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Kontaktpersoner - Område Kontaktpersoner - Funktion
Område - Ämne Klubbhuset
Expedition 2022: 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. 
Frågor köplats/hamnplats.
Uppsägning medlem/varv/hamn.  
Blankett finns på wwwuss.nu-föreningen-medlem
(Blankett finns även i klubbhuset)

sekr@uss.nu
sekr@uss.nu

hamn@uss.nu

0702 - 39 64 06
Båthus

Allmänna frågor. 
 

Vakant

El - hamnen och varvet
Vid el-fel.

Elansvarig
Allan Magnusson
0730 - 38 96 27

Eskader - vår och höst
Allmänna frågor.

Klubbmästare
Annicka Lavemark

0760 - 25 50 65
Hamn

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

Hamnchef 
Jan Hoffman

0706 - 93 99 31
Hamnvakt

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

Vaktchef 
Jan Hoffman

0706 - 93 99 31
Intendentur

Klubbhus. Lekplats. Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Kjell Nyberg 

0706 - 34 80 02
Issegling

Allmänna frågor. 
Isseglingsansvarig 

Kjell Mattsson 
0705 - 79 43 45

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Jonas Ettemo

0704 - 45 02 22
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
Kran

Vilka får använda/sköta kranen?
Hur tung båt får man lyfta?

Kranskötare
Thomas Wärngren  

0705 - 67 01 54
Kvällssegling

När sker seglingen? 
Se hemsidan.

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

Miljö
Helena Fornstedt
0765 - 46 04 27

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

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

Infoansvarig
Leif Theelke

0730 - 29 35 59
Ungdomssegling

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

Ungdom
Per Ek

0707 - 48 88 67
Utlåning båtar

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

Ungdom
Per Ek

0707 - 48 88 67
Varv

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

Varvschef 
Göran Bolin

0705 - 17 07 16

Styrelsen Namn E-post / Telefon
Ordförande Magnus Johannesson ordf@uss.nu 

0790 - 75 24 54
Vice Ordförande Olle Jarstad vordf@uss.nu

0703 - 32 66 01
Kassör Karin Johannesson kassor@uss.nu 

0721 - 73 00 20
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu

0705 - 27 78 44
Sekreterare 
Suppl

Nils Iggström sekr@uss.nu
0730 - 84 25 00

Informationsansvarig Leif Theelke infoansv@uss.nu 
0730 - 29 35 59

Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu
0765 - 46 04 27

Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu 
0760 - 25 50 65

Klubbmästare
Suppl

Yvonne Strandell klubbm@uss.nu 
0708 - 90 81 50

Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
0706 - 93 99 31

Hamnchef
Suppl

Jan Ohlsson hamn@uss.nu 
0767 - 12 63 83

Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu 
0705 - 17 07 16

Varvschef
Suppl

Thomas Wärngren varv@uss.nu 
0705 - 67 01 54

Intendent Per Rang intendent@uss.nu 
0766 - 27 66 56

Intendent 
Suppl

Vakant intendent@uss.nu 

Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu 
0706 - 35 45 00

Klintenchef 
Suppl

Lars Sjölund klinten@uss.nu 
0702 - 30 38 71

Kappseglingsansvarig Staffan Eklund kapps@uss.nu 
0706 - 55 14 44

Kappseglingsansvarig 
Supp

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

Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu
0707 - 48 88 67

Ungdomsansvarig
Supp

Algot Andersson ungdom@uss.nu
0725 - 25 90 44

Funktionärer övriga
Dataansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu 

0705 - 93 09 04
Isseglingsansvarig Kjell Mattsson issegling@uss.nu 

0705 - 79 43 45
Klubbhusvärd Eva Rang klubbhus@uss.nu 

0708 - 27 55 00
Klubbhusvärd Eleonore Bertze klubbhus@uss.nu 

0706 - 34 13 48
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu 

0705 - 67 01 54
Plangruppen Lars H Ericsson plan@uss.nu

0708 - 21 69 36
Redaktör Toomas Sütt tidn@uss.nu 

0730 - 57 60 22
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu

0768 - 81 61 80
Vaktchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 

0706 - 93 99 31
Webbansvarig Klas Elwinger web@uss.nu

0727 - 31 22 11
Veteranskeppar-
ansvarig

Åsa Simonson veteran@uss.nu
0708 - 24 04 02w

Veteranskeppar-
ansvarig

Birgit Wredh veteran@uss.nu
018 - 71 33 91
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Manusstopp nr 1 

16 februari

Ansvarig utgivare 
Magnus Johannesson

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

Tel. 0702 - 239 64 06
© Upsala Segelsällskap.

Omslagsfoto: 

www.uss.nu 

Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu
El Allan Magnusson el@uss.nu
Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu
Informationsansv Leif Theelke infoansv@uss.nu
Issegling Kjell Matsson issegling@uss.nu
Intendent Per rang intendent@uss.nu
Kappseglingsansv Staffan Eklund kapps@uss.nu
Kassör Karin Johannesson kassor@uss.nu
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Elenore Bertze klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Kvällssegling Erik Mattsson kvallsegl@uss.nu

Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu
Ordförande Magnus Johannesson ordf@uss.nu
Plangruppen Lars H Eriksson plan@uss.nu
Redaktör Toomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu
Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu
Webbadministratör Klas Elwinger web@uss.nu
Veteranskepparansv Åsa Simonson veteran@uss.nu
Vice Ordförande Olle Jarstad vordf@uss.nu

Officiella e-post adresser
Funktion Namn E-post Funktion Namn E-post

BAS-K
Du loggar in i BAS-K via länk på USS hemsida eller
https://bas.batunionen.se Efter att ha loggat in med lösen-
ord eller bankID kommer du till ”Min sida” här kan du 
kontrollera dina uppgifter och även begära rättning om 
något skulle vara fel.
Mycket är kopplat via din mailadress, därför är det extra
viktigt att den är korrekt.
För att begära ändring av uppgifter klickar du på länken
”Begär ändring av uppgifter”. Rätta det som behövs och 
klicka sedan på ”spara” knappen.
Även båtuppgifter kan redigeras. (s 11)

Nås du inte av månadsmailen från USS?
I mitten av varje månad skickar USS ut ett kort mail till alla 
medlemmar över 16 år.

I det informeras det kort om vad som händer den kommande 
månaden i USS. Vi har fått en väldigt positiv respons på detta, 
men det verkar som vissa inte nås av dessa utskick!  
Det har nu varit ett antal fall där det i loggen står att 
meddelandet har levererats, men mottagaren hävdar att det ej 
kommit något.

Om du är en av dom som inte nås av mail meddelanden från 
klubben kan du göra följande.

Kontrollera skräpposten i din mailbox, ligger det meddelanden 
från ”noreply@app.batunionen.com” markera det då och ange 
att det inte är skräppost.

Skicka ett meddelande från den mailadress du använder och 
vill att USS ska använda för att kommunicera med dig till 
infoansv@uss.nu 

Ange då också ditt namn så kontrollerar jag i systemet att vi har 
rätt uppgifter.

Mvh Infoansvarig Leif Theelke
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Vid RodretVid RodretVid Rodret

östen inleddes med en mycket tragisk händelse i Upsala Segelsällskap. Vår allt i 
allo och mångåriga styrelseledamot Bo Anjou lämnade oss efter en tids sjukdom. 
Bosses kunskaper och erfarenheter i sin mångåriga centrala roll i USS har borgat 
för en kontinuitet och trygghet för USS. Hans genuina känsla för medlemmarna 
och Upsala Segelsällskap är utöver ett föreningsengagemang man är van vid. Bosse 
var spindeln i nätet och som medlem eller funktionär kunde man alltid vända sig 
till Bosse och få det stöd, råd eller hjälp man behövde. Bosse var en sann älskare 
av Upsala Segelsällskap och hans engagemang, mångåriga och ovärderliga insatser 
som huvudadministratör och kassör i USS har haft och kommer att ha fortsatt stor 
betydelse för sällskapet.

H

Medlemsmötet hösten 2022
Medlemsmötet på hösten är extra trevligt då vi uppmärksammar 
medlemmar som gjort fina insatser för USS. I år kallade vi till 
USS fyra nya hedersmedlemmar som i flera år gjort betydande 
insatser som ledare för vår ungdomsutveckling, suveränt 
engagemang och underhåll av våra båtar och kanonfina 
seglingsresultat. Att två ungdomar sällade sig till denna skara 
var fantastiskt roligt. Många vandrings- och ungdomspriser fick 
sina nya ingraveringar och utdelningar. USS är en framgångsrik 
seglarklubb och våra SM-guld 2022 i RS Feva, IF-båt och 
Neptunkryssare fick också sin uppmärksamhet. 

Kvällen avslutades med en filmförevisning från sommaren 1992 
där flera av USS olika verksamheter fanns med. Ett gediget och 
tålmodigt filmredigeringsarbete av Ingemar ”Inkan” Nilsson och 
Ulf Carlbom gav oss en fin upplevelse på duken. 

USS Årets klubb 2022
Vid Svenska Seglarförbundets seglarträff i Södertälje helgen 19-
20/11 2022 fick Upsala Segelsällskap utmärkelsen 
Årets klubb 2022. Det är ett av de finaste omdömen och 
utmärkelser man kan få som klubb när Riksidrottsförbundets 
specialistidrottsförbund delar ut detta till USS. Det känns som 
en krona på verket för de fina insatser som våra ledare och 
ungdomar har presterat detta år. Man blir extra stolt att vara 
USS:are. 

Årsmöte
Förberedelserna för årsmötet i mars 2023 har påbörjats. 
Våra funktionärer gör ett fantastiskt fint arbete och årets 
verksamhetsberättelse kommer på ett bra sätt att beskriva detta 
samt en god ekonomi för USS.  Planering för verksamhet och 
budget 2023 och USS planering på lite längre sikt pågår med 
flera utmaningar och utvecklingsområden som vi får återkomma 
till. 

Överläggningar med kommunen
USS har en pågående dialog med kommunen angående våra 
arrenden och Skarholmens utveckling. 
Vid senaste mötet med kommunen 22-10-10 fick vi information 
från kommunen att ärendet förslag till direktiv för Skarholmens 
utveckling fått backning till kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott. Man anser att förslag till ekonomi måste 
utredas ytterligare. För vår egen del behöver vi i den fortsatta 
dialogen tydliggöra våra framtidsplaner, både för oss själva men 
också för att ha framgång i våra intressen när det gäller arrenden 
och Skarholmens utveckling samt för våra möjligheter att erhålla 
bidrag.  
Dialogmötena förs i en god anda och vi ser positivt på våra 
fortsatta överläggningar med kommunen samt med övriga 
båtklubbar vid Skarholmen. 
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Ny hemsida USS
Vid styrelsemötet 2022-11-08 visade informationsansvarig Leif 
Theelke förslag till första utformning 
av ny hemsida USS. Det fick ett positivt gensvar av styrelsen. 
Ytterligare arbete återstår innan den nya hemsidan i mitten 
på december beräknas ersätta nuvarande hemsida. Vi vill hitta 
former för att få in synpunkter från medlemmar och andra när 
den nya hemsidan varit i bruk ett tag. 

Årets upptagning och torrsättning av båtar
Varvschef Göran Bohlin med funktionärer hade planerat, 
förberett och genomförde årets upptagning av våra båtar mycket 
bra och tryggt som vanligt. Ett fint reportage i UNT från 
upptagningen var roligt att ta del av. Nu är det viktigt att vi har 
märkt upp våra båtar ordentligt och att vi under vintern med 
jämna mellanrum tittar till båtar och uppställningar.

Karin och jag har nu fått information från Henån och Elvström 
Sails att våra nya segel till Filippa är klara. Det blir en fin 
julklapp i år tillsammans med den stickade tröjan.

Magnus Johannesson 
ordförande

USS aktiviteter under året.

Våren Anm Tidpunkt

Vakt- och 
aktivitetslista

Läggs ut 
1 januari 12:00 

Jan - febr

Styrelsemöten 10 
ggr/år

Jan - dec

Expedition Tisdagar 19-20  
se datum på hemsidan

Jan - dec

USS-Aktuellt Nr 1 Feb
Båtmässan Älvsjö Mars
Årsmöte Årsmötet hålles mellan 

1/1 – 31/3
Jan - Mars

Solskensgrill Klubbhuset Mars
Hjertmans Klubbdag April
Sjösättning Flottsundsvarvet April - Maj

Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar April - Juni
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
April - Juni

USS-Aktuellt Nr 2 Maj
Medlemsmöte Två ggr/år  

(maj & november)
Maj

Familjedag På Klinten Maj
USS-regattan  606, Nepp, IF, Starbå-

tar, Finn
Juni

Midsommarafton Fest på Klinten Juni
Gubb- & 

Gum-segling
Midsommardagen vid 

Klinten
Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna 
(1 vecka) 

Juni/Juli

Hösten Anm Tidpunkt
Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar Aug - Sept
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug
Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / 

Klinten
Aug

Klubbmästerskap USS KM Aug
USS-Aktuellt Nr 3 Sept
Upptagning Flottsundsvarvet Sept
Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år
(maj & november)

Nov

USS-Aktuellt Nr 4 Dec
Lucia-PUB Pub Dec
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KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen
V = Varvet
S = Kryssarklubben
T TeamsKalender Jan – Mars

Årskalender för USS styrelse 2023. Utförd 2022-10-02. nils@iggstrom.com www.uss.nu
60+ (on m fl) samt Ungdom (ti, on, to m fl) ej angivna. UG = Upplands-Gästriklandsserien.

⌂ = klubbhuset uthyrt

S  1 Nyårsdagen V-lista ut O  1 O  1 V-lista in. Exp. 19-20 L  1 M  1 Första maj T  1 Kv-seg ESK
M  2 1 T 2 T  2 S  2 T  2 Styr-m. 18.30 18 F  2

T  3  F  3 F  3 M  3 ⌂ SXK Klubbafton 19 14 O  3 Exp. 19-20 Bes. Kranar L  3

O  4 L  4 L  4 Arb.helg Klinten T  4 Ms-stop USS-akt T  4 Kv-seg ESK S  4

T  5 Trettondedagsafton S  5 S  5 Arb.helg Klinten O  5 Exp. 19-20 F  5 M  5 23 
F  6 Trettondedag jul M  6 6 M  6 ⌂ SXK styr-m. 19 10 T  6 L  6 Sjös 6+7, Race/Trän. USS T  6 Sveriges nationaldag

L  7 T  7 T  7 Styr-m. 18.30 F  7 Långfredagen S  7 Sjös 5, Race/Trän. USS O  7 Exp. 19-20
S  8 Ms-stop USS-akt O  8 O  8 L  8 Påskafton M  8 19 T  8 Kv-seg ESK
M  9 2 T  9 T  9 S  9 Påskdagen T  9 Kv-seg USS F  9

T 10 F 10 F 10 M 10 Annandag påsk 15 O 10 Medlemsmöte, nya medl. L 10 Grundig Cup M-strand
O 11 L 11 L 11 T 11 Styr-m. 18.30 T 11 Kv-seg ESK S 11 Cup M-strand, SXK Vårkv.
T 12 S 12 S 12 O 12 Exp. 19-20 F 12 USS-akt. 2/22 Allsv 1 M 12 Styr-m. 18.30 24 
F 13 M 13 7 M 13 11 T 13 L 13 Sjös 8, Allsv 1, Arb. Klinten T 13 Kv-seg USS
L 14 T 14 T 14 F 14 S 14 Allsv 1, Arb. Klinten O 14 Exp. 19-20
S 15 O 15 Exp. 19-20 O 15 L 15 M 15 Varvsstäd, ⌂ SXK styr-m. 1920 T 15 Kv-seg ESK
M 16 ⌂ SXK Klubbafton 19 3 T 16 USS-akt. 1/23 T 16 S 16 T 16 Kv-seg USS F 16 Allsv 2
T 17 Styr-m. 18.30 F 17 Budget- och planeringsresa F 17 Kapps. Fest M 17 16 O 17 Exp. 19-20 L 17 USS-reg, Allsv 2, JSM, Arb. Kl.

O 18 L 18 Budget- och planeringsresa L 18 T 18 T 18 Kristi himmelsf. Kv-seg ESK S 18 USS-reg, Allsv 2, JSM, Arb. Kl.

T 19 S 19 S 19 ⌂ Solskensgrill 13.00 O 19 Exp. 19-20 F 19 M 19 JSM. Seglarsk. 25 
F 20 M 20 ⌂ SXK Klubbafton 19 8 M 20 ⌂ SXK Klubbafton 19 12 T 20 L 20 Saltsjöbadsreg. T 20 Kv-seg USS. Seglarsk.
L 21 T 21 T 21 F 21 Sjös 1+2+3+4* S 21 Saltsjöbadsreg. O 21 Exp. 19-20. Seglarsk.
S 22 O 22 O 22 Exp. 19-20 L 22 Sjös 1+2+3+4*  Bry. Klinten M 22 21 T 22 Seglarsk.
M 23 4 T 23 T 23 S 23 Sjös 8 T 23 Kv-seg USS F 23 Midsommarafton

T 24 F 24 Ans. Lokstöd F 24 M 24 17 O 24 Exp. 19-20 L 24 Midsommardagen

O 25 Exp. 19-20 L 25 L 25 Årsmöte 16.00 T 25 T 25 Kv-seg ESK S 25

T 26 S 26 S 26 O 26 Exp. 19-20 F 26 M 26 Vuxenkurs 26 
F 27 M 27 9 M 27 T 27 L 27 Pingstafton T 27 Vuxenkurs
L 28 T 28 T 28 Styr-m. 18.30 13 F 28 S 28 Pingstdagen O 28 Vuxenkurs
S 29  O 29 L 29 M 29 22 T 29 Vuxenkurs
M 23 5 T 30 S 30 Valborgsmässoafton T 30 Kv-seg USS F 30 Vuxenkurs
T 31 Budgetunderlag F 31 O 31 Exp. 19-20

*Varvsgrill 11-13

Färger: Medlem  Styrelse  Tidning  Klinten  Klubbhuset

 Juni 2023

Veckonr.se

 Januari 2023  Februari 2023  Mars 2023  April 2023  Maj 2023
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- Service & Reparationer
- Försäkringsskador
- Motorbyten
- Montering bogpropeller
- Montering elektronik
- Vinterförvaring
- Reservdelar

018 - 55 20 20    www.rmarine.se    info@rmarine.se

Uppsala/Skarholmen

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

 
Blanketter för

Ansökan
och

Uppsägning
av

Hamn / Varvsplats

finns som PDF på: www.uss.nu
Vi frågade några seglare vad de 

tyckte var roligast med sprinten: 

Det roliga med tävlingen var att testa på sprint. Det var 
häftigt att få byta båtar ute på vattnet. Att segla J 70 och ta 
ansvaret själv var både kul och lärorikt. 

Vi fick en jättebra kontakt med övriga seglare mellan racen 
och det blir kul att träffa dom på nästa tävling. Kajsa Lotta 
Ölmestrand, USS

Jag tycker att det var roligt att vi fick segla J/70 och lära oss 
att samarbeta med folk som vi inte kände, och att det kom 
folk från andra klubbar och andra delar av Sverige. Sara Ek, 
USS

Jag tyckte att det roligaste var att få segla j70. Thea Uhlin, 
BBS

De korta och intensiva racen och få vilopausen mellan racen 
och ha roligt i följebåtarna. Simon Uhlin, BBS

Det bästa var att det var så härlig stämning även mellan 
racen, att få testa J70 och att lära sig mer om Fevan. Agnes 
Lilja och Viktoria Marik, KOJK

Sid 12

Solskensgrill
vid

klubbhuset
19 mars kl 10:00
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Kv 8

Kv 5

Kv 5

Kv 5

Kv 4

Kv4

Kv 4

Kv 1

Kv 2

Kv 6

Kv 7 Kv 7

Kv 3
Kv 2

0 10 20 30 40 50
m

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

Kvarter 5  25 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  25 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  26 sept kl 07:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3,  1 okt  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3,  2 okt  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  3 okt kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  9 okt  kl 07:00 - 17:00

Chef Göran Bolin 0705 - 17 07 16
Chef vice Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 1 Diddi Fors 0705 - 25 88 01
Kvarter 2 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92
Kvarter 3 Jan Pettersson 0709 - 11 93 02
Kvarter 4 Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 5 Martin Signeul 0703 - 82 81 81
 Stefan Signeul 0703 - 28 53 33
Kvarter 6 och 7 Swanthe Lindgren 0706 - 50 65 05
Kvarter 8 Tomas Candert 0705 - 78 78 84
Miljöstation Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kranskötare Tomas Candert 0705 - 78 78 84
Kranskötare Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kranskötare Jan Lundmark 0706 - 59 50 89

Varvsgruppen

Upptagning 2021 

Rampen bör ej nyttjas 
under sjösättningsda-
garna.

Märkning
• Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn 

och aktuellt telefonnummer väl synligt. Märkningen är en 
säkerhetsåtgärd för medlemmarna om något skulle hända, 
och inte minst viktigt för att underlätta städning/vår och 
utställning/höst.

• Omärkta, kvarvarande master kommer att lyftas bort efter 
sjösättning/upptagning för ev skrotning.

• Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta 
med namn och telefonnummer. Spridare skall vara avmon-
terade. Inga master får ligga kvar på bockarna utanför mast-
skjulet. De bör flyttas snarast möjligt. Varvsgruppen kommer 
att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsan-
ordningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren 
kontaktas för åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande av vinkelslip på var-

vet gäller reglerna för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsät-
tande. Glöm ej brandsläckare.

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

• Används värmefläkt i båten skall den vara bevakad vid an-
vändning och får inte lämnas påslagen över natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat som skall användas för olja och 

glykol.
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta batterier till 

återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver du el i större omfattning. Kontakta varvschefen för 

ett avtal om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på listorna i pärmen som 

finns i klubbhuset.

Att tänka på när Din båt står på varvet:

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. 

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

Sjösättningstider

Tider  sätts upp på varvets anslagstavlor  
ca 2 - 3 veckor före sjösättning

Kvarter 8   23 april kl  08:30 - 17:00
Kvarter 1,2,3,4 28 april  kl  08:30 - 17:00
Kvarter 1,2,3,4 29 april kl  08:30 - 17:00
Kvarter 6,7   6 maj kl  09:00 - 16:00
Kvarter 5,6    7 maj  kl 08:30 - 15:30

Preliminära datum/tider 
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20% rabatt på alla  
sjölivskurser för dig som är  
medlem i USS*.
* Anges vid anmälan. Gäller på kursavgiften,  
kan ej kombineras och endast kurser i Uppsala.

Skaffa kunskaperna du behöver för en säker och rolig båtfärd!

Läs mer och anmäl dig på www.medborgarskolan.se 
eller ring oss på 010-15 75 200. 

Årsmöte
25 mars
kl 16:00

Väl mött i klubbhuset

Styrelsen
www.uss.nu

Silver Eagle 630 CC Göransson 
Inga-Lill

Silver Hawk 520 Mattsson 
Gustaf

Silver Hawk 540 Mani Kevin
Ski Nautiqe Signeul Martin
Snipa Elgh Peter
Snipa Mahan Diaz Douglas
Solö Lyx II Strautmanis Arturs
Sportman 400 Wiklund Olle
Stjärnbåt Weekend Lundegren 

Henrik
Storebro Solö Ruff Thurfjell 

Lennart
Sty 485 Ettemo Jonas
Stålbåt 1300 Wärngren Thomas
Sundancer 270 Teya Mehmet
Sunquest Hägg Johannes
Targa 33 Olofsson Anders
Terhi Appelgren Magnus
Terhi 385 Mårtensson Olle
Terhi 520 Ht Ohlsson Mårten
Tresfjord 29 Södergren Anders
Uttern Attelind Anders
Uttern 430 Molinder Emil
Uttern 450 Moreno Rubilar 

Agustin
Uttern 5000 DC Wirén Lars
Uttern 520 Kreuger Helén
Uttern 520 Lundqvist Anders
Uttern 5200 DC Axelsson 

Torbjörn

Uttern 5500 Bergh Svante
Uttern 690 Magnusson Allan
Uttern D55 Fehn Sofia
Uttern T55 Wikström Mikael
Väddösnipa Nyberg Stefan
Västkustsnipa Berner Harald
Yamarin Norström Robert
Yamarin 495 Skog Torbjörn
Yamarin 5910 Karlsson Thomas
Yamarin 59HT Carlgren Jan
Yamarin 6110 DC Jarnmo Leif
Yamarin 650 Ahlgren Tobias
Yamarin 75 Cross Samuelsson 

David
Yamarin 76DC von Knorring 

Fredrik
Yamarin BR 5220 Löhf Göran
Örnvik 530 Thörn Pär
Örnvik 540 Gåveby Magnus
Örnvik 565 Andersson Christer
Örnvik 880 Olhans Mats
Husbåt Högström Kristoffer

50 USS Kalender 2020

USS Klubbhus. Uppfört 1989.

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 mm. 

Försäljning av vimplar och klubbnycklar mm sker 
också vid dessa tillfällen. Märken till mössa och ka-
vaj kan du köpa för 100 kr/st.

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

070-239 64 06

Hamngruppen
Hamnchef  Jan Hoffman  0706939931
Hamnchef  vice Jan Olsson  0767126383
Brygga 100  Börje Claesson  0706975304
Brygga 200  Mikael Waldenvik  0705888805
Brygga 300  Abel Soto  0739975795
Brygga 400  Jan Olsson  0767126383
Brygga 500  Hans Pierrou  0705555310
Brygga 600  Stanley Mahan  0736944669
Brygga 700  Mikael Andersson  0703599477
Brygga 800  Mikael Andersson  0703599477
El hamnen  Allan Magnusson  0730389627

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
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Bo Anjou, Uppsala Segel Sällskaps kassör med 
imponerande många tjänstgöringsår, har den 9 
oktober 2022, efter en längre tids sjukdom avlidit. 
Till stor sorg både för familjen och alla vi som 
hade förmånen att känna Bosse. Han var ingen 
aktiv kappseglare men som föreningsadministratör 
tillhörde han den absoluta eliten. Han jobbade 
inte bara med de ekonomiska frågorna utan 
med alla andra frågor som hörde samman med 
ekonomin. Till det hörde administrationen 
för tilldelning och uppsägning av hamn- och 
varvsplatser och de därtill hörande ekonomiska 
ändringarna för medlemmar och föreningen.

Flitigt närvarande vid sällskapets expeditionstider 
var ett kännetecken för Bosse!

Gunilla och jag har många gånger haft glada 
stunder på sjön med Bo och Anita, både på 
klubbholmen Säbyklint och vid eskaderseglingar 
till Roserberg och andra sköna naturhamnar i 
Norra Mälaren. 

Ett överraskande möte som vi särskilt minns, 
efter det att vi sålt vår Semona, är när Gunilla 

och jag bestämt oss för att bilsemestra till Kalmar 
en sommar, med två nätter på hotell i Kalmar. 
Dagen efter att vi installerat oss på hotellet körde 
vi ut till Borgholm på Öland och parkerade nära 
gästhamnen. Det här var utanför den intensiva 
semestertiden och det låg endast EN segelbåt 
i gästhamnen. Anjous Vega med USS-vimpel i 
masten!

Vi förstod att Bo och Anita var uppe i stan och 
höll utkik under vår följande stadspromenad. 
Vi såg på avstånd att Bo och Anita gick in på 
konditoriet och följde osedda efter, placerade 
oss bakom dom i kön, knackade på Bo:s axel 
och frågade om vi kunde fika tillsammans. Det 
blev som vanligt en trevlig stund och vi kom 
överens om att senare på kvällen träffas inne i 
Kalmar gästhamn för senare restaurangbesök. Det 
blev som jag minns en sen kväll i ett underbart 
sommarväder.

Vi ”mannar reling” för Bo Anjou, och minns 
honom med stor saknad!

Ingemar ”INKAN” Nilsson

Minnesord: Bo Anjou
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Som	USS	medlem	ska	du	nu	ha	fått	uppgifter	om	dit	inloggnings	konto	till	USS	nya	administrativa	
system	via	e-post	.	Har	du	inte	fått	någon	e-post	om	detta	är	det	möjligt	att	det	kommit	i	din	
skräppost,	det	kan	också	vara	så	att	klubben	inte	har	tillgång	till	aktuell	e-post	adress	för	dig.		

Har	flera	familjemedlemmar	samma	e-post	adress	registrerad	så	har	det	också	kommit	flera	mail	till	
samma	adress.	

Mycket	kan	du	lösa	själv	genom	att	logga	in	i	Bas	och	via	länken	på	medlemssidan	begära	ändring	av	
person	och/eller	båtuppgifter.	

Det	går	också	att	skicka	ett	mail	till	klubbens	Bas	support	bas-k-support@uss.nu		
	
Under	Expeditionstid	kommer	vi	också	att	kunna	hjälpa	till	både	på	expeditionen	i	klubbhuset	och	via	
telefon	070-239	64	06	(se	hemsidan	www.uss.nu	för	öppettider)	

Med	vänlig	hälsning	USS	administration	

	

	

Se hemsidan för ytterligare information. (uss.nu)

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

Nytt för 2023 
Du kan boka din vaktnatt direkt i USS administrativa system. 
Detta kommer att var möjligt under januari och februari , 
sedan läggs vaktpärmen ut i klubbhuset för manuell bokning 
som tidigare.

Gör så här:

1)  Gå in i BAS, (Båtunionenens Administrativa   
 System).

  bas.batunionen.se. Det finns också en länk från   
 hemsidan www.uss.nu till Bas-k

2)  Logga in med användarnamn eller Mobilt BankID,  
 skanna QR-kod.

  För att logga in med bankID måste hela ditt   
 personnumret vara registrerat i Bas-K 

  Vid problem med inloggning kontakta  
 bas-k-suport@uss.nu.

3)  Gå in på ”Min sida Upsala Segelsällskap”.

4)  Välj flik ”schema”. (5:e från vänster).

5)  Välj schema. ”Hamnvakt 2023”.

6)  Välj månad och datum, glöm inte att trycka på sök.  
 Välj boka. Spara bokningen.

7)  Du får en bekräftelse via mail.

Lycka till.
Vaktchefen

vaktnatt
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För några år sedan togs initiativ till att skapa ett större 
intresse för USS klubbmästerskap, som inte längre 
lyckades samla tillräckligt många deltagare. En idé var 
att göra det i samarbete med ESK, som också hade 
ett vikande intresse för sitt KM. Lösningen blev att ta 
deras, sedan många år etablerade Sprintcup och göra 
om den till ett gemensamt KM. 

Efter en del planerande så bestämdes det att tävlingen 
skulle seglas med tillhandahållna båtar i två båtklasser, 
2-Krona och 606, där alla deltagare skulle segla båda 
klasserna. Sprintformatet innebär att man seglar 
många men korta race, där ett race kan vara 12 till 18 
minuter. Känns igen från bland annat Allsvenskan i 
segling. Mellan racen byter lagen båtar och klass.

 Efter grundomgången, som brukar vara 14 till 18 
race, seglas en finalomgång om 2 race, dit de 6 bästa 
besättningarna från grundomgången går. För att göra 

seglingarna intressanta även för mer ovana seglare så 
seglas båda klasserna utan spinnaker och med 2 eller 
3 personer i besättningen. 

Tanken är också att seglingarna skulle vara så 
landnära som möjligt, dels för att korta tiden mellan 
besättningsbytena men även, och inte minst, för att 
göra evenemanget så publikt som möjligt. 

Första året tävlingen genomfördes i sitt nya format 
var 2019. Det årets seglingar genomfördes med 4 
båtar i varje klass, vilket visade sig vara för få, då 
antalet seglingar per lag blev lite för få. Så redan året 
efter så blev det 6 båtar i varje klass. 

Tävlingarna genomförs utanför ESK:s hamnområde 
mot Uppsala Näs-viken med start från land. Det 
brukar bli 14 till 16 starter samt 2 finalseglingar jämt 
fördelade på båda klasserna.

Årets upplaga gick av stapeln söndagen den 16 

Sprintcupen och klubbmästerskapet 2022
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oktober. Dagen bjöd på fina förhållanden med 
måttliga till friska vindar från syd till sydväst och med 
uppehållsväder. Det var 18 lag anmälda som skulle 
göra upp vilka som skulle bli vinnare i Sprintcupen. 
Bästa lag från respektive klubb skulle dessutom få 
titulera sig årets klubbmästare. 

Efter 14 fina seglingar i grundomgången så hade 6 
lag kvalificerat sig till de två finalseglingarna, vilka 
genomförs med en segling i var klass. Följande 
lag gick till finalomgången: Fredrik Mattson och 
Christer Olsson; Gustav och Hanna Holst; Louise 
och Olivia Lindkvist; Mats Wahlberg och Kajsa-Lotta 
Ölmestrand; Mats och Cajsa Rimmö; Oskar och 
Sixten Röös. 

Segrare i Sprintcupen 2022 blev, efter en tät och 
rafflande finalomgång, lag Fredrik Mattsson och 
Christer Olsson tävlande för USS. De blev därmed 
också klubbmästare i USS för 2022. På andra plats 
kom Oskar och Sixten Röös tävlande för ESK, som i 
och med det blev klubbmästare för ESK 2022.

Årets tävlingar fick tyvärr inte någon segrare i JKM, 
då för få juniorlag vara anmälda. Där får vi tänka 
till hur vi ska kunna locka fler juniorbesättningar till 
kommande år.

Tack alla seglare och funktionärer för fint genomförda 
seglingar och grattis till segrarna i Sprintcup och KM. 
Vi ses nästa år.

Seglingsledare för USS

Ulf Wrange

Ps. För den intresserade finns den kompletta resultatlistan 
under kappsegling/resultat 2022 på Upsala segelsällskaps 
hemsida https://uss.nu
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Vid Svenska Seglarförbundets årliga sammankomst Seglarträffen fick Upsala Segelsällskap motta 
utmärkelsen Årets klubb 2022.
Om detta säger Per Ek, ungdomsansvarig i USS
”Svenska Seglarförbundet har över 300 medlemsklubbar. Att USS har utsetts till årets klubb 
är fantastiskt och stort. Den bästa utmärkelsen man kan få eftersom det är något vi gjort 
tillsammans. Stort tack till alla medlemmar som bidragit!”

Upsala Segelsällskap 
 Årets klubb 2022

Motiveringen:
Upsala SS har framgångsrikt återstartat sin verksamhet efter pandemin. 
En ny RS Feva-grupp inledde säsongen med teori och fyspass, och avslutade med samtliga sju 
besättningar på JSM. 
I slutet av säsongen arrangerades en sprintregatta med 22 seglare från sex olika klubbar, 
där besättningsbyten på vattnet bidrog till att seglarna lärde känna varandra och utbytte 
erfarenheter. 
Genom att utbilda tränare, instruktörer, funktionärer och föräldrar har klubben engagerat många 
medlemmar och skapat verksamhet för både unga och äldre. Klubben har också köpt in kite-
utrustning för att bredda verksamheten.
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Klubbens ordförande Magnus Johannesson hälsade alla 
deltagare varmt välkomna innan mötet inleddes med en tyst 
minut för USS mångårige kassör och verkliga allt- i - allo, Bo 
Anjou, som gick bort under hösten efter en tids sjukdom. Bosses 
mångåriga engagemang i och för USS kommer att ha fortsatt 
betydelse för klubben under lång tid framåt.

Därefter presenterades de ändringar i klubbens avgifter som 
är aktuella att besluta om vid årsmötet. Ett förslag som lades 
fram var att juniorer i Ekolns tre segelklubbar, USS, ESK och 
UKF ska erbjudas ett avgiftsfritt medlemskap i USS under sin 
juniortid, upp till 24 års ålder. Mötesdeltagarna hade inget att 
anföra mot förslaget.

Då inga andra frågor anmälts var det så dags att dela ut de 
utmärkelser och hederspriser som ges till medlemmar som 
utmärkt sig under året, på kappseglingsbanorna eller i arbetet för 
klubben.

I år kallade USS fyra nya hedersmedlemmar. Två får 
utmärkelsen för sitt stora engagemang och arbete i klubben och 
två för sina svenska mästerskapstitlar från kappseglingsbanan.

Höstens medlemsmöte hölls den 
16 november i klubbhuset

Per Ek för sitt engagemang och arbete som klubbens 
ungdomsansvarige. Inte minst för sin fantastiska förmåga att 
via idogt och lyckat bidragssökande bidragit till att klubbens 
ungdomsverksamhet utvecklats på ett fantastiskt sätt också på 
ett ekonomiskt plan.

Lars ”Lasse” Bengtsson för sin aldrig sinande entusiasm och 
enorma skicklighet i att underhålla klubbens båtar som används 
av kappseglare och i ungdomsverksamheten. De korta ledtiderna 
i ”Bengtssons båtvarv och fix” har gjort att det sällan står båtar 
oanvändbara pga skada. Dessutom är han en värdefull kraft som 
erfaren seglare som hjälper mindre vana seglare i alla åldrar till 
en trygg utveckling i seglingens konst.

Hannah Lundgren och Ebba Ettemo, som krönte sin 
gemensamma seglingssatsning i RS Feva med ett svenskt 
juniormästerskap i klassen. Denna satsning är ett strålande 
exempel på samarbete över klubbgränserna då Hannah tävlar för 
Ekolns segelklubb och Ebba för USS. Båda är medlemmar i USS 
och har förutom sitt eget tävlande gjort en fantastiskt fin insats 
för att träna och peppa nya Feva-seglare.

Andra seglare som också blivit svenska mästare under säsongen 
men redan är hedersmedlemmar, uppmärksammades med 
blommor och gratulationer.

Svenska Mästare Neptunkryssare: Staffan och Simon 
Eklund, 

Svenska Mästare IF-båt: Pontus Rosberg, Tomas Norberg 
och Anders Fernlund  
Dessa tre sistnämnda var tyvärr inte på plats men firades ändå 
med en applåd.

Som mottagare av årets vandringspriser utsågs följande seglare 
och tränare.

Ungdomssektionens tränings- och flitpris: 
Team Lorax (Kajsa-Lotta Ölmestrand och Sara Ek)

Årets tränare: 
Ebba Ettemo och Benjamin Samuelsson

Uppmuntringspris till ungdom för deras insatser som ledare vid 
läger och kvällsträningar: 
Emilia Melén och Edith Löfving

Årets debutant: 
Team Lorax

USS Träningsseriecup: 
Mikael Gelin och Isak Gelin

KM-sprint: 
Christer Olsson och Fredrik Mattsson.

Magnus Johannesson
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Johan Steffner

Flitpriset: 
Fredrik Mattsson och Kalle Elvström

606 Beginners regatta, ett nyinstiftat vandringspris till vuxna 
mindre vana seglare.  
Johan Steffner, Douglas Spangler, Mattias Pettersson. 
Besättningen representerades av Johan Steffner.

Gubbseglingen: 
Shaun Tolsma

Gumseglingen: 
Sara Hager

När alla priser och utmärkelser delats ut var det Per Nilsons tur 
att informera om den Förarintygskurs som planeras att hållas i 
USS klubbhus under våren och därefter var det dags för fika som 
Klubbmästeriet med Annicka Lavemark i spetsen ordnat.

Efter fikat tog Ingemar ”Inkan” Nilsson vid med sin och 
Ulf Carlboms film om en sommarsäsong i USS i början av 
1990-talet. Den som missade detta tillfälle men vill se denna 
och andra filmer om USS kan hitta dem på USS hemsida under 
fliken Arkiv.
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Äntligen Jättekul att så många kom till 
Oktoberfesten!Några nya medlemmar vågade 
komma och umgås.Trevlig intiativ av vår nya 
medlem Sebastian Brickel som hade med sig 
”smakprov” från Bayern, obazda. Väldigt gott 

Oktoberfesten
tack för det.Stämningen var hög! Alla verkade 
trivas och maten var som vanligt god 52:ans 
smörgåsbutik levererar som vanligt bra mat.Vi 
fick mycket feedback, om hur trevligt det var.

Klubbmästeriet/ Annicka ,Yvonne, Olle och Bosse
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Medborgarskolan Mälardalen  

malardalen@medborgarskolan.se 
 

 

Förarintyg båt - för dig som medlem i USS 
Som medlem i USS får du nu möjlighet att ta Förarintyget, till specialpris!  

Att ha förarintyg är ofta ett krav när man vill hyra båt, såväl i Sverige som i andra länder. 
Förarintyget ger ofta dig som båtägare en förmån på din försäkring av båten. Intyget är dessutom 
ett krav för dig som sen vill ta Kustskepparintyget. Stor eller liten båt - för en säker och rolig båtfärd 
inomskärs ska alla kunna hantera båten! Skaffa dig sjölivskunskaper som du har användning av livet 
ut - se till att ta ditt förarintyg! 
 
INNEHÅLL 
I denna kurs lär du dig grunderna i navigation och sjökortsarbete. Kursledaren varvar teori med 
praktiska övningar. Du kommer bland annat lära dig om:  
· Sjövägsregler 
· Säkerhet till sjöss 
· Sjöväder 
· Sjömanskap och knopar 

UPPLÄGG 
Kursen omfattar två helger i januari–februari, totalt 24 studietimmar (1 studietimme=45 min) 

FÖRKUNSKAPER 
Inga förkunskaper behövs. 

KURSDATUM OCH TID 
Lördag 21/1 kl. 10:00–15:30  
Söndag 22/1 kl.10:00–15:30  
Lördag 4/2 kl.10:00–15:30  
Söndag 5/2 kl.10:00–15:30 

PRIS 
Kursavgift för dig som medlem i USS 1990kr (ord. pris 2495kr). Kursavgiften faktureras av 
Medborgarskolan via mejl ca en vecka innan kursstart. I kursavgiften ingår inte kursmaterial och 
examination. Kursmaterial köper du själv på Hjertmans i Uppsala och examinationen betalas vid 
provtillfället till NFB.  

PLATS 
Kursen hålls i USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala. 

KURSLEDARE 
Per Nilson. För mer information kontakta Per via mejl på per.e.nilson@outlook.com. 

EXAMINATION 
Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha 
tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och 
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Satsningen som gav resultat.
En växande ungdomsverksamhet kräver både förvaltning och 
utveckling. Många ungdomsidrotter står idag inför samma 
problem, nämligen att kunna behålla intresset hos sina 
idrottande ungdomar att fortsätta utöva den idrott man är 
engagerad i.

USS ungdomssektion har under några år satsat kraftigt på att 
öka seglingsintresset hos barn och ungdomar, främst genom att 
utöka verksamheten med seglarskolan i form av fler seglarläger, 
kvällsträningar med olika träningsnivåer, en större och varierad 
segelbåtsflotta samt rekrytering och utbildning av tränare och 

ledare. Satsningen har fallit väl ut i form av ett större antal 
barn och ungdomar som deltagit i träningar, kappseglingar 
och seglarläger. I år har sommarlägren på USS haft över 140 
deltagare.

Hur går vi vidare?
Höstsäsongen 2021 började en grupp ungdomar visa ett ökat 
intresse för att gå vidare och satsa hårdare på ta kappseglingen 
till en högre nivå. Flera av dessa ungdomar hade då både 
lokalt och nationellt deltagit i kappseglingar och behövde nya 
utmaningar både för att gå vidare och inte minst för att inte 

riskera att tappa intresset och därmed 
lämna seglingen.

Önskemål om mer 
kappseglingsinriktad träning i RS feva 
i kombination med klasstränare (RS 
feva)framfördes.

Dessa initiativ, engagemang och 
önskemål togs emot på största allvar 
och givetvis med både glädje och 
uppmuntran.

Fotarbetet drog igång med 
intresseanmälan till ungdomar, 
föräldrar och tränare i USS, ESK och 
UKF.

Därefter samlades alla intresserade 
till ett fysiskt möte i USS klubbhus. 
Där diskuterades målsättning, 
genomförande och eventuellt upplägg 
på kommande verksamhet.

Jag tog kontakt med SSF för att 
diskutera våra planer och ambitionen 
med satsningen. SSF ställde sig 
positivt till mitt preliminära förslag 
och vi kom fram till att en lämpligt 
sätt för denna satsning vore att 
den genomfördes i form av ett 
tidsbegränsat projekt.

Sagt o gjort, nu kör vi!
•Bidragsansökningar skickades in till 
upplands idrottsförbund och till SSF. 
20.000kr beviljades vilket beräknades 
kunna finansiera hela projektet.

•Fyra stycken fevatränare bokades upp 
från 1/4-20/6 för just detta ändamål.

Feva
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•Intresseanmälningar följdes upp och resulterade i 14-16 stycken 
anmälda juniorer. De flesta från USS, ett mindre antal från UKF 
men tyvärr ingen från ESK.

•Båtar lånades in från UKF och från privat håll. Totalt 7 st fevor 
stod nu till klubbens förfogande.

•Informationsmöte med alla inblandade hölls för att kunna 
planera in ett program som passade så många som möjligt.

•Målsättningen med projektet ska vara att få så många som 
möjligt att kunna delta i årets JSM.

Tränarna tar över.
Med dessa förutsättningar kunde tränarna fortsätta på egen 
hand. Ett väl genomtänkt och välplanerat träningsschema 
upprättades för perioden 1/4-20/6.

Första veckorna träffades gruppen 1-2 gånger i veckan för 
teoripass och fyspass. Därefter ägnades ett par dagar åt båtfix för 
att klargöra samtliga 7 fevor för kommande säsong.

När väl träningen på vattnet drog igång så varvades den med 
kvälls- och helgträningar samt flera lokala kappseglingar.

I mitten av maj en träningshelg med en klasstränare från 
fevaförbundet. USS stod som värd och klubbhuset användes för 
kvällsmys och övernattning.

Prestation och resultat.
I början av juni stod det klart att vi hade 7 stycken 
fevabesättningar anmälda till JSM 2022 i Västerås. En fantastisk 

och smått osannolik prestation att på mindre än en halv säsong 
kunna uppnå detta resultat!

Genom gott samarbete, bra planering, tydligt ledarskap och 
ett gediget engagemang kan mycket åstadkommas. Förutom 
den idrottsliga prestationen finns behållningen av god 
sammanhållning, gott kamratskap och vikten av att samarbeta i 
en besättning.

Tack till…
…alla inblandade. Då menar jag våra duktiga juniorer, kunniga 
tränare, engagerade föräldrar, vår välvilligt inställda och positiva 
styrelse på USS, bidragsgivande idrottsorganisationer som SSF, 
UGSF och UIF och även våra uppmuntrande klubbmedlemmar 
som stöttar med både hjälp och glada tillrop.

Utan dessa gemensamma insatser skulle det inte funka.

Ett särskilt tack vill jag rikta till två personer.

•Hannah Lundgren som, i egenskap av huvudtränare, hjälpt mig 
att skapa förutsättningarna för projektet samt ansvarat för det 
faktiskta träningsupplägget.

•Niklas Ölmestrand, ordförande i UGSF, som både personligen 
och genom UGSF ställt upp med stöttning i alla lägen. Han har 
dessutom närvarat vid nästan alla träningar och inte minst dragit 
ett tungt lass tre dagar under JSM.

Per Ek / Ungdomsansvarig USS
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Aktuella bokningar

Titel Material Startdatum Slutdatum Bokarens namn
Kryssarklubben Klubbhuset 12 dec 2022 

08:00
12 dec 2022 
22:00 Eleonore Bertze

Luciapub Klubbhuset 10 dec 2022 
12:00

11 dec 2022 
20:00 Eleonore Bertze

Styrelsemöte Klubbhuset 6 dec 2022 08:00 6 dec 2022 22:00 Eleonore Bertze
SXK klubbafton Klubbhuset 16 jan 2023 

18:00
16 jan 2023 
22:00

Eleonore Ursula 
Bertze

SXK klubbafton Klubbhuset 20 feb 2023 
18:00

20 feb 2023 
22:00

Eleonore Ursula 
Bertze

SXK klubbafton Klubbhuset 20 mar 2023 
18:00

20 mar 2023 
22:00

Eleonore Ursula 
Bertze

SXK klubbafton Klubbhuset 3 apr 2023 18:00 3 apr 2023 22:00 Eleonore Ursula 
Bertze

SOLSKENSGRILL Klubbhuset 19 mar 2023 
11:00

19 mar 2023 
22:00

Eleonore Ursula 
Bertze

SXK styr -möte Klubbhuset 6 mar 2023 
18:00

6 mar 2023 
22:00

Eleonore Ursula 
Bertze

USS årsmöte Klubbhuset 25 mar 2023 
14:00

25 mar 2023 
22:00

Eleonore Ursula 
Bertze

Kryssarklubbens träffar.
Dom brukar börja 19:00

Isjakt
Isseglingsansvarig Kjell Mattsson issegling@uss.nu 

0705 - 79 43 45

Säsongen börjar när isarna bär. Kontakta Kjell för info.

Foto: Gilles Morelle



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.

Någon som går ut frivilligt 
i det här vädret?

Ja.

Att ensam är stark är inte sant till sjöss. Tvärtom. Vi 
behöver vara många och vi behöver arbeta tillsammans, 
för havet är stort och den som råkar illa ut ska kunna få 
snabb hjälp. Att människor hjälper varandra på sjön är 
en tradition som är lika gammal som båtlivet självt.
 Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med 
många frivilliga, och så har det varit ända sedan starten 
1907. Idag har vi f ler än 2200 välutbildade frivilliga 
sjöräddare, över 70 räddningsstationer och 260 rädd-
ningsenheter längs hela Sveriges kust. När larmet går 
rycker vi ut inom 15 minuter, dygnet runt och året om, 
oavsett väder och vind. 

Men detta skulle inte fungera utan våra cirka 120 000 
medlemmar och stöd från engagerade båtälskare runt om 
i landet. En stor del av våra dagliga kostnader (som till 
exempel att utbilda frivilliga och att hålla båtar och ut- 
rustning redo för utryckning) täcks av medlemsavgifterna. 
Och med hjälp av generösa gåvor och testamenten kan vi 
också investera i nya båtar och utrustning.
 Därför vill vi rikta ett stort tack till dig som bidrar. 
Du hjälper oss att rädda liv till sjöss. Tillsammans fort-
sätter vi utveckla en av världens mest effektiva sjörädd-
ningsorganisationer. Läs mer om hur du kan stödja oss 
på sjoraddning.se.
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Foto: Gilles Morelle
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Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt

Beräkna din premie idag, och välkommen 
att kontakta oss om du har några frågor 
kring din båtförsäkring.

Svenska Sjö är specialister på båtförsäkringar och har som 
ambition att erbjuda våra försäkringstagare kunnig, snabb 
och smidig skadehantering till låga premier. Dessutom ger 
vi våra försäkringstagare direkt återbäring på överskottet. 

Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt 
med att utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygg
hets lösningarna för dig och din båtklubb.

Som medlem i SBU försäkrar du din båt 
 extra förmånligt, utöver andra rabatter 
såsom nautisk kompetens.

Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och båtklubbs
medlemmar i hela landet, så nästa gång nån vinkar,  
är det kanske en i gänget. 

Välkommen att försäkra din båt hos oss
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Mobilkranar upp till 500t lyftkapacitet 
och Mobila Tornkranar

Vårt arbetsområde är  
Uppsala/Enköping/Stockholm.

www.viskanspa.se

VISKAN DALARÖ

viskanspa.se

www.ekebybruk.se   info@ekebybruk.se   018-50 40 45

Ekeby bruk har inredningen för det kompletta
hemmet såväl som det stora projektet. Vi har 

brinnande passion för badrum, kök, förvaring och 
golv allt som krävs för att inreda ditt hem, 
bostadsrättsförening eller spaanläggning.

VISKAN SPA – Spabad för svenska förhållanden.

Välkommen in till oss så berättar vi mer!

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

10% rabatt för USS medlemmar på våra båtkurser 
(Måste anges vid anmälningstillfället)
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Güntherska 
Östra Ågatan 33

Välkomna till vårt Orangeri. 
Vi har fullständiga rättigheter!

I butiken hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters bakverk!

018 - 13 07 57

#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 19:00

Lördag 
10:00 - 18:00

Söndag 
11:00 - 18:00
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Miljö i hamn och varv

Använd
Blästring eller skrapning

Tvätt på land utan 
miljöskadliga rengörings-

produkter?

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 använda

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 relativt 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 / polerande / 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/blästra/slipa bort färgen 
för färgborttagning. Båten 
måste därefter endast målas med 
biocidfria färger.

Biocidfärger är förbjudna enligt lag att användas för 
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar.

För ostkusten gäller respektive  
kommuns bestämmelse. 

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 användas!

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.

Biocidfri 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.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och
hälsoskyddsnämnden att arbeta 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 Segelsällskap

ESK 
Ekolns Segelklubb

UMS 
Upsala Motorbåtsällskap

Är de båtar som ska tvät-
tas helt fria från biocid-
färg?

Kan båtens bottenfärg 
betraktas som giftfri efter 

två säsonger i vattnet  
under förutsättning att 

ingen ny biocidfärg lagts 
på.
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AnslagstavlanAnslagstavlan

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

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
Kontakta: <Eva Rang 0708 - 27 55 00> eller <Eleonore Bertze 0706 - 34 13 48 >

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

Hårda Biocid- 
färger för  
ostkusten

Manusstopp nr 1: 16 februari



Sverige

porto betalt

posttidning 
retur till:

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Sidensjalar och mössor

12

Vintercrinkel:

Naturvit, vinröd, svart

Mössa  100 kr

Silkefleecemössa 

S, L
Cerise, svart  

   100 kr

Sjalar i natursiden är både vackra och 

sköna. Mycket användbara både vinter 

som sommar!

Crinkelsjal, bred

Plommon, svart, röd, 

blå, naturvit   300 kr

Veckad sidensjal

Cerise, grön, guld, brun, 

turkos, kornblå, svart

  250 kr

 

 PRAKTISKA EKOPRODUKTER 

 

Siden
WWW .S I D E N S E L M A .SE

STOCKHOLM  - MALMSKILLNADSGATAN 42 (150m från NK)
UPPSALA  - VAKSALAGATAN 22F  (ett stenkast från musikens hus)

SIDEN & HAMPA

SIDENPÅSLAKAN 
           3500:-                                                       

HÅLL VÄRMEN 
& KURSEN MED 

UNDERSTÄLL 
 I SIDEN

680:-

680:-

Sidenörngott 280kr                          580:-   Sidenunderställ 900:-       Hampasidentopp          T-shirt Hampasiden 

LEN & SVAL SIDENSATIN

Sidenhalsduk 380:-                       Sidensovmask 150:-                Sidenscarfs 200:-         Sidenörngott 280:-     Sidenmössa            Multiluva 

200:-                 200:- 

mönster ostindia

    Sidentenniströja 1200kr            Sidensjal Götheborg SOIC  500kr                                                 
    Sidenmorgonrockar 980kr                                                            

 500:- 

1 0 %
ANGE KOD: 

SEGEL            


