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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
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Vid RodRetVid RodRet

fter en mild och framförallt mycket blåsig förvinter är det i skrivande stund nu full 
vinter med många minusgrader. Isen har lagt sig och isjaktsseglarna har börjat för-
bereda sig för segling. Härligt väder tycker jag som gillar riktig vinter lika mycket 
som en fin sommar. Vi är nyligen hemkomna från utförsåkning i Björnrike och mitt 
sargade knä från förra vintern klarade påfrestningarna över förväntan till min stora 
glädje. Nu är ännu ett par vändor upp till fjälls inplanerade innan det är dags att ta 
tag i båten inför sjösättningen i slutet av april.

E
Uppsalaregattan
USS mest spektakulära arrangemang 2016 blir Uppsalaregat-
tan. Det handlar då om Europacup för SK30, SM för A22:or 
och seglingar för klassiska, vackra skapelser. Planeringen har nu 
kommit väldigt långt i samverkan med Skärgårdskryssarförbun-
det, ESK och UKF. Jag hoppas på god uppslutning bland våra 
medlemmar till en mängd olika typer av funktionärsposter. Den 
16:e mars kommer det att bli en informationskväll om Uppsala-
regattan, så planera redan nu in den kvällen och första veckan i 
augusti för att hjälpa till och få förmånen att få uppleva det hela 
på plats.

Upplands Seglarförbund
USF, Upplands Seglarförbund, har haft årsmöte. Många ungdo-
mar som presterat i Upplandscupen fick priser och två stipen-
dium delades ut; 

Stort grattis till ESK som fick diplom och stipendium för ”Årets 
prestation” för sina fina resultat i seglingens Allsvenskan och 
Champions league. 

USS fick stipendium om 5000 kr ”För utvecklande av ungdoms-
verksamheten” - Bra jobbat av eldsjälarna i vår Ungdomssektion. 
Till kommande tävlingssäsong är sannolikt några av våra yngre 
medlemmar redo att ta ett kliv ytterligare och börja segla i Cu-
pen och kanske distriktsmästerskapet. 

En annan nyhet är att det kommer att bli en sammanslagning av 
USF och GSF, Gästriklands Seglarförbund. Fn pågår dialog med 
SSF, Svenska Seglarförbundet, om det här innan beslut kan tas 
vid ett extra årsmöte i början av året. Tillgång till havsbanor och 
fler klubbar som kan arrangera tävlingar är några av argumenten 

för sammanslagningen. Som klubb kommer vi då att tillhöra 
UGSF, Upplands- och Gästriklands Seglarförbund.

Vinterarbete
60-plusgänget är naturligtvis fullt aktiva i vårt fina båthus i 
hamnen. Där pågår just nu upprustning och ommålning av två 
606:or och jag är imponerad över det här gängets aktiviteter. 
De bidrar i allra högsta grad till att hålla klubbens flotta av både 
motor- och segelbåtar i fint skick samtidigt som det är en häl-
sofrämjande och social aktivitet. Jag vill lova att de har kul på 
jobbet.

Ett annat gäng som vi ska vara stolta över att ha i USS är kom-
munens hamngrupp som vintertid skottar, sandar, ställer i ord-
ning i klubbhuset inför möten mm. Stort tack till båda dessa 
doldisgäng.

Vårtider/Årsmöte
Jag önskar er alla en härlig vår på varvet, men innan dess hop-
pas jag att vi ses till USS Årsmöte den 12/3 med efterföljande 
pubafton. Jag hoppas mötet blir välbesökt med många nya an-
sikten. Bl a blir det nyval på några styrelseposter och valbered-
ningen har kommit igång med den lite mer intensiva perioden i 
sitt åtagande. Ni medlemmar som är intresserade av att arbeta i 
styrelsen, i någon av sektionerna eller på annan förtroendepost: 
Skicka intresse till valbered@uss.nu    

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande
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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 justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

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 för det gångna verksamhetsåret.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

11. Fastställande av medlemsavgifter.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt övriga avgifter

13. Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda samt övriga ersättningar.

14. Val.
 a) Val av ledamöter till styrelsen.
 b) Val av ledamöter till kappseglingssektionen.
 c) Val av ledamöter till ungdomssektionen.
 d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 e) Val av ledamöter till Ali Ekblads minnesfond.
 f ) Val till övriga förtroendeposter.
 g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande.

15. Beslut om firmatecknare.

16. Föregående punkt justeras.

17. Meddelande från veteranskepparna om två representanter.

18. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad  
 medlem, minst 21 dagar före mötet. (Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas  
 senast 30 dagar före mötet.)

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Kallelse till 

ÅRSMÖTE – UPSALA SEGEL SÄLLSKAP 
lördag 12 mars 2016

USS klubbhus kl 16.00 följt av Pub kl 18.00
Välkommen / Styrelsen
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KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen

V = Varvet
S = SXK
Ö = Örsundsbro

Vaktlistan 2016
Den 1 januari kl 12.00
lades vaktlistan fram.

Den är bokningsbar till 29 februari

Kalendariet: Februari - Juli 2016
Febr

v5  6 lö 13:00 Styrelsemöte KH
v7 17 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v8 22 må 08:00 USS Aktuellt 1 distribueras 
v8 23 ti 18:30 Styrelsemöte KH
v8 25 to 23:59 LOK-stöd
v9 29 må 20:00 Båtmässan Älvsjö - sista 

anmälningsdag
v9 29 må 20:00 Vaktlista tas in KH
v9 29 må 23:59 Manusstopp USS Aktuellt 

nr 2 
Mars

v9  5 lö 09:00 Båtmässan Älvsjö - bussresa
v10  9 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v10 12 lö 16:00 Årsmöte KH
v10 12 lö 18:00 PUB i anslutning till års-

möte 
KH

v11 15 ti 18:30 Styrelsemöte KH
v11 16 on 18:30 Veteraner - Info om Uppsa-

laregatta
KH

v11 20 sö 14:00 Solskensgrill kl 14-16 KH
v12 23 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v12 27 sö 00:00 Sommartid - ställ fram 

klockan 
April

v14  4 må 08:00 USS Aktuellt 2 distribueras 
v14  6 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v14  9 lö 09:00 Klubbhus-städ KH
v15 12 ti 18:30 Styrelsemöte KH
v15 13 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v15 14 to 18:15 Hjertmans Eventdag (hel-

dag)
v16 20 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v16 22 fr 17:30 Varvsgrill 17-tiden V
v16 22 fr 12:00 Sjösättning kv 2, 3 (12-17) V
v16 23 lö 12:00 Varvsgrill 12-tiden V
v16 23 lö 06:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 (7-17) V
v16 24 sö 07:00 Sjösättning kv 4 (7-17) V
v17 27 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v17 30 lö 07:00 Sjösättning kv 6, 7 (7-17) V

Maj
v17  1 sö 07:00 Sjösättning kv 5 (7-17) V
v18  2 må 16:00 Sjösättning kv 8 (15-19) V
v18  3 ti 16:00 Sjösättning kv 8 (15-19) V
v18  5 to 08:00 Anmälan - Vårresa till 

Åland - Veteraner
v18  7 lö 10:00 Klintenstäd K
v18  8 sö 10:00 Klintenstäd K
v19  9 må 18:30 Styrelsemöte KH
v19 10 ti 08:00 Vårresa till Åland - Vetera-

ner
v19 11 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v20 16 må 18:00 Städning på varvet V
v20 18 on 18:00 Medlemsmöte - nya med-

lemmar 
KH

v20 18 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v20 18 on 19:30 Medlemsmöte KH
v20 21 lö 19:00 Familjedag Klinten (10-  ) K
v21 25 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v21 28 lö 12:00 Örsundsbro-eskader  

(arr SXK)
S

v21 28 lö 08:00 Sjölekis H
v21 29 sö 08:00 Sjölekis H

Juni
v22  1 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v23  6 må 08:00 Öppen Hamn, Uppsala
v23  7 ti 18:30 Styrelsemöte KH
v23  8 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v23 11 lö 08:00 Vår-Eskader
v24 15 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v24 18 lö 08:00 USS Regatta KH
v24 19 sö 08:00 USS Regatta KH
v25 20 må 08:00 Vuxenkurs i segling H
v25 21 ti 08:00 Vuxenkurs i segling H
v25 22 on 08:00 Vuxenkurs i segling H
v25 23 to 08:00 Vuxenkurs i segling H
v25 24 fr 12:00 Midsommarafton Fest Klin-

ten
K

v25 25 lö 13:00 Gubb- & Gum-segling K
v26 27 må 08:00 Klinten-läger K
v26 28 ti 08:00 Klinten-läger K
v26 29 on 08:00 Klinten-läger K
v26 30 to 08:00 Klinten-läger K

Juli
v26  1 fr 08:00 Klinten-läger K
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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

Klinten

Vårens aktiviteter på Klinten.

7 – 8 maj  Vårstädning. USS bjuder på mat på  
   lördagkvällen

21 maj   Familjedag med grill och tårtkalas.

24 juni  Midsommarafton bl a  besök av  
   Sjörövarfabbe med skattletning.

25 juni  Gubb- och gummsegling med   
   Tvåkronorna.

Ej bestämt datum för arbeten under vintern. Mail 
kommer att skickas när isförhållande och väder till-
låter arbeten.

Klintengruppen

2016

U
PP

SA
LA  REGATTA

Veteraner och alla USS:are
Anmälan till: 

Rolf Wreedh:  018 71 33 91
Allan Pettersson:  018 30 93 18
Jan-Åke Nyström:  0705 39 68 42

Uppsala regatta
Onsdag den 16 mars kl. 19.00 i klubbhuset Uppsala Re-
gatta 2016 i augusti.
Uppsala Regatta 2016 kommer att bli årets stora seg-
lingsfest i Uppsala.
Vi kommer att bli informerade inför tävlingen av täv-
lingsledare samt tävlingsansvariga.
Vi vill att du som har tid och lust att delta som funktio-
när, kommer till klubbhuset denna kväll, vi behövs för för 
att genomföra tävlingen.
Lätt förtäring kommer att serveras.

Mars
Allt för sjön 2016

Vi åker till Båtmässan lördag den 5 mars. 
Pris 300:-/person. 
Buss där allt ingår buss/inträde, garderob i buss. Boka i 
tid ”bussen brukar bli fullsatt snabbt” 
Sista anmälan den 29 februari.

Hjertmans Uppsala 
Nu har vi bokat in 

torsdagen 2016-04-14 
för att fira in vår 5e säsong i Uppsala! 

Vi vill gärna bjuda in alla USS medlemmar till det. 
Vi kommer satsa på att göra en riktigt festlig dag 
här i butiken med erbjudanden, lite happenings och 
extra öppet! Mer detaljer och klockslag meddelas via 
USS hemsida.
Detta kommer ersätta det vi tidigare kallade 
Klubbkväll.  
Hjertmans Sweden AB | Båttillbehör | Uppsala 
Hemsida: www.hjertmans.se

Fritidshamnar
År 1987 utgav USS häftet Fritidshamnar i norra Mälaren, med 
vår förre vaktchef Ingemar ”Inkan” Nilsson som författare. Det 
innehöll beskrivningar av lämpliga naturhamnar och anlagda 
hamnar från Stäket till Uppsala. 

Häftena tog slut för många är sedan, men nu har en annan USS-
are, Byron Hulsart, dragit igång arbetet med en ny upplaga. 
Det har hänt mer än man kanske skulle tro på de 30 år som gått 
sedan hamnbeskrivningarna skrevs, och de flesta texterna har 
behövt revideras för att stämma med dagens förhållanden. Några 
kartor har fått utgå, andra har behövt korrigeras. Och alla posi-
tionsuppgifter har reviderats för att stämma med WGS84, syste-
met som styr våra GPS-er.

Du kan ta del av en preliminär version i pdf-format på USS 
hemsida, under Arkiv/Böcker & Häften. 

Direktadress  
www2.idrottonline.se/UpsalaSegelSallskap/Arkiv/BockerHaften/
Fritidshamnar1/

Dina synpunkter på arbetet är av stor vikt, och du är välkom-
men att höra av dig till Byron via mejl till byron@byron.nu. 
Tanken är att USS så småningom ska kunna trycka nya aktuella 
häften, för utdelning till nya medlemmar och andra intresserade.
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Din hamnplats behövs 2–7 augusti
Som du kunde läsa i förra numret av USS-Aktuellt är USS en 
av arrangörerna till Uppsala Regatta 2016, som inleds onsdagen 
den 3 augusti och avslutas lördagen den 6 augusti. Den veckan 
behöver vi upplåta ca 40 av platserna i vår hamn till gästande 
skärgårdskryssare, som ska göra upp om Europacupen för SK30 
och Skärgårdskryssarepokalen för A22 (Int SM A22).

Flytta båten
Om du redan nu vet att din båtplats hos USS kommer att stå 
tom den veckan, skulle det underlätta för klubbens funktionärer 
ifall du snarast ville meddela detta till vår kassör Bo Anjou, kas-
sor@uss.nu

Om du ligger på någon av platserna 460–478 respektive 508–
530 kommer sannolikt en gästande skärgårdstjugotvåa eller skär-
gårdstrettia att behöva din båtplats denna vecka. Så vart ska du 
själv ta vägen med din båt? Det är bra om du så snart som möj-
ligt kan meddela, antingen ifall du själv har möjlighet att tillfäl-
ligt ordna någon annan plats åt din båt, eller ifall du kommer 
att behöva låna någon annan hamnplats. Vi behöver också veta 
ifall du eventuellt behöver hjälp med att flytta båten, det kan ju 
ibland inträffa att båtägare reser bort utan sin båt. Var snäll och 
lämna besked till Bo Anjou, kassor@uss.nu

Delta i regattan
Sannolikt kommer det att finnas möjlighet för t ex seglingsin-
tresserade ungdomar att under regattan ingå i besättningen på 
en eller annan av de gästande båtarna. I regattan deltar förutom 
skärgårdstjugotvåor och trettior även andra klassiska segelbåtar, 

vilka kommer att ligga i ESK:s hamn mellan kappseglingarna. 
Intresse anmäls snarast till Svenska Skärgårdskryssareförbundet 
via Janne Pettersson, jan.pettersson@thermofisher.com

Inom USS har vi en lång tradition av lyckade kappseglingsar-
rangemang, med många medlemmar som gärna ställer upp i ur 
och skur och ägnar massor av tid åt segelsporten. Vill du hjälpa 
till som funktionär och inte redan står på listan, kontakta täv-
lingsledaren Pär-Bertil Eklund, kapps@uss.nu

Aktuell information
Aktuell information, kappseglingsinbjudan etc hittar du på 
www.uppsalaregatta.se. Information om Uppsala Regatta 2016 
ligger ute hos www.destinationuppsala.se, under Göra – Eve-
nemang – Sport, med fina foton av Hasse Samuelsson. Tipsa 
gärna andra seglare om den länken! (Inom parentes så har 
många framfört att de tycker att ska bli trevligt att ha något att 
ägna sig åt den veckan, medan man väntar på att OS ska dra 
igång!)  Inom kort publiceras den officiella Notice of Race, där 
det även kommer att ingå information om den spännande till-
fartsregattan för avdelningen Klassiska båtar.

Med hopp om en härlig augustivecka på Ekoln!
Per Nilson

vice ordf. i USS
vordf@uss.nu, 070-570 10 26

UPPSALA 
REGATTA2016

U
PP

SA
LA  REGATTA

Foto: Hasse Samuelsson
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Verksamhetsberättelse 2015
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segel Sällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2015 - 31 december 2015.  
Sällskapets 108:e verksamhetsår.

Välkommen till Upsala Segel Sällskap!

USS
Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.300 medlemmar och antalet registrera-
de båtar är cirka 560. Vår hamn är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt varv 
vid Flottsund, i anslutning till Fyrisåns mynning.

Säby Klint
Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distansminuter från vår hamn.

Kappsegling och ungdomsverksamhet
USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser. Vi prioriterar kappsegling och ungdomsverk-
samhet och har genom Svenska Seglarförbundet antagits som ”Ungdomsvänlig klubb”. 
USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till och med 24 år.
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Ordföranden
Kappseglingsframgångar
Upsala Segel Sällskap, USS, har fortsatt att skörda 
framgångar på kappseglingsbanorna i de klasser där vi 
under många år presterat toppresultat. Vid SM-seg-
lingarna för Neptunkryssare vann Staffan Eklund och 
Erik Mattsson SM-guldet medan Christer Olsson och 
Myran Olsson fick en fin femteplacering. SM-guldet 
kvalificerade Staffan och Erik med besättning till seg-
lingarnas Mästarnas Mästare där de seglade till sig en 
plats i finalseglingen och slutade på en åttonde plats. 
Johan Åqvist, Ulf Wrange och Peter Sandblom seglade 
SM för IF-båtar på hemmavatten och blev fyra. Det 
blev en SM-fjärdeplacering även i 606-klassen för 
Conny Kjellberg och Stefan Eriksson. Ett silver blev 
det i 606-Rikscupen för Mikael Gelin och Charlotte 
Bornudd Gelin. 

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- 
och tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har fort-
satt med många deltagare. Nytt för säsongen 2015 var 
att det inköpts tre st jollar av typen 2-krona och dessa 
har också seglats mycket flitigt. Det är tränings- och 
kappseglingssugna unga vuxna, relativt nya seglare, 
och en växande grupp barn och ungdomar som är 
intresserade av segelsporten. Efter en mycket lyckad 
utveckling av Ungdomssektionens verksamhet ansök-
tes och erhölls det stipendium som Upplands Seglar-
förbund, USF, delar ut om 5000 kr ”För utvecklande 
av ungdomsverksamheten”. 

JSM 2017 - Allsvenskan
2015 inleddes dock med ett par tråkiga besked från 
Svenska Seglarförbundet, SSF. USS ansökan om att stå 
som huvudarrangör för JSM 2017 skulle vi få besked 
om. SSF valde dock att skjuta upp beslutet ett helt 
år. USS beslutade då att inte stå kvar som huvudar-
rangör men planeringsarbete pågår tillsammans med 
klubbarna ESK, UKF, SiBk och KOJK att få till en ny 
ansökan. USS valde också att ansöka om en plats i den 
nya serien Allsvenskan men erhöll där som klubb inte 
någon plats. Ett klubblag anmäldes dock i sista stund 
till Allsvenskans kval till säsongen 2016, men tyvärr 
lyckades man inte nå någon av de tre topplaceringarna 
som krävdes för att få segla 2016 års serie.

Europacup och SM
USS ska tillsammans med grannklubbarna ESK och 
UKF under 2016 stå som värd för Europacup SK-30, 
SM för A22 och segelkanoter samt seglingar för klas-
siska båtar. En hel del förberedelser och planeringsmö-
ten har genomförts för att kunna ro det hela i hamn. 

Ungdoms- och Kappseglingssektionerna
Glädjande är att ett fullsatt Sjölekis fortsätter att lära 
ut segling för de yngsta och att det för vuxna nybör-
jare anordnades seglarkurs. Tyvärr blev Klintenlägret 
återigen inställt p g a ledarbrist men med ett antal nya 
ungdomsledare tros det kunna genomföras 2016.

Genom klubbens inköp av jolletypen 2-Krona har in-
tresset under året vuxit bland barn och ungdomar. 24 
träningsseglingar har Ungdomssektionen genomfört 
med klubbens 2-Kronor, 606:or och Optimistjollar 
tack vare tränare, ledare och medhjälpande föräldrar.

Ett stort antal träningskappseglingar och Klubbmäs-
terskap har arrangerats. Den årligen återkommande 
USS Regattan, inkl DM, lockade 48 tävlande båtar i 
fyra olika klasser.

Det s k 60-plusgänget har under året som vanligt arbe-
tat med underhåll av klubbens båtar och därtill seglat 
tillsammans 1 dag/vecka under seglingssäsongen.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika 
årliga aktiviteter för gemenskap skett. Bryggtorget 
färdigställdes och invigdes i samband med den famil-
jedag som arrangerades i samverkan med Ungdoms-
sektionen. Familjedagen blev mycket lyckad och lär bli 
en årligen återkommande aktivitet. En ny bergsbrygga 
kom på plats på utsidan och längst in i Klintenham-
nen förlängdes bryggan så att totalantalet bryggplatser 
utökats.  

På varvet hör som vanligt sjösättning och upptagning 
av ca 250 st båtar till det stora arbetet med både förbe-
redelser och genomförande. 

I hamnen förstärktes 500-bryggan och ett nytt däck 
har lagts på 700-bryggan. Till hamnen hör hamnvak-
ten som utförs av medlemmarna. Glädjande här är det 
minskade antalet missade vaktnätter under den period, 
24/4-3/10, som hamnen vaktades. 

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verk-
samhetsområden. Svenska Kryssarklubben har fort-
satt fått låna huset för klubbkvällar och möten. Även 
grannklubbarna ESK och UKF har vid enstaka tillfäl-
len lånat huset. En viss uthyrning har även i år skett 
till våra medlemmar och till Uppsala Racerbåtsklubb. 
Även Båthuset har inrymt aktiviteter så gott som dag-
ligen. Här sker allt underhåll på både funktionärsmo-
torbåtarna och klubbens jollar och 606:or.

I övrigt har underhållsarbeten utförts på Klinten, var-
vet, i hamnen och på klubbhuset för att fortsatt hålla 
våra anläggningar i gott skick. Här har som vanligt 
USS fått mycket god hjälp av Uppsala Kommuns 
hamngrupp - Stort Tack särskilt till Er!
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Information
Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtid-
ningen USS Aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket 
och informationsmaterial har bl a genomförts.

Genom deltagande i Nätverket Öppen Hamn har pla-
nering inför nationaldagsfirandet i Uppsalas hamnom-
råde utförts. USS deltog sedan med båtar till stads-
parken upp i Fyrisån genom att förlägga den årliga 
våreskadern under nationaldagen.

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga arbete 
att skapa gemenskap med sina olika aktiviteter för 
medlemmarna. De bidrar till ovärderlig trivsel och 
umgänge i USS under hela året och några tillfällen 
att nämna är Solskensgrill, Luciapub och den numera 
permanentade Oktoberfesten. 

Veteranskepparna
Veteranerna har haft ett flertal aktiviteter för sam-
varo och kunskapshöjning genom att bl a arrangera 
resa till båtmässan och anordna föredrag. Julbord och 
Nyårsfest har ordnats och Veteranskepparna har fort-
satt med sitt viktiga arbete att förena äldre och yngre 
medlemmar. 

Plangruppen
Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på 
uppdrag av styrelsen. Framförallt handlar det om att 
försöka få till stånd ett längre arrendeavtal när det gäl-
ler Flottsundsvarvet. Plangruppen bevakar även frågor 
som rör Skarholmsområdet i stort och i båda dessa 
frågor är Uppsala Kommun en viktig part. Ett antal 
möten i gruppen och med kommunrepresentanter har 
genomförts.

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 
Ordförande

Sekretariatet
Möten

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelsemö-
ten, ett budgetmöte den 7/2 för fastställande av bud-
get 2015 samt ett planeringsmöte den 16/10-18/10 
för planering av verksamheten 2016.

Mötena har hållits i USS klubbhus förutom höstens 
planeringsmöte som hölls på färjan till Helsingfors.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 14 mars med en dagordning uti-
från USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 20 maj

• Verksamhetsansvariga informerade nya medlemmar 
om verksamheten i USS. 

• Plangruppen berättade om sitt uppdrag att vara 
med och påverka Skarholmsuddens utveckling.

• Varvsgruppens arbete för varvets framtid 
presenterades.

• Tommy Sjölund från Uppsala Brandförsvar avslu-
tade mötet med ett föredrag om brand i båt.

Den 11 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under 
året.

• Information om hamn-, varv- och medlemsavgifter 
för 2016.

• Presentation av ungdomssektionens verksamhet.

• Jesper Sannel från Hydrographica höll föredrag 
med titeln ”Vågar du lita på sjökortet?”

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan kl 
19-20 på onsdagar en gång i veckan under april-juni 
och augusti-september, en gång varannan vecka un-
der mars och oktober och en gång i månaden under 
januari-februari och november. 

Anna-Karin Theelke

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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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!

Information
Tidning

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

Båttillbehörsföretaget Hjertmans har haft två annonser 
på tidningens baksidan. Under året har företaget sålts 
till tre båtintresserade personer.

USS använder numera Posttidning B-post för utskick 
vilket innebär lägre portokostnader. PostNords tjänst 
för ideella allmännyttiga föreningar, Föreningsbrev, 
upphörde den 1 januari 2015.

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-
Aktuellt nr 2.

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Visning av kappseglingsresultat med programmet Sail-
wave fungerar utmärkt på hemsidan.

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 anordna-
des 2015 av Nätverket Öppen Hamn. 

Ett återkommande arrangemang med uppskattningsvis 
ca 4 000 - 5 000 besökare i hamnområdet. Aktivite-
terna pågick mellan klockan 10 – 16.

USS våreskader deltog med ca 12 segelbåtar/motorbå-
tar.  
Även ESK och UMS deltog med segelbåtar/
motorbåtar.

Allmän information
USS Information hanterar uppdateringar av pärm Ak-
tivitetsarbete, pärm Hamnvakten, pärm Hamnvakten 
bevakning, stadgar, ordningsregler, verksamhetsberät-
telse samt hjälp med olika material till kappsegling, 
utbildning m m.

Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2015 svarat för inköp och 
servering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

• Förtäring vid årligt budgetmöte

• Förtäring vid seglingssektionens funktionärsfest

• Allt vid välbesökt årsmötespub

• Populär Solskensgrill i mars på USS altan mot sjön

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet

• Förtäring i samband med Klintenstäd

• Lätt förtäring vid 606-avslutning

• Hösteskader inkl förtäring

• Jättelyckad Oktoberfest (kommit för att stanna!!)

• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.

• Jul-tallrik med småvarmt till kommunens hamn-
grupp m fl.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

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

Anders Juhlin
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Kappseglingssektionen
Under säsongen 2015 har elva USS-båtar deltagit i 
Svenska Mästerskapsregattor. 

Säsongen hemmavid har som vanligt bestått av USS 
regattan, KM och Kvällsseglingar.

Kappseglingsframgångar
Neptunkryssare SM i Sundsvall
Svenska Mästare och Guld till Staffan Eklund/Erik 
Mattsson

5:e plats till Christer Olsson/Myran Olsson. 35 
deltagare.

SM för 606 i Lidköping
4:e plats till Conny Kjellberg/Stefan Eriksson. 

Övriga USS:are på framskjutna placeringar. 47 
deltagare.

Mikael Gelin/Charlotte Bornudd Gelin blev 2:a i 
rikscupmästerskapet.

SM för IF-båtar på Ekoln
4:e plats till Johan Åqvist/Ulf Wrange/Peter Sand-
blom. 20 deltagare.

USS Regattan med DM
I regattan deltog 16 st 606:or, 17 st Finnjollar, 12 st 
Neptunkryssare samt 3 st IF-båtar.

Conny Kjellberg/Stefan Eriksson dominerade 
606-klassen med fem förstaplaceringar och en andra 
plats. 

Segrare i övriga klasser:

• Neptunkryssare: Per-Arne Larsson/Mikaell Sääf 
ESK

• Finnjolle: Martin Pluto Karlstad

• IF-båt: Johan Åqvist/Ulf Wrange/Peter Sandblom

Klubbmästerskapet
I hopp om större deltagarantal arrangerades KM och 
Ekolnregattan för första gången i samarbete med ESK. 
KM för både USS och ESK går på lördagen. Ekolnre-
gattan går både på lördag och söndag.

I regattan deltog 5 st 606:or, 5 st Neppare och 4 st 
SRS-båtar.

Mycket glädjande för USS är att tre av klubbens 
606:or bemannades av mycket unga juniorer. Resultat 
finns på hemsidan.

Kvällskappseglingar
På våren gick USS träningsserie med tolv starter på 
lagd kryss-länsbana. På hösten gick USS Cup med fem 
seglingar på bana runt de fasta prickarna. 27 båtar har 
deltagit.

Flitpriset gick till Mats Wahlberg. Mats blev tillika 
totalsegrare. 
USS cup vanns av Ragnar Jalakas ESK.

Seglingarna i Båstad
Staffan Eklund och Erik Mattsson blev ju Svenska 
Mästare i Nepparklassen, och därvid inbjudna tillsam-
mans med alla andra Svenska Mästare till Mästarnas 
Mästare i Båstad. 

Laget som seglade var Staffan Eklund, Erik Mattsson, 
Conny Kjellberg och Christer Olsson. 

Man lyckades utomordentligt väl och tog sig ända till 
finalen bland kanske Sveriges allra bästa seglare. Dess-
värre ingen pallplats.

I Båstad seglades också kval till Allsvenskan. USS lag 
bestod av Mikael Gelin, Anders Attelind, Christer 
Olsson och Andreas Seger, med Mats Wahlberg som 
reserv och lagledare. 
Dock lyckades man inte kvala in.

Pär-Bertil Eklund

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2015 består av 7 opti-
mistjollar, 3 st 2-kronor och åtta 606:or. 4 st av de 
äldre röda Optimistjollarna har rustats och målats om 
under vintern och har sedan permanent placerats ute 
på Klinten för att användas av besökande yngre seglare 
och övriga paddel/rodd-sugna barn. 

2 st begagnade 2-kronor köptes in under vintern.

606:orna har löpande underhållits av 60+-gänget. 
Efter upptagning nu på hösten har de fortsatt att träf-
fas i nya båthuset för att gå igenom 606:orna i tur och 
ordning. 

Seglarträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till sep-
tember genomfördes totalt 24 st träningsseglingar med 
2-kronor, 606:or och optimistjollar under måndagar, 
tisdagar och torsdagar under ledning av ungdomsledar-
na Ebba Wåhlin, Philip och Simon Urtel-Carlbom och 
Wille Alness. Jonas Ettemo har varit huvudtränare och 
Lena Jakobsson banläggare och säkerhetsansvarig, Mats 
Lavemark, Mattias Vallgårda samt ett flertal föräldrar 
har också hjälpt till.

Seglarkurser
För våra yngsta har Sjölekis anordnats en lördag-sön-
dag. 22 barn deltog i aktiviteterna under 2 dagar med 
varierande vindar och en hel del regn. 
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Två veckor segelkurs för vuxna genomfördes i år med 
mycket gott resultat. Deltagarna var mycket nöjda och 
flera av dem har fortsatt att segla 606 och även deltagit 
i flera av årets kappseglingar.

Kappsegling
Även i år har några av våra yngre seglare deltagit i 
kappsegling med 606, och bland annat i KM visat att 
det finns gott hopp för framtiden. Årets KM lockade 
3 båtar med ungdomsbesättning och ESK:s sprintcup 
hade också deltagande ungdomar från USS.

Sensommarens torsdags-träningar bestod av en 
serie sprintkappseglingar tillsammans med ESK:s 
ungdomssektion. 

Seglarläger
Årets Klintenläger ställdes in pga ledarbrist.

Familjedagen på Klinten
En ny tradition förhoppningsvis, ungdomssektio-
nen eskaderseglade 2-kronorna ut till Klinten där det 
bjöds på grillat, lekar, tävlingar och tårta. Ett mycket 
uppskattat evenemang ordnat av Klinten-gänget med 
Larsa och Rune i spetsen.

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat 
båtarna spontant utan arrangemang har legat på unge-
fär samma nivå som föregående år. 

Utlåning av 606 för kappsegling har varit något min-
dre under året. 

Ett nytt webb-baserat bokningssystem har använts för 
första gången och det har fungerat bra och kommer att 
bli permanent i en ny uppdaterad version.

Från midsommar har även i år 4 stycken Optimister 
lagts ute på Klinten för att underlätta för våra med-
lemmar 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 
Ungdomssektionen hade i år ingen speciell aktivitet på 
Öppen hamn. Vi fick ingen accept på vår önskan att 
anordna provsegling med 2-krona i ån liksom ESK. 

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft ett par 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 
Sjösättningen av båtar genomfördes den 24 – 25 - 26 
april med stor kran, den 2 - 3 maj med liten kran. 
Kvarter 8 sjösattes med fasta kran den 4 - 5 maj. Kvar-
stående båtar efter sjösättningen uppgår till 29 st varav 
9 st flyttats till kvarter 3.

Långliggare på varvet uppgår till 9 båtar.

Varvsstädning genomfördes den 18 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes den 26 - 27 sep-
tember med liten kran, den 2 - 3 - 4 oktober med stor 
kran. Kvarter 8 togs upp den 22 - 23 september. 

Totalt antal båtar på varvet 250 st. 

Vid kontroll av märkningen av båtarna den 10-12 no-
vember var 47 stycken omärkta.

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. 

All el utom lyktstolparna har kontrollerats. 

Markarbeten vid fasta kran och anslagstavlan har 
utförts. 

Dagvattenbrunnen mitt på varvet har fått ledningen 
rustad.

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. 

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft mycken vär-
defull hjälp med renhållning av kommunens Hamn-
grupp. Vi framför vårt varma tack.

Allan Pettersson
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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. 

Hamnen 
Årets arbetsuppgifter

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

• På 700-bryggan har däcket lagts om.

• Förstärkning har utförts på 500-bryggan.

• Förtöjningar har kontrollerats.

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 24 april till 
3 oktober. Jämfört med tidigare år blev sjösättningen 
senarelagd 1 vecka.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrap-
porter” som skrivs. 

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 
kvittenslistan 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
Antalet missade vaktnätter är det lägsta på många år! 
8 personer har missat sina vaktnätter (10 stycken förra 
året). 

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

Jan Hoffman

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2015 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 lånat klubbhuset för sina 
klubb aftnar.

• Uppsala Racerbåtsklubb hyrt klubbhuset för sin 
SM-deltävling.

• Uthyrning till medlemmar för privat fest skett i lik-
het 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.
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Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober, av en 
medlem som aktivitetsarbete.

Nya köksluckor, bänkskivor och nytt porslin har inför-
skaffats under året.

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

Ny gungställning har skänkts av en medlem och ska 
monteras under våren.

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

Vaktkuren
 Stor renovering av vakturen är påbörjad där gamla 
taket är rivet och ersatt med ny spånt och papp.

Till våren kommer ett nytt plåttak att monteras. 
Skrapning utvändigt och målning ut- och invändigt 
kommer också att ske i vår och då är intresserade med-
lemmar välkomna att hjälpa till.

En luftkompressor är skänkt av en medlem och är 
installerad i vaktkuren. Strömbrytaren kommer att 
monteras på väggen vid anslagstavlan, där man startar 
kompressorn, och bredvid monteras  slang och luft-
munstycke för att kunna fylla fendrar, cykeldäck, blåsa 
rent m m.

Klubbåtarna/Vassklipparen
Vassklippningsbåtens motor drabbades av ett oljeläck-
age under 2014. Efter felsökning beslöts att köpa ny 
motor och en Yamaha 5 hkr inköptes.

Klintenbåten, fick under vintern ny inredning, nytt el-
system, skrovet målades om in- och utvändigt och fick 
ny bottenfärg. (Biocidfri bottenfärg för insjöar.) 

Bustern, skrovläckage från föregående sommar lagades 
under vintern och båten har fungerat bra under som-

maren, dock gick tiltmotorn sönder under hösten och 
måste lagas under vintern.

Ribbåten, har fungerat utan problem under säsongen.

Särkin, motorn drabbades även den av oljeläckage och 
lämnades in till Marinverkstaden för felsökning. Efter 
erhållen beräknad reparationskostnad gjordes bedöm-
ningen att klubben skulle investera i en ny motor. 
I bedömningen låg även motorns ålder (1998) och 
kappseglingens önskemål om en kraftigare motor.

Valet föll på en Suzuki 70 hkr. 

Klubbens motorbåtar har i övrigt fungerat bra under 
säsongen.

Båthuset
Under året har 60+-gänget bedrivit livlig verksamhet 
på onsdagar med att underhålla klubbens båtar.

De har även varit verksamma övriga veckodagar med 
bl a:

• Omlackering av 3 st 606:or

• 6 st optimister har reparerats och lackerats

• Klinten-båten har helrenoverats

Under sommaren har ungdomssektionen utnyttjat 
båthuset vid dåligt väder.

För verksamheten i båthuset har anskaffats:

• 1 st Kombimaskin

• 1 st batteriborrmaskin

• 1 st skruvdragare ”mini”

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivi-
tetsarbeten och 60+, som fortsatt sina trevliga onsdags-
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 de tagit för att hålla fint på 
klubbområdet och i klubbhuset.

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

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



19uss aktuellt nr 1 2016

Nu ser vi fram mot ett 2016 med många engagerade 
medlemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för 
att hålla våra fina anläggningar i skick.

Micke Ericsson och Per Rang 
Båtansvarig Jan Lundmark

Klinten
Verkstadsbod

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

Sommaren
Arbetshelgen 16 - 17 maj var välbesökt. Flytbryggorna 
lades ut och borden bars ut. Efter utfört arbete bjöd 
USS sedvanligt alla på buffé  på lördagskvällen.

P-ringar
1 stycken punkterad förtöjningsboj byttes ut vid 
bergsbryggan.

Sommarfester
Den 23 maj invigdes den färdigrenoverade hamnen 
med en familjedag, då det festades på hamburgare och 
varm korv. På eftermiddagen bjöd USS alla på tårta, 
kaffe och läsk. 

Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsommarfi-
rande med besök av Sjörövarfabbe, dans kring mid-
sommarstången, volleybollmatch mellan barn/ungdo-
mar och vuxna samt avnjutande av jordgubbstårtorna. 
På kvällen gemensam middag i paviljongen och vid 
utställda bord på gräsmattan med påföljande dans. 
Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva och dito 
surströmmingsskiva.

Hösten
Arbetshelgen 10 - 11 oktober byggde vi vidare på 
bryggan längst in för att små båtar ska ha bättre plats 
att lägga till. Dessutom togs flytbryggor och bord in 
för vintern.

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

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-
Louise Sandberg, Peter Berglund, Håkan Strömkvist, 
Jan Johansson, Niclas Orrelöv, Leif Theelke samt 
undertecknad.

Rune Larsson

Veteranskepparna
Under år 2015 har vi genomfört ett flertal samman-
komster, många med stort deltagande. 

Båtmässan
Vi började året med att resa till båtmässan, bussen 
blev fullsatt.

Föredrag
I mars hölls ett föredrag om seglingar på Europas flo-
der av Cia Gad Böckman.

Under oktober hölls ett intressant föredrag av 
Ingemar Nilsson, om den ödesdigra flygningen av 
DC3:an, samt Catalinaaffären.

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

Nyårsafton
Vi avslutade året med en fest på nyårsafton.

Ett stort tack!
Ett stort tack till mina medhjälpare för all hjälp.

Rolf Wreedh
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USS organisation

USS:s organisation

Styrelsen Övriga funktioner

Administration ”Admin”

Ordförande Valberedning

Kassör

Vice ordförande Revisorer

Sekreterare

Klubbmästare

Data

Minnesfond

Ungdom

Veteraner

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & Mark

Tidning

Ombud

Klintengruppen

Hamngruppen

Kvartersbasar Kranskötare

Båtar

Internet Support

Mätningsman

HamnvaktenEl

El

El

Miljö

Miljö

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

December 2015

USS organisation

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Ordförande  Olle Jarstad  V ordf.  Per Nilson
Kassör  Bo Anjou
Sekreterare  Anna-Karin Theelke Suppl  Nils Iggström
Infoansv  Tommy Gustavsson  Suppl  Mattias Jansson
Klubbmästare  Anders Juhlin  Suppl  Catarina Larsson
Kappseglingsansv  Pär-Bertil Eklund  Suppl  Representant

från kappseglingssektionen
Ungdomsansv  Mattias Vallgårda  Suppl  Mats Lavemark
Hamnchef  Jan Olsson  Suppl  Jan Sigmert
Varvschef  Allan Pettersson  Suppl  Thomas Wärngren
Intendent  Michael Ericsson  Suppl  Per Rang
Klintenchef  Rune Larsson  Suppl  Lars Sjölund

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranskeppare  Rolf Wreedh  Suppl  Jan Nyström
Klubbhusvärdar  Helen Jarstad och Eva Rang
Redaktör  Thomas Sütt
Båtansvarig  Jan Lundmark

Styrelse och suppleanter
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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. 

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:

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.

För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Upp-
ställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ord-
ningsregler för varvet.
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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

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

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

Hjälp oss att rädda dig.
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10 maj USS träningsserie 1 USS
12 maj Estelle cup 1 ESK
17 maj USS träningsserie 2 USS
19 maj Estelle cup 2 ESK
24 maj USS träningsserie 3 USS
26 maj Estelle cup 3 USS
29 maj Upplands Cup ESK
31 maj USS träningsserie 4 ESK
2 juni Estelle cup 4 USS
7 juni USS träningsserie 5 ESK
9 juni Estelle cup 5 ESK
12 juni X-arklubbens 6-timmars SXK
14 juni USS träningsserie 6 USS
16 juni Estelle cup 6 ESK

18-19 juni USS Regatta med DM Nepp,IF,606 USS
16 juni USS träningsserie 7 USS

Sommaruppehåll
2-6 augusti Uppsalaregattan för skärgårdskryssare ESK/USS
16 augusti USS-Cup USS
18 augusti Estelle cup 7 ESK
21 augusti X-kryssarklubbens 6-timmars SXK
23 augusti USS-Cup USS
25 augusti Estelle cup 8 ESK
27 augusti Klubbmästerskap ESK/USS
28 augusti Ekolnregattan ESK
30 augusti USS-Cup USS
1 september Estelle cup 9 ESK
6 september USS-Cup USS
8 september Estelle cup10 ESK
11 september Uppsala Slottts Race ESK
13 september USS-Cup USS
15 september Estelle Cup 11 ESK
18 september Höstcupen tillika Estelle cup 12 ESK
25 september ESK Sprint Cup ESK
4 oktober Hjertman sprint Cup ESK

PREL; Kappseglingsprogram ESK, USS och SXK 2016
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Uppdraget att godkänna examinatorer föreslås gå till NFB, 
Nämnden för båtlivsutbildning, som i dag utfärdar förarintyg för 
fritidsbåtar.

Riksdagens trafikutskott är enigt om att förarbevis för vattensko-
ter bör införas.

 – Det är intressant att de hundratusentals personer som redan 
har vissa förarintyg för fritidsbåtar i praktiken redan är godkända 
för ett förarbevis för vattenskoter, säger Torbjörn Berg, vice ordfö-
rande i Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. Den ideella nämn-
den, som består av representanter från båtlivsorganisationer som 
exempelvis Kryssarklubben, föreslås administera testerna för det 
nya förarintyget.

Kravet på förarbevis för 
vattenskoter har bollats 
mellan myndigheter och 
departement under flera 
år men nu har näringsde-
partementet presenterat ett 
lagförslag som är skickad 
på remiss. I promemorian 
föreslås Transportstyrel-
sen ansvara för adminis-
trationen av beviset. Or-
ganisationen som i dag 
används för förarintyg för 
fritidsbåt och kustskep-
parintyget, där Nämnden 
för båtlivsutbildning god-
känner examinatorer, fö-
reslås stå modell även för 
vattenskoterbeviset.

Den som redan har ett förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg 
eller befälsexamen minst klass VIII (8) ska i praktiken bara be-
höva ansöka om ett bevis för att få ett utfärdat.

– Förslaget går nu ut på remiss till organisationer och myndig-
heter som måste svara senast den 15 april, säger utredaren Stefan 
Zetterlind till På Kryss och fortsätter:

– Utredningen har inte varit offentlig förrän nu när promemorian 
publicerades. Det som tillkommit sedan lagförslaget presentera-
des för regeringen 2014 är bedömningen att lagen kan träda ikraft 
i januari 2018, om riksdagen godkänner förslaget.

Riksdagens trafikutskott är enigt om att regeringen ska arbeta för 
att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter.

Kostnaderna för att införa den nya lagen beräknas främst ligga 
hos Transportstyrelsen som ändå inte föreslås få något extra an-
slag, enligt regeringens utredaren Stefan Zetterlind på näringsde-
partementet. På sikt ska förarbeviset finansieras helt av avgiften.

Förarbevis för vattenskoter föreslås införas 2018

Regeringen föreslår att förarbevis för landets tiotusentals vattenskoterförare införs om två år. Åldersgränsen 
blir 15 år och den som inte har intyget med sig vid en kontroll på sjön riskerar böter. Men den som redan 
har vissa förarintyg för fritidsbåtar har i praktiken redan uppfyllt de nya kraven och kommer inte att behöva 
genomföra något särskilt test.

– Särskilt glädjande är att utbildningssystemet som i dag fung-
erar alldeles utmärkt också används för vattenskoterbeviset. Det 
är både kostnadseffektivt och garanterar kvalitén på förhören, sä-
ger Torbjörn Berg.

Minimiålder för att få ett förarbevis föreslås bli 15 år med några 
undantag. Både tävling och träning inom område som fått dis-
pens från kraven undantas från det nya kravet. Dessutom tillåts så 
kallad kommersiell vattenskotersafari med förare utan förarbevis 
så länge någon med bevis leder safarin. Även vissa myndigheter 
och sjöräddningen föreslås få dispens.

En vattenskoter definieras sedan tidigare som en farkost som inte 
är längre än fyra meter och som har vattenjet. För att särskilja 

den från en vanlig båt ska 
den framföras av någon som 
sitter, står eller står på knä till 
skillnad från att befinna sig i 
farkosten.

Vattenskoterkörning har varit 
reglerad tidigare men 2002 
rev Svea hovrätt upp det all-
männa förbud som den då-
varande regeringen införde 
1994. Definitionen skrevs 
då om och anmäldes till EU. 
EU-kommissionen godkände 
ändå inte förbudet men när 
ett ärende prövades i EG-
domstolen, på begäran av Lu-
leå tingsrätt, fick de svenska 
lagarna godkänt, men något 

praxis har aldrig dömts i svensk domstol.

Under åren har polis, kustbevakning och åklagare försökt att lag-
föra personer som anses ha brutit mot de svenska bestämmelserna 
men alla åtal har ogillats.

2011 meddelade Kustbevakningen att man tills vidare inte kom-
mer att rapportera någon användning av de svenska särskilda reg-
lerna för vattenskoter, men att reglerna för övrig sjötrafik gäller 
även vattenskotrar.

Enligt utredningen finns det i Sverige mellan 10000 och 15000 
vattenskotrar som används av ungefär det dubbla antalet förare.

LÄNK: Näringsdepartementets promemoria som nu går ut på 
remiss till den 15 april.

Johan Boström
johan@pakryss.se
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Nu ersätter vi bokningssystemet med en uppdaterad  
version av systemet Boka.se.  
Till stora delar kommer ni att känna igen er men en 
viktig skillnad är att i den nya versionen har alla bo-
kare en egen inloggning.
Många av 2015:års båt-lånare har redan fått ett mail 
från Boka med era inloggningsuppgifter, ni som 
inte fått något men som vill låna båt i sommar 
måste höra av er till systemadministratören. 

Skicka ett mail till ungdom@uss.nu med uppgifter 
om vilken e-mail ni vill ha som inloggning i syste-
met.  
(OBS. det måste vara en riktig e-mail som ni läser 
regelbundet, eftersom boknings-bekräftelsen skickas 
till denna adress med info om bl a låskoden till bå-
ten) 

Du får sedan ett mail med  inloggning/password 
som ger rättigheter till respektive system, lånebåtar-
na och/eller kappseglingsbåtarna. 

Bokning sker som tidigare i två separata system;   
www.boka.se/usslånebåtar    
bokningsbara båtar:   
3 st 606:or  (613, 418, 434)  
3 st 2-Kr  (687, 725, 933) 

www.boka.se/uss606kapps  
bokningsbara båtar:   
5 st 606:or  (291, 475, 806, 807, 831) 

Reglerna för att få låna USS båtar är oförändrade i 
övrigt, men det kan kanske behövas en liten förkla-
ring till denna medlemsförmån. 
 
Samtliga klubb-båtarna tillhör ungdomssektionen.
 
Prioriteringsordningen för nyttjande av dem är: 
1 Ungdomsverksamheten  (träning, kappseg- 
 ling, kurser mm)
2 Kappsegling ungdomar 
3  Kappsegling övriga 
4 Utlåning till medlemmar

Observera att ungdomssektionens stående aktivite-
ter exempelvis kvälls-träningar vår och höst, sjölekis 
m m inte nödvändigtvis syns i bokningskalendern 
och att dessa aktiviteter alltid har företräde framför 
andra bokningar. 
(Se www.uss.nu /ungdomskalendern för info om 
dessa aktiviteter)

Mer info om hur man bokar i systemet kommer att 
finnas på hemsidan och i utskriven form på anslags-
tavlan i ungdomsboden.

Bokningssystem för USS lånebåtar.
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Luciafesten

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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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
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Forsafamiljen har
fått tillökning!

Nu har vi öppnat även i Svava Gallerian!
Vi välkomnar er alla att komma in och prata bröd och bakverk med oss.

Vi bjuder på smakprover av våra produkter varje dag,
hitta din egen lilla favorit.

Varmt välkomna önskar Forsa, Svava & Güntherska.

Forsa Hembageri - Dragarbrunnsgatan 35
Må-Fr 07.30-18.00. Lö 09.00-16.00. Sö STÄNGT | 018-13 60 22

–––
Güntherska Hovkonditori & Schweizeri - Ö. Ågatan 31

Må-Lö 10.00-19.00. Sö 10.00-18.00 | 018-13 07 57
–––

Forsa Svava Gallerian
Må-Fr 10.00-19.00. Lö 10.00-16.00. Sö 12.00-16.00 | 018-26 55 535
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uppsägning-ansökan

30 USS-AKTUELLT nr4 2012
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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 29 febRuARi

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


