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Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddnings-
båtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge 
en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till 
sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack 
för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller 
motorstopp – även när sjön ligger spegelblank.  
Läs mer på sjöräddning.se eller  
ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.



USS-AKTUELLT Nr3 2011 3

Nr3 2011 September Årgång 34

uss se:  www.uss.nu

Upsala Segel Sällskap
Skarholmen

756 53  Uppsala
Tel. 018-32 06 59

Ordförande / Ansvarig utgivare
Lars-Eric Söderström 
018-50 41 35 / 0705-44 28 01
lars-eric.soderstrom@privatpost.se

Sekreterare
Leif Engqvist 
018-32 43 21
leif.engqvist@its.uu.se

Kassör
BoAnjou 
018-42 50 56
uss.bo@bredband.net 

Varvschef 
Allan Pettersson 
018-30 93 18

Hamnchef
Janne Ohlsson 
018-69 55 16

Informationsansvarig
Tommy Gustavsson
018-10 51 00 / 0705-90 51 00
tommy@data-skapa.se

Redaktör USS Aktuellt
Thomas Sütt 
0730-57 60 22 / 018-12 21 23
Manusadress:
thomas.sutt@telia.com / tidn@uss.nu
Alt.: Östra Ågatan 11, 
753 22  Uppsala

© Upsala Segel Sällskap. 
Satt i Garamond Book 10/12 – Helvetica
Tryck: Hallvigs Reklam AB, 
Morgongåva år 2011.

Manusstopp
4 november

Framsidan: SM 606

• Kapten har ordet 4
• Kallelse till medlemsmöte 6
• Kalendariet 7
• Upptagning och varvet 8
• Klubbmästeriet - Luciapub 11
• Referat från medlemsmötet i maj 12
• USS regattan  Forsbergs minne 14
• SM 606 15
• Arbets och Städhelg på Klinten 25
• Midsommarfirandet 26
• Sprintsegling 606: 30
• Kurser vären 2012 34
• Hamn och varv 37-38
• anslagstavlan 39

• Inbjudan till veteranernas julbord 39



KAPTEN HAR ORDET

S
ommaren är nu
slut för det här
året och min för-
hoppning är att

alla haft en bra sommar.
Sommarvindarna bru-
kar vara sydvästliga
men i år har de till
stora delar kommit från nord, men vi har
ändå haft en förhållandevis fin båtsommar. 

Kappsegling

2010 fick USS inte några SM-medaljer, men
2011 blev det ändring på detta. 

Pontus Rosberg med gastarna Anna Ros-
berg och Tomas Norberg tog SM-silver vid
SM för IF-båtar som arrangerades av vår
grannklubb ESK. Grattis och bra att Ni för
USS:s medaljtradition vidare i IF-klassen.

Vid SM för 606 som arrangerades av USS 11-
14 augusti tog Conny Kjellberg med gasten
Olle Jarstad hem bronsmedaljen. Vid SM fick
USS dessutom Svenska 606-förbundets di-
plom för "Mesta klubben" vilket är mycket
hedrande. USS hade 10 båtar med på start-
linjen av de 48 som fullföljde seglingarna.

Jag vill med anledning av arrangemanget av
SM ge alla medverkande funktionärer en
stor eloge för genomförandet av SM. Delta-
garna berömde USS för väl genomfört SM
avseende både seglings- och landorganisa-
tion. Det var också trevligt med SM-bankett
på Restaurang Skarholmen liksom barbecue
i hamnen och övrig service i "Bortförkla-
ringarnas Pub" och i Klubbhuset. Sjösätt-
ningen och upptagningen i samband med
SM gick också mycket bra. 

Många vet inte vad det innebär att anordna
ett SM av den storleken USS arrangerat i år.
Det krävs lång tids planering och mycket
skall fungera. Måndagen efter SM var ham-
nen i skick som vanligt igen med båtar som
tvingats flytta för att ge plats åt tävlande
åter på plats, tält och grillar var borta. Klub-

bens SM-deltagare
ställde också upp på ett
mycket bra sätt i arran-
gemanget. Stort tack till
alla Er som ställt upp.  

Bland SM-medaljörerna
nämndes Conny Kjell-
berg. Conny blev

Svensk mästare i en båt-typ som heter J80.
Conny var taktiker på den J80 som vann SM
i Malmö och för övrigt kom 6:a vid VM i Kö-
penhamn i somras. (Gå in på Google och
sök på "J80" så kan Du läsa om båttypen).
Att båten dessutom är inbjuden att tävla vid
Spanska mästerskapen nu på sensommaren
är meriterande. Conny blir, enligt vad jag er-
farit, med där. Lycka till.

Klinten

Klinten har fått ett verkligt lyft med färdig-
ställda och spontade bryggor, ny bastu och
en altanliknande uteplats som blivit mycket
funktionsduglig. Många har lagt ner massor
av arbete och Lars Sjölund har varit den dri-
vande kraften. En eloge för det fina jobb
som lagts ner. Med tanke på att så många är
engagerade och värnar om trivseln på vår
klubbholme så är det tråkigt att
någon/några har eldat med ved på de nya
grillarna så att dessa spruckit. 

Någon släppte lös sin hund på Klinten som
sprang efter en medlems pojke så att denne
ramlade och slog sig. Medlemmen talade
om för hund/båtägaren att hundar skall vara
kopplade på vår klubbholme. Fick till svar:
"Är du någon typ av polis här?" Det hela av-
slutades med att den "tillsägande medlem-
men" även blev kallad "nazist". Hoppas att
vi slipper se denne hund/båtägare på vår
klubbholme i framtiden. 

En besökare upplystes genom en medlem
om att engångsgrillar inte var tillåtna på
Klinten. Vederbörande fick till svar: "Det har
väl inte du med att göra".
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På Klintens finns anslaget ett antal punkter
bl a Inga lösa hundar, Ej vedeldning i gril-
larna eller på andra platser annat än i bas-
tun, Inga engångsgrillar (Dessa har en ten-
dens att bli kvarlämnade och tar upp plats
på de befintliga grillarna). Ordningsreglerna
är till för att öka trivseln och underlätta för
de ansvariga och de ansvarstagande med-
lemmarna. Jag hoppas verkligen att ingen
medlem varit inblandad i de nämnda inci-
denterna. Vi måste alla hjälpas åt så att vi får
det trivsamt på vår klubbholme och det är
bra om alla kan hjälps åt att stävja och rätta
till felaktigheter som kanske sker på grund
av okunskap.

Hamnen 

Enligt förhandsbesked kommer anläggan-
det av avloppsledningen från Skarholmen
till kommunens avloppsstation på andra
sidan av viken att anläggas med start i mit-
ten av september. Det blir slutpunkten i den
långdragna processen mellan Miljökontoret
och de tidigare ägarna till Restaurang Skar-
holmen avseende det luktproblem som det
nuvarande avloppet från restaurangen or-
sakat i vår hamn. 

USS har en ledning som går till nämnda sta-
tion och via brunnen utanför klubbhuset
därifrån går också avloppet från vår latrin-
tömningsstation vid yttersta bryggan. Jag
har blivit ombedd att i "Kapten har ordet"
upplysa om vad som hänt där.

Någon, med största sannolikhet en medlem,
har i vasken tömt spillolja vilket innebar att
fel uppstod på ledningen från latrintöm-
ningsstationen. Vasken är till för tömning av
s k "Portapotitoaletter". Anläggningen har
kommit för att värna om miljön och USS
värnar om miljön. Tydligen finns det någon
som anser att oljor går under toalettavfall.
Denne någon borde skämmas över sitt till-
tag. På varvet finns fat för förbrukade oljor.

Varvet

Upptagningen börjar närma sig och har
kanske redan i viss utsträckning påbörjats.
Jag skrev i tidigare "Kapten har ordet" att
vissa lät masterna ligga kvar på bockarna på
varvet. Hoppas att det blir ändring i år och
att masterna läggs på de platser som anvi-
sas i våra ordningsregler. Tyvärr ligger i mit-
ten av augusti en mast på bockarna vid
mastskjulet. Vi hoppas att denna är borta då
avmastningarna börjar liksom den mast
som legat på marken sedan förra hösten,
och nu är inbäddad i grönska. 

Ungdom

USS hade två ungdomsbåtar med vid SM för
606 och det lovar gott inför framtiden. Våra
606-båtar har verkligen fått ett lyft utrust-
ningsmässigt. Mats Wahlberg och Christer
Ohlsson har varit drivande i detta och fått
med flera personer i arbetet. Mycket bra in-
satser som förhoppningsvis sporrar till att
våra ungdomar börjar kappsegla i större ut-
sträckning. Det känns bra att ha Mats och
Christer med i den treårssatsning på våra
606-båtar som USS påbörjat 2011.    

Något som kommer tillbaka till USS är seg-
larprofilen för årskurs 6 - 9 där ett tiotal ele-
ver skall segla 606 på tisdagseftermidda-
garna. Drivande i detta har rektor i
Valsätraskolan, Monica Åkerlund, som är en-
gagerad i ESK varit. ESK hade förra året seg-
larprofilen, men nu har också USS involve-
rats. Upplands idrottsförbund med Torbjörn
Kyller är med i satsningen på seglarprofilen.
Det var Torbjörn och Conny Kjellberg som
för ett antal år sedan startade samarbete
mellan skolan och segelklubbarna. Då var
det Bergaskolan som hade seglarprofilen
där båda var lärare.

Ett samarbete mellan segelklubbarna i ung-
domsverksamhet ser jag som synnerligen
viktigt. Det är förhållandevis få ungdomar
som seglar och vi skall enligt min uppfatt-
ning inte konkurera om ungdomarnas seg-
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Kallelse till 
Medlemsmöte 
16 november

19:00 I Klubbhuset vid Skarholmen

Vid mötet kommer följande behandlas: •Fastställande av preliminära avgifter för 2012
•Information om budget för 2012. •Utdelning av utmärkelser och vandringspriser

Vid mötet lämnas också aktuell information och tas upp eventuella övriga frågor

Efter mötet kommer USS medlem Niels-Peter Hansen att berätta om
hur man blir brittisk Ocean Yacht Master.

Klubbverket bjuder som vanligt på fika Välkommen 
Styrelsen

lingsintresse utan samarbeta mellan klub-
barna för att öka intresset och ge möjlighe-
ter till segling av olika båttyper.  

Sponsorer

Ett stort tack till våra sponsorer som bl a
sponsrat bastu på Klinten, film på fönstren
till klubbhuset, fönster till "Klinten-altanen"
och även vårt 606-SM. En förnämlig tavla
finns nu i hamnen som visar våra sponsorer
liksom att de finns med på vår hemsida. In-
formationsvarige, Tommy Gustavsson, har
på ett bra sätt tagit tag i detta med att han-
tera sponsorfrågorna. 

USS är en ideell förening som behöver alla
bidrag vi kan få till vår verksamhet. Det skall
nämnas att USS beviljats en ganska stor
summa från Riksidrottsförbundet för an-
läggning av bryggor på Klinten. Uppsala
kommun har till SM för 606 bidragit med
en summa av liknande storlek    

Plangruppen

Plangruppen har träffat kommunansvariga
och jobbar vidare på varvsfrågan med olika
alternativ för att varvet skall bli kvar i Flott-
sund och inte flyttas in till plats söder om

Kungsängsbron. Samtliga båtklubbar är
överens om att området vid Kungsängen är
för litet för att rymma även USS. Vårt varv
bör vara kvar vid Flottsund.

Möten om planer avseende Skarholmsområ-
det har, och kommer också i höst, att hållas
mellan Uppsala kommun (Representanter
från Byggnadskontoret, Fastighets kontoren
och Natur o Fritidskontoret), nya ägarna till
Restaurang Skarholmen och representanter
från USS, ESK och UMS och vi får framledes
se vad detta utmynnar i.

Medlemsmötet

Kom till Medlemsmötet i klubbhuset den
16 november och sannolikt kommer mer
information då att kunna lämnas i frågor
som berör USS.

Det här blev ett relativt långt "Kapten har
ordet", men jag ser det som mycket viktigt
att alla medlemmar är informerade om vad
som händer i USS. Jag hoppas också att det
kan leda till ett ökat engagemang hos med-
lemmarna.

Lars-Eric "Lasse" Söderström
Ordförande



Kalendarium 2011
USS verksamhet

September–December

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

September
05 USS-aktuellt nr 3 distribueras
06 ESK Kvällssegling
07 Expedition 19-20
12 SM 11/nr 09
13 USS Kvällssegling
14 Expedition 19-20
12 Vagnar från ESK
15 Upp kv 8 kl 15-19
16 Upp kv 8 kl 15-19
17 Racerbåttävling
17 Utsättning vaggor o slodor
21 Expedition 19-20
24 Upptagning kvarter 6-7; del av kvarter 2
25 Upptagning kvarter 5
28 Expedition 19-20

Oktober
01 Upptagning kvarter 1-3
02 Upptagning kvarter 4
05 Expedition 19-20
11 Styrelsemöte 11/nr 10
14 Styrelsemöte 11/nr 11, planering
15 Styrelsemöte 11/nr 11, planering
17 Golvvård, klubbhuset
18 Golvvård, klubbhuset
19 Golvvård, klubbhuset

November
01 Styrelsemöte 11/nr 12
04 Manusstopp  USS-aktuellt nr 4
16 Medlemsmöte kl 19
23 Expedition 19-20

USS-KALENDARIUM
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USS

December
01 Julbord, veteranerna
03 Julbord, funktionärer
06 Styrelsemöte 11/nr 13
10 Lucia PUB
12 USS-aktuellt nr 4 distribueras
31 Kl 23:59 Vakt- o aktivitetslista läggs ut i klubbhuset

Höstens upptagningar 2011

Kvarter 8 15/9-16/9  Kl. 15.00-19.00

Kvarter 2,  platserna 1-11,  24/9 Kl. 07.00

Kvarter 6-7    24/9  Kl. 07.00

Kvarter 5  25/9  Kl. 07.00

Kvarter 1-2-3 1/10   Kl. 06.00

Kvarter 4 2/10  Kl. 07.00

����
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OBS • Transport av vagnar från ESK:s varv den 12/9, kl 18.00-19.00 OBS
• Utställning av vaggor 17/9 Kl. 10.00. Obligatorisk närvaro

Även här ser vi gärna att fler medlemmar deltar.
• Sista datum för upptagning med fasta kran är 31 oktober. Härefter

får båtägare själv ombesörja upptagning.

I sedvanlig ordning kommer listor med tider när Du skall vara på varvet för upptag-
ning att anslås på varvet och i hamnen ca 2 veckor före.
Kran är beställd, men viss reservation göres för datumändringar vi ej kan råda över be-
roende på tillgänglighet av kran

Kvartersbasar:

V.chef KV 1 Allan Pettersson  : 018-30 93 18 070-602 27 40

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 Thomas Wärngren, 018-32 62 39 018-68 31 14

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

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 igång-
sättande.

HälsningarVarvsgruppen

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

Varvet hösten 2011
Har Du frågor, kontakta Din kvartersbas.

USSs varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 270 båtar. Där finns till-
gång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacit på 5 ton,
el och vatten. För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Upp-
ställda båtar skall vara FÖRSÄKRADE TILL FULLA VÄRDET. Se stadgar och ordningsregler för var-

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

• Varvsgruppen kommer att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsanordningar 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!
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 uppställningsanordningar debiteras 300 kr för uppmärkning. 

• Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta med namn och telefonnummer. Spri-
dare på masterna skall vara avmonterade. Omärkta master i ställningarna kommer efter 31 maj
att lyftas bort för ev. senare skrotning. 
Inga master får ligga 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 flyt-
tas åt sidan för att inte hindra vinterns snöröjning. 

• 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 bevakad vid användning och FÅR INTE LÄMNAS PÅSLAGEN ÖVER

NATTEN. TÄNK ÅTERIGEN PÅ BRANDFARAN!
Allan Pettersson

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

Kallelse till aktivitetsarbete kommer att ske via e-post.
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Klubbmästeriet���� ����

LUCIA-PUB

LÖRDAGEN 10 December

I klubbhuset. Start 18.00

Smakrik och omfattande 
Lucia-buffé som alltid

Välkomna!

Klubbmästeriet

LUCIA Målning av Carl Larsson
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Mötet inleddes 18.00 med information till de 16 nya medlemmar som hörsammat
den särskilda inbjudan. Ord f Lasse Söderström hälsade deltagarna välkomna och in-
ledde med en kort information och presenterade sig och övriga styrelsen.

Referat från 

Medlemsmötet 
2011 05 18

Sedan fick de närvarande
titta på bildspelet om USS
med kommentarer från
Lasse. Bildspelet visar hur
USS bildades 1907 och hur
dagens verksamhet ser ut.

Ansvariga för de olika verk-
samhetsområdena informe-
rade om sina områden.

Några exempel:
Kassör Bo Anjou informe-
rade om de olika avgifterna
och när de ska vara betalda.
Bosse talade om att klub-
bens ekonomi är god.  

Till Bosse kan man meddela sin e-postadress,
adressändringar mm. Hans e-postadress är
uss.bo@bredband.net.

Alla medlemmar med hamn- eller varvsplats
måste utföra aktivitetsarbete om 8 timmar.
Skriv upp er för arbete i aktivitetspärmen. 

Varvschef Allan Pettersson berättade bland
annat att det finns plats för ca 280 båtar på
varvet och att inga båtar får ligga kvar på var-
vet efter sista maj.

Hamnchef Jan Olsson berättade om att det

varje år sker kontroll av att
båtarna är ordentligt för-
töjda. Varje brygga har en
ansvarig och det är till den
man ska vända sig om man
hittar någonting som är fel.

Ungdomsansvarig Rolf
Spörndly berättade att klub-
ben har 14 optimistjollar
och sex 606:or. De tre
606:orna som ligger i sjön
kan alla låna. Klubben ord-
nar seglingskurs första
veckan på sommarlovet och

ett läger på klubbenholmen varje sommar.

Lasse berättade att att USS arrangerar SM för
606:or i år och att USS ordnar kvällseglingar
på tisdagar och ESK på torsdagar.

Intendent Jan Lundmark berättade att med-
lemmarna kan hyra klubbhuset och att vi
måste sortera soporna i rätt kärl i hamnen.

Klubbmästaren Ander Julin berättade om de
festligheter som USS ordnar och om klubbens
eskaderseglingar. På våren brukar den gå till
Rosersberg slott och på hösten uppför Fyri-
sån.
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Vice klintenvärden Sten Larsson berättade
om allt som finns på vår fina klubbholme. Han
påpekade också att det finns mycket jobb att
utföra där.

Informationsansvarig Tommy Gustavsson be-
rättade om klubbens hemsida och tidningen
USS-Aktuellt.

Sedvanligt ordinarie med-
lemsmöte med sammanlagt
ca 25 medlemmar närva-
rande började kl 19.30.

Från mötet kan följande
nämnas:
Lasse Söderström informe-
rade om att klubben köpt
in en ”hjärtstartare” som

demonstrerades efter
mötet. En kurs i hjärt- och
lungräddning kommer att
hållas 

30 maj.

Den eviga frågan om avlop-
pet från restaurang Skar-
holmen fortsätter. De förra 

ägarna ska åtgärda avloppet genom att lägga
en avloppsledning längs med

klubbens ledning till pumpstationen på andra
sidan viken.

En medlem frågade om inte de nya ägarna
egentligen är de samma de gamla.

Ägarförhållandena verkar inte helt enkla att
förstå med flera inblandade före-
tag.

Lasse berättade att de nya ägarna
verkar ha en mer positiv inställ-
ning till båtklubbarna än de
gamla.

USFS har kallat båtklubbarna till
ett möte för att diskutera vad
klubbarna vill iframtiden, speci-
ellt varvsfrågan ska diskuteras.

Lars H Ericsson, USFS:s ordförande, har varit
på en workshop om Åstråket och Årike Fyris.

Det verkar som om beslutsfattarna har för-
stått vikten av båtlivet i Uppsala.

I slutet av maj blir det ett event på Vaksala
torg där föreningar, som anordnar SM och
andra större tävlingar i Uppsala, deltar. USS
ska visa upp en 606:a och informera om ung-
domsverksamheten.

En medlem framförde
beröm över att årets sjö-
sättning hade flutit på bra. 

Efter en kaffepaus var det
dags för Stefan Nilsson,
som arbetar med sjösäker-
het och har ett förflutet
inom USS, att prata och de-
monstrera hjärt- och lung-
räddning. Bakgrunden till
denna programpunkt är
att USS köpt in en hjärt-
startare.

Stefan började med att
visa en film som visade
hur lätt man kan använda
apparaten. 

En mycket kort sammanfattning av vad Stefan
berättade:

Försök väcka personen. Finns det puls?

Finns det andning?

Hjärt- och lungräddning.

Börja med kompression. Lägg personen på
hårt underlag. Tryck ner ca 5 cm med takten
100 tryck per minut. 30 tryck sedan 2 inblås-

ningar. Blås in så bröstkorgen
höjs, inte mer.

På ”hjärtstartaren” finns instruk-
tioner hur man använder den.

Det kan vara bra att känna till att
på Eniros kartor på nätet kan
man få fram var det finns hjärt-
startare.

Stefan  avtackades slutligen med blomma och
en stor applåd.

Refererade gjorde Nils Iggström.
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18 st 606:or, 18 st Finnjollar, 10st
Neptunkryssare och 8st IF-Båtar 
Startfältet är det största som USS-Re-
gattan samlat på senare år.
Vindförhållandena för tävlingen var
goda med ostligt på lördagen och
sydv. på söndagen.
Vinnare i respektive klass blev.

606, Conny Kjellberg / Olle Jarstad
USS.
Nepptunkryssare, Nils Virving /
Björn Ribbhagen SSK.
IF, Johan Åqvist / Peter Sandblom
USS,
Finnjolle, Stefan Nordström KKF

08-718 30 60
Gransegel
ÖKA SEGLINGSGLÄDJEN!

Gransegel kommer till 
USS i samband med 
höstupptagning och 
erbjuder gratis 
“hämtservice”.
Vi samlar in seglen, 
skriver orderkort, 
tar dem till loftet, 
servar/reparerar.

Service-direkt

SERVICE10
0%

VÄRLDSMÄSTAR

FRÅN GRANSEGE
L

Det här är ett alternativ för dig 
som vill lösa ditt service 

behov på ett lätt och 
smidigt sätt.
Vi kommer den 2 
Oktober till varvet 
mellan 13:00-16:00.

Välkommen.

   

ommer tGransegel k
i samband medSSU

höstupptagning och
erbjuder gratis
“hämtservice”.

seglen,insamlarVi
ortskriver orderk

erviceS

 

till
d

e-direkt
et här är etD

som vi

 

på 

tt alternativ för dig
ll lösa ditt service

ett lätt och
gt ssätt.
mmmer den 2

obeer till varvet
an 13:00 16:00

 

08-718 30 60
Granse
08 718 30 60

GSGLINGA SEÖK

ort,skriver orderk
tet, tar dem till lof

.servar/reparerar

 

egel
LÄDJEN!G

 

an 13:00-16:00.
ommen.

USS-Regattan /Forsbergs minne 
genomfördes den 11-12/6 med 54 st startande båtar

����
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Väderförhållandena var gynnsamma med allt
från lätta till medelhårda vindar.

USS ställde upp med 35 funktionärer, land-
och sjöorganisationen inräknad.

Sjösättning och upptagning av gästande båtar
gick som på räls med Erik Mattsson som diri-
gent, 32 båtar togs upp under 50 min med
vår fasta kran.

Eleonor Bertze med medhjälpare hade som
vanligt stenkoll på förplägnaden med regat-
tamiddag på Skarholmen, grillning efter slut-
förda seglingar under dagarna och frukostar.

Bästa USS:are blev Conny Kjellberg / Olle Jar-
stad.

Vinnaren Daniel Matsson / Johan Nyström
från Åland blev efter hård konkurrens värdiga

vinnare.

606-Förbundets pris för bästa kvinnliga be-
sättning gick till Daniela Rönnberg / Pia
Bengts

i FIN 1 från Åländska Segelsällskapet.

Resultaten finns i sin helhet på www.uss.nu

För kappseglingssektionen
Kjell, Kurt och Pär-Bertil

606-SM  2011

606-SM genomfördes den 11-14 aug. med 48 deltagare varav 10st från USS
som gav oss ett diplom för ”Mesta” klubben. (606 förbundet delar ut ett
diplom till den klubb som har de flesta deltagande båtarna i SM).

Ordf 606-förbundet o Lasse vid invigningem Funktionären Valle Hjelm
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För mer info om uss se:

Segrare Segling 1 Markus o Måns Åland

Från ivigningen USSare Mingen
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Start segling 1
Rundning segling 2

Segling 3 Spinnakergån

Båtarna i hamnen efter första dagens
seglingar

Segling 3 mot målgång. Segrare Daniel o Johan från Åland



USS

18 USS-AKTUELLT Nr3 2011   uss se:  www.uss.nu

Allt inom kök, bad, förvaring och inredning.
Välkommen till våra utställningar – på webben och i butik. 

Ekeby Bruk ingång A4      www.ekebybruk.se      Mån - Fre: 9 - 18, Lör: 10 - 15      Proffsbutik: Mån - Fre 6.30 - 16        

    

                     

    

                     

    

                     

    

                     

    

                     

    

                     

    

                     

    

                     

Spikpristagare segling 1
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Tuppen lägger sista handen vid spikpriserna Tävlingsledaren Britt-Inger Nyberg

Filmaren Ulf Carlbomn
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Start segling 4

Segling 4 spinnacker

Domarbåten Ej deltagande vikingaskepp

Segling 4 Rundning 2
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Regattamiddag Lasse o Agneta Simonsson 
komunfullmäktige

Uno o SSF-representant

USS-bordet

USS ungdoms-tjejs-båt

Tommy o Inger
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Kurt o Birgitta

Tommy o Marianne Sjöberg

Beryl o Allan

Birgitta

Rune o Annika

Olle o Helena Olle o Inger
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FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50

Kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
Bli en i ett exklusivt gäng du också! 
Ring 08-541 717 50
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Bra knogat alla ni som var där men även
ni som ställt upp tidigare i vinter. 
Den 21 – 22/5 var det städhelg och då
kom ca 30 personer för att klippa gräs,
måla, städa och snickra. 
Alla jobbade på bra och på kvällen åt vi en
god middag med grillat kött och potatis-

sallad som klubbmäs-
tarna Anders Juhlin
och Kina Larsson fixat
på ett mycket bra sätt.
Många projekt kvars-
tår på Klinten och det
är oss medlemmar det
hänger på om alla
dessa blir genomförda.
Även om man gjort
sina arbetstimmar kan
man hjälpa till där det
behövs om man ändå
är därute (så brukar
jag diskutera själv).
Under städhelgen
kom medlemmar ut

för att grilla och ha det mysigt när vi andra
jobbade, de hade gjort sina åtta timmar
sade de. Men för dem som är engagerade
i klubben kommer man upp i sina timmar
ganska snabbt, då kan man inte diskutera
som så att man redan fullbordat sina tim-

mar.
Alla vill vi komma ut och njuta av
vår fina klubbholme, även de som är
engagerade, men det krävs att vi
hjälps åt för att bevara den i ett bra
skick.
Stort tack till samtliga som hjälpt till
med de olika projekten på Klinten
hittills i år och välkomna övriga
medlemmar att komma ut och ar-
beta.

Sten Larsson och Rune Larsson
Genom Mari-Ann Larsson

Arbets och städhelg på Klinten
Den 7/5 var det arbetshelg på Klinten och några tappra medlemmar hade
hittat ut dit för att arbeta med nya bryggan framförallt.
Under ledning av Lars Sjölund blev bryggan färdig, dessutom jobbade man
med att iordningställa den nya paviljongen.
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Midsommarfirande på Klinten

Det sedvanliga midsommarfirandet på
Klinten genomfördes med alla kompo-
nenter som tidigare år, men även med nya
inslag. 

Glädjande för i år var att vi förmodligen
har hittat en ny Sjörövarfabbe som kan
axla Inkans mantel, nämligen Breit (efter-
namn okänt). 

Barnen uppskattade nya Sjörövarfabbe,
men även vi vuxna som tyckte att han
skötte sysslan med bravur.

Det var ganska många båtar som tagit sig
ut till Klinten, ca trettio stycken, och alla
som var där hade trevligt. Sammanlagt var
vi ca 75 personer som var med och firade.

Sill-lunchen avlöpte väl som synes med både Klintenchefen Rune Larson och 
Ordförande Lasse Söderström som skålade.

Båtarna var naturligtvis prydda med flaggspel dagen till ära.
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>>

Klockan 10.00 var det sedvanliga prydan-
det av Majstången, som endast smyckades
med löv eftersom det var brist på blom-
mor, men den blev väldigt vacker ändå.

Sill-lunchen med alla tillbehör intogs i nya
paviljongen och på bryggtorgen, några satt
även i sina båtar och åt. 

Därpå var det dags för skattjakten som
blev mycket lyckad trots att det var få av
barnen som var utklädda, men man hade
tyvärr missat det. Till nästa år kanske fler
barn kommer utklädda nu med vetskapen
om detta. 
Stämningen höjdes något och vid 15-tiden
var det dags för jordgubbstårta och kaffe.

Även i år vann Linus Sjölund skattjakten för
bästa utstyrsel, men visst var de fina han och
Sjörövarfabbe (Breit).



Därefter var det dags för dans runt Majs-
tången och det var många glada själar som
ställde upp med underhållningen för oss
som satt och tittade på.

Nytt för i år var att man lagt in en ny akti-
vitet som även passar ungdomarna som vi
har på klubbholmen, närmare bestämt vol-
leyboll. Men även de vuxna och de yngre
barnen uppskattade att även idrott införts

på schemat.

Middagen avnjöts
även den gemensamt
och alla trivdes i den
vackra kvällen efter
ett lyckat midsommar-
firande.

Midsommardagen ge-
nomfördes Gum- och
Gubbseglingen i strå-
lande förutsättningar.

Grattis till årets vinnare som
är.
Gumsegling: Jessica Ham-
marling

Gubbsegling: Sven-Åke Karls-
son 

Vill också påminna, att vinnarna är ansva-
riga för genomförandet av seglingarna år
2012.

Mari-Ann Larsson
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Det kom ganska många barn som ville vara med på skattjakten.

Dans runt Majstången, här tvättar vi våra kläder.

Nya inslaget Volleyboll var lyckat, här ser man
vilken kämparglöd som härskar.



 

Fler kurser hittar du på webben!

075-24 40 100

Anmäl
dig till kurs

idag!

                

075-24 40

Fler ku

 

0 100

urser hittar du 

 

på webben!
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USS 606 Cup  Sprintsegling

Den 15 maj seglades USS  606 Cup.  En av de senaste traditio-
nerna i USS:s flora av återkommande seglingar. Det är en fart-
fylld segling med mycket prestige. Klubbens 606:or riggas
för att vara så jämna som möjligt. Lite sämre båt får bättre
segel och tvärt om. Seglingarna körs med 6 båtar i korta heat
om ca 15 minuter omedelbart utanför klubbhuset och bå-
tarna lottas ut till de tävlande besättningarna inför varje heat.
Man får således en ny båt vid varje heat.  Tävlingarna kan
alltså följas i detalj från klubbhuset och stämningen höjdes i
år av att Olle Jarstad mycket inlevelsefullt kommenterade
racen i högtalaranläggningen.

Av de 24 besättningarna (51 seglare)  täv-
lade 6 besättningar i ungodmsklassen.
Dessa  var  Staffan Edström och Adrian
Falk (GSS), Malin Lundmark och Anna Wig-

ren (ESK), Markus Lundmark och Ivar
Tranvik (ESK) Astrid heed och Torun
Johnsson (ESK), Anton Derblom och
Anton Enström (USS), Maria Thuresson,
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Rebecca Simson och Matilda Tochterman
(USS).  De 18 vuxna besättningarna ut-
gjordes av Leif Smith och Jonas Tirén
(USS), Anna Bertze och Christina Spörndly
(USS), Charlie Edlund och Björn Svensson
(KOJK), Christer Olsson och Lukas och An-
dreas (USS), Erik Heed och Magnus
Ödman (ESK), Gustav Jernberg och Ola
Carlsson (UKF), Jakob Larruy och Alin
Jansson (KOJK), Mats Wahlberg och Göran

Elwinger (USS), Max Palmqvist och Felix
Lyngander (USS), Michael Erissson och
Martin Norberg (USS), Mikael Gelin och
Charlott Bornudd och Alexander (USS),
Mimmi Mikic och Anna Månsson (USS),
Niklas Virving och Peter Sahlén (SSK), Nils
Virving och Håkan Rydén (SSK), Pontus
Rosberg och Tomas Norberg (USS), Ras-
mus Söderman och Fredrik Söderman
(UKF), Staffan Eklund och Birgit Eklund
(USS), Ulf Sjöding och Mats Ekberg (USS). 
Det var alltså ett starkt starfält från 6 klub-
bar som ställt upp för att kämpa om de två
prischeckarna, 2 500 kr i ungdoms re-
spektive vuxenklassen. Ungdomsklassen
seglade en serie om 4 seglingar som räk-
nades ihop som en serie. De 18 vuxna be-
sättningarna seglade först 6 grundom-
gångar (2 seglingar var) som båda
räknades. Därefter gick de 12 bästa vidare
till 2 semifinaler och från dessa gick de 3
första från varje vidare till en finalomgång.
Totalt genomfördes alltså 13 race. Inte
undra på att det gick åt mycket korv och
hamburgare på däcket utanför klubbhuset.
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Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40
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Medan 6 besättningar seglar på
banan står ju de andra 18 som åskådare
och väntar på sin tur att springa ut och
hoppa i en båt. 

Resultat: The winner takes it all. I
ungdomsklassen segrade Staffan
Edström och Adrian Falk från
GSS. På andra respektive tredje
plats placerades sig två besätt-
ningar från ESK, Malin Lundmark
och Anna Wigren respektive Mar-
kus Lundmark och Ivar Tranvik.
I vuxenklassen vann Anna Bertze
och Christina Spörndly (USS)
medan Pontus Rosberg och
Tomas Norberg (USS), Mats
Wahlberg och Göan Elwinger
(USS), Christer Olsson och Lukas

och Andreas, Nils
Virving och Håkan
Ryden (SSK) samt
Staffan och Birgit
Eklund (USS) fick se
sig besegrade. Seg-
rarna i ungdoms-
klassen fick att även
delta i vuxenfinalen
med chansen att
kamma hem storko-

van, men de kom dessvärre sist. Möjligen
trötta efter framgången i ungdomsklassen.
Seglingarna genomfördes i svaga, men re-

lativt jämna vindar med regnet
hängande i luften. Men trots regnet
konstaterade vi som deltog som
åskådare att sprintsegling är en rolig
form av segling som säkert har fram-
tiden för sig. Till skillnad från vanlig
bankappsegling blir ju detta en pu-
bliksport där man både kan se
fighten på banan på nära håll och
sedan få höra kommentarerna och
prata med deltagarna mellan varje
segling. Cupformen med grundom-
gång, semifinal och final håller
också intresset uppe med dramatik
under hela dagen.
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FÖRARINTYG
KursledareOwe Hammarström
Ant delt Max 12 deltagare
Omfattning 10 tillfällen om vardera 
3 lektionstimmar
När Tisdagar kl 19.00
Start 11 jan
Kostnad 1000 kr 

KUSTSKEPARINTYG
KursledareOwe Hammarström
Ant delt Max 12 deltagare
Omfattning 10 tillfällen om vardera 
3 lektionstimmar
När Torsdagar kl 19.00
Start 13 jan
Kostnad 1000 kr 

BÅTMEKANIKER 
endast för tjejer
KursledareGustav Holmqvist
Ant delt Max 8 deltagare
Omfattning 3 tillfällen
När Fredag 14 jan kl 19.00 
i USS kurslokal
Lördag 15 jan och Söndag 
16 jan i verkstad
Kostnad 500 kr 

BÅTMEKANIKER 
KursledareGustav Holmqvist
Ant delt Max 8 deltagare
Omfattning 3 tillfällen
När Fredag 21 jan kl 19.00 i USS

kurslokal
Lördag 22 jan och Söndag 23

jan i verkstad
Kostnad 700 kr 

VHF-INTYG
KursledareMeddelas senare
Ant delt Max 20 deltagare
Omfattning 3 tillfällen om vardera 
3 lektionstimmar
När Fredagar kl 19.00
Start 28 jan
Kostnad 500 kr 

Anmälan:
•Mail till uss.bo@bredband.net 
med KURS i ärenderaden. OBS 
personnummer skall anges för varje
anmäld deltagare

•Telefon 018-42 50 56 

Styrelsen

USS-Kurser våren 2011

USS arrangerar under våren 2011 i samarbete med Medborgarskolan i Upp-
sala nedanstående kurser. Antalet platser är begränsat. Kurserna hålls i USS
klubbhus där inget annat anges. Kostnad för kursmaterial och examination
tillkommer. Kurserna beskrivs i detalj på Medborgarskolans hemsida. 
OBSERVERA endast för USS medlemmar.
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Jag och Olle Lavemark från USS åtog oss att vara fotobåt på
denna regatta.

Olle stillbilder och jag video. Som styrman fungerade min fru all-
deles utmärkt.

Nu har jag klippt ihop ett "längre" reportage av regattan på drygt
36 minuter.

Det innehåller start och målbilder och rundningar för kryss och
läns samt några sociala bilder från invigning och barbeque. Bil-
der finns från alla åtta seglingarna.

Denna DVD kommer jag att avyttra för 180 SEK plus frakt

De som är intresserade kan maila till mig på följande adress.

Reviko@ebox.tninet.se

Hälsningar

Ulf Carlbom

Jordgubbsgatan 3

754 49 Uppsala

018-258416 

Beställ DVD från
SM-606
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Helsida 1/1
Inlaga 130 x 185 mm
Baksida 130 x 170mm

Utfallande (+ 3 mm utfall)
Inlaga148 x 210 mm
Baksida 148 x 175 mm
Pris: 1200 kr
Tillkommer:Sid 2: +100 kr
Baksidan: +200 kr

Halvsida 1/2
130 x 90 mm 
65 x 185 mm
Pris: 650 kr

Kvartssida 1/4
65 x 90 mm
Pris: 375 kr

Nederkant 1/8
130 x ca 25 mm
Pris: 200 kr

Övrigt
Vid årsabonnemang (4 nr) reduceras pri-
set med 20 % vid samtidig fakturering. 

Annonser - USS-Aktuellt
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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



uss se:  www.uss.nu

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 4 november

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

e-manusadress: tidn@uss.nu Post-manusadress: T Sütt, Östra Ågatan 11, 753 22  Uppsala

Veteranernas julbord
Den 1 december klockan 18.00 samlas vi, för att ha en 

trevlig kväll tillsammans.

Vi värmer upp oss med lite glögg med tillbehör, innan vi smakar av 
julbordet. Avslutar med kaffe och kaka.

Starka drycker får medtagas, för den som så önskar.

Ta med hustru, sambo och kom!
Bindande anmälan till:

Rolf Wreedh  tel. 71 33 91
Allan Pettersson  tel. 30 93 18

Peter Zaine  tel34 61 91

Välkomna till en trevlig kväll i vårt klubbhus!

Hemelektronik till lagerpris

Denna värdecheck ger 50:- rabatt vid köp av valfria produkter i 
NetOnNet Lagershop i Uppsala t.o.m. 31 oktober 2011. Värdechecken 
gäller vid ett tillfälle och kan ej lösas in mot kontanter. Vid köp av varor 
som understiger 50:- återbetalas inte mellanskillnaden.Värdechecken kan 
ej kombineras med andra erbjudanden. Max en värdecheck per familj.

Värdecheck 50:-



FÖRENINGSBREV

B
SVERIGE

PORTO BETALT

RETUR TILL: 
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP

SKARHOLMEN, 756 53 UPPSALA

K
olla alltid m

ed oss först

Karta och vägbeskrivning hittar du på www.netonnet.se
Lagershop Uppsala:  Åkaregatan 10 (Södra Fyrislund,  Viktoria)    
Måndag-Fredag 10–20, Lördag-Söndag 10–18

Hemelektronik till lagerpris

Det kan vara svårt att hitta till vår 

Lagershop vid Södra Fyrislund i Uppsala. 

Vi vill därför belöna dig som hittar fram 

och kan ta del av världens bästa hem-

elektronik direkt ifrån lagerhyllan. 

Ta med denna check och du får 

50:- rabatt vid ditt köp.
 

Hittelön!  
50:-

Denna värdecheck ger 50:- rabatt vid köp av valfria produkter i 
NetOnNet Lagershop i Uppsala t.o.m. 31 oktober 2011. Värdechecken 
gäller vid ett tillfälle och kan ej lösas in mot kontanter. Vid köp av varor 
som understiger 50:- återbetalas inte mellanskillnaden.Värdechecken kan 
ej kombineras med andra erbjudanden. Max en värdecheck per familj.

Värdecheck 50:-


