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Område - 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

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

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 
Per Rang 
0766 - 27 66 56

Issegling
Klubbhus. Lekplats. Staket.
Övriga byggnader. 

Isseglingsansvarig 
Kjell Mattsson 
018 - 32 45 07

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Kurt Sjöberg 
018 - 32 46 93

Klinten
Allmänna frågor.

Klintenchef 
Rune Larsson
0706 - 35 45 00

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

Klubbhusvärd 
Eva Rang  
0708 - 27 55 00

Kvällssegling
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Miljö - imformation
Båtbottenfärger godkända för varvet.
Typ av båtbottenfärg.

Miljö
Tommy Gustavsson
0705 - 90 51 00

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Sjölekis
Prova på segling för de yngsta från c:a 8 år.
Frågor, info och anmälan: skicka e-post

ungdom@uss.nu
Jonas Ettemo
0704 - 45 02 22

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

Infoansvarig
Tommy Gustavsson
0705 - 90 51 00

Ungdomssegling
Kurser. Läger. Vem anmäler man sig till? 
Frågor, info och anmälan: skicka e-post

ungdom@uss.nu
Jonas Ettemo
0704 - 45 02 22

Utlåning båtar
2-kronor. 606-båtar. Optimister.
Frågor, info och anmälan: skicka e-post 

ungdom@uss.nu
Jonas Ettemo
0704 - 45 02 22

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

Varvschef 
Ulrik Eriksson
0707 - 19 92 77

Kontaktpersoner - Område
Dataansvarig

Kurt Sjöberg 018 - 32 46 93
data@uss.nu

Hamnchef
Jan Hoffman 018 - 32 47 31

hamn@uss.nu

Informationsansvarig
Tommy Gustavsson 0705 - 90 51 00

infoansv@uss.nu

Intendent
Per Rang 0766 - 27 66 56

intendent@uss.nu

Kappseglingsansvarig
Kurt Sjöberg 018 - 32 46 93 

kapps@uss.nu

Kassör
Bo Anjou 018-42 50 56

kassor@uss.nu

Klintenchef
Rune Larsson 0706-35 45 00

klinten@uss.nu

Klubbhusvärd
Eva Rang 0708 - 27 55 00

klubbhus@uss.nu

Klubbmästare
Anders Juhlin 0705 - 11 06 25

klubbm@uss.nu

Kranskötare
Thomas Wärngren 018 - 32 62 39

kran@uss.nu

Miljöansvarig
Vakant (Tommy Gustavsson) 0705 - 90 51 00

miljo@uss.nu

Ordförande
Olle Jarstad 0703 - 32 66 01

ordf@uss.nu

Plangruppen
Olle Jarstad 0703 - 32 66 01

plan@uss.nu

Redaktör
Thomas Sütt 0730 - 57 60 22

tidn@uss.nu

Sekreterare
Anna Karin Theelke 018 - 39 61 09

sekr@uss.nu 

Ungdomsansvarig
Jonas Ettemo 0704 - 45 02 22

ungdom@uss.nu

Vaktchef
Vaktchef  018 - 32 47 31

vakt@uss.nu

Valberedning
Tommy Fredriksson 018 - 50 07 15

valbered@uss.nu

Varvschef
Ulrik Eriksson 0707 - 19 92 77

varv@uss.nu

Veteranskepparansvarig
Anita Bertze 0732 - 55 31 54

veteran@uss.nu

Kontaktpersoner - Funktion
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Vid RodretVid Rodret

ag hoppas ni haft en skön båtsäsong och kunnat vara ute på sjön så mycket som ni öns-
kar. Relativt mycket sol men kyligt och kallt i vindarna hade vi det på vår segling un-
der de tre veckorna vi var ute.J

Uppdelad semester i två perioder hade jag och den första perio-
den var jag med som föräldraledare med Uppsala Domkyrkas 
Gosskör där mina 10- och 13-åringar är med. Det var en 10-da-
gars bussturné med konserter och olika aktiviteter i Danmark, 
Luxemburg, Schweiz och Tyskland. Väldigt roligt med fina ung-
domar och värme upp emot 34 grader. Det tråkiga var bara att 
jag helt missade årets JSM i segling på vår hemmaaréna Ekoln.

Sommar
Seglingssemestern gick i år upp till Öregrund, över till Åland 
och sedan via ytterskärgården hem igen. Tyvärr drabbades jag av 
min första tandvärk och fick lämna Åland lite tidigare än beräk-
nat. Vi seglade då över till Gräddö där jag lämnade familjen i bå-
ten ett dygn för att åka hem till tandläkaren som botade värken 
så seglingen kunde fortsätta. De stora gästhamnarna var välfyllda 
men jag upplevde att det var relativt lite båtar ute i naturham-
narna. Många valde nog att inte vara ute fullt så mycket pga den 
något kylslagna sommaren och ouppvärmda havet.

I år såg vi bara en enda säl men däremot mellan sex och åtta 
örnar. De är otroligt vackra och det är alltid lika roligt när de dy-
ker upp. Det är glädjande att örnbeståndet nu ökar från år till år.

När jag seglade ut båten och befann mig utanför Vaxholm 
möttes jag av ett mycket tråkigt besked i telefon. USS miljöan-
svarige Jan Lemming hade dagen innan avlidit och mina tankar 
går förstås till hans närmaste familj.

Kappsegling/ Ungdom
Mycket glädjande för USS så visade vi även i år upp oss för 
seglar-Sverige med två SM-guld. Staffan Eklund med gast Erik 
Mattsson vann SM-guld i årets Neptunkryssar-SM i Nynäs-
hamn. I IF-båts-SM i Rastaholm, Stockholm, tog Pontus Ros-
berg med besättning hem SM-guldet. Stort grattis till er alla.  

Den roligaste medaljen är nog ändå JSM-bronset på hem-
maplan i RS Feva-klassen som Philip Carlbom och Ebba Ettemo 
seglade till sig. Mycket stort grattis och ett gott tecken på vår ly-
sande ungdomssektions arbete.

JSM 2017
Ett stort reportage kommer i nästa nummer av tidningen. Jag 
själv kunde tyvärr inte vara med på plats. Jag vet att arrang-
emanget blev mycket lyckat och vi samarrangerande klubbar 
har fått mycket god respons. Jag vill egentligen bara rikta ett 
stort TACK till alla ni som på ett eller annat sätt bidrog till årets 
höjdpunkt på Ekoln och Skarholmen.

Hösten
Vi ses säkert på Klinten under några höstkvällar och helger men 
annars i samband med upptagningarna på Flottsundsvarvet och 
förhoppningsvis även till oktoberfesten den 21/10 och på med-
lemsmötet den 8/11.

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande
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8 november klockan 19 

Föreläsare
Birgitta Silfverhielm heter jag, och är seglare sedan barnsben. Jag är före detta sjöräddare, seglingsinstruktör sedan 30 år 
tillbaka och jag driver företaget Vind o Vatten Seglingsupplevelser och kurser på Dalarö. Jag seglar en Linjett 35 och driver 
också en båtpool för kvinnor med en Albin Accent.
Föredraget om man över bord kommer att innehålla bland annat genomgång av säkerhetsutrustning, manöver för segel vid 
man (eller keps) över bord, metoder att komma upp i båten igen, sjöräddningens hjälpmöjligheter, nedkylning och hur man 
beter sig när man ligger i vattnet, samt lite förebyggande funderingar. Jag vill gärna ha en dialog med er om era erfarenheter 
och funderingar, och att vi tillsammans diskuterar olika lösningar för att få ombord en nödställd - vilket inte är det lättaste!

USS Klubbhus
Följt av Pub

Välkommen / Styrelsen

Kallelse till Medlemsmöte 2017

Junior SM redovisas i nästa nummer
Förberedelser

Foton: Björn Hedin
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Kalendariet

KH = Klubbhuset
K = Klinten

H = Hamnen
V = Varvet

S = SXK
Ö = Örsundsbro

Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset onsdagar klockan 19.00 – 20.00
April: 5, 12, 19, 26 Maj: 3, 10, 17, 31 Juni: 7, 14 Juli: - Aug: 9, 16, 23, 30 
Sept: 6, 13, 20, 27 Okt: 4, 18 Nov: 29
Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet se vilka dagar på hem-

sidan: 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. 

September
v36 4 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v36 6 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v36 9 lö 09:30 - Höst-Eskader K
v36 10 sö 09:00 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v37 11 må 08:00 - USS Aktuellt distribueras 
v37 13 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v37 16 lö 11:00 - 17:00 Utställning vaggor V
v38 19 ti 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V
v38 20 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v38 20 on 15:00 - 19:00 Upptagning kv 8 V
v38 23 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 6, 7 V
v38 24 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 5 V
v39 27 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v39 29 fr 12:00 - 17:00 Upptagning kv 2(1-11), 3 V
v39 30 lö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 1, 2, 3 V

Oktober
v39 1 sö 07:00 - 17:00 Upptagning kv 4 V
v40 3 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v40 4 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v40 7 lö 08:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v40 8 sö 08:45 - 16:00 Klinten - Arbetsdag K
v42 18 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v42 21 lö 18:00 - Oktoberfest: 110-års Jubileum KH
v43 25 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v43 29 sö 00:00 - Vintertid  

- ställ tillbaka klockan
v44 30 må 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 4
v44 31 ti 18:30 - Styrelsemöte KH

November
v45 8 on 19:00 - 21:00 Medlemsmöte KH
v47 22 on 19:00 - 20:00 Expedition KH

December
v49 4 må 08:00 - USS Aktuellt distribueras
v49 5 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v49 6 on 18:00 - Veteraner - Julbord
v49 9 lö 12:00 - 22:00 Funktionärer - Julbord
v50 16 lö 18:00 - Lucia-Pub KH

Tack för grattningen på min 70-årsdag med 
euflorist-kort.Uppskattat. Även bilden av 
nepparen med Stenne i sin typiska liggande 
ställning när det verkligen gällde. Var det inte 
78:an som Olle seglade sedan?Återigen tack!

Hejsan

Nu har vi fått in flera rapporter om havstulpaner längs 
Östersjökusten.Nu går vi ut med en varning för:

Västernorrland, Gävle, Uppland, Stockholm, Söderman-
land och Östergötlands län.  
Lokala skillnader kan förekomma. Om du vill se hur det 
ser ut där du har din båt gå in på:

http://batmiljo.se/hitta-karta/Och klicka i mätplattor. 

Då kan du se vart din närmaste observationsplats finns. 

Åtgärder vid varning
Det bästa är att vidta någon slags åtgärd inom 1-2 veckor. 
Detta för att havstulpanen ska vara lätt att få bort. Det 
finns olika metoder för att hålla båtbotten ren så som tvät-
ta för hand, borsttvätt eller högtryckstvätt. 

För mer information gå in på  
www.båtmiljö.se 

Här kan du läsa mer om havstulpanvarningen och de olika 
metoderna för att hålla båtbotten ren. 

Med vänlig hälsning
Anna Ehn

USS Veteranernas julbord 2017
Onsdagen den 6 december klockan 18.00

Vi samlas i klubbhuset för att ha  
en trevlig kväll tillsammans.

Snart är julen här och det innebär stort julbord i klubbhu-
set.Vi värmer upp oss med lite glögg med tillbehör, innan 
vi smakar av julbordet. Avslutar med kaffe och kaka.

Starka drycker får medtagas, för den som så önskar.
Ta med hustru eller sambo och kom!
Stort julbord, glögg, kaffe, öl och vatten ingår.

Priset för detta är 250:- kronor.
Osa senast den 29 november! 

Välkomna till en trevlig kväll i vårt klubbhus!  
Bindande anmälan. 

OBS!Vi måste debitera en avgift om 200:- kronor om du 
inte kommer eller meddelar förhinder efter att du anmält 
dig.

Anmälan till:
Anita Bertze: 0732-55 31 54
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Oktoberfest 21/10 - 110-års Jubileum

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

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

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. 

Välkommen till oktoberfesten kl 18.00
150 kr / person inklusive första dryck
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Vår genom tiderna meste USS:are, Ulf Freding 93 år, har avli-
dit. Med sina 83 medlemsår var han vår nestor alla kategorier.

Ulf var son till Sixtus Jansson, en av sällskapets grundare vid 
bildandet 1907. 

När Sixtus 1933 startade USS Junioravdelning med junior-
båtar av märket Måsunge och Stjärnbåt var Ulf gammal nog 
att anmälas som medlem i USS och han har sedan dess varit 
mycket aktiv och framgångsrik seglare under USS vimpel. 
Kappseglandet kröntes med ett Svensk Mästerskap 

I Neptunkryssarklassen 1950 på Björkfjärden norr om 
Gräddö tillsammans med gasten Lennart Flink.

De flesta av oss minns nog Ulfs seglingar i familjens gamla 
55:a Eva, byggd 1915 och döpt efter systern Eva, men som 
förvaltades varsamt, och kappseglades av Ulf, ända till 1994 
då den såldes och lämnade Uppsala.

Pappa Sixtus var en flitig fotograf och efterlämnade massor 
av glasplåtar med bilder från seglingsverksamheten inom och 
utom USS. Dessa högkvalitativa bilder vårdade Ulf varsamt 
och när Stig Jansson och jag 2007 satte ihop boken ”Seglare 
vid Fyris” fick vi ta del av, och fritt använda, familjens enor-
ma bildskatt. Ulf stöttade oss även med berättelser omkring 
bilderna och andra upplevelser. 

När det uppstod frågor om finansieringen för bokens tryck-
ning kom Ulf med 50.000 kronor som bidrag!

Ulf har alltid värnat om USS och följde verksamheten på 
olika sätt, både vid kappseglingar och andra högtider i den 
vitaste av sporter. 

Han hade ett litet torp, senare en villa för åretruntboende, 
vid stranden intill vår klubbholme Säby-Klint och kunde på 
nära håll se hur vi använde holmen på det sätt som fadern 
nog tänkt sig när han 1935 var med och friköpte holmen för 
blott 3.330 kronor. 

Minnesord

Ulf Freding

Att Ulf tittade på detaljer fick jag klart för mig en dag när 
han kommenterade: - Jag har registrerat att Du är en av dom 
få – med så stor båt - som seglar ända in i hamnen på Klinten 
istället för att använda motorn!  

När det blev dags att på 1990-talet utsmycka vårt nya klubb-
hus vid Skarholmen kom Ulf med flera föremål som hade 
historisk bakgrund i USS. 

På övervåningen hänger på väggen en aktertoft från en av de 
första juniorbåtarna, en Måsunge. 

Vi fick några gamla fina priser och en stor ratt som funnits 
som takbelysning i sommartorpet intill Klinten. Nu kan den 
ses i taket på stora salen i övervåningen!

Om det är någon bortgången medlem som vi ska minnas 
med särskild omtanke och både ”manna reling” för, och hissa 
stor flaggning för, så är det Ulf Freding för den mångåriga 
och varmhjärtade insats han svarat för inom Upsala Segel 
Sällskap.

Ingemar ”Inkan” Nilsson

Ulf Freding 90 år på besök på Öppen Hamn den 6/6 2015.
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Minnesord

Jan Lemming
Mitt första möte med Jan var tidigt 90-tal och vi fann att 
båtar och sjöliv hade vi gemensamt intresse av.

Sedan har vi bara träffats sporadiskt genom åren tills Jan 
köpte en segelbåt och gick med i USS.

När en klubbkamrat och jag höll på med motorbyten i våra 
båtar blev Jan mycket intresserad eftersom motorn i den båt 
han köpt krånglade.

Det slutade med att Jan också köpte ny motor till sin båt 
och efter ett omfattande ombyggnadsarbete fick han den nya 
motorn på plats.

Vi hade många trevliga pratstunder med Jan på varvet den 
vintern.

När båtarna väl sjösatts låg vi vid samma brygga och träffades 
ofta där.

När Jan valdes som miljöansvarig i vår klubb kom rätt man 
på rätt plats.

Jan var glad och positiv, han gav också energi till andra.

Kurt Sjöberg
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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. 

Varvschefen

Information från varvet inför hösten 2017

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:

Upptagningsdagar hösten 2017
Kvarter 8 19 september kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8 20 september kl 15:00 - 19:00
Kvarter 6, 7 23 september kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5 24 september kl 07:00 - 17:00
Kvarter 2, 3 29 september kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3 30 september kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  1 oktober kl 07:00 - 17:00

Reservation för eventuella ändringar som vi ej råder över.

Anslagstavla
Tider för respektive kvarter vid sjösättning och upptagning sätts upp 
på anslagstavlorna ca 2 – 3 veckor före.

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

Det går  inte att sätta ett exakt klockslag när upptagningen 
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.

Sjösättningsrampen bör ej nyttjas under 
upptagningsdagarna.

OBS

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

Vaggor ställs ut 16 september kl 11:00 - 17:00

Varvsgrupp / Kvartersbasar

Chef Ulrik Eriksson 0707 - 19 92 77

Chef vice Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54

Kvarter 1 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92

Kvarter 2 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92

Kvarter 3 Jan Pettersson 018 - 50 44 07

Kvarter 4 Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54

Kvarter 5 Erlendur 
Karlsson

018 - 32 03 09

Kvarter 6 Abel Soto 018 - 50 21 05

Kvarter 7 Stanley Mahan 0736 - 94 46 69

Kvarter 8 Tomas Candert 018 - 32 02 64

Miljösta-
tion

Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54

Kranskö-
tare

Tomas Candert 018 - 32 02 64

Kranskö-
tare

Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
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Miljö i hamn och varv

Är de båtar som ska 
tvättas helt fria från 

biocidfärg?
Kan båtens botten-
färg betraktas som 

giftfri efter två  
säsonger i vattnet  
under förutsättning 
att ingen ny biocid-

färg lagts på.

Använd
HullWasher  

reningsutrustning

Tvätt på land utan 
miljöskadliga rengö-

ringsprodukter?

Ingen särskild tvätt- 
anordning krävs.

Ja
Ja

Nej

Nej
Ja Biocidfria 

färger

Hårda Biocid- 
färger för  
ostkusten

Nej

Tillämpning av riktlinjerna

Huvudsaklig förtöjningsplats
Den huvudsakliga förtöjningsplatsen bestämmer vilken typ av 
båtbottenfärg som ska användas!

Huvudsaklig förtöjningsplats Godkänd bottenfärg eller grundfärg
Endast hårda färger får användas

Hamn i Ekoln Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Ostkusten 
(från Varvplats i Uppsala)

Godkänd hård ostkustbottenfärg. 
Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Påväxt av vattenlevande organismer på båtar som vistas på ostkusten är re-
lativt liten eftersom organismerna har svårt att fästa på båtar som åker eller 
ligger stilla under korta tider.

Blödande båtbottenfärger
Från och med säsong 2016 tillåts inga båtar med 
blödande / polderande / mjuka båtbottenfärger 
på varvet. Detta är ett gemensamt beslut av USS, 
ESK och UMS.

Båtar som tidigare inte haft varvsplats hos USS 
och har blödande båt bottenfärg ska skrapa/bläs-
tra/slipa bort färgen eller använda HullWasher för färgborttagning. 
Båten måste därefter endast målas med biocifria färger.

Biocid-färger är förbjudna enligt lag att användas för 
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar.

För ostkusten gäller respektive kommuns bestäm-
melse.  
Kommuner kan bestämma, att en hamn och/eller ett 
varv, enbart ska använda  
biocidfria färger.  
Det gäller för ägare till båtar, som har hamnplats på 
ostkusten, att kontrollera om biocidfärg får använ-
das!

Definitioner
Biocidfärg (giftiga färger)
Biocidfärg är en båtbottenfärg som innehåller giftiga ämnen.

Dessa biocidfärger är områdesindelade och godkända av  
Kemikalieinspektionen (KEMI) för två områden: 
- Västkusten. 
- Ostkusten förutom norra delen av Östersjön.

I övriga områden t ex insjöar är biocidfärger ej tillåtna enligt lag.

Biocid-fri färg (ej giftiga färger)
Biocidfria färger kan användas i insjöar t ex Mälaren men även på 
Ostkusten och Västkusten. 

För båtar som används i Bottniska viken och i insjöar finns det inga 
godkända båtbottenfärger. Där får man bara använda sådana giftfria 
färger som inte kräver godkännande av Kemikalieinspektionen 
(KEMI).

Havs & Vattenmyndigheten (H&V, utg 2015, stycke 5) anser att 
båtens bottenfärg kan betraktas som giftfri efter två säsonger i vattnet 
under förutsättning att ingen ny biocidfärg lagts på. 

Under de cirka 5 månaderna som båten ligger i vattnet försvinner 
ca 80 – 90 procent av den giftiga färgen ut i vattnet.

HullWasher
Uppsala Kommun har införskaffat en reningsutrustning av märket 
HullWasher. HullWasher ska användas för båtar som är målade med 
biocidfärg (giftig färg). 

Båtar målade med biocidfri eller grundfärg behöver ej använda 
HullWasher.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och
hälsoskyddsnämnden att arbeta under 2017 med

”Tillsyn av båtar, varv, gästhamnar, fritidshamnar
(slipning och tvättning, uppställning) m m”
kopplat till Vattendirektivet och miljömålet

”En giftfri miljö”. 
Miljöförvaltningen kommer att arbeta med detta

genom kontakter och tillsynsbesök.

USS 
Upsala Segel Sällskap

ESK 
Ekolns Segelklubb

UMS 
Upsala Motorbåtsällskap
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Referat från 

Upsala Segel Sällskap 
Medlemsmöte 17 maj 2017

Medlemsmöte del 1

Bildspel
Bosse Anjou hälsade alla välkomna och visade bildspelet om 
USS historia.

110 årsjubileum
USS firar 110 årsjubileum i år!

Ungdomsverksamheten
Jonas Ettemo berättade om ungdomsverksamheten med RS 
Feva träning på tisdagar och Pannkaksrace på torsdagar.

Seglarläger
Mats Lavemark berättade om seglarläger på Klinten och 
veckoläger med övernattning i tält. 

Inga förkunskaper i segling krävs men simkunnighet och 
kunna vara borta från föräldrar.

Funktionärer
Tommy Gustavsson (Infoansv) och Anna Karin (Sekr) berät-
tade om hemsidan och Facebook.

Tommy Gustavsson berättar om Öppen hamn.

Olle Jarstad (Ordf) presenterar sig själv och sin segling

Janne Hoffman (Hamn & vaktchef) berättade om ordnings-
regler i hamnen bland annat om fendrar, förtöjning m m. 
Hamngruppens arbete presenterades.  
Janne bjuder in till att göra sina aktivitetstimmar i hamnen.

Info om hamnvakten. Läs och signera instruktionerna i vakt-
pärmen. Info om stämpelklockan.

Janne berättade om båtloppis på varvet.

Rune Larsson (Klintenansvarig) berättar om Klinten och 
Klintengruppen.  
- Familjedagen med hamburgare och tårta.  
- Aktivitetsjobb vintertid.  
- Kräftskiva och surströmmingsfest.  
- Midsommarfirande med gemensamma aktiviteter.  
- Gubb- och gumseglingen och dess vandringspriser med 
gamla traditioner.  
 Vimplar och dekaler på båten ett krav på Klinten. 

Kurt Sjöberg (Kappseglingsansvarig) berättade om: 
- kappseglingssektionen 
- isseglarsektionen 
- 60+ - seglare.  
-Kvällsseglingarna.  
- Var gärna med på tisdagarnas träningsseglingar.  
- En eller flera regattor per år.  
- JSM största regattan i Sverige.  
- USS-regattan på våren.  
- Uppsala-regattan 2016. 

Jan Lemming (Miljöansvarig )berättade om båtbottenfärger 
och visar sammanfattningsdokumentet om miljö i hamn och 
varv. Biocidfria färger är det enda som är tillåtet i Mälaren. 
Blödande färger inte tillåtet i någon av klubbarna. 

Medlemsmöte del 2

SRSR
Visning av sjöräddningsbåtarna

Varvet
Info om nyordning på varvet

Miljö
Miljö om biocidfärger på varvet. Mycket diskussion

Kappsegling
Info om JSM

Varvet
Info om varvet och nya tider för upptagning.

Föredrag
Sjöräddningssällskapet föredrag av 
Christopher, David, Fredrik, Mattias, Jonas

Dokumentärfilmoch info bildspel.

USS plangrupp
Möte med sjöräddningen och USS plangrupp rörande: 

Nytt hus för sjöräddningsstationen.

Ekonomisk ersättning från USS till sjöräddningen.
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Solskensgrill 
26 mars 2017
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Öppen hamn 
6 juni
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!
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Solsegel & industriprodukter ex industrifiltertillverkas.
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 Kölbåts-tillbehör
• Navipartner-butik hos Navinordic AB
• Säljer Rullfocksystem Furlex, Plastimo m fl
• Säljer rullbomsystemet FURLERBOOM
• Mast & Riggverkstad försäljning & service åt Seldèn Mast
• Säljer Husvagn- och Husbils-tillbehör från  
 KAMA Fritid AB och Svenska Dynor AB  

Segelmakare Gunnar Holmqvist
Killingörvägen 4

932 32 Skelleftehamn
070 - 600 41 80

Delfin Segel AB

Segel- och Jolle specialisten

www.navinordic.comwww.delfinsegel.se 
info@delfinsegel.se

www.doylesweden.se 
gunnar@doylesweden.se
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Midsommar
Midsommarfirandet på Klinten samlade många båtar och gläd-
jande nog fler barn än på länge. Sjörövar-Fabbe och hans Singo-
alla fick många följeslagare som med hjälp av ledtrådar och läs-
kiga piratnamn lyckades hitta den hemliga skatten.

Som seden bjuder ska en midsommarstång kläs, resas och dansas 
kring.  På Klinten pryds den förstås med en USS-vimpel och 
vackra kransar.

 Efter den traditionella dansen följde den lika traditionella vol-
leybollmatchen. Dagen och kvällen fortsatte sedan med grillning 
och allmänt trevlig samvaro och klockan 21 överraskade Ann-
Charlotte Carlsson Uggla med att ta fram trumpeten och spela 
tapto som klingade mycket vackert över viken.

På midsommardagen var det förstås dags för Gubb- och gum-
racet, klubbens förmodligen mest prestigefyllda kappsegling. 
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Tävlingsledningen hade gjort ett styvt jobb och fått ihop två 
gum-besättningar och fyra gubb-besättningar.  Tävlingen gick 
av stapeln i varierande vindar men till sist hade vinnarna korats 
och  Årets gumma blev Charlotte Bornudd Gelin och Alexan-
der Bornudd Gelin och årets gubbe Lars Sjölund och Sven-Åke 
Carlsson Stort grattis till vinnarna som förutom pokaler och evig 
ära med namnet ingraverat på bucklorna också får nöjet att ar-
rangera nästa års tävling.
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Förra året blev USS seglarskola en certifierad SSF seglarskola, 
med utbildade tränare och ettantal jollar som det flitigt trä-
nas med. Ungdomssektionen hade i början endast 606or 
ochoptimister, men har de senaste åren även köpt in 2-krona 
och RS Feva.

Förutom kvällsseglingar, sjölekis och klintenlägret som erbju-
des för barn och ungdomar,anordnades det även detta år en 
seglarskola för vuxna och äldre ungdomar. Kursen anpassa-
desså alla oavsett tidigare erfarenhet kunde deltaga och ut-
veckla sina kunskaper i sin egen takt.Bland deltagarna fanns 
allt från nybörjare som aldrig seglat förut, till nya båtägare 
och mer erfarna som ville fördjupa sig i segling.

Seglarskolan pågick dagtid från kl 9.00 till ca 16.00 i fem 
dagar i början av juli och bestod både avteori och praktik. 
Första dagen handlade främst om att lära känna båten ge-
nom att rigga och lärasig båtens delar, och genom att fritt 
segla på sjön för att bli bekväm i båten och för att testa påalla 
segelsätten. Andra dagen fick deltagarna öva på att segla runt 
en bestämd bana för attytterligare fördjupa sig i segelsätten, 
samt för att öva på väjningsregler. De fick även öva på att-
stanna båten i vindöga vid boj.

Efter två dagars segling var deltagarna redo för den övning 
som snabbast ger resultat -kappsegling. Efter genomgång 
av start och taktik på land gav båtarna sig ut och fick känna 
påbanan några varv innan startsignalen gick. Det krävdes 
inte många race innan det syntes en storskillnad på seglingen. 
Slagen blev säkrare, kurserna rakare och varje rundning var 
välplanerad.

Fjärde dagen fick de som ville testa på spinnakersegling på 
förmiddagen, och på eftermiddagenfick vi besök av vice ord-
förande Per Nilsson som gick igenom bland annat säkerhet, 
sjömärkenoch prickar, och navigation och sjökort. Mycket 
viktig information, som verkligen uppskattades!

Sista dagen spenderades på Klinten, där det badades och gril-
lades hamburgare. Vi fick ävenbesök av Sjöräddningen som 
berättade om vilka de är och hur deras verksamhet går till, 
samtsvarade på nyfikna frågor och visade upp deras båt. Kur-
sen fick ett väldigt fint avslut med härligstämning och kon-
taktutbyten för vidare segling. Så många ville bli medlemmar 
i USS att de redanutskrivna ansökningsblanketterna tog slut, 
och flera var intresserade av fortsättningskurs ochklubbens 
kvällskappseglingar.

Stort tack till alla deltagare, instruktörer och alla 
andra som hjälpt till denna otroliga vecka!

Ebba Wåhlin

Seglarskolor för vuxna och ungdom
3 - 7 juli
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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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Klubbmästerskap 26 augusti 2017
KM – Klubbmästerskapet avgjort - kanonväder
Ungdomarna fortsätter att delta i KM. Förra årets tio 606:or var 
i år sju stycken. En del ungdomar var lite överåriga men vad gör 
det – huvudsaken är att många seglade.

Rorsman Ebba Ettemo och den minst 
lika betydelsefulla gasten Lydia 
Emanuelsson.
Lydia är den som håller i Sveriges 
absolut tyngsta seglingspris ovan.
Kurt Sjöberg – prisutdelare och 
arrangör.
Alla applåderade och gladdes – 
utom en deltagare…

Utmärkta förutsättningar – väderprognos på N – NO 3m/s 
med byar upp till 7, sol. Lägg till Ekolns helt normala vind-
vridningar så har ni en perfekt och utmanande seglingsarena.

Mikael Brandt – segrare i SRS-klassen. Han har lite 
meriter i övrigt också, typ SM, VM.
Fyller 70 år om en vecka.
Visst är det häftigt – 12-åringar som vinner 606 och 
70-åring som vinner SRS.
I bakgrunden i dörrhålet ses ”köksmästaren” – stor he-
der till alla som bidrar med ideella insatsar kring
arrangemangen. Seglingsledning, bojbåtar, fika och 
ärtsoppa – stort tack.

Christoffer Carlbom och Jonas Ettemo.
Ungdomsledare och sjöräddare, seglingsledare, kapp-
seglare…det är mycket dessa och andra ledare och 
föräldrar gör för ungdomsverksamheten.
Nu har de gett sig på kappsegling och visar en klart 
uppåtgående trend.
Seglade Per-Bertil Eklunds båt.

”Familjeracet”
Tredje och sista racet var avgörande för vem som 
skulle bli klubbmästare.
Läget var att pappa Jonas Ettemos båt 556 måste komma 
före dottern Ebba Ettemo i 831 och lägga
minst en båt emellan för att vinna på samma poäng.
(Ni vet – har man samma poäng gäller normalt att den 
som kommer före den andra båten i sista racet

kommer före i resultatlistan).
Nu inträffade inte det, men en intensivt race blev det med ”Pappa” i ledningen på kryssarna 
och en
”Dotter” som seglar om på undanvindarna.
Slutresultat – en salig Dotter som skuttar runt i båten – jag har slagit pappa och brorsan…
Väl i land var det en ödmjuk och glad besättning från 2:orna som gratulerade segrarna.

Segrarna i 606-klassen

Segraren i SRS-klassen

Här ser vi 2:orna i 606-klassen

Förra året seglade jag med David Vallgårda som 
rorsman. Det var kanonkul. Tredjeplats i finalen var 
inte illa.
I år har John Ettemo frågat om jag vill segla med 
honom. Preliminärt kör vi då. John styr.

Blanda och ge – bilda besättningar – fråga gamla 
rävar eller föräldrar eller bilda nya konstellationer 
eller…

ESK:s Sprintcup är kul och lärorikt – både när man 
seglar själv och när man står på bryggan och ser hur 
de andra gör.
Korta race på 10-15 min i tvåkronor.

Kolla kappseglingsprogrammet:
http://www.uss.nu/Kappsegling/
Kappseglingsprogram/

Men 8 okt går Sprintcupen
Sea you

Mats

ESK:s Sprintcup 
någon som ska vara med…
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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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Klintenlägret 2017

Julle kom ut 
till Klinten-
lägret och 
serverade en 
smakrik Paella

Magnus och Rune

Rune var med på hela Klintenlägret och 
en dag bjöd han med hela gånget på en 
tur i kuttern till Skokloster

Sjöräddningssällskapet kom ut och förevisade hur en räddnings-
flotte fungerar. Flotten som hade passerat bäst före datum fungerade 
klockrent.

McWille & Co. Wille Alness och David Vallgårda grillar hamburgare

JSM blev en solskenshistoria. Philip Urtel Carlbom och Ebba Et-
temo fixade 2 spikar och en 3:e plats i JSM i RS Feva

Spik1 & Spik2.

Tolv förväntansfulla barn samlades med sina ledare på 
morgonen den 27 juni. Alla seglade tillsammans ut till 
halvön Klinten, i klubbens 606:or, i en spännande och 
fartfylld bidevind. Väl framme på Klinten genomfördes 
olika namnlekar för att lära känna varandra bättre. Två 
stora tält, lånade av ESK, sattes upp. 

Under lägret lärde sig deltagarna grunderna i segling, men 
fick även utvecklas efter sin nivå. Bland annat tränade vi 
på stagvändningar, kapsejsning, skotning och hur man ska 
sitta i båtarna. Förutom 606:orna fick barnen även pröva 
att segla klubbens 2-kronor och fevor. 

Ledarna valde att transportera in segelbåtarna redan på 
torsdagen, eftersom fredagens vindar såg oroväckande ut. 
Därför erbjöd snälla Rune att deltagare och ledare kunde 
följa med i hans båt till Skokloster. Väl vid slottet kunde vi 
köpa glass för att svalka oss under den heta sommardagen. 
På väg tillbaka från skokloster somnade alla på Runes båts 
däck!

Ledarna vill verkligen tacka för en mycket rolig, spännan-
de och innehållsrik vecka med superduktiga och trevliga 
barn, hjälpsamma föräldrar och övriga som hjälpte till runt 
lägret.

Hoppas vi ses nästa år igen!
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Det ska vara roligt!
Segling handlar om att kul samt att lära sig att nyttja vinden 
och båten på bästa sätt. En grundförutsättning för att ha kul är 
att deltagarna känner sig trygga i båten och på vattnet. Inom 
USS ungdom har vi fler instruktörer vid träningstillfällena än 
vad Svenska Seglarförbundet kräver och det ger oss möjlighet att 
utbilda nya seglare på ett tryggt sätt jämfört med att låta nybör-
jarna segla helt själva och få instruktioner via megafon. Att kon-
stant uppmuntra utveckling och framgångar skapar motivation 
att lära sig mer och våga utmana sig själv i hårdare vind.

Tävla eller nöjessegling?
På USS är det deltagarna som bestämmer nivån. Vissa tycker 
om att tävla och andra vill bara vara på vattnet och nöjessegla. 
Båda alternativen är helt ok! För att alla ska få ut så mycket som 
möjligt av kvällsträningarna delas deltagarna upp i olika grupper 
efter intresse och förmåga. På tisdagar tränar RS Feva-seglarna 
med UKF under ledning av en meriterad kappseglare och reste-
rande seglar 606 och 2-Krona med fokus på att kul och lära sig 
att hantera båtarna. På torsdagar har vi lite mer kappseglingsfo-
kus men även här finnas möjlighet att segla fritt utan krav på att 
vara med och kappsegla.

Kunskap ger självförtroende, självkänsla  
och seglingsglädje!
Oavsett om man är ung eller en lite äldre nybörjare så stärker 
segling självkänslan om det sker i rätt takt under trygga former. 
En nybörjare som styr, trimmar seglen, håller koll på andra båtar 
tillsammans en instruktör ombord på båten upptäcker snabbare 
att varje moment det utför påverkar framdriften. I samma takt 
som färdigheterna blir bättre stärks självförtroendet och själv-
känslan ökar. Efter ett fåtal tillfällen är eleven tillräckligt trygg 
för att ge sig ut med andra elever.

Klubbbåtar
USS ungdom har ett antal båtar med bra prestanda som är fritt 
att använda för träning och tävlingar. Segling kan lätt bli en dyr 
sport om man tvingas köpa en egen jolle för att få vara med. 
Begagnade jollar kan iofs köpas billigt på Blocket eller Jolleplan.
se men det segel, reservdelar och tillbehör är dyra saker. Egen 
jolle behöver man köpa först när man vill börja tävla mer aktivt 
på regional- eller nationellnivå. För att få låna båtar måste man 
först bevisa att man kan hantera och rigga aktuell båttyp samt 

få inloggning till bokningssystemet. 
Fevorna och Lasern lånas inte ut till 
personer utanför ungdomssektionen. 

RS Feva (2 st) – Livlig och avancerad 2-mansjolle med 
gennaker.

2-Krona* (3 st) – Enkel jolle med goda seglingsegenskaper. Seg-
las med 2-3 juniorer.

606* (8 st) – Kölbåt med stor, fock och spinnaker. I hårt väder 
uppför sig båten som en jolle och i lätta vindar mer som en köl-
båt. Besättningen 2-3 personer.

Optimistjollar (7 st i hamnen och fem st på klubbholmen) 
– Optimisten är troligen världens största båtklass. Optimistjol-
len känns igen på att den är nästan fyrkantig och använder 
spristång. 

Laser - En snabb enmansjolle avsedd både för ungdomar och 
vuxna. Till båten finns två riggar med olika segelarea. Standard 
7,06 m² och Radial 5,76 m².

*Dessa bokas på hemsidan.

Personlig utrustning
Man behöver inte ha speciella sjökläder utan det räcker gott med 
ett bra regnställ och flytväst. Begagnade sjökläder kan köpas på 
Blocket eller på Jolleplan.se om man inte vill köpa nya kläder. 
USS har ett antal våtdräkter som barnen får låna. Dessa används 
främst av de som seglar RS Feva eller vid kantringsövningar. 
Tänk på att ha kläder efter väder! Vi seglar trots att det regnar 
eller om det är lite kallt. En mössa är inte helt fel om det blåser 
och en egen flytväst är ett måste. Det finns reservvästar men en 
egen är att föredra. Glöm inte ombyteskläder i händelse av ofri-
villiga dopp.

Föräldrarollen
Segling kräver visst stöd från föräldrarna men som förälder är 
det inte nödvändigt att kunna allt om segling eller hur man 
riggar. Det är detaljer våra juniortränare tar hand om. Klub-
bens båtar som används på kvällsträningarna är flermansjollar 
och dessa riggas av deltagarna. Självklart kan man vara med som 
förälder och hjälpa till men det är viktigt att man inte tar över 
då det är barnen som i första hand ska rigga och klargöra båten 
för segling. Då vi har 8 st 606 i klubbens ägo finns det möjlighet 
för seglingsföräldrar segla under tiden barnen är på träning. Vill 
man följa med ut i någon av säkerhetsbåtarna går det också bra 
men glöm inte flytvästen!

Säkerheten framför allt
Innan varje träning kollar instruktörerna av väderprognoser och 
gör en bedömning om det går att genomföra träningen på ett 
säkert sätt. Klubben har ett flertal säkerhetsbåtar och dessa finns 
alltid ute på vattnet vid träning. I båtarna finns det sjukvårdsma-
teriel och kommunikationsmöjligheter.

Stort behov av mentorer/coacher
Nästa stora mål för USS ungdom är att säkerställa möjligheterna 
för intresserade och talangfulla ungdomar att utveckla sitt seg-
lingsintresse för att bli duktiga kappseglare/seglingsinstruktörer/
tävlingsfunktionärer. För att nå detta mål måste vi utöka antalet 
kvalificerade tränare/mentorer som kan förmedla sin kunskap till 
nästa generations USSare. Har du några SM-medaljer som lig-
ger och skramlar hemma eller andra kappseglingsmeriter som du 
är villig att dela med dig av får du gärna ungdom@uss.nu och 
erbjuda din hjälp. 

Jonas Ettemo

USS har två st RS Fevor. Fevorna 
har gennaker och planar lätt på 
undanvinden

USS har tre st 2-Kronor. Två av dem kommer att nyttjas av 
juniorer från USS i SM som avgörs sista helgen i september.
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Den 5/7 till 8/7 gick SM för IF-båtar av stapeln vid Rastaholm 
ute på Ekerö. Från USS deltog tre besättningar, SWE 2003 med 
Johan Åqvist, Ulf Wrange och Peter Sandblom; SWE 3061 med 
Christer Wallsten, Mats Bengtson och Per Stålhandske samt SWE 
3352 med Pontus Rosberg, Anders Fernlund och Thomas Nor-
berg.  Även ESK var representerat av SWE 856 med Ragnar Jala-
kas, Anders Linde och Lars Tegelberg. Eftersom vår blå IF, Mo-
desty (SWE 1158) lånats ut till en besättning från Göteborg och 
därmed stod för det fjärde USS-inslaget passade jag på att åka ner 
till Rastaholm för att följa vår båt och få chansen att uppleva det 
hela på plats.

Rastaholm är för den som inte känner till platsen, Stockholms 
segelsällskaps klubbholme omgiven av klassiska kappseglings-
vatten där många regattor avgjorts. Där finns också en trevlig 
gästhamn att besöka för den som behöver natthamn på väg till 
eller från Stockholm eller Södertälje. 

Årets SM med 23 deltagare avgjordes över tre dagar och åtta 
seglingar och slutresultatet var öppet fram till att näst sista racet 
avgjorts då det stod klart att slutsegern gick till Pontus Rosberg 
med besättning. Placeringarna var en serie på smått fantastiska 

1,1,3,4,5,2,4,3 (femteplatsen fick räknas bort) och därmed fick 
USS ännu en SM-vinnare att lägga till Staffan Eklund och Erik 
Mattsons överlägsna seger i SM för Neptunkryssare. Övriga upp-
salaplaceringar blev 7:a Johan Åqvist, 13:e Ragnar Jalakas och 
16:e Christer Wallsten. Stort grattis till alla deltagare!

Tävlingarna avslutades som seden bjuder med en mycket trev-
lig regattamiddag med god mat och rolig samvaro med glada 
IF-seglare.

Att USS nu ståtar med två SM-segrare betyder också att klub-
ben har två rorsmän kvalificerade till start i Mästarnas Mästare, 
tävlingen där vinnarna i ca 50 SM-klasser gör upp om vem som är 
den främste. Här måste också nämnas att klubben även kommer 
att vara representerad i RS Feva där Philip och Simon Carlbom 
kommer att segla tillsammans med årets JSM-segrare i klassen.

Hur gick det då för vår blå Modesty? Jo minsann, i Joop Som-
horsts erfarna händer seglade hon in på en hedrande tredjeplats 
så nu vet vi vad vår båt går för, nu är det upp till oss att se till att 
Team Modesty börjar klättra i kvällsseglingarnas resultatlistor.

Vid pennan
Anna Karin Theelke

SM för IF

Pontus Rosberg

Segerdoppet

Prisceremoni
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Söndagen den 10 september avgjordes DM för Upp-
land Gästrikland i Sigtuna. Vädret var strålande och 
vinden pendlade mellan 5- 10 m/s vilket gjorde seg-
lingen krävande och spännande för de som var på 
plats. På kryssen fick besättningarna burka för glatta 
livet och på slören planade Fevorna stundtals fram i 
hastigheter över 13 knop. 

Vinnare Erik och David Wahlberg (GSS), Tvåa Philip Urtel Carlbom och Ebba Ettemo (USS), 
trea Nils Atthoff och Eskil Söderman (UKF). 

DM silver i Feva

Med ett JSM brons och ett DM Silver i Feva har Ebba och Philip 
alla anledningar att vara nöjda. Med på bilden är även Jonas Et-
temo som slutade på 5:e plats på DM i klass Laser Radial.  
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Jag svävar, åhå....

Den 28 februari 2016 var en härlig vinterdag och jag begav mig 
ut på en tur på långfärdsskridskor på den plogade banan till 
Hammarskog. Det var många som gjort detsamma. För min del 
så slutade dock färden mindre bra då jag fastnade med skridskon 
i en spricka och ramlade så olyckligt att höftkulan gick sönder. 
Till all lycka blev jag dock väl omhändertagen av några ungdo-
mar som larmade 112 och efter en stund så kom den - Sjörädd-
ningens svävare med änglarna Camilla och Pelle. Det blev en 
färd liggandes på en enkel bår in till Skarholmen där ambulans 
väntade. Färd till Akuten och dagen efter operation och ny höft-
kula inopererad. Camilla besökte mig på sjukhuset och utlovade 
en ny tur med svävaren när jag var återställd.

Drygt ett år senare, den 26 mars 2017, var det så dags. Årets hit-
tills varmaste dag uppmättes den dagen i Uppsala (20,2 grader). 
Men man är välklädd för färden med overall, underställ och flyt-
väst. Skidglasögon är också ett bra tillbehör. Vi klev på svävaren i 
USS hamn och utrustade så gav vi oss iväg Camilla och jag. Det 
blev en härlig tur Skarholmen-Hammarskog tur och retur. Vil-
ken skillnad att få sitta upp och slippa ligga på bår! Visst är det 
bullrigt men en fantastisk känsla att åka omkring på isen totalt 
ensamma. För den här vårisen är inte rekommendabel för männ-
iskor att vistas på. Efter avslutad färd njöt vi av hamburgarna på 
USS solskensgrill!

Och någon dag senare gick isen upp på Ekoln…

Ewa Hjertsén

På bilderna förutom jag är det Camilla Liljegren.
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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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

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 1/1 – 31/3

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

Familjedag På Klinten Maj

Båtloppis På Varvet Maj

Sjölekis För ungdomar Juni

Öppen Hamn Uppsala Hamn 6 Juni

Vår-Eskader Uppsala - Klinten Juni

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

Juni

Midsommarafton Fest på Klinten Juni

Gubb- & 
Gum-segling

Midsommardagen vid 
Klinten

Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna  
(1 vecka) 

Juni/Juli

Klinten-läger Seglarläger för 
ungdomar 

Juni/Juli

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 USS 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.

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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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 14 augusti

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

Under våren fram till sjösättningen brukar det vara 
en hel del ändringar i vaktlistan vilket gör att den blir 
inaktuell ganska fort. 
För att få en bättre uppdaterad vaktlista kommer vi 
att skicka ut vaktlistan med e-post ca 1 - 2 veckor före 
sjösättningen.

Om ni har ändrat e-postadress - anmäl detta via e-post 
till adress kassor@uss.nu

Vaktlistan kommer även att finnas i klubbhuset.

Jan Hoffman och Bo Anjou

Vaktlistan 2017



posttidning 
retur till:

Upsala Segel Sällskap
skarholmsvägen 2  

756 53  uppsala
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Sverige

porto betalt

Välkomna till vår butik! 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33
018 - 265 55 35

#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Här hittar du ett fullt sortiment av alla sorters bakverk!

Mån - Fre 
08:00 - 18:00

Lördag 
10:00 - 17:00

Söndag 
11:00 - 16:00

Tullhuset SPA
Uppsala

ZOUL FISH SPA   ANTEIA MASSAGE   HÄRLIGA HÄNDER.   .   


