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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

För fyra veckors semester seglade vi ut i hårda nordliga vindar 
med bara 10 grader i luften men även vi som hade tidig ledighet 
fick senare vår beskärda del av värmen. Vi seglade söderut med 
Kristianopel i Blekinge som vårt sydligaste mål. Under färden 
träffade vi en del USS:are och hade det trevligt tillsammans i bla 
Västervik.

Vår premiärtur 2 v efter sjösättningen med Sigtuna som mål 
fick tyvärr snöpligt avbrytas när vi slog på motorn för att pas-
sera Erikssund. Propellern hade gått till botten någonstans under 
seglingen och det var bara till att segla hemåt och sedan driva in 
i hamnen på bara riggen i 3 knop. 

När jag några dagar senare kom ner till hamnen för att bli bog-
serad till varvet för påmontering av ny propeller hade just M/S 
Linnéa kört in i vår ångbåtsbrygga och vågbrytarpalissad. Via 
deras försäkring besiktigades skadorna som nu i skrivande stund 
just reparerats. Förhandlingarna med kommunen om ett överta-
gande av ångbåtsbryggan kan nu efter reparationen återupptas.

Öppenhamn
Vi var ett antal medlemmar som på olika sätt var engagerade 
i kommunens ”Öppen hamn” på nationaldagen. Det var ett 
mycket lyckat arrangemang på båda sidor om Fyrisån i höjd 
med stadsparken och stadsvarven där vi visade våra båtar för all-
mänheten och där vi tillsammans med de andra klubbarna hade 
olika aktiviteter med våra olika jollar och kölbåtar. Tack alla som 
var med.

Sjölekis
Sjölekis var i år fulltecknat med segelsugna barn och jag hoppas 
vi får en del nya seglare på kvällsträningarna. Tyvärr blev Klin-
tenlägret även i år inställt pga ledarbrist men den återupptagna 
vuxenseglarveckan genomfördes till deltagarnas och USS glädje.

Varvet & Klinten
Några tråkigheter finns även i år att rapportera. Varvet i Flott-
sund har denna varma badsommar varit extra hårt utsatt med 

skadegörelser, stölder av div material från båtar och brygga samt 
brand i containern. M/S Linnéas kapten har flera ggr varit orolig 
över att få in badande i propellersuget och vi har förutom polis-
anmälning en skrivelse till kommunen att författa och funderar 
inför nästa säsong hur vi ska minska antalet liknande händelser. 

Vid vår fina klubbholme Klinten har flera båtägare, både med-
lemmar och ickemedlemmar, hört av sig om att de blivit bryskt 
bemötta vid tilläggning. Vi har i styrelsen kommit överens om 
en policy för hur vi ska försöka komma tillrätta med det hela för 
att bli betraktad som en trevlig klubb med bra bemötanden. En 
händelse mellan en medlem och hamnvakterna har vi också varit 
tvungna att ta tag i och det hela tror jag nu löst sig på bästa sätt.

Kappsegling
Mycket glädjande har USS även i år ett par fina kappseglings-
resultat så här långt. Några mästerskap och andra arrangemang 
finns det kvar på säsongen men hittills har Pontus Rosberg med 
gastar tagit SM-guld i IF-båtsklassen nere i Ljungskile och Staf-
fan Eklund med gast Erik Mattsson seglade hem SM-silver för 
Neptunkryssare vid Arkösund. I den heta 606-klassen lyckades 
Michael Gelin med gast Charlotte Bornudd Gelin bäst med en 
7:e plats vid SM i Hjo. Stort grattis och tack för att ni på ett fint 
sätt representerar USS på kappseglingsbanorna tillsammans med 
alla andra USS-kappseglare.

Höst
Några veckor är det kvar på säsongen men upptagningarna är av 
varvet planerade och det står inte på förrän vi ska masta av, tvät-
ta båtar och packa ihop inför nästa säsong. I höst ser jag fram 
emot styrelsens planeringsresa till Riga där vi budgetplanerar för 
varje verksamhetsområde inför säsongen 2015. Den 25:e okto-
ber är det sedan USS oktoberfest med förhoppningsvis många 
deltagande medlemmar. Då firas USS klubbhus 25 år och vi 
inviger då det nya båthuset. Vi ses!

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande

ilken sommar det till slut blev för oss båtmänniskor.  
Jag tror alla är nöjda liksom jag och min familj.V
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årsmötet

Efter sedvanlig information om vår verksamhet 
och eventuella inkomna frågor 

blir det paus med fika.

Efter pausen kommer
Mats Hägglund och

Tomas Bäckstadi
att hålla föredrag om Fastnet Race 2013

Väl mött i USS Klubbhus
Styrelsen

Kallelse till Medlemsmöte 2014
onsdagen 12 november kl 1900

Oktoberfest 25/10 kl 1800

I år kommer vi att ha en oktoberfest då vi inviger båthuset 
och firar klubbhuset 25 år.

Invigning av båthus
Vi samlas först kl 18:00 utanför Båthuset. 

Vår ordförande Olle Jarstad inviger det nybyggda båthuset.

Därefter en visning av den nya lokalen och information om hur den ska 
användas.

Efter visningen samlas vi i klubbhuset.

Klubbhuset 25 år
Det gamla gula klubbhuset från 1957 revs i mitten av oktober 1988 och i 
slutet av oktober påbörjades grunden för det nya klubbhuset.

Klubbhusets stomme uppfördes av husleverantören. 

Därefter färdigställdes klubbhuset av USS-medlemmar under vinter 1988-
1989 och invigdes 20 maj 1989.

Fest-middag
Festmiddagen inkl en dryck kostar 100 kr per person.

Varmt välkomna!
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ss

KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen
V = Varvet
S = SXK
Ö = Örsundsbro

Kalenderiet sept - dec 2014

September
v36 3 on 19:00 Expedition 19-20 KH

6 lö 09:30 Höst-Eskader K
v37 8 må 18:30 Styrelsemöte 9 KH

10 on 19:00 Expedition 19-20 KH
13 lö 09:00 Klinten - Arbetsdag 9-16 K
14 sö 09:00 Klinten - Arbetsdag 9-16 K
13 lö 10:00 Utställning vaggor V

v38 16 ti 15:00 Upptagning kv 8 V
17 on 19:00 Expedition 19-20 KH
17 on 15:00 Upptagning kv 8 V
20 lö 07:00 Upptagning kv 6, 7 V
21 sö 07:00 Upptagning kv 5, 2 (plat-

ser 1-11)
V

v39 24 on 19:00 Expedition 19-20 KH
26 fr 12:00 Upptagning kv 2, 3 V
27 lö 06:00 Upptagning kv 1, 2, 3 V
28 sö 07:00 Upptagning kv 4 V

Oktober
v41 7 ti 18:30 Styrelsemöte 10 KH

8 on 18:30 Veteraner - Föredrag: 
Resa på floder & kanaler 
genom Europa

KH

11 lö 09:00 Klinten - Arbetsdag 9-16 K
12 sö 09:00 Klinten - Arbetsdag 9-16 K

v42 15 on 19:00 Expedition 19-20 KH
17 fr 13:00 Planeringsmöte

v43 20 må 06:00 Golvvård Klubbhuset 
6-22

KH

21 ti 06:00 Golvvård Klubbhuset 
6-22

KH

25 lö 19:00 Oktoberfest KH
26 sö 00:00 Sommartid upphör - ställ 

tillbaka klockan
v44 27 må 23:59 Manusstopp USS Aktu-

ellt nr 4
November
v45 4 ti 18:30 Styrelsemöte 11 KH
v46 12 on 19:00 Medlemsmöte KH
v47 19 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v48 29 lö 10:00 Funktionärer - Julbord
December
v49 2 ti 18:30 Styrelsemöte 12 KH
v50 8 må 08:00 USS Aktuellt distribueras

10 on 18:00 Veteraner - Julbord
13 lö 18:00 Lucia-Pub KH

Lucia Pub
Lördag 13 december
Klockan 1800

i USS klubbhus

Rikligt med mat och dryck - som vanligt
till självkostnadspris.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Med vänlig hälsning
Anders Juhlin
Klubbmästare
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Veteranernas julbord 2014

Onsdagen den 10 december kl 18.00,
samlas vi kring glöggen.
” I år prövar vi något nytt”, men stort jul-
bord utlovas även i år.
Julbord med allt vad som bör ingå i detta, 
erbjuder vi i år till ett pris av kronor 225:-.
I priset ingår, glögg, julbord och kaffe.
Starka drycker får medtagas, om så önskas.
Medtag hustru och sambo och kom.
Bindande anmälan senast den 7 december.
Välkomna!

Anmälan till:

Rolf  Tel  018 71 33 91
Allan  Tel 018 30 93 18
Jan  Tel 018 42 50 42

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresse-
rade  ungdomar som saknar instruktörer och ledare.

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

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

Veteraner och andra 
intresserade

”Hösteskader” den 8 oktober  kl 18.00, en 
intressant resa genom Europa.

Cia Gad Böckman berättar och visar bilder, 
från sin resa på floder och kanaler genom 
Europa.
Lätt förtäring kommer att erbjudas, så där-
för vill vi ha anmälan senast tisdag den 7 
oktober.
Välkomna till en trevlig kväll i 
klubbhuset.

Anmälan till:
Rolf  Tel 018 71 33 91
Allan  Tel 018 30 93 18
Jan  Tel 018 42 50 42

Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se
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Från kranförarna har kommit önskemål om förkortad arbetstid under sjösätt-
nings- och upptagningsdagar. För att tillmötesgå dem, har vi valt att utöka, nu 
närmast sjösättningsdagarna, 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 sjö-
sättningsdagarna, så du inte av misstag bokar in dem för andra aktiviteter.

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. Där finns tillgång till miljösta-
tion, 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.

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 Stanley Mahan  
 018-42 59 06; 073-694 46 69 
KV 8 Tomas Candert 
 018-32 02 64; 070-578 78 84 

Ansvarig Miljöstation: 
Jan Örberg 018-38 02 35

Kranskötare:
Allan Pettersson och Tomas Candert

Något Du som båtägare 
måste tänka på när  

Din båt står på varvet:

• Sjösättningsrampen bör ej nyttjas 
under  
sjösättnings-upptagningsdagarna

• 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.

• 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

Kran är beställd. Reservation för eventu-
ella ändringar vi ej råder över. Listor med 
tider när du skall vara på varvet sätts upp 
ca 2 veckor före upptagningen.

4 sept kl 18.00-19.00 Vagnar från ESK:s varv.

Obligatorisk närvaro

13 sept kl 10.00  Utställning av vaggor. 

Kvarter 
8  16-17 sept kl 15.00 – 19.00

6, 7  20 sept Start kl 07.00

5, 2(plats 1-11) 21 sept Start kl 07.00

2, 3  26sept  kl 12.00 - 17.00

1, 2, 3  27 sept Start kl 07.00

4  28 sept Start kl 07.00

Upptagningsdagar

Ordningsreglerna för varvet, punkt 7, säger 
att: ”båtställning skall vara tydligt och väl syn-
ligt märkt  med båtägarens namn och telefon-
nummer”. Ej märkta debiteras 300 kronor

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför hösten 2014

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

12 Juli hjälpte USS till att arrangera en av 
deltävlingarna i Wallumni Challange Cup  
(Anders Walls Stiftelser - Inbjudan till Wal-
lumni Challenge Cup i Uppsala 12 juli )  

Ett 60-tal deltagare i denna familjetävling/
event träffades på verandan utanför vårt 
klubbhus en solig lördag i juli för att segla 
606 och optimist-jolle. 

Seglingen bestod av en kortare introduk-
tion och träningssegling med besättningar 
om 3 deltagare i varje båt, därefter en kort 
kappsegling på kryss-läns bana på åskådar-
vänligt avstånd utanför klubbhuset.

Två heat genomfördes i lagom ”nybörjar-
vind” 3-4 m/s ostligt, vilket innebar att ba-
nan blev lättöverskådlig för dom som tit-
tade på från land.

Samtidigt som 606-seglingarna pågick fick 
de yngre deltagarna prova på Optimistjol-
le-segling under ledning av tre ungdoms-
tränare inlånade från KOJK i Knivsta. 

Mellan seglingarna ordnades det med gril-
lunch i det fina vädret på verandan.  

Gren två i WC-cup, Segway körning, ge-
nomfördes parallellt med seglingen och be-
stod av en teknikbana på gräsmattan som 
skulle köras 2 gånger med så lika tid som 
möjligt.

Vi fick mycket beröm och tack för att vi 
ställde upp och fixade detta arrangemang 
och vi fick också en hel del förfrågningar 
om medlemskap i USS m.m av deltagare 
som bodde i närheten (deltagarna var an-
nars från hela Sverige)  Så förhoppnings-
vis får USS någon el. några nya seglare på 
medlemslistan som resultat av att vi ställer 
upp, ett litet ekonomiskt bidrag till ung-
domssektionen blev det i alla fall.

Till sist;   
Ett jättestort tack till Erik Mattsson och 
Byron Hulsart för att ni ställde upp och 
hjälpte mig !

Mats Lavemark

Wallumni Challenge Cup
12 Juli hjälpte USS till att arrangera en av deltävlingarna i Wallumni 
Challange Cup  (Anders Walls Stiftelser - Inbjudan till Wallumni 
Challenge Cup i Uppsala 12 juli )  
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Upsala Segel Sällskap
Medlemsmöte maj 2014

Referat från

Från mötet kan följande nämnas:
Det nya båthuset i hamnen byggdes under 12 veckor av ett gäng 
flitiga medlemmar. Där ska bland annat klubbens 35 båtar och 
andra inventarier underhållas. 

Kappseglingssektionen informerade om att klubben 2016 kom-
mer att arrangera Europacupen för SK30 med deltagare från 
bland annat Tyskland samt SM för A22. Det finns planer på att 
anordna en veteranbåtsfestival i samband med dessa tävlingar.

Upplands seglarförbund har fått förfrågan om att arrangera JSM i 
segling 2017. Det skulle bli ett stort evenemang med kanske fem 
samtida kappseglingsbanor på Ekoln och bli ett samarrangemang 
mellan distriktets klubbar och kräva många funktionärer. JSM 
är en familjefest där det ska finnas mycket aktiviteter förutom 
kappseglingarna.

Ungdomssektionen har optimistsegling två kvällar i veckan med 
ett tiotal deltagare och en helg i juni ordnar man Sjölekis för de 

Innan medlemsmötet hölls ett informationsmöte som alla nya medlemmar in-
bjudits till. Ca 20 nya medlemmar kom och de hälsades välkomna av ordföran-
de Olle Jarstad som inledde med att berätta lite om sin egen seglarbakgrund.

minsta. Tyvärr har man brist på ungdomsledare varför man ställt 
in årets Klintenläger.

Plangruppen genom vice ordförande Per Nilson presenterade en 
plan för Skarholmen som antagits av USS styrelse och USFS. Pla-

nen har nu gått ut till 
politiker och tjäns-
temän i kommunen 
och visar hur båtklub-
barna tycker att Skar-
holmen ska utvecklas.

Bland kommande ak-
tiviteter kan nämnas 
våreskader 31 maj och 
att USS deltar i kom-
munens öppen hamn 
inne i Uppsala 6 juni.

Vår kassör Bosse Anjou presenterade bildspelet om USS som togs 
fram till hundraårsjubileet 2007. Där kunde man bland annat se 
Skarholmens utveckling från vassrugge till det fina hamnområde 
som det är idag. En utveckling som framför allt klubbarnas med-
lemmar stått för.

Styrelsens medlemmar presenterades sig och berättade om 
sina verksamhetsområden. Bland annat berättade Klintenchefen 
Rune Larsson om vår fina klubbholme och allt som händer där 
under sommaren.

Hur det går till att sköta sin nattvakt berättade vaktchefen 
Janne Hoffman om.

Det ordinarie medlemsmöte med sammanlagt ca 45 medlemmar närvarande började kl 19.30
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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

medlemsmötet

Efter kaffepausen var det dags för Håkan Wanndebäck från Sjö-
räddningssällskapet att informera om sjöräddningen i Uppsala.  
Man startade 2009 som en understation till stationen i Munsö 
men sedan 2012 är man en egen station. Drygt 30 personer delar 
på jouren och sjöräddningsbåten ska kunna lämna kajen inom en 
kvart och målet är att manv ska kunna nå en nödställd inom en 
timme. Uppsalas område sträcker sig ner till Stäket.

I Sverige finns det 67 stationer med totalt 140 båtar.

Sjöräddningssällskapet står för 70% av all sjöräddning i Sverige.

2013 gjorde man drygt 8000 utryckningar varav 80 i Uppsala. Av 
dessa var 3 allvarliga utryckningar.

Man kan bli medlem i Sjöräddningssällskapet för 700 kronor 
per år och då ingår att man kan få hjälp med t ex bogsering vid 
motorproblem.

Verksamheten bekostas helt av medlemsavgifter och gåvor.

Håkan avtackades med blommor och applåd.

Refererade gjorde Nils Iggström.
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Öppen Hamn 6 juni - Nationaldagen
Nationaldagsfirande i Uppsalas hamnområde an-
ordnades av Nätverket Öppen Hamn. Det blev ett 
mycket lyckat arrangemang med uppskattningsvis 
ca 10 000 besökare i hamnområdet.  Aktiviteterna 
höll på mellan klockan 10 – 16.

Öppen Hamn är ett nätverk bestående av båtför-
eningar, andra föreningar och Uppsala kommun. 
Syftet med samarbetet är att visa vad Uppsala 
hamn med bland annat båtlivet kan erbjuda Upp-
salaborna och då speciellt ungdomar.  

Arrangemang
Ca 50 olika aktiviteter fanns i hamnområdet på 
båda sidorna av Fyrisån t ex: 

- flotte/båtar som åkte runt på Fyrisån med 
passagerare.

- marknader på båda sidorna ån

- uppvisning av fartyg

- hästskjuts

- sjöräddningen visade upp sig

och mycket mer.

Segling
ESK hade prova-på-segling med jollar för ungdo-
mar. Denna aktivitet var mycket populär – det var 
kö hela dagen till denna aktivitet.

Visning av båtar
USS hade fem båtar och ESK hade en motorbåt 
där intresserade fick besöka båtarna, se hur de såg 
ut inuti och ställa frågor om båtlivet.

USS hade totalt över 500 besökare i sina segelbåtar 
och ESK hade över 200 besökare i sin motorbåt. 
Detta visade att intresset är stort för segel- och 
motorbåtar. 

Till nästa år vore det önskvärt med fler prova-på-
seglingar med fler typer av båtar anpassade för 
både yngre och äldre ungdomar.

Tack alla ni som ställde upp och visade båtarna!

Invigning

Uppsala kommun

4H
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Fiskdamm Båtbyggeri

Teater och dans

Radiostyrda bilar
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SSRS

Motorbåtar och segelbåtar

Ekipage
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Willys båt

Stadsarkivet

Prova på segling
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USS Regattan med DM 2014

Segrare i 606 klassen: 
Anders Hjelmblad  
Johan Skåntorp från TBK

Segrare i Neptunklassen: 
Leif Bodinsson  
Hans Eriksson från SSS

Segrare i Finnjolleklassen:
Henrik Rydell från UKF

USS regattan genomfördes den 14-15:e juni med 34 st. del-
tagande båtar fördelade på 13 606:or 8 finnjollar 10 Neppare 
och 3 IF. De sista åren har deltagarantalet sjunkit från ett 45-
50 tal båtar till dagens 34 st. Förra året var deltagarantalet 
39 st. Någonting bör göras för att för att regattan skall be-
hålla attraktivitet och status. Glädjande är dock att klubbens 
racing606:or deltar, glädjande är också att vi har så många 
långväga gäster.

Lördagens alla 4 seglingar ställdes in p.g.a. mycket hård vind 
från nord med byar på 17-18 m/s och mycket grov sjö. Sön-
dagen bjöd däremot på lätt varierad vind mestadels från nord. 
Seglingsledningen lyckades med sin rutin och skicklighet trots 
den labila vinden genomföra tre seglingar. 

USS markservice med resultathantering och förplägnad var 
som alltid mycket god.

Tack alla funktionärer.
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regatta
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regatta
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regatta

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. 
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Många medverkande barn!
Antalet anmälda barn var konstant från föregående år vilket 
innebar hela 16 stycken totalt och detta var på grund av att vi 
kände att där gick smärtgränsen för vad vi kunde hantera för 
att samtidigt säkerställa att vi kunde hålla en god kvalité genom 
hela helgen!

Både nybörjare och återkommande barn från förra året och 
förrförra året anslöt sig på lördagen som erbjöd ett riktigt bra 
väder!

Vi började dagen med att dela upp gruppen i tre mindre 
grupper där en grupp fick börja lära sig att rigga jollarna och 
samtidigt gå igenom namnen på de alla olika delarna på båten. 

Torrsegling
En annan grupp fick börja med en styrövning utan mast i ham-
nen där vi drog jollen fram och tillbaka med rep så barnen fick 
känna på hur lättmanövrerad jollen egentligen är. Den sista 
gruppen hade grundläggande teori och sjövett. 

När alla kört en stund så roterade grupperna ”ett hack” och 
efter en stund ”ett hack” till så att alla fick ta del av alla moment. 

Ut på sjön
Efter en välsmakande lunch var det så dags för att ge sig ut på 
sjön.

Vinden var gynnsam och det gick toppen att ta sig ut och 
tillbaks till bryggan för egen maskin. Väl på torra land så var det 
dags för lite välsmakande fika.

Repetition och segling
Vädret på söndagen visade sig återigen från sin bästa sida. Dagen 
startade med repetition av lördagens genomgång.

Efter det var det ut på sjön som gällde och det är underbart 
att se deras glädje över att kunna fixa det själva!

Efter lunchen så var det lite segling inne i hamnen innan det 
var dags för att rigga av jollarna och ta en avslutande fika med 
efterföljande samling och gruppfotografering.

Tack alla!
Till sist vill vi återigen ge ett stort tack till alla barn, föräldrar, le-
dare och kökspersonal som gjorde ett fantastiskt jobb och bidrog 
till att göra denna helg till en jättetrevlig upplevelse!

Mattias Vallgårda 

Sjölekis 2014

Den 7-8 juni var det återigen dags för sjölekis och för tredje året i rad, efter 2012 års po-
sitiva återupptagande av detta evenemang, blev det en mycket lyckad helg tillsammans med 
nya och återvändande bekantskaper! Sjölekis är en kort och intensiv seglingskurs över en 
helg för barn från 8 år och uppåt som syftar till att introducera barnen på ett lättsamt 
och bra sätt till segling där ledorden är ”att ha kul”. Även i år stod USS för lunch och 
fika hela helgen vilket var väldigt uppskattat och välsmakande!
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sjölekis

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 
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Ett exempel är det kunniga gäng som på några månader upp-
förde vårt nya båthus mittemot vaktkuren i hamnen. Tack vare 
det milda vädret och över 800 timmars ideellt arbete kunde hu-
set stå klart redan tidigt i våras. Det är nu i full funktion och an-
vänds bl a för reparationer och underhåll på klubbens båtar och 
andra uppgifter som med fördel utförs inomhus.

En kväll strax före midsommar samlades så alla som deltagit 
i båthusbygget och blev bjudna på grillat kött med tillbehör. Jag 
hade nöjet att delta som representant för styrelsen och passade 
på att varmt tacka alla våra rutinerade och duktiga byggare, där 
flera har lagt ner långt över hundra timmar på bygget och låtit 
klubben dra stor nytta av deras hantverksskicklighet. Många har 
särskilt framhållit Kjell Mattssons viktiga roll för att få huset fär-
digt, och jag hoppas att han och alla de andra byggarna nu kän-
ner sig värmda av tacksamhet från oss övriga medlemmar!

Per Nilson
vice ordförande

Båthusfirande

En förening som USS är ju helt beroende av ideellt arbete för 
att fungera. Men även om alla medlemmar försöker dra sitt strå 
till stacken, är det alltid några som lägger ner avsevärt många 
fler timmar än de flesta andra. 
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Midsommar

The Boss

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

midsommar

Skattjakten kan börja
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Prisutdelning Räven raskar...

Jordgubbstårta och fika
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Görgen har koll...

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
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Årets kräftskiva på Klinten
20-30 båtar solig och fin kväll, dans från spotify
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!

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

I år var det premiär för en kurs som riktade 
sig till vuxna och var tänkt att den skulle 
gå av stapeln under sommaren och hålla på 
ca en vecka.

Detta för att vi ville undersöka hur stort 
intresset hos vuxna var att kunna gå en 
kurs som vände sig till just dom som hade 
te x seglat i barndomen men av någon 
anledning kommit ifrån seglingen under 
många år men nu kanske kända att man 
hade tid och ville prova på igen med bra 
handledning och möjlighet att skräddarsy  
innehållet.

Vuxenkurs 2014
Resultatet av annonsen i Uss-aktuellt lät 
inte vänta på sig!

Anmälningarna började så sakteliga rulla in 
och när kursen startade v 27 så hade hela 
10 stycken anmält sig. 

Vår duktiga seglingsinstruktör, Maria Tu-
resson tog hand om all planering och ge-
nomförande av kursen under veckan. 
Kursplanen lades efter en undersökning 
med dom anmälda och lades på en lämp-
lig individuell nivå, självklart med hänsyn 
taget till deras tidigare erfarenheter och 
kunskapsnivå.

Efter kursen så var reaktionerna bara posi-
tiva och Maria fick mycket beröm för hen-
nes insats och trevliga bemötande under 
veckan.

Efter en sådan lyckad kurs så är det väldigt 
troligt att den kommer att köras nästa år 
igen i någon form och det känns roligt och 
stimulerande att vi har något att bygga på 
även för dom ”äldre” nybörjarna. Det är ju 
som bekant aldrig för sent att börja segla!

Mattias J Vallgårda 
Ungdomssektionen



30 uss aktuellt nr 3 2014

uppsägning-ansökan

30 USS-AKTUELLT nr4 2012

ANSÖKAN OCH UPPSÄGNING

U
P

S
A

L
A

S
E

G
E

L
S

Ä
L

L
S

K
A

P,S
K

A
R

H
O

L
M

E
N

756
53

U
P

P
S

A
L

A

Ansökan
om

ham
n-och

varvsplats
Förattstå

ikö
förham

n-och
varvsplats

m
åste

m
an
vara

m
edlem

iU
SS.

H
am
nplatserfördelas

underfeb
-m
ars

och
varvsplatseraug

-sep

H
am
nkö

(senast31/1)
Byte

av
ham

nplats(senast31/1)Platsnr:.............

A
nge

skäl:_____________________________________
Varvskö

(senast15/8)
H
arflyttbarvagn

B
åt:

Fabrikat___________________Båt ensnam
n________________________

Båttyp:
Segelbåt

M
otorseglare

Segeljolle
M
otorbåt

Roddbåt(m
otor)

SegelN
r:__________________

V
H
F
Signal:___________________

Skrov:
Plast

Trä
M
etall

Betong

Längd:__________
Bredd:__________

D
jup:__________

Färg:___________
V
ikt:__________

Försäkringsbolag:____________________
Försäkringsnr:____________________

O
B
S!

B
åtsom

harham
n-ellervarvsplats

m
åste

ha
gällande

för-
säkringarenl.stadgarna

U
ppsägning

av
varvs-resp.ham

nplats
sam

teventuelltm
edlem

skap

Jag
sägerhärm

ed
upp:
H
am
nplatsnr:____________________

Senast1
jan.därefterreducerasåterbetalningen.

T.o.m
.31/3:ham

navgift-200
kråter.1/4

-15/6:1/2
ham

navg.återom
platsen

kan
hyrasut.E

fter15/6:ingen
avgiftåterbetalas.

V
arvsplatskvarternr:____________________
Senast15

aug.därefteråterbetalasingen
avgift

M
edlem

skap
(avgiftåterbetalasej)

K
lubbnycklarbifogas:__________st

N
am
n:

___________________________Telbost:__________________________
Adress:

___________________________Postadr:__________________________
E
-post:______________________________________________________________

Förev.återbetalning
av
avgift

Pg.nr:___________________
Bank:Clearnr.__________

N
r______________________

D
atum

:_________________U
nderskrift:_____________________________________

�
�
�
�

U
ppsägning

av
ham

n-och
varvsplats

B
etalning

av
ham

navgift
Adressändring

och
ändring

av
båtuppgifter

O
m
D
u
inte

skallanvändaD
in
ham

nplatsundersäsongen
ellerdelav

säsongen,
m
eddelaU

SS
snarast(detfinnsm

edlem
m
arsom

ejfåttham
nplatsertillsina

båtar).
O
rdinarie

aviseringar:
M
edlem

savgifteroch
ham

navgifterbetalassenastden
31/1

Varvsavgiftoch
aktivitetsavgiftbetalassenastden

31/5
Fördröjning

av
betalningen

m
edförattfördelning

av
ham

n-och
varv splatsernablirförsenade.

A
dressändring

och
båtbyte

skallanm
älastillU

SS.U
tskickade

brev,som
kom

m
eriretur,kan

m
edföra

attD
u
m
isterm

edlem
skap,ham

nplatsoch
varvsplats.

Se
även

vårU
SS
hem

sida
”w
w
w.uss.nu”

�
�
�
�

U
ppsägningsdatum

och
avgifter

H
am
nplats

sägs
upp

senastden
1januari.

Varvsplats
sägs

upp
senastden

15
augusti.

M
edlem

som
ejutnyttjarsin

ham
nplatsundersäsongen

skallm
eddeladettasåattham

nplatsen
kan

hyrasuti2:a
hand.D

en
som

ejharutnyttjatsin
ham

nplatskan
få
betala

1
extra

ham
nav-

gift.(D
etta

ärförattså
m
ånga

m
edlem

m
arsom

m
öjligtskallerhålla

ham
nplats).

O
m
uppsägningarna

skersenare
kom

m
erextra

avgifterattdebiteras.

Avgiftervid
sen

uppsägning
och

vid
ejbetald

avgiftirätttid.
E
jbetald

ham
n-ellervarvsavgiftirätttid.

200
kr

Sen
uppsägning

av
ham

nplats
t.o.m

.31
m
ars

200
kr

U
ppsägning

av
ham

nplats,
1
april–

15
juni

1/2
ham

navg.återbetalas
Tom

ham
nplats,som

kan
hyrasuti2:ahand

före
15
juni

1/2
ham

navg.återbetalas
U
ppsägning

av
ham

nplats
efter15

juni
Ingen

avg.återbetalas
U
ppsägning

av
varvsplats

efter15
augusti

Ingen
avg.återbetalas

Avgifterna
debiterasvid

påm
innelse

ellervid
nästa

aviseringst illfälle
.

Styrelsen
M
eddelaom

niharbyttbåtdetsenasteåretförplaneringensskull.Skallniintehaplatshelaåret
utan

villhyra
uti2:a

hand?M
eddela

då
Janne

(v.ham
nchef)Tel0736-29

12
96,018-69

55
16

www.uss.nu



31uss aktuellt nr 3 2014

AnslAgstAVlAn

köpes

säljes

skänkes

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 27 0ktobeR

Blekinge-ekan



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

Sverige

porto betalt

Allt för upptagningen - välkommen in!

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

A-Ställning
38mm rör av aluminium,  

”klicksystem” - enkel att montera

6 meter

7,5 meter

9 meter

10,5 meter

6 meter 7976-6 (2100.-N)
7,5 meter 7976-7 (2550.-N)
9 meter 7976-9 (3190.-N) 
10,5 meter 7976-10 (3490.-N) 

Bilden visar en 7,5m A-ställning

2 100.-

3 490.-
3 190.-
2 550.-

Presenning - Proflex
Slitstark presenning, 240gram/m2

4x6m. 7982-46 (Alltid lågt pris!)
6x8m. 7982-68 (Alltid lågt pris!)
6x10m. 7982-610 (Alltid lågt pris!)
8x12m. 7982-812 (Alltid lågt pris!)

4x6 meter

6x8 meter

6x10 meter

8x12 meter

420.-

1 490.-
998.-
820.-

Tyresöstöttan LCF
Höjd

80-125cm

110-155cm

130-175cm

150-195cm

170-215cm

190-235cm

1 890.-

2 150.-

2 250.-

2 090.-

2 190.-

1 990.-

Nr 7964-80 osv.
(Alltid lågt pris!)

En stålstötta för alla båtar upp till 18 meter


