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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.
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KAPTEN HAR ORDET

Höst e n
har i år
v a r i t
o v a n -

ligt lång med varma
dagar, långt in i no-
vember, som varit
till gagn för båtä-
garna. Sannolikt har de flesta inte behövt
jäkta med täckning av båt och det kanske t o
m blivit tid över att fixa sådant som annars
skulle ha anstått till våren. Vi får nu se fram
emot en vit jul och snart "vänder det" och
vi går mot ljusare tider. Jag vill önska alla
USS:are en GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR.

"Långbänk"
Avloppet från Skarholmsrestaurangen är nu
på gång att färdigställas med en avloppsled-
ning som ansluts till kommunalt avlopp. I
slutet av maj 2007 anmälde USS till Miljö-
kontoret att det luktade illa i vår hamn. Mil-
jökontoret konstaterade 2008, något som vi
redan visste, att lukten förorsakades av den
ålderdomliga avloppsanläggningen vid re-
staurangen. 2009 i juli kom ett beslut från
Miljö- o hälsoskyddsnämnden att avloppet
från restaurangen måste åtgärdas inom fem
veckor annars skulle en stängning av restau-
rangen bli aktuell. Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som gav restaurangen rätt att
ha det gamla avloppet kvar t o m december
2010 eftersom dåvarande ägarna till restau-
rangen avsåg att bygga ut Skarholmen och i
samband med detta anlägga nytt avlopp.
Miljö- o hälsoskyddsnämnden överkla-

gade Länsstyrelsens beslut till Miljödomsto-
len som i september 2010 meddelade att
Länsstyrelsens beslut skulle stå fast och
domen vann laga kraft i november 2010.
Sent hösten 2010 bytte Restaurang Skarhol-
men ägare och med detta föll de då aktuella
planerna på utbyggnad och anläggande av

avloppsledning. Nytt avlopp
måste anläggas inför 2011
för att restaurangverksam-
heten skulle få fortsätta. Be-
roende på bl a problem med
anläggandet under högsä-
song med båtar och annat
överenskoms mellan USS

och Pronyb AB att avloppsledningen kunde
anläggas sedan båtupptagning skett. I sam-
band med detta villkorades tätare tömning
av avloppsbrunnar med mera vilket funge-
rat förhållandevis bra under sommaren.
I skrivande stund är avloppsledningen

lagd genom USS:s hamnområde till kom-
munens anläggning på den östra sidan av
Skarholmsviken (avtal om detta finns).
Grävningen för slang utmed vägen mot
klubbhuset är klar. En helt ny avloppsan-
läggning från Restaurang Skarholmen kom-
mer att vara färdigställd före november må-
nads utgång. "Långbänken" har tagit fyra
och ett halvt år. Kvarnarna mal långsamt.
Med detta torde luktproblemet i hamnen
vara löst. Finns en liten hake och det är att
marken kan vara så infiltrerad att viss lukt
kan förekomma något år framledes men
grundproblemet är nu löst. Kan nämnas att
om det varit större evenemang på restau-
rangen så har detta direkt märkts genom
"luktproblem" i vår hamn.

Inspektion av USS anläggningar
avseende miljön.
I september utförde Miljökontoret inspek-
tion av våra anläggningar ur miljösynpunkt
med anledning av att USS har s k "verksam-
het". Verksamhet innebär vissa regler om
bl a farligt avfall, hantering av batterier/ol-
jefilter (Borde inte vara några problem med detta
eftersom varje båtägare skall ta hand om eget avfall
i det hänseendet), information om exempelvis
hantering av färger som finns i vår verksam-
het skall förtecknas med mera. Vid inspek-
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tionen togs också upp frågor om spolning
av våra båtar på varvet. Behov av spolplat-
tor. Täckning av mark alternativt bra damm-
sugare vid slipning. Inga regler finns idag av-
seende de sistnämnda frågorna, men det är
helt klart viktigt att vi båtägare ur miljösyn-
punkt måste tänka på hur vi hanterar det
som finns på våra skrovbottnar.
Sammanfattningsvis kan sägas att USS i

stort sett hade en godtagbar miljö även om
några påpekanden förekom. Våra miljöan-
svariga i USS (Intendenten och dennes sup-
pleant) kommer att lämna mer information
om vad som är viktigt och vad vi har att rätta
oss efter avseende miljön i USS. USS styrelse
anser att miljön är en mycket viktig fråga i
båtsammanhang och vi måste värna om vår
miljö på bästa möjliga sätt.
I samband med inspektionen så visade

det sig att först efter påminnelse från oss så
kunde miljökontoret ta fram vår Miljöplan
som lämnats till miljökontoret 2009. Dock
kunde man inte få fram bilagan till den-
samma vilket vi vid inspektionen ansåg an-
märkningsvärt. USS kommer att ta fram en
ny Miljöplan inför 2012 (Den skall förnyas
var tredje år).
Vi ställde vid inspektionen också frågan

om varför inte Miljö- och hälsovårdsnämn-
den genom miljökontoret inte bevakat den
lagakraftvunna domen avseende avloppet
från Restaurang Skarholmen vilket är deras
uppgift. Det skedde ingen kontroll om hu-
ruvida restaurangen fortsatte sin verksam-
het efter 1 januari 2011 eller ej. Man hade
inget svar på detta. USS framförde i det sam-
manhanget att vårt samarbete med de nya
ägarna till restaurangen var mycket gott och
att avloppet nu var på väg att åtgärdas.

Varvet och Skarholmsområdet
Plangruppen har haft flera träffar med i för-
sta hand tjänstemän inom kommunen som
varit mycket givande. Nya ägarna har vissa

planer för Restaurang Skarholmen men
något konkret har ännu inte presenterats. Vi
har dock känslan av att detta med marina
utanför Skarholmen inte är aktuellt. Beträf-
fande planerad byggnation på fältet norr om
Skarholmsvägen så har det "pinnats upp"
och Bjerkings synes ha gjort markundersök-
ningar. ABB har planer på att bygga, men
enligt uppgift så har man nu begränsat om-
rådet så att det inte berör strandskyddat om-
råde, d v s det blir inte så långt ner mot UMS
som tidigare skisser visat. Det skall under-
strykas att inget konkret ännu framkommit i
någon plan över området.
Byggplanen för området är fortfarande

delad i två delar. En för Skarholmens udde
med restaurangdelen och en för den övriga
delen av området där den nämnda byggna-
tionen är tänkt med Skarholmsorådet i öv-
rigt inklusive båtklubbarnas områden. Vi får
se vad framtiden utvisar i detta…
I varvsfrågan har inte så mycket fram-

kommit. USFS (Upsala Sjösportföreningars
samarbetskommitté) har haft möten med
Uppsala kommun avseende den totala
varvsfrågan i Uppsala och en flytt till områ-
det söder om Kungsängsbron (Gamla slam-
dammarna). Övriga båtklubbar i Uppsala
anser att USS varv vid Flottsund skall vara
kvar. Den tänkta platsen vid Kungsängsbron
är för liten för att rymma alla båtklubbarna.
Det synes som om tjänstmän vid kommu-
nen har uppfattningen att varvet vid Flott-
sund skall vara kvar och det finns vissa idéer
om alternativa användningssätt under
sommartid. Således för USS del positiva tan-
kegångar som förhoppningsvis utmynnar i
något konkret avseende förlängt varvskon-
trakt. Plangruppens arbete fortsätter i samt-
liga frågor

Klinten
Vad som är närmast på gång avseende vår
klubbholme är att vi under hösten, sanno-
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likt före jul, till Länsstyrelsen kommer att in-
lämna en ansökan om muddring av hamnen
som delvis grundat. En hel del administra-
tivt arbete med detta, men förhoppningsvis
skall vi kunna ha ett tillstånd till nästa år.
Sannolikt kan någon muddring inte ske för-
rän sensommaren/hösten p g a högvatten
samt inverkan på djur- och växtliv.

Kappsegling
Förutom tidigare redovisade framgångar för
våra kappseglare så kan det nämnas att
Michael Gehlin och Charlotte Bornudd
2011 vann Rikscupen för 606. Segern säkra-
des i den sista cup-seglingen i Lidköping.
Christer o Myran Olsson kom 4:a vid den
seglingen och det skall också nämnas att
Conny Kjellberg ochOlle Jarstad kommit
1:a eller 2:a vid Rikscup-seglingar för 606.
Michael o Charlotte tog flest segrar. Strongt
gjort av våra kappseglare i 606-klassen att
ligga på topp.
På hemmaplan, d v s Ekoln så har

USS:are också fått mycket bra placeringar.
Vid ESK:s höstsegling "Knut Fredings
minne" så blev Andrea Olsson och Chris-
ter Olsson totalsegrare. De seglade en av
USS:s 606:or med Andrea som rorsman.
Andrea har för 5-6 år sedan seglat med

Anna Bertze och gjorde nu comeback med
pappa Christer som gast.
Två USS:are i topp vid UKF:s segling

"Höstlövet". Christer Ohlsson vann och
tvåa blev Conny Kjellberg. Prestationen är
inte sämre genom att man lyckades komma
före "UKF-legendaren" Mikael Brandt som
blev årets världsmästare i "Finn World Mas-
ters" (Finnjollar) som seglades i Italien i
somras.
Ett stort GRATTIS till framgångarna och

en eloge till alla Er som kappseglat under
USS:s flagg den gångna kappseglingssä-
songen. Ni har genom Era insatser gjort fin
PR för Upsala Segel Sällskap.

ÅRET TAR SNART SLUT och med detta är det
gångna året lagt till "historieboken". Viktigt
är att USS ser framåt och fortsätter att ut-
vecklas inom alla våra verksamhetsområden.
Som vanligt har vår sekreterare lagt ut ett bra
kursutbud inför vintern/våren och det är all-
tid bra att skaffa sig större kunskaper i båt-
livet. Ha en bra vinter fram till att vårsolen
börjar skina på oss.

Lars-Eric "Lasse" Söderström
Ordförande

Styrelsearbete / Funktionär / Förtroendepost

Är du intresserad av att under 2012 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.

Lars H Ericsson 018-55 64 47; Torsten Tornberg 018-12 64 00; Bo Larsson 018-25 84 75
E-post: valbered@uss.nu
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USS verksamhet
December-Juni

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

December
10 Lucia PUB
12 USS-aktuellt nr 4 distribueras
31 Kl 23:59 Vakt- o aktivitetslista läggs ut i klubbhuset

2012 Januari
1 Sön Vakt- o aktivitetslista läggs ut
9 Mån SM1201
10 Tis Kurs Förarintyg 1
12 Tor Kurs Kustskepparintyg 1
13 Fre Manusstopp
17 Tis Kurs Förarintyg 2
17 Tis Fyrishov; Ungdomssek
19 Tor Kurs Kustskepparintyg 2
24 Tis Kurs Förarintyg 3
25 Ons Expedition 19-20
26 Tor Kurs Kustskepparintyg 3
27 Fre Kurs VHF-intyg 1
31 Tis Kurs Förarintyg 4

Februari
2 Tor Kurs Kustskepparintyg 4
3 Fre Kurs VHF-intyg 2
6 Mån USS-akt distr påbörjas
7 Tis Kurs Förarintyg 5
9 Tor Kurs Kustskepparintyg 5
10 Fre Kurs VHF-intyg 3
11 Lör SM1202 budgetering
14 Tis Kurs Förarintyg 6
16 Tor Kurs Kustskepparintyg 6
17 Fre Kurs VHF-intyg examination
20 Mån SM1203
21 Tis Kurs Förarintyg 7
22 Ons Expedition 19-20
23 Tor Kurs Kustskepparintyg 7

USS-KALENDARIUM
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24 Fre Kurs VHF-intyg reservtid
28 Tis Båtmässa 3/3, sista anmälningsdag
28 Tis Kurs Förarintyg 8
29 Ons Vaktlistan tas in

Mars
1 Tor Kurs Kustskepparintyg 8
3 Lör Båtmässa, veteranerna
6 Tis Kurs Förarintyg 9
8 Tor Kurs Kustskepparintyg 9
10 Lör Årsmöte m PUB
12 Mån SM1204
13 Tis Kurs Förarintyg 10
14 Ons Expedition 19-20
15 Tor Kurs Kustskepparintyg 10
16 Fre Manusstopp
20 Tis Kurs Förarintyg Examination
22 Tor Kurs Kustskepparintyg Examination
25 Sön Solskensgrill
27 Tis Kurs Förarintyg Reservtid
29 Tor Kurs Kustskepparintyg Reservtid

April
4 Ons Expedition 19-20
10 Tis USS-akt distr påbörjas
10 Tis SM1205
11 Ons Expedition 19-20
18 Ons Expedition 19-20
25 Ons Expedition 19-20
28 Lör Sjösättn kvarter 1-3
29 Sön Sjösättn kvarter 4

Maj
2 Ons Expedition 19-20
5 Lör Sjösättn kvarter 6-7
6 Sön Sjösättn kvarter 5
7 Mån SM1206
9 Ons Expedition 19-20
9 Ons Sjösättn kvarter 8; 16-20
10 Tor Sjösättn kvarter 8; 16-20
12 Lör Vårbrytning, eventuellt
12 Lör Vaksalatorgevent; ungdomss.
19 Lör Klintenstädning
20 Sön Klintenstädning
20 Sön Sprint-Cup
21 Mån Vagnar t ESK
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23 Ons Expedition 19-20
23 Ons Medlemsmöte
24 Tor Varvsstädning
25 Fre Varv Grovstädning
30 Ons Expedition 19-20

Juni
2 Lör USFS Stadseskader
11 Mån SM1207
13 Ons Expedition 19-20
16 Lör USS-regatta
17 Sön USS-regatta
22 Fre Midsommar på Klinten
23 Lör Gubb- o gumsegling
25 Mån Prel; Klintenläger startar
30 Lör Prel; Klintenläger slutar

INFORMATION FRÅN VARVET.

Hösten är här, det är grått och mulet och snart kommer snö och kyla. Tänk
så skönt att då ha båten tryggt uppställd på varvet. Men, gör gärna ett besök
där då och då under vinteruppehållet för att titta till din båt, kanske prata lite
med den, och kontrollera att ingenting hänt.

För kännedom får du redan nu reda på viktiga datum
under våren, så du kan boka upp din kalender.
Sjösättningsdagar under våren 2012 enligt nedan:

Kvarter 1 2 3 28 april Start kl 06.00
Kvarter 4 29 april Start kl 07.00
Kvarter 6 7 5 maj Start kl 07.00
Kvarter 5 6 maj Start kl 07.00
Kvarter 8 9 maj Kl 16.00 - 20.00
Kvarter 8 10 maj Kl 16.00 - 20.00
Reservation för eventuella ändringar som vi ej råder
över.

Listor med tider när du skall vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före sjösättningen.
Samordnad transport av vagnar till ESK:s varv den 21 Maj, kl 18.00-19.00.
Varvsstädning den 23 maj kl 18.00.
Vagnar och material, överblivet vid städningen, skrotas den 25 Maj
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Varvet
USSs varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 270 båtar. Där
finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med
lyftkapacit på 5 ton, el och vatten. För varvet svarar varvschefen, vice varvs-
chef och kvartersbasar. Uppställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet.
Se stadgar och ordningsregler för varvet.

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 vik-
tigt, 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 flyttas 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, ben-

sin etc) eller andra lättantändliga vätskor. TÄNK PÅ BRANDFARAN.
• Används värmefläkt i båten skall den vara bevakad vid användning och FÅR INTE LÄMNAS PÅSLA-

GEN ÖVER NATTEN. TÄNK ÅTERIGEN PÅ BRANDFARAN!
Allan Pettersson

Varvschef

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

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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Aktuella E-postadresser

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 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

Funktion Namn E-postadress
Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu
Hamnchef Jan Olsson hamn@uss.nu
Informationsansvarig Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu
Intendent Jan Lundmark intendent@uss.nu
Kappseglingsansvarig Pär-Bertil Eklund kapps@uss.nu
Kassör Bo Anjou kassor@uss.nu
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Helen Carlson klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Anders Juhlin klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Kursansvarig Bo Anjou kurs@uss.nu
Ordförande Lars-Eric Söderström ordf@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Leif Engqvist, Nils Iggström sekr@uss.nu
Sekreterare Leif Engqvist, Nils Iggström info@uss.nu
Ungdomsansvarig Rolf Spörndly ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Lars-H Ericsson valbered@uss.nu
Varvschef Allan Pettersson varv@uss.nu
Veteranskepparansv Rolf Wreedh veteran@uss.nu
Vice Ordförande Olle Jarstad vordf@uss.nu
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Ännu en båtsommar har passerat. Detta är en sammanställning
över hamnvakten sommaren 2011.

Hamnvakten 2011

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten – 2 personer varje natt – från 30
april till 1 oktober, klockan 21.00 – 05.00.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla
”vaktrapporter” som skrivs. Bra jobbat!
Vakterna har under sommaren vid ett flertal
tillfällen motat iväg obehöriga, oftast från
vågbrytaren där de tar sig in vid staketets slut,
förtöjt om många dåligt förtöjda båtar och dä-
rigenom räddat dessa från skador och skador
på grannbåtarna.
Vi har i sommar inte haft inbrott eller skade-
görelse på varken båtar eller parkerade bilar på
parkeringen.

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat
på kvittenslistan efter att ha läst vaktinstruk-
tion.

Rondellträffen 22:00
Vi ska alltid träffa de andra vaktande perso-
nerna från klubbarna ESK och UMS vid ron-
dellen kl 22:00. Det är viktigt att vi i USS är
ett gott föredöme och kommer till träffen.

Tillfällig el
Ni som använder tillfällig el i hamnen ska
skriva in er i pärmen i vaktkuren, i annat fall
kommer hamnvakten att dra ur el-kabeln.

Stickprov
Stickprov har utförts vid fem tillfällen, av
vaktchefen eller via pålitliga ombud. Vid alla

tillfällena var bägge vakterna samlade i vakt-
kuren och alerta. Bra förståelse av uppdraget!

Byte av vaktnatt
Bosse Anjou har bra kontroll på alla byten
som sker under våren och hur det påverkar
den slutgiltiga vaktorganisationen.
Vill man byta vaktnatt efter att lista över vak-
torganisationen är fastställd, kontakta och
kom överens med någon av dina klubbkamra-
ter om detta.
Skriv också in ändringarna i vaktorganisa-
tionslistan.
Obs! Varken Bo Anjou eller jag bedriver
någon vaktbytarförmedling.

Missade vaktnätter
2011 var ett normalt år när det gäller missade
vaktnätter. 12 personer har missat sina
vaktnätter, jämfört med 10 stycken förra året.
För samtliga som missat vaktnätterna, av
någon anledning, skriver upp tre vaktnätter för
2012:
Natt 1 - En natt för den missade natten

2011
Natt 2 - En ordinarie natt för 2012
Natt 3 - En extra natt
Till nästa år, hoppas jag, att ännu färre ”mis-
sar” sin vaktnatt.

Välja vaktnatt
Ni vet väl att USS är den enda båtklubb där
man själv får välja sin vaktnatt.

Jan Hoffman
Vaktchef
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Hamnvakten 2012
Välj din hamnvaktsnatt
Upsala Segel Sällskap är den enda båtklubb som tillåter bryggplatsinnehavaren att välja hamn-
vaktsnatt frivilligt.
Det sker i klubbhuset under januari och februari i en tydligt uppmärkt pärm

HAMNVAKTEN 2012.

Välj vaktnatt så tidigt som möjligt, fredagar och lördagar brukar ta slut redan under nyårshelgen.
Den som inte väljer vaktnatt frivilligt erhåller en natt som är ledig.
Missad vaktnatt 2011

Den som missat sin vaktnatt 2011 skriver upp tre vaktnätter för 2012:
Natt 1 - En natt för den missade natten 2011
Natt 2 - En ordinarie natt för 2012
Natt 3 - En extra natt
Till nästa år, hoppas jag, att ännu färre ”missar” sin vaktnatt.
Aktivitetsarbete
Påminner samtidigt om att fylla i pärmen för aktivitetsarbete samtidigt.

Vaktchefen
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KLASSISKT VAR OCKSÅ att lägret var fullbokat med
kölista igen efter ett par år med skral efterfrå-
gan (tänk på att anmäla er i tid nästa år!). Det
var varmt och fint väder. Det var bleke och lätt-
vind mest hela veckan. Ända tills det gällde att
kryssa ut ur hamnen i hård motvind vid avslut-
ningsseglingen just när föräldrarna kom för att
titta.
DET VAR MYCKET sol och bad och det var simprov
mellan bastubryggan och hamnen. Det var ut-
flyktssegling. Det var Rosersberg och det var
Norsholmen. Det var vattenskidor.
DET VAR SEX intensiva dagar då Optimist- och
606sglarna seglade inte en, inte två och inte tre
timmar …. utan många timmar varje dag.
OCH ATT TRÄNING ger resultat visade sig på av-
slutningsseglingen. Man kunde ha sina tvivel på
att de yngsta verkligen lärt sig segla efter en

vecka med svaga vindar och mycket bad. Men
när det verkligen gällde, då man fick åskådare
på klipporna på lördagen – ja då blev alla lika
förvånade av en fantastisk uppvisning i både
Optimist- och 606-klassen.
I ÅR TILLFÖRDES EN extra krydda till livet på sjön.
Utanför Klinten hölls IF-SM och halva veckan
fylldes sjön av segel. Och vid varje aktivitet
gällde det att räkna ut var kappseglingsbanan
skulle läggas så att inte någon båt från seglar-
lägret förirrade sig in på tävlingsområdet.
I ÅR DEBUTERADE Bengt-Ove Rustas som vux-
enledare och stjärnkock. De ledare som gjorde
själva seglingarna var Hampus Nilsson,
Maria Turesson, Mattias Bertolino, Cata-
rina Vegerfors och Christina Spörndly.

Rolf Spörndly

Klinten-lägret 2011
Klintenlägret i år var ett klassiskt Klintenläger. Ett läger med alla
de inslag som gör att man bara inte kan vara utan det när man väl
börjat vara med. Till det klassiska bidrog att Eva och Rolf
Spörndly arrangerade lägret igen.

En av de gånger de blåste i lite extra var på hemvägen från Norsholmen
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VINDFÖRHÅLLANDENA för tävlingen var goda med
ostligt på lördagen och sv. på söndagen.
Vinnare i respektive klass blev.
606, Conny Kjellberg / Olle Jarstad USS.
Nepptunkryssare, Nils Virving / Björn Ribb-
hagen SSK.

IF, JOHAN ÅQVIST / PETER SANDBLOM USS,
Finnjolle, Stefan Nordström KKF
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).

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

dgent, 32 båtar togs upp under 50 min med
vår fasta kran.
ELEONOR BERTZE med medhjälpare hade som
vanligt stenkoll på förplägnaden med regatta-
middag på Skarholmen, grillning efter slut-
förda seglingar under dagarna och frukostar.
Bästa USS:are blev Conny Kjellberg / Olle
Jarstad.

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 FIN 1 från Åländska Segelsällskapet.

Resultaten finns i sin helhet på www.uss.nu

För kappseglingssektionen
Kjell, Kurt och Pär-Bertil

USS-Regattan och 606-SM
2011

USS-Regattan /Forsbergs minne genomfördes den 11-12/6 med 54 st
startande båtar
18 st 606:or, 18 st Finnjollar, 10st Neptunkryssare och 8st IF-Båtar
Startfältet är det största som USS-Regattan samlat på senare år.

Resa mars 2012 till
”Allt för sjön”

Sidan 31

Titta i aktivitetspärmen och
sätt upp er på de arbeten som
finns utlagda.
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KM 2011
USS öppna KM seglades i 606-klassen, Neppare och LYS i år. IF-båtarna hade tydligen tagit ut
sig helt vid SM och kunde inte ställa upp med de tre deltager som stipuleras för att få utgöra en
egen klass i KM. Istället för ett ordrikt referat av seglingarna tänkte jag i år istället bjuda på lite
detaljerad rundningsstatik, noggrant noterad av Anne Annerhed på startfartyget. Men först re-
sultatet, grattis Micke och Charlotte i 606 och LYS samt Staffan och Birgit i Nepparklassen:
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FÖRARINTYG

Kursledare Owe Hammarström
Ant delt.: Max 12 deltagare

Omfattning 10 tillfällen om vardera
3 lektionstimmar

När
Tisdagar kl 19.00

Start
10 jan USS-Klubbhus

Kostnad
1000 kr + Examinationsavgiften 300 kr

KUSTSKEPPARINTYG

Kursledare Owe Hammarström
Ant delt:: Max 12 deltagare

Omfattning 10 tillfällen om vardera
3 lektionstimmar

När
Torsdagar kl 19.00

Start
12 jan USS-Klubbhus

Kostnad
1000 kr + Examinationsavgiften 350 kr

VHF-INTYG

Kursledare Tomas Wenkel
Ant delt.: Max 20 deltagare

Omfattning 3 tillfällen om vardera
3 lektionstimmar

När
Fredagar kl 19.00

Start
27 jan USS-Klubbhus

Kostnad
500 kr + Examinationsavgiften 300 kr

För samtliga kurser tillkommer
kostnader för kursböcker

Anmälan:

* Mail till kurs@uss.nu med KURS i ärende-
raden. OBS personnummer skall anges för
varje anmäld deltagare

* Telefon Bo Anjou 018-42 50 56

Styrelsen

USS
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USS-Kurs information våren 2012

På grund av ett beklagligt misstag blev införandet av kursdatum i förra
numret felaktigt. Nedan kommer de korrekta startdatumen.

Med hopp om överseende /Red



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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I strålande höstsol samlades eskaderdeltagarna
9.30 i hemmahamnen. Eskaderledaren Sten
Larsson informerade om dagens aktiveter.
Han uppmanar alla med flaggspel att sätta upp
det. Gemensam avresa kl 10.00. En mäktig syn
på Ekoln med alla båtarna på rad i den vackra
höstsolen.
Vid 12-tiden var alla båtarna samlade vid Is-
landsfallet i Uppsala. Brovakten vid Kungs-
ängsbron var vänlig att väntade in de sista bå-
tarna som efter en liten grundstötning i det
grunda Övre Föret blev försenade.
På bryggan i Uppsala bjöd USS på läckra
smörgåsar och kaffe. Båtägarna bjöd nyfikna

förbipasserande att stiga ombord och sitta i
sittbrunnen och njuta av båtlivet i hamn.
Strax efter 14 startade återresan längs Fyrisån
mot Varvet med ett kort depåstopp. Därefter
gick färden mot klubbholmen Sävby Klint.
Klubbmästeriet och Klintengänget hade ord-
nat med en välsmakande buffé.. Det servera-
des i öns hamn i den fina paviljongen. Det var
skönt att sitta under tak.
Alla deltog i en boulturnering. Det blev många
skratt och trevligt mingel i den mörknande
höstkvällen.

Tack till alla som bidrog till en lyckad
Höst-Eskader.

Höst-Eskader den 3 september 2011
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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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Vår kära granne
Så har då Skaris äntligen fått avloppet från restaurangen nedgrävt
och anslutet till det kommunala avloppet. Det innebar vissa svårig-
heter att nå klubbhuset, men det var det värt. Tyvärr är marken
fortfarande impregnerad med dofter en tid framåt, men vi vet nu
att det bara kan bli bättre.
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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.nu”

����

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

Avgifter vid sen uppsägning och vid ej betald avgift i rätt tid.
Ej betald hamn- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr
Sen uppsägning av hamnplats t.o.m. 31 mars 200 kr
Uppsägning av hamnplats, 1 april – 15 juni 1/2 hamnavg. återbetalas
Tom hamnplats, som kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni 1/2 hamnavg. återbetalas
Uppsägning av hamnplats efter 15 juni Ingen avg. återbetalas
Uppsägning av varvsplats efter 15 augusti Ingen avg. återbetalas

Avgifterna debiteras vid påminnelse eller vid nästa aviseringstillfälle .
Styrelsen

Meddela om ni har bytt båt det senaste året för planeringens skull. Skall ni inte ha plats hela året
utan vill hyra ut i 2:a hand? Meddela då Janne (v. hamnchef) Tel 0736-29 12 96, 018-69 55 16
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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

Fredagen 13 januari

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

Resa mars 2012
”Allt för sjön”

Dags igen för den stora Båtmässan

Lördagen 3 mars

Bussresa från UKK - Storgatan, kl 900
Eller frånICA Vilan kl850

Pris: Buss inklusive inträde
250 kronor

Anmälan till:
Rolf Wreedh: 018-713391

Allan Pettersson: 018-309318
Peter Zaine: 018-346191

Arrangör: USS Veteranerna



FÖRENINGSBREV

B
SVERIGE

PORTO BETALT

RETUR TILL:
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
SKARHOLMEN, 756 53 UPPSALA

Komplett spa från originalet Jacuzzi 
inklusive frakt och 
installation 99.000:- 

Nu är det spadagar på Ekeby Bruk! Det firar vi med att erbjuda SPA J-270 
för 99.000:- inklusive moms (ordinarie pris 146.509:- inklusive moms). 
I priset ingår även frakt, installation, igångkörning och grundläggande 
utbildning.*  

Ekeby Bruk ingång A4          Telefon 018-50 40 45          info@ekebybruk.se          www.ekebybruk.se   
Öppettider: Måndag - Fredag: 09.00 - 18.00, Lördag: 10.00 - 15.00        
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