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Vårens kurser 

www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

Förarintyg för fritidsbåt
Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. 
Du får lära dig grunderna i GPS-navigering inomskärs, väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, 
sjömärken, några knopar, lite om väder och vind och framför allt sjösäkerhet. 
De flesta försäkringsföretag ger rabatt efter godkänd examination.
Torsdagar kl.19.00, 21 timmar, 1695 kronor inklusive kursmaterial 
Start i januari/februari 2015
Kostnad för examination tillkommer 450 kronor

Kustskeppare
För att gå utbildningen ska du ha godkänt Förarintyg. 
Detta är en fortsättningskurs som tidigare kallades skepparexamen.
Utbildningen innehåller följande moment: Navigering, dag och mörker, utanför farleder och 
utomskärs, sjösäkerhet, sjövägsregler, ljud- och ljussignaler, avdrift, missvisning och deviation.
Praktik till sjöss vid ett tillfälle ingår i kursen
Onsdagar kl. 19.00, 27 timmar, 1850 kronor inklusive kursmaterial 
Start i januari/februari 2015
Kostnad för examination tillkommer 450 kronor

VHF-certifikat Helgkurs, alternativt två kvällar
För att få den bästa säkerheten till sjöss ska man installera och lära sig använda VHF-radio. 
Man måste ha certifikatet för att få använda utrustningen. Längre ut från kusten tappar mobilen ofta täckning 
men har man VHF-radio når man kustradiostationer och kan då kommunicera med Sjöräddningen, 
Kustbevakningen, andra båtar i närheten och ringa telefonsamtal. Under en helg eller två kvällar lär du dig det 
du behöver veta för att ta certifikat för VHF-radio.
Lördag och söndag 10.00-15.00, alternativt  två onsdagar 18.30-22.00 
Start i februari/mars 2015
Kostnad 995 kronor och 450 kronor för examination

Vi lämnar 10% rabatt på kursavgiften för USS medlemmar
(Måste anges vid anmälningstillfället)
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Vid RodRetVid RodRet

tt vitt jul- och nyårsfirande blev det trots allt och jag fick möjlighet att vila 
upp mig tillsammans med familjen en vecka efter nyår på kanarieön Lanzarote. 
Där var det ca 20 grader, sol, och inledningsvis sydvästliga vindar om 10-14 m/s. 
Själv drömde jag där om kommande seglingar 2015 samtidigt som jag med beund-
ran såg ungdomar segla omkring i full planing utanför hamnområdet i sina opti-
mist- och laserjollar. En del planerar säkerligen redan för fullt sommarens mål 
men själva bestämmer vi oss sannolikt i sista stund - Öland, Gotland, Skärgår-
den, Åland/Finland eller varför inte Höga kusten. 

E
Innan sommaren blir verklighet kommer jag att ha kastat mig 
utför branterna i de svenska fjällen. Snö och vatten är underbara 
element och utförsåkning är för mig lika härligt som segling.

Kappsegling/Ungdom
När ni läser det här kommer Svenska Seglarförbundet, SSF, ha 
fattat beslut om vår ansökan om att få arrangera JSM 2017 i ett 
antal jolleklasser tillsammans med medarrangörer från närliggan-
de klubbar. Det har hittills sett mycket positivt ut. En viss plane-
ring är redan igång och om vi får klartecken kommer det krävas 
stora insatser från många av oss funktionärer och medlemmar. 
Ett arrangemang av det här slaget kommer få stor genomslag-
skraft för segelsporten i Uppsala. Planering pågår också för 2016 
års beslutade stora event som är Europacup SK30, SM A22 och 
veteranbåtsfestival samtidigt. Vilken fest det kommer att bli.

Till Ungdomssektionen har en begagnad men uppdaterad jol-
le av typen 2-krona köpts in. Tanken här är att inköpa någon 
ytterligare och att få in en jolletyp mellan de optimistjollar 
och 606:or vi redan har så att vi har större förutsättning-
ar att få behålla den grupp ungdomar vi nu har etablerade i 
ungdomsverksamheten.

I vårt fina båthus i hamnen håller våra ”60-plussare” på för fullt 
med upprustning av några 606:or och funktionärsbåtar.

Plangruppen
Kontakter är tagna med Uppsala Kommun om att försöka få till 
stånd ett längre varvsarrende än det 1-åriga vi nu haft en längre 
tid. Samtidigt diskuteras i detta forum andra tekniska frågor om 
spolplattor mm på varvet. Jag hoppas de här kontakterna myn-
nar ut i något gott så att vi kan planera för de investeringar som 
behöver göras på varvsområdet.

Festligheter
Jag följde med på julbordsresan för alla funktionärer och åt 
jultallrik med kommunens hamngrupp. Tack till Er alla för ett 
mycket väl utfört arbete för USS 2014. Resan till båtmässan 
tänker jag åka med på och solskensgrillningen samma dag som 
sommartiden infaller tänker jag inte missa.  

Vårtider/Årsmöte
Jag önskar er alla en härlig vår på varvet, men innan dess hoppas 
jag att vi ses till USS Årsmöte den 14/3 med efterföljande pubaf-
ton. Jag hoppas mötet blir välbesökt med många nya ansikten. 

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

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 övriga 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 2015 och 2016 för en period om två år. Val av:

 * Ordförande omval.

 * Sekreterare nyval.

 * Övriga ledamöter i Styrelsen för 2015 och 2016.

 * Tre ledamöter i kappseglingssektionen för 2015 och 2016. 

 * En ledamot i ungdomssektionen för 2015 och 2016 vakans, nyval. 

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

 * Två revisorer jämte två suppleanter för 2015. Styrelsens ledamöter får ej deltaga.

 * Övriga förtroendeposter 2015.

 * Tre ledamöter i Valberedningen för 2015, varav en 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

Lördagen 14 mars klockan 16.00

USS Klubbhus
Följt av Pub klockan 18.00

Välkommen / Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2015
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ss

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

Kalenderiet feb-juni 
2015

Expedition Öppettider våren 2015

Expedition är öppen på onsdagar mellan 19.00 - 20.00  
under sommarhalvåret med undantag under 
semestermånaden.Under vinterhalvåret har vi 
sporadiskt öppet.Välkommen! Hälsn Bo Anjou

Månad Vecka Datum
Januari 4 21
Februari  8 18
Mars  11  11
  13 25
April  15  8
  16  15
  17  22
  18  29
Maj  19  6
  21  20
Juni  23  3
  24 10

 25  17

Februari
v8 18 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v9 23 må 20:00 Båtmässan Älvsjö:  

Sista anmälningsdag
25 on 23:59 LOK-stöd hösten 2014
28 lö 09:00 Båtmässan Älvsjö 

Bussresa:  
Vilan 8:45, UKK 9:00

28 lö 20:00 Vaktlistan tas in KH
Mars
v10  2 må 23:59 Manusstopp 

USS Aktuellt nr 2
 3 ti 18:30 Styrelsemöte KH

v11 11 on 19:00 Expedition 19-20 KH
14 lö 16:00 Årsmöte KH
14 lö 18:00 PUB efter årsmöte KH

v12 17 ti 18:30 Styrelsemöte KH
18 on 18:00 Veteraner - Föredrag 

Båtresa i Europas kanaler
KH

v13 25 on 19:00 Expedition 19-20 KH
29 sö 14:00 Solskensgrill KH
29 sö  Sommartid

April
v15  7 ti 08:00 USS Aktuellt 2 distribueras

 8 on 19:00 Expedition 19-20 KH
 9 to 18:00 Hjertmans klubbkväll
11 lö 09:00 Klubbhusstäd KH

v16 14 ti 18:30 Styrelsemöte KH
15 on 19:00 Expedition 19-20 KH

v17 22 on 19:00 Expedition 19-20 KH
24 fr 12:00 Sjösättning kv 2, 3 V
24 fr 17.00 Varvsgrill 17-tiden V
25 lö 07:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 V
25 lö 12.00 Varvsgrill 12-tiden V
26 sö 07:00 Sjösättning kv 4 V

v18 29 on 19:00 Expedition 19-20 KH
Maj
v18  2 lö 07:00 Sjösättning kv 6, 7 V

 3 sö 07:00 Sjösättning kv 5, 2(1-11) V
v19  4 må 16:00 Sjösättning kv 8 V

 5 ti 16:00 Sjösättning kv 8 V
 6 on 19:00 Expedition 19-20 KH

v20 11 må 18:30 Styrelsemöte KH
12 ti 08.00 Veteraner - Resa Åland
16 lö 10:00 Klintenstädning K
17 sö 10:00 Klintenstädning K

v21 18 må 18:00 Varvsstädning V
20 on 18:00 Medlemsmöte  

Nya medlemmar
KH

20 on 19:30 Medlemsmöte KH
20 on 19:00 Expedition 19-20 KH

v22 27 on 19:00 Expedition 19-20 KH
30 lö 12:00 Örsundsbro SXK

Juni
v23  3 on 19:00 Expedition 19-20 KH

 6 lö 10:00 Öppen Hamn
 6 lö 08:00 Vår-Eskader
 6 lö 08:00 Sjölekis H
 7 sö 08:00 Sjölekis H

v24  8 ti 18:30 Styrelsemöte KH
10 on 19:00 Expedition 19-20 KH
13 lö 08:00 USS-Regatta KH
14 sö 08:00 USS-Regatta KH

v25 17 on 19:00 Expedition 19-20 KH
19 fr 12:00 Midsommarafton  

Fest Klinten
K

20 lö 13:00 Gubb- & Gum-segling K
v26 22 må 08:00 Vuxenkurs i segling H

23 må 08:00 Vuxenkurs i segling H
24 må 08:00 Vuxenkurs i segling H
25 må 08:00 Vuxenkurs i segling H
26 må 08:00 Vuxenkurs i segling H
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uss

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

Veteranerna arrangerar även i år resa till
Båtmässan ”Allt för sjön” 2015  

den 28 februari
Stort erbjudande av mässrabatter i år.
Buss där allt ingår, buss/inträde samt gar-
derob i buss. Pris 280 kronor.
Buss från UKK på Storgatan kl. 09.00, eller 
från ICA Vilan kl. 08.45
Sista anmälningsdag: 
Måndag den 23 februari 2015
Bussen brukar bli fullsatt snabbt!

Anmälan till: 
Rolf Wreedh:  018 71 33 91; 0707 97 56 21
Allan Pettersson:  018 30 93 18
Jan Nyström:  018 42 50 42; 0705 39 68 42

Aktivitet i Mars 2015
Onsdag den 18 mars kl.18.00

Det efterfrågade kåseriet ”På kanaler 
och floder i Europa” kommer igen, CiaGad 
Böckman berättar och visar bilder från sin 
resa med båt på floder i Europa.
Lätt förtäring kommer att erbjudas, därför 
vill vi ha din anmälan senast 

lördagenden 14 mars.
Välkomna till en 

trevlig kväll i klubbhuset!
Anmälan som ovan

Aktivitet i Maj
12 maj vårresa till Åland.

Ombord finns god mat, räksmörgåsar, kaffe, 
samt annat gott i taxfri.
Vi äter stort skärgårdsbord till ett bra 
pris.
Skärgårdsbord buss och båt till ett pris av 
300:- kronor per person.
Vi ses ombord!
Anmälan senast den 7 maj.
Buss avgår från Resecentrum samt Willys 
Hjalmarbrantingsgatan kl 08.00
Anmälan som ovan

Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se
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Havs- och vattenmyndighetens nya regler kräver bottentvätt av fritidsbåtar för bättre 
miljöhänsyn. Bottentvätt skall göras på spolplatta kopplad till reningsanläggning. På 
grund av att reningsanläggningen skadas av blödande bottenfärger måste dessa bytas 
ut till hårda färger. Slipmaskin kopplad till dammsugare skall användas vid borttag-
ning av den blödande färgen. 

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 för-
säkrade 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 15 maj kl 18.00-19.00  Samordnad trans-
port av vagnar till ESK:s varv under 
förutsättning att vi får ställa upp dem 
där i år med.

18 maj kl 18.00 Varvsstädning

19 maj Vagnar och överblivet material 
efter städningen skrotas 

Ordningsreglerna för var-
vet, punkt 7, säger att: ”båt-
ställning skall vara tydligt 
och väl synligt märkt med 
båtägarens namn och tele-
fonnummer”. Ej märkta debi-
teras 300 kronor

Kvarter 
2, 3 Obs! Delar av kvarter 2&3  24 april  Start kl 12.00- 17.00
1, 2, 3     25 april  Start kl 07.00

4     26 april  Start kl 07.00

6, 7     2 maj  Start kl 07.00

5 (Plats 1-11 Kv2 - efter Kv 5) 3 maj  Start kl 07.00

8     4 maj  kl 15.00 – 19.00

8     5 maj  kl 15.00 – 19.00

Reservation för eventuella ändringar vi ej råder över. 
Listor med tider när du skall vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före sjösättning-
en. Det går inte att sätta ett exakt klockslag när sjösättning skall ske vilket gör 
att båtägaren bör vara i god tid innvan sjösättningen är planerad. Detta för att 
ingen väntetid för kranen skall uppstå.
Och kära båtägare:  
Hjälp gärna till med fler båtar än din egen. Av och till behöver även du hjälp.

Sjösättningsdagar 2015

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför våren 2015

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

FRÅN OCH MED SÄSONGEN 2016 TILLÅTS INGA BÅTAR 
MED BLÖDANDE BOTTENFÄRG PÅ VARVET.
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5 maj USS träningsserie 1 USS

7 maj ESK kvällssegling ESK

12 maj USS träningsserie 2 USS

17 maj Upplandscup 1 ESK

19 maj USS träningsserie 3 USS

21 maj Estelle cup 1 ESK

26 maj USS träningsserie 4 USS

28 maj Estelle cup 2 ESK

2 juni USS träningsserie 5 USS

4 juni Estelle cup 3 ESK

7 juni X-arklubbens 6-timmars SXK

9 juni USS träningsserie 6 USS

11 juni Estelle cup 4 ESK

13-14 juni USS Regatta med Forsbergs Minne& DM Nepp,IF,606,Finn USS

16 juni USS träningsserie 7 USS

Sommaruppehåll

8-11 juli IF SM ESK

13 augusti Estelle cup 5 ESK

18 augusti USS-Cup USS

20 augusti Estelle cup 6 ESK

22-23 augusti Ekolnregattan och KM för USS och ESK ESK/USS

25 augusti USS-Cup USS

27 augusti Estelle cup 6 ESK

1 september USS-Cup USS

3 september Estelle cup 8 ESK

6 september Uppsala Slottrace ESK

13 september X-kryssarklubbens 6-timmars SXK

8 oktober USS-Cup USS

10 september Estelle cup 9 ESK

20 september Höstcupen tillika Estelle cup 10 ESK

4 oktober Hjertman sprint Cup ESK

Kappseglingsprogram ESK, USS och SXK 2015
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Upsala Segel Sällskap
Verksamhetsberättelse

Ordföranden
Upsala Segel Sällskap, USS, har fortsatt att skörda 
framgångar på kappseglingsbanorna. Några att nämna 
är de USS:are som tog hem SM-guld, SM-silver och 
Rikscup. Pontus Rosberg med besättning vann guld i 
IF-båtsklassen för andra året i rad, Staffan Eklund med 
gast Erik Mattsson tog silver i Neptunkryssarklassen 
och Mikael Gelin med gast Charlotte Bornudd Gelin 
blev totalsegrare i 606-Rikscupen. 

Ungdoms- och Kappseglingssektionernas träningsverk-
samhet med både Optimistjollar och 606:or har fort-
satt med många deltagare. Det är tränings- och kapp-
seglingssugna unga vuxna, relativt nya seglare, och en 
mindre grupp barn och ungdomar som är intresserade 
av segelsporten. 

För att bl.a. kunna vårda våra klubbåtar (segel- och 
funktionärsmotorbåtar) har ett båthus byggts upp i 
hamnen. Detta stod färdigt att tas i bruk under tidig 
vår 2014 och har använts flitigt som det var tänkt. De 
s.k. 60-plussare som 1 gg/vecka seglar 606 tillsam-
mans är något som förenar och friskvårdar. Företeelsen 
uppmärksammades av Svenska Seglarförbundet, SSF, 
under 2013 som ett nytt grepp i seglarsverige. De 15-
20 medlemmar det handlar om har under hösten och 
vintern, istället för att segla, ägnat sig åt att träffas i 
båthuset för att vårda klubbåtarna. 

Via Upplands Seglarförbund, USF, lämnade USS 
under hösten in en ansökan till SSF om att arrangera 
JSM 2017 i ett flertal jolleklasser på Ekoln, Uppsala. 
USS står i ansökan som ansvarig klubb och medar-
rangörer är tänkt att vara klubbarna ESK, UKF, SiBk 
och KOJK. Besked i frågan väntas i början av februari 
2015. Förberedelser har även påbörjats avseende redan 
taget beslut om att USS ska stå för ett arrangemang 
med Europacup för SK-30, SM för A22 och med sam-
tidig veteranbåtsfestival. Klubbarna ESK och UMS är 
även engagerade i detta evenemang. Ytterligare utökad 
samverkan mellan klubbarna är något positivt och ett 
måste för att klara av dessa uppdrag. 

Ungdoms- och Kappseglingssektionerna
Glädjande är att ett fullsatt Sjölekis fortsätter att lära 
ut segling för de yngsta. Tyvärr blev Klintenlägret 
återigen inställt p.g.a. ledarbrist och det är beslutat att 
lägret även får vila 2015 och kanske återuppstå i annan 
form framöver när ledarfrågan är löst.

I slutet av året införskaffades en jolle av typen 2-Kro-
na som komplement till klubbens Optimistjollar och 
606:or. Planen är ytterligare inköp av den här typen 

för att skapa förutsättningar att kunna behålla den 
grupp som nu seglar Optimistjollarna.

Ett stort antal träningskappseglingar och klubbmäster-
skap har arrangerats och USS Regattan med DM lock-
ade 34 besättningar i fyra olika klasser till startlinjen.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika år-
liga aktiviteter för gemenskap skett. Mest arbetstyngt 
har höstens renovering av bryggtorget varit och det 
kommer att färdigställas i början av nästa säsong.

Underhållsarbeten har utförts på varvet, i hamnen, på 
klubbhus och klubbåtar m.m. för att fortsatt hålla våra 
anläggningar i gott skick. Här har som vanligt USS 
fått god hjälp av kommunens hamngrupp - Tack!

Tyvärr drabbades varvet av skadegörelser och stölder 
under sommaren. Detta har polisanmälts och en skri-
velse om detta, med en del åtgärdsförslag, har inläm-
nats till Uppsala Kommun.

Ångbåtsbryggan vid Skarholmen har fått repareras i 
ett försäkringsärende. Den skadades kraftigt i sam-
band med att M/S Linnéa pga en olyckshändelse i 
hårt väder körde rakt in i bryggan med skador även på 
vågbrytarpalissaden.

Information
Arbete med att uppdatera USS hemsida, klubbtid-
ningen USS Aktuellt, sponsorpaket och informations-
material har bl a genomförts.

Genom deltagande i Nätverket Öppen Hamn har pla-
nering inför nationaldagsfirandet i Uppsalas hamnom-
råde genomförts. Arrangemanget med USS-deltagande 
familjebåtar, kappseglingsbåtar och jollar blev mycket 
lyckat tack vare goda förberedelser. 

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga ar-
bete att skapa gemenskap med sina olika aktiviteter. 
De bidrar till ovärderlig trivsel och umgänge i USS 
under hela året. Särskilt att lyfta fram under året är 
den mycket uppskattade Oktoberfesten som just 2014 
innefattade 25-årsfirande av klubbhuset och invigning 
av det nya båthuset i hamnen.

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

Resan till båtmässan och Ålandsresan är de aktiviteter 
som har störst antal deltagare.
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Plangruppen
Plangruppen fortsätter sitt arbete på uppdrag av styrel-
sen. Under året har ett tilläggsavtal till arrendeavtalet 
förhandlats fram tillsammans med kommunen. Dessa 
har nu övertagit ansvaret från USS över ångbåtsbryg-
gan vid Skarholmen och vägen fram till denna.

Under hösten fick plangruppen uppdraget att försöka 
få till stånd ett längre arrendeavtal när det gäller varvs-
området. Där har vi nu i ca 10 år haft 1-åriga avtal, 
vilket medför att vi har haft små möjligheter att göra 
investeringar, både ekonomiskt och med mantimmar 
i arbete.

USS – En välskött förening
Allt arbete som under året utförts inom USS har varit 
ideellt. De medlemmar som ställer upp utan ersättning 
gör ett synnerligen bra arbete och är verkligen värda en 
stor eloge. Det är vi medlemmar som med eget arbete 
gör USS till en fin och välskött klubb att vara stolta 
över.

Olle Jarstad

Sekretariatet
Möten

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 13 möten. Ett av dessa 
möten, i början på februari för fastställande av bud-
get 2014 och ett förberedande den 17-19 oktober av 
budget 2015.

Mötena har hållits i USS klubbhus sånär på det förbe-
redande som hölls på färjan till Riga.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 15 mars med en dagordning uti-
från USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 21 maj

• Information gavs till nya medlemmar om verksam-
heten i USS. 

• Sjöräddningen berättade om sitt arbetet och visade 
sin båt.

Den 12 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under 
året.

• Det gavs information om ekonomi, avgifter för 
2015.

• Avslutades med ett föredrag av Mats Hägglund och 
Thomas Bäckstadius om den klassiska havskapp-
seglingen Rolex Fastnet Race.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan kl 
19-20 på onsdagar en gång i månaden under janu-
ari-mars och oktober-november. Augusti varannan 
vecka och månaderna apri, maj och september varje 
vecka. Expeditionen är stängd resterande tid.

Cia Gad-Böckman
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Information
Tidning

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

Båttillbehörsföretaget Hjertmans har bokat baksidan 
för deras annonser. 

USS använder numera Posttidning B-post för utskick 
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 kalen-
darie gentemot styrelsens kalendarie har rutinerna 
gjorts om och administreras nu tillsammans med 
sekreteraren.

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

Öppen Hamn 6 juni - Nationaldagen
Nationaldagsfirande i Uppsalas hamnområde anord-
nades 2014 av Nätverket Öppen Hamn. Det blev ett 
mycket lyckat arrangemang med uppskattningsvis ca 
10 000 besökare i hamnområdet. Aktiviteterna pågick 
mellan klockan 10 – 16.

USS deltog med fem segelbåtar där intresserade fick 
besöka båt arna, se hur de såg ut inuti och ställa frågor 
om båtlivet. USS hade totalt över 500 besökare i dessa 
segelbåtar. 

Allmän information
Infoavd har hjälp till med olika material till kappseg-
ling, utbildning m m.

Infoavd hanterar uppdateringar av pärm Aktivitetsar-
bete, pärm Hamnvakten, pärm Hamnvakten bevak-
ning, stadgar, ordningsregler, verksamhetsberättelse.

Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2014 svarat för inköp och 
servering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:
• Förtäring vid årligt budgetmöte.
• Förtäring vid seglingssektionens säsongsavslutning.
• Förtäring 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-avslutningen.
• Nytt för året: Jättelyckad Oktoberfest (kommit för 

att stanna?).
• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.
• Jul-tallrik med småvarmt till kommunens hamn-

grupp m fl.
• Jul-tallrik vid styrelsens sista möte för året.

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

Anders Juhlin

Kappseglingssektionen
Säsongen 2014 har endast präglats av våra sedvanliga 
aktiviteter såsom USS regattan, KM och kvällskapp-
seglingar. Större och mer aktiviteter utöver de vanliga 
väntar framöver

Kappseglingsframgångar

• Pontus Rosberg SM Guld i IF-båt
• Staffan Eklund SM Silver i Neptunkryssare
• Mikael Gelin/Charlotte Bornudd Gelin rikskupps-

mästare i 606.

USS Regattan med DM
I regattan deltog 13 st 606:or, 8 st Finnjollar, 10 st 
Neppare och 3 st IF-båtar.

Lördagens samtliga seglingar ställdes in då vindstyrkan 
låg på 17-18 m/s i byarna och det gick mycket grov sjö 
från nord. 

Söndagen bjöd på lätt vind huvudsakligen från nord. 
Trots den lätta labila vinden lyckades det seglingsled-
ningen genomföra tre seglingar.

Segrare:
• 606 Anders Hjelmblad/Johan Skåntorp TBK
• Neppare Leif Bodinsson/Hans Eriksson SSS
• Finnjolle Henrik Rydell UKF

Öppna KM
I KM deltog 10 st 606:or och 2 st IF-båtar.

I lätta och växlande vindar med många vrid lyckades 
Christer Olsson och Johan Schött bli klubbmästare i 
606 klassen.

Kvällskappseglingar
Vårserien har bestått av 5 race med 9 starter på lagd 
bana. Medeltal båtar per race var 5,25 och 16 båtar 
deltog. Segrare Erik Heed med CB 66. 

USS Cup på hösten har bestått av 4 race. I medeltal 
deltog 7,75 båtar per race 18 båtar ställde upp. Segrare 
blev Ragnar Jalakas ESK i IF-båt. 

Pär-Bertil Eklund
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Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2014 består av 14 opti-
mistjollar, 1 st 2-krona och åtta 606-or. 7 st av Opti  
mistjollarna (dom vita) har detta året fått nya segel och 
siffror samt riggar har gåtts igenom och lagats upp. 
Nya skotblock, block och tampar har ersatt det gamla. 
Det bästa av detta har plockats över till dom röda 
jollarna. 

606:orna har löpande underhållits av i första hand 
faddrarna. Efter upptagning nu på hösten har 60-plus-
sarna fortsatt träffats i nya båthuset för att gå igenom 
606:orna i tur och ordning. 

Fadderskapet för båtarna har även i år utgjorts av 3 
stycken båtansvariga, Mats Wahlberg, Mats Lavemark 
och Kjell Mattsson.

Ungdomsboden
Till ungdomsboden har ett låsbart skåp införskaffats.

Seglarträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till sep-
tember genomfördes totalt 16 st träningsseglingar med 
Optimistjollar varje tisdag och torsdag under ledning 
av ungdomsledaren Ebba Wåhlin, behjälpt av Mats 
Lavemark, Mattias Vallgårda och Jonas Ettemo.

Seglarkurser
För våra yngsta har Sjölekis anordnats en lördag-sön-
dag under juni månad under ledning av Mats Lave-
mark, Olle Jarstad, Mattias Vallgårda, David Vallgårda 
och Ebba Wåhlin. 

En veckas segelkurs för vuxna genomfördes i år med 
mycket gott resultat. Deltagarna var mycket nöjda och 
flera av dom har fortsatt att segla 606 och även deltagit 
i flera av årets kappseglingar.

Kappsegling
För första gången på flera år har några av våra yngre 
seglare deltagit i kappsegling med 606, och bland an-
nat i KM visat att det finns gott hopp för framtiden.

Seglarläger
Årets Klinten läger ställdes in pga ledarbrist.

Wallumni cup
En lördag i juli arrangerades en kappseg-
ling för Wallumni-sällskapet, (som består av 
AndersWall-stipendiater). 

Det seglades med 606 för vuxna och med optimister 
för barnen, kappsegling förstås och det blev riktigt fina 
seglingar med lagom vind och strålande solsken.

Det kördes även en segway-tävling i hamnområdet för 
dom som väntade på sin tur att segla.

Klubbhus-verandan nyttjades för lunch till alla och 
vi fick mycket beröm för att vi hjälpte till att arrange-

ra detta lyckade event. Ett bra ekonomiskt bidrag till 
ungdomssektionen blev det också.

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat 
båtarna spontant utan arrangemang har i år ökat till 
c:a 270 tillfällen. 

Tyvärr slarvas det en hel del med att skriva upp i bok-
ningspärmen att man lånar båt så statistiken är inte 
helt fullständig. 

Utlåning av 606 för kappsegling har också varit högre 
under året. 

Även optimisterna har lånats spontant vid flera tillfäl-
len, men detta redovisas sällan. 

Från midsommar till början av augusti har även i år 3 
stycken Optimister lagts ute på Klinten för att under-
lätta för våra medlemmar att nyttja båtarna.

60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp med-
lemmar har anordnat organiserade seglingar en gång i 
veckan med 606-orna.

Varje onsdag från början av maj till slutet av septem-
ber har ett gäng äldre seglare samlats och seglat, gläd-
jande att även ett par damer och några yngre deltagare 
också kommit med. Inbjudan har också förtydligats 
att ALLA är välkomna, oavsett kön eller ålder.

Under hösten har man fortsatt att träffas i båthuset 
och jobbat med underhåll av båtarna och div andra 
jobb.

Öppen hamn
Den 6:e juni deltog USS ungdomssektion med upp-
visning av våra båtar, tyvärr hamnade den avdelningen 
av evenemanget lite ”offside” men några besökare fick 
vi i alla fall.

Till nästa gång ska vi förbereda lite mer aktivitet och 
”segla live” i ån som ESK gjorde.

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft 1 st möten under året, för 
planering och budgetering av verksamheten.

Mats Lavemark och Mattias J Vallgårda

Varvet
Vinterliggande båtar

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

Sjösättning – Vårstädning 
Sjösättning av 264 båtar genomfördes den 2 – 3 – 4 
maj med stor kran, den 10 – 11 maj med liten kran. 
Kvarter 8 sjösattes med fasta kran den 13 – 14 maj.
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Långliggare på varvet uppgår till 6 båtar.

Varvsstädning genomfördes den 19 maj.

Upptagning
Upptagning av 254 båtar genomfördes den 20 – 21 
september med liten kran, den 26 – 27 – 28 septem-
ber med stor kran. I antalet ingår 42 båtar i Kvarter 8 
vilka togs upp den 16 – 17 september.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman 
Havator AB anlitats. 

Kranskötare fasta kran har varit Allan Pettersson och 
Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning utförts. 

Oljning av bryggorna har gjorts. 

Skrapning och målning av mastskjulet har slutförts. 

All el utom lyktstolparna har kontrollerats. 

Bottenjustering har utförts vid upptagnings-platserna.

Kommunens storvarv
I kommunens planer med ett nytt storvarv för samtli-
ga båtklubbar har ännu inga besluts fattats. Plangrup-
pens arbete med påverkan till USS fördel fortsätter. 

Skadegörelse
Under året har omfattande skadegörelse drabbat var-
vet, vilka också genererat stora extra kostnader. 

Polisanmälan har gjorts för samtliga skadetillfällen. 

Även turbåten Linnea har polisanmält ett av dessa 
tillfällen.

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

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft myck-
en värdefull hjälp med renhållning av kommunens 
Hamngrupp. 

Allan Pettersson

Hamnen 
Årets arbetsuppgifter

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

• Trall till y-bommar har tillverkats

• Kranar till vattenposterna har bytts.

• Räddningsstegarna har fått avbärare som skydd 
mot båtarna.

• Ångbåtsbryggan har reparerats efter kollisionen 
med Linnea.

• Impeller och trattkon har blivit bytt på toatöm-
ningen och skall fungera till sjösättningen.

• Förtöjningar har kontrollerats.

• Slitdetaljerna på rampen till vågbrytaren har bytts 
till nya.

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

Jan Olsson och Jan Sigmert

Hamnen - 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 2 maj till 
28 september. Jämfört med tidigare år blev sjösätt-
ningen senarelagd 1 vecka.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrap-
porter” 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 även avvisat icke-medlemmar från bryg-
gorna samt har iakttagit flytande diesel i hamnen vid 
några tillfällen. 

Vi har i sommar inte haft inbrott eller skadegörelse på 
varken båtar eller parkerade bilar på parkeringen.

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på kvit-
tenslistan efter att ha läst vaktinstruktion.

Stämpelkort
Alla verkar ha förstått att man stämplar 3 ggr/vakt på 
stämpelkortet. Stämplingen ska ske på kvällen, natten 
och morgonen.

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

Till nästa år är förhoppningen att ännu färre ”missar” 
sin vaktnatt. 

Jan Hoffman

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2014 har varit Helen Jarstad och Eva 
Rang.

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

• Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för 
sina klubbaftnar.
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• Uppsala Racerbåtsklubb har hyrt klubbhuset för 
sin SM-deltävling.

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

Kommunens ”Hamngrupp” har utfört vecko-städning, 
”dukning” före och återställande efter möten och kur-
ser på ett förtjänstfullt sätt.

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivi-
tetsarbete under april månad.

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober, av en 
medlem som aktivitetsarbete.

Ett kallförråd, för förvaring av grillar, grillkol etc har 
uppförts vid klubbhuset. 

Taket till klubbhuset hade en glipa mellan nock och 
tegelpannor som har åtgärdats.

Kappseglingscentrum
Till ungdomsboden har anskaffats ett stort plåtskåp, 
för att kunna låsa in reservdelar och tillbehör till 
båtarna

Båthuset 
Huset blev klart för inflyttning i början på februari 
och de första båtarna ställdes in.

Under våren utfördes avslutande arbeten som:

• Läggning av plåttak 

• Markarbeten avseende asfaltering av infarten till 
båthuset och gången innanför stora grinden.

Verksamhet i Klubbhuset
Under hösten har ”65+”-gänget bedrivit en livlig 
verksamhet på onsdagar med underhåll av klubbens 
motor- och segelbåtar.

Denna verksamhet kommer att fortsätta under våren.

För verksamheten i båthuset har anskaffats:

• 2 st slipmaskiner med utsug.

• Dammsugare till slipmaskinerna.

• Arbetsplattform. 

• Trappstege.

• Diverse handverktyg.

• 2 st plåtskåp för förvaring av verktyg och maskiner.

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

Nya cykelställ finns vid två första grindarna.

Staketet ute vid piren och vid kappseglingscentrum är 
lagat och delvis nytt.

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
Särkinbåtens motor drabbades av ett oljeläcka-
ge under försommaren, efter kontroll med Mar-
inverkstaden beslöts att vänta med åtgärd till efter 
säsongsavslutningen.

Klintenbåten, har inte varit sjösatt under denna säsong 
i väntan på reparation, som nu pågår i båthuset. 

Busternbåten, drabbades av skrovläckage under sen-
sommaren, för att åtgärda detta krävdes att motorn 
monterads bort. Efter åtgärd beslöts att inte sjösätta 
båten mer denna säsong.

Ribbåten, har fungerat utan problem under säsongen. 

Vassklippningsbåtens motor drabbades även den av 
oljeläckage, vilket måste åtgärdas innan nästkomman-
de säsong. 

Klubbens motorbåtar har i övrigt fungerat bra under 
säsongen.

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivi-
tetsarbeten och 65+, som fortsatt sina trevliga ons-
dags-träffar, och arbetat med underhåll av klubbens 
båtar.

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

Nu ser vi fram mot ett 2015 med många engagerade 
medlemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för 
att hålla våra fina anläggningar i skick.

Micke Ericsson och Tommy Fredriksson

Båtansvarig Jan Lundmark

Klinten
Verkstadsbod

Verkstadsboden är nu inredd med belysning, arbets-
bänk och hyllor. Det återstår lite kompletteringsarbe-
ten att göra.

Sommaren
Arbetshelgen 17 - 18 maj var välbesökt. Flytbryggorna 
lades ut och borden bars ut. Muddringsmassorna hade 
torkat upp så att vi kunde göda och så gräs. Gräset tog 
sig fint och har klippts ett antal gånger under somma-
ren och hösten. Efter utfört arbete bjöd USS sedvan-
ligt alla på buffe’ på lördagskvällen.
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P-ringar
Flytbryggorna kompletterades med P-ringar och två 
stycken förtöjningsbojar förankrades med P-ringar vid 
bergsbryggan.

Sommarfester
Midsommar var som vanligt välbesökt, 45 båtar, med 
drygt 100 besättningsmedlemmar. Midsommarfirande 
med besök av sjörövarfabbe, dans kring midsommar-
stången, volleybollmatch mellan barn/ungdomar och 
vuxna samt avnjutande av jordgubbstårtorna.

På kvällen gemensam middag i paviljongen och vid 
utställda bord på gräsmattan med påföljande dans till 
levande musik. 

Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva och dito 
surströmmingsskiva.

Hösten
Arbetshelgerna 20-21 september och 11-12 oktober 
påbörjades renoveringen av ”torget” då det gamla revs, 
ny spånt drevs ner och den nya bryggan byggdes upp 
och blev till största delen färdig så långt att vi kan läg-
ga till med båtarna där i vår. Dessutom togs flytbryg-
gor och bord in för vintern.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Ma-
rie-Louise Sandberg, Michael Ericsson, Jan Johansson, 
Niclas Orrelöv samt undertecknad.

Rune Larsson

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Olle Jarstad Vice ordf. Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Cia Gad-Böckman Suppl Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson

Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarna Larsson

Kappseglingsansv Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur kapp-
seglingssektionen

Ungdoms ans Mattias Vallgårda Suppl Någon ur 
ungdoms sektionen

Hamnchef Jan Olsson Suppl Jan Sigmert

Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Michal Ericsson Suppl Tommy 
Fredriksson

Klintenchef Rune Larsson Suppl Lars Sjölund

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranerna Rolf Wreedh Suppl Jan Nyström

Klubbhus värdar Helen Jarstad och Eva Rang

Redaktör Thomas Sütt

Veteranskepparna
Under året har vi träffats några gånger, men deltagan-
de av skepparna har varit dåligt.

Att deltaga vid kvällsseglingar och grillkvällar är inte så 
intressant längre, så vi får väl hitta på andra aktiviteter.

Båtmässan
Vår årliga resa till Stockholm och båtmässan var även i 
år fulltecknad. 

Tack till båtfirman Hjertmans för alla presenter under 
bussfärden - en trevlig överraskning.

Ålandsresan
Vi har under året genomfört en vårresa till Åland med 
bra deltagarantal.

Veteranernas julbord
En annan sammankomst, som blivit en tradition är 
vårt julbord, som samlar stort deltagande.

Ett stort tack!
Ett stort tack till mina medhjälpare, Jan Nyström och 
Allan Pettersson för all hjälp.

Sammankomster
För att ta del av våra sammankomster, titta i UNT 
under klubbar, eller vår utmärkta hemsida.

Rolf Wreedh  
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USS:s organisation

Styrelsen Övriga funktioner

Administration ”Admin”

Ordförande Valberedning

Kassör

Vice ordförande

Hamnvakten

Revisorer

Båtbesiktning

Sekreterare

Klubbmästare

Data

Minnesfond

Ungdom

Veteraner

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & Mark

Tidning

Ombud

Klintengruppen

Hamngruppen

Kvartersbasar Kranskötare

Båtar

Internet Support

Mätningsman

El

El

El

Miljö

Miljö

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

Mars 2014

www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!
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Ungdom

I november 2014 kom äntligen tillfället 
som Ungdomssektionen har väntat på! 
En bättre begagnad 2-krona båt dök upp 
på en välkänd säljsajt.

Efter några snabba telefonsamtal mellan 
bl a ordförande och kassören kunde vi ge 
klartecken till säljaren av båten att affären 
blir av och uss äger numer sin första (och 
förhoppningsvis inte sista) 2-krona båt!

Det har funnits med i Ungdomssek-
tionens handlingsplan sen början av 2014 
att fylla ut gapet mellan Optimistjolle och 
606.an, då vi har märkt av att steget för 
våra juniorer har känts lite väl stort. Valet 

föll tidigt på att fylla utrymmet med 2-kro-
na då detta är en välrenommerad jolle för 
2-3 personer och den är redan starkt repre-
senterad på sjön av våra grannklubbar samt 
att SM för 2-krona har hållits på Ekoln vid 
ett flertal tillfällen sen 2005. Härmed blir 
också våra tävlingsmöjligheter en helt an-
nan än om vi hade införskaffat en annan 
typ av båt som vi förmodligen hade varit 
ensamma om att inneha.

Vi har en förhoppning om att införskaf-
fa ytterligare två st 2-kronor innan isloss-
ningen och att kunna arrangera ett KM 
med lottade besättningar i klassen under 
augusti. 

Värt att nämna är också att alla klub-
bens båtar kan utnyttjas av er medlemmar 
när dom inte ingår i utbildnings-/kursverk-
samheten. Se bara till att boka i bokning-
spärmen inne i ungdomsboden!

Varma hälsningar från Ungdomssektionen
gm Mattias J Vallgårda

företagssegling

Kappsegling

Morgonpromenad
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Luciapuben
En stämningsfull Lucia-afton där 
Cina och Julle bjöd upp till en 
buffé där de i laga ordning över-
träffade sig själva. 
Det blev en lyckad afton med 
drygt 50 närvarande, trevligt 
samkväm och många rövar-
historier om sommaren som 
varit.
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en uss:are

Långt ut på en av de yttre bryggorna i 
USS hamn ligger Alva, ett båtbygge med 
anor från 1800-talet. Med sina tretton 
meter plåt skiljer hon ut sig i mängden. 
– Den här båten är unik, säger Thomas 
Wärngren.

Han är USS-medlem och även vice varvs-
chef i klubben. Kanske känner du igen 
Thomas från någon aktivitetsdag på USS? 

När Thomas Wärngren köpte Alva låg 
skeppet (namnlös) i en skog i Hjälsta, 
utanför Örsundsbro.

– Där hade fartyget legat i säkert 30 år. 
Det växte träd ur skrovet. Min fru stod 
bara och kollade, båten hade ju hål!

Alva är antagligen den äldsta båten i USS 
hamn. Delar av skrovet är från 1895. Att 
fartyget fick namnet Alva är ingen slump. 

- Så här gamla båtar ska alltid ha namn 
som börjar med a och slutar med a, säger 
Thomas Wärngren.

Varför vet han inte riktigt. Det bara är 
så. Alva är ett tidstypiskt namn och de få 
bokstäverna sitter snyggt på förstäven.

Vi sitter i USS klubbus och tittar i Tho-
mas fotoalbum. I det har han sparat 

Har du koll på alla som är medlemmar på USS? I en ny artikelserie i USS Aktuellt 
kommer du att få möta olika medlemmar och få veta mer om vilka som är engagerade 
i klubben. Först ut är Thomas Wärngren – och med honom så presenterar vi så klart 
även hans båt; Alva.

många minnen från skeppsbygget. Totalt 
har han lagt över 4 000 arbetstimmar på 
båten. Minst.

 Han har böjt plåt, svetsat, renoverat mo-
torn, letat reservdelar, spänt spant, valsat, 
svarvat, byggt ny köl och mycket mer. 
Det som var delar av ett skrov i en skog 
är i dag en båt som varje sommar går flera 
veckor i Stockholms skärgård.

2001 sjösattes båten för första gången. 
Kranföraren på USS varv väntade lite 
extra länge med att släppa båten. Ingen 
visste ju om den höll tätt eller inte. Men 
det gjorde den!

Så var det dags för premiärturen. 

– Det kändes j-vligt underbart.

Intressen för sjöliv har Thomas Wärngren 
haft sedan barnsben.

– Halva släkten är och var yrkesfiskare och 
jag har alltid levt med och nära vatten. Jag 
har jobbat i handelsflottan, marinen och 
fiskeriflottan, berättar Thomas Wärngren.

Numera är Thomas driftstekniker i fastig-
hetsbranschen. De kontakter han fått un-
der sitt yrkesliv har varit ovärderliga under 
båtrenoveringen.

– Utan dem hade det inte gått!

Thomas byggde drömbåten

En arkitekt ritade upp skrovet och därefter gjorde Thomas 
själv en ritning över Alva. I dag är ritningen verklighet.

Text: Matilda Nilsson 
Bild: Thomas Wärngren
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uss

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

Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

Oroa dig inte. 
 Jag går bara ut när det är lugnt.,,

,,

Har du hört det förut? Då skulle vi vilja ha din 
hjälp. Nästa gång någon säger ungefär så, kan 
du berätta att det är som farligast när det är fi nt 
väder. Alla kan få problem till sjöss och då blir 
det snabbt vått, kallt och väldigt ensamt där 
ute. Ändå fi nns det båtägare som inte är med 
i Sjöräddningssällskapet och som kanske inte 

ens vet att vår förebyggande utryckning ingår 
i medlemskapet. Den innebär att vi kommer 
och hjälper till när det behövs, långt innan det 
blir akut fara för livet. 

Vi är en ideell organisation med en enda 
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack vare 
2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare kan vi 

ha jour dygnet runt längs hela svenska kusten 
och de stora sjöarna. Men för att kunna fort-
sätta behöver vi ditt stöd. Ge ett bidrag eller bli 
medlem på sjoraddning.se. 

Eller ring 077-579 00 90 och prata med oss.

Thomas första båt. Thomas Wärngren skrotade Fafner 1984, men motorn en 
Ford Thames diesel från 1956, behöll han. Efter en lång renovering sitter den 
nu i Alva och tuffar fint. Men vägen dit var lång.

Att jobba med plåt. 
”Det som är bra med 
att jobba med plåt är 
att det blir starkt. 
Trä är lite puligare. 
Jobbar du med plast 
är det svårare att 
göra det i sin egen 
stil,” tycker Thomas 
Wärngren.
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Också stödet från USS har varit viktigt. 
Och förstås frun Lisa som gjort stora delar 
av bygget. 

– Vi fixade det! När det är varmt ute bru-
kar vi sitta i aktern och käka och bara 
njuta.

Men renoveringen är aldrig helt klar. I år 
kanske han ska förbättra elen. Och sedan 
är det alltid något annat som tillkommer. 
Men på något sätt kanske det ändå hör 
till. Alva är Thomas och Lisas livsverk.   

Tre frågor om USS

Hur kom det sig att du blev 
USS-medlem?
– Det var nog lite tack vare min första båt 
Fafner. Några studenter hade köpt den 
i Norge. Jag såg den och tänkte den ska 
jag ha! Så jag kontaktade dem och köpte 
båten. USS var den enda klubben som tog 
upp så stora båtar och det visade sig vara 
en trevlig klubb.  

Bästa med USS? 
 – Gemenskapen är jättefin. Det är bra 
folk och roliga sammankomster! Läget på 
varvet är suveränt. Vi har en j-kligt fint 
klubbhus och klubbholme. På USS är allt 
välordnat.

Vad vill du utveckla inom USS?
– Vi står inför stora påtryckningar ifrån 
kommunen när det gäller arrenden på 
varvet och delar av hamnen. På varvet har 
vi ettårskontrakt så det är svårt att pla-
nera för framtiden. Det verkar som om 
kommunen har andra planer för den här 
marken. Plangruppen gör ett jättejobb för 
att påverka kommunen att förstå vår verk-
samhet. Det är jätteviktigt!

Inredningen. ”Vi har byggt 
som vi vill ha det. Vi har en 
stor toalett och ett stort 
kök. Köket ska vara funk-
tionsdugligt med stora 
utrymmen, för vi tycker om 
att laga mat och baka,” säger 
Thomas Wärngren. Båten har 
två kojer i fören och två bäd-
dar i salongen. Det finns till 
och med en vedkamin.

Ur skogen. Thomas Wärngren fick söka tillstånd från 
Vägverket för att kunna forsla plåtbåten ifrån Hjälsta 
till USS varv.
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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 

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

Sanningens ögonblick. Året är 1999 i maj och Alva ska sjösättas.  
Kommer hon att hålla tätt?
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Välkomna till

Uppsalakretsens vår-
och sommarprogram

2015
12 januari
Klubbafton med TV-reportern Bo Holmström, som 
berättar om sina seglingar från Biscayabukten i väster 
till Grekland i öster. USS klubbhus kl 19.

9 februari
Klubbafton med Sjöräddningssällskapet, bl a med 
hjärt- och lungräddning. USS klubbhus kl 19.

30–31 maj
Lilla Båtmötet i Örsundsbro, med gemensam middag 
och andra nöjesaktiviteter, glad samvaro och vick-
ning. (Se hemsidan och Nytt från Uppsalakretsen.)

7 juni
Vårkvarten. 6-timmarssegling på Ekoln. Start utanför 
ESK kl. 10.00. 

början av juni
En Mälareskader planeras, om intresse finns. (Info på 
hemsidan och i Nytt från Uppsalakretsen.)

27 juni
Singösexan vår. 6-timmarssegling på Singöfjärden. 
Start vid ÖSS klubbholme Bergskär.

juli
En eskader planeras förbi Åland. (Info på hemsidan 
och i Nytt från Uppsalakretsen.)

29 augusti
Singösexan höst. 6-timmarssegling på Singöfjärden. 
Start vid ÖSS klubbholme Bergskär.

13 september
Höstkvarten. 6-timmarssegling på Ekoln. Start utan-
för ESK kl. 10.00.

Mer information
Se kretsens hemsida www.sxk.se/alla_kretsar, välj ”Uppsalakretsen”, eller läs i kretsens medlemsblad ”Nytt från 
Uppsalakretsen”. Föredrag och 6-timmarsseglingar är öppna för alla intresserade.

E-post: uppsalakretsen@sxk.se
Hemsida: www.sxk.se/alla_kretsar
Kretsordförande: Lennart Beckman,  
lennart@marlenuppsala.se

16 mars
”Sjökortskväll”, utbyte av hamninformation. Därefter 
berättar Håkan Nilsson om segling i Bretagne och på 
Engelska kanalen. USS klubbhus kl 19.

13 april
Uppsalakretsens medlemmar besöker Hjertmans, 
Sylveniusgatan 5, kl 18 (Obs tiden!). Där blir vi bjudna 
på fika och rabatter.

Sjöräddnings övning. 
Foto Lennart 
Beckman.
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Jorden Runt på 1000 dagar 
- som delägare i en drömsegling

jorden runt i tre år

I september 2015 seglar S/Y 
Salsa från Poros i Grekland på 
kurs mot äventyrsprojektet Jor-
den Runt på 1000 dagar. 

Som delägare kan du följa 
med på delsträckor på denna jor-
den-runt-rutt, som börjar i Grek-
land och går genom Medelhavet 
hösten 2015 och därefter till Ka-
narieöarna och över Atlanten. 
Martinique blir basen i Västin-
dien där Salsa seglar med gäster 
till april 2016. Då går man mot 
genom Panama-kanalen mot Ga-
lapagos och därefter Franska Po-
lynesien. Passagen genom Söder-
havet tar ett halvår med ett stort 
antal stopp i olika skärgårdar inn-
an man styr mot Asien, Malaysia 
och Thailand, och senare vidare 

till Indien och Sydafrika och slut-
ligen över södra Atlanten till Bra-
silien och slutmålet 2018, Marti-
nique i Västindien.

– Det här kommer att bli ett 
oförglömligt äventyr för alla, en 
segling som är ouppnålig för de 
flesta men genomförbar för att vi 
är många, har en bra båt och en 
kompetent skeppare hela vägen, 
kommenterar Thomas Karlsson 
som är en av de som står bakom 
projektet.

I korthet går projektet ut på 
att man bildat ett bolag som kö-
per in en större segelbåt som kla-
rar oceanerna och en besättning 
på tio. Man säljer 60 andelar i 
drömmen, båten och projektet 

och bjuder ut veckor till andra 
som inte är delägare. Andelsäga-
ren betalar ett självkostnadspris, 
30 000 kr, och får i detta sex 
veckors segling, andel i båten och 
trolig återbäring när båten säljs 
efter tre år. 

Segelbåten S/Y Salsa har köpts 
in och är en vacker, välutrustad 
och synnerligen välvårdad Du-
four 54 byggd 1992. 

Om du vill veta mer om det-
ta projekt och bli delägare eller 
komma och segla som gäst i Väs-
tindien, så ring Lasse Johansson 
på 0708-766605 eller 

läs mer på www.sy-salsa.se.
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AnslAgstAVlAn

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 >

MAnusstopp 2 MARs
Blekinge-ekan

Hej
Nedan följer en sammanfattning av planerade utbildningstill-
fällen under våren 2015. Jag återkommer med mer information 
löpande under.

Uppdrag segling
Vi undersöker möjligheten för distriktet att arrangera en gemen-
sam kurs som heter ”Uppdrag segling”. Den bör förläggas under 
april/maj då det ingår ett säkerhetsbåtsmoment i denna.

Plattformen 2015
Som de flesta vet behöver alla som ska gå tränarutbildning 
först klara av en kurs som heter Plattformen och ges av SISU 
Idrottsutbildarna.

Aktuella utbildningsdatum för våren 2015 är den 21-22 februari 
samt den 25-26 april. Det krävs inga förkunskaper för att delta i 
Plattformskursen men deltagare måste vara 15 år eller fylla 15 år 
under samma kalenderår. Observera att datumet i februari sam-
manfaller med den andra sportlovshelgen för Uppland. 

Om ni går in på nedanstående länk och söker ”Plattformen” 
så hittar ni information om de två Plattformskurserna och hur 
man anmäler sig. http://www.sisuidrottsutbildarna.se

Till Samtliga föreningar inom USF

Utbildning 2015

Tränare grön och tränare blå
Ett par klubbar har angett att de har behov av utbildning för 
tränare grön respektive tränare blå. 

Om man klarat av Plattformskursen kan man anmäla sig till 
tränare grön. USF kommer tillsammans med bland andra 
Västmanland och Östergötland att arrangera en tränare grön 
kurs i början av mars. Jag återkommer när vi slutgiltigt har 
bestämt datum och plats.

Det finns en tränare blå kurs planerad till den 14-15 mars i 
Stockholm. De klubbar som vill ”uppgradera” gröna tränare 
till blå bör anmäla dessa direkt på SSFs hemsida. Notera att 
det är ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som 
gäller. 

Funktionärsutbildningar
Det finns önskemål om olika typer av funktionärsutbild-
ningar. Jag återkommer med mer info om detta så fort vi vet 
mer om hur SSF ställer sig till USS m.fl. klubbars ansökan 
om JSM 2017.

På återhörande
Kärstin Ödman Ryberg USF



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

Sverige

porto betalt

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

Båtägarnas egen försäkring


