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KAPTEN HAR ORDET

Ett nytt verk-
samhetsår står
för dörren
och med detta

aktiviteter inom USS.
En av årets största hän-
delse är Svenska mäs-
terskap för 606-båtar
som USS arrangerar. 
FÖRBEREDELSERNA HAR redan börjat inom
kappseglingssektionen och datum för eve-
nemanget är 11 - 14 augusti men redan den
10:e kommer deltagarna till Uppsala. Som
vanligt behövs ett ganska stort medlemsen-
gagemang i detta, inte minst att samtliga
båtar på 100 och 200-bryggan måste flyttas.
Du som blir berörd, ha detta redan nu i
åtanke och ordna så att Du har någon an-
nanstans att lägga Din båt under 606-SM.
Avloppet från Restaurang Skarholmen.
I förra numret av USS-aktuellt berörde jag
detta och i december så träffade represen-
tanter för USS ansvarig vid fastighetskon-
toret, företrädare för Pronyb AB (Fastig-
hetsägare och tomträttsinnehavare till
Restaurang Skarholmen) samt företrädare
för Bjerking AB (handhar planering och ut-
förande av avloppet från Restaurangen). 
MAN HAR I PLANERINGEN kommit så långt att
man under våren räknar med att anlägga en
avloppsledning till andra sida av viken, d v s
till samma ställe som USS:s avloppsledning
går till. Ledningen kommer att gå ner i vatt-
net vid USS:s klubbhus och på utsidan av
500-bryggan. Avtal om detta är i stort sett
klart för undertecknande. USS:s krav avse-
ende säkerhet och framtid har blivit tillgo-
dosedda. Så snart utföraren får tillstånd från
Länsstyrelsen kan arbetena påbörjas.
Konsekvenser då USS:s regelverk inte följs.
Jag nämnde i förra ”Kapten har ordet” att
USS har beslutat att ta fram en överskådlig
folder avseende trivselregler som ett kom-
plement till stadgar och ordningsregler. För

att verksamheterna in-
om USS skall fungera
tillfredställande för så-
väl medlemmar som an-
svariga krävs att alla tar
sitt ansvar och följer de
regler som medlem-
marna beslutat om. Om
alla gjorde som ett fåtal
gör, d v s inte bryr sig

om vad som är beslutat för att underlätta
och öka trivseln för alla, så skulle vi få en
ohållbar situation. 
DET ÄR ALDRIG TREVLIGT med ”pekpinnar”
eller ”tvångsåtgärder” inom USS. Att per-
soner blir av med hamnplats sker mycket
sällan men inför 2011 blir två personer av
med hamnplatserna. En har underlåtit att
gå de vaktnätter som stipulerats 2009 och
2010. Varför ska andra vakta åt en medlem
som helt struntar i detta? En blir av med
hamnplatsen på grund av dåliga förtöj-
ningar och har genom detta utsatt andra bå-
tägare för risk att få sina båtar skadade. Har
påtalats för vederbörande två år i rad utan
att denne brytt sig om att åtgärda förtöj-
ningar på sätt som framgår av USS ord-
ningsregler. 
VID VARVET LIGGER tre master på bockarna
som skall användas för åtgärdande av master
vår och höst. Har dessa tre egna regler om
var masterna skall förvaras? Hoppas de inte
ligger kvar i vår och tar plats för andra som
skall arbeta med sina master före påmast-
ning. (Mer om detta på annan plats i tid-
ningen). Vaggor på varvet skall vara tydligt
märkta med namn. Anledningen till detta är
inget självändamål utan snarare för båtäga-
rens bästa. Viktigt för placering av vaggorna
efter sjösättning och före upptagning. Det
skall vara enkelt för vilken medlem som
helst att meddela båtägaren om något hänt
med båten, täckning eller annat. Varvsans-
varig kan inte kolla att allt är OK med bå-
tarna på varvet varje dag. De som inte har
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märkt sina båtvaggor på ett tydligt sätt har
blivit debiterade 300 kr. Administrativt en
hel del jobb och från vissa telefonsamtal
eller skrivelser i akt och mening för att för-
söka slippa betala. Synes dock vara enda sät-
tet att få ordning på en så enkel sak. Nog
om detta. Vi kan alla hjälpas åt att ha det
trivsamt och bra genom att ibland ”tänka
till” lite och fundera över varför vi har vissa
regler inom USS.
Plangruppen.
Plangruppen fortsätter arbetet med att för-
söka få våra styrande i kommunen att förstå
att varvet vid Flottsund måste finnas kvar.
Gruppen tittar också på hur varvet skulle
kunna användas sommartid och genom
bland annat detta söka påverka våra politi-
ker. Vi fortsätter att försöka att få det så att
det bara skall finnas en plan för hela Skar-
holmsområdet. Gruppens arbete har efter
valet kommit in i en ny fas men vi kommer
att fortsätta att ha kontakt med politiker. Vi
ser gärna en varaktig förlängning av varvs-
kontraktet. 
MED ANLEDNING AV DETTA har gruppen ut-
ökats med medlemmen Jan Rynning som
är jurist och har mycket goda kunskaper be-
träffande avtalsjuridik. Han har också erfar-
enhet av förhandlingar med kommun och

tjänstemän. Detta behövs och vi i gruppen
är mycket tacksamma för att han vill ställa
upp. Gruppen har haft en träff i år och Jan
kom redan då med mycket kloka synpunk-
ter som vi kommer att ha nytta av. 
Förslag till årsmötet om utökning av sty-
relsen med en ledamot.
Styrelsen förslår att en informationsansva-
rig utses som ska ansvara för extern och in-
tern information med inriktning på inter-
net (hemsidor), tidning (USS-aktuell som
skötts mycket väl av Thomas Sütt) och sup-
port (support gentemot USS, sponsring etc)
som har legat nere en tid.
EN UTÖKNING AV en ledamot hämmar inte
styrelsearbetet utan tvärt om. Innan viktiga
beslut tas så har många kloka synpunkter
framförts och antalet ledamöter represen-
terar på ett bra sätt medlemmarna. Beträf-
fande nya funktionen i styrelsen, så finns
denna beskriven tillsammans med stadge-
ändringsförslaget på annan plats i tid-
ningen.
Väl mött på medlemsmötet den 12 mars
och då har det första vårtecknet visat sig,
”Båtmässan”. 

Lars-Eric ”Lasse” Söderström
Ordförande.
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Kallelse till 

Årsmöte
För medlemmar I USS lördagen 12 mars 2011 

I Klubbhuset vid Skarholmen
Efter årsmötesförhandlingarna blir det sedvanlig

PUB-afton
Dagordning finns på sidan 9

1600



Kalendarium 2011
Datum för aktivitetsarbeten finns i pärmen i klubbhuset 

där Du kan anteckna Dig.
Kalendarium 1:a halvåret 2011 samt nu kända aktiviteter juli- september

Ej inlagt i kalendarium:
USS Veteraner planerad dagtur till Eckerö under maj månad (Meddelas senare)

Ungdomssektionens planerade seglarskolor vår o höst. (Meddelas senare)
Kappseglingar förutom kvällsseglingar på Ekoln anordnade av ESK  redovisas i ”Full-

ständigt kappseglingsprogram ESK o USS 2011”. Beträffande UKF:s kappseglingar
hänvisas till deras hemsida.   

Vecka 
Februari
7 

ti 15 19:00Kurs Förarintyg Plats: Klubbhuset  
on 16 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
to 17 19:00Kurs Kustskeppare Plats: Klubbhuset  

8
ti 22 19:00Styrelsemöte 3 Plats: Klubbhuset  

mars
9 

ti 1 19:00Kurs Förarintyg Plats: Klubbhuset 20:00Båtmässan Älvsjö -
sista anmälningsdag Plats: Klubbhuset  

to 3 19:00Kurs Kustskeppare Plats: Klubbhuset  
lö 5 09:00Båtmässan Älvsjö, bussresa ICA Vilan (08:50) + UKK (09:00)  

10
ti 8 19:00Kurs Förarintyg Plats: Klubbhuset  
to 10 19:00Kurs Kustskeppare Plats: Klubbhuset  
lö 12 16:00Årsmöte Plats: Klubbhuset 18:00PUB i anslutning till årsmöte

Plats: Klubbhuset  
11 

må 14 19:00Styrelsemöte 4 Plats: Klubbhuset  
ti 15 19:00Kurs Förarintyg Plats: Klubbhuset  
on 16 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
to 17 19:00Kurs Kustskeppare Plats: Klubbhuset  
fr 18 23:59Manusstopp USS Aktuellt nr 2  

12
ti 22 19:00Kurs Förarintyg Plats: Klubbhuset  
to 24 19:00Kurs Kustskeppare Plats: Klubbhuset  
sö 27 14:00–16:00Solskensgrill Plats: Klubbhuset  

KALENDARIET
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USS

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

Vecka

13
april
14

on 6 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
to 7 14:00Veteranskepparna Studiebesök Pumphuset Plats: Pumphuset

i Uppsala, Munkg. 2  
15 

må 11 08:00USS Aktuellt distribueras  
ti 12 19:00Styrelsemöte 5 Plats: Klubbhuset  
on 13 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
lö 16 09:00–13:00Klubbhus-städ  

16
17

on 27 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
lö 30 06:00Sjösättning kv 1, 2, 3 Plats: Varvet Valborgsmässoafton 

maj
18 

sö 1 07:00Sjösättning kv 4 Plats: Varvet Första maj 
ti 3 08:00Vårresa till Åland Plats: Hjalmar Brantingsgatan (Willys)  
on 4 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  >>



vecka
lö 7 07:00Sjösättning kv 6, 7 Plats: Varvet
sö 8 07:00Sjösättning kv 5 Plats: Varvet

19 
må 9 19:00Styrelsemöte 6 Plats: Klubbhuset  
on 11 16:00–20:00Sjösättning kv 8 Plats: Varvet

19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
to 12 16:00–20:00Sjösättning kv 8 Plats: Varvet

20 
må 16 18:00Vagnar till ESK Plats: USS -> ESK
on 18 18:00Medlemsmöte - nya medlemmar Plats: Klubbhuset 19:00–

20:00Expedition Plats: Klubbhuset 19:30Medlemsmöte Plats:
Klubbhuset  

to 19 18:00Städning på varvet Plats: Varvet  
fr 20 08:00Varvet - Överblivet material fraktas bort! Plats: Varvet  
lö 21 08:00–18:00Klintenstäd Plats: Klinten  
sö 22 08:00–18:00Klintenstäd Plats: Klinten  

21 
on 25 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
lö 28 12:00Örsundsbro-eskader (arr SXK) Plats: Örsundsbro  

juni
22

to 2 Kristi himmelfärds dag 
23 

må 6 Sveriges nationaldag 
on 8 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  
to 9 Kvällssegling – ESK

24 
må 13 19:00Styrelsemöte 7 Plats: Klubbhuset  
on 15 19:00–20:00Expedition Plats: Klubbhuset  

25
fr 24 12:00Midsommarafton Plats: Klinten Midsommarafton 
lö 25 13:00Gubb- & Gum-segling Plats: Klinten Midsommardagen

USS
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Styrelsearbete / Funktionär / Förtroendepost

Är du intresserad av att under 2011 arbeta i USS styrelse, som funktionär 
i någon av USS sektioner eller med någon annan förtroendepost? 

Hör i så fall gärna av dig till någon av oss i valberedningen.

Olle Jarstad 018-32 03 20; Torsten Tornberg 018-12 64 00; Per Rang 018-30 01 85
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lördag den 12:e MARS 2011 kl 16.00 USS Klubbhus 

Årsmöte 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 kommande verksamhetsår
13 Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda
14 Tillägg till stadgarna avs ledamot o suppleant i styrelsen med ansvar  för 

informationen
15 Val av 

a Sällskapets ordförande för en tid av två år (ej aktuellt då nuv ordf är vald 
också för 2011)

b övriga ledamöter i Styrelsen för 2011 och 2012
c suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för 2011 och 2012,

tre ledamöter i kappseglingssektionen för år 2011 och 2012
två ledamöter i ungdomssektionen 2011 och 2012

d två Revisorer jämte suppleanter för 2011. 
I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga

e övriga förtroendeposter för 2011 
f tre ledamöter i Valberedningen för 2012, 

av vilka en skall vara sammankallande
16 Beslut om firmatecknande
17 Föregående punkt justeras
18 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats 

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

19 Övriga frågor
20 Mötets avslutande

Förslag till stadgeändring sid 10

USS
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tillägg/ändring med understruken kursiv text: 

§ 6
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, kappseglingsansvarig,
ungdomsansvarig, sekreterare, hamnchef, varvschef, intendent, klubbmästare,
klintenchef och informationsansvarig. För var och en av de sju sistnämnda en sup-
pleant…………. Därefter text som tidigare.

I föreningslivet har informationen blivit en mycket viktig del i verksamheten och
arbetet med webbsidor m m har utökats. Från andra verksamhetsgrenar ställs
större och större krav på att information snabbt och enkelt sätt skall nå ut till
medlemmar samt till externa instanser och kontakter. I föreningen behövs ett an-
svar för information med anledning av att det är ett omfattande område i verk-
samheten. Det bör då finnas en informationsansvarig som ingår i styrelsen. Med
de utökade arbetsuppgifterna inom området är det självklart informationsansva-
rige skall ha rösträtt i styrelsen och att suppleant måste finnas.

Informationsansvarig skall ansvara för information (Intern o Extern), Webb-sida,
USS-aktuellt (Redaktören skall finnas kvar och svara för tidningen, men skall an-
svarsmässigt ligga under Informationsansvarig). Support gentemot USS samt sist,
men inte minst, ansvara för hantering av sponsring. Beträffande det sistnämnda
har det inte funnits någon med detta ansvar och det är viktigt att detta tillföres
föreningen. Självklart sker samarbete i detta med föreningens övriga verksamhe-
ter. 

Styrelsen  

Förslag inför årsmötet: Tillägg/ändring 
USS:s stadgar under paragraferna ”Styrelsen” 
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USS:s organisation

Styrelsen Övriga funktioner

Administration ”Admin”

Ordförande Valberedning
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Klubbmästeriet���� ����

USS`s ÅRSMÖTESPUB

LÖRDAG 12 MARS 2011
DIREKT EFTER ÅRSMÖTET – CA 18.00 – 23

I baren serveras ”TAPAS”. 
Mycket och gott.

Drycker säljes till inköpspris.
Melodifestivalen på storbilds-TV på övervåningen 

Varmt välkomna!
Julle och Cina
Klubbmästare

SOLSKENSGRILL

…på USS`s altan mot Mälaren söndagen den 27 mars 2011  
14.00 – 16.00  Observera att det är sommartid som gäller!!!!

Alla hjärtligt välkomna!  Speciellt barn och ungdomar.
Korv/hamburgare me´ bröd och läsk = 10 kr

Kaffe och kaka

Som vanligt lovar vi bra väder
God vind och strålande sol! 

Julle och Cina
Klubbmästare

Om du vill ha påminnelse om klubbmästeriets insatser så sänd in din mail-
adress till mig så får du info i god tid före varje tillfälle.
Om du redan får mail från mig men inte vill ha – maila så tar jag bort dig ur
min maillista.

anders.juhlin@telia.com

����



Styrelsens förslag att de preliminära med-
lems- och hamnavgifterna skulle vara oför-
ändrade under 2011 godkändes av mötet.
VÅR KASSÖR BO ANJOU redogjorde för klub-
bens ekonomiska läge och det ser ganska
bra ut. En positiv sak är att det inte blir
någon pontonavgift under 2011. Ponto-
nerna är nu efter fem år avbetalade. 
VALSÄTRASKOLAN har startat en klass med
seglarprofil, i likhet med den som Bergas-
kolan hade tidigare. I början samarbetar
man med ESK och seglar med deras Tvåk-
ronor men i fortsättningen blir det troligen
även samarbete med USS och UKF. 
RESTAURANG SKARHOLMEN har fått nya ägare
och de verkar ha en bättre attityd till sina
båtklubbar till grannar än vad de tidigare
ägarna Pronyb hade.

Avloppet från restaurangen, som orsakat
lukt i hamnen, ska vara åtgärdat till våren
2011.
DETALJPLANEN FÖR Skarholmens udde, som
vår plangrupp jobbat så mycket med, är
inte nedlagd men i fortsättningen bedrivs
arbetet förhoppningsvis mer i samarbete
med båtklubbarna. De nya ägarna till re-
staurangen verkar för tillfället inte vara in-
tresserade av hotellbygge eller en ny ma-
rina.
PLANGRUPPEN LIGGER lite lågt för tillfället i
väntan på att de nya nämnderna blivit till-
satta. Inriktningen framöver är att behålla
varvet vid Flottsund. En medlem har er-

USS
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>>

Referat från

Medlemsmötet 
17 november 2010

Mötet inleddes med att. Ordf Lasse
Söderström hälsade alla närvarande
välkomna. Närvarolistan visade att 46
medlemmar hade infunnit sig.
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bjudit sig att hjälpa till med de juridiska frå-
gorna.
OM VI FÅR långtidskontrakt på varvet så får
vi vara beredda på att göra en del investe-
ringar där. Någon form av bottentvätt där
tvättvattnet samlas upp måste med all sä-
kerhet ordnas.
OLLE JARSTAD INFORMERADE om valbered-
ningens arbete. Han uppmanade alla som
är beredda att ställa upp och arbeta inom
USS att kontakta honom, Per Rang eller
Torsten Tornberg.

DÄREFTER VAR DET DAGS FÖR DEN STORA PRIS-
UTDELNINGEN.

Maria Thuresson fick den första inteck-
ningen i det nya vandringspriset för största
träningsflit för ungdomar under 19 år.
Förra året tog hon hem Carl Perssons
vandringspris för största träningsflit under
året för gott. 
Hampus Iggström fick UKF:s Vandrings-

pris till yngre tränare (<25 år) som under
året gjort betydande insatser för att främja
ungdomssegling på Ekoln. Priset är stän-
digt vandrande och skänktes av UKF till
USS i samband med 100-årsjubileet. 
Anna Bertze och Christina Spörndly fick
dela på den 3:e 1000-lappen av sammanlagt
tre, som Staffan Eklundh, Christer Olsson
och Gunnar Bolin fått av Upplands Seglar-
förbund år 2007, men avsatt för utdelning
till de mest aktiva seglarna på ungdomssi-
dan åren 2008 till 2010. 
Christer Olsson och Myran Olsson tog
hem en hel rad med priser. 
Segrare i Synsam Cup, Totalsegrare USS

Maria Thuresson, Anna Bertze, Christina Spörndly, Erika Gunnarsdotter, Mats Lavemark, Hampus Iggström,
Christer Olsson. Ej närvarande: Myran Olsson och Jan Pettersson
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Titta i aktivitetspärmen och
sätt upp er på de arbeten
som finns utlagda.

och ESK kvällsseglingar och Vandringspri-
set till de USS:are som varit flitigast på
kvällsseglingarna under 2010 tog de hem
för gott.
Jan Pettersson tog hem Debutantpriset
för flera fina kappseglingsresultat under
2010. Mer om detta finns att läsa i nummer
4 – 2010 av USS Aktuellt.
Erika Gunnarsdotter och Mats Lave-
mark fick pokaler för sina vinster i Gum-
och Gubbseglingen som gick av stapeln på
Klinten under midsommarhelgen. Dessa
pokaler har vandrat sedan 1972 respektive
1929.
Alla fick blommor; Maria, Hampus, Chris-
tina och Anna fick dessutom biobiljetter.

Efter fikat höll Göran Hägglund ett
mycket uppskattat föredrag om dieselmo-
torer i båtar. Han behandlade bland annat

hur man kan felsöka vid olika typer av pro-
blem med sin motor. En bok som han skri-
vit och en hemsida som han driver inner-
håller bland annat felsökningsscheman för
olika situationer. 
ETT MYCKET BRA tips är att göra en under-
hållsplan för sin motor. Det förenklar hös-
tunderhållet och vårrustningen när man lätt
ser vad man behöver göra så man inte mis-
sar något och ser när man senaste gjorde
saker som kanske inte behöver göras varje
år. På hemsidan har även lagt in tips på
vilka givare och instrument som det kan
vara bra att ha på sin motor.
Adressen till hemsidan är http://www.die-
selmaskinsportalen.se
Där går det även att beställa boken som han

skrivit.
Göran avtackades
med blommor och
applåder. 

Refererade gjorde Nils Iggström.



15 SEGLARSUGNA BARN och ungdomar samlades
på måndagen för att tillsammans med oss le-
dare ta oss ut till klubbholmen. En litet
mindre antal lägerdeltagare var det i år, men
väl ute på klubbholmen satte lägret i full gång
som alltid. Redan efter lunch var alla båtar ute
ur hamnen. Fyra 606or och  fem optimister
syntes ute på sjön. Och det var där vi var mest
under veckan, precis som det ska vara på seg-
larläger. Med en jämn fin bris går det snabbt
att lära sig redan andra dagen kryssade alla
båtar fram i en kryss-läns-bana. 
MED ETT LITE MINDRE läger och med grymma
deltagare gjorde vi nåt som aldrig har gjorts
förut. Alla deltagare och ledare seglade till-
sammans på en lång utflycktssegling och läm-
nade Klinten för ett dygn. Vi tog oss igenom
Eriksundsbron, fortsatte för ett kort stopp i
Siktuna för att sen slutligen komma fram till
Rosersberg. Där sattes tälten upp och sen
blev det tacos på bryggan. Dagen efter bar det
tillbaka hemåt, och jag tror vi alla tyckte det
var ganska skönt att vinden vred under nat-
ten så det blev slör både dit och hem. 

PÅ FREDAGEN BLEV DET avslutningsmåltid i
form av en jätte-lax. Till det bjöds det på all
sorters underhållning, som musiktävlig och
modeshow, en oförglömlig kväll. På lördagen
var det avslutning och uppvisningssegling för
alla föräldrar.

Det var en härlig vecka på 
Klinten helt enkelt. 

ALLA LÄGERLEDARNA VILL TACKA för en under-
bar vecka. Nästa sommar blir det läger igen,
så glöm inte bort att kolla efter inbjudan och
anmäl er! 

Vi ses på sjön

Anna Bertze, 
Christina Spörndly, 
Hampus Iggström, 

Hampus Nilsson, 
Rebecca Simson, 

Maria Tureson 
Maria Hammarling.

USS
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För mer info om uss se:  www.uss.nu

Klinteläger 2010

Även detta år blev det läger på Klinten, och vilken vecka vi fick. Ett
läger fullt av segling och massor av annat kul till vackert väder och
näst intill perfekt vind

Stora människor känner sig aldrig stora. 
Små människor känner sig aldrig små.

Kinesiskt ordspråk

Påminnelse om red:s nya mailadress:
thomas.sutt@telia.com

����



ORDFÖRANDEN
Under verksamhetsåret 2010 har en hel del
hänt inom Upsala Segel Sällskap. Inlednings-
vis kan nämnas att 606-förbundet under året
beslutade att USS skulle anordna SM för
606:or. Detta är hedrande och i Kappseg-
lingssektionen har förberedelserna för detta
redan påbörjats. Kappseglingsmässigt har sä-
songen varit bra även om vi under året inte
fick någon svensk mästare. Conny Kjellberg
och Olle Jarstad kom på en hedrande 4:e plats
vid Finska mästerskapen för 606.
I HAMNEN HAR MYCKET skett. 700-bryggan blev
spåntad och klar, samt en ny bryggdel lades i
förlängningen mot våra vågbrytande ponto-
ner. Sänken som blev kvar efter sjömacken
togs under våren bort och med detta kunde
ärendet ”Sjömacken” med överklaganden till
Länsstyrelsen och Länsrätten läggas till hand-
lingarna såsom avslutade.
INTENDENTUREN HAR bland annat sett till att
gräsmattan återfyllts och nu är den mycket
bra. 
AVLOPPSPROBLEMET från Skarholmsrestau-
rangen synes gå mot en lösning så att vi för-
hoppningsvis slipper lukten i hamnen 2011. I
början av december träffade USS företrädare
för kommunens fastighetskontor samt repre-
sentanter för Bjerkings och Pronyb AB i den
frågan. En lösning bör ha nåtts före somma-
ren.
KLUBBHOLMEN SÄBY KLINT har verkligen fått
ett lyft under sommaren med en ny brygga
längst in. Under senhösten har även arbeten
påbörjats med bryggan innanför ”Torget” och
mot samlingsplatsen på gräsmattan. USS har

begärt bidrag från Riksidrottsförbundet för
bryggan. Riksidrottsförbundet har godkänt
vår ansökan och i maj 2011 kommer det att
bestämmas om, och hur stort beloppet blir.
Detta är avhängigt av hur många som sökt bi-
drag och hur mycket pengar det finns att dela
ut.
ATT KLINTENANSVARIGA dessutom för första
gången på flera år lyckades genomföra de tra-
ditionsenliga ”gubb- och gummseglingarna”
på midsommardagen är värt en eloge. 
VARVET LYCKADES OCKSÅ under 2010 hålla kost-
naderna nere för sjösättning och upptagning.
ATT UNGDOMSVERKSAMHETEN kunde genomföra
Klintlägret igen var mycket glädjande och
förhoppningen är att det lyckas även 2011. Vi
har duktiga ungdomar som under året svarat
för ungdomsträningar och seglarskolor. Det
har också anordnats ”provapå-seglingar” för
studenter och vi får se vad detta kan resultera
i framtida seglare.
KLUBBMÄSTERIET HAR PÅ ett mycket engagerat
och professionellt sätt anordnat välbesökta es-
kadrar, pub-aftnar och annat för medlem-
marnas trevnad. 
VÅR VETERANSEKTION har under året haft en hel
del sammankomster som samlat många del-
tagare. 
REDAKTÖREN OCH VÅR Webbansvarige har på
ett bra sätt bibringat våra medlemmar viktig
information i USS-aktuellt och på vår hem-
sida. 
SKALL OCKSÅ NÄMNAS ATT våra vågbrytande
pontoner nu till fullo är betalda och USS har
efter verksamhetsåret ingen utgående skuld
tack vare ett långsiktigt och mycket innova-
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Verksamhetsberättelse 
för Upsala Segel Sällskap 2010

Härmed avger Upsala Segel Sällskap följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 1 januari 2010 – 31 december 2010. Sällskapets 103:e
verksamhetsår.

>>



tivt och bra arbete från vår kassör.
USS HAR EN STOR tillgång i ”Kommunens
hamngrupp” som gör ett mycket bra arbete i
skötseln av vårt hamnområde, varvsområde
och klubbhus. Utan dessa så skulle vi med-
lemmar få lägga ner betydligt mer arbete.
USS har visat dem sin uppskattning bland
annat genom att bjuda på ”sommargrill” och
jultallrik.
INOM ALLA VERKSAMHETSOMRÅDEN har insatser
gjorts för att Upsala Segel Sällskap skall vara
en förening där olika intressen tillgodoses.
Under respektive verksamhetsområden i
denna ”Verksamhetsberättelse” finns närmare
beskrivningar om vad som hänt inom USS
under året. 

Plangruppen 
Hösten 2009 beslutade styrelsen om att en
grupp skulle bildas för att arbeta med frågor
om bland annat kommunens planer avseende
Skarholmsområdet, kommunens översikts-
plan, bevakning av avloppsproblemet från
Skarholmen, varvskontrakt och frågor som
rör båtliv inom Uppsala kommun. 
GRUPPEN BESTÅR AV undertecknad, Lars H
Ericsson, Bo Anjou, Allan Pettersson,
Tommy Gustavsson och Håkan Sjöberg. Vid
vissa tillfällen har arkitekten Leif Karlsson
från Västerås adjungerats. Leif har mycket
goda kunskaper om byggplaner och politikers
agerande i planfrågor.
INLEDNINGSVIS VAR GRUPPENS arbete partipoli-
tiskt inriktat vilket senare visade sig ge ett
gott resultat. Vi har nått långt när det gäller
politikernas förståelse för båtklubbarna och
båtlivets förutsättningar i Uppsala. 
UNDER ÅRET HAR PLANGRUPPEN förutom kon-
takter via telefon och e-post träffats ett 30-tal
gånger. Dels för interna möten och dels med
politiker och kommuntjänstemän. Plangrup-
pen har bland annat skickat en mycket infor-
mativ skrift till kommunens politiker och våra
medlemmar. Denna och de möten vi har haft
med politiker och tjänstemän har visat att

man från politiker- och tjänstemannahåll tagit
till sig av våra synpunkter. Följande punkter
har varit vägledande för gruppens verksam-
het.

Detaljplanen ”Skarholmens udde”. 
Gruppens arbete har lett till att planerna för
Marina och Hotell i anslutning till restaurang
Skarholmen i dagsläget ligger ”på is”. Tidi-
gare ägare till restaurangen har sålt denna av
bland annat den anledningen att detaljplanens
genomförande tog för lång tid. 
PLANGRUPPEN HAR TRÄFFAT de nya ägarna och
det finns för närvarande inga planer på
nämnd verksamhet. Alliansens ledare Gunnar
Hedberg gjorde detaljplanen för ”Skarhol-
mens udde” till en politisk fråga genom att två
dagar före valet gå ut med att ”ett samarbete
med båtklubbarna måste ske avseende detalj-
planen”. Plangruppen skall fortsätta arbetet
med att påverka politikerna att ta ett helhets-
grepp för hela Skarholmsområdet och inte
enbart ”Skarholmens udde”.

Översiktsplanen.
USS har avgivit ett yttrande avseende Över-
siktsplanen. Yttrande har också avgivits
genom USFS (Uppsala Sjösportsföreningars
samarbetskommitté) i samarbete med båt-
klubbarna både avseende översiktsplanen och
varvsfrågorna. 
VID TRÄFFARNA MED politiker, avseende Flott-
sundsvarvet, har S, MP och V sagt att man
anser att varvet skall vara kvar. En Centerpo-
litiker och två Folkpartister anser att varvet
bör vara kvar vid Flottsund. USS har skrivit
till fastighetsnämnden för att få förlängt kon-
trakt på varvet. Tyvärr har vi fått ett negativt
gehör för detta. Gruppen kommer att fort-
sätta arbetet för att få en förlängning av kon-
traktstiden för vårt varv.

Avloppsproblemet 
Avloppsproblemet från Restaurang Skarhol-
men och överklagande till Miljödomstolen

USS
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Båtmässa
”Allt för sjön”
Lördag 5 mars

Buss från ICA Vilan 8.50 och från UKK kl 9.00

Sista anmälningsdag 1 mars

OBS! Anmälan är bindande
Rolf: 018-713391;  Allan: 018-309318;  Peter: 018-346191

Kostnad: 250kr inklusive inträde

har utmynnat i att en lösning av avloppsfrå-
gan från Restaurang Skarholmen syns vara
inom räckhåll och att problemet med lukt i
vår hamn skall kunna vara borta till båtsä-
songen 2011.

Politiker med på eskadern
Träffar med de politiska partiernas represen-
tanter på olika nivåer har genomförts och
detta har givit en förståelse för båtlivet hos
våra politiker. USS och plangruppen deltog i
USFS:s eskader uppför Fyrisån i början av
juni där politiker och kommuntjänstemän
deltog. Båtklubbarna fick på ett bra sätt syn-
liggöras och framföra åsikter som deltagarna
tog till sig av.

Insändare
Medlemmar har uttryckt sina åsikter i UNT
vilket haft en stor betydelse i plangruppgens
kontakter med politiker och tjänstemän.

Lars-Eric ”Lasse” Söderström

SEKRETARIATET
Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut
var totalt 1309, varav 733 huvudmedlemmar,
47 hedersmedlemmar och 279 familjer med
åldersfördelning enligt nedan (nästa sida)

Styrelse och suppleanter
Styrelsen under verksamhetsåret:
Ordförande Lars-Eric Söderström 
Vice ordf. Lars H Ericsson
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Leif Engqvist 
Suppl. Nils Iggström
Klubbmästare Anders Juhlin
Suppl. Catarina Larsson
Klintenchef Rune Larsson
Suppl. Sten Larsson
Kapps.ansv Pär-Bertil Eklund
Suppl Någon ur kappseglingssektionen
Ungdomsansv Ulf Hedlund
Suppl Någon ur ungdomssektionen
Intendent Jan Lundmark
Suppl. Tommy Fredriksson
Hamnchef Jan Ohlsson
Suppl. Jan Sigmert
Varvschef Allan Pettersson 
Suppl. Thomas Wärngren
Ständigt adjungerade till styrelsen har varit
Webbansvarig Tommy Gustavsson
Suppl. Mattias Jansson
Veteranerna Rolf Wreedh
Klubbhusv. Helen Carlsson o Eva Rang
Redaktör Thomas Sutt

>>
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Kursverksamheten
Under året har kursverksamhet bedrivits i
samarbete med Medborgarskolan med delta-
gare enligt nedan:
År Förarbevis Kustskeppare VHF
2010 12
2009 50 12 17
SAMARBETET MED Medborgarskolan fortsätter
under 2011 med kurser enligt tabellen och
dessutom två veckslutkurser för Båtmekani-
ker, varav en enbart för tjejer.

Möten
Årsmöte hölls den 13 mars med sedvanliga
mötespunkter. Två medlemsmöten utöver
årsmötet har hållits; ett i maj då bl. a. nya
medlemmar informerades om verksamheten
och där den förre USS-medlemmen Clas

Tornberg berättade om planeringen av sin
och hustrun Margarethas nära förestående
segling till Brasilien med båten Septima.
Denna segling kan nu följas på nätet under
adressen www.septimasailing.se.
PÅ MEDLEMSMÖTET I november beslutades om
preliminär hamnavgift för kommande år samt
diskuterades framtida verksamhet och priori-
teringar. Efter fikat berättade Mats Hägglund
från Forsmark om dieselmotorer.
STYRELSEN HAR UNDER året hållit 13 styrelse-
möten, varav ett särskilt möte för budgetfrå-
gor hölls i början av februari och ett budget-
förberedande möte i oktober. Expeditionen i
klubbhuset har normalt haft öppet på onsda-
gar april-september med uppehåll under se-
mester- och seglingstid. 

Leif Engqvist

Per Ålder Org Totalt
31/12 0-6 år 7-12 år 13-16 år 17-20 år 21- år
2010 Män 16 34 49 62 692 853

Kvinnor 9 29 32 52 328 450
Org 6 6

2009 Män 16 42 33 55 702 868
Kvinnor 11 36 40 44 316 447
Org 6 6

2008 Män 20 41 53 48 692 854
Kvinnor 12 39 42 47 296 436
Org 6 6

2007 Män 16 36 55 46 664 817
Kvinnor 10 37 47 37 269 400
Org 5 5

2006 Män 14 38 58 36 635 781
Kvinnor 8 34 50 33 252 377
Org 5 5

2005 Män 10 30 0 79 614 733
Kvinnor 8 31 0 66 223 329
Org 0 0
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INTENDENTUREN

Klubbhuset
Klubbhusvärdar 2010 har varit Eva Rang och
Helen Karlsson. Utnyttjandet av klubbhuset,
under icke båtsäsong, har varit fortsatt hög.
Förutom USS egna aktiviteter i form av olika
möten har huset utnyttjats vid diverse möten
med t.ex kommunen. Svenska Kryssarklub-
ben har lånat klubbhuset för klubbaftnar.
Uppsala Racerbåtsklubb har lånat klubbhuset
vid SM-deltävling. Uthyrningen för privata
fester har legat kvar på samma nivå som 2009
KOMMUNENS HAMNGRUPP har skött den löpande
städningen, ställt iordning inför möten och
kurser och återställt efter.
NY HATTHYLLA I hallen har tillverkats och
monterats av medlemmar. Storstädning ut-
fördes som vanligt under våren och fönster-

putsning under hösten. Golvvård och ser-
vice/tillsyn på våra avloppspumpar har ge-
nomförts under hösten. Den planerade ut-
vändiga målning har av olika skäl inte utförts,
den planeras nu att genomföras under för-
sommaren 2011.

Vaktlokalen/redskapsboden
Taket på redskapsboden hade börjat läcka, ett
nytt försök att täta med en speciell tätnings-
massa har genomförts under hösten. Vi hop-
pas på lyckat resultat, annars måste pappen
bytas till sommaren.

Hamnen 
Ett omfattande arbete med att återställa ham-
nens grönytor efter reparationen av 700-
bryggan har genomförts med hjälp av med-
lemmar och kommunens hamngrupp. >>

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande båter:
Per 31/12 Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, Totalt

övriga
2010 345 14 212 571
2009 340 12 222 574
2008 325 12 221 558
2007 317 16 212 545
2006 328 14 193 535
2005 344 12 201 567
2004 329 15 181 525
2003 334 15 164 513

Hamn- och varvsplatser
Under resp år har USS disponerat följande platser:

Hamnplatser Hamnplatser
År Skarholmen Flottsund Varvsplatser
2010 333 31 274
2009 333 31 268
2008 333 31 260
2007 333 31 269
2006 333 31 268
2005 324 31 272



Skyltning för ankringsförbud och hastighets-
begränsning i hamnen har satts upp enl. läns-
styrelsens beslut. Skötsel av hamnens gröny-
tor, klippning av häckar, städning av
hamnområde och runt klubbhuset har även i
år skötts av kommunens hamngrupp på ett
utmärkt sätt. 
SOPSORTERINGEN HAR i huvudsak fungerat bra,
det finns dock några medlemmar som inte
bryr sig utan kastar sina sopor osorterade i
första bästa tunna.
KLUBBÅTARNA HAR fungerat bra under sä-
songen.
AVSLUTNINGSVIS VILL VI tacka de medlemmar
som ställt upp vid aktivitetsarbetena, även
dom som skrivit upp sig på klubbhusmål-
ningen som inte blev av. Vi ser er gärna på
årets planerade målning i maj-juni, lista finns
i aktivitetspärmen. Ett speciellt tack till kom-
munens hamngrupp, som utfört de arbets-
uppgifter vi bett om på ett utomordentligt
sätt och även tagit egna initiativ och åtgärdat
sådant vi inte sett. Nu ser vi fram mot 2011
med många engagerade medlemmar som an-
tecknar sig för aktivitetsarbeten.

Jan Lundmark Tommy Fredriksson

VARVET
Under årets vintermånader låg 5 betalande
båtar i hamnen vid varvet. Sjösättning av 252
båtar genomfördes den 24-25 april med stor
kran och den 1-2 maj med liten kran, samt
kvarter 8 som sjösattes 5 maj och 6 maj.
Långliggare på varvet uppgår till 11 stycken.
Varvsstädning genomfördes den 20 maj.
UTSTÄLLNING AV VAGGOR inför höstens upptag-
ningar gjordes den 18 september. Upptag-
ning av 264 båtar genomfördes den 25-26
september med liten kran och 2-3 oktober
med stor kran. I antalet ingår 38 båtar i kv 8
vilka togs upp 15-16 september. 
VID SÅVÄL SJÖSÄTTNING som upptagning har
kranfirman Binsells AB anlitats. Kranskötare
fasta kran har varit Allan Pettersson, Tomas
Candert och Kjell Mattsson.

UNDER ÅRET HAR endast busk-gräsklippning
genomförts. Det besvärliga snöläget som
rådde har stoppat övriga budgeterade arbe-
ten. 
VARVET HAR VARIT UTSATT för ett större sabo-
tage av mastkranens vinsch vilket har poli-
sanmälts. Kostnaden som drabbade klubben
för inköp av ny vinsch uppgick till ca 8100
kronor.
UPPSALA KOMMUNS långt framskridna planer
på ett nytt storvarv för samtliga båtklubbar
strax nedanför Kungsängsbron har engagerat
Plangruppen under året. Träffar med poli-
tiska partier har genomförts för påverkan.
Några av partierna har ändrat ståndpunkt vad
gäller flyttning av USS varv. Arbetet i Plang-
ruppen fortsätter dock oförtrutet för att be-
hålla och värna varvets nästan 100-åriga anor
som i sig utgör ett av Uppsalas kulturarv.
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 renhåll-
ning av kommunens Hamngrupp. Vi framför
vårt varma tack.
VARVSGRUPPEN HAR bestått av Thomas Wärn-
gren, Tomas Candert, Jan Pettersson, Mag-
nus Jansson, Peter Högström, Erlendur
Karlsson, Abel Soto, Stanley Mahan, Jan
Öhrberg samt undertecknad.

Allan Pettersson 

KAPPSEGLINGSSEKTIONEN
Kappseglingssäsongen startade som vanligt
med Sprintcupen för 606:or i lätta vindar, ett
20-tabesättningar startade. 
USS-REGATTAN/FORSBERGS MINNE genomför-
des den 12-13/6 med 46 st startande båtar,
varav 18 st 606:or, 14 st Finnjollar, 11st Nep-
tunkryssare och 3st IF-Båtar. Vindförhållan-
dena för tävlingen var i starkaste laget på lör-
dagen med byar upp till 16m/s. I dessa
vindförhållanden kunde bara en segling ge-
nomföras. Söndagen gav lugnare vindar med
mycket vrid.

USS
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KM SEGLADES SOM vanligt i slutet på augusti
med endast 10-talet deltagare vilket är mycket
dåligt av klubbmedlemmarna till ett så trevligt
arrangemang eftersom alla kan deltaga även
med sina familjebåtar.
PÅ VÅREN GENOMFÖRDES träningsserien med
12st starter på kryss-läns bana. Synsam Cup
på hösten genomfördes med 3 seglingar. 2st
extra träningsseglingar utan spinnaker har
också genomförts under hösten.
Resultaten som helhet finns på USS hemsida.

Kjell Mattsson, 
Kurt Sjöberg

Pär-Bertil Eklund

KLINTEN
Under 2010 har vi under vintern fällt några
sjuka och döda träd och eldat upp den stora
rishögen samt transporterat ut stolp och virke
från fastlandssidan. När båtarna var sjösatta
kunde vi börja med att spånta och bygga upp
den inre bryggan samt jolletorget, detta ar-
bete blev klart på midsommaraftonens för-
middag. 
MIDSOMMAR PÅ KLINTEN var mycket välbesökt
med många barn, som fick besök av den åter-
uppståndne sjörövaren. 
UNDER SENSOMMAREN och hösten revs bryggan
från jollerampen ut till ”torget”. Ett nytt däck
har byggts där partytältet var placerat, vi har
också reglat upp och förberett för väggar och
tak. Klubbhuset har fått lite nytt virke och lite
ny färg utomhus.
BASTUAGGREGATET SOM VAR slut har rivits ut och
kommer att ersättas med ett nytt. Ytterligare
några träd som blivit sjuka eller dött under
sommaren fälldes. Till städhelgen på våren
var det god uppslutning, även hösten var
mycket välbesökt.
I ÖVRIGT HAR FLYTBRYGGOR och möbler flyttats
ut på våren och in för vinterförvaring på hös-
ten

Rune Larsson

HAMNEN
Södra delen av 700-bryggan har byggts klart.
Avbärare till 500 & 400 bryggan har monte-
rats. Klippning av vattenväxter har gjorts en
gång. Oljning av bryggor har genomförts.

Janne Ohlsson och Jan Sigmert.

UNGDOMSSEKTIONEN
Vårens aktiviteter har även i år följt tidigare
års förberedelser inför seglingssäsongen. Pla-
nering av kurser och kvällsseglingar har i stort
sett utförts av ungdomsledarna själva, med
visst stöd av de vuxna i sektionen. Under Kjell
Mattssons ledning och framförallt med benä-
get bistånd från kappseglingssektionen och
ungdomsledarna iordningställdes 606:orna
inför sommarens aktiviteter. 
ÅRETS UPPLAGA AV 606 Sprintcup genomfördes
i maj. Arbetet på sjön sköttes av kappseg-
lingssektionen och på land ansvarade ung-
domssektionen för tävlingsledning, sekreta-
riat och grillning.
KVÄLLSSEGLINGAR TISDAGAR och torsdagar har
under för- och sensommaren letts av ung-
domsledarna. Optimistträningen har varit
förlagd hos UKF i linje med vårt samarbete
klubbarna emellan.     
VECKAN FÖRE MIDSOMMAR genomfördes kurser
för 606seglare och optimistseglare i form av
dagläger. Veckan efter midsommar var det
åter dags för Klintenlägret.  Totalt deltog 25
ungdomar fördelade på 606:or och optimis-
ter. Frivilliga ledare som planerade och ge-
nomförde lägret hämtas från vår stab av
gamla och nya ungdomsledare som blivit för
gamla att vara deltagare på lägret. 
TRE UNGDOMSLEDARE, Matilda Touchterman,
Rebecca Simson och Maria Thureson, repre-
senterade klubben vid SSF:s årliga samman-
dragning på Bosön (TRÄFFEN). Detta
skedde 19-21 november där ungdomsledare
från hela Sverige deltar.   
VID HÖSTENS medlemsmöte delade ordförande
Lasse Söderström ut följande priser:
Flitpriset: Maria Thuresson >>
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UKF:s vandringspris: Hampus Iggström 
Staffan Eklund, Christer Olsson, Gunnar Bo-
lins Pengapris: Anna Bertze och Christina
Spörndly

Ulf Hedlund

KLUBBMÄSTERIET
Klubbmästeriet har under 2010 svarat för
inköp och servering av fika vid alla styrelse-
och medlemsmöten.
DESSUTOM ANSVARAT för och genomfört:
Förtäring vid årligt budgetmöte
Allt vid välbesökt årsmötespub
Solskensgrill i mars på USS´s altan mot sjön
Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet 
Förtäring för USS-medlemmar vid eskader
upp i Fyrisån. Samarbete  med flera båtklub-
bar runt Skarholmen. Avslutades med grill på
ESK
USS`s egen eskader upp i Fyrisån. Fika med
macka vid Islandsfallet. Återfärden, med mel-
lanlandning vid varvet, skedde i samlad tropp
till Klinten där en gemensam aftonförtäring
fick avsluta eskadern.
Kappseglingssektionens höstmiddag
Behjälplig vid USS Veteranjulbord
Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.
Mycket uppskattade uppträdande av våra
egna: Niels Peter Hansen (dragspel), Jimmy
Fröberg (trubadur), Belo Soto (tillsammans
med en chilensk grupp). 
Jul-tallrik med småvarmt till kommunens
hamngrupp m fl.
Jul-tallrik med småvarmt vid styrelsens sista
möte för året.
ETT EXTRA VARM TACK till Cina och hennes
Janne, Allan och Beryl och alla andra som
ställt upp vid behov.

Anders Juhlin

HAMNVAKTEN
Hamnvakten – 2 personer varje natt – har
omfattat tiden 24 april till 2 oktober, klockan
21.00 – 05.00.
ETT BÄTTRE ÅR NÄR det gäller missade vaktnät-
ter. ”Endast” 10 personer har missat sina nät-
ter i år, jämfört med 17 stycken förra året.
Samtliga som missat sina vakter, av en eller
annan anledning, kommer att få gå sina straff-
nätter, ( 1 natt för den missade 2010, 1 natt
för 2011 + 1 stycke straffnatt = 3 stycken),
under 2011. Ni som känner er träffade skriver
upp 3 vaktnätter när ni väljer hamnvakt för
2011. (En medlem missade även sina straff-
nätter i år och blir av med sin hamnplats).
ATT HAMNVAKT BEHÖVS märker man på alla
”vaktrapporter” som skrivs. Vakterna har
under sommaren vid flertal tillfällen motat
iväg obehöriga, förtöjt om flertalet dåligt för-
töjda båtar och räddat dessa från skador samt
skador på grannbåtarna. Vi har under 2010
varken haft inbrott eller skadegörelse på båtar
eller bilar, (då vi även vaktar parkeringen) .
VI, I USS, SKA MED GOTT föredöme aldrig
missa ”träffen” med de andra vaktande klub-
barna, ESK och UMS, (i rondellen kl. 22.00).
STICKPROV HAR UTFÖRTS vid 6 tillfällen, av vakt-
chefen eller via pålitliga ombud. Vid 5 av till-
fällena var vakterna samlade i vaktkuren och
alerta, vid ett tillfälle fanns ingen där, stick-
proverna gjordes efter kl. 01.00 varpå den ena
vakten hade gått hem då hans vaktkollega
uteblev, (konstig regel, man kan väl vakta till
kl. 05.00 även om man är själv). Varför lämna
hamnen obevakad bara för att man är själv?
Ska se om jag kan få en ändring i vakt- stad-
garna i framtiden. Skulle även vilja ha ett
strängare straff för utebliven vaktnatt. Eko-
nomiskt straff utöver straffnatten vore kanske
på sin plats. Kanske 1000:- för missad vakt? 
BOSSE ANJOU HAR BRA kontroll på alla byten
som sker under året och hur det påverkar den
slutliga vaktkommenderingen. 
NOTERBART ÄR ÄVEN att fler vakter har kvitte-
rat på kvittenslistan efter läst vaktinstruktion.
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Det tar sig, till nästa år, hoppas jag, att ännu
färre ”missar” sin vaktnatt. 
PS  Ni vet väl att USS är den enda båtklubb
där man får välja sin vaktnatt själv.

Jan Hoffman 

VETERANSKEPPARNA
Veteranskepparna har under verksamhetsåret
träffats ett flertal gånger, med stort delta-
gande vid träffar vid exempelvis Länsförsäk-
ringar och Nymans museum.
TVÅ ÅTERKOMMANDE sammankomster är resan
till Båtmässan på våren, där bussresan var full-
tecknad, samt vårt julbord, som var fullteck-
nad långt i förväg. Jag vill be er alla att titta i
USS Aktuellt där vårens program finns pre-
senterat. Vi kommer att ha träffar från
Februari till Maj månad, alltså en träff per
månad. Titta även i UNT under klubbarna,
samt glöm inte hemsidan så du inte missar
våra träffar.
VI SER FRAM MOT ETT nytt verksamhetsår med
många trevliga sammankomster.

Rolf Wreedh

INFORMATION

Tidningen
USS Aktuellt Tidningen har utkommit med
fyra nummer under året. 
NR 1 OCH 2 SLOGS samman till en gemensam
utgåva. Specialutgåva USS Aktuellt

STYRELSEN HAR UTSETT EN Plangrupp som ska
verka för USS:s framtid avseende ungdoms-
och kappseglingsverksamheten, hamnen, båt-
varvet, allmän parkering i Skarholmsområdet
och en ev framtida sjömack.
EN SPECIALUTGÅVA I A4-format med 32 sidor
har skapats av Plangruppen för att informera
medlemmar samt politiker och tjänstemän
inom kommunen om USS:s olika verksam-
hetsområden.
Några punkter från specialtidningen:
Uppdelning av detaljplanen - konsekvenser?
USS:s kappseglingsarena, kapseglingsverk-
samheten kan begränsas
Hamn - utbyggnad, ytterligare båtplatser, ex-
ploateringshotet m m
Varv - avtaltid för arrende, utbyggnad m m
Avloppslukt
Bränslestation / Sjömack
Parkeringsproblematiken
Sammandrag från politikermöten

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. Vi har
också lyckats att få domänadressen
www.uss.nu som nu blir vår huvudadress. Ti-
digare adresser (www.uss.c.se, www.u-s-s.se)
kommer fortfarande att fungera en tid fram-
över.

Tommy Gustavsson

USS arrangerar SM för 606

I sommar har USS glädjen att få arrangera SM för 606-båtar. Arrangemanget går
av stapeln den 11 – 14 augusti. 606 är en av Sveriges största och hetaste köl-
båtsklasser, så vi kan anta att uppemot ett 60-tal båtar kommer till Ekoln för att
göra upp om SM-titeln. Vi kan förvänta oss båtar från Åland, Finland, Danmark
och förståss hela Sverige. För USS är arrangemanget det största på många år, så
vi hoppas naturligtvis på bra seglingar med fina vindar och sol.

����



Klubbmästeriet serverade olika smakrika små rätter.
Lucia-pubens gäster underhölls av mycket uppskattade uppträdande av
våra egna: Niels-Peter Hansen (dragspel), Jimmy Fröberg (trubadur),
Belo Soto (tillsammans med en chilensk grupp).
Vi var drygt 50 personer som åt god mat och umgicks under en trevlig
afton!

Tack Anders och Catarina för en trevlig kväll!
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Lucia-Pub
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maj
10 USS träningsserie 1 USS
12 Kvällssegling 1 ESK
15 606 cup ( Sprintsegling ) USS
17 USS träningsserie 2 USS
19 Kvällsegling 2 ESK
24 USS träningsserie 3 USS
26 Mäklarhörnet cup 1 ESK
29 UNT-Upplandscup2 ESK
31 USS träningsserie 4 USS

juni
2 Mäklarhörnet cup 2 ESK
7 USS träningsserie 5 USS
9 Mäklarhörnet cup 3 ESK
11-12 USS Regatta med Forsbergs
Minne& DM Nepp,IF,606 USS
14 USS träningsserie 6 USS
16 Mäklarhörnet cup 4 ESK
21 USS träningsserie 7 USS

juni juli
29/6-2/7 SM IF båt ESK

Sommaruppehåll

augusti
9 Mäklarhörnet cup 5 ESK
11 X-Kvällsseg. u spinn ESK
11-14 SM 606 USS
16 USS cup 1 USS
18 X-Kvällsseg. u spinn USS
20-21 Ekolnregattan ESK
23 Mäklarhörnet cup 6 ESK
25 X-Kvällsseg. u spinn ESK
27 Öppet int. KM USS USS
30 USS cup2 USS
september
1 X-Kvällsseg. u spinn USS
3 1+2 pokalsegl./gastarnas ESK
6 Mäklarhörnet cup 7 ESK
11 Knut Fredings Minne (distans

segling) sönd ESK
13 USS cup 3 USS
18 Höstcupen sönd ESK

oktober
16 TB:sjösport Cup ESK

Fullständigt  kappseglingsprogram ESK och USS 2011
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Alla master ska förvaras i mastskjulet.
Under hela vintern har ett antal master legat kvar på bockarna utanför mast-
skjulet. De bör flyttas bort snarast möjligt. Bockarna är till för att lägga mas-
terna på vid på-avmastning och när detta är slutfört skall de flyttas åt sidan för
att inte, som nu, hindra vinterns snöröjning. 

Kommentarer från varvsgruppen

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



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.



USS

USS-AKTUELLT Nr1 2011 35

Kvartersbasar:

V.ch KV 1 Allan Pettersson   Tel: 018-30 93 18 070-602 27 40
vV.ch Thomas Wärngren, 018-32 62 39 018-68 31 14

KV 2 Kristoffer Hägg 018-53 26 28 070-53 26 28
KV 3 Jan Pettersson 018-50 44 07 070-911 93 02
KV 4 Vakant
KV 5 Peter Högström 018-32 47 91 070-639 04 30

Erlendur Karlsson 018-32 03 09 070-413 26 99
KV 6 Abel Soto 018-50 21 05 073-420 98 87
KV 7 Stanley Mahan 018-42 59 06 073-694 46 69
KV 8 Tomas Candert 018-32 02 64 070-578 78 84
Ansvarig Miljöstation: Jan Örberg 018-38 02 35

VARVET INFÖR BÅTSÄSONGEN 2011.

BOKA redan nu in de datum som gäller för Dig enligt nedanstående.

Vårens sjösättningar 2011

Kvarter 1-2-3 kl 06.00 30/4
Kvarter 4 kl 07.00 1/5
Kvarter 6-7 kl 07.00 7/5
Kvarter 5 kl 07.00 8/5
Kvarter 8,  kl 16.00-20.00 11-12/5

OBS Båtar i kv2, platserna 1-11, sjösättes den 8/5.

Transport av vagnar till ESK:s varv den 16/5, kl 18.00-19.00
Varvsstädning den 19/5 kl 18.00

Vagnar och material, överblivna vid städningen, skrotas 20/5
Vi ser gärna att flera medlemmar än brukligt ställer upp
Vagnar och material, överblivna vid städningen, skrotas 20/5

I sedvanlig ordning kommer listor med tider när Du skall vara på varvet
för sjösättning – anslås på varvet och i hamnen.

Kran är beställd, men viss reservation göres för datumändringar vi ej kan
råda över beroende på tillgänglighet av kran

>>
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Varvet 
Det finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacit på 5
ton, el och vatten. För varvet 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.
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 igångsät-
tande.

HälsningarVarvsgruppen

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet
•Varvsgruppen kommer att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsanord-
ningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren kontaktas för åtgärd. •Alla
uppställningsanordningar måste vara märkta med namn och aktuellt telefonnummer
Väl synligt, vilket innebär att krypande under presseningar och båtar inte skall behöva
göras! Vid höstens genomgång av märkningen var 44 st omärkta. Det är oacceptabelt
många. Märkning är en säkerhetsåtgärd för medlemmarna om något skulle hända, och
inte minst viktigt, för att underlätta för de medlemmar som hjälper till vid städning/vår
och utställning/höst av uppställningsanordningarna.•Omärkta uppställningsanord-
ningar debiteras 300 kr. •Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta med
namn och telefonnr. Spridare på masterna skall vara avmonterade. Omärkta master i

ställningarna kommer efter 31 maj att lyf-
tas bort för ev. senare skrotning. Under
hela vintern har ett antal master legat
kvar på bockarna utanför mastskjulet.
De bör flyttas bort snarast möjligt.
Bockarna är till för att lägga masterna
på vid på-avmastning och när detta är
slutfört skall de flyttas åt sidan för att
inte, som nu, hindra vinterns snöröj-
ning. 
• I miljöstationen finns fat som skall an-

vändas för olja och glykol. 
• I båtarna får under varvsperioden ej
förvaras: gasoltuber, lösa dunkar med
bränsle (diesel, bensin etc) eller andra lät-
tantändliga vätskor. Tänk på brandfaran.
• Används värmefläkt i båten skall den
vara bevakad vid användning och får inte
lämnas påslagen över natten. Tänk åte-
rigen på brandfaran!

Upptagning
Transport av vagnar från ESK den 14/9, 
kl 18.00-19.00
Utställning av vaggor 17/9 Kl. 10.00
Även här ser vi gärna att fler medlemmar deltar.

Kvarter 1-2-3 1/10   Kl. 06.00
Kvarter 4 2/10  Kl. 07.00
Kvarter 6-7    24/9  Kl. 07.00
Kvarter 5 25/9  Kl. 07.00
Kvarter 8 15/9-16/9  Kl. 15.00-19.00

Sista datum för upptagning med fasta kran är
31 oktober årligen. Härefter får båtägare själv
ombesörja upptagning.
Håll er gärna uppdaterade med klubbens
stadgar och föreskrifter.
Ännu har vi mycket arbete framför oss innan
vi kan få en lång och skön båtsommar
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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 18 mars

Har du några tips på eller önskemål om föredragshållare på medlemsmötena?
Mejla Bo Anjou – uss.bo@bredband.net

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@telia.com Post-manusadress: T Sütt, Östra Ågatan 11, 753 22  Uppsala

Vårens program 2011
Mars Båtmässa ”Allt för sjön”. Se sid 19

April Besök på Pumphuset Museum för Kommunal Teknik
Munkgatan 2
Torsdag 7 april kl 14.00

Maj Vårresa till Åland med Ekerö-linjen. Ombord 
serveras deras berömda räksmörgås med kaffe. 
Sedan besöker vi Postmuséet och djurparken. 
Utöver detta finns tid för egna aktiviteter. 
På återresan kan Eckerölinjens prisbelönta 
smörgåsbord avnjutas.
Buss ToR samt båtresa 60kr. Tisdag 3 maj
Buss från Hjalmar Brantingsgatan (Willys) kl 08.00
Åter i Uppsala ca 20.00

Anmälan till samtliga träffar:
Rolf Wreedh 018-71 33 91
Allan Pettersson 018-30 93 18
Peter Zaine 018-34 61 91

Välkomna till  vårens program
USS-Veteranerna



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
Tom 31 mars

Mån–Tor 10.00–18.00
Fre 10.00–17.00
Lör 11.00–14.00

Öppettider
Fom 1 april

Mån–Fre 10.00–18.00
Lör 10.00–14.00
Sön 11.00–14.00

Känsla för sjöliv – TB Sjösport

Välkommen

För aktuella erbjudanden

www.tbsjosport.se

Två månader till sjösättning…

VC 17 NT västkust

Passa på! 
Sista säsongen färgen 

får säljas!


