.00
Lör 10.00–14.00

För aktuella erbjudanden: www.tbsjosport.se 

Känsla för sjöliv – TB Sjösport

Välkommen 

Störst båtvårdsavdelning 
i stan - till bra priser!

www.tbsjosport.se

Sön&helg (apr–maj)11.00–14.00

Mille Light 0,75l  270kr
TF 0,75l 239kr
Schooner 0,75l 198kr
TCnano 249kr
Sikaflex 100ml 86kr

Vill du få information och erbjudanden från oss
-lämna din mailadress i kassan


