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Vid RodRetVid RodRet

skrivande stund leker jag snickare, rörmokare och lite annat. Det är golvläggning 
och köksbyte hemma i huset som gäller, så jobb med båten får nu snällt vänta till sen-
vintern eller kanske till våren. Några minusgrader är det för tillfället och person-
ligen håller jag som vanligt tummarna för att vi får en riktig vinter med fina isar för 
långfärdsskridskoåkning och snö för utförsåkning några vändor upp till fjälls.I

Det känns som att det är länge sedan upptagningarna vid Flott-
sundsvarvet klarades av och hösten har bockats av genom bl.a. 
styrelsens budgetplaneringsresa till Helsingfors, oktoberfest och 
medlemsmöte. Det mötet var extra roligt med många fina priser 
för seglarprestationer till både unga och seniorer. 

Medlemsmötet
Där var mycket folk som också stannade kvar för den intressanta 
föreläsningen som handlade om ifall vi kan lita på våra sjökort. 
Annars är jag personligen mest stolt över hur det går framåt i vår 
ungdomssektion, vilka också på medlemsmötet fick förmånen 
att visa upp sin verksamhet genom en presentation över utveck-
lingen de senaste åren. Fortsätter det så här är jag säker på att vi 
inom några år har våra ungdomar ute på större kappseglingar 
och att vi fortsätter fylla både träningar och seglarläger.

Hamnen
Nyligen har också hamnarbeten kommit igång med bl.a. ompål-
ning av bryggor, vaktkuren håller på att få nytt tak och det s.k. 
60-plusgänget är som vanligt igång med div. båtarbeten inne i 
båthuset. Fint jobbat.

Kappsegling
Sedan förra numrets rapportering kneps det en fin 2:a plats i 
Rikscupen för 606:or genom de flitiga seglarna i klassen, Micke 
Gelin med gast och fru Charlotte Bornudd Gelin. Det gjordes 
också en satsning av ett gäng rutinerade seglare att i Båstad, i 

båttypen J70, kvala till 2016 års allsvenska serie. De lyckades 
dock inte komma bland de tre främsta besättningarna som var 
målet och kravet för att gå vidare till nästa år. 

Helgen efter det var det återigen segling i Båstad för våra svenska 
mästare i Neptunkryssarklassen, Staffan Eklund och Erik Matts-
son, som hade stärkt upp besättningen med Christer Olsson 
och Conny Kjellberg. Nu var det seglar-Sveriges säsongsavslut-
ning genom Mästarnas Mästare, även här i båttypen J70 och 
på plats i Båstad. De tog sig hela vägen till finalseglingen men 
gjorde en tidig miss och slutade på 8:e plats av totalt 40 svenska 
mästarbesättningar.

Grattis till fina seglarprestationer även på höstkanten och tack 
för USS-representation ute på kappseglingsbanorna.

Årets slut
Nu när året närmar sig sitt slut vill jag passa på att tacka alla som 
på olika sätt är aktiva i Upsala Segel Sällskap. Stort tack för ett 
mycket bra arbete på bred front. Min summering av USS-året är 
att vi har klarat av det med beröm godkänt. Stort Tack!

Närmast i kalendern är det för mig funktionärsresan med jul-
bord, Upplands Seglarförbunds årsmöte och sedan luciapub 
i klubbhuset. Sedan är det bara att på nyårsdagen boka in en 
hamnvaktnatt och längta till säsongen 2016.

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande
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Område - Ämne Klubbhuset
Expedition onsdagar 19-20

Allmän information.
Hamn- och varvsplats.
Klubbnyckel.
Märken till mössa och kavaj.
VHF-radio.
Vimplar.

Öppet datum:  
se hemsidan

Välkomna till 
klubbhuset!

Område - Ämne Kontakta
Administration

Adressändring.
Avgifter köplats.
Båtbyte. 
Frågor köplats.
Uppsägning medlem. 

Bo Anjou
1:a hand:
bo@uss2.se
2:a hand: 
018 - 42 50 56

Båtbottenfärger
Godkända för varvet.
Typ av båtbottenfärg.
Mjuka båtbottenfärger ej 
godkända

Varvschef 
Allan Pettersson
018 - 30 93 18

Båthus
Allmänna frågor. 

Båtansvarig 
Jan Lundmark
018 - 40 36 72

El - hamnen och varvet
Vid el-fel.

Elansvarig
Allan Magnusson
0171 - 46 02 70

Eskader - vår och höst
Allmänna frågor.

Klubbmästare
Anders Juhlin
018 - 36 45 30

Hamn
Aktivitetsarbete. 
Bryggfrågor. 
El och vatten. 
Förtöjning. 
Latrintömning. 
Trasiga bryggor. 

Hamnchef 
Jan Olsson
0767 - 12 63 83

Hamnvakt
Hur gör man och vem kontaktar 
ifall man inte kan vakta? 
Vilken tid startar vaktnatten?

Vaktchef 
Jan Hoffman
018 - 32 47 31

Intendentur
Klubbhus.
Lekplats. 
Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Michael Eriksson 
0108 - 12 34 12

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Pär-Bertil Eklund
018 - 36 00 28

Klinten
Allmänna frågor.

Klintenchef 
Rune Larsson
018 - 12 52 16

Klubbhus
Hur många kuvert finns.
Max antal personer. 
Uthyrning vintertid. 

Klubbhusvärd 
Helen Jarstad  
0706 - 01 22 22

Kvällssegling
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Sjölekis
Vem anmäler man sig till?

Ungdomsansvarig 
Mattias Vallgårda
018 - 36 02 24

Tidning
Manusstopp. 
Vart skickar man materialet? 
Regler för text och bilder.

Infoansvarig
Tommy 
Gustavsson
0705 - 90 51 00

Ungdomssegling
Kurser. 
Läger. 
Ungdomssegling.

Ungdomsansvarig 
Mattias Vallgårda
018 - 36 02 24

Utlåning båtar
2-kronor. 
606-båtar.
Optimister.

Ungdomsansvarig 
Mattias Vallgårda
018 - 36 02 24

Varv
Aktivitetsarbete.
Fasta kranen.
Märkning båtar. 
Sjösättning. 
Uppställningsmaterial.
Upptagning. 

Varvschef 
Allan Pettersson
018 - 30 93 18

Område - Ämne KontaktaKontaktpersoner USS

Lucia Pub
12 december

klockan 18.00
Väl mött i USS Klubbhus
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KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen

V = Varvet
S = SXK
Ö = Örsundsbro

Kalenderiet dec 2015 - mars 2016

Vaktlistan 2016
Den 1 januari kl 12.00
läggs vaktlistan fram.

Den är bokningsbar till 29 februari

Hej USS!
Nyligen hemkommen från Karibien (Curasao och 
Bonaire) förärades jag en fantastisk blombukett från 
klubben! Tänk att man varit med sju årtionden här i 
livet och många år också i klubbarnas klubb!
Bock och Tack från USS:aren Ulf Carlbom 

Mössmärken och kavajmärken  
finns att köpa på expeditionen.

Expedition 
Öppettider våren 2016 

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  3 20
Februari  4 17
Mars 10  9
  12 23
April  14  6

15 13
16 20

  17 27
Maj 19 11

20 18
21 25

Juni 22  1
23  8
24 15

December 2015
v49  1 ti 18:30 Styrelsemöte KH
v50  7 må 08:00 USS Aktuellt distribueras

 9 on 18:00 Veteraner - Julbord KH
12 lö 18:00 Lucia-Pub KH

Januari 2016

v53 1 fr 12:00 Vaktlistan läggs fram KH

v2 11 må 23:59 Manusstopp USS Aktuellt 
nr 1 

11 må 23:59 Verksamhetsberättelse

12 ti 18:30 Styrelsemöte KH

v3 20 on 19:00 Expedition 19-20 KH

v4 31 sö 22:00 Budgetförslag inlämnas KH

Februari 2016

v5 6 lö 13:00 Styrelsemöte KH

v7 15 må 08:00 USS Aktuellt 1 distribueras 

17 on 19:00 Expedition 19-20 KH

v8 23 ti 18:30 Styrelsemöte

25 to 23:59 LOK-stöd

v9 29 må 20:00 Vaktlista tas in KH

29 må 20:00 Båtmässan Älvsjö 5 mars  
- sista anmälningsdag

29 må 23:59 Manusstopp USS Aktuellt 
nr 2 

Mars 2016

v9 5 lö 09:00 Båtmässan Älvsjö  
- bussresa

v10 9 on 19:00 Expedition 19-20 KH

12 lö 16:00 Årsmöte KH

12 lö 18:00 PUB i anslutning till års-
möte 

KH

v11 15 ti 18:30 Styrelsemöte KH

20 sö 14:00 Solskensgrill kl 14-16 KH

v12 23 on 19:00 Expedition 19-20 KH

27 sö 00:00 Sommartid  
- ställ fram klockan 
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Flottsundsbron

Flottsundsbron

Historik
Den gamla Flottsundsbron byggdes 1924 till en kostnad av 
24.000 kr. 
Med dåtidens ingenjörskonst ihoppnitades bron för hand med 
bropelare av huggen sten.
För att vara en sådan gammal bro har den klarat av de 5.000 for-
don som har trafikerat den per dygn.
Från början öppnades bron genom att brovakten satt i en lång 
hävstång i en kugge i mitten på bron. Därefter fick han gå runt 
många varv innan bron blev helt öppen - samma ritual för att 
stänga bron. Numera används elektricitet för samma jobb!
Den nya Flottsundsbron
Förberedande arbeten för den provisoriska/tillfälliga bron påbör-
jades under augusti - september.
15 oktober 2015 – 15 april 2016
Farleden är avstängd för all sjötrafik.
Den tillfälliga bron byggs norr om den gamla bron.
När den tillfälliga bron är klar för trafik kommer den nuvarande 
Flottsundsbron att stängas av, plockas ner och rivas i sin helhet.

15 april 2016 –15 oktober 2016
Den tillfälliga bron har en segelfri höjd på 4,8 meter. 
Vägtrafiken stängs av under det att bron öppnas för sjötrafik. 
Aktuella tider för broöppning kommer att finnas på skyltar för 
såväl väg- som sjötrafik och även på kommunens hemsida: 
bygg.uppsala.se/flottsundsbron.
15 oktober 2016 – 15 april 2017
Den tillfälliga bron öppnas inte längre. 
Farleden fortsatt öppen för båttrafik som klarar den segelfria 
höjden på 4,8 meter.
Nya Flottsundsbron driftsätts och testas under 2 månaders tid.
Nya Flottsundsbron och markarbetena runtomkring färdigställs 
och slutbesiktigas för att tas i drift. 
Den provisoriska bron monteras ned.
Juni 2017
Invigning av den nya Flottsundsbron.
Information
Information om allt som rör brobygget, broöppningstiderna och 
framkomligheten på ån hittar du på: 
bygg.uppsala.se/flottsundsbron

N

Den nya Flottsundsbron blir en 
så kallad klaffbro.
Den kommer att vara 
fjärr manövererad.
Den segelfria höjden blir 4,8 
meter (vid normalvattenstånd).

Den provisoriska/tillfälliga bron 
kan trafikeras under tiden som 
den nya Flottsundsbron byggs 
med undantag för broöppningar 
för sjöfarten under sommartid 
2016.

Arbetet vid den gamla Flottsundsbron i oktober 2015.
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Medlemsmötet 11 november 2015

Vandringspriser 2015
Utdelningen av vandringspriserna inleddes med Ungdoms Flit-
pris som delades mellan David Vallgårda och Ebba Ettemo för 
100 % närvaro vid ungdomssektionens kvällsseglingar. 

Priset till Tränare under 25 år, en glasstatyett, gick till Ebba Wåh-
lin som också fick ta emot en blombukett.

Ungdomssektionens uppmuntringspris på 1000 kr delades mel-
lan Simon och Philip Urtel för deras engagemang som tränare 
och för att de är fina förebilder för våra juniorer. Alltid glada 
och uppmuntrande, omtyckta av alla, duktiga seglare och bra 
coacher.

Vandringspriset KM 606 Rune Larssons vpr, Vikingaskeppet, till 
bästa USS:are ungdom/junior under 25 år, gick till Ebba Ettemo 
och Miro Mårtensson för deras 2:a plats i årets KM.

Till Årets Debutant utsågs Erik Mattsson för en stark utveckling 
som kappseglare, bl a Sv Mästare i Neptunkryssare tillsammans 
med Staffan Eklund, finalist i Mästarnas Mästare med en åttonde 
plats av 40 deltagare i svensk seglings mest prestigefyllda tävling. 

Mats Wahlberg som är mycket engagerad i kvällsseglingarna till-
delades såväl Flitpris kvällsseglingar för USS.are som priset för 
USS/ESK Totalsegrare kvällsseglingarna.

Priset till segraren i USS Cup togs hem av Ragnar Jalakas som 
tyvärr var förhindrad att hämta priset.

Midsommaraftonens Gum- och Gubbsegling avgjordes i år med 
tvåmansbesättning i Två-krona. Priset utdelas till den i besätt-
ningen som enligt reglerna kan ta emot priset. Priset till bästa 
gumma vanns av Catarina Larsson som seglade tillsammans med 

Lisa Ramén och bästa gubbe blev Jan Hoffman med Mats Lave-
mark som gast. Båda priserna hamnade därmed i samma familj.

Förutom dessa priser presenterades även USS vandringspris till 
årets mest framgångsrike UKF-seglare under 18 år. Detta pris 
delas ut vid UKF:s höstmöte och tilldelas Rasmus Söderman för 
sin första och andraplacering vid SM för Ice-optimist samt en 
elfte plats i VM i samma kategori. Han är dessutom en flitig RS 
Feva-seglare.

Presentation av ungdomssektionens verksamhet
Efter prisutdelningen presenterade Mattias Vallgårda och Jonas 
Ettemo ungdomssektionens verksamhet och den smått fantas-
tiska utveckling av verksamheten som skett under de senaste 
åren. Mer om detta på annan plats i tidningen.

Avgifter
Kassör Bo Anjou redogjorde sedanför avgifterna inför kom-
mande år. Varvsavgiften höjdes inför 2014 och kommer inte att 
höjas. Medlems- och hamnavgift ses för närvarande över och 
kan komma att höjas. Förslaget till årsmötet kommer att pre-
senteras i januari.

Övriga frågor
Under punkten Övriga frågor framfördes önskemål om en gle-
sare placering av båtarna på varvet. Detta kommer att tas med 
vid planeringen av kommande års upptagning. Det finns dock 
idag 250 båtar på varvet som ska få sin plats.

I år kommer veteranerna att ordna nyårsfest i klubbhuset. 

Höstens medlemsmöte gick av stapeln den 11/11 och var välbesökt av ett femtiotal medlemmar. På 
programmet stod traditionsenlig utdelning av klubbens vandringspriser, presentation av ungdoms-
sektionens verksamhet samt info om hamn-, varvs- och medlemsavgifter för kommande år. Efter fi-
kapausen var Hydrographicas Jesper Sannel inbjuden att hålla sitt intressanta föredrag med titeln 
”Vågar du lita på sjökortet?”
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Fina priser
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Föredrag ”Vågar du lita på sjökortet”
Efter en fikapaus var det så dags för Jesper Sannel att inleda 
sitt föredrag om sjökort och hur pålitliga de egentligen är. Han 
arbetar till vardags vid Hydrographica med att ta fram nymätta 
sjökort vilket kan behövas då de uppgifter som våra moderna 
sjökort bygger på mycket väl kan gå tillbaka till mätningar från 
slutet av 1800-talet. Något att tänka på då detta även gäller de 
elektroniska sjökorten. Han berättade om de moderna mätme-
toder som används idag exempelvis flygmätning men avslöjade 
att mälarseglare inte kommer att kunna få sjökort mätta på detta 
sätt då Mälaren har alltför dåligt siktdjup.

Föredraget avslutades med en genomgång av några fel som kan 
uppträda i sjökorten i områden utanför farlederna. Exempel på 
detta är grund som saknas i sjökortet. Positionerna kan också 
vara fel med upp till 50 meter. Djupangivelserna kan vara fel pga 
omräkningar från gamla famnmått och djupkurvorna osäkra. 
Sjömärken kan saknas, ex vis får militära sjömärken inte tas med 
i sjökorten. Råden som gavs för att undvika ”GPS-assisterad 
grundstötning” var att hålla säkerhetsavstånd till sjökortens mar-
keringar och ha marginaler vid passager i grundare områden.

I bakre raden från vänster: Catarina Larsson  Jan Hoffman  Simon Urtel-Carlbom  Erik Mattsson   
Mats Wahlberg  Ebba Wåhlin
I främre raden från vänster: David Vallgårda  Ebba Ettemo  Miro Mårtenson  Philip Urtel-Carlbom
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Kval till allsvenskan

Slutresultat:
1. Cape Crow Yacht Club, CCYC, 83 poäng
2. Jollekappseglarna Västerås, JKV, 77 poäng
3. Segelsällskapet Kaparen, SSKa, 75 poäng
4. Rörviks Segelsällskap, RöSS, 64 poäng
5. Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap, KMS Nordön, 58 poäng
6. Särö Båtklubb, SÄRÖ, 55 poäng
7. Team Jungfrusund Ekerö Båtklubb, EBK, 54 poäng
8. Lerums Segelsällskap, LeSS, 50 poäng
9. Trälhavets Båtklubb, TäBK, 51 poäng
10. Upsala Segelsällskap, USS, 42 poäng
11. Råå Helsingborgs Segelsällskap, 41 poäng
12. Stockholms Segelsällskap, 36 poäng
13. Göteborg Grötö Segelsällskap, 28 poäng

Tyvärr att kvala till Allsvenskan gick inte vägen. Medtävlarna var bättre och något 
större flyt ville inte infinna sig.
Men inte dåligt seglat – farten vara det inget fel på. Starter och att komma rätt i 
vinden och i rundningarna är oerhört viktigt – det finns inga marginaler.

USS och Västerås Jolleklubb – man måste ha rosa mössor om man ska 
komma 2:a

Man kan titta i efterhand också – för den som är nördig nog att 
tycka att det är extra intressant och lärorikt.

Se seglingarna
http://allsvenskan2015.sapsailing.com/gwt/Home.html#/
regatta/races/:eventId=2fb987e1-f96d-4f33-8eb1-f2e144ae791a

Mikael Gelin     Anders Attelind  Christer Olsson  Andreas Seger
Taktik                 Fördäck                 Rorsman               Trim
Reserv och lagledare: Mats Wahlberg
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Efter att jag och Erik Mattsson  vunnit SM för Neptunkryssare i 
juni så blev vi inbjudna att delta i MM.

Tävlingen seglades i en modern kappseglingsklass som heter 
J70. Båten seglas av valfritt 3-5 pers. Tidigt bjöd jag in Conny 
Kjellberg och Christer Olsson att komplettera vårt lag. Bägge 
tackade ja och vi hade ett USS-gäng som kändes starkt och kul 
att ta sig an utmaningen med.

Lånad båt
J70 är ju en båttyp som vi inte hade någon tidigare erfarenhet 
av, så vi samlade oss till ett träningstillfälle i lånad båt i Saltsjö-
baden en lördag i september. Där kunde vi träna in samarbetet 
ombord och inte minst hanteringen av Gennackern som vi alla 
var mer eller mindre ovana vid. Utöver det tillfället så var Erik 
Heed på ESK bussig och lånade ut sin CB66:a under två kvällar. 
CB66:an är relativt lik J70, så den träningen var också nyttig.

Tårtan
MM seglas i formen av s.k. Sprintrace. Det innebär att 8 lika-
dana båtar används i varje race. Varje race tar ca 15 minuter 
och seglas på en bana som är olik de vi brukar använda oss av i 
kappseglingar. Man startar med vinden rakt från sidan för styr-
bords halsar. Därefter till ett märke (kallas ”tårtan”) som rundas 
90 grader moturs. Sedan läns till en länsgate. Därefter kryss till 
kryssgate. Läns till tårtan som rundas moturs och så i mål för 
babords halsar.

Så på Fredagen före tävlingarna var vi ett glatt och taggat gäng 
som rattade oss de ca 70 milen till Båstad. På lördag morgon var 
det tävlingsdags.

Tävlingarna genomfördes med en grundserie bestående av 25 
deltävlingar där varje besättning deltog i 5 av dessa. De 16 bästa 
efter grundserien gick vidare till semifinal. De 4 bästa från de 
två semifinalerna sedan till final.

3-1-6-4-3
Vårt första mål var naturligtvis att ta oss till semifinal som en av 
de 16 bästa. Strategin vi använde oss av för att nå vårt delmål 
var att segla ganska säkert och inte göra chanstagningar i starter 

eller i närkamper med andra. En tjuvstart eller ett utdömt do-
marstraff med 360-sväng som följd blir katastrofalt på en så här 
kort bana. Allt enligt principen ”Kostnaden för ett misstag är 
större än förtjänsten av en chansning som lyckas” i grundserien. 
Det här fungerade riktigt bra tyckte vi och med serien 3-1-6-4-3 
hade vi placerat oss som 9:a efter grundserien. 

Vi var i semi!
På kvällen var det regattamiddag på Norrvikens trädgårdar. Där 
delades utmärkelser för Årets seglare mm ut. Kul att vara med på 
vår sports ”galakväll”!

Söndagen inleddes med att de sista 5 seglingarna i grundom-
gången genomfördes. Därefter dags för semifinal. 

På offensiven
Inför finalomgångarna bestämde vi oss för att gå på mer offen-
sivt i vår segling. Nu gällde det att ta sig till final och vi måste 
vara på den övre halvan i vårt heat. Vi gjorde en riktigt bra start, 
som vi vann. Seglingen ledde vi under större delen. Mot slutet 
valde vi att inte ta en närkamp med Anna Östling (Wild Card) 
eftersom vi hade god marginal neråt. Vi blev 2:a i mål och var 
med det klara för final!

Ta risker
Vinden hade nu mojnat från de ca 3-5 m/s som blåst de båda 
dagarna till nästan ingenting. Det blev en ganska lång väntan 
där det inte ens var säkert att det skulle gå att genomföra en 
final. Men till slut kom tillräckligt med vind. Vi var naturligtvis 
heltaggade och överens om att anlägga samma tankekultur som 
i semi, dvs ganska offensiv segling. Vi ville vinna och utgick från 
att då måste vi också ta risker. Tyvärr gjorde vi en halvdan start 
som vi förvärrade genom att hissa gennacker lite för tidigt och 
fick en segelberöring med en konkurrent i lä och därmed ett 
360-straff! I mål kom vi 8:a och var naturligtvis inte nöjda med 
själva finalseglingen. Men vi var eniga om att vi fram till finalen 
hade följt strategin och fått den utdelning vi hoppats på och to-
talt sett kunde känna oss riktigt nöjda med vår prestation. 

8:a totalt bland 40 är riktigt bra. 2 av 3 från OS-laget framför 
innebär dessutom att vi placerade oss som 6:a bland årets 37 
deltagande Svenska Mästare.

Sammanfattningsvis en riktigt rolig helg i Båstad som ramades 
in av en helproffsig direktsändning av alla deltävlingar på ham-
nen.se. Kunnigt refererande av Stefan Rahm  (förbundskapten) 
och Marit Söderström (bl a OS-medaljör). Hela regattan med 
alla delseglingar går att se i efterhand för den intresserade. Sök 
antingen via svensksegling.se eller hamnen.se. Sökord Mästarnas 
mästare 2015

Staffan Eklund

Mästarnas Mästare 2015 i Båstad
Under helgen 17-18 okt avgjordes tävlingen som fått namnet Mästarna Mästare i Bå-
stad. Det är en kappsegling som arrangeras av Svenska seglarförbundet, SSF. Inbjudna 
är samtliga Svenska mästare från året samt några Wild Cards från vårt OS-landslag.  
I år samlades totalt 40 besättningar (37 SM-vinnare + 3 Wild cards)

Mästarnas Mästare 17-18 okt
Där seglar de J/70
Staffan Eklund
Erik Mattsson
Conny Kjellberg
Christer Olsson
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Oktoberfest

Oktoberfestens ursprung är den bayerske prinsen Ludvigs (sedermera Ludvig I av Bayern) bröllop med 
prinsessan Therese av Sachsen-Hildburghausen, vilket ägde rum den 12 oktober 1810. Fem dagar se-
nare, den 17 oktober, firades giftermålet med en stor offentlig hästkapplöpning på den plats som döpts 
till Theresienwiese efter den nya prinsessan (efter detta namn kallas festen i folkmun även die Wiesn 
eller – dock felaktigt – Wies›n). Kapplöpningen blev en återkommande tradition även om Napoleon-
krigen innebar att den ställdes in 1813. Från 1819 övertog staden München formellt ansvaret för ar-
rangemangen och beslöt att de skulle vara årligen återkommande. Med åren ändrades nöjesutbudet från 
de ursprungliga kapplöpningarna till mer nöjesfältsartade attraktioner som kägelbanor, klätterställning-
ar och dansbanor. Även om Oktoberfesten numera främst förknippas med öl var det först 1880 som 
stadens myndigheter tillät ölutskänkning i anslutning till festen. Inom några få år hade uppresandet av 
tillfälliga ölhallar blivit en av festens största attraktioner.

Yttre omständigheter har tvingat München att ställa in Oktoberfesten vissa år, däribland 1854 (på 
grund av grasserande kolera), 1866 (preussisk-österrikiska kriget), 1870 (fransk-tyska kriget), 1873 
(kolera igen), 1914–18 (första världskriget), 1923–24 (den kraftiga inflationen) och 1939–45 (andra 
världskriget). Åren närmast efter de båda världskrigen firades festen också endast i en mindre skala som 
så kallad Herbstfest (höstfest, höstfestival). Sedan 1950 har festen dock åter kunnat hållas utan avbrott.
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www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

10% rabatt för USS medlemmar på våra båtkurser 
(Måste anges vid anmälningstillfället)
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Ungdom

USS Ungdom

USS Framtid. Sjölekis 2013,  glada och stolta i sina nya USS kepsar

606:orna började användas på träningarna

Ledare övervakar ungdomarna.
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Aktivitets-utveckling 2012 - 2015

Ny uppstart av ungdomssektionen
2012 var ungdomssektionen nere för räkning men med stor 
hjälp av några engagerade föräldrar (fam. Vallgårda och Ettemo) 
lyckades Maria Thuresson hålla igång kvällsträningen för 4-5 
deltagare. 
Även ett mindre sjölekis hölls igång med hjälp av föräldrarna.
Succesivt under 2013 – 15 har verksamheten och aktiviteterna 
ökat och kvaliteten blir hela tiden bättre och bättre.
Juniorerna blir säkrare och bättre seglare när vi har fler ledare/in-
struktörer och fler båtar med plats för både juniorer och tränare.

Båtparken
Vi använder alla klubbens båtar i vår verksamhet, optimistjollar, 
följebåtar, 2-kronor och 606:or
Första 2-kronan inköptes hösten 2014, begagnad men i bra 
skick med ny rigg och nya segel.

Aktivitets-utveckling 2012 - 2015
• Ambitionen i ungdomssektionen är att växa men i en takt 

som vi mäktar med. 
• Vi måste ha kvalitet i verksamheten så att vi kan behålla de 

som kommer till våra aktiviteter.
• Det måste finnas båtar och instruktörer så det räcker till alla, 

annars tappar de intresset och kommer inte tillbaka. 

Vad har vi gjort 2012 - 2014?
• Första året var det 5 st deltagare, som seglade på kvällsträ-

ningar och ett litet sjölekis genomfördes.
• År 2013 ökade antalet unga seglare med 100%. Sjölekis 

fulltecknat och 606:orna började användas på träningarna
• 2014 ökade antalet seglare ytterligare, Sjölekis blev fullt, en 

vuxenseglarkurs på en vecka genomfördes.

Vad har vi gjort 2015?
• Kvällsträningar med 10 – 15 barn, 2 ggr/vecka, 4 veckor 

både vår och höst.
• 2 st begagnade 2-kronor inköptes.
• Inlett samarbete med ESK och UKF med gemensamma 

träningsseglingar.
• Eskadersegling till Klinten med 2-kronor.
• Största sjölekis någonsin.
• 2 veckors seglarskola för vuxna.
• 2-kronorna ”fulltecknade” vid alla aktiviteter.
• 3 av 5 606:or på KM seglades av ungdomar.
• 3 ungdomsbesättningar seglade ESK´s sprintcup.

Några aktiviteter under 2015
• Fler deltagare på träningarna, 2-kronorna var fullpackade 

med seglare varje gång. 
• Tre nya juniorer kommer in som tränare; Wille Alness, 

Simon och Philip Urtel-Carlbom.  Två 16-åriga flickor, 
Matilda och Emma börjar segla 606 och visar även intresse 
för att gå in som tränare/ledare. 

• Eskaderseglingen till Klinten i samband med familjedagen 
var mycket uppskattad.

• Årets KM för 606 dominerades av ungdomarna, 3 av 5 
startande båtar seglades av juniorer. 

• Även på ESK:s sprintcup med 2-kronor så deltog 3 juniorbe-
sättningar med framgång.
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Ungdom

USS Ungdom – 2016
Vad vill vi göra 2016
Sjölekis
Sjölekis är en kort seglingskurs för barn från 8 år och uppåt.
Här får ivriga nybörjare ge sig i kast med mast, bom, spribom, 
roder, skot, centerbord, styrbord,  babord  och alla andra kon-
stiga ord på en segelbåt.
Och redan efter ett par timmar kan de sitta i varsin optimistjolle.

Seglarskola
Utbilda både ungdomar och vuxna. Båtkunskap, praktiska öv-
ningar och regler vid tävlingar.

Träningsgruppen
Utöka den aktiva gruppen ytterligare. Målsättningen är att öka 
gruppen med 50% genom en ”värva en kompis”-kampanj.

Kappseglingar
Målsättning är att få 3 – 4 besättningar att börja kappsegla mer 
frekvent.
• Lokala kappseglingar.
• Eskaderseglingar.
• Upplands cupen.
• Genomföra gröna kappseglingar i egen regi.
• Ungdomsbesättningar på USS-regattan.
• 2-krona egen klass på KM.

Vuxenkurs segling vecka 25
Här har vuxna (och ungdomar) tillfälle att lära sig segla, få båt-
kunskap, göra praktiska övningar och lite regler på sjön.

Klintenläger vecka 26
Klintenlägret har legat i malpåse i ett antal år nu på grund av 
ledarbrist, till kommande år hoppas vi kunna starta upp detta 
populära läger igen. 

Vad behövs för att uppnå den målsättningen?
Några exempel på vad som behövs:
• Utbilda ungdomstränarna till grön och blå nivå
• Kappseglingsregler och taktik genomgångar under vintern
• Få kappseglare att coacha och ta med de unga på kvällsseg-

lingarna
• Köpa in ytterligare några 2-kronor eller alternativet RS Feva

• Tränare och kappseglingsfunktionärer behövs

• Utbildning och utveckling med hjälp av SISU och seglarför-
bundets kurser under vinter och vår.

• De äldre och erfarna kappseglarna vill vi gärna bjuda in till 
regel-kvällar och taktik snack.

• Det finns otroligt mycket kunskap hos våra medlemmar 
som vi måste se till att den förmedlas vidare till den yngre 
generationen.

• Ytterligare några båtar behövs också för att få sektionen att 
utvecklas.

Information
Om ni har några frågor - hör gärna av er till våra ungdomsledare: 
Mattias Vallgårda 

Seglarskola för undomar och vuxna.

Målsättning är att ungdomar ska börja kappsegla.

Opimistjollarna är populära hos ungdomarna.

Uppskattad avslutnings-tårta. 
Ungdomssektionen tackar 
alla inblandade för stöd och 
uppskattning under de gångna 
säsongerna och önskar alla 
välkomna till våra kommande 
aktiviteter.
Håll koll på hemsidan och USS-
aktuellt för information.
Ledarna Mats & Mattias
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KM flyttades i år från sista lördagen i augusti till helgen innan. 
Anledningen är att vi för första gången delade regattan med 
ESK. USS KM har under de sista åren samlat ca 5-6 606:or. 
ESK:s Ekolnregatta har samlat ungefär lika många Neptunkrys-
sare. Genom att slå i hop seglingarna hoppas vi på större del-
tagarantal. I år tillkom en SRS-klass. Ekolnregattan pågår 
lördag-söndag, medan KM seglas enbart på lördagen. Roligt 
i 606-klassen var att tre av klubbens båtar hade mycket unga 
juniorbesättningar.

USS stod för arrangemangen på lördagen både på vattnet och i 
land och som vanligt ärtsoppa på terrassen. ESK stod för arrang-
emangen på söndagen. Seglingarna genomfördes alldeles utanför 
Skarholmen med utmärkta bansträckningar.

Det kan nämnas att våra nya svenska mästare i Neptunkrys-
sarklassen Staffan Eklund och Erik Mattsson vann samtliga sina 
seglingar. Det är stort att vara klubbmästare!

Samtliga resultat finns på USS hemsida.

Resultat både för USS KM och ESK:s Ekolnregattan finns här

http://www2.idrottonline.se/UpsalaSegelSallskap/Kappsegling/
Resultat2015/

http://www.esk.st/wordpress/?attachment_id=5469

Mats Wahlberg – taktiker

Från vänster David Vallgårda och Simon Carlbom (Hinrik Nyberg extra gast J), därefter Philip Carlbom och John Ettemo (extra gast Markus Berg-
ström (pappa till Miro Mårtensson)). Sedan kommer Miro Mårtensson och Ebba Ettemo (extra gast Mats Wahlberg)
Inte med på bild men också deltagare i 606-klassen var Anna Karin Theelke och Kristian Petersson (Kristian hade med sin son, drygt 1 år, på prisut-
delningen och han visade klara takter om att vilja vara med framöver).

Nästa generation kappseglare på Ekoln?

KM 2015
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Miro Mårtensson (gast) och Ebba Ettemo (rorsman) seglade i 
831:an. Med i båten fanns också Mats Wahlberg som taktiker

Så här såg det ut mellan seglingarna.

Stort tack Hinrik och Markus för att ni var 
med och ”coachade” ungdomarna

P.S. Notera ovan att Hinrik Nyberg som är 
ESK:are dagen till ära har USS-klubbmössa på 
sig. Det liknar Per-Bertil Eklund, USS:are, som 
allt som oftast seglar med ESK:s mössa på

Det seglades också i Neptunkryssareklassen och i SRS – (segling med handikapp för olika båttyper)
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Kräftskivan

Årets kräftskiva blev en välbesökt och lyckad 
fest i härligt sensommarväder.  Med Albert 
Engströms påbud och glada visor som hör kräf-
torna till, var stämningen på topp.
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Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder
Arbetskläder
Välkommen!

www.knkontor.se
info@knkontor.se

Stålgatan 19  Port 9:2   •   754 50 Uppsala
018 - 30 44 25   •   mån - fre  08:00 - 17:00
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Totalentreprenad 
inom bad & kök

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

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

Klinten
Lite bilder från arbetsdag på klinten. 
Tack alla som hjäpte till.

Rune Larsson
Lars Sjölund
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!
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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

Pelle Rang röker saltsill på en torsdagskväll
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USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. Där finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran 
med lyftkapacitet på 5 ton, el och vatten. För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Uppställda båtar skall vara försäkrade 
till fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.

KV 1 Allan Pettersson  Varvschef
 018-30 93 18 070-602 27 40 
KV 2 Ulrik Eriksson 
 018-50 98 89; 076-502 32 08
KV 3 Jan Pettersson  
 018-50 44 07; 070-911 93 02
KV 4 Thomas Wärngren (vice varvschef )
 018-32 62 39; 018-68 31 14 
KV 5 Erlendur Karlsson 
 018-32 03 09; 070-413 26 99 
KV 6 Abel Soto 
 018-50 21 05; 073-997 57 95 
KV 7 Mahan Stanley  
 018-42 59 06; 073-694 46 69 
KV 8 Tomas Candert 
 018-32 02 64; 070-578 78 84 
Ansvarig Miljöstation: 
Thomas Wärngren
 018-32 62 39; 018-68 31 14
Kranskötare:
Allan Pettersson och Tomas Candert

Kvartersbasar

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför våren 2016

Märkning
• Alla uppställningsan-

ordningar måste vara 
märkta med namn och 
aktuellt telefonnummer 
väl synligt. Märkningen 
är en säkerhetsåtgärd för 
medlemmarna om något 
skulle hända, och inte 
minst viktigt för att un-
derlätta städning/vår och 
utställning/höst

• Omärkta. kvarvarande 
master kommer efter 31 
maj att lyftas bort för ev 
skrotning.

• Alla master som förvaras 
i mastskjulet måste vara 
märkta med namn och 
telefonnummer. Spridare 
skall vara avmonterade. 
Inga master får ligga kvar 
på bockarna utanför mast-
skjulet. De bör flyttas sna-
rast möjligt.

• Varvsgruppen kommer att 
genomföra en besiktning 
av samtliga uppställnings-
anordningar och där dessa 
befinns vara dåliga, kom-
mer ägaren kontaktas för 
åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten el-

ler användande av vin-
kelslip på varvet gäller 
reglerna för heta arbeten. 
Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvs-
chef eller vice varvschef 
före igångsättande. glöm 
ej brandsläckare

• I båtarna får under varvs-
perioden ej förvaras: ga-
soltuber, lösa dunkar med 
bränsle (diesel, bensin 
etc) eller andra lättan-
tändliga vätskor. Tänk på 
brandfaran..

• Används värmefläkt i bå-
ten skall den vara bevakad 
vid användning och får 
inte lämnas påslagen över 
natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat 

som skall användas för 
olja och glykol.

• Båtägare skall själva läm-
na sina uttjänta batterier 
till återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver lås-

ta skåp.
• Behöver Du el i större 

omfattning. Kontakta 
varvschefen för ett avtal 
om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsar-

beten göres på listorna 
i pärmen som finns i 
klubbhuset.

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet:
Havs- och vattenmyndighetens nya regler 
kräver en förbättrad bottentvätt av fri-
tidsbåtar för en bättre vattenmiljö. Med 
anledning av detta har Uppsala kommun 
beslutat inköpa ett antal miljögodkända 
tvättaggregat av märket Hullwasher 6000 
till klubbarnas förfogande. USS har utlo-
vats 2 st med leverans under våren 2016.

Tvättaggregaten skadas av att användas 
tillsammans med blödande bottenfärger. 
Fr o m 2016 tillåts därför ingen blödande, 
även kallad polerande eller mjuk botten-
färg, på varvet. Eventuella båtar som har 
den blödande bottenfärgen kvar kommer 
inte att sjösättas.

För att få bort din gamla blödande bot-
tenfärg kan du antingen vända dig till en 
saneringsfirma, eller om du väljer att själv 
utföra arbetet, skall du använda dig av 
slipmaskin kopplad till dammsugare.

Sjösättningsdagar under våren 2016 enl nedan:

OBS! Delar av kvarter 2 och 3  22 april start kl 12.00

Kvarter 1 2 3  23 april start kl  07.00
Kvarter 4  24 april start kl  07.00
Kvarter 6 7  30 april start kl  07.00
Kvarter 5  1 maj start kl  07.00
Kvarter 8  2 maj kl  15.00-19.00
Kvarter 8  3 maj kl  15.00-19.00

Reservation för eventuella ändringar vi ej råder över.
Listor med sjösättningsdagar sätts upp ca 2 veckor före sjösättningen.
16 maj kl 18.00  Varvsstädning.
17 maj  Vagnar och material, överblivet vid städningen, skrotas.

Det går  inte att sätta ett exakt klockslag när sjösättning 
skall ske vilket gör att båtägare skall finnas på varvet i god 
tid före angivna ungefärliga tider. Detta för att ingen vän-
tetid för kranen skall uppstå.

Och käre båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än din 
egen. Av och till behöver även du hjälp.



27uss aktuellt nr 4 2015

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

Vi finns i hela Sverige
Var du än finns i Sverige kan vi skrota din 
båt på ett miljöriktigt sätt. För oss är det 
viktigt att vare sig dig du bor i Umeå eller 
Ystad så ska vi kunna hjälpa dig att få din 
båt skrotad med största möjliga hänsyn till 
vår känsliga natur.

Rikstäckande system
Tillsammans med Swe Boat och Stena Recycling bygger vi ett 
nationellt återvinningssystem för fritidsbåtar. Systemet förväntas 
vara klart andra halvåret 2015.

Efter snart 100 år av ett växande fritidsbåtliv har behovet av ett 
system för omhänderta gande av uttjänta fri-
tidsbåtar nu aktualiserats då antalet båtar som 
nått slutet av sin livslängd ökar. Båtlivet har 
varit en svensk folkrörelse sedan 1920-talet 
och kommer förhoppningsvis vara så även i 
framtiden. 2 miljoner människor i Sverige har 
tillgång till någon av de cirka 880 000 fritids-
båtar som finns i Sverige. Det placerar vårt 
land högt upp på listan över världens båttä-
taste länder.

Båtlivets storhetstid inleddes under 1970-talet 
då den svenska båtproduktionen exploderade 
och flera hundratusen plastbåtar tillverkades runt om i landet. 
Båtar i glasfiberarmerad plast har mycket lång livstid. Hur lång 
vet vi egentligen inte, men en välskött båt från 1970-talet fung-
erar alldeles utmärkt ännu idag. Båtarnas hållbarhet och förhål-
landevis höga andrahandsvärden har gjort att det tills idag inte 
funnits något behov av ett system för återvinning av uttjänta 
fritidsbåtar, men ändrade krav hos båtägarna och ett snabbt 
sjunkande andrahandsvärde har nu gjort tiden mogen för att 
börja återvinna båtar.

Båtskroten har därför initierat ett projekt i syfte att etablera 
ett nationellt system för återvinning av fritidsbåtar. Systemet 
kommer att fylla en viktig funktion eftersom det idag saknas 
kontrollerade processer och kvalitetssäkrade aktörer för att ta 
hand om fritidsbåtar när de tjänat ut, vilket lett till både onödig 
nedskräpning och oseriöst hanterande av uttjänta båtar. Målet 
är att skapa ett kvalitetssäkrat företagsnätverk inom transport, 
förbehandling och återvinning av fritidsbåtar. En mycket viktig 

del är att hela processen, från hämtning 
till återvinning, sker på ett miljömässigt 
riktigt sätt.

Vårt miljöarbete
Miljön är ett ständigt pågående arbete 
hos oss på Båtskroten. Fokus ligger på 
att hela kedjan ska vara så miljöriktig 

som möjlig, från bärgningar till transporter och materialåtervin-
ning. Det är viktigt att våra samarbetspartners delar vårt miljö-
tänk. Vi är även delaktiga och engagerar oss i olika forum som 
rör båtmiljö.

Samverkan
Vi samverkar med båtbranschen, 
miljömyndigheter, kommuner och 
försäkringsbolag för att garantera 
att hela återvinningsprocessen sköts 
juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat 
samt med största hänsyn till vår 
känsliga natur.

batskroten.se
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Sandhamnsregattan eller Marstrandsregattan ha nog 
många hört talas om eller kanske deltagit på – men vad är 
Uppsalaregattan?
På onsdagskvällen den 3 augusti 2016 invigs Uppsalaregattan 
2016. Regattan är ett samarrangemang mellan Uppsalas tre se-
gelklubbar – Ekolns Segelklubb ESK, Uppsala Kanotförening 
UKF och Upsala Segelsällskap USS. 

Fyra tävlingar
Uppsala Regatta 2016 består av fyra stora kappseglingar som seg-
las samtidigt.

USS kommer att ansvara för två av tävlingarna. På en gemensam 
kryss-läns-bana kommer 22 kvm och 30 kvm skärgårdskryssare 
att tävla. 22-orna tävlar om Skärgårdskryssarepokalen, som sam-
tidigt är Internationellt Svenskt Mästerskap för klassen A22. Men 
30-ornas tävling är kanske ännu mera internationell. Den heter 
Europacup för SK30 och går av stapeln vartannat år, varannan 
gång i Tyskland och varannan gång i Sverige.

Man kan ofta få höra att skärgårdskryssare är de allra vackraste 
segelbåtarna. Långa, smala, ofta i fernissad mahogny med blank-
putsade mässingsbeslag och med höga, smala riggar ger de ett 
samtidigt graciöst och fartfyllt intryck. Man måste också känna 
beundran för de ägare som lägger ner hundratals timmar på att 
hålla dessa skönheter i bästa kappseglingsskick. Visst finns det en 
del nybyggda båtar, men många är närmare 100 år. Vi förväntar 
oss en hel del långväga gäster, för längre söderut i Europa bor 
många entusiaster som ägnar sin lediga tid åt dessa båtar, särskilt i 
30-klassen som har ett starkt fäste kring Bodensjön.

Men det finns många andra vackra och välskötta klassiska segel-
båtar, som dock inte mäter in i 22- eller 30-kvm-klasserna. För 
dessa arrangerar ESK en serie distanskappseglingar på Ekoln och 
angränsande fjärdar. Dessa tävlingar kommer alltså att gå paral-
lellt med 22-ornas och 30-ornas seglingar på bana, och hos ESK 
kommer även eftermiddagarnas gemensamma aktiviteter med 
förtäring av olika drycker och matvaror att äga rum.

Slutligen har vi den blivande hundraåringen UKF! Vad passar 
bättre än att för första gången på över 50 år arrangera en tävling 
för segelkanoter på Ekoln? Internationellt SM i segelkanotsklas-
serna A, B, C, D, E och IC blir den fjärde tävlingen inom Upp-
sala Regatta 2016. UKF grundades ju 1916 som en paddlarklubb, 
men redan kring 1920 började man framgångsrikt tävla i kanot-
segling, något som kring 1950 helt fick lämna plats för jolleseg-
ling. Nu är det alltså dags att åter låta cirkeln sluta sig med ett 
segelkanotsarrangemang till 100-årsjubiléet.

Funktionärer
Självklart kommer många USS-are att behöva hjälpa till för att 
åstadkomma ett lyckat arrangemang. Det kommer att behövas 
funktionärer vid själva kappseglingarna, men det kommer också 
att behövas många som hjälper till med att sjösätta långväga gäs-
ters båtar, arrangera parkering till lands och i hamnen, tillreda 
frukost- och lunchpaket och hjälpa gästerna till rätta i största all-
mänhet. Du som kan tänka dig att hjälpa till är välkommen att 
kontakta vår tävlingsledare: 

Pär-Bertil Eklund via e-post kapps@uss.nu

Din hamnplats kanske behövs
Vi räknar med att cirka 40 gästande skärgårdskryssare kommer 
att behöva plats i USS hamn under perioden 2 –7 augusti. Så 
många tomma platser finns det ju inte, så det gäller att utnyttja 
de platser där båtägaren är ute på semester eller har båten någon 
annanstans. Du som redan nu vet att din båt inte kommer att 
behöva ligga i USS hamn under den perioden, meddela gärna vår 
kassör Bo Anjou via e-post kassor@uss.nu

Under regattan ska skärgårdskryssarna ligga i hamnbassängen 
mellan 400- och 500-bryggorna. De båtägare som har någon av 
platserna 460–478 respektive 508–530 kan preliminärt räkna 
med att deras båtplats kommer att behöva tas i anspråk av de 
tävlande båtarna, och att de själva kommer att behöva ligga nå-
gon annanstans i hamnen ifall de inte är ute på långsegling. Mera 
information kring detta kommer senare i vinter.

Hyra båt eller delta som besättning
Svenska Skärgårdskryssarförbundet håller på att undersöka vilka 
möjligheter det finns, dels för t ex seglingsintresserade ungdo-
mar att delta i besättningen på exempelvis en trettia under regat-
tan, dels ifall det finns några båtar som är i kappseglingsskick och 
möjliga att hyra ifall ett gäng Uppsalaseglare skulle vilja försöka 
utmana om någon av pokalerna. En tjugotvåa seglas normalt av 
tre personer, medan en trettia vid tävling brukar ha fyra ombord. 

Ännu större chans att få delta som besättning finns troligen bland 
de klassiska jakterna, som ska segla på distansbana. En del av 
dessa är ju rejält stora och kräver en hel del folk ombord för att 
manövrerna ska gå smidigt.

Om du vill veta mera om skärgårdskryssare kan du besöka klass-
förbundets hemsida www.sskf.se

Hoppas vi ses i augusti!

Per Nilson vordf@uss.nu 
070-570 10 26

planeringskoordinator för Uppsala Regatta 2016

Uppsala Regatta 2016

Sandhamn efter Gotland Runt
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Tre Kronor lägger till i Stavsnäs

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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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 0706-01 22 22 > 

 Avgiften betalas till Pg 27 98 47-8

MAnusstopp 26 oktobeR

Blekinge-ekan

Båtägare - klubbmedlem i USS

Vi tar gärna emot bidrag med 
era upplevelser på sjön i text 
och bild. Den här säsongen 
har ju onekligen bjudit på en 
del dramatik vad gäller väder 
och vind. Dela med er till era 
klubbmedlemmar.

Redaktören

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



posttidning 
retur till:
Upsala Segel Sällskap
skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Sverige

porto betalt

DET ÄR NÄR DU HAR TAGIT UPP DIN BÅT  
SOM DET HÄNDER SOM MEST PÅ ÅN

Nu bygger vi en ny bro vid Flottsund. För att störa så lite som möjligt 
passar vi på att bygga så mycket vi kan medan båtlivet ligger på is. 
Från och med oktober finns en provisorisk bro på plats och då 
stängs farleden av för båttrafik. Den öppnar igen till våren. Från och 
med april 2016 kommer bron att vara öppningsbar för båttrafiken 
under vissa tider. Simma lugnt till dess.  

Information om allt som rör brobygget, broöppningstiderna och 
framkomligheten på ån hittar du på bygg.uppsala.se/flottsundsbron 

Läs mer om den nya bron och prenumerera på nyhetsbrevet  
bygg.uppsala.se/flottsundsbron


