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Verksamhetsberättele 2012
Kappseglingsprogram



Från 
start till

mål!
Söndag 24 mars

Väder- och kappseglingskurs för dig som är nybörjare och
för dig som har kappseglat några år men vill lära dig mer
Seglare från alla klubbar är varmt välkomna!

Program 24 mars
09.30 - 12.30 Kappseglingens grunder: bl a innan start, båten, mätbrev, 

trimning, besättningsarbete, start, första kryssen, taktik, 
strategi.

12.30 - 13.30 Vi bjuder på lunch.

13.30 - 17.00 Seglingsväder. Lage Larsson, seglare och meteorolog föreläser.

Kostnad: 100 kr, betalas kontant vid ankomst.

Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala.

Anmälan:  Senast 21/3 till kappseglingskurs@hotmail.com eller  
till Lars Hedbom 0761 - 33 43 29. 

Arrangör:  Ekolns Segelklubb
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J
ul och Nyårshelgerna är avverkade 
och vi blickar framåt mot en ny båt-
säsong med förväntan. Jag har snart suttit 
som ordförande i USS ett år och tycker att det har 
varit ett intressant och roligt år 

Det bästa med att vara engagerad i klubben är att man får 
stor inblick i verksamheten och lär sig mycket. Nu får vi ta nya 
tag med våra olika aktiviteter och arrangemang.

Under hösten har jag bland annat ätit julbord med vetera-
nerna, det var en trevlig tillställning som ordnats på ett bra sätt 
av de ansvariga med Rolf Wreedh i spetsen. 

Luciapuben är ett annat inslag som enligt traditionen ge-
nomförts med cirka 60 deltagare. Våra klubbmästare gör ett 
fenomenalt jobb året runt när de anordnar olika evenemang, 
heder åt dem Anders Juhlin och Catarina Larsson.

Träffen Bosön och Distriktskonferens 2012 Svenska Seglarför-
bundet (SSF)
Helgen vecka 46 anordnades Träffen på Bosön, vår representant 
från USS var Maria Thuresson, jag skulle även ha deltagit i kon-
ferensen men blev tyvärr sjuk. 

Maria rapporterade till mig att hon hade bra dagar på Träf-
fen, men hon efterlyser mer information på ungdomarnas nivå. 
Det kan jag förstå, vi vuxna pratar inte alltid samma språk som 
ungdomarna. 

Mycket av informationen handlade om samgåendet mellan 
SSF och SBU, det arbetet ligger i det närmaste i träda för närva-
rande. Man koncentrerar sig på de frågor som kommit upp un-
der hösten såsom ekonomin och demokratifrågor. 

Man kommer framöver att ordna olika möjligheter att utöva 
inflytande på på olika sätt, vilket känns viktigt eftersom en sam-
manslagning kommer att påverka alla båtklubbar på olika sätt. 
Jag återkommer i denna fråga.

Medlemsmötet i november
Ni som var med på medlemsmötet i november vet att vi hade 
en mycket intressant föreläsare, nämligen vår egen sekreterare i 
USS, Cia Gad Böckman. 

Jag tyckte mycket om hennes anförande med bilder och blev 
än mer ”taggad” till att själv göra en kanalresa ner till medelha-

vet som hon berättade om. Jag hoppas 
och tror att även ni andra som var med hade 

behållning av detta.
Till medlemsmötet den 22 maj kommer vi även att 

ha en intressant föreläsare, boka det datumet redan nu. Mer in-
formation om detta kommer i nästa nummer av USS-Aktuellt 
2013-2.

Vintervila
Det är inte bara våra båtar som ligger i vintervila utan även 
mycket av USS verksamhet har gått på sparlåga under vintermå-
naderna. Däremot fick jag rapport om att det var full aktivitet 
i klubbhuset på nyårsdagen, när medlemmarna skulle boka sin 
vakt natt.

Nytt för i år var att vaktpärmen inte lades ut förrän klockan 
12.00 på dagen och Tommy Gustavsson, vår informationsan-
svarige hade ordnat ett finurligt kö-system. Det flöt på väl och 
många har antecknat sig för sina pass.

Båtmässa
I höstas var jag och min familj på båtmässa till Gustavsberg, det 
var ett trevligt inslag i höstmörkret. Mässan var inte så stor men 
det fanns några pärlor till båtar att gå in i och drömma sig bort 
för en stund.

Dessutom har vi båtmässan den 2 mars att se framemot som 
veteranerna anordnar med bussresa enligt tradition, ännu ett 
datum att boka i kalendern. Det brukar vara en trivsam tillställ-
ning för alla inblandade.

Årsmötet
Närmast på agendan står årsmötet med pub afton lördagen den 
9 mars, jag hoppas få se många av er medlemmar på mötet, de-
taljerad info angående detta finns på annan plats i tidningen.

Väl mött på årsmötet!

Med detta vill jag önska alla en fin vår med sköna stunder på 
varvet när vårrustningen tar fart. 

Mari-Ann Larsson
Ordförande 

Vid RodRetVid RodRet
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GOTT NYTT SEGLARÅR

Skall Du inte utnyttja din hamnplats, meddela USS snarast.  
E-post:  bo@uss2.se  (1:a hand), eller Bo Anjou 018-42 50 56   

Du som har hamnplats vid Skarholmen, kom ihåg att skriva in vakt-
natt i pärmen  som ligger i klubbhuset (före 1 mars).  

Medlems- och hamnavgift,  betalas senast den 1/2
Varvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 1/6.

Vid sen betalning av hamn-,varvs-, och aktivitetsnavgift debiteras
förseningsavgift med 200 kr.  
Medlemmar som står i kö för hamn- eller
varvsplats kan även debiteras förseningsavgift.

Bild: Tommy Gustavsson



6 uss aktuellt nr 1 2013

uss

Februari   

2 lö 13:00 Styrelsemöte 2 - Budgetmöte,  Klubbhuset  
11 må 08:00 USS Aktuellt distribueras  
20 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
25 må 18:30 Styrelsemöte 3,  Klubbhuset  
27 on 20:00  Båtmässan Älvsjö - sista anmälningsdag 
28 to 20:00 Vaktlista tas in,  Klubbhuset  

Mars   

2 lö 09:00 Båtmässan  Älvsjö - bussresa 
9 lö 16:00 Årsmöte,  Klubbhuset  
  18:00 PUB i anslutning till årsmöte,  Klubbhuset  
11 må 18:30 Styrelsemöte 4,  Klubbhuset  
13 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
15 fr 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 2  
23 lö 14:00 Solskensgrill kl 14-16,  Klubbhuset  
24 sö 09:30 Väder- & Kappseglingskurs,  USS Klubbhus  
31 sö 00:00 Sommartid - ställ fram klockan  

April   

3 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
8 må 08:00 USS Aktuellt distribueras  
10 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset 
11 to 18:15 Klubbkväll hos Hjertmans 
13 lö 09:00 Klubbhus-städ,  USS Klubbhus  
15 må 18:30 Styrelsemöte 5,  Klubbhuset  
17 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
24 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
27 lö 06:00 Sjösättning kv 1, 2, 3,  Varvet  
  12:00 Varvsgrill 12-tiden,  Varvet  
28 sö 07:00 Sjösättning kv 4,  Varvet  

Maj   

4 lö 07:00 Sjösättning kv 6, 7,  Varvet  
5 sö 07:00 Sjösättning kv 5 + 2 (pl 1-11),  Varvet  
6 må 18:30 Styrelsemöte 6,  Klubbhuset  
7 ti 08:00 Vårresa till Åland, Hjalmar Brantingsgatan (Willys)  
8 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
13 må 16:00 Sjösättning kv 8,  Varvet  
14 ti 16:00 Sjösättning kv 8,  Varvet  
15 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  
18 lö 10:00 Klintenstäd,  Klinten  
19 sö 10:00 Klintenstäd,  Klinten  
21 ti 18:00 Vagnar till ESK,  USS -> ESK  
22 on 18:00 Medlemsmöte - nya medlemmar,  Klubbhuset  
  19:00 Expedition,  Klubbhuset  
  19:30 Medlemsmöte,  Klubbhuset  
23 to 18:00 Städning på varvet,  Varvet  
24 fr 18:00 Grov-städning på varvet,  Varvet  

Kalendariet
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25 lö 12:00 Örsundsbro-eskader (arr SXK),  Örsundsbro  
29 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset  

Juni   

1 lö 08:00 Vår-Eskader 
8 lö 08:00 Sjölekis,  Ekoln  
9 sö 08:00 Sjölekis,  Ekoln  
10 må 18:30 Styrelsemöte 7,  Klubbhuset  
12 on 19:00 Expedition,  Klubbhuset 
15 lö 11:00 USS Regatta,  USS  
16 sö 10:00 USS Regatta,  USS  
21 fr 12:00 Midsommarafton,  Klinten  
22 lö 13:00 Gubb- & Gum-segling,  Klinten  

September   

10 ti 18:00 Vagnar från ESK:s varv,  ESK -> USS  
12 to 15:00 Upptagning kv 8,  Varvet  
13 fr 15:00 Upptagning kv 8,  Varvet  
14 lö 10:00 Utställning vaggor,  Varvet  
22 sö 07:00 Upptagning kv 6, 7,  Varvet  
  07:00 Upptagning kv 5, 2 (platser 1-11),  Varvet  
28 lö 06:00 Upptagning kv 1, 2, 3,  Varvet  
29 sö 07:00 Upptagning kv 4,  Varvet 

Oktober 

27 sö 00:00 Sommartid upphör - ställ tillbaka klockan
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Klubbmästeriet serverade som vanligt en mängd olika smakrika 
små rätter. Vi var många som njöt av den goda maten och umgicks 
under en trevlig afton!
Tack Anders och Catarina för en trevlig kväll!

Lucia Pub
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luciapub

Natten går 
tunga fjät,
runt gård och 
stuva...

..Kring jord som sol’n förgät
skuggorna ruva.  
Då i vårt mörka hus, stiger med 
tända ljus... 
Sankta Lucia - Sankta Lucia

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40
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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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Segel m m tillverkas med hjälp av CAD-CAM
Big exklusiv segelbåt tillverkar seglen av 

Doyle Sailmakers Sweden & Finland

•	 Säljer	och	tillverkar	Nepptunkryssare	i	plast
•	 Säljer	och	tillverkar	en	moderniserad	jolle	typ	Snipe
•	 Säljer	den	mest	sålda	tvåmans	båten	RS	Feva	mfl	RS	båtar	
•	 Säljer	Pelle	Petterssons	populära	båt	C55	
•	 Stor	sortering	av	Jolle-	och	Kölbåtstillbehör
•	 Mast&Riggverkstad	Mast&Furlex&Harken	rullar	m	m
•	 Säljer	och	har	service	åt	Seldèn	Mast

Segelmakare 
Gunnar	Holmqvist
Box 36
932 21 Skelleftehamn

Besöksadr:	Killingörvägen	4
Tel:	0910-312	80
www.delfinsegel.se
info@delfinsegel.se

Delfin Segel AB

Segel-	och	Jolle	specialisten

www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår 
vinternatt glans av din fägring. Drömmar 
med vingesus under oss sia, tänd dina vita 
ljus, Sankta Lucia.

Kom i din vita skrud, huld med din ma-
ning. Skänk oss, du julens brud, julfröjders 
aning. Drömmar med vingesus, under oss 
sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
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Kappseglingsprogram 
ESK, USS och SXK 2013

    
7 maj USS träningsserie 1 USS 

14 maj USS träningsserie 2 USS 

16 maj Estelle Cup 1 ESK 

21 maj USS träningsserie 3 USS 

23 maj Estelle Cup 2 ESK 

28 maj USS träningsserie 4 USS 

30 maj Estelle Cup 3 ESK 

2 juni 6-timmars SXK 

4 juni USS träningsserie 5 USS 

6 juni Jubileumdsseglingar ESK 

9 juni Upplandscup 2 ESK 

11 juni USS träningsserie 6 USS 

13 juni Estelle Cup 4 ESK 

15-16 juni USS Regatta med Forsbergs Minne& DM  
  Nepp,IF,606 USS 

18 juni USS träningsserie 7 USS 

3-6 juli Mälarbåt och Neppar SM ESK 

13 augusti USS cup 1 USS 

15 augusti Estelle Cup 5 ESK 

20 augusti USS cup2 USS 

22 augusti Estelle Cup 6 ESK 

24-25 augusti Ekolnregattan med 606, Neptunkryssare,  
  IF, Finnjole, Tvåkronor och SRS-klasser ESK 

25 augusti 6-timmars SXK 

27 augusti USS cup3 USS 

29 augusti Estelle Cup 7 ESK 

31 augusti Öppet int. KM USS USS 

1 september 6-timmars SXK 

3 september USS cup4 USS 

5 september Estelle Cup 8 ESK 

8 september Knut Fredings Minne (distanssegling) ESK  

10 september USS cup5 USS 

12 september Estelle Cup 9 ESK 

22 september Höstcupen med Estelle Cup 10 ESK 

6 oktober Hjertman sprint Cup ESK
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USS behöver dig!
Valberedningen söker klubbmedlem-
mar som vill åta sig uppdrag som 
funktionär/förtroendevald kommande 
verksamhetsår. Särskilt stort är beho-
vet inom ungdomsverksamheten.
Om du är intresserad av uppdrag el-
ler känner någon annan som kan 
tänkas vara det, kontakta någon i 
valberedningen.
Leif Engqvist 
leif.engqvist@telia.com, 018-32 43 21
Lasse Söderström 
lars-eric.soderstrom@privatpost.se 
070-544 28 01
Bo Larsson
018-25 84 75; 070-614 44 92

Missad vaktnatt 2012
Den som missat sin vaktnatt 2012 
skriver upp tre vaktnätter för 2013:
Natt 1: En natt för den missade  
natten 2012
Natt 2: En ordinarie natt för 2013
Natt 3: En extra natt
Till nästa år, hoppas jag att ännu färre 
”missar” sin vaktnatt.
Aktivitetsarbete 
Påminner samtidigt om att fylla i pär-
men för aktivitetsarbete samtidigt.
Vaktchefen

Hej min båtvän!
 Lördag 23 mars 14.00 - 16.00 har vi 
USS´s SOLSKENSGRILL vid klubbhu-
set på Skarholmen
Vi håller till på baksidan på altanen 
mot Mälaren.
Korv, hamburgare och läsk serveras 
för ett gemensamhetspris av 10:-
Klubben bjuder på kaffe och kaka.
 
Hela familjen är hjärtligt välkommen, 
framför allt barn och ungdomar.
Förra året kom det drygt 80 personer 
så kom gärna i god tid!!!
Vi behöver många som kan hjälpa till. 
Hör av dig!!??

Välkomna!
Julle och Cina

Klubbmästeriet

Veteranerna
Vårprogrammet på sidan 21.

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.

Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se
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Ordföranden
Mitt verksamhetsår startade den 10 mars när jag 
tillträdde som ny ordförande. Det har varit en 
mycket intressant och spännande tid. Jag lär mig 
nya saker hela tiden om USS både vad som varit 
och vad som kommer att hända i framtiden. 

Min start som ordförande började inte så bra efter-
som jag var med om ett missöde och kunde tyvärr 
inte medverka när jag tog över ordförandeklub-
ban, men efter ett par veckor var jag på benen och 
kunde börja ta del av verksamheten. 

Årets höjdare har några av vår duktiga kappseglare 
stått för såsom Conny Kjellberg som var med och 
tog hem guldmedaljen i SM för J80 klassen som 
taktiker och dessutom säkrade Staffan och Birgith 
Eklund silvermedaljen vid Neppar-SM i Gävle i 
slutet av augusti

En annan höjdpunkt att uppmärksamma var USS-
regattan där 40 båtar ställde upp i juni. USS var 
placerade på förstaplatser både i Nepparklassen 
som vanns av Staffan och Birgith Eklund, samt av 
Mickael Gelin och Charlotte Bornudd som vann 
606-klassen. 

Ungdomssektionen – Kappsegling sektionen
Glädjande för i år var att ungdomssektionen tog 
upp Sjölekis, efter att den legat i vilande några år. 
Det är viktigt att vi får föryngring inom seglingens 
färdighet i USS för att trygga vår framtid för en ny 
generation seglare.

Även Klinten lägret genomfördes i år, vi får hoppas 
att den traditionen fortsätter nästa år med nya ledare 
eftersom Rolf Spörndly som gjort ett fantastiskt jobb 
under årens lopp nu lämnar över stafettpinnen.

Ungdomssektionen och Kappseglingssektionen 
fortsätter sitt arbete för att inspirera till segling på 
olika sätt genom aktiviteter och underhåll av klub-
bens båtar.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På Säby Klint vår klubbholme även kallad ”Klin-
ten” händer mycket hela tiden, man fortsätter sitt 
arbete för att bevara vår fina holme för gemenskap 
och arrangemang av olika slag.

Även varvet, hamnen och intendenturen har utfört 
olika underhållsarbeten för att behålla våra anlägg-
ningar i gott skick. Alla dessa verksamhetsområden 
gör ett utomordentligt bra jobb. 

Informationsansvarig
Informationsansvarige fortsätter sitt arbete med 
att uppdatera vår hemsida för att den skall vara 
lättnavigerad både för oss medlemmar och andra 
som besöker den.

Dessutom har USS-Aktuellt fått nytt format bland 
annat, men även många andra uppgifter ingår i rol-
len som Informationsansvarig.

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga 
arbete att skapa gemenskap med sina olika aktivi-
teter. De bidrar till trivsel och umgänge i USS som 
är ovärderlig för klubben under hela året.

Veteranerna
Veteranerna har också haft en hel del aktivite-
ter för samvaro. Det är viktigt att vi har en aktiv 
veteransektion som kan förena äldre medlemmar 
tillsammans med de yngre medlemmarna. Genom 
detta flankeras de äldres erfarenheter i kombi-
nation med att nya lärdomar kommer klubben 
tillgodo.

Samgående SSF – SBU
Det har varit några turer gällande samgående mel-
lan Svenska Seglarförbundet (SSF) och Svenska 
Båtunionen, för närvarande ligger arbetet i träda.

Om du vill veta mer i frågan kan du läsa om sam-
manslagningen både på SSF:s och SBU:s hemsida.

Plangruppen
Plangruppen fortsätter sitt arbete, de har nu fått i 
uppdrag av styrelsen att reda ut bottenjusteringen 
vid varvet och förlängning av arrendendet på var-
vet som idag är på årsbasis. 

De har även fått i uppgift att se över om kommu-
nen kan överta USS:s ångbåtsbrygga. 

USS – En välskött förening
Allt arbete som under året utförts inom USS har 
varit ideellt. De medlemmar som ställer upp utan 
ersättning gör ett synnerligen bra arbete och är 
verkligen värda en stor eloge. 

Det är vi medlemmar som med eget arbete gör 
USS till en fin och välskött klubb att vara stolta 
över.

Mari-Ann Larsson

Verksamhetsberättelse för år 2012
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Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:

Totalt  1346 
Huvudmedlemmar 763 
Familjer 283 
Familjemedlemmar 583 
Juniorer (0 - 24 år) 344 
Seniorer (25-) 996 
Organisationer 6 
Hedersmedlemmar 48

verksamhetsberättelse
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Per 
31/12

Ålder Org Totalt
0-6 7-12 13-16 17-20 21-

2012 Män 24 37 43 58 721 883
Kvinnor 11 29 32 44 341 457

Org 6 6
2011 Män 28 37 37 64 727 893

Kvinnor 13 29 31 49 362 484
Org 6 6

2010 Män 16 34 49 62 692 863
Kvinnor 9 29 32 52 328 450

Org 6 6
2009 Män 16 42 53 55 702 868

Kvinnor 11 36 40 44 316 447
Org 6 6

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

Org 6 6
2007 Män 16 36 55 46 664 817

Kvinnor 10 37 47 37 269 400
Org 5 5

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

Org 5 5
2005 Män 10 30 0 79 614 733

Kvinnor 8 31 0 66 223 329
Org 0 0
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Styrelse och suppleanter

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Mari-Ann Larsson Vice ordf. Olle Jarstad
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Cia Gad-Böckman Suppl Nils Iggström
Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson
Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarna Larsson
Kappseglingsansvarig Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur kapp-

seglingssektionen
Ungdoms ans Rolf Spörndly Suppl Någon ur 

ungdoms sektionen
Hamnchef Jan Ohlsson Suppl Jan Sigmert
Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren
Intendent Jan Lundmark Suppl Tommy 

Fredriksson
Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranerna Rolf Wreedh Suppl Peter Zaine
Klubbhus värdar Helen Jarstad och Eva Rang
Redaktör Thomas Sütt

Hamn- och varvsplatser
Per 

31/12
Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2012 333 31 264
2011 333 31 255
2010 333 31 274
2010 333 31 274
2009 333 31 268
2008 333 31 260
2007 333 31 269
2006 333 31 268
2005 324 31 272

Kursverksamhet
Under året har kursverksamhet bedrivits i samarbete med  
Medborgarskolan med deltagare enligt nedan:

År Förarbevis Kustskeppare VHF Hjärtstartare
2012 12 0 13 0
2011 12 12 20 6
2010 12 0 0 0
2009 50 12 17 0

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Husbåt Totalt

2012 354 17 200 1 572
2011 350 17 207 1 575
2010 345 14 212 571
2009 340 12 222 574
2008 325 12 221 558
2007 317 16 212 545
2006 328 14 193 535
2005 344 12 201 567 20
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Möten

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 13 styrelsemöten, 
varav ett särskilt möte för budgetfrågor som hölls 
i början av februari och ett budgetförberedande 
möte 12-13 oktober som brukligt på Ålandsbåten.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 10 mars med sedvanliga 
mötespunkter.

Medlemsmöten
Två medlemsmöten har hållits
Första mötet i maj:
•	 Nya	medlemmar	informerades	om	

verksamheten
•	 Anders	Bergström	berättade	om	Sea	Pilot
Andra mötet i november:
•	 Utdelning	av	priser	
•	 Hur	få	fler	ungdomar	aktiva	i	USS?
•	 Information	om	ekonomi,	avgifter	och	varvet	
•	 Sammanslagning	Svenska	seglarförbundet	

(SSF) och Svenska Båtunionen (SBU)
•	 Cia	Gad-Böckman	berättar	och	visar	bilder	

”Med egen båt genom Europas kanaler till 
Medelhavet

Expeditionen
Expeditionen i klubbhuset har haft öppet på ons-
dagar från januari –december med I början på året 
en gång per månad för att sen hålla öppet varje 
vecka med uppehåll för helgveckor och under se-
mester- och seglingstid.

Cia Gad-Böckman

Information
Tidning

Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra 
nummer under året. 

Från och med nr 2012-2 har tidningens format 
ändats från stående A5 till stående A4. Fördelen är 
en flexiblare layout och att annonserna kan anpas-
sas till annonsörens önskemål. 

Postens utsändning av tidningen har ändrats från 
Föreningsbrev B-post till Posttidning B-post. På 
sikt kommer portokostnaderna att reduceras.

Lilla Kalender distribuerades tillsammans med 
USS-Aktuellt nr 2.

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Allmän information
Vi har hjälp till med olika informationamaterial 
till kappsegling, utbildning m m.

Hanterar uppdateringar av pärm Aktivitetsarbete, 

pärm Hamnvakten, pärm Hamnvakten bevakning, 
stadgar, ordningsregler, verksamhetsberättelse.

Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2012 svarat för in-
köp och servering av fika vid alla styrelse- och 
medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

•	 Förtäring	vid	årligt	budgetmöte.

•	 Allt	vid	välbesökt	årsmötespub.

•	 Populär	Solskensgrill	i	mars	på	USS:s	altan	mot	
sjön.

•	 Sedvanlig	spontan	sjösättningsgrill	vid	varvet.

•	 Förtäring	i	samband	med	Klintenstäd.

•	 USFS	stadseskader	regnade	bort	i	år,	men	ma-
ten åts i USS:s klubbhus.

•	 USS:s	egen	hösteskader	upp	i	Fyrisån.	Fika	
med macka vid Islandsfallet. Återfärden, med 
mellanlandning vid varvet, skedde i samlad 
tropp till Klinten där en gemensam aftonförtä-
ring fick avsluta eskadern.

•	 Kappseglingssektionens	höstmiddag.

•	 Behjälplig	vid	USS:s	Veteranjulbord.

•	 Sedvanlig	Lucia-Pub	för	drygt	50	personer.

•	 Jul-tallrik	med	småvarmt	till	kommunens	
hamngrupp m fl.

•	 Jul-tallrik	med	småvarmt	vid	styrelsens	sista	
möte för året.

Ett extra varmt tack till Cina och hennes Janne, 
Allan och Beryl och alla andra som ställt upp vid 
behov. 

Anders Juhlin 

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen har under sommaren präg-
lats av ordinarie aktiviteter såsom Kvällskappseg-
lingar, Sprintcup, USS Regattan och KM. 

Under försäsongen fram till midsommar genom-
fördes två banlagda kappseglingar 

USS Sprintcup
Sprintcupen ägde rum 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 fi-
nalen för seniorer och har alltså chansen att vinna 
bägge penningpriserna. I årets Sprincup deltog 
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endast sju besättningar, vilket är hälften av delta-
garna jämfört med året innan.

USS ställer upp med 606:or iordninggjorda för 
kappsegling, landservice med servering, lottnings- 
och resultatservice samt sjöorganisation.

Landorganisationen sköttes med bravur av Rolf 
Spörndly ensam – ett gediget arrangemang för 
mycket få deltagare.

USS regattan
USS regattan genomfördes 16-17 juni numera en-
ligt traditionen i regnväder båda dagarna.

Vinden var på lördagen någorlunda stabil mellan-
vind från nordost. Söndagens något lättare vind 
vred sig under dagen från nord till sydväst. De 
som ledde seglingarna behärskade situationen och 
fick till tre bra seglingar.

38 båtar kom till start. 10 st 606:or. 10 Nep-
pare och 18 Finnjollar. Gästande båtar var 21 st. 
Vanligtvis brukar USS Regattan ha ett femtiotal 
deltagare, i år var dock 606-klassen reducerad till 
hälften av vad som har varit brukligt.

Micke Gelin/Charlotte Gelin Bornudd i 606-klas-
sen hade en serie om 5 segrar, en med placering 
tvåa och en trea. Helt suveränt seglat!  Tvåa kom 
Martin Angsell från Stockholm.

Hård strid i Nepparklassen mellan Staffan/Birgith 
Eklund och Christer/Myran Olsson. Vann gjorde 
Staffan/Birgith med endast en poäng. 

Gammal är äldst i Finnjolleklassen. Vann gjorde 
Mikael Brandt med marginal före Henrik Rydell 
båda från UKF. Som synes bara uppsalabåtar i 
topp.

USS öppna KM
KM genomfördes som alltid sista lördagen i au-
gusti med minimalt antal deltagare. Vinden var 
på morgonen helt frånvarade. Vid lunchdags kom 
dock några krusningar långt nere i Flottsunsdvi-
ken varför man beslöt att köra i gång. Startlin-
jen lades utanför åmynningen och två seglingar 
genomfördes. Fyra 606:or och fyra Finnjollar kom 
till start. (Nepparna seglade SM i Gävle). Finnjol-
larna paddlade hem men 606:orna genomförde 
seglingarna. 

KM mästare blev Johan Nyström och Mats 
Wahlberg.

Kvällskappsegling
USS har under säsongen tillsammans med ESK 
genomfört drygt 30 starter av kvällskappsegling 
varav ett 20-tal tillkommer USS. 

Totalsegrare blev Tore Eriksson ESK. Tore har del-
tagit i samtliga kvällskappseglingar utom två. En 
värdig vinnare. 

Priset som flitigaste USS:are gick till Christer och 
Myran Olsson. 

USS har fler starter än ESK beror på att vi under 
våren lägger bana med startbåt så vi får ut en riktig 
kryss-länsbana. Ett arrangemang vi är stolta över.

Övrigt
USS har under säsongen bringats ära genom att 
vinna/vunna SM medaljer. 

Conny Kjellberg vann SM guld som taktiker på en 
J-80. 

Staffan och Birgith Eklund vann SM silver i 
Neptunkryssarklassen. 

Stort grattis till Er alla!

Per-Bertil Eklund

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta bestående av fjorton 
optimistjollar och sex 606-or har underhållits. Op-
timistjollarna har bibehållits på samma status, med 
hjälp av bland annat hamngruppen. 606:orna har 
i stor utstäckning underhållits av en grupp av äldre 
USS-seglare, de så kallade ”60+arna”. Inga nya segel 
har inköpts till båtarna under 2012. En ansvarig 
besättning har utsetts till var och en av 606:orna. 

Seglarträning
Från sjösättning fram till sommarens semesterpe-
riod genomfördes träningsseglingar med Opti-
mistjollar varje tisdag och torsdag under ledning 
av ungdomsledaren Maria Turesson. 

Seglarkurser
Sjölekis, en kurs för nybörjare, har anordnats en 
lördag-söndag under juni månad under ledning av 
Rolf Spörndly och Olle Jarstad. 

Seglarläger
Seglarlägret på Klinten genomfördes den 25 juni - 
30 juni. Årets deltagare uppgick till 24 ungdomar 
i åldrarna 10-15 år. Vuxna ledare var Eva och Rolf 
Spörndly samt Bengt-Ove Rustas och ungdomsle-
dare var Maria Turesson och Josefin Kruse. Det var 
21:e året som lägret arrangerades.

60+ seglingar
Under året har en ny verksamhet uppstått. En 
grupp medlemmar har anordnat organiserade 
seglingar en gång i veckan med 606:orna. Man har 
speciellt vänt sig till medlemmar som är lite äldre 
och kallat arrangemanget för 60+ seglingar och 
man har använts sig av klubbens 606:or.

 Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or har ökat kraftigt genom 
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att medlemmar spontant och utan särskilda ar-
rangemang lånat båtarna. Under året var båtarna 
bokade vid 133 tillfällen förutom de schemalagda 
aktiviteterna. Det tre äldre båtarna som ständigt 
ligger i vattnet användes vid 110 tillfällen och de 
tre nyare som förvaras på land och måste sjösättas 
före de används var bokade 23 gånger.

Rolf Spörndly

Hamnen
•	 Under	året	har	sedvanligt	bryggunderhåll	ge-

nomförts med bl a oljning av bryggor.

•	 Förtöjningar	har	undersökts.

•	 Tio	stegar	har	blivit	utplacerade	på	bryggorna.

•	 Respektive	brygga	har	fått	tavlor	som	beskriver	
vilka båtar som ligger var på bryggorna.

•	 Rampen	vid	vaktkuren	har	rivits.	En	ny	och	
längre ramp har byggts.

•	 500-bryggan	har	byggts	om	efter	att	isen	delat	
den på ett par ställen.

•	 Landgången	vid	vågbrytaren	har	justerats.

Jan Olsson och Jan Sigmert

Varvet
Vinterliggande båtar

Under årets vintermånader låg 5 betalande båtar i 
hamnen vid varvet.

Sjösättning – Vårstädning
Sjösättning av 260 båtar genomfördes den 28 april 
och 29 april med stora kranen. Den 5-6 maj med 
lilla kranen. Kvarter 8 sjösattes med fasta kranen 
den 9-10 maj.

Långliggare på varvet uppgår till 6 båtar.

Varvsstädningen genomfördes den 24 maj.

Upptagning
Upptagning av 264 båtar genomfördes den 22-23 
september med lilla kranen, 29-30 september stora 
kranen. I antalet ingår 44 båtar i kv 8 vilka togs 
upp den 13-14 september.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfir-
man Havator AB (tid Binsell AB) anlitats. Kran-
skötare för fasta kranen har varit Allan Pettersson 
och Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Arbetsinsatser har bestått av busk- och gräsklipp-
ning. Traktorn har varit inne på service. Årets 
övriga budgeterade arbeten har stoppats pga det 
myckna regnande.

Renovering
Bryggan mellan gamla brofästet och sjösättnings-
rampen är i akut behov av renovering med samti-
dig bottenjustering. Offert har inkommit. Arbetet 
kommer att utförs när erfoderliga tillstånd finns.

Kommunens storvarv
Kommunens planer på ett nytt storvarv för 
samtliga båtklubbar har ännu inga beslut fattats. 
Plangruppens arbete med påverkan till USS fördel 
fortsätter. 

Målet är att erhålla en längre kontraktstid än ett år 
för framtida stora investeringar t ex en spolanlägg-
ning för rengöring av båtbottnar. 

Båtägaren avstängd
Vid sjösättningen lördagen den 5 maj skapade en 
båtägare i kv 6 en mycket hotfull stämning under 
dagen. 

Båtägaren ansåg sig inte behöva följa tidsplane-
ringen av sjösättningen. 

Kvartersbasarna i kv 6-7 angreps med mycket 
hotfulla skrämmande uttalanden vilka eskalerade 
sedan båtägaren hämtat en kamrat. 

På grund av de uttalade hoten polisanmäldes båtä-
garen. Anmälan leder till rättsliga följder i tingsrät-
ten under våren 2013. 

Båtägaren avstängdes från varvet med omedelbar 
verkan.

Skadegörelse
Några båtar fick under december månad påhäls-
ning med skadegörelse som följd. 

ESK uppställning
Till ESK ett varmt tack för upplåtelse av varvsplats 
för uppställning av vagnar under sommaren.

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft mycket 
värdefull hjälp med renhållning av kommunens 
Hamngrupp. Vi framför vårt varma tack.

Varvsgruppen
Varvsgruppen har bestått av Thomas Wärngren, 
Tomas Candert, Jan Pettersson, Christoffer Hägg, 
Erlendur Karlsson, Abel Soto, Stanley Mahan, Jan 
Öhrberg och undertecknad.

Allan Pettersson

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2012 har varit Helen Jarstad och 
Eva Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS 
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ordinarie verksamhet med styrelse-, medlems-, 
årsmöten etc och de olika sektionernas interna 
möten har klubbhuset utnyttjats för kursverksam-
het under våren. 

Klubbhuset har hyrts ut cirka 8 gånger.

Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för 
sina klubbaftnar.

Uppsala Racerbåtsklubb har även i år hyrt klubb-
huset för sin SM-deltävling. 

Uthyrning för medlemmarnas privata fester har 
skett i likhet med tidigare år.

Veckostädning och ”dukning” före och återställan-
de efter möten och kurser har på ett förtjänstfullt 
sätt skötts av kommunens hamngrupp. 

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som akti-
vitetsarbete under april månad.

Avloppspumparna fick sin årliga översyn under 
hösten och i samband med denna reparerades 
nivåbrytarna.

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober.

Hallen och övervåningen har målats och väggarna 
på övervåningen har försetts med avvisarlister, för 
att undvika skador från borden.

Under året har diverse inventarier bytts ut alt ny-
anskaffats såsom, ny diskmaskin, nytt kylskåp, ny 
väggmonterad TV, 8 nya bord och ett konferens-
skåp till övervåningen.

Vaktlokalen/Redskapsboden
Nytt försök att täta taket gjordes under våren, ty-
värr med dåligt resultat.

Byte av takpapp kommer att genomföras under 
våren 2013.

Klubbområdet
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, 
städning av hamnområdet, runt klubbhuset och 
på parkeringen har utförts av kommunens hamn-
grupp på ett utmärkt sätt.

Taggtråden på staketet har tagits bort och staket-
stolparna har kortats av för att ge allmänheten ett 
vänligare intryck.

Sophanteringen
Sophanteringen har i huvudsak fungerat bra, dock 
finns det fortfarande medlemmar som inte bryr 
sig, utan kastar sina sopor i första bästa kärl.

Klubbåtarna/Vassklipparen
Bustern fick akterspegeln reparerad under våren 
och har kunnat användas under säsongen.

Övriga motorbåtar har fungerat bra under 
säsongen.

Klintens (gula) roddbåt har reparerats och lack-
erats samt är återbördad till Klinten.

Ett vassklippningsaggregat inköptes under våren 
och monterades på en roddbåt från Klinten.

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på 
aktivitetsarbeten.

Vi vill särskilt tacka kommunens hamngrupp för 
deras utmärkta sätt att utföra de arbetsuppgifter vi 
bett om, även alla de egna initiativ de tagit för att 
hålla snyggt på klubbområdet och i klubbhuset.

Nu ser vi fram mot ett 2013 med många engage-
rade medlemmar som anmäler sig till aktivitetsar-
beten för att hålla våra fina anläggningar i skick.

Jan Lundmark och Tommy Fredriksson

Klinten
Vårarbete

Den 25 februari åkte 21 man ut till Klinten för 
arbete. Då eldades rishögen upp, sly röjdes, taket 
i köket skrapades och 21 ton sand kördes ut till 
badstranden 18 ton jord las upp för att kärras ut 
under våren 2013. Tidigare i veckan, 21 februari 
kördes 10 pålar ut.

Den 24 mars slutfördes arbetet med flytbryggorna, 
de sjösattes, skruvades ihop och bogserades ut till 
Klinten.

Under sommaren har två stycken boulebanor 
anlagts.

Midsommar
Midsommar på Klinten var välbesökt, c:a 40 båtar, 
med besök av Sjörövar-Fabbe och dans kring mid-
sommarstången, Volleybollmatch spelades mellan 
barn/ungdomar och vuxna. Naturligtvis firades 
midsommaren med det traditionella och gemen-
samma ätandet av jordgubbstårta. På kvällen var 
det gemensam middag i paviljongen med påföljan-
de bouleturnering på de nyanalagda banorna. 

Kräftskivan
Kräftskivan var lika välbesökt och följdes även 
denna av en stor bouleturnering.

Arbetshelger
Den 18 och 19 augusti samt 25 och 26 augusti 
anordnades arbetshelger på Klinten. Då byggdes 
fördämning för muddermassorna, några träd och 
en massa sly togs ner samt eldades upp. Mudd-
ringen i hamnen får vänta på grund av det höga 
vattenståndet och med hopp om en torrare som-
mar nästa år.

Klart för vintern
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Söndagen den 14 oktober var vi 18 man som åkte 
ut för att göra klart för vintern. Alla bord ställdes 
in i paviljongen. Paviljongen täcktes med de mått-
beställda presenningarna. 
Spåntningen av ”ESK-aren” färdigställdes. Pum-
parna togs in för vintern och ledningar tömdes. 
Två träd och massor av sly sågades ner. Veden kör-
des upp till vedförrådet vid bastun. 
Y-bommen är upptagen och elen är avstängd 
samt att avfuktningsaggregatet är hemtaget och 
återlämnat.

Rune Larsson

Hamnvakten
USS är den enda båtklubb i Uppsala där man själv 
får välja sin vaktnatt och många har tagit tillvara 
på den möjlighten. 

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten – 2 personer varje natt – från 28 
april till 29 sept.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vakt-
rapporter” som skrivs. Bra jobbat!

Vakterna har under sommaren vid ett flertal tillfäl-
len motat iväg obehöriga, oftast från vågbrytaren 
där de tar sig in vid staketets slut. 

Förtöjt om många dåligt förtöjda båtar och däri-
genom 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 vaktinstruktion.

Vaktnätter
13 personer har missat sina vaktnätter (12 stycken 
förra året). 

Två medlemmar blev av sina hamnplatser på 
grund av upprepade missar av vaktnätter.

Till nästa år är förhoppningen att ännu färre ”mis-
sar” sin vaktnatt. 

Jan Hoffman

Veteranskepparna
Under året har vi genomfört några träffar.  
Tyvärr fick vi i år ställa in Kvällsseglingen med 
grillsammankomst – det blev för få deltagare.

Vi har även genomfört en resa till Båtmässan med 
stort deltagar antal, bussen var fullsatt. 

Vi gjorde en vårresa i maj med M/S Eckerö till 
Åland – en mycket populär resa.

En sammankomst som är uppskattad av veteraner-
na är att träffas kring vårt julbord i december.

Jag vill även framföra mitt stora tack till mina 
medhjälpare Peter Zaine och Allan Pettersson.

För att få information om våra aktiviteter se UNT 
under Klubbar eller på USS:s hemsida. 

Rolf Wreedh

 
Vårens Program

 Mars

Allt för Sjön

Dags igen för den stora båtmässan 2013
Lördag 2 mars 

Bussresa från UKK - Storgatan Kl. 9.00, 
eller från Ica Vilan Kl. 8.40

Buss inklusive inträde 250 kronor
Sista anmälningsdag: 28 februari

 Maj

Ålandsresa

Vårresa till Åland med M/S Eckerö
Tisdag 7 maj

Buss från Hjalmar Brantingsgatan (Willys) Kl.8.00
Ombord finns flera restauranger, 
skärgårdsbord, räksmörgåsar mm.

Taxfreebutiken är fylld med trevligheter.
Stort skärgårdsbord för 200 kronor.

Buss ToR inklusive båtresa 80 kronor

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

Välkomna till vårens program  USS Veteraner   
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Veckan efter midsommar var det full fart 
på Klinten som vanligt igen. Efter ett 
par år med lite färre deltagare och t.o.m. 
ett år med inställt läger så fylldes lägret 
snabbt i somras. Full fart var det verk-
ligen på vädret också detta år. I alla fall 
inledningsvis. 

Enligt traditionen så brukar de 
blivande 606-seglarna själva seg-
la ut sina båtar från Skarholmen 
på måndagsmorgonen medan 
Optimistseglarna får åka ut med 
motorbåtar och någon ledares 
familje-segelbåt. Så tänkte vi 
starta även detta år. 

Men på vägen ut märkte vi 
hur den redan starka nordanvin-
den bara ökade. De som besökt 
Klinten kan ju tänka sig hur det 
ser ut. Vindriktning 60°, läg-
sta vind 8 m/s och högsta 12 
m/s och 12,5 mm regn mellan 
klockan 10 och 14. Vi som åkt 
ut med familjesegelbåt full med 

optimistseglare fick uppbåda all erfarenhet 
för att komma in och lägga till. Vågorna 
gick rakt in i hamnen på Klinten och slog 
upp över den pålade palissaden så skum-
met yrde över ESK:s klubbholme.  Som tur 
var finns mobiltelefon och 606-orna blev 
dirigerade tillbaka till Skarholmen. 

De kom sedan ut med motorbåtstran-
port och gemensamt försökte vi sätta upp 
alla tält i de få stunder då regnet avtog lite 
grann. Aldrig förr har vi upplevt en sådan 
start i lägrets 20-åriga historia.

Hur gick det sen då?
Jo, dagen efter åkte 606-seglar-
na tillbaka till Skarholmen med 
motorbåten och kunde segla ut 
till Klinten. Och snyggt segla in 
och lägga till i Klintens hamn 
med ”bara” 4-6 sekundmeters 
nordlig vind. Något som ”van-
liga” nybörjare skulle tyckt vara 
svårt men som årets tuffingar 
klarade av elegant, kanske för 
att de hade sett hur det kan se 
ut när det verkligen blåser hårt.

Sedan kom lägret igång en-
ligt mer ordnade former. Vädret 
lugnade sig och vi fick inte mer 
regn under veckan än 5 mm nat-
ten efter. Och vinden höll sig på 
måttliga 2-5 m/s. Men det tog 

Klintenlägret sommaren 2012

”insegling i klintens hamn under lugnare former än ankomstdagen”
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ret så hörs inte en enda kommen-
tar om regn, vind och kyla bland 
deltagarna. Deras sinnen är istället 
upptagna med insekter. Det som det 
pratades allra mest om och som nog 
2012 års Klintenläger kommer att 
minnas som var lägret där tälten in-
vaderades av spindlar och myror och 
allehanda småkryp. 

Framtiden
2012 års läger var också lite annor-
lunda än tidigare då vi har börjat 
lida brist på ungdomsledare. Klin-
tenlägret är ju öppet för deltagare 
mellan 10 och 15 år. Och ledarna brukar 
främst bestå av de som fallit för 15-års-
strecket, dvs ungdomar som varit med flera 
år men nu är över 15 år. Men 2012 fanns 
inte tillräckligt många ungdomar som kun-
de vara ledare utan vi fick både ta hjälp av 
andra krafter. 

Dels ställde några föräldrar upp några 
dagar och tog del i aktivi-
teterna förutom att bidra 
med matlagning. Något 
vi var väldigt tacksamma 
för. Dels hade vi glädjen 
att kunna engagera en 
seglingstränare från Stora 
Essingen, Josefin Kruse. Så 
i år var det i Maria Tu-
resson och Josefin Kruse 
som drev lägret tillsam-
mans med familjen Rus-
tas (Beng-Ove och Ulrika). 
2012 års läger var också 
det sista Klintenlägret som 
undertecknad hade glädje 
att få vara ansvarig för. 

klintenlägret

ända till dagen före avslutningen innan den 
så vanliga sydvinden verkligen kom tillba-
ka med riktigt sommarväder. Och avslut-
ningsseglingen på lördagen kunde genom-
föras med utsikt från berget som vanligt i 
4-5 sekundermeters sydlig vind.

Öde badstrand
Dagarna däremellan fylldes av seglingsträ-
ning men också av andra klassiker från 
Klintenlägren som mångkamp med spri-
stångspaddling i avriggade optimister och 
mycket annat. Det blev nog inte så mycket 

fiske den här sommaren som det kan bli 
då det finns någon riktigt entusiastisk fis-
kare med bland deltagarna. Seglingsväd-
ret var bra med vind varje dag men tem-
peraturerna var måttliga med ner mot 6-7 
grader vissa nätter och knappt över 15 på 
dagarna. Det blev på det sättet mer aktivi-
tet på vattnet än i vattnet som det annars 
kan bli. Badstranden låg för det mesta öde. 

Men vattenskidåkning fick alla som ville 
prova på en eftermiddag med lite mindre 
vind och med hjälp av bastun för att hålla 
värmen.

När man efteråt tänker tillbaka på lägret 
så slås man av hur olika det upplevs. Medan 
vuxna ledare är väldigt upptagna med väd-

Vi önskar kommande besättningar lycka 
till och att någon form av Klintenläger 
veckan efter midsommar kan komma att 
fortsätta lång tid framöver.

Rolf och Eva Spörndly  
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USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 
260 båtar. Där finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjö-
sättningsramp, fast kran med lyftkapacitet på 5 ton, el och 
vatten. För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvar-
tersbasar. Uppställda båtar skall vara försäkrade till fulla 
värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.

KV 1 Allan Pettersson  Varvschef
 018-30 93 18 070-602 27 40 

KV 2 Kristoffer Hägg 
 018-53 26 28 070-53 26 28 

KV 3 Jan Pettersson  (viceV.chef )
 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 05 073-997 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

Något Du som båtägare 
måste tänka på när Din 

båt står på varvet:
•	Alla	 uppställningsanordningar	 måste	
vara märkta med namn och aktuellt 
telefonnummer väl synligt. Märk-
ningen är en säkerhetsåtgärd för 
medlemmarna om något skulle hän-
da, och inte minst viktigt för att un-
derlätta städning/vår och utställning/
höst
•	Varvsgruppen	 kommer	 att	 genom-
föra en besiktning av samtliga upp-
ställningsanordningar och där dessa 
befinns	 vara	 dåliga,	 kommer	 ägaren	
kontaktas för åtgärd.
•	Ej	 märkta	 uppställningsanordningar	
debiteras 300 kr.
•	Alla	master	som	förvaras	i	mastskju-
let måste vara märkta med namn och 
telefonnummer. Spridare skall vara 
avmonterade. Inga master får ligga 
kvar på bockarna utanför mastskju-
let.	De	bör	flyttas	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	uttjän-
ta batterier till återvinningsstation.
•	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 gäller 
reglerna för heta arbeten. Svets-
ningsarbete måste alltid anmälas till 
varvschef eller vice varvschef före 
igångsättande. glöm ej brandsläckare
•	 I	 båtarna	 får	 under	 varvsperioden	
ej förvaras: gasoltuber, lösa dunkar 
med bränsle (diesel, bensin etc) eller 
andra lättantändliga vätskor. Tänk på 
brandfaran..

Aktivitetsarbeten
•	I	pärmen	”aktivitetsarbeten”	i	klubb-
huset kan du anteckna dig för ett el-
ler	flera	av	de	aktivitetsarbeten	som	
budgeterats för varvet.

Information från varvet

Kvartersbasar

Kvarter 
1_2_3 27 april Start kl 06.00
 OBS! Platserna 1-11 i Kv 2 
 sjösättes den 5 maj efter Kv 5.
4 28 april Start kl 07.00
6_7 4 maj Start kl 07.00
5 5 maj Start kl 07.00
8 13 maj Kl 16.00 -  21.00
8 14 maj Kl 16.00 -  21.00
Reservation för eventuella ändringar vi ej 
råder över. Listor med tider när du skall 
vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före 
sjösättningen.

21 maj kl 18.00-19.00  Samordnad 
transport av vagnar till ESK:s varv.

23 maj kl 18.00  Varvsstädning
24 maj Vagnar och material, överblivet 

vid städningen, skrotas.

Sjösättningsdagar våren 2013
Kvarter 
8 12-13 sept kl 15.00 – 19.00
6_7 21 sept kl 07.00
5_2 (platserna 1-11) 
 22 sept kl 07.00
1_2_3 28 sept Start kl 06.00
4 29 sept Start kl 07.00
Reservation för eventuella ändringar vi ej 
råder över. Listor med tider när du skall 
vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före 
sjösättningen.

10 sept kl 18.00-19.00. Hemtagning av 
vagnar från ESKs varv

14 sept kl 10.00. Utställning av vaggor

Upptagningsdagar hösten 2013

Märkning av båtställning, vaggor och vagnar
Ordningsreglerna för varvet, punkt 7, säger att: ”båtställning skall vara tydligt 
och väl synligt märkt  med båtägarens namn och telefonnummer”.
Tyvärr förekommer mycket bristfällig märkning. (De får en 300-kronorsräkning). 
Man får leta under presseningar, på varenda planka eller stötta för att kanske hittar 
en liten lapp eller ett näst intill oläsligt namn som någon gång skrivits med sprit-
penna. Märkningen har tillkommit för att underlätta för de medlemmar som arbe-
tar ideellt med att ta fram/tillbaka ställningarna vår och höst. Det är på oss själva 
det hänger om vi skall ha en väl fungerande och trivsam klubb.

Allan Pettersson
Varvschef
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Sjölivet 
FORTSÄTTER I VÅR

Förarintyg • VHF-certifikat
Kustskepparintyg • Knop & splits

För USS medlemmar erbjuder vi:
200 rabatt på förar- och 

kustskepparintyg
100 kr rabatt på VHF-certifikat

VÄL MÖTT!

Medlemsnr skall anges vid anmälan.
Info och anmälan 075-24 40 100
www.medborgarskolan.se/uppsala

OBS! Medlemsnummret finns på fakturan för medlemsavgiften
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USS Klubbhus
Som medlem i Upsala Segel Sällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
< Kontakta: Helen Carlsson 018-320 320; 0706-122 222 - Eva Rang 018-300 185; 0734-308 184 >

USS söker en eller flera ledare till sommarens 
Klintenläger 24 - 28 juni.

Klintenlägret startade 1990 med 17 unga seglare och 
har pågått sedan dess i 23 år.
Klintenlägret har varit populärt och utbildat 
många unga USS:are i seglarkonsten.
Ungdomsverksamheten är viktig del i klubbens 
verksamhet.
Vill du ha mer information skicka ett mail till  så 
kontaktar vi dig.

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
Ungdom@uss.nu

 lägerdeltagare 2003

första klinten-lägret 1990

lägerdeltagare 2012

Sökes

Ledare till Klintenlägret

Om du som medlem har något att sälja, vill 
köpa något, eller har något att skänka bort, 
kan du enkelt få kontakt med dina klubb-
medlemmar här!
Du kan även söka någon som kan hjälpa 
dig med något du inte klarar själv, t  wex 
att koppla elen till din Eberspächer.
Skicka till: tidn@uss.nu
Skriv USS + Rubriknamnet i ämnesraden



posttidning 
retur till:
Upsala Segel Sällskap
skarholmen, 756 53  uppsalaB

Sverige

porto betalt

Inbjudan till 
USS-medlemmar

Inbjudan till 
USS-medlemmar
Det närmar sig tiden då vi stolt 

firar vår ettårsdag här i Uppsala. 
I samband med detta inbjuds ni 

till en klubbkväll i vår butik. 

Torsdagen den 11/4 mellan 
kl 18.15 – 21.00! 

Fina erbjudanden och fika ingår, 
varmt välkomna!

Det närmar sig tiden då vi stolt 
firar vår ettårsdag här i Uppsala. 
I samband med detta inbjuds ni 

till en klubbkväll i vår butik. 

Torsdagen den 11/4 mellan 
kl 18.15 – 21.00! 

Fina erbjudanden och fika ingår, 
varmt välkomna!

Sylveniusgatan 5 · 018-10 99 45
www.hjertmans.se · uppsala@hjertmans.se
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