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ORDFÖRANDE

Ännu är det lång tid kvar av båt-
säsongen och vi kan fortsätta
njuta av båtlivet, de flesta har
haft semester och nu ser vi

framemot en fin höst.
Jag har suttit som ordförande i sex måna-

der och det har hänt mycket under denna
tid, det har varit både spännande och in-
tressant men även tråkiga händelser har tyvärr passerat.
Jag har dock känt mycket stor respons från er medlem-

mar, övriga styrelsen, men även från förre ordföranden
Lasse Söderström, och det är med värme i bröstet som jag
fortsätter mitt värv.

Idrottsplats Vaksala torg och Olympic Day
Den 12 maj deltog USS tillsammans med ESK och UKF
för att genomföra ”Idrottsplats Vaksala torg” och ”Olym-
pic Day” som Upplands idrottsförbund anordnat tillsam-
mans med Sveriges Olympiska Kommitté.
Tyvärr hade vi vädret emot oss även i år så intresset att

prova på segling var svalt. Men det kom några själar och be-
sökte våra representanter från de tre klubbarna i alla fall.
Rolf Spörndly från USS och Klas Elwinger från UKF

gjorde en betydande insats i busvädret denna dag.
Inför Olympic Day hade USS, Upplands kanotförening

(UKF) och Ekolns Segelklubb (ESK) ett mycket trevligt
och givande samarbete. Representanter för USS var Tommy
Gustavsson (Informationsansvarig), Rolf Spörndly (Ung-
domsansvarig) samt undertecknad.
Jag hoppas vi i framtiden kan utveckla detta samarbete

vid liknande evenemang.

Kappseglingen
Tyvärr fick USS inte SM i expressbåtar 2013 som vi hade
hoppats på men vi har genomfört andra kappseglingar
under säsongen som gått. Bland annat har USS genomfört
Sprintcupen för 606 båtar den 20 maj.
Jag vill också lyfta fram USS-regattan där 40 båtar ställde

upp den 16 – 17 juni. USS var placerade på förstaplatser
både i Nepparklassen som vanns av Staffan och Birgit Ek-
lund, samt av Mickael Gelin och Charlotte Bornudd som
vann 606-klassen. De hade inte vädrets gudar med sig pre-
cis med både regn och dålig vind. Bra jobbat!
Dessutom har SM för IF-båtar gått på Orust, Johan

Åqvist från USS kom 6:e plats bland ett tjugotal båtar.
606 SM gick i Marstrand, där Micke Gelin och Charlotte

Gelin Bornudd kom på 13:e plats. De hade de fina place-
ringarna 1:a, 2:a och 3:a men också några djupdykningar.
Glädjande var att en juniorbesättning med Rebecca Sim-

son deltog. Friskt satsat och mycket modigt.
SM i Neptunkryssare går i Gävle helgen v 34 där Staffan

och Birgit Eklund samt Christer och Myran Olsson deltar.

Kvällseglingarna har även de genom-
förts på försommaren med varierande
resultat och skiftande antal på båtar
som deltagit. Jag beundrar den frenesi
som de kappseglingsintresserade med-
lemmarna lägger ned på sitt intresse.
Ett annat trevligt inslag vad gäller

segling är Mats Wahlbergs initiativ till
söndagsseglingarna, som utövades under hela försomma-
ren. Alla som har varit intresserade av att lära sig mer om
segling och spinnakerträning har varit välkomna att delta
med 606 båtar som USS håller med.
Mycket innovativt av Mats, jag hoppas detta kan utvecklas

och få fler engagerade i klubben.
Sedan har vi ”Sextio plussarna” för både damer och her-

rar som börjat träffas på onsdagsförmiddagar för att segla
och ha trevligt. Detta bidrar också till en levande klubb med
inspirerande verksamhet.

Sjölekis och Klinten lägret
Glädjande för i år var att ungdomssektionen tog upp Sjöle-
kis, efter att det legat i träda några år. Jag var själv nere i
hamnen och såg de uppfyllda barnen och tränarna i full ak-
tion, det kändes härligt och hoppfullt att se dem. Det är
viktigt att vi får föryngring inom seglingens konst i USS för
att trygga vår framtid.
En mer utförlig artikel om övningarna kan ni läsa om på

annan plats i tidningen.
Även Klintenlägret genomfördes i år under ledning av

Rolf Spörndly, den veckan löpte väl förutom att en av
klubb-båtarna gick sönder.

Lunch med Hamngruppen
På försommaren blev jag bjuden att inta lunch med hamn-
gruppen bestående av Niklas, Mattias och Jon samt deras
handledare Fredrik och Carola.
Det var en mycket givande måltid där jag fick tillfälle att

prata med alla, vädret var vackert, maten smakade ypperligt
och humöret var på topp.
Jag fick erfara att samarbetet mellan USS och Hamngrup-

pen via kommunen fungerar mycket bra. Hamngruppen
sköter sig själva under ledning av Fredrik och Carola.
Men om de undrar över något har de ett stort stöd hos

framförallt Intendenten Jan Lundmark som tillsammans
med Klubbmästaren Anders Juhlin hade ordnat denna trev-
liga tillställning.

Avslutning
Jag vill avsluta med några ord på vägen till alla medlemmar.
Som jag nämnde i början av denna artikel har det inträffat
beklagliga händelser under mina första månader som ordfö-
rande.
Detta är något som styrelsen tagit hand om, men det har

Vid rodret Mari-Ann Larsson
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Medlems-
möte
I klubbhuset
kl 1900

Onsdag 14
november

Om ingen fråga inkommit ges informa-
tion, och i en paus blir det lite fika.

Efter pausen får vi lyssna på en
föredragshållare.

Platsen är USS Klubbhus (N 59° 46.936', E 17° 37.625')

MEDLEMSMÖTEVID RODRET

fått mig att tänka på hur vi människor behandlar varandra.
Jag tycker och försöker leva efter, att man skall behandla
andra som man vill bli behandlad själv. Detta gäller såväl i
USS som i övriga livet.
Jag tackade ja till ordförandeposten för att jag ville göra

något för klubben, USS är en välskött och fin båtklubb
som vi kan vara stolta över. Men detta sköter sig inte
självt, det är alla engagerade människor i klubben som bi-
dragit, utan er skulle det inte fungera.
USS har inte till skillnad från vissa andra klubbar arvo-

dessystem, alla som jobbar för klubben gör det ideellt,
alltså utan ersättning. Det gäller såväl om man är styrelse-
medlem, kvarters bas på varvet eller ingår i Klintengrup-
pen.
Alla dessa människor, funktionärer, styrelsemedlemmar

och övriga frivilliga lägger alltså ner mycket tid och arbete
på klubben för att de vill ge sitt bidrag. Alternativet är att
vi blir en Marina och lejer bort arbeten som skall göras.
Men då blir avgifterna betydligt högre.
Vi har ett antal pensionärer som lägger ned hela sin själ i

vår klubb, och många kanske tar dessa för givet men jag är
mycket ödmjuk inför dessa personer. Det är inte självskri-
vet att man skall jobba för klubben bara för att man är
pensionär, det finns annat i livet som är viktigt och måste
prioriteras.
Även vi som fortfarande är kvar i yrkeslivet men är enga-

gerade i klubben, kan vara trötta på fredagen efter en lång
arbetsvecka men tar ändå gräsklipparen och klipper gräs-
mattorna på Klinten, eftersom vi vet att det måste göras.
Vi har som sagt en synnerligen välskött klubb på alla sätt

och vis, detta gäller både vår ekonomi, våra byggnader,
hamnen, varvet och Klinten.
Men även vår ungdomsverksamhet och kappseglings-

verksamhet är välvårdade funktioner. Det finns bara en
förklaring till detta och det är alla engagerade medlemmars
förtjänst.
Under semestern med vår båt längs Östersjöns kust be-

sökte vi andra båtklubbar och klubbholmar med varie-
rande kvalité. Då kunde jag inte låta bli att göra jämförel-
ser med USS.
Jag kan bara konstatera, vi skall vara stolta över att vara

medlemmar i USS.

Med hopp om en fin höst och fina båt upplevelser önskar jag alla
medlemmar allt gott, och sköt om er och varandra.

Mari-Ann Larsson
Ordförande

Kurser våren 2013
Intresseanmälan

USS planerar att genomföra ett antal kurser
under våren 2013.

För att erhålla ett bättre beslutsunderlag så öns-
kar vi att erhålla intresseanmälan för de som vill
gå någon eller några kurser ur följande kursut-
bud:

Förarintyg (1 dag/vecka - 10 veckor)
Kustskepparintyg (1 dag/vecka - 10 veckor)
VHF-intyg (1 dag/vecka - 3 veckor)
HLR (Hjärt-Lungräddning) (en eller flera tillfällen)

Intresseanmälan är inte bindande!

Skicka e-post till sekr@uss.nu



September
4 Mäklarhörnet cup 6 ESK
6 X-Kvällsseg. u spinn USS
9 Knut Fredings Minne

(distanssegling) ESK
11 Estelle cup 7 ESK
13 USS cup 3 USS
23 Höstcupen/Estelle cup 8 ESK

Oktober
7 Hjertmans sprint Cup ESK

6 USS-AKTUELLT nr3 2012 uss hemsida: www.uss.nu

KALENDARIUM

September
15 Lör Racerbåtstävling
15 Lör Utställning vaggor
19 Ons Expedition 19-20
22 Lör Uppt KV 6-7
23 Sön Uppt KV 5 + 2 (platser 1-11)
26 Ons Expedition 19-20
29 Lör Uppt KV 1-3
30 Sön Uppt KV 4

Oktober
02 Tis SM 10
03 Ons Expedition 19-20
12 Fre Planeringsresa styrelsen
13 Lör Planeringsresa styrelsen
15 Mån Städning/Golvvård
16 Tis Städning/Golvvård
17 Ons Städning/Golvvård

November
06 Tis SM 11
09 Fre Manusstopp USS-akt. nr 4
14 Ons Medlemsmöte
121 Ons Expedition 19-20

December
04 Tis SM 12
08 Lör Julbord - Funktionärer
10 Mån USS-Aktuellt distribueras
12 Ons Julbord Veteraner
15 Lör Lucia-pub

Kalendariet

Kappseglingsprogram
ESK,USS och SXK

Under försäsongen fram till midsommar har
USS genomfört två banlagda kappseglingar
Sprintcupen
SPRINTCUPEN GENOMFÖRDES söndagen den 20:e maj i hyggligt
väder med lätta vindar. Seglingarna är uppdelade i två klasser
Junior- och Seniorklass. Vinnaren i juniorklassen får ett wild
card till finalen för seniorer och har alltså chansen att vinna
bägge penning-priserna.
I ÅRETS SPRINTCUP DELTOG endast sju besättningar, vilket är
hälften av deltagarna från året före.
USS ställer upp med 606:or iordninggjorda för kappsegling,
landservice med servering, lottnings- och resultatservice samt
sjöorganisation.
LANDORGANISATIONEN sköttes med bravur av Rolf Spörnly
ensam – ett mycket gediget arrangemang för mycket få delta-
gare.

USS regattan
USS REGATTAN GENOMFÖRDES 16-17 juni numera enligt tradi-
tionen i regnväder bägge dagarna.
VINDEN VAR PÅ lördagen någorlunda stabil mellanvind från
nordost. Söndagens något lättare vind vred sig under dagen
från nord till sydost. Seglingsledningen behärskade situationen
och fick till tre bra seglingar.
38 BÅTAR KOM TILL START. 10 st 606:or. 10 st Neppare och 18 st
Finnjollar. Gästande båtar var 21. Vanligtvis brukar USS Re-
gattan ha ett femtiotal deltagare, i år var dock 606-klassen re-
ducerad till hälften av vad som är brukligt.

Resultat
Micke Gelin/Charlotte Gelin Bornudd i 606 klassen hade en
serie om 5 segrar, 1 tvåa och 1 trea. Helt suveränt seglat! Tvåa
Martin Angnsell från Stockholm. Hård strid i Nepparklassen
mellan Staffan/Birgith Eklund och Christer/Myran Olsson.
Vann gjorde Staffan/Birgith med endast 1 poäng.
Gammal är äldst i Finnjolleklassen. Vann gjorde Mikael Brandt
med marginal före Henrik Rydell båda från UKF. Som synes
bara Uppsalabåtar i topp

Sprintcupen och
USS regattan

Nya Cykelbron - snart
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USS

Klubbmästeriet

Lucia Pub
Lördag 15 december

klockan 1800
i USS klubbhus

Rikligt med mat och dryck
som vanligt

och till självkostnadspris

Vi Bjuder på glögg och pepparkakor

Med vänlig hälsning
Anders Juhlin
Klubbmästare

Gunga på Klinten
Den eminenta gungan är skänkt av

Efter slitsamt grävande och mycket tur – räds-
lan var att stöta på berg innan man nått behöv-
ligt djup – kunde en nöjd Rune, klintenchef, in-
viga den nya attraktionen.

Gungeligung men snälla Rune..... .....äntligen får barnen ta över.
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VARVET

Varvet

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

v.Vchef 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 05 073-997 57 95
KV 7 Mahan Stanley 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

Hösten 2012

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 270 båtar. Där finns tillgång
till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacitet 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.
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UPPTAGNING

Kv 8 13-14 sept Kl 15.00 – 19.00
Kv 6 7 22 sept Start kl 07.00
Kv 5 & Kv 2(plats 1-11) 23 sept Start kl 07.00
Kv 1 2 3 29 sept Start kl 06.00
Kv 4 30 sept Start kl 07.00

I sedvanlig ordning kommer, ca 2 veckor före, listor med närvarotider för upptag-
ning anslås på anslagstavlorna i hamnen och på varvet.
Kran är beställd, men viss reservation göres för datumändringar vi ej kan råda över
beroende på tillgänglighet av kran.

Har Du frågor, kontakta Din kvartersbas.(se föregående sida)

12 Sept kl 18.00 Återtransport av vagnar från ESK.
15 Sept kl 10.00. Obligatorisk närvaro – utställning av vaggor

Kallelse till aktivitetsarbete kommer via e-post

• I båtarna får under varvsperioden ej förvaras: gasoltuber, lösa dunkar med
bränsle (diesel, bensin etc) eller andra lättantändliga vätskor.

Tänk på brandfaran.

Allan Pettesson
Varvschef

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

Upptagningsdagar 2012Något Du som båtägare måste
tänka på när Din båt står på
varvet:

• Alla uppställningsanordningar
måste vara märkta med namn och
aktuellt telefonnummer VÄL SYN-
LIGT. Märkningen är en säkerhets-
åtgärd för medlemmarna om
något skulle hända, och inte minst
viktigt för att underlätta städ-
ning/vår och utställning/höst.

• Varvsgruppen kommer att ge-
nomföra en besiktning av samtliga
uppställningsanordningar och där
dessa befinns vara dåliga, kommer
ägaren kontaktas för åtgärd.

• Ej märkta uppställningsanord-
ningar debiteras 300 kr.

• Alla master som förvaras i mast-
skjulet måste vara märkta med
namn och telefonnummer. Spri-
dare skall vara avmonterade. Inga
master får ligga kvar på bockarna
utanför mastskjulet. De bör flyt-
tas snarast möjligt.

• Används värmefläkt i båten skall
den vara bevakad vid användning
och får inte lämnas påslagen över
natten. Tänk på brandfaran.

• I miljöstationen finns fat som
skall användas för olja och glykol.

• Båtägare skall själva lämna sina
uttjänta batterier till återvinnings-
station.

• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver Du el i större omfattning.
Kontakta varvschefen för ett avtal
om el.

• Vid svetsningsarbeten eller använ-
dande av vinkelslip på varvet gäl-
ler reglerna för HETA ARBETEN.
Svetsningsarbete måste alltid an-
mälas till varvschef eller vice
varvschef före igångsättande.
GLÖM EJ BRANDSLÄCKARE. 08-718 30 60

Gransegel
SEGLING ÄR ETT NÖJE
VI TAR HAND OM RESTEN

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 30 
september till varvet 
mellan 11:00-13:00.
Välkommen.
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USS

Sedan fick de närvarande titta på bild-
spelet om USS. Bildspelet visar hur USS
bildades 1907 och hur dagens verksam-
het ser ut.
Ansvariga för de olika verksamhets-

områdena informerade om sina områ-
den.

Ordinarie möte
Sedvanligt ordinarie medlemsmöte med
sammanlagt ca 35 medlemmar närva-
rande började kl 19.30.
Från mötet kan följande nämnas:

Intendent Jan Lundmark informerade om
den nya versionen av avfallsplanen. T ex
får vi inte förvara ”farliga ämnen” utan
att vi har produkt och säkerhetsdatablad
för dem.
Sophantering, vi får enbart kasta det

som står på respektive kärl. Övrigt
”skrot” får vi själva ta till kommunens
återvinningscentraler.
Ungdomsfunktionären Mats Wahlberg be-

rättade om ungdomssektionen. I som-
mar kommer man att ha sjölekis för de
minsta under en helg. Efter midsommar
blir det seglarläger på Klinten för ung-
domar i åldern 10 – 15 år.
Klubbens 606:or och optimistjollar

finns till utlåning för klubbens medlem-
mar.

Medlemsmötet 2012-05-23

Mötet inleddes 18.00 med information till de 11 nya medlemmar
som hörsammat den särskilda inbjudan. Ordförande Mari-Ann
Larsson hälsade deltagarna välkomna och inledde med en kort
information och presenterade sig och övriga styrelsen.

Jan Lundmark

Mari-Ann Larsson
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MEDLEMSMÖTET

Plangruppen genom Lasse Söderström be-
rättade att det inte händer så mycket för
tillfället. Inga planer för utbyggnad av
hotell eller marina just nu. Vad gäller
varvet så ser det ut som om vi får ha det
kvar. Diskussioner förs om eventuell
annan användning av marken sommar-
tid.
Sjömack, det finns inga konkreta pla-

ner för närvarande.
En medlem frågade om djupet vid

varvet. Klubben planerar att återställa
djupet men arrendet löper bara på ett år

i taget vilket gör det svårt
med större investeringar.
Kassör Bo Anjou bad

om att vi ska meddela
adressändringar och
meddela e-postadresse

Föredraget
Efter kaffepausen var det dags för An-
ders Bergström att presentera navigations-
appen Seapilot. Anders är vd för True
Heading som har utvecklat appen i sam-
arbete med Stockholm Radio. Seapilot

använder sig av Sjöfartverkets sjökort
men man kan även köpa till sjökort för
grannländerna.
I Seapilot visas AIS-mål, dvs alla

större fartyg och de mindre som har
AIS-sändare. AIS fungerar bara när man
har mobiltäckning. Seapilot finns för
Ipad /Iphone men ska komma för

andra system.

Anders avtackades med
blommor och applåd.

Refererade gjorde Nils Iggström.

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40



Mellan klockan 10.00 – 11.00 var det sed-
vanliga prydandet av Majstången, som
smyckades med både löv och blommor
till allas glädje.

DÄREFTER VAR DET DAGS för sill-lunchen
som intogs med alla tillbehör i pavil-
jongen och på bryggtorgen samt på gräs-
mattan för att alla skulle få plats. Det till-
kom båtar med glada människor under
hela dagen.

Barnen uppskattade vikarierande Sjörö-
varfabbe Lars Sjölund, som fick ställa upp
eftersom ordinarie hade fått förhinder.
För tredje året i rad vann Linus Sjölund
som träget klätt ut sig i år igen, tyvärr
hade inte övriga barn uppfattat att de
skulle vara utklädda.
Det var ganska många båtar som tagit sig

ut till Klinten, ca 40 stycken, och alla som
var där hade trevligt. Sammanlagt var vi
ca 100 personer som var med och firade.

Stämningen höjdes något och vid 15-
tiden var det dags för jordgubbstårta och
kaffe. Därefter var det dags för dans runt
Majstången och det var många glada sjä-
lar som ställde upp med underhållningen
för de som satt och tittade på.

Volleybolltävlingen värdesattes mycket, vi
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Midsommar
på Säby klint
Det traditionella midsommarfirandet på Säby klint (Klinten) blev
lyckat även i år med ett stålande vackert väder.

Vikarierande Sjörövarfabbe Lars Sjölund gjorde en brilli-
ant insats för barnens skull.

Brandsprutan stod redo på plats ”in case of fire”

Rune - Master of Klinten.

Efter idogt letande hittade man till slut guldtackan, vad kan den innehålla månne?
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MIDSOMMAR

Här står Sjörövarfabbe med de barn som var med, men som synes bara en utklädd, Linus Sjölund som kammade hem första priset för tredje året i rad.

Sjörövarflaggen satt också på plats! Klintenhamn. Även båtarna hade midsommarskrud.
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MIDSOMMAR

Rebecka och Ebba binder kransar.
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MIDSOMMAR

På eftermiddagen samla-
des alla för att inta
fika.....

.....i gröngräset. Även hundarna njöt av att umgås!!!!
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MIDSOMMAR - DANS

Dans runt majstången genomfördes med både hopp och sång under ledning av Marita Iggström.
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MIDSOMMAR - VOLLEYBOLL

Den prestigefyllda seglingstävlingen ”Gubb och Gumm” från 1929 genomfördes på midsom-
mardagen, men det var tyvärr bara gubbar som ställde upp. Vinnare i år blev Sten Larsson
som här stolt tar emot vandringspokalen från förra årets vinnare Sven-Åke Carlsson.

Beundrande
fans?

Vinnaren valde att själv hoppa i plurret istället för att bli ikastad.
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Boule-vinnarna Linus och Albin. (OBS! Saftflaskorna tillhör någon annan!)

Kräftfest på Säby klint
2012-08-11

Vi var ca 35 båtar (lika många som på Midsommarafton)
vi åt kräftor o räkor (en som "förpestade" med surströmming)
vi sjöng snapsvisor och solen sken.
Lars Sjölund ordnade Boule spel och det var 23 lag med 2 personer i
varje, efter 41 matcher vann två 10-åringar, Linus o Albin!
Det var mycket allsång och dans på bryggan.

En riktigt lyckad kräftskiva.
Lena vid pennan
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KRÄFTFEST

>>
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STARTEN VAR SATT till kl 10.00 och med spänd förväntan ki-
kade seglingsledningen ömsom ut över sjön och in i alla vikar
på jakt efter en krusning på vattenytan och ömsom i cyber-
rymden på SMHI, Yr, Windguru. Men till slut åkte ”Apan”
upp och alla övergick till ett mer avslappnat väntande.
UNDER TIDEN STIFTADE vi lite bekantskap med alla de nya del-
tagare som efter Micke Brandts och Mats Wahlbergs entusi-
astiska mejl anmält sig. Nytt i år var ju att en hel del finnjolle-

seglare kommit till vårt KM, t.o.m. från Stockholm. Totalt
var det 15 båtar som nu väntade på vind.
DET TOG FRAM TILL klockan 13 innan en krusad vattenyta låg
så länge att vi tordes skjuta igång första seglingen. Allra
längst inne i viken mot Flottsund. Finnjolleseglarna var dock
vid det laget så rastlösa att de startade ett eget litet race med
masterstart som de dock gav upp och seglade/paddlade hem.
Fem båtar, hade tålamod att invänta den riktiga starten vid
halv tvåtiden. Det var 4 606:or och en Mamba 29:a. Det
kanske är lite lättare att ha tålamod och vänta in vind när
man är en besättning på mer än bara rorsman som i finnjol-

len.
I FÖRSTA SEGLINGEN segrade Sebastian Berg och
Markus Bergström med Kurt Sjöberg/Uno
Almgren på andra plats. Johan Nyberg/Mat-
sWahlberg kom trea, Tomas Andén/Taljana
Schwan fyra och Per-Bertil Eklund/Kjell Matts-
son fick sista platsen efter en DNF.
NU HADE VINDEN kommit för att stanna och vi
körde igång en andra segling trots att den utlo-

vade ätsoppan redan stod framdukad av Pia. I andra seg-
lingen tog Nyberg/Wahlberg samt Eklund/Mattsson revanch
och placerade sig etta och två. Första seglingens segrare
Berg/Bergström kom trea och Sjöberg/Almgren sist i mål,
Andén/Schwan i Mamba 29:an kom inte till start.
SAMMARÄKNAT TOG därmed Johan Nyberg med Mats
Wahlberg som gast hem KM-bucklan i både 606-klassen och
i SRS som det numera heter istället för LYS.

KM 2012
USS klubbmästerskap genomfördes lördagen den 25 augusti. Förut-
sättningarna var mer typiskt ”Ekolnigt” än vanligt. Ganska varmt, rätt
soligt och en spegelblank vattenyta.

Mats Wahlberg kollar tiden och Johan Nyberg håller kur-
sen inför andra start i KM 2012. De vann starten, seg-
lingen och därmed KM totalt i en av klubbens båtar. Man
behöver inte ha en en båt för att vinna KM.
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DEN UPPMÄRKSAMME läsaren av UNT kunde på midsomma-
raftonen läsa om att en uppsalaseglare hittat en drivande
mina på Mysingen i Stockholms södra skärgård. Det var
Johan Sjöberg och hans hustru Lena som hittade minan och
ställdes inför frågan: - Vart ringer man?

JOHAN TOG EN BILD på minan och skickade den till kompisen
Stefan Nilsson som har ett förflutet som marinofficer på

nedlagda ytattackflottiljen vid Berga och som nu befann sig
för midsommarfirande på Marinens och Sjövärnskårens

gamla sommarhamn Märsgarn, söder
om Berga. Med bilden som underlag
ringde Stefan till Marintaktiska kom-
mandot på Försvarsmaktens Högkvarter
och anmälde saken.
TELEFONLEDES FICK Johan ett önskemål
från Högkvarteret om han kunde ligga
kvar en stund tills bevakningspersonal
från Berga kunde ta över. Så skedde
också och efter cirka 30 minuter kom en
mindre bevakningsbåt med två man ut
och övertog bevakningen.
SENARE DROG EN tyngre enhet från
Berga in minan i en skyddad vik där den
sprängdes utan fara för någon.
DET VISADE SIG ATT minan var en gam-
mal svensk övningsmina som slitit sig.
Den innehöll sprängmedel men ingen
tändladdning. Den skulle inte ha
sprängts om någon seglat på den men
en snabbare båt kunde ha fått sådana
skador, av de utstickande hornen, att
den kunde ha sjunkit.

Ingemar Nilsson

USS

USS:aren Johan Sjöberg hittar drivande mina

Mysingen

Johan Sjöbergs bild på den drivande minan. Bilden som skickades till
Försvarsmakten. Foto: Johan Sjöberg

Så ser minan i sin helhet ut. Denna mina finns som monument på ön Märsgarn. Foto: Ingemar Nilsson

Johan Sjöberg letar flera minor under bryggan !(?) Nejdå. Han har anlänt till midsom-
marfirande på Märsgarn och har tappat grilltången som har glidit ned under bryggan.
Stefan Nilsson assisterar. Foto: Ingemar Nilsson
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LARS-ERIK ”LASSE” SÖDERSTRÖM

Tillbakablick 2005 – 2011 del 1/2

2005
ETT ÅR MED NYA VÅGBRYTANDE PONTONER.
USS BLIR AV SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET
UTSEDD TILL EN UNGDOMSVÄNLIG KLUBB.
FINA KAPPSEGLINGSFRAMGÅNGAR.
Året börjar med att de havererade
vågbrytarna den 15 januari kan bärgas till
varvet genom en omfattande insats av
medlemmar och en inhyrd bogserbåt.
Detta skedde precis innan isen lade sig
och man törs knappt tänka på vad som
skulle ha kunnat hända om vågbrytarna
drivit in mot bryggorna.

Årsmötet
Genom stadgeändring beslutades att ung-
domsansvarig blev ledamot i styrelsen
och att eskaderchef ersattes med beteck-
ningen kappseglingsansvarig. Ingen av
dessa har utsedd suppleant. Kappseg-
lingssektion och ungdomssektion bildas
(fem personer i vardera förutom ansva-
riga) och sektionerna utser själva vem
som skall fungera som suppleant vid
möten.
Hedersmedlemmar blir avgående vice
ordförande Bo Hagman, 2004 års
svenska mästare i IF-klassen, Staffan Ek-
lund och Gunnar Bohlin. Christer Ohls-
son som ingick i besättning har tidigare
blivit hedersmedlem i samband med SM-
guld i 606-klassen.
Mari-Ann Pettersson (nu Larsson) ersatte
Bo Hagman som vice ordförande. Jan
Sigmert ersätter Michael Eriksson som

vice hamnchef och ”Maggie” Annerhed
blir ny vice klubbmästare efter Kajsa
Elgh.
Ulf Hedlund och Uno Almgren ingår i
styrelsen från och med årsmötet som
ungdomsansvarig respektive kappseg-
lingsansvarig.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att in-
förskaffa nya vågbrytande pontoner efter
det att årsmötet informerats om förut-
sättningarna. Bo Anjou och Allan Pet-
tersson som redan gjort sonderingar runt

detta får fortsatt förtroende att inom sty-
relsen arbeta vidare med detta.

Övrigt i verksamheten
Ungdomssektionen har verkligen fått ett
lyft bl a genom att USS av Svenska Seg-
larförbundet utsetts som ungdomsvänlig
klubb. Ekonomisk satsning görs för
inköp av 606-båtar med bidrag från SSF.
USS anordnar Klintenläger och Räk-kör
genom Rolf och Eva Spörndlys insatser.
Två seglarskolor med 606-båtar (vår och
höst) för ungdom och vuxna genomför-
des med klubbens ungdomar som in-
struktörer.
Lennart Wallin som varit mycket engage-
rad i utvecklingen av USS:s ungdomssek-
tion avlider i en allt för tidig ålder och
med detta mister USS, förutom en kam-
rat, även en stark kraft inom USS:s ung-
domsutveckling.

Seglarprofilen vid Bergaskolans högsta-
dium fortsätter med USS som en av sam-
arbetsparterna.
Vid SM för IF-båtar i Marstrand blir det
stora framgångar för USS. SM-Guld till
Staffan Eklund med besättningen Göran
Bohlin och Christer Olsson. SM-Silver till
Fredrik Mattsson med besättningen
Johan Lindau och Mathias Eklöv.
Ingemar Nilsson är sjörövare för barnen
i samband med midsommarfirandet på
Klinten. Firandet gynnades av ett mycket
fint väder.

Nya vågbrytare på plats
Vecka 35 innan höststormarna, kommer
de nya vågbrytande pontonerna på plats,
efter att de sjösatts vid Flottsund. De
gamla pontonerna hade innan dess dels
destruerades genom medlemsinsatser,
dels att vi lyckades sälja två skadade pon-
toner. De nya pontonerna som inköptes
från Rixö till ett pris av 1,6 miljoner kr är
betydligt kraftigare än de tidigare som
stormen tog för oss. USS tar ett lån på 1,2
miljoner och höstens medlemsmöte be-
slutar om höjda preliminära hamnavgif-
ter samt en extra hamnavgift så att de
vågbrytande pontonerna skall vara till
fullo betalda inom högst fem år.

Som ordfö-
rande har jag ti-
digare i USS-ak-
tuellt redovisat
tillbakablickar
under mina år i
USS och styrel-
sen 1980 –
2004. 1980 -
1999 fanns i
USS-aktuellt för
år 2000 nr 1 och 3-4. Den senaste tillbaka-
blicken sträckte sig år 2000-2004 och re-
dovisades i nr 1-3 av USS-aktuellt för år
2005.
Min avsikt är att spegla verksamhetsåren
2005 – 2011 eftersom jag i samband med
årsmötet 2012 avgick som ordförande.
Förhoppningsvis kommer mina efterträ-
dare att på ett liknande sätt göra tillbaka-
blickar och det kan i det sammanhanget ha
ett visst historiskt värde.

Ur Lars-Eric ”Lasse” Söderströms perspektiv
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Förstamötet omSkarholmsområdet
I slutet av året kallade kommuntjänste-
män berörda klubbar till ett samrådsmöte
på Restaurang Skarholmen avseende
planförslag för Skarholms- och Vårdsät-
raområdet. Uppsala Sjösportföreningars
samarbetskommitté (USFS) lämnade i
samråd med båtklubbarna ett yttrande till
Uppsala kommun med anledning av sam-
rådsmötet.
Detta var startskottet till en följetong för
USS och de andra båtklubbarna gällande
vår framtida situation i Skarholmsområ-
det. Det konstaterades att kommunens
tjänstmän inte hade någon som helst kän-
nedom om gällande hamnkontrakt och
annat som berör Skarholmsområdet.

2006
ETT ÅR DÄR PLANER OCH FÖRSLAG OM
SKARHOLMOMRÅDET INLEDS. VETERANEN
OCH DEN SANNE USS:AREN STIG JANSSON
AVLIDER TILL STOR SAKNAD FÖR OSS ALLA.
FÖRBEREDELSERNA FÖR USS:S 100-ÅRSJUBI-
LEUM PÅGÅR.
Årsmötet
Årsmötet avhölls den 11 mars i klubbhu-
set och en extra hamnavgift på 500 kr be-
slutades för att de vågbrytande ponto-
nerna skulle vara betalda inom en
femårsperiod. Satsningen på våra ungdo-
mar fortsätter med bl a inköp av en RIB-
båt att användas i verksamheten. 606-
båtar är också inköpta med bidrag från
Svenska seglarförbundet.
Det avsattes också pengar till Klubbmäs-
teriet och informerades om utgivande av
jubileumsbok inför USS:s 100-årsjubi-
leum 2007. Förberedelserna för detta har
påbörjats.
Beträffande valen så blev Nils Iggström
vice sekreterare efter Johnnie Jeppas och
Anders Juhlin ersatte Annie Jeppas som
klubbmästare. Tommy Gustavsson blev
webbansvarig tillsammans med Christer
Olsson. Rolf Wreedh och Peter Zaine tar
ansvaret för veteranskepparna. Det utde-
lades som vanligt ett antal Silvernålar för
25-årigt medlemskap och diplom med
tennmugg till vissa avgående befattnings-
havare.

Veteraner, ungdomochkappsegling
Veteranskepparna ordnar grillafton i sam-
band med kvällssegling på altanen utan-
för klubbhuset och profilerar sig också
med andra aktiviteter.
Ungdomssektionen är mycket aktiva med
optimistseglarkurs, Klintenläger, Räk-kör,

seglarskola 606:or för ungdom och
vuxna, kvällsseglingar optimist för de
yngsta och 606:or för de äldre ungdo-
marna. Som kronan på verket genomförs
i maj seglingar för 606-båtar utanför
klubbhuset med mycket publik.
Kappseglingsansvarige Uno Almgren gör
tillsammans med kappseglingssektionen
mycket fina arrangemang med Slottsrun-
dan och Kräftköret. Fina nya idéer och
mycket bra kringarrangemang. För tredje
året i rad vinner Staffan Eklund SM för
IF-båtar. Gastar var Göran Bohlin och
Christer Olsson. Mästerskapen hölls i Ar-
kösund. Conny Kjellberg får bronsmedalj
i VM som taktiker i J80.

Övrigt minnesvärt
En profil i Upsala Segel Sällskap, Stig

Jansson, avlider vid 75 års ålder. Stig var
en av eldsjälarna till USS:s jubileumsbok
och det är tack vare Stig som så mycken
historia och dokumentation om USS
kunnat tas fram. Stig fick aldrig uppleva
den färdiga produkten, Seglare vid Fyris,
blev klar andra halvan av året 2006.
Ulf Freding skänker en ansenlig summa
pengar till USS som skall delfinansiera ju-
bileumsboken.
Sommaren gick till en av de vädermässigt
absolut finaste på åratal. Midsommarfi-
rande som vanligt på Klinten, men nu har
Ingemar Nilsson avsagt sig Sjörövarska-
pet och lagt uniformen i USS:s förråd så
att någon annan kan efterträda honom.

Komplett spa från originalet Jacuzzi   
inkl. frakt och installation 

99.000:-

Nu är det spadagar på Ekeby Bruk! Det fi rar vi med
att erbjuda Jacuzzi SPA J-270 för 99.000:- inkl. moms. 
OBS! Ordinarie pris 153.822:- I priset ingår även frakt, 
installation, igångkörning och utbildning.*  

Nu är det spadagar på Ekeby Bruk! Det fi rar vi med 

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 - 14.00        
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Ägarna till Restaurang Skarholmen
mycket drivande i planerna avse-
ende Skarholmsområdet
Beträffande kommunens planer för Skar-
holms- och Vårdsätraområdet kunde det
vid höstens medlemsmöte informeras
om att båtklubbarna hade fått möjlighet
att framföra synpunkter vid ett speciellt
möte med kommunen. Det framgår att
de nya ägarna till Restaurang Skarholmen
är mycket drivande i frågan.
Båtklubbarna har framfört information
till kommunen om att de förslag som på-
verkar båtklubbarnas arrendeområden
inte kan accepteras och att det är viktigt
att man inte rör den ungdoms- och
kappseglingsverksamhet som bedrivs.
Det har också poängterats att klubbarnas
verksamhet inte är av marinakaraktär.
Medlemsmötet godkände handlägg-
ningen av ärendet och gav styrelsen man-
dat att fortsätta på den inslagna vägen.

2007
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP 100 ÅR. STAFFAN
EKLUND MED BESÄTTNING TAR SITT FJÄRDE
RAKA GULD I SM FÖR IF-BÅTAR.
Redan i början av året syns USS:s 100-
årsjubileum i skyltfönstret Turistbyrån på
Fyris Torg. Uno Almgren och Mari-Ann
Pettersson (nu Larsson) samarbetar med
Uppsala kommun, Idrottsstaden och
Blomsterstaden (Linné 100 år) med
marknadsförig av vårt 100-årsjubileum.

Årsmötet
Årsmötet beslutar om stadgeändring med
utökande av arbetsplikt för hamn- och
varvsplatsinnehavare från 5 till 8 timmar,
samt beslut om att vid ej utfört aktivi-
tetsarbete skall aktivitetsavgift som be-
stäms av årsmötet erläggas. Inga nya för-
ändringar i styrelsen.
Det som händer är att Kurt Sjöberg går in
i kappseglingssektionen som ersättare för
Britt-Inger Nyberg och Olle Jarstad blir
ny sammankallande i valberedningen
efter Bo Hagman. Allan Pettersson och
Pär-Bertil Eklund får USS:s guldnål för
50-årigt medlemskap.

100-årsfirandet
Många engageras i USS:s jubileumsfi-
rande som inleds i maj med Öppen hamn
för allmänheten den 26 maj. Vid bryg-
gorna låg båtar som representerade 100
års segling. Information ges om respek-
tive båttyp. Prova på-seglingar, bildspel i

klubbhuset m m. Arrangemanget var
mycket välbesökt av allmänheten i det
fina vädret.
På kvällen var det jubileumsmiddag med
220 personer på Restaurang Skarholmen
med uppvaktningar från förbund och
klubbar. Vid middagen utdelades också
personliga utmärkelser. Middagen blev
dock inte riktigt vad vi hade tänkt oss ef-
tersom restaurangen inte klarade åtagan-
det på ett fulländat sätt. Detta insåg man
också och notan reducerades kraftigt före
betalning.
Söndag den 27 maj bjöd också på strå-
lande väder med båtutställning vid bryg-
gorna på samma sätt som dagen innan
och 606-cup utanför klubbhuset med
mycket publik. Kappseglingen följde
sedan upp med USS:s jubileumsregatta
den 9-10 juni med många deltagare.
Jubileumsåret innehöll också SM för nep-
tunkryssare den 1-5 augusti. Det kan
nämnas att neptunkryssarklassens gal-
jonsfigur Nils Virving var i klubbhuset
den 6 mars och höll ett underhållande fö-
redrag om neptunkryssaren.
100-årsjubileumet avslutades den 15 sep-
tember med en eskader uppför Fyrisån
som avslutades på Säby Klint. Ett år då
många USS-are ställde upp på ett fantas-
tiskt sätt för genomförandet av ett värdigt
100-årsjubileum.
Ungdomssektionen hade två seglarkurser
606:or för ungdom och vuxna samt två
optimistseglarveckor för optimist ungdo-
mar 7-12 år. Detta förutom kvällsträ-
ningar och Klintenläger.

Kappseglingsframgångar
För fjärde året i rad vann Staffan Eklund
SM för IF-båtar i Råå och Hälsingborg
med gastarna Gunnar Bohlin och Chris-
ter Olsson. Besättningen har verkligen
bevisat att man har klarat olika typer av
vatten, insjö i Uppsala, västkust i Mar-
strand, ostkust i Arkösund och nu senast
Öresund. De nämnda herrarnas kapps-
eglingsprestation under året blev inte
sämre av att man tog 2:a platsen med ut-
ökade besättning av Conny Kjällberg vid
seglingen Mästarnas mästare i Sandhamn
den 20-21 oktober – alla svenska mästare
möter varandra i segling med samma båt-
typ.
Staffan Eklund, Göran Bohlin och Chris-
ter Olsson fick för övrigt 3.000 kr för
bästa seglarprestation i Uppland. Heder-
värt att de skänkte den summan att under
3 år utbetalas 1000 kr till ungdom som

under året främjat seglingssporten.

Avloppslukt i hamnen. Byggnads-
nämnden ger tillstånd till anlägg-
ande drivmedelsstation i Skar-
holmsviken
Under jubileumsdagarna i hamnen kunde
det förmärkas en odör i hamnen som
ledde till en anmälan till miljökontoret för
utredning. Lukten visades sig komma från
Restaurang Skarholmen och dess mycket
föråldrade avloppssystem. Detta skulle
visa sig bli en långbänk.
Uppsala kommuns byggnadsnämnd be-
viljade under sommaren bygglov för en
sjömack på andra sidan viken vid USS:s
hamn. USS överklagade byggnadsnämn-
dens beslut till länsstyrelsen. Detta bero-
ende på att läget var mycket utsatt för
vind och sjö vilket skulle riskera att vår
avloppsledning som går över viken skulle
kunna skadas.
Läget gjorde också att in- och utsegling i
vår hamn skulle bli mycket besvärlig både
för våra ungdomar och kappseglare. En
hel del kraft lades ner i detta. USS in-
stämde med att Uppsala behöver en sjö-
mack men att placeringen var mycket
olämplig. Länsstyrelsen tog till sig av
USS:s uppfattningar i frågan och upp-
hävde byggnadsnämndens beslut. Bygg-
nadsnämnden fick allvarlig kritik från
länsstyrelsen. Det hela fortsatte med att
mackägaren överklagade till länsrätten.
Detta innebar fler yttranden och skrivel-
ser från USS:s sida i ärendet.
Under året hände inget mer avseende
kommunens planer beträffande Skar-
holms- och Vårdsätraområdet.

2008
PLANARBETET KOMMUN OCH BÅTKLUB-
BARNA PÅBÖRJAS PÅ ALLVAR I EN POSITIV
ANDA. UNGDOMSSEKTIONEN HAR UTBYTE
MED MAKEDONIEN OCH I 606-KLASSEN BLIR
DET SM-SILVER.
Året börjar med en isfri januari månad
och den 20 januari sjösätter Micke Gelin
sin 606-båt och tillsammans med Christer
Olson blir det segling i vintersol, tempe-
ratur +1 grad och vind 2-4 meter i se-
kunden.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 15 mars och Per Rang
avgick som Klintenchef och hans syssla
togs över av Rune Larsson. Vice Klinten-
chef blev Sten Larsson. Uno Almgren av-
gick som kappseglingsansvarig och val-
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beredningen hade inte lyckats få fram
någon ny ansvarig. Kappseglingssektio-
nen utökades med en person och med
största sannolikhet kommer sektionen att
fungera tillfredsställande.
Christer Olsson avgick som webbansva-
rig och den sysslan övertogs av Tommy
Gustavsson som till sin hjälp får Mattias
Jansson. Anna Bertze och Anders Lars-
son gick in i ungdomssektionen. Per Rang
blev hedersmedlem och i övrigt skedde
sedvanlig avtackning av funktionärer och
25-årsnålar utdelades.

Komplettering av vågbrytande
funktion
Under våren pålades i öppningen mellan
de nya vågbrytande pontonerna och ång-
båtsbryggan i syfte att ta bort vågskval-
pet. En mobilkran kördes ut på
udden och pålar slogs ner med
hjälp av lufthammare. Arbetet
utfördes av ett antal pensione-
rade USS:are och Jan Hoffman
som ännu inte uppnått pen-
sionsåldern.

Ungdomsverksamhet med
utbyte Makedonien och
kappsegllingsframgångar
Ungdomssektionen anordnade
kvällsseglingar för optimist och
606:or samt veckokurs för opti-
mister under försommaren. Juni
och augusti anordnades veck-
oseglingskurser med 606:or för
ungdom och vuxna. För första

året sedan starten på 80-talet genomför-
des inget Klintenläger och vi hoppas på
ett återupptagande nästa år. Seglarskole-
verksamheten med Bergaskolans högsta-
dium fortsatte.
Hösten 2007 ansökte USS, genom Gus-
tav den V:s minnesfond om att få ett ung-
domsutbyte med Makedonien. I maj åkte
Anna Bertze och Linn Johansson till
Ohrid i Makedonien och deltog i deras
verksamhet under en vecka. I juni kom
tre makedonska ungdomar med en ledare
till USS och deltog i USS:s och UKF:s

verksamhet. Utbytet var mycket uppskat-
tat av alla och alla deltagare var mycket
nöjda.
Kappseglingsmässigt noteras att Conny
Kjellberg och Olle Jarstad tog hem sil-

vermedaljerna vid SM för 606:or i Ox-
elösund och att Staffan Eklund och
Christer Olsson blev 2:a vid seglingar om
neptunkryssarpokalen i Piteå.
Möten med kommunen om Skarholms-
området i en positiv anda
Uppsala kommun har under året haft
kontakter med samtliga segelklubbar runt
Skarholmen för att i samarbete med båt-
klubbarna utveckla området till gagn både
för klubbarna och kommuninnevånarna.
I augusti hölls ett möte mellan båtklub-
barna och Uppsala kommun med repre-
sentanter från stadsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret, fritids- och naturkon-
toret och gatu- och trafikkontoret. De
träffar och möten som varit under året
har verkligen förts i en positiv anda och
samarbetsmässigt varit mycket givande.
Samtliga ser optimistiskt på den framtida
utformningen av Skarholmsområdet.
Länsrättens beslut om sjömacken
Länsrätten har under året fattat beslut om
sjömacken på andra sidan Skarholmsvi-
ken. Länsrätten gick på samma linje som
länsstyrelsen och beslut fattades om att
sjömacken inte fick anläggas på den plats
som tidigare godkänts av stadsbyggnads-
kontoret. Beslutet överklagades inte av
mackägaren vilket innebar att länsrättens
dom vann laga kraft. Sjömacken, som ald-
rig blev tagen i bruk, skall tas bort och
samma sak gäller utlagda sänken.
Övrigt
Den anmälan som USS gjorde till miljö-
kontoret angående avloppslukten som
vid vissa tillfällen finns i hamnen har hi-
tintills inte lett till några konkreta åtgär-
der.
En hösteskader anordnas uppför Fyrisån
med ett flertal deltagande båtar. Återresa

med avslut på Klinten.
Höstens medlemsmöte av-
löpte med sedvanliga pris-
utdelningar. I samband
med USS:s 100-årajubileum
skänkte Ulf Freding en
halvmodell av en neptunk-
ryssare att utdelas till nep-
tunkryssarklassens segraren
vid USS-regattan. Under
2008 seglades det för första
gången om priset och Ulf
kunde vid höstmötet dela
ut priset till ESK:aren Reine
Svensson, som tog första
inteckningen i det ständigt
vandrande priset.
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USS

Våra sextioplussare har tagit tillvara en underbar dag på Säby Klint för att
umgås och äta gott. De har träffats och seglat på onsdagsförmiddagar.

Segling 606 för 60+
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60+

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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USS har sedan säsongen 2009 tillämpat källsortering av sopor
i hamnen. Anledningen till beslutet att övergå till källsortering
var dom.
”Föreskrifter om avfallshantering” som kommunen utfär-
dat. Dessa föreskrifter tvingar klubben att teckna avtal avse-
ende sortering och hämtning av sopor enligt fast schema al-
ternativt efter avrop.
Vi som är ansvariga för denna del av medlemsservicen inom
klubben, tvingas konstatera att det fortfarande finns medlem-
mar som inte tar sitt ansvar och följer de regler som finns.
Inför säsongen 2013 hoppas vi att samtliga medlemmar är so-
lidariska och följer de anvisningar för sophantering som finns.
Sopkärlen är avsedda för hushållsavfall som uppkommer i sam-
band med båtlivet.

• På kärlen finns tydliga dekaler för vad som får läggas i re-
spektive kärl.

• Komposterbart skall vara v’l paketerat.
• Förpackningar skall vara väl ursköljda och torra.
• Engångsgrillar skall tömmas från kol innan de läggs i kärl
för plåtförpackningar.

Sopkärlen är INTE avsedda för nedanstående typer av produk-
ter. Dessa skall lämnas på någon av kommunens återvinnings-
stationer.
• Metallskrot
• Större emballage typ kartonger, frigolit etc.
• Färgburkar med innehåll (Farligt avfall).
• Oljedunkar med kvarvarande oljeskvättar (Farligt avfall).
• Blybatterier (Farligt avfall).
• Trävirke
OBS! Inget avfall får ställas utanför sopkärlen. Om det

är fullt - ta med er soporna hem.
Intendenturen/Janne Lundmark

60+

Intendenturen sophantering

SEGLA MÄLAREN
Boken segla mälaren är inte bara en hyllning till Mä-
laren, utan också den enda guide man behöver över
sjön. Vare sig man seglar, åker motorbåt, paddlar
kanot eller färdas landsvägen.
Här finns strandhuggen vid Mälarens stränder och
öar, från Stockholm till Köping, från Uppsala till Ma-
riefred. Här finns den historiska tillbakablicken till vi-
kingatid, stormaktstid och 1700-tal. Här finns se-
värdheterna, hamnarna, sjökrogarna, båtklubbarna

och deras uthamnar, förfat-
tarna som skrivit om sjön, vad
som händer på olika platser
och praktiska tips.
Pris USS-medl. 200kr
Best. till: tommy@uss.nu
med namn, adress.och tele-
fonnummer eller ring:
018-10 51 00

Om boken
"Segla Mälaren är mycket mer än
en seglingsbeskrivning. Den är
snarare en historisk skildring över
innanhavet Mälaren, sett från
vattnet. Författaren Claes Lindahl
tar oss med i sin Magnifik Midget
Sara och guidar oss segelvägen mel-
lan 1700-talsslott och industristä-
der vid Mälarens stränder."
Segling nr 7/2011
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KLINTEN

I SOMRAS TOGS EN gammal traditon upp
igen, Sjölekis. Det är en kort seglingskurs
för barn från 8 år och uppåt. 7 ivriga ny-
börjare gav sig i kast med mast, bom,
spribom, roder, skot, centerbord, styr-
bord, babord och alla andra konstiga ord
på en segelbåt. Och redan efter ett par
timmar satt de i varsin optimistjolle.
PÅ LÖRDAGEN HÄNGDE regnet i luften och
vinden var i sort sett obefintlig. Det är
rätt bra att lära vänja sig vid att styra och
hantera en optimistjolle när den inte far
om kring som ett äggskal i vinden hela
tiden. Andra dagen lyste solen och vin-
den kom. Då inleddes dagen med torr-
segling på bryggan. Man kan då i lugn
och ro få träna på hur man stagvänder
(slår). Det gäller att styra, ducka för bom-
men, byta sida på båten och byta hand för
skotet och rodret. Allt på en gång. Och
fort ska det gå. Genom att sätta opti-
mistjollen på en vagn som man vrider
mot vinden så kommer bommen farande

precis som när man är
på sjön.
EFTER LITE TRÄNING på
bryggan gavs sig alla ut
i den byiga och ibland
rätt starka vinden i
hamnen för att segla på
riktigt. Redan efter ett
par timmar kunde nästa
alla segla fram och till-
baka utan svårigheter.
Och trots att det var
nära så välte ingen.
SÖNDAGEN avslutades
med att vi alla åkte ut
med motorbåten för att
sitta på ”proffsen”. Det
var kappsegling på sjön
där en deltävling i Upp-
landscupen avgjordes
för E-jollar, Laser och
Optimistjollar.

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

Sjölekis 2012

Gubb och Gummseglingen

Olle Jarstad kör kärran när Hannes Gäreskog ska göra en stagvänding under en
”torrseglingsövning”. Sanna Sanner tittar på och väntar på sin tur.

Årets Gubb & Gumm blev i brist på
gumms, ett polärt evenemang.
En vinnare kunde dock utses och stolt in-
nehavare av pokalen detta år blev Sten
Larsson (se s.17) som tog emot vand-
ringspokalen från förra årets vinnare
Sven-Åke Carlsson.

Det åtråvärda priset
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USS klubbhus
Som medlem i USS har Du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus

för egen privat fest 1 okt - 30 april. Det kostar 1500 kr per tillfälle.
kontakta:

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

Säljes!
Motorbåt Marieholm HT

4,90x1,90

motor Volvo penta 70HK lång-
rigg.

4 kojplatser inklusive dynor.

Rikligt med instrument.

Nytt kappell.

Ligger vid Regal Marin
En ägare

Paul Åslund
Tel hem 018-401095
Mobil 070-5792632

Information om nya stadgar och
ordningsregler finns

på hemsidan: www.uss.nu

USS-Veteranernas
julbord

Onsdagen den 12 december klockan 18.00
samlas vi i klubbhuset för att ha en trevlig

kväll tillsammans.

Snart är julen här och det innebär julbord i klubbhuset.
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!

Stort julbord, glögg, kaffe och kaka.
Priset för detta är 210:- kronor.

Osa senast den 10 december
Välkomna till en trevlig kväll i vårt klubbhus!

Bindande anmälan till:
Rolf Wreedh Tel. 71 33 91
Allan Pettersson Tel. 30 93 18
Peter Zaine Tel. 34 61 91

Angående jollestället

Ni som har en jolle i jolleställen och inte

har märkt den med namn och telefon-

nummer, kommer att få jollen klassad

som ägarlös.

Ställen är inte avsedda för ”evighetsför-

varing” utan behövs för aktiv verksam-

het. Enligt paragraf 6 i ordningsreglerna

för hamnen skall samtliga jollar vara

märkta.

Kontroll av märkningen kommer att ske

under hösten, och de jollar somm saknar

märkning kommer att betraktas som de

saknar ägare och övergå i USS ägo.

Intendenturen
Janne Lundmark
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Kampanj - till den 25 november 2012Kampanj - till den 25 november 2012

5mx10m Nr 7983-510 (960.-) 790.-
6mx12m Nr 7983-612 (1480.-) 1 290.-

4mx6m Nr 7982-46 (420.-) 360.-
6mx8m Nr 7982-68 (825.-) 690.-
6mx10m Nr 7982-610 (998.-) 850.-
8mx12m Nr 7982-812 (1490.-) 1 250.-

Formskuren presenning, Proflex
Inklusive ankarstropp, reparationstejp

och bärväska (endast formskuren pressenning)

Formskuren presenning, Proflex

Presenning ProflexPresenning Proflex

Armerad. Vikt ca 240g/m2.
Kraftiga öljetter, c-c 50cm.

Formad så att den är smalare i
för och akter.

Armerad. Vikt ca 240g/m2
Strömbildare Kasco

De-Icer 3400
Håller isfritt runt vinterlig-
gande båt. 230V, 550W.

Inkl 9m kabel och
upphängningslinor

Rör av aluminium.
"Klicksystem" - enkelt att montera.
Längsta rördel i systemet är 1,5m.
Rördiameter överliggare 38mm,

godstjocklek 2,1mm!
Levereras inkl praktisk

förvaringsväska.
Fem års garanti!

Ställningar till lågpris!Ställningar till lågpris!
1 990.-
6 meter
1 990.-

2 490.-
7,5 meter

3 090.-
9 meter

Vi har ett brett sortiment
med ställningar från NOA,

se vår hemsida för aktuella
priser och sortiment!

Bilden visar
Nr 7976-7

Däckställningar
7.5 meter Nr 7975-7 2 490.-
9.0 meter Nr 7975-9 2 690.-
10.5 meter Nr 7975-10 2 990.-
12 meter Nr 7975-12 3 390.-

2 490.-
2 690.-
2 990.-
3 390.-

Bilden visar
Nr 7975-10

Båtstöttor

100-140cm Nr 7964-140 1 690.-
125-165cm Nr 7964-165 1 790.-
160-200cm Nr 7964-200 1 890.-
190-230cm Nr 7964-230 1 990.-

1 690.-
1 790.-
1 890.-
1 990.-

Galvade stöttor, hög kvalite.
Med vinklingsbar träplatta.
För att få rätt höjd på stötta,
addera båtens djupgående
med höjden på kölpall-

ningen och dra ifrån 20cm

Däckställningar

Båtstöttor

2 490.-

3 090.-

Strömbildare Kasco
De-Icer 3400

790.-
1 290.-

360.-
690.-
850.-

1 250.-

6 990.-6 990.-
7969-3400 (7990.-)
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