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Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och 
trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö  
och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och 
smidig skadereglering. Du får del av Svenska Sjös överskott genom direkt bonus på nästkommande 
års premie och din båtklubb får medel för att ytterligare utveckla sin verksamhet. En båtförsäkring  
i Svenska Sjö lönar sig alltså både för dig och för din klubb.

Så du kan med glädje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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” Det är kul att vara 
 delägare. I år får vi 
 tillbaka 1,4 miljoner 
 kronor.” 

 Sofie, seglare och motorbåtsägare.  
 Kund och en av våra 247 000 delägare.
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HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden
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edan förra numret har ju båtarna torrsatts på varvet och de flesta båtar ligger för 
vintervila tills våren kommer. Hoppas dock att alla till och från kan titta till sina 
båtar med tanke på bl a sönderblåsta eller snötyngda presenningar och för att mini-
mera inbrottsrisk eller upptäcka ev inbrott i båtarna. Den typen av brott har ökat på 
svenska varv i allmänhet. Annars längtar jag som vanligt på att isen ska lägga sig och 
att snön ska falla för sköna skridskoturer och skidåkning.

S

Vid RodretVid Rodret

Medlemsmötet
Höstmötet är något extra trevligt för mig varje år med tanke 
på att jag då får dela ut priser och utmärkelser till fram-
förallt våra fina ungdomar. I år klubbade vi också igenom 
att ansöka om medlemskap i Svenska Isseglarförbundet och 
där mötet valde Kjell Mattsson som Isseglaransvarig. Mer 
från mötet som också innehöll information om JSM 2017, 
restaurang Skarholmens planer och Ungdomssektionens 
fantastiska arbete på annan sida i detta nummer.

Kappsegling/Ungdom
I Lidköping seglades det om titeln i årets Rikscup för 606:or 
och där knep våra flitiga seglare i klassen, Micke Gelin med 
gast och fru Charlotte Bornudd Gelin hem vinsten. Stort 
Grattis! Nästa år är vi medarrangörer av det stora arrang-
emanget Junior-SM. Det kommer att gå av stapeln 16-20 
juni och här kommer det att krävas en mängd funktionärer, 
så planera gärna in det i era kalendrar. 

Under hösten har vi fått tillskott bland vår egen flotta med 
bokningsbara båtar. Förutom alla Optimistjollar, 2-kronor, 
Fevor och 606:or har vi nu också en Laserjolle. Detta tack 
vare en gåva från medlemmen Ulf Börjeson som tacknäm-
ligt har överlåtit sin fina Laser till Ungdomssektionen tack 
vare deras fina utveckling och arbete med barn och ungdo-
mar. Fint och beundransvärt, Ulf! 

Årets slut
Budgetplaneringsarbetet har påbörjats inför 2017 och till 
årsmötet i mars jobbar en grupp med revidering av våra 
stadgar och ordningsregler. Förhoppningsvis har bl a jag 
lyckats bringa klarhet i Uppsala Sjösportföreningars sam-
arbetskommittés, USFS, överlevnad och framtid. USFS har 
av olika skäl legat i träda under året och jag har bl a haft en 
Ordförandelunch med mina jämlikar i UMS och ESK där 
vi diskuterade denna och andra frågor. 

I hamnen ska en del jobb med bryggorna göras i vinter och 
det uppskattade 60-plusgänget kommer som vanligt att se 
till att hålla klubbens flotta av egna båtar i gott skick genom 
arbete i båthuset.

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. 
Närmast i kalendern ligger funktionärsresan och luciapub. 
Sedan är det bara att på nyårsdagen boka in en hamnvakt-
natt och längta till säsongen 2017.

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande
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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.

Regler och anvisningar för registrering av hamnvakt
Grundprinciper
Alla medlemmar som har bryggplats i hamnen åläggs att vakta hamnen 
under en natt per år.

Upsala Segel Sällskap är den enda båtklubb som tillåter bryggplatsinneha-
varen att välja hamnvaktsnatt.

Välj vaktnatt så tidigt som möjligt, vaktnätter fredagar och lördagar bru-
kar ta slut redan under nyårshelgen.

Registrering av vaktnatt/vaktnätter
Registrering av vaktnatt i pärmen ”Hamnvakten” kan ske från  

1 januari kl 12:00 till sista februari.

Den som inte antecknar sig för en vaktnatt inom angiven tidsram tilldelas 
en natt.

Missad vaktnatt föregående år
Den som missat sin vaktnatt föregående år skriver upp  
tre vaktnätter

Natt 1 - En ordinarie natt för innevarande år

Natt 2 - En natt för den missade natten för föregående år

Natt 3 - En extra natt

Byte av vaktnatt
Jan - februari
Vid byte av vaktnatt under januari och februari, kom överens med din klubbkamrat om bytet. Sätt en etikett över befintlig text 
och fyll i nya uppgifter. Etiketter finns längst bak i pärmen.

Mars -
Vill hamnplatsinnehavaren byta vaktnatt efter att listan över vaktorganisationen är fastställd, kom överens med någon av dina 
klubbkamrater om byte. Bytande parter ansvarar för att bytet genomförs korrekt. 
Byte kan endast ske med klubbmedlemmar över 18 år.

Obs! USS eller Vaktchefen kan inte ordna byte av vaktnatt. 

Vaktlistan
Vaktlistan kommer att skickas ut med e-post till alla berörda och kommer att finns i vaktpärmen i klubbhuset. Vaktlistan kommer 
inte att finnas med i USS-aktuellt. 

Aktivitetsarbete
Påminner samtidigt om att fylla i pärmen för aktivitetsarbete samtidigt.

Vaktchefen

OBS! Inga nummerlappar kommer att läggas ut.
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KH = Klubbhuset
K = Klinten

Kalendariet

Officiella e-post adresser
Funktion Namn E-post
Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu
Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu
Informationsansv Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu
Intendent Michael Ericsson intendent@uss.nu
Issegling Kjell Mattsson issegling@uss.nu
Kappseglingsansv Kurt Sjöberg kapps@uss.nu
Kassör Bo Anjou bo@uss2.se
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Helen Jarstad klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Anders Juhlin klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Ordförande Olle Jarstad ordf@uss.nu
Plangruppen Per Nilson plan@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Anna Karin Theelke sekr@uss.nu
Ungdomsansvarig Jonas Ettemo ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Allan Pettersson varv@uss.nu
Veteranskepparansv Rolf Wreedh veteran@uss.nu
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

H = Hamnen
V = Varvet

S = SXK
Ö = Örsundsbro

Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset
onsdagar klockan 19.00 – 20.00

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet  
se vilka dagar på hemsidan:  
www.uss.nu/Expedition

Till expeditionen ska du vända dig med anmälan om adress-
ändringar, båtbyte, om du skaffar dig VHF-radio m m. 

Försäljning av vimplar och klubbnycklar m m sker också vid 
dessa tillfällen. Märken till mössa och kavaj kan du köpa för 
100 kr/st.

Du är välkommen med alla slags frågor eller bara för att prata 
bort en stund. 

USS
Klubbhus

Skarholmens 
Restaurang

Vaktlokal
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Det är förbjudet 
att ha båt liggan-
de i hamnen efter 
den 31 oktober 

utan hamn- 
chefens tillstånd.

Hamnchef Jan Hoffman

Utdrag från USS Ordningsregler 
för hamnen paragraf 10.

December
v48 3 lö 12:00 - 22:00 Funktionärer - Julbord
v49 5 må 08:00 - USS Aktuellt distribueras
v49 6 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v49 10 lö 18:00 - Lucia-Pub KH
Januari
v52 1 sö 12:00 - Vaktlistan läggs fram KH
v2 9 må - 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 1 
v2 9 må - 23:59 Verksamhetsberättelse
v2 10 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v3 18 on 19:00 - 20:00 Expedition KH

Februari
v5 5 sö - 22:00 Budgetförslag inlämnas KH
v6 11 lö 13:00 - Styrelsemöte KH
v7 13 må 08:00 - USS Aktuellt 1 distribueras 
v7 15 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v8 25 lö - 23:59 LOK-stöd
v8 26 sö - 20:00 Båtmässan Älvsjö (4 mars) 

- sista anmälningsdag
v9 27 må - 23:59  Manusstopp USS Aktuellt nr 2 KH
v9 28 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v9 28 ti - 20:00 Vaktlista tas in KH

Mars
v9 4 lö 09:00 - Båtmässan Älvsjö - bussresa

v10 8 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v10 11 lö 16:00 - 18:00 Årsmöte KH
v10 11 lö 18:00 - PUB i anslutning till årsmöte KH
v11 14 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v12 22 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v12 26 sö 14:00 - 16:00 Solskensgrill KH
v12 26 sö 00:00 - Sommartid - ställ fram klockan 

Hej hamnplatsinnehavare!
förberedelse har påbörjats för år 2017.
medlems- och hamnplatsavgifterna skickas ut i 
början av januari och skall vara betalda senast 
den 1 februari.

skall du inte utnyttja hamnplatsen, var 
god meddela uss omgående.
bo@uss2.se mvh uss gm bo anjou 



7uss aktuellt nr 3 2016

Kontaktpersoner USS

För e-postadresser: se föregående sida

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. 

Issegling
Info om issegling.
Isseglarförbundet: issegling.se

Isseglaransvarig
Kjell Mattsson
018 - 32 45 07

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Kurt Sjöberg
018 - 32 46 92

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 
Jonas Ettemo
0704 - 450 222

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

Infoansvarig
Tommy Gustavsson
0705 - 90 51 00

Ungdomssegling
Kurser. Läger. 
Ungdomssegling.                   

Ungdomsansvarig 
Jonas Ettemo
0704 - 450 222

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

Ungdomsansvarig 
Jonas Ettemo
0704 - 450 222

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

Varvschef 
Allan Pettersson
018 - 30 93 18

Område - Ämne KontaktaOmråde - Ämne Klubbhuset

Expedition onsdagar 19-20
Allmän information. VHF-radio.
Hamn- och varvsplats.
Klubbnyckel, Vimplar..
Märken till mössa och kavaj.

Öppet datum:  
se hemsidan

Välkomna till 
klubbhuset!

Område - Ämne Kontakta

Administration
Adressändring, Båtbyte.
Avgifter / 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.

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, Förtöjning, Trasiga bryggor. 
El och vatten, Latrintömning. 

Hamnchef 
Jan Hoffman
018 - 32 47 31

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



8 uss aktuellt nr 3 2016

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

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

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

Till salu 
Albin Cumulus 344

•  Nya durkar, AIS, VHF och FM-radio, inkl 
ny elpanel med 230V, 300 W inverter och 
jordfelsbrytare.

•  Ny motor (Vetus 16 Hk) hösten 2012 inkl stöd-
bockslager, propeller och motorreglagekablar.

•  Bränsletanken och CAV filtret rengjorda, nya 
bränsleledningar vintern 2012-13.

•  Ny fastsättning av spirbom på masten. 
•  Limmad (ej skruvad) nåtad teak i sittbrunnen.
•  Akterstagstrimm 24 * utväxling.
•  Elsystemet uppdaterat och landströmintag i 

ankarboxen.
•  Självslående rullfock 2014, lösfotat storsegel, lacy 

Jacks, rodkick, ny sprayhood 2014.
•  Nytt startbatteri 2014 , nya förbrukarbatte-

rier 2016, gasolspis med ugn, gasoltuberna i 
ankarboxen.

•  Kölen epoxibehandlad 2013.
•  Vagga för individuell sjösättning om båten blir 

kvar på USS varv.
•  Press & Son toppställning med uteliggare, pollare 

midskepps för Y-boms förtöjning.

 För mer information kontakta: 
 Kurt Sjöberg 0705 - 93 09 04 

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 Pelle Petterssons populära båt C55
• Säljer populära segelbåten Nepptunkryssare
• Säljer Jolle och Kölbåtstillbehör
• Säljer Rullfocksystem Furlex, Plastimo m fl Gennaker rullar
• Säljer rullbomsystemet FURLERBOOM
• Mast & Riggverkstad försäljning & service åt Seldèn Mast   

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

Delfin Segel AB

Segel- och Jolle specialisten

info@delfinsegel.sewww.delfinsegel.se

Pris: 165 000:-
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Lånebåtar
Sedan två år tillbaka har vi en webbaserad funktion för 
att hantera bokningen av klubbens lånebåtar. Totalt har vi 
8 st 606:or och tre st 2Kronor som lånas ut till klubbens 
medlemmar. 

För att kunna låna kappseglingsbåtarna 291, 475, 806, 
807, 831 krävs en speciell behörighet. 3 st 2Krona samt 
7 st optimister finns också till utlåning. För att få tillgång 
till bokningssystemet och båtarna måste man vara med-
lem i klubben samt bevisa att man kan rigga och hantera 
båtarna. 

Till kommande säsong kommer vi även att kunna erbjuda 
utlåning av en Laser tack vare Ulf Börjesson som donerat 
sin Laserjolle till ungdomssektionen. 

Att låna klubbens båtar är väldigt populärt och under 
2016 har båtarna varit utlånade 6200 timmar vilket mot-
svarar en nyttjandegrad på nästan 30%. Dessutom finns 
ett visst mörkertal då vissa medlemmar fortfarande lånar 
båtar utan att boka. 

Jonas Ettemo

Nu har USS medlemskap i Svenska Isseglarförbundet. 
Det innebär att USS-medlemmar kan registrera sig som USS-
isseglare vid olika evenemang.
USS isseglaransvarig och kontaktperson är Kjell Mattsson. 

Försäkring för klubbaktiviteter inom USS
Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet via Svenska Isseglarför-
bundet omfattas av ansvarsförsäkring vid isseglingsaktiviteter arrang-
erade av föreningen.

Deltagare i prova-på aktiviteter liksom klubbens medlemmar omfattas 
av olycksfallsförsäkring som Svenska Isseglarförbundet tecknat.

Svenska Isseglarförbundet fyller 110 år
Isseglarförbundets nya facebooksida: www.facebook.com/Issegling. 
Kolla den och gilla gärna för att sprida den.

Inför att förbundet fyller 100 år har Andrius Repsys hjälpt oss att ta 
fram den nya logotypen.

Idag finns det många i vårt land som inte ens vet om att vi finns. På 
1800 talet var issegling en stor och kunglig sport och det absolut extre-
maste man kunde göra. Issegling var det snabbaste sättet en människa 
kunde färdas på. Vid OS 1912 fanns t o m tankar på att skridskoseg-
ling skulle vara en OS-gren.

Nu har vi ändå kommit en bit på vägen inom issegling och hoppas på 
att kunna genomföra vinter-SM-veckan, förutsatt att isen och vädret är 
på vår sida. SM veckan 2017 är planerad i Söderhamn vecka 5,  
30 jan - 5 feb.

Se vidare på Svenska Isseglarförbundet hemsida: issegling.se

Issegling

Kan vara kul att känna till att segelsporten nu har 
intagit en ny strategisk position.

Se: www.sailing.org/news/41069.php

Trevlig film på  
www.sailing.org/tv/41067.php

Miljöaspekten framhålls.

Om hur det kan gå för en båtklubb  
som har ett varv:

www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-
kommun/seglare-kan-fa-betala-hog-nota-for-sane-

ring-i-hamnen

Hälsning! 
Per N

PS Skulle förstås inte kunna hända i Uppsala... DS
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Ordförande Olle Jarstad 

Alla vandringspriser som ska lämnas ut

Mötets öppnande
Ordf Olle Jarstad hälsade alla välkomna. 

Ungdomens flitpris  
Nysilverpokal

Vandringspriser 2016
Årets priser och utmärkelse delades ut av 
Olle Jarstad till ungdomar och vuxna. 

UKF till tränare under 25 år 
Glaspelare med fot

Ebba Ettemo Matilda Kristensen

Uppmuntringspris till ungdom

(Tore Fasth) - August Markne

Årets debutant - ljusstake i 
silver utses av kappseglings- 
och ungdomssektion

KM 606 -Vikingaskeppet 
och tennbägare till ungdom 
under 25 år

USS flitpris kvällseglingar 
Tennpokal

Joachim Samuelsson David Vallgårda John Ettemo Anna-Karin Theelke
Leif Theelke tar emot priset

Referat från

Medlemsmöte 9 november 2016
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ESK-USS totalsegrare  
kvällseglingar. Tennpokal

USS Cup Höstens kvällsseglingar 

Fickplunta - Silverpokal

Mötesdeltagare

Gubb- och Gummseglingarna på Klinten Skrytpokal i silver 

Ulf Wrange
(Johan Åqvist - Peter Sandblom)

Ulf Johansson ESK 
William Johansson (far&son)

Lars Gelin Lena Ranesson 

Kent Ryberg

Issegling
Förslag framställdes till närvarande vid medlemsmöte 
att USS ska ansöka om medlemskap i Svenska Is-
seglarförbundet och att välja Kjell Mattsson till USS 
Isseglaransvarig.
Mötet antog att USS ansöker om medlemskap i 
Svenska Isseglarförbundet och valde 
Kjell Mattsson till USS 
Isseglar-an-
svarig.

Ungdomssektionens ledare: Philip Urtel, Matilda Kristensen, Simon Urtel

Junior-SM 2017
Kent Ryberg informerade om kommande sommarens 
stora regatta Junior-SM 2017. Kent Ryberg är ordf 
KOJK samt ledamot i Upplands och Gästriklands 
Seglarförbund
Regattan kommer att arrangeras 16 - 20 juni, helgen 
före midsommar.
Hela regattan arrangeras av sex klubbar. Cirka 500 

båtar kommer att med-
verka och det beräknas 
att cirka 2000 personer 
kommer att närvara.
Kurt Sjöberg är ansvarig 
för sjöverksamheten. Det 
kommer att behövas cirka 
100 funktionärer för att 
klara av arrangemanget. 
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Plangruppen informerar om 
Skarholmsområdet
Lars H Eriksson började med 
att informera om Plangruppens 
åtagande och dess funktion mel-
lan styrelsen och kontakter med 
kommun. 
Vidare informerade han om föl-
jande viktiga område:

Skarholmens hotellbygge
Nya ägare har tagit över företaget 
Pronyb AB.
Pronyb AB har gjorts framställan 
till Kommunen att företaget vill bli 
markägare till Skarholmens tomt-
rätt (och ytterligare område runt 
tomträtten).

Plangruppens informationsmöte 
med Glenn Bovin. 
Glenn Bovin berättade om Skar-
holmens Restaurang i dåliga skick 
och att restaurangen förmodligen 
måste rivas.
Ett nytt hotell planeras med ca 
250-300 hotellrum, två restau-
ranger, SPA, konferensanläggning, 
parkeringar, gästhamn och att 
USS Klubbhus ska integreras med 
hotellet.
Vid konfrontation med Glenn om 
att USS Klubbhus ska vara kvar så 
hade Glenn inget emot detta. 

Investeringsnivå
Jan Rynning har utifrån Bovins 
uppgifter bedömt att utförande 
och investeringsnivå kan jämfö-
ras med minst Kista Tower eller 

liknande objekt, alltså ett mycket 
stort objekt.

Planer om Skarholmen.
Jan Rynnings har varit i kontakt 
med kommunens tjänsteman Cris-
tina Sandberg vilket blev en givan-
de dialog. 

Lars H Eriksson

Jonas Ettemo

Ungdomssektio-
nens representan-
ter Jonas Ettemo, 
Lena Jakobsson, 
Mattias Valgårda 
och Mats Lavemark 
(ej med på bilden) 
fick eloge för sina 
fina insatser med 
ungdomarna inom 
ungdomssektionen.

Alla ungdomssektionens utmärkelse: David Vallgårda, Ebba Ettemo, 
John Ettemo, Matilda Kristensen och Joachim Samuelsson

Ungdomssektions utveckling

Om Kommunen vill sälja Skar-
holmens tomrätt så vill USS också 
förvärva både hamn och varv. 
Kommunen har föreslagit att USS 
ska vara med i beredningen av 
Skarholmsområdet.

Ungdomssektionens styrelserepre-
sentat Jonas Ettemo berättade och 
visade bildspel om ungdomssek-
tionens fantastiska utveckling de 
senaste åren.
Under året har det arrangeras Ju-
niorläger, Sjölekis, Klintenläger, 
Vuxenkurs i segling.
Det har också anordnats instruk-
törsutbildning för ungdomar.
USS har också blivit officiell SSF 
Seglarskola.
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Oktoberfesten
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USS ungdom 2016
Efter ett intensivt 2016 blickar ungdomssektionen nu fram mot 2017 med ett JSM på hemmaplan, 
Upplands/Gästriklands Cup, Klintenlägret och kanske deltagande JVM i isjakt. Under 2016 har 
sektionen vuxit i en hanterbar takt och målet för 2017 är att fortsätta på den inslagna trenden.

Vintersäsongen
Ungsomssektionens verksamhet tog ett kort uppehåll från ok-
tober till i mitten av januari då isarna blev säkra för isjakt. Tack 
vare eldsjälen Kjell Mattsson finns det numera ett 10-tal isjakter 
som Svenska Isseglarförbundet har valt att placera i Uppsala.

Flertalet av våra juniorer har provat issegling tidigare säsonger 
men tyvärr har det varit lite si och så med tillgången på säker 
och farbar is. Tackvare de goda förhållanden som rådde förra 
vintern seglade några av våra juniorer varje helg fram tills isen 
ruttnade och övergick i flytande form. 

Under JSM i Västerås den 12-13 mars fanns vi på plats med fyra 
seglare. Wille Alness, en av klubbens duktiga juniorledare, tog 
dubbla JSM guld i Iceopti och i DN jakt. Det är historiskt och 
har aldrig skett tidigare. Tyvärr var inte USS medlem i Svenska 
Isseglarförbundet 2016 så tyvärr kan inte klubben tillgodoräkna 
sig SM gulden. 

Har vi tur kommer några utav klubbens juniorer ges möjlighet 
att delta i VM för Iceopti och DN-jakt i vinter. 

Lena hjälper Simon och Ebba att rigga en Iceopti. Fr. v Simon Carlbom, 
Lena Jakobsson, Ebba Ettemo

JSM gick samtidigt som SM i isjakt den 12-13 mars i Västerås. Tävlingarna i Västerås lockade seniorer bl a från Holland, Tyskland, Polen och världs-
mästaren från Schweiz. Fr. v David Vallgårda, Ebba Ettemo, John Ettemo.

text och bild: Jonas Ettmo
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!

Willhelm Alness blir historisk genom att vinna JSM i 
Iceopti och DM-jakt samma år.

Officiell seglarskola 
och Idrottslyft
Under våren och försommaren 2016 gick fem stycken av våra 
juniorledare utbildning i svenska seglarförbundets regi för att bli 
licensierade instruktörer. Tack vare den utbildningsinsatsen och 
sektionens övriga arbete blev vi april en officiell seglarskola.

Certifieringen hjälper oss med marknadsföring, en välfylld 
övningsbank och stöd och råd för sektionens kommande 
utveckling. 

Tack vare utnämningen till officiell seglarskola beviljades vi även 
bidrag Riksidrottsförbundets Idrottslyft och tack vare det bidra-
get kunde vi köpa en fabriks ny RS Feva i september. RF:s bi-
drag var 30% på köpeskillingen. 

RS Feva
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Pannkaksrace

Under hösten 2015 började USS och ESKs juniorer med ge-
mensamma träningsseglingar. 2016 bjöds även UKF in 

för att öka antalet jollar på startlinjen. För att öka ge-
menskapen mellan klubbarna och underlätta för våra 

juniorer som har svår att hinna hem mellan skolan 
och träningarna sjösatte vi tillsammans konceptet 
Pannkaksrace under våren 2016. 

Upplägget var lika enkelt som lyckat. Kl 16.45 
till kl 17.10 serverades pannkakor i USS 
klubbhus. Kl 17.10 var det genomgång av 
startprocedurer, regler och taktiska övnings-
moment. Kl 17.25 begav sig alla till sina hem-
klubbar för att kring kl 18.00 ses vid det fasta 
märket utanför USS klubbhus. Seglingarna 

genomfördes på en kort sprintbana med gate, 
likt den modell som används bl a för Allsvens-

kan, och en bra kväll han vi med 5-6 race. 

Inför JSM kommande sommar är det bra om våra 
juniorer får så mycket kappseglingsträning som möjligt 

och genom att samla alla klubbar kring Skaris tror vi att vi 
får en bättre utväxling på inlärningsprocessen än om vi tränar 

var och en klubb för sig själva. 

Många jollar på linjen och klubböverskridande verksamhet tror vi gynnas seglingens utveckling i Uppsala. 
Som mest var det nästan 20 st jollar på startlinjen. 

Totalt har vi serverat 910 st pannkakor och drygt 8 
liter grädde vilket motsvarar drygt 240 portioner.
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Susanna och Jim är två av våra 2000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar av sin lediga 
tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med båten. Som 
medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag – utan att 
det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får inga bidrag 
från staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

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

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  19 0 7.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl 
och högskolestudent Jim Liljefält.
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Upplands/Gästriklands Cup och DM

Inför 2016 satte vi upp som mål att USS skulle representeras på 
tre av sex deltävlingar. Det blev fyra tillfällen och en tredje plats 
totalt för Wille Alness och Ebba Ettemo i RS Feva. Med tanke 
på att de endast seglat RS Feva ihop sedan i juni är det ett väl-
digt bra resultat och vi ser med optimism fram mot säsongen 
2017 då vi har tillgång till en konkurrenskraftig båt under hela 
säsongen. Åtta st RS Feva kom till start till DM som seglades 

Plats för märke! I Upplands/Gästriklands Cup tävlar man i följande klasser: Optimist, RS Feva, 2Krona och Laser. 
Även fast det är olika startgrupper kan det bli trångt vid rundningarna. 

Glada medaljörer på DM. Fr. v David Vallgårda, Ebba Ettemo, Wille Alness, John Ettemo.

den 11 september i Norrtälje. På startlinjen fanns flera besätt-
ningar med lång erfarenhet av Fevan och med meriter från EM 
och VM men Wille och Ebba seglade bra och kom tvåa i den 
cupseglingen och även i DM. John Ettemo och David Vallgårda 
som endast tränat en dag ihop i klubbens andra Feva seglade bra 
och tog ett DM brons.
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Mats Lavemark delar ut polaken till David Vallgårda och John Ettemo.

Den 27 aug skulle det seglats KM i 606 men då det 
blåste över 10 m/s på tävlingdagens morgon flyt-
tades tävlingarna fram ett dygn till den 28 aug. För 
att möjliggöra för fler besättningar att våga ställa 
upp beslutade tävlingsledningen att ingen spinnaker 
skulle användas. Genom den justeringen fick vi ut 
åtta st 606:or på startlinjen med tre juniorer som 
rorsmän. 

David Vallgårda och John Ettemo seglade väl och 
vann KM på samma poäng som Bengt Palmqvist 
men tack vare två spikar säkrade de första platsen. 

Övriga juniorers placeringar Ebba Ettemo med 
gast Jonas Ettemo 3:a. Tore Fatsh med gast Magnus 
Fasth 4:a.

Juniorer vann KM i 606

David Vallgårda och John Ettemo vann KM i831:an.
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Simon och Joachim (933) och Philip och Daniel (725) tampas i täten med den SM-segraren i 1163 och SM trean i 1040.

Simon och Joachim (933) i hård kamp om 6:e platsen. 

2Krona SM i Västervik

Samma helg som det seglades KM i 606 arrangerades SM i 
2Krona i Västervik. USS hade två båtar på startlinjen Simon 
Carlbom och Joachim Samuelson i den ena båten och Philip 
Carlbom och Daniel Samuelsson i den andra. Det blev en blåsig 
tillställning och tidvis var det flera båtar som låg upp och ner än 
som seglade. Att Simon och Joachim lyckades att kapsejsa två 
gånger under samma race och ändå komma in som 6:a förklarar 

nog hur hårda förhållanden som rådde.  Många båtar fick skador 
och kunde inte fortsätta dag två men USS klarade sig hyfsat bra 
och Philip och Daniel slutade 5:a och Simon och Joachim 7:a. 
Värt att notera är att alla på plats 1-4 hade nya segel mästerska-
pet till ära och våra juniorer kom till start med klubbens 2Kro-
nor som används i utbildningsverksamheten.



21uss aktuellt nr 3 2016

Från USS-Regattan 2016. 

USS Klubbmästerskap 2016
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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 vintern 2016

Märkning
• Alla uppställningsanordningar måste vara 

märkta med namn och aktuellt telefon-
nummer väl synligt. Märkningen är en sä-
kerhetsåtgärd för medlemmarna om något 
skulle hända, och inte minst viktigt för att 
underlätta städning/vår och utställning/
höst.

• Omärkta, kvarvarande  master kom-
mer efter 19 sept att lyftas bort för ev 
skrotning.

• Alla master som förvaras i mastskjulet 
måste vara märkta med namn och telefon-
nummer. Spridare skall vara avmonterade. 
Inga master får ligga kvar på bockarna 
utanför mastskjulet. De bör flyttas snarast 
möjligt.

• Varvsgruppen kommer att genomföra en 
besiktning av samtliga uppställningsan-
ordningar och där dessa befinns vara då-
liga, kommer ägaren kontaktas för åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande 

av vinkelslip på varvet gäller reglerna 
för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice 
varvschef före igångsättande. Glöm ej 
brandsläckare.

• I båtarna får under varvsperioden ej för-
varas: gasoltuber, lösa dunkar med bränsle 
(diesel, bensin etc) eller andra lättantänd-
liga vätskor. Tänk på brandfaran.

• Används värmefläkt i båten skall den vara 
bevakad vid användning och får inte läm-
nas påslagen över natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat som skall använ-

das för olja och glykol.
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta 

batterier till återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver Du el i större omfattning. Kon-

takta varvschefen för ett avtal om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på lis-

torna i pärmen som finns i klubbhuset.

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet:

Preliminära sjösättningsdagar våren 2017
Kvarter 8  9 maj  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  10 maj  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 6, 7  6 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  7 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 2, 3  28 april  kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  29 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  30 april  kl 07:00 - 17:00

Varvsstäd
15 maj kl 18:00-21:00
Obligatorisk närvaro.

      Reservation för eventuella ändringar som vi ej råder över.

Det går  inte att sätta ett exakt klockslag när sjösättningen skall 
ske vilket gör att båtägare skall finnas på varvet i god tid före an-
givna ungefärliga tider. Detta för att ingen väntetid för kranen 
skall uppstå.

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

Sjösättningsrampen bör ej nyttjas under sjösättningsdagarna.

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

OBS

Anslagstavla
Tider för respektive kvarter 
vid sjösättning och upptagning
sätts upp på anslagstavlorna 
ca 2 veckor före.

USS plan är att hela Skarholmenområdet söder om Vårdsätravägen bör reserveras och utvecklas som friluftsområde med marin inriktning.



23uss aktuellt nr 3 2016

USS
Klubbhus

Skarholmens 
Restaurang

Vaktlokal

Båthus

Kappseglin
gscenter

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

727
728
729
730
731
732
733
734

735
736

737
738
739
740
741

751-
(Räddningsbåt)

752

753

754

755

756

757

758

759

822821820819818817816815814813812811810809808807806805804803802

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

459

458

457

456

455

454

453

452

451

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

435

416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406

402
401

507

506

505

504

503

502

501

530529528527526525524523522521520519518517516515514513512511510509508
579

578

577

576

575

574

573

572

571

582581580

397396395394393392391390389388387386385384383382381380379

378
377
376
375
374
373
372
371

210
209
208
207
206
205
204

226225224223222221220219218217216215214213212211

306

305

304

303

302

301

322321320319318317316315314313312311310309308307

269268267266265264263262261260259258257256255254253252

251

668667666665664663662661660659658657656655654653652

607606605604603602

110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

159
158
157
156
155
154

124
123
122
121

434

433

432

431

430

429

428
 427

 426
 424

 423

422

421

420

419

418

417



24 uss aktuellt nr 3 2016

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 

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

Våren Anm Tidpunkt

Vakt- och 
aktivitetslista 

1 januari 12:00 Jan - dec

Styrelsemöten 10 ggr/år Jan - dec

Expedition Onsdagar 19-20 se datum på 
hemsidan

Jan - dec

USS-Aktuellt Nr 1 Feb

Båtmässan Älvsjö Mars

Årsmöte Årsmötet hålles mellan den 
15/2 – 15/3 

Feb - Mars

Solskensgrill Klubbhuset Mars

USS-Aktuellt Nr 2 April

Hjertmans Klubbdag April

Sjösättning Flottsundsvarvet April - Maj

Kvällssegling  Tisdagar & Torsdagar April - Juni

Segling 606 för 
60+

Onsdagar (damer & herrar) April - Juni

Medlemsmöte Två ggr/år (maj & november) Maj

Sprint Cupen För 606:orna Maj

Sjölekis För ungdomar Juni

Öpen Hamn Uppsala Hamn 6 Juni

Vår-Eskader Uppsala - Klinten Juni

USS-regattan 606, Nepp, IF, Starbåtar, Finn Juni

Midsommarafton På Klinten Juni

Gubb- & 
Gum-segling

Midsommardagen vid Klinten Juni

Slottsrundan   Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna (1 vecka) Juni

Seglarläger på 
Klinten 

Seglarläger för ungdomar på 
Klinten 

Juni

Hösten Anm Tidpunkt

Kvällssegling  Tisdagar & Torsdagar Aug - Sept

Segling 606 för 
60+

Onsdagar (damer & herrar) Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug

Surströmmings-
skiva 

På Klinten Aug

Klubbmästerskap 
(KM) 

Aug

Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / Klinten Sept

USS-Aktuellt Nr 3 Sept

Upptagning Flottsundsvarvet Sept - Okt

Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år (maj & november) Nov

Veteraner Julbord   Dec

USS-Aktuellt Nr 4 Dec

Lucia-PUB Pub Dec

USS aktiviteter under året
Här visas alla aktiviteter som återkommer år från år
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Hamnen 2016
Bryggunderhåll
Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts. 
Nästan hela bryggdäcket på 500-bryggan har bytts ut.
Det var isen som tog med sig yttre spetsen av 500 bryg-
gan. När isen hade gått kunde vi, tack vare att vi hade 
tillgång till Klintens bryggor, utföra reparationen.
En räddnings-stege på 300 bryggan släppte från sina fäs-
ten i maj. Dåligt bryggvirke ersattes med nytt.

Förändring av båtplatser
Tre stycken bredare platser gjordes på 400-bryggan för 
större båtar. Detta jobb hjälpte dykentreprenad oss med.
När platserna blev bredare tog vi bort plats nummer 
425. Vi har nu i hamnen 338 platser för båtar.

Stationen för båttömning
När tömningspumpen slutar att fungera har det of-
tast fastnat föremål i pumpen som inte ska kastas i en 
båttoalett. 
Exempel på föremål: långa hårstrån, tamponger, bindor,  
kondomer, snören etc.
Förutom att föremål förstör tömningspumpen kan det 
leda till stopp i de egna tankarna och slangarna.
Sug upp sjövatten efter er tömning för att skölja igenom 
slangen så att det är fräschare för den som ska tömma 
efter er.

Vass och sjögräs
Vass och annat sjögräs börjar ta överhanden i hamnen.  
Glöm inte bort att under sommaren slår av vassen runt 
båten. Lien hänger bakom båtgaraget.

Förtöjningstampar
Ta bort era förtöjningstampar efter båtupptagningen. Ta 
även bort eventulla linor mellan bryggorna och bålarna.

Aktivitetsarbeten
Det behövs folk till våra aktivitetsarbeten i hamnen på 
vinterhalvåret. 
Hamngruppen har svårt att planera jobben i hamnen ef-
tersom det måste finnas is som man kan gå på.
Skriv in er i Aktivitetspärmen under fliken Varv (eller 
Arbetspoool) så kan vi kontakta er då arbete ska utföras.

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 22 april 
till 2 oktober. Det blev en vecka längre eftersom sjösätt-
ningen blev en vecka tidig.

Vaktnätter
I år var nog den första gången då ingen har missat sin 
vaktnatt - helt fantastiskt.
Mycket beroende på att Bo Anjou skickar ut påminnel-
ser om vaktnätterna.

Incidenter
Vi har tyvärr blivit drabbade av tjuvar, många av inci-
denterna har troligtvis hänt dagtid då vi inte har någon 
bevakning.
Det är viktigt att alltid se till att grindarna är stängda. 
Följande har hänt:
• En utombordare av nyare modell har blivit stulen.
• Ett stöldförsök/attentat där man har skruvat bort en 

schackel från en akterförtöjning.
• Ett inbrott i motorbåt där kapellet var uppknäppt och 

kapellbågen flyttad ur sina fästen - dock blev inget 
stulet.

• Ett inbrott i segelbåt där någon har sparkat in instegs-
luckan som gick sönder - ej klart vad som blev stulet.

• Tre ungdomar klättrade över staketet och går ut på 
vågbrytaren - motas i väg av vakterna.

Brygg-el
Det är viktigt att skriva in i pärmen när ström ska an-
vändas i båten. Pärmen ligger i vaktkuren.
Om någon har ström kopplat till sin båt och veder-
börande inte har angett detta i Brygg-El-pärmen, gör 
följande:
• Dra inte ut sladden!
• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen. 
 Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska 

utföras.

Förtöj båten ordentligt
Det var några blåsiga dagar/nätter under båtsäsongen, 
speciellt stormen den 29 september, nästan 20 m/s. 
En del båtägare verkar lyssna på vädret och tittar till sina 
båtar inför stormen, lägger ett par extra förtöjningar till 
bryggor och stolpar. 
Ibland är man orolig att masterna ska slå ihop med 
grannbåtarna.
Ni som har för långa platser för era båtar, lägg aktertam-
parna i kors, då ligger båten still i sidled. 
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U
ppsägning av ham

n- och varvsplats
B

etalning av ham
navgift

A
dressändring och ändring av båtuppgifter

O
m

 D
u inte skall använda D

in ham
nplats under säsongen eller del av säsongen, 

m
eddela U

SS snarast (det finns m
edlem

m
ar som

 ej fått ham
nplatser till sina båtar).

O
rdinarie aviseringar:

M
edlem

savgifter och ham
navgifter betalas senast den 31/1

V
arvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5

Fördröjning av betalningen m
edför att fördelning av ham

n- och varvsplatserna blir 
försenade.
A

dressändring och båtbyte skall anm
älas till U

SS. U
tskickade brev, som

 kom
m

er i 
retur, kan m

edföra att D
u m

ister m
edlem

skap, ham
nplats och varvsplats.

Se även vår U
SS hem

sida ”w
w

w
.uss.nu”

U
ppsägningsdatum

 och avgifter
H

am
nplats sägs upp senast den 1 januari.

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.
M

edlem
 som

 ej utnyttjar sin ham
nplats under säsongen skall m

eddela detta så att 
ham

nplatsen kan hyras ut i 2:a hand. D
en som

 ej har utnyttjat sin ham
nplats kan 

få betala 1 extra ham
navgift.

(D
etta är för att så m

ånga m
edlem

m
ar som

 m
öjligt skall erhålla ham

nplats).
O

m
 uppsägningarna sker senare kom

m
er extra avgifter att debiteras.

Sen uppsägning av ham
nplats

 
 

* E
j betald ham

n- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr.
 

 
* Sen uppsägning av ham

nplats t.o.m
. 31 m

ars. 
 

 
  H

am
navgift återbetalas m

inus 200 kr.
 

 
* U

ppsägning av ham
nplats, 1 april – 15 juni.  

 
 

  Å
terbetalas m

ed 1/2 avgift endast om
 ham

nplats kan hyras ut.
 

 
* Tom

 ham
nplats, som

 kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni. 
 

 
  1/2 ham

navgift återbetalas.
 

 
* U

ppsägning av ham
nplats efter 15 juni. 

 
 

  Ingen avgift återbetalas.
  

U
ppsägning av varvsplats efter 15 augusti. Ingen avgift återbetalas.

 
A

vgifterna debiteras vid påm
innelse eller vid nästa aviseringstillfälle.

Styrelsen

U
psala Segel Sällskap

Skarholm
svägen2, 756 53  U

ppsala

A
nsökan om

 ham
n- och varvsplats

För att stå i kö för ham
n- och varvsplats m

åste m
an vara m

edlem
 i U

SS.
H

am
nplatser fördelas under feb - m

ars och varvsplatser aug - sep

 H
am

nkö (senast 31/1)

 B
yte av ham

nplats (senast 31/1) Platsnr: .............

A
nge skäl: _____________________________________

 V
arvskö (senast 15/8)  

 H
ar flyttbar vagn

B
åt: Fabrikat___________________B

åtens nam
n________________________

B
åttyp: 

 Segelbåt 
 M

otorseglare 
 Segeljolle 

 M
otorbåt 

 R
oddbåt(m

otor)

SegelN
r: __________________ V

H
F Signal: ___________________

Skrov: 
 Plast  

 Trä 
 

 M
etall  

 B
etong

Längd: __________ B
redd:__________ D

jup: __________

Färg: ___________ V
ikt: __________

Försäkringsbolag: __________________ Försäkringsnr: ____________________

O
B

S! B
åt som

 har ham
n- eller varvsplats m

åste ha gällande försäkringar enl. stadgarna

U
ppsägning

av varvs- respektive ham
nplats sam

t eventuellt m
edlem

skap
Jag säger härm

ed upp:
 

 
 H

am
nplats nr:____________________

 
 

Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.
 

 
T.o.m

. 31/3: ham
navgift -200 kr åter. 

 
 

1/4 - 15/6: 1/2 ham
navg. åter om

platsen kan hyras ut. 
 

 
E

fter 15/6: ingen avgift återbetalas.
 

 
 V

arvsplats kvarter nr:____________________
 

 
Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift

 
 

 M
edlem

skap (avgift återbetalas ej) 
 

 
K

lubbnycklar bifogas:__________st

N
am

n: _____________________________Tel:__________________________

A
dress: _____________________________Postadr:_______________________

E
-post:______________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift

B
ank: C

learnr.__________ K
ontonr_______________________________

D
atum

:_________________U
nderskrft:________________________________

Uppsägning - Ansökan
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Anslagstavlan

USS Klubbhus
Som medlem i Upsala Segel Sällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
Kontakta: <Helen Jarstad 0706-01 22 22 > <Eva Rang 0708-27 55 00>

Eller e-post: <klubbhus@uss.nu>
 Avgiften betalas till Plusgiro 27 98 47-8

Manusstopp 9 januari

Båtägare - klubbmedlem i USS

Vi tar gärna emot bidrag med 
era upplevelser på sjön i text 
och bild. Säsongen bjöd ju 
onekligen på en del dramatik 
vad gäller väder och vind. 
Dela med er till era klubbmed-
lemmar.

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

Köpes segelbåt

Prisvärd segelbåt köpes 
inklusive båtplats.
Allt över 28 fot är av intresse.

Daniel Olsson
0739108028
danielakeolsson@gmail.com



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

Sverige

porto betalt

Välkomna till vår nya butik! 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33

Här hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters Jul-bakverk!

Östra Ågatan 33       018 - 265 55 35
#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 18:00

Lördag 
10:00 - 17:00

Söndag 
11:00 - 16:00


