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HHäärr kkoommmmeerr etttt 118822 mmeetteerrss taannkkffaarttyygg i 1166 kknnoopp.

Solen lyser, vattnet ligger platt som ett golv. 
Och plötsligt rullar dimman in från ingenstans.

Vad gör du? Bästa rådet: Håll dig undan 
farleden och kasta ankar i närmaste vik tills 
dimman lättar. Det gäller även om du har gps. 
Utan radar ombord är risken stor att du inte 
upptäcker andra båtar som kommer i full fart 
– till exempel ett 182 meter långt tankfartyg.

Men alla olyckor kan tyvärr inte förebyggas 
med goda råd och sunt förnuft. Därför finns 

Sjöräddningssällskapet. Vi har 66 räddnings-
stationer och 160 räddningsbåtar längs kusterna 
och i de största sjöarna. Våra 1800 sjöräddare 
är beredda att rycka ut på en kvart – dygnet 
runt, året om.

Och ändå kostar det här inte skattebetalarna 
ett enda öre. Vi är nämligen en ideell förening 
utan bidrag från staten. Båtarna är skänkta och 
de frivilliga sjöräddarna jobbar utan betalning.
Men det behövs ändå massor av pengar till allt 

från reservdelar till utbildning av de frivilliga. 
Så ge gärna en gåva på pg 90 05 00-0 eller på 
sjöräddning.se. Där kan du också stötta oss 
genom att bli medlem.

Som medlem får du kostnadfri hjälp om du 
t ex går på grund eller får motorstopp, även om 
situationen inte är akut.

Det förebygger också olyckor. Inte minst när 
dimman ligger tät.

FRIVILL IGA SJÖRÄDDARE SEDAN 19 07
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Vid RodRetVid RodRet
tftf

V
intervädret har äntligen anlänt efter en mild höst/
förvinter med en del aktivitet bland båtarna på 
varvet. Jag har nu vintervila från båten och min 
familj kan ägna sig åt aktiviteter på snö och is. 
När jag skriver detta har isen just lagt sig på näs- 

 tan hela Ekoln. 

Några uppdrag
I mitt uppdrag som Vice Ordförande fick jag i början av decem-
ber beskedet att vår dåvarande Ordförande Mari-Ann Larsson 
beslutat sig för att lämna sitt uppdrag och jag är nu fram  
t o m årsmötet i mars tillförordnad Ordförande. Sedan dess har 
jag bland annat ätit jullunch med kommunens hamngrupp, som 
utför ett förnämligt arbete för vår klubb, samt deltagit på ett 
möte med den sailcoach som är engagerad via Upplands seglar-
förbund. Denne har ett uppdrag att stötta intresserade klubbar 
avseende främst ungdomsverksamhet och vi Ekolns-klubbar 
(USS, ESK och UKF) har haft ett gemensamt möte med sail-
coachen för att inventera nuläge och önskat läge. Det som bl a 
bestämts är att vi ska finna tydligare samarbetsformer för bl a 
seglarskole- och lägerverksamheterna och ett antal förslag på hur 
vi ska få intresserade ungdomar till segelsporten har diskuterats.

Våraktivitet
Ordförandes verksamhetsberättelse finns längre fram i detta 
nummer och i närtid kommer jag att gå på segeltrimningskväll 
i klubbhuset, representera klubben på USFS årsmöte och inom 
kort har styrelsen sitt årliga budgetmöte. Plangruppen fortsätter 
arbetet på styrelsens uppdrag i olika frågor och en av dessa är vår 
ångbåtsbrygga där plangruppen nu är nära att få till en lösning, 
vilket kan innebära att vi får till stånd ett avtal för överlåtelse av 
bryggan till kommunen. 

Festligheter
Tyvärr kunde jag varken vara med vid luciapuben eller vid den 
nyårssupé som veteranerna ordnade men jag har fått höra att 
båda dessa arrangemang var välbesökta och väldigt uppskattade.

Segling
Under 2013 lyckades våra kappseglare få till några fina resultat 
och jag ser fram emot kappseglingssäsongen 2014 där jag har 
förhoppningar om att kappseglingssektionen kan få till lite mer 
bredd med nya och fler deltagare. Vår ungdomsverksamhet har 
fått en liten nystart där en grupp barn och unga vuxna ofta är 
ute på vattnet i vår stora flotta av både optimistjollar och 606:or. 
Intentionerna till sommaren är att Klintenlägret ska kunna ge-
nomföras igen, efter ett års uppehåll, utöver Sjölekis och en ny-
satsning på en vuxenkurs. 

Båthuset
Vid månadsskiftet oktober/november kom bygget av det nya 
båthuset igång i hamnen. Under vintern har det varit aktivitet 
med detta så gott som dagligen av en mindre grupp fantastiska 
medlemmar. I dagarna kommer huset vara färdigt att tas i bruk. 
En redan välskött anläggning blir än mer komplett.

Årsmöte
Jag passar på att önska alla en härlig vår på varvet med vårrust-
ningen, kanske efter en USS-resa till båtmässan, men innan dess 
hoppas jag att vi ses till USS Årsmöte den 15/3 med efterföl-
jande pubafton. Jag hoppas mötet blir välbesökt med många nya 
ansikten. 

Olle Jarstad

Segelbåt: Facil 355XO

Tf Ordförande
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årsmötet

Dagordning
 1.  Mötets öppnande.

 2.  Upprop och fastställande av röstlängd.

 3.  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 4.  Fastställande av dagordning.

 5.  Val av två rösträknare, tillika justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

 6.  Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9.

 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

 8.  Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 9.  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen. 

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

11.  Fastställande av avgifters storlek för kommande verksamhetsår.

12.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

13.  Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.

14.  För perioden 2014 och 2015 för en period om två år. Val av:

 * Ordförande.

 * Övriga ledamöter i Styrelsen för 2014 och 2015.

 * Fyllnadsval för vice Klintenchef för 2015.

 * Tre ledamöter i kappseglingssektionen för 2014 och 2015. 

 * Tre ledamöter i ungdomssektionen för 2014 och 2015. 

 Ledamöter valda för ett år. (Omval alt Nyval).

 * Två revisorer jämte suppleanter för 2014. Styrelsens ledamöter får ej deltaga.

 * Övriga förtroendeposter 2014.

 * Tre ledamöter i Valberedningen för 2015, varav en skall vara sammankallande.

15.  Beslut om firmatecknare.

16.  Föregående punkt justeras.

17.  Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller   
 röstberättigad medlem, minst 21 dagar före mötet.

 Dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.

18. Övriga frågor

19 Mötets avslutande

Segeltrim, design och material
Ulf Tjernberg och Gunnar Holmqvist informerar. 
10 % rabatt på ordinarie pris på segel.

Skicka gärna ett mail att du kommer! Frågor till gunnar@doylesweden.se
Måndag 10 mars 18:30 i USS:s Klubbhus. Välkomna!

Lördagen 15 mars klockan 16.00
USS Klubbhus

Följt av Pub klockan 18.00
Välkommen / Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2014
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Kalendariet
Februari
v8 17 må 08:00 USS Aktuellt distribueras  
v8 19 on 19:00 Expedition 19-20  Klubbhuset
v9 24 må 20:00 Båtmässan Älvsjö - sista anmälningsdag 
v9 28 fr 20:00 --Vaktlista tas in--  Klubbhuset

Mars  
v9 1 lö 09:00 Båtmässan Älvsjö - bussresa 
v10 3 må 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 2  
v10 4 ti 18:30 Styrelsemöte 3  Klubbhuset
v11 12 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v11 15 lö 16:00 Årsmöte  Klubbhuset
v11 15 lö 18:00 PUB i anslutning till årsmöte  Klubbhuset
v12 18 ti 18:30 Styrelsemöte 4 Klubbhuset
v12 23 sö 14:00 Solskensgrill kl 14-16 Klubbhuset
v13 26 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v13 30 sö 00:00 Sommartid - ställ fram klockan  

April 
v15 7 må 08:00 USS Aktuellt 2 distribueras  
v15 9 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v15 10 to 18:15 Klubbkväll hos Hjertmans 
v15 12 lö 09:00 Klubbhus-städ Klubbhuset
v16 15 ti 18:30 Styrelsemöte 5 Klubbhuset
v16 16 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v17 23 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset

Maj   
v18 2 fr 17:30 Varvsgrill 17-tiden Varvet
v18 2 fr 12:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 (12-18) Varvet
v18 3 lö 12:00 Varvsgrill 12-tiden Varvet
v18 3 lö 06:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 Varvet
v18 4 sö 07:00 Sjösättning kv 4 Varvet
v19 5 må 18:30 Styrelsemöte 6 Klubbhuset
v19 6 ti 08:00 Vårresa till Åland - Veteraner 
v19 7 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v19 10 lö 07:00 Sjösättning kv 6, 7 Varvet
v19 11 sö 07:00 Sjösättning kv 5 + 2 (pl 1-11) Varvet
v20 12 må 16:00 Sjösättning kv 8 Varvet
v20 13 ti 16:00 Sjösättning kv 8 Varvet
v20 14 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v20 16 fr 18:00 Vagnar till ESK, USS -> ESK  
v20 17 lö 10:00 Klintenstäd Klinten
v20 18 sö 10:00 Klintenstäd Klinten
v21 19 må 18:00 Städning på varvet Varvet
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kalendariet

v21 21 on 18:00 Medlemsmöte - nya medlemmar  Klubbhuset
v21 21 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v21 21 on 19:30 Medlemsmöte Klubbhuset
v21 24 lö 12:00 Örsundsbro-eskader (arr SXK) Örsundsbro
v22 31 lö 08:00 Vår-Eskader 

Juni 
v23 4 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v23 7 lö 08:00 Sjölekis Hamnen
v23 8 sö 08:00 Sjölekis Hamnen
v24 9 må 18:30 Styrelsemöte 7 Klubbhuset
v24 11 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v24 14 lö 08:00 USS Regatta Klubbhuset
v24 15 sö 08:00 USS Regatta Klubbhuset
v25 18 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v25 20 fr 12:00 Midsommarafton Fest Klinten Klinten
v25 21 lö 13:00 Gubb- & Gum-segling Klinten
v26 23 må 08:00 Klintenläger Klinten
v26 24 ti 08:00 Klintenläger Klinten
v26 25 on 08:00 Klintenläger Klinten
v26 26 to 08:00 Klintenläger Klinten
v26 27 fr 08:00 Klintenläger Klinten
v27 30 må 08:00 Vuxenkurs i segling Hamnen

Juli  
v27 1 ti 08:00 Vuxenkurs i segling Hamnen
v27 2 on 08:00 Vuxenkurs i segling Hamnen
v27 3 to 08:00 Vuxenkurs i segling Hamnen
v27 4 fr 08:00 Vuxenkurs i segling Hamnen

Augusti  
v32 4 må 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 3 
v32 9 lö 18:00 Kräftskiva Klinten
v33 11 må 18:30 Styrelsemöte 8 Klubbhuset
v33 13 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v33 15 fr 23:59 LOK-stöd 
v34 20 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v34 23 lö 09:00 Klinten - Arbetsdag 9-16 Klinten
v34 24 sö 09:00 Klinten - Arbetsdag 9-16 Klinten
v35 27 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v35 30 lö 11:00 KM (öppet int) Registrering < 09:30  

September 
v36 3 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset
v36 6 lö 09:30 Höst-Eskader Klinten
v37 8 må 18:30 Styrelsemöte 9 Klubbhuset
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varvet 2013

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 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.

Viktig nyhet
Från kranförarna har kommit önskemål om förkortad arbetstid under sjösättnings- 
och upptagningsdagar. För att tillmötesgå dem, har vi valt att utöka, nu närmast sjö-
sättningsdagarna, med en halv dag. Det innebär att delar av kvarter 2 och 3 startar 
sin sjösättning fredagen den 2 maj kl 12.00. Som vanligt kommer listor med dagar 
och tider anslås på anslagstavlarna ca 2 veckor i förväg. Det är mycket viktigt att du, 
när tiden närmar sig, kontrollerar listorna så du vet vad som gäller för din båt. Sist, 
men inte minst lika viktigt, är att du noterar sjösättningsdagarna, så du inte av miss-
tag bokar in dem för andra aktiviteter.

KV 1 Allan Pettersson  Varvschef
 018-30 93 18 070-602 27 40 
KV 2 Ulrik Eriksson 
 018-50 98 89 076-502 32 08
KV 3 Jan Pettersson  
 018-50 44 07 070-911 93 02
KV 4 Thomas Wärngren (vice varvschef )
 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

Kranskötare:
Allan Pettersson och Tomas Candert

Något Du som båtägare 
måste tänka på när  

Din båt står på varvet:

• Sjösättningsrampen bör ej nyttjas 
under sjösättningsdagarna

• 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 vik-
tigt för att underlätta städning/
vår och utställning/höst

• Omärkta. kvarvarande master kom-
mer efter 31 maj att lyftas bort för 
ev skrotning.

• Inga master får ligga kvar på bock-
arna utanför mastskjulet.

• Varvsgruppen kommer att genom-
föra en besiktning av samtliga upp-
ställningsanordningar och där 
dessa befinns vara dåliga, kommer 
ägaren kontaktas för åtgärd.

• Alla master som förvaras i mast-
skjulet måste vara märkta med namn 
och telefonnummer. Spridare skall 
vara avmonterade. Inga master får 
ligga kvar på bockarna utanför 
mastskjulet. 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 läm-
na sina uttjänta 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 varvs-
chef före igångsättande. glöm ej 
brandsläckare

• I båtarna får under varvsperioden 
ej förvaras: gasoltuber, lösa dunkar 
med bränsle (diesel, bensin etc) el-
ler andra lättantändliga vätskor. 
Tänk på brandfaran..

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten gö-

res på listorna i pärmen som finns i 
klubbhuset.

Kvartersbasar

Kvarter 
Delar av Kv 2 - 3  2 maj 
Start 12.00

Kvarter 1- 2- 3  3 maj 
Start kl 07.00

OBS! Plats 1-11 Kv2: 11 maj efter Kv5

Kvarter 4  4 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 6 - 7  10 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 5  11 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 8  13 maj 
Kl 16.00 -  20.00

Kvarter 8  14 maj 
Kl 16.00 -  20.00

Reservation för eventuella änd-
ringar vi ej råder över. Listor 
med tider när du skall vara på 
varvet sätts upp ca 2 veckor före 
sjösättningen.
16 maj kl 18.00-19.00  Samordnad 
transport av vagnar till ESK:s 
varv.
19 maj kl 18.00  Varvsstädning
20 maj Vagnar och material, över-
blivet vid städningen, skrotas

PS! Glöm inte hälsa på varvet 
och båten under uppställnings-
perioden för att se över täck-
ningar och vaggor.

Sjösättningsdagar våren 2014
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 brist-
fällig märkning. (De får en 300-kro-
norsräkning). Man får leta under 
presseningar, på varenda planka el-
ler stötta för att kanske hittar en 
liten lapp eller ett näst intill oläs-
ligt namn som någon gång skrivits 
med spritpenna. Märkningen har 
tillkommit för att underlätta för 
de medlemmar som arbetar ideellt 
med att ta fram/tillbaka ställning-
arna vår och höst. Det är på oss 
själva det hänger om vi skall ha en 
väl fungerande och trivsam klubb.

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför våren 2014
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USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresse-
rade  ungdomar som saknar instruktörer och ledare.

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

Omläggning och nyproduktion av

Papptak  •  Tegeltak 
Takmålningar

Kontakta oss för mer information!
Fria kostnadsförslag!

018 - 30 07 37  •  0707 - 27 84 90
Box 359, 751 06 Uppsala

Tel 018-383055
Väg 255 10km  
s. Uppsala

onsd-fred 12-18
lörd 10-15

Låt dig överraskas
av vårt breda sortiment av kvalitetskläder t.ex

SvD fredag 18 mars 201126 UTRIKES

Inaria inredning Walk-in-closet

Ge oss inte dina aktier.
Ge oss bara !

(Du kan få mer än du tror tillbaka.)

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. 
Det gör de i Aktiegåvan.

Du skänker utdelningen på dina privata 
aktier till en eller flera av 36 utvalda, noga 
genomlysta ideella organisationer. Du kan 
också skänka utdelning från fåmansbolag.
En tusenlapp som skulle gett dig 700 
kronor efter skatt, blir 1.000 starka kronor 
för organisationen – som är skattebefriad. 

Din egen vinst kan bli mångfalt större. 
Du styr nämligen pengarna till den ideella 
verksamhet eller forskning som du vill 
stärka. Vem vet, du kanske själv får glädje 
av din insats i framtiden? 

Gå in på aktiegåvan.se idag, läs mer 
och hjälp oss hjälpa! 

Välkommen att låta din utdelning arbeta 
smartare!

Fredrikslund ligger 
längs väg 255, 10 km 
s. Uppsala

Tel: 018-383 055
Ons-Fre: 12-18

Lör: 10-15

stort sortiment från

VÅRNYHETER

Fredrikslunds Gård
www.fredrikslund.se

Fr

Östermalms Saluhall 08-662 45 79. Söderhallarna 08-644 40 40. Täby Centrum 08-638 05 38. Vaxholm 08-541 334 66. Nacka Forum 08-718 56 00. Hötorgshallen 08-10 24 72. Butik & Brasserie 08-300 300. melanders.se

Färska räkor 18:-/hg
Blåmusslor 55:-/nät

Hårda strider i Libyen
Kriget i Libyen rasade i går 
 vidare på två fronter. Rege-
ringsstyrkorna gjorde ett nytt 
försök att inta staden Misrata 
i västra landsdelen. Samtidigt 
fortsatte striderna att vara hår-
da i Ajdabiya i östra Libyen där 
oppositionen vägrar kapitulera.

Regeringsstyrkorna har sedan 
fl era dagar omringat Misrata, 200 
km öster om Tripoli och landets 
tredje största stad med 300 000 

invånare. Men Gaddafi s män har 
haft svårt att göra effektiva in-
brytningar i staden, som fort-
farande hålls av rebellerna.

I onsdags uppgavs att rege-
ringsstyrkorna tagit kontroll över 
Ajdabiya och att vägen låg öppen 
mot oppositionens huvudfäste 
i Benghazi. I går kom dock rap-
porter om fortsatta strider och 
det fanns ingen tillförlitlig infor-
mation om vilka som hade kon-
trollen. Flygplan inledde också 

beskjutning av Benghazis fl yg-
plats, minst ett regeringsplan ska 
ha skjutits ned.

Sent igår kväll inleddes den 
första debatten i FN:s säkerhets-
råd där ett förslag om fl ygför-
bundszon diskuterades. USA är 
nu positivt till detta, medan Kina, 
Ryssland och Tyskland har ut-
tryckt tveksamhet.

JAN BLOMGREN
08-13 52 60, jan.blomgren@svd.se

Iran skickade upp 
raket i atmosfären
Iran uppges ha fyrat av en ny  raket 
till en höjd av 12 mil i atmosfären, 
med en kapsel som kan hysa en 
apa. Omvärlden anar  militära 
 motiv bakom Irans rymd- och 
kärnkraftsprogram, men Iran 
 säger sig ha fredlig avsikt.

Enligt den statliga nyhets-
byrån Irna avfyrades Kavosh-
gar-4 (”Utforskaren”) i tisdags 
och uppnådde sin avsedda höjd, 
varifrån den kunde skicka 
 information till forskarna.

Omvärlden är föga förtjust 
i kombinationen av Irans    -
rymd- och kärnkraftsprogram, 
som man tror kan möjliggöra 
uppskjutandet av långdistans-
raketer med kärnvapen. 

TT-AFP-REUTERS 

Renare luft 
i Köpenhamn

Det har blivit hälsosam-
mare att andas in den 
danska huvudstads-

luften i Köpenhamn. 
Mellan 2002 och 2010 har 

 föroreningarna av små partiklar 
i luften minskat med runt 
50 procent, visar preliminära 
 resultat från mätningar som 
gjorts vid HC Andersens 
 boulevard – en av Danmarks 
mest trafi kerade gator med 
60 000 bilar varje dag.

De små partiklarna misstänks 
vara särskilt hälsofarliga och 
öka risken för hjärt-och 
 kärlsjukdomar, kronisk bronkit 
och lungcancer. TT-RITZAU 

Arrangemang av Veteranerna 
under våren

Mars
Båtmässan ”Allt för sjön” 
(Större än tidigare) 
Vi åker till den stora Båtmässan 
Lördagen den 1 mars. 
Allt ingår, buss/inträde, garderob i buss. 
Pris: 270:- kronor. 
Buss från UKK på Storgatan kl. 09.00 
eller från ICA Vilan  kl. 08.45. 
Anmälan till: 
Rolf Wreedh           Tel.  018 -71 33 91 
Allan Pettersson      Tel. 018 -30 93 18 
Janne Nyström        Tel.  018 -42 50 42

Maj
Vår populära vårresa till Åland 
med M/S Eckerö. 
Tisdagen den 6 maj  
Ombord finner du deras berömda räksmörgås. 
Vi äter stort skärgårdsbord till ett bra pris.  
Skärgårdsbord buss/båt T och R 300:-  /pers. 
Obs! Endast båt/buss T och R 100:- 
Boka skärgårdsbordet där ingår buss/båt. 
Anmälan till:  
Rolf Wreedh           Tel.  018 -71 33 91 
Allan Pettersson      Tel. 018 -30 93 18 
Janne Nyström        Tel.  018 -42 50 42

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del  
i klubbens verksamhet.

Vill du ha mer information skicka ett mail till:  
ungdom@uss.nu - så kontaktar vi dig.

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
ungdom@uss.nu
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Ordföranden
Mari-Ann Larsson har varit USS ordföranden 
under året fram till den 6/12 då hon avsade sig sitt 
uppdrag med omedelbar verkan. Undertecknad 
Vice Ordförande övertog då uppdraget som Ord-
förande fram t o m nästa årsmöte den 15/3 2014.

USS har fortsatt att skörda framgångar på kapp-
seglingsbanorna. Några att nämna är de USS:are 
som tog hem SM-guld. Pontus Rosberg med 
besättning vann IF-båtsklassen, Conny Kjellberg 
ingick i en vinnande J-80-besättning och Robert 
Szabó i en vinnande Farr 30-besättning. Andra att 
nämna är Staffan Eklund som vann Nepparpo-
kalen och att totalsegrare Gotland Runt i en Farr 
30 blev besättningen där USS:aren Robert Szabó 
ingår. 

Glädjande är att Ungdoms- och Kappseglings-
sektionerna fått igång träningsverksamheten med 
både Optimistjollar och 606:or. Detta har ge-
nererat i flertalet kappseglingssugna unga vuxna 
”nybörjare” och en liten grupp barn som är intres-
serade till fortsatt segling. 

För att bl a kunna vårda våra klubbåtar (både 
segel- och funktionärsbåtar) har ett båthus byggts 
upp i hamnen. Detta beräknas vara klart att tas i 
bruk under vintern.

De s k 60-plussare som 1 gg/vecka seglar 606 till-
sammans är något som förenar och friskvårdar. Fö-
reteelsen har uppmärksammats av Svenska Seglar-
förbundet, SSF, som ett nytt grepp i seglarsverige. 

Genom Upplands Seglarförbund (USF) har en 
förstudiegrupp bildats för att USS ev ska vara 
medarrangörer av JSM 2017 i jolleklasser. En 
sailcoach är också engagerad genom USF och med 
denne planeras olika aktiviteter för ungdomar och 
kappseglare inför säsongen 2014. 

Förberedande arbete har även påbörjats gällande 
en förfrågan om att USS önskas stå för ett arrang-
emang med Europacup för SK-30, SM för A22 
med samtidig veteranbåtsfestival. 

Ungdoms- och Kappseglingssektionerna
Glädjande för i år är att Sjölekis fortsätter att lära 
ut segling för de yngsta. Tyvärr blev Klintenlägret 
inställt p g a ledarbrist. Det är viktigt att vi får 
föryngring inom seglingens färdighet i USS för 
att trygga vår framtid för en ny generation seglare. 
Nya grepp, genom att ordna seglingstillfällen för 
en grupp scouter, har t ex genomförts. Träningstill-
fällen med erfaren seglare i båten och spinnaker-

träning för unga nybörjarvuxna har också lett till 
fler båtar ute på kvällsseglingarna. 

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har bl 
a en lekstuga och ett nytt förråd byggts upp. En 
efterlängtad muddring till ca 2 m djup genomför-
des under hösten och olika årliga aktiviteter för 
gemenskap har skett.

Underhållsarbeten har utförts på varvet, i hamnen, 
på klubbhus m m för att fortsatt hålla våra anlägg-
ningar i gott skick. 

Det nyuppförda båthuset i hamnen står nu näst 
intill klart efter en mycket stark insats av en liten 
grupp medlemmar. Båthuset är framförallt till 
för att underhålla klubbens 22 segelbåtar och 
flera funktionärsbåtar. Det kommer sannolikt 
också kunna brukas för medlemmars båt- och 
tillbehörsunderhåll.

Informationsansvarig
Arbete med att uppdatera USS hemsida, vår 
klubbtidning USS Aktuellt, sponsorpaket och in-
formationsmaterial har bl a genomförts.

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

Veteranskepparna
Veteranerna har haft en hel del aktiviteter för sam-
varo då det är viktigt att ha en aktiv veteransektion 
som kan förena äldre medlemmar tillsammans 
med yngre. 

Nytt för året blev nyårsfirandet med ett stort antal 
deltagare. Säkerligen en blivande tradition.

Plangruppen
Plangruppen fortsätter sitt arbete och har bl a i 
uppdrag av styrelsen i arrendefrågorna för varvet, 
idag på årsbasis, och för hamnen. Arbete pågår 
även gällande om kommunen 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 medlem-
mar som med eget arbete gör USS till en fin och 
välskött klubb att vara stolta över.

Olle Jarstad       

Verksamhetsberättelse 2013
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Mari-Ann Larsson 
1 jan - 6 dec 

Vice ordf. Olle Jarstad

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Cia Gad-Böckman Suppl Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson

Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarina Larsson

Kappseglingsansv Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur 
kapp seglingssektionen

Ungdoms ansv Mats Lavemark Suppl Någon ur 
ungdoms sektionen

Hamnchef Jan Olsson Suppl Jan Sigmert

Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Jan Lundmark Suppl Tommy Fredriksson

Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson 
1/1 - 7/12

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranerna Rolf Wreedh Suppl Peter Zaine 

1 jan - 1 okt 
Jan Nyström 
1 okt -

Klubbhus värdar Helen Jarstad och Eva Rang

Redaktör Thomas Sütt

verksamhetsberättelse
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Möten
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 13 möten. Ett av 
dessa möten, i början på februari för fastställande 
av budget 2013 och ett förberedande den 10-12 
oktober av budget 2014.

Mötena har hållits i USS:s klubbhus utom det 
förberedande som hölls på färjan till Helsingfors.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 9 mars med en dagordning 
utifrån USS:s stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 22 maj:
• Information gavs till nya medlemmar om 

verksamheten i USS. 
• Gudmund Erikson från marinen berättade om 

dykaktiviteter i Marinen.

Den 13 november:
• Priser delades ut för goda seglingsinsatser un-

der året.
• Det gavs information om ekonomi, avgifter 

för 2014.
• Lars Söderström redogjorde för plangruppens 

arbete.
• Avslutades med ett föredrag av Jörgen Ohlsson 

om segling  genom Europa och i Medelhavet 
under sex säsonger.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan 
kl 19-20 på onsdagar en gång i månaden under 
januari-mars och oktober - november. Under 
Augusti varannan vecka och månaderna april - 
maj och september varje vecka. Resterande tid var 
expeditionen stängd.

Cia Gad-Böckman

Information
Tidning

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

Det nya A4-formatet har mottagits positivt av 
medlemmarna och annonserande företag. Förde-
len är en flexiblare layout och att annonserna kan 
anpassas till annonsörens önskemål. 

Båttillbehörsföretaget Hjertmans har bokat bak-
sidan för deras annonser. Dessutom medsände 
Hjertmans ett reklamblad inför julen i USS-Aktu-
ellt nr 4.

USS använder numera Posttidning B-post för ut-
skick vilket innebär lägre portokostnader.

Lilla Kalender distribuerades tillsammans med 
USS-Aktuellt nr 2.

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

För att lättare kunna administrera hemsidans 
kalendarie gentemot styrelsens kalendarie har ruti-
nerna gjorts om och administreras nu tillsammans 
med sekreterare.

Sponsorer
I och med att USS-Aktuellt har ändrat format från 
A5 till A4 och annonskostnaderna ska ändras så 
pågår en undersökning/utredning avseende spon-
sorpaketens olika värdenivåer.

Allmän information
Vi har hjälpt till med olika informationsmaterial 
till kappsegling, utbildning m m.

Hanterar uppdateringar av pärm Aktivitetsarbete, 
pärm Hamnvakten, pärm Hamnvakten bevakning, 
stadgar, ordningsregler, verksamhetsberättelse.

Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2013 svarat för in-
köp och servering av fika vid alla styrelse- och 
medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

• Förtäring vid årligt budgetmöte.

• Förtäring och dryck vid välbesökt årsmötespub.

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

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet.

• Förtäring i samband med Klintenstäd.

• Lätt förtäring vid 606-avslutning.

• Behjälplig vid USS:s Veteranjulbord.

• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.

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

• Jul-tallrik vid styrelsens sista möte för året.

Ett extra varm tack till Cina, Allan och Beryl, 
Mats och Birgitta och alla andra som ställt upp vid 
behov. 

Anders Juhlin

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen har varit ett lugnt år med 
våra sedvanliga aktiviteter såsom Kvällskappseg-
lingar, USS regattan och KM. 

verksamhetsberättelse
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Totalentreprenad 
inom bad & kök

Telefon 018-50 40 45   |   www.ekebybruk.se          

All Inclusive är namnet på vår totalentreprenad som 
ger dig lugn och harmoni i ditt renoveringsprojekt. 
Vi hjälper dig med allt – från val av material, ritningar
och kalkyler till byggnation och slutbesiktning.
Kontakta oss för mer information eller en fastpris-
offert. 

USS Sprintcup är för närvanande nedlagd p g a 
för få anmälningar.

Kappseglingsframgångar
Som brukligt har stora kappseglingsframgångar för 
USS del skördats under året:
• Pontus Rosberg vann SM för IF-båtar i 

Nynäshamn.
• Conny Kjellberg var med och vann SM för J80 

på Baggens fjärden.
• Staffan Eklund vann Nepparpoklen i 

Sundsvall.

USS Regattan
USS regattan genomfördes som numera är vanligt 
helgen före midsommar. Båda dagarna med sol 
och stadig ganska hård vind från sydväst.

39 båtar kom till start. 15 st 606:or, 10 st Nep-
tunkryssare och  
14 st Finnjollar.

606-klassen
Martin Angsell/Pär Johansson från Stockholm tog 
hem segern i 606-klassen före Håkan Karlsson/Jo-
han Sävesten Nyqvarn.  
Trea Ulf Johansson/Olle Jarstad Uppsala.

Neptunkryssare
Efter en jämn och hård strid mellan Staffan Ek-
lund/Birgith Eklund och Nisse Virving/Björn 
Ribbhagen vann Staffan/Birgit efter en rafflande 
läns i sista seglingen.

Finnjolle-klassen
Segrare i Finnjolleklassen blev Stefan Nordström 
från Karlstad.

USS öppna KM
Endast fem 606:or seglade KM i lätta vindar från 
ost utanför Skarholmem. Ett mycket magert delta-
garantal. Något måste göras för att få upp 

deltagarantalet i denna trevliga tävling.  
Klubbmästare blev Christer och Myran Olsson.

Kvällskappsegling
Kvällsseglingarna har under den gångna säsongen 
varit ovanligt lyckade. Den varma vinden har hållit 
i sig hela kvällarna så ingen segling har avbrutits. 

Deltagarantalet har varit stort ca 10-15 båtar så 
gott som varje kväll. 

USS träningsserie under våren genererade 14 star-
ter, USS cup under hösten 5 seglingar. 

ESK har haft 11 seglingar, vilket tillsammans med 
USS ger 30 starter. 

Träningstillfällena i Uppsala är mycket goda.

Totalsegrare blev Christer och Myran Ols-
son vilka också tog hem priset som flitigaste 
kvällskappseglare. 

Pär-Bertil Eklund

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta bestående av 14 opti-
mistjollar och åtta 606-or har underhållits. Op-
timistjollarna har reparerats och plastats av Kjell 
Mattsson. 606:orna har underhållits av i första 
hand Kjell med viss hjälp av undertecknad och 
60-plussarna. 

En del nya segel har inköpts till båtarna under 
2013. Samtliga 606:or har uppgraderats med 
nyare segelställ och de tre ”kappseglingsbåtarna” 
har dubbla uppsättningar segel, ett för träningsseg-
ling och ett för kappsegling,

Fadderskapet för båtarna ersattes under året av tre 
båtansvariga, Mats Wahlberg, Mats Lavemark och 
Kjell Mattsson.

Tre av vagnarna till 606 har under året rustats och 
besiktigats för att behålla körtillstånd.

verksamhetsberättelse
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verksamhetsberättelse

Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Ungdomsboden
Boden har under året försetts med nya hyllor för 
segelförvaring och målats om utvändigt. Takplåtar 
och fönster har också renoverats.

Arbetet har utförts av Kjell Mattsson och Uno 
Almgren m fl.

Seglarträning
Från sjösättning till sommaren genomfördes 9 st 
träningsseglingar med Optimistjollar varje tisdag 
och torsdag under ledning av ungdomsledaren 
Maria Turesson. 

Från augusti till september genomfördes 10 st trä-
ningsseglingar under ledning av Mats Lavemark, 
Mattias Vallgårda och Jonas Ettemo.

Seglarkurser
För våra yngsta har Sjölekis anordnats en lördag-
söndag under juni månad under ledning av Mats 
Lavemark, Olle Jarstad, Mattias Vallgårda och 
Maria Thuresson. 

Seglarläger
Årets Klinten läger ställdes in pga ledarbrist.

Introduktionsseglingar
Tre kvällar bjöds scouter in till en introduktion i 
segling som genomfördes med välvilligt stöd från 
60+ :are. Evenemanget blev mycket uppskattat av 
deltagarna och vi räknar med att fortsätta samar-
betet nästa år.

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or 
genom att medlemmar lånat 
båtarna spontant utan ar-
rangemang har ökat kraftigt. 
Under året var båtarna bokade 
vid c:a 170 tillfällen förutom 
de schemalagda aktiviteterna. 

Utlåning av 606 för kapp-
segling har också varit hö-
gre under året, speciellt efter 
sommaren. 

Även optimisterna har lånats 
spontant vid flera tillfällen, 
men detta redovisas sällan.

60+ seglingar
Under året har verksamheten 
fortsatt. En grupp medlemmar 
har anordnat organiserade seg-
lingar en gång i veckan med 
606-orna. Vid 12 tillfällen har 
ett gäng äldre seglare samlats 
och seglat, totalt har över 30 
personer deltagit under året. 

Glädjande att även ett par damer och några yngre 
deltagare också kommit med. 

Inbjudan har också förtydligats att ALLA är väl-
komna, oavsett kön eller ålder.

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft 6 st möten under året, 
för planering och budgetering av verksamheten, 
alla i USS klubbhus.

Mats Lavemark och Mattias J Vallgårda

Varvet
Vinterliggande båtar

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

Sjösättning – Vårstädning
Årets sjösättning försköts en vecka på grund av is 
och högt vattenstånd.

Sjösättning av 263 båtar genomfördes den 4 – 5 
maj med stor kran. Den 11-12 maj med liten 
kran. Kvarter 8 sjösattes med fasta kran den 13-14 
maj.

Långliggare på varvet uppgår till 6 båtar.

Varvsstädningen genomfördes den 23 maj.

Upptagning
Upptagning av 264 båtar genomfördes den 21-22 
september med liten kran och 28-29 september 
med stor kran. 
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verksamhetsberättelse

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

I antalet ingår 41 båtar i Kv 8 vilka togs upp den 
12-13 september.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfir-
man Havator AB anlitats. 

Kranskötare fasta kran har varit Allan Pettersson, 
Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning 
utförts. 

Skrapning och målning av mastskjulet har 
påbörjats. 

All el utom lyktstolparna har kontrollerats. 

Pga skadegörelse måste vinchen i mastkranen by-
tas ut. 

Traktorn har varit inne på service.

Renovering
Bryggan mellan gamla brofästet och sjösättnings-
rampen är i akut behov av renovering med samti-
dig bottenjustering. 

Kommunens storvarv
I kommunens planer på ett nytt storvarv för 
samtliga båtklubbar har ännu inga beslut fattats. 
Plangruppens arbete med att få behålla nuvarande 
varvsområde fortsätter.

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

Varvet och hela USS har under året haft mycken 
värdefull hjälp med 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 samt 
undertecknad.

Allan Pettersson

Hamnen 
Årets arbetsuppgifter

• Under året har sedvanligt 
bryggunderhåll genom-
förts med bl a oljning av 
bryggor och fastsättning av 
vattenrör.

• Förtöjningar har 
undersökts.

• 400-bryggan från masten 
och inåt har höjts.

• Akterstolpar har höjts.

• Landgången vid vågbrytaren har justerats.

Hamngruppen
Hamngruppen har bestått av Stanley Mahan, Eskil 
Lerman, Jan Hoffman, Anders Lundmark, Abel 
Soto, Mikael Andersson samt undertecknade.

Jan Olsson och Jan Sigmert

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2013 har varit Helen Jarstad och 
Eva Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS 
ordinarie verksamhet med styrelse-, medlems-, 
årsmöte etc och dom olika sektionernas interna 
möten har:

 • Svenska Kryssarklubben lånat klubbhuset för 
sina klubbaftnar.

• Uppsala Racerbåtsklubb hyrt klubbhuset för 
sin SM-deltävling.

 • Uthyrning till medlemmar för privat fest har 
skett i likhet med tidigare år.

Kommunens ”Hamngrupp” har utfört veckostäd-
ning, ”dukning” före och återställande efter möten 
och kurser på ett förtjänstfullt sätt.

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

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober.

Hörnrummet och stora rummet på undervåning-
en har målats om, och väggarna har försetts med 
stötskydd för bord och bänkar.
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Inventarier
En gasolgrill har anskaffats.

Kappseglingscentrum
Båda barackerna har målats om utvändigt, den 
rötskadade panelen och fönstren på ungdomsbo-
den har reparerats.

Ungdomsboden har även fått nya hyllor för förva-
ring av segel. 

Båthuset 
Bygget påbörjades måndag V44 och plattan för 
huset gjöts fredag samma vecka.

V46 fortsatte arbetet med resning av stomme, 
läggning av tak, isolering, uppsättning av ytterpa-
nel, montering av dörrar och fönster osv.

Vid årsskiftet återstår målning utvändigt, monte-
ring av takplåt, viss komplettering av el och upp-
värmning och mindre markarbeten på framsidan.

Huset beräknas kunna tas i bruk V4 2014.

Den korta byggtiden beror till stor del på den 
”kärntrupp” av medlemmar, vissa utan arbetsplikt, 
som deltagit i bygget under hela tiden.

Kommunens hamngrupp
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.

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 har drabbats av ett fel på laddningen, vil-
ket snabbt åtgärdades av Marinverkstaden.

Vassklippningsbåten drabbades av trasig kylvatte-
nimpeller, vilket även detta snabbt åtgärdades av 
Marinverkstaden. 

Klubbens motorbåtar har i övrigt fungerat bra 
under säsongen.

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

Vi vill speciellt tacka den ”kärntrupp” av medlem-
mar, med Kjell Mattson i spetsen, som ställt upp 
vid båthusbygget. 

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

Nu ser vi fram mot ett 2014 med många engage-

Klinten
Vintern

Den 9 februari började det nya arbetsåret på Klin-
ten med att 21 man åkte ut till Klinten. Då eldades 
rishögen upp, sly röjdes, trä fälldes som gick till 
bastuved. 

Den 24 mars åkte 11 man ut och fortsatte elda och 
rensa sly nere vid bastun. 

Vi monterade även balkar att fästa två nya Y-bom-
mar i, vilka skall monteras under våren.

Lekstuga
Under våren köptes en lekstuga till barnen och en 
friggebod som skall användas som verkstad/förråd. 

Lekstugan byggdes och målades samt inreddes 
med hjälp av medlemmar.

Sommaren
Flytbryggor, friggebod
Arbetshelgen 18 – 19 maj var välbesökt. Flytbryg-
gorna lades ut och borden bars ut. Arbetet med 
grunden till friggeboden påbörjades och fortsatte 
de följande helgerna. Efter utfört arbete bjöd USS 
alla på buffé på lördagskvällen.

P-ringar
Arbetshelgen 15 – 16 juni kompletterades för-
ankringarna till flytbryggorna med 2 st P-ringar 
och en medlem med dykutrustning hjälpte till att 
justera kättingar.

Sommarfester
Midsommar på Klinten var välbesökt, c:a 40 båtar. 
Festligheterna med besök av Sjörövarfabbe, dans 
kring midsommarstången, Volleybollmatch mellan 
barn/ungdomar och vuxna och naturligtvis det 
gemensamma jordgubbstårtsätandet. 

På kvällen var det gemensam middag i paviljongen 
med påföljande dans till levande musik.

Sensommaren bjöd på gemensam Kräftskiva och 
dito Surströmmings skiva.

Hösten
Arbetshelg
Arbetshelgen 24 – 25 augusti kom det ut c:a 20 
man. 

De arbetade under helgen med att ta rätt på det 
sista av veden innan muddringen. 

Verkstadsboden blev målad invändigt och läk-
ten till takplåten monterades. Vidare påbör-
jades utbyggnaden av jolletorget för att flytta 
brandsprutan.

verksamhetsberättelse

rade medlemmar som anmäler sig till aktivitetsar-
beten för att hålla våra fina anläggningar i skick.

Jan Lundmark och Tommy Fredriksson
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Flytbryggor
19 oktober togs flytbryggorna in och allt gjordes 
klart inför vintern.

Muddring
Muddringen påbörjades den 25 september och 
fortsatte varje onsdag fram till 13 november.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Sten Larsson, 
Michael Ericsson, Jan Johansson, Niclas Or-
relöv, Marie-Louise Sandberg, Lars Sjölund samt 
undertecknad.

Rune Larsson

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

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten – 2 personer varje natt – från 27 
april till 28 september. Annorlunda i våras var att 
eftersom sjösättningen blev uppskjuten 1 vecka så 
vaktade vi varvet 1:a veckan.

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

Vakterna har under sommaren förtöjt om flertalet 
dåligt förtöjda båtar och räddat dessa från skador 
samt skador på grannbåtarna. 

Vakterna har under sommaren vid ett flertal tillfäl-
len motat iväg obehöriga (ex fiskare), oftast från 
vågbrytaren där de tar sig in vid staketets slut. Mer 
stängsel önskas till nästa år.

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.

Stämpelkort
Alla verkar ha förstått att man stämplar 3 ggr/
vakt på stämpelkortet. Stämplingen ska ske före 
kl 21:00, mellan 00:00 – 02:00 och när man går 
hem kl 05:00.

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

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

Jan Hoffman

Veteranskepparna
Vi har under året försökt genomföra några sam-
mankomster, men det har inte varit så stort 
intresse.

Båtmässan
Stort deltagarantal till Båtmässan i fullsatt buss.

Ålandsresan
Vår trationella vårresa till Åland hade stort 
deltagande.

Veteranernas julbord
Vårt julbord var välbesökt. 

Nyårsfirande
Nytt för i år var nyårsfirande i klubbhuset, som ar-
rangerades av veteranskepparna, som också fick ett 
stort deltagande.

Ett stort tack!
Ett stort tack vill jag ge Peter Zaine, som flyttat 
från Uppsala, för god hjälp under åren och även 
tack till Allan och Beryl, som också har varit till 
stor hjälp vid våra sammankomster.

Ny Veteranskeppare
Jag vill välkomna Jan Nyström till Veteranskeppar-
na, som efterträder Peter, det kan bli en ny kick.

Rolf Wreedh

verksamhetsberättelse
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Veteranernas julbord samt Nyårsfirande var under december välbesökta 
tillställningar. God mat och gott kamratskap präglade festerna.
Många minnen från dagar på tävlingsbanorna på sjön kom på nytt i dagen. 
Seglarvänner träffades på nytt.

Rolf  Wreedh

Veteranernas sammankomster 2013

Julbordet

Nyårsupén 

veteranerna
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veteranerna

Ring klocka ring...
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Lucia Puben
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Måndagen den 9 december avåts den traditionella jultallriken tillsammans med kommunens 
hamngrupp och deras handledare Carola och Fredrik, inbjuden var även deras chef Sven 
Ohlsson.

USS representerades av vice ordförande, klubbmästaren, intendenterna och varvschefen, 
och eftersom båthusbygget var i full gång, även det arbetslag som arbetade med detta 
med denna dag. 

Jultallrik med kommunens  
hamngrupp
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!

Klinten
Lördag och söndag 17 – 18 maj 
är det städdagar på Klinten.  
Vi börjar klockan 10:00 på 
lördagen.

Då hjälps vi åt att iordning-
ställa vår klubbholme, Säby 
Klint, inför sommaren.

På lördagskvällen bjuder USS 
på mat, men dryck håller du med 
själv.

Om du inte tidigare har besökt 
Klinten, är detta ett ypperligt 
tillfälle för dig att komma med 
i klubbgemenskapen och se vil-
ken pärla vi har här på Ekoln.

Välkomna
Rune Larsson
Klintenchef

Hamnplats
Hej hamnplatsinnehavare
Förberedelsearbetet med hamn-
platserna för nästa år har 
påbörjats.
Meddela USS snarast om Du 
inte skall utnyttja hamnplat-
sen i år (2014)

 Svara till: hamnplats@uss2.org

Solskensgrill
Söndag 23 mars är ni välkomna på 
solskensgrill  på klubbhusets 
veranda mellan kl 14-16.

Missa inte heller varvsgrillning  
2 maj kl 17 och
3 maj kl 12

Väl mött
Anders Juhlin
Klubbmästare

Segel m m tillverkas med hjälp av CAD-CAM
Nya och tidigare kunder är varmt välkommna!

•	 Säljer	segel	och	har	service	åt	Doyle	Sails	Sweden
•	 Säljer	tvåmans-båten	RS	Feva,	RS	200,	RS	500
•	 Säljer	enmans-båten	RS	Tera,	RS	Vision	mfl	RS	båtar
•	 Säljer	Pelle	Petterssons	populära	båt	C55
•	 Säljer	och	tillverkar	75	års	jubileande	Nepptunkryssare
•	 Säljer	Jolle	och	Kölbåtstillbehör
•	 Säljer	Rullfocksystem	Furlex,	Harken	m	fl	Gennaker	rullar
•	 Mast	&	Riggverkstad	försäljning	&	service	åt	Seldèn	Mast			

Segelmakare	Gunnar	Holmqvist
Killingörvägen	4
932	32	Skelleftehamn
0910	-	312	80

Delfin Segel AB

Segel-	och	Jolle	specialisten

info@delfinsegel.sewww.delfinsegel.se
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På Sjölekis lär du dig hantera en Optimistjolle.

Efter de två dagarna har du fått vara med om att rigga på 
och göra en Optimistjolle segelklar och lärt dig namnen på 
de viktigaste delarna på jollen.

Du har prövat på att segla och vet hur man gör när man 
stagvänder och gippar.

För att få delta i Sjölekis ska du minst fylla 8 år under 2014, 
du ska kunna simma 25 meter och vara van vid att bada på 
djupt vatten med flytväst.

Sjölekis är gratis och de enda du måste ha med dig är 
flytväst.

Sjölekis 2014 
7-8 Juni

Anmälan görs till: ungdom@uss.nu 

med uppgift om namn, pers.nr, adress, tel.nr och  
förälders namn. 

Senast den 1 juni.

Ev. frågor besvaras av:  

  Mattias Vallgårda 0706-12 35 66 

  Mats Lavemark   0737-45 45 16

Fullständigt   
kappseglingsprogram 

ESK, USS och SXK 2014

6 maj USS träningsserie 1 USS 

8 maj ESK träningssegling  1 ESK 

13 maj USS träningsserie 2 USS 

15 maj ESK träningssegling  2 ESK 

20 maj USS träningsserie 3 USS 

22 maj Estellecup cup 1 ESK 

27 maj USS träningsserie 4 USS 

1 juni Upplandscup  2 ESK 

3 juni USS träningsserie 5 USS 

5 juni Estellecup cup 2 ESK 

8 juni SXK 6-timmars SXK 

10 juni USS träningsserie 6 USS 

12 juni Estellecup cup 3 ESK 

14-15 juni USS Regatta & DM Nepp,  
  IF, 606 och Finn USS 

17 juni USS träningsserie 7 USS 

 Sommaruppehåll kvällseglingar  

19 augusti USS cup1 USS 

21 augusti Estellecup cup 4 ESK 

23-24 augusti Ekolnregattan ESK 

26 augusti USS cup2 USS 

28 augusti Estellecup cup5 ESK 

30 augusti Öppet int. KM USS USS 

2 september USS cup3 USS 

4 september Estellecup cup6 ESK 

7 september Uppsala Slott Race m. 

  K Fredings minne ESK 

9 september USS cup4 USS 

11 september Estellecup cup7 ESK 

14 september SXK 6-timmars SXK 

21 september Höstcupen / Estelle cup 8 ESK 

5 oktober Hjertman sprint Cup ESK 
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Vecka 26 2014 planerar vi för årets Klintenläger.

Seglarläger för ungdomar mellan 10 och 15 år, vi bor i tält 
på USS klubbholme Klinten från måndag 23/6 till lördag 
28/6.

Huvudsaken på lägret är segling med klubbens opti-
mistjollar för de yngre deltagarna och med 606:or för de 
lite äldre, det spelar ingen roll 
om du har seglingsvana se-
dan tidigare eller inte men du 
måste kunna simma (200 m). 

Nybörjare på optimistjolle 
har möjlighet att prova på 
segling på Sjölekis 7-8 juni 
och/eller vara med på optiträ-
ning tisdag- och torsdagskväl-
lar under maj och juni. Men 
det är inget krav för att få 
deltaga på Klintenlägret.

Klintenläger 2014

Anmälan till Läger, kvällsträning eller sjölekis. 

Anmäl till ungdomssektionen: ungdom@uss.nu   
eller per telefon till:

  Mats Lavemark  0737-45 45 16

  Maria Thuresson 0706-64 15 59

  Mattias Vallgårda 0706-12 35 66

Avgiften för Klintenlägret är 
1500 kr (1000:- om man går 
med full-betalande syskon)

Ett möte med alla delta-
gare för mer information om 
Klintenlägret kommer att 
hållas i början av juni innan 
lägret.

Väl mött i sommar

UNDVIK DENNE 
ELEKTRIKER
Ulf jobbar extra, utan att ta betalt. Inte som elektriker förstås, men som en av våra 1800 frivilliga 
sjöräddare. Och dem bör du helst undvika att träffa - utom i nödfall.  Men om det gäller livet 
släpper Ulf och hans besättning allt, och är på väg ut i räddningsbåten inom en kvart. Sjöräddn-
ingssällskapet står för 70% av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Bli medlem på 
sjoraddning.se så får du också kostnadsfri hjälp till sjöss .

Frivilliga sjöräddare sedan 1907
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

ULF LÖFGREN, 43
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Lägesrapport Båthuset

Byggansvariga: Intendenturen  
Byggledare: Kjell Mattsson 

Bygget påbörjades måndag V44 med schakt-
ning för bottenplattan, plattan gjöts på fre-
dagen samma vecka och under helgen mura-
des sedan sockeln för huset.

Efter att ha väntat på att plattan skulle härda 
och leverans av takstolar, påbörjades res-
ningen av huset i mitten på V46 av en grupp 
medlemmar / pensionärer.

Denna grupp av medlemmar har sedan med-
verkat fram till färdigt hus, några av dom har 
arbetat långt över 100-timmar. 

Tack vare den homogena grupp som arbetat med huset, samt 
även ett antal medlemmar som ställt upp under kortare tid, och 

det milda vädret har bygget gått mycket bra.

Byggtid från start till inflyttning c:a 12 veck-
or och nedlagt arbete ca: 800 timmar.

Vi kan nu i början av januari konstatera att 
det som återstår före inflyttning är komplet-
terande el-arbeten samt slipning och damm-
bindning av betonggolvet.

Vi räknar med att dessa arbeten är klara i bör-
jan på V4 med inflyttning i slutet av veckan.

Återstående arbeten utomhus, som monte-
ring av plåt på tak, vindskivor, hängrännor, 
stuprännor och målning utvändigt, kommer 
att utföras under våren. 
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Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se
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Hej!

Förslag till hur man kan ta 
sig under Stäketbron med 
20 cm för hög mast om 
svärmor skulle vägra att 
krypa ut på bommen.

Det går säkert bra att också 
använda Big-Bag-metoden 
om man skulle hamna på 
grund.

Eller som drivankare?

Vänliga hälsningar   
Håkan Lindström

Ingen vanlig sneseglare
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uppsägning-ansökan
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hjälp!

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 Jarstad 018-320 320; 0706-01 22 22 - Eva Rang 018-300 185; 0708-27 55 00 >

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

sökes

Information till alla som  
bidrar med material till 

USS Aktuellt
När ni skickar material, räcker 
det att ni skickar det till:

tidn@uss.nu 
Materialet vidarebefordras till 
samtliga berörda från den adres-
sen.  
(bl a info-ansvarig och 
redaktören)
Som det är idag, belastas vissa kon-
ton med dubbla bidrag!

Viktigt är också att ni skriver 
USS först i ärenderaden, följt av 
innehållets karaktär. Detta för 
att vi har automatisk sortering i 
våra mail-program för att slippa 
leta efter, och i värsta fall missa, 
material.

Med vänlig hälsning
Redaktören

USS söker en eller flera 
ledare till sommarens 

Klintenläger.

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

Vänlig hälsning 
Ungdomssektionen

ungdom@uss.nu

 LäGerdeLtaGare 2003

första KLinten-LäGret 1990

LäGerdeLtaGare 2012

Sökes

Ledare till 
Klintenlägret

MAnusstopp 3 MARs

BLeKinGe-eKan



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

Sverige

porto betalt

Mässpriser i butiken - välkommen in!

Besök oss  
på mässan 
för xtra bra 

erbjudanden!

Hjertmans Uppsala · Sylveniusgatan 5 · 018-10 99 45
Öppettider och fler erbjudanden hittar du på www.hjertmans.se

Storsäljaren!
Garmin 720, 7” pekskärm

5 990.-
5627-4527 (6890.-)

Garmin 720s
(ekolodsfunktion) 6 590.-

479.-

979.-
1 150.-

1 900.-

3,6A

7A

10A

15A

Batteriladdare
CTEK

M45 (575.-)

M100 (1290.-)

M200 (1790.-)

M300 (1990.-)


