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Upsala Segel Sällskap

Välkommen till Upsala Segel Sällskap!
USS

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

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

Kappsegling och ungdomsverksamhet
USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser. Vi prioriterar 
kappsegling och ungdomsverksamhet och har genom Svenska Seg-
larförbundet antagits som ”Ungdomsvänlig klubb”. 

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till 
och med 24 år.

Upsala Segel Sällskap
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Ordföranden

Ordföranden
Kappseglingsframgångar
USS har fortsatt att skörda framgångar på kappseglingsbanorna i de 
klasser där vi under många år presterat toppresultat. Silvermedalj 
vid SM-seglingarna för Neptunkryssare blev det för Staffan Eklund 
och Erik Mattsson. Totalseger blev det i 606-Rikscupen för Mikael 
Gelin och Charlotte Bornudd Gelin. Inom issegling är en av våra 
ungdomsseglare, Wille Alness, det stora namnet genom att vinna 
JSM-guld i både Ice-optimist och DN-jakt. 

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och tävlingsverk-
samhet med USS klubbåtar har fortsatt med många deltagare. Nytt 
för säsongen 2016 var att det inköpts ytterligare en jolle av typen 
RS Feva och under hösten, inför 2017, har en Laserjolle överlåtits till 
klubben av en medlem. Det är tränings- och kappseglingssugna unga 
vuxna, relativt nya seglare, och en stor grupp barn och ungdomar 
som är intresserade av segelsporten. Ungdomsträningarna har ofta 
skett i samverkan med våra grannklubbar UKF och ESK. Mycket 
glädjande är också det faktum att våra ungdomar nu även kommit 
i det stadiet att de deltar och placerar sig bra i både Upplands-Gäst-
riklandscupen samt vid exempelvis JSM i klassen 2-krona. Vintertid 
tränas och tävlas det numera även i isjaktssegling.

Det s k 60+ gänget har under året som vanligt bidragit till att verk-
samheten fungerar genom underhåll av klubbens båtar och övrigt 
material. Därtill seglar de tillsammans 1 dag/vecka under seglings-
säsongen.

Glädjande är att ett fullsatt Sjölekis fortsätter att lära ut segling för 
de yngsta och att vuxenseglarkurser fortsätter fyllas med deltagare. 
Klintenlägret är tillbaka sedan flera års uppehåll och har genomförts 
tack vare att vi nu har tillräckligt antal duktiga och utbildade ung-
domsledare.

Ett stort antal träningskappseglingar har arrangerats. Den årligen 
återkommande USS Regattan, inkl DM, samt KM därutöver.

Under året fick vi igenom vår ansökan att bli antagen som en av 
Svenska Seglarförbundets seglarskolor, SSF Seglarskola. I slutet av 
året blev vi även anslutna till Svenska Isseglarförbundet och har nu 
en isseglaransvarig inom kappseglingssektionen.
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Uppsalaregattan
Årets stora arrangemang var att tillsammans med främst ESK och 
Skärgårdskryssarförbundet genomföra Europacup för SK-30, SM för 
A22 samt seglingar för klassiska båtar. En hel del förberedelser och 
planeringsmöten har genomförts för att kunna ro Uppsalaregattan i 
hamn genom ett antal funktionärers försorg. 

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika årliga aktiviteter för 
gemenskap skett. I samarbete med Ungdomssektionen har familjeda-
gen för andra året genomförts och i övrigt har underhållsarbete, bl a i 
samband med de arbetshelger som lockar många medlemmar, skett. 

På Flottsundsvarvet hör som vanligt sjösättning och upptagning 
av ca 250 st båtar till det stora arbetet med både förberedelser och 
genomförande. I övrigt har underhållsarbete utförts under året. I 
samband med höstens upptagningar kunde kommunens tvättaggre-
gat provas för att minska miljöpåverkan på varvsområdet.

I hamnen har bryggunderhåll och breddning av ett antal hamnplat-
ser utförts. Trist att notera är att några båtar drabbats av inbrott. 
Till hamnen hör hamnvakten som utförs av medlemmarna. Till stor 
glädje har det under årets alla vaktnätter inte missats någon vaktnatt, 
vilket aldrig tidigare hänt. 

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksamhetsområden. 
Svenska Kryssarklubben har fortsatt fått låna huset för klubbkvällar 
och möten liksom grannklubbarna ESK och UKF vid enstaka tillfäl-
len. En viss uthyrning har även i år skett till våra medlemmar och till 
Uppsala Racerbåtsklubb. Även Båthuset har inrymt aktiviteter så gott 
som dagligen. Här sker allt underhåll på både funktionärsmotorbå-
tarna och klubbens jollar och 606:or. I övrigt har Intendenturen som 
vanligt utfört skötsel och underhåll av funktionärsbåtar, byggnader 
och mark vid vår hamn.

USS har som tidigare år fått mycket god hjälp av Uppsala Kommuns 
hamngrupp med skötsel av våra anläggningar - Stort Tack särskilt till 
Er! Jag vill även rikta ett speciellt tack till vår medlem Claes Landing, 
Güntherska Hovkonditori & Schweizeri, för alla goda konditorivaror 
som levereras i samband med många av våra evenemang.

Information – Klubbmästeriet - Veteranskepparna
Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtidningen USS 
Aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket och informationsmaterial har 

Ordföranden
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bl a genomförts. Genom deltagande i Nätverket Öppen Hamn har 
planering inför nationaldagsfirandet i Uppsalas hamnområde utförts. 
USS deltog även 2016 med båtar genom Fyrisån upp till stadsparken.

Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga arbete att skapa 
gemenskap med sina olika aktiviteter för medlemmarna. De bidrar 
till ovärderlig trivsel och umgänge i USS under hela året och några 
tillfällen att nämna är Solskens- och varvsgrill, Luciapub och Okto-
berfesten.

Veteranskepparna har haft ett flertal aktiviteter för samvaro genom 
att bl a arrangera resa till båtmässan och anordna studiebesök. Vete-
ranskepparna har fortsatt med sitt viktiga arbete att förena äldre och 
yngre medlemmar. 

Förberedelser inför 2017 samt Plangruppen
Planeringsarbetet för USS som medarrangör för JSM 2017 har inten-
sifierats under hösten. Ett antal möten har bl a hållits med de övriga 
arrangerande klubbarna UKF, ESK, SiBk och KOJK. 

Föreningens stadgar och ordningsregler har styrelsen ansett det finnas 
ett behov av att justera. Därför har en stadgegrupp utsetts som arbe-
tat med framtagandet av det nya inför årsmötet 2017. 

Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på uppdrag av styrel-
sen. Främst har frågan kring Skarholmenområdet bevakats och då i 
synnerhet det som rört Restaurang Skarholmens planer på markköp 
och nybyggnad. Uppsala Kommun är här en mycket viktig part och 
ett antal möten i gruppen och med kommunrepresentanter har ge-
nomförts. I övrigt ligger det hos plangruppen att försöka få till stånd 
ett längre arrendeavtal när det gäller Flottsundsvarvet.

USS övrigt – En välskött förening
Upsala Segel Sällskap har under året uppvaktat och deltagit i två av 
våra grannklubbars lyckade festligheter då de vardera firat 100 år som 
föreningar. Det är UKF, Uppsala Kanotförering, och UMS, Upsala 
Motorbåtsällskap. 

Allt arbete som under året utförts inom USS har varit ideellt. De med-
lemmar som ställer upp utan ersättning gör ett synnerligen bra arbete 
och är verkligen värda en stor eloge. Det är vi medlemmar som med 
eget arbete gör USS till en fin och välskött klubb att vara stolta över.

Olle Jarstad 
Ordförande

Ordföranden
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Sekretariatet

Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:

Per 
31/12

Medlemmar Familjer Juniorer 
0-24 år

Seniorer 
25 år -Huvud Familj Övr Totalt Heders

2016 811 625 2 1428 49 313 366 1060
2015 768 623 1 1392 49 313 358 1033
2014 744 606 3 1353 48 295 359 991

Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2016 Män 18 104 48 131 629 930
Kvinnor 6 72 30 91 297 496

Övr 2 2
Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2015 Män 18 57 90 132 610 907
Kvinnor 7 42 51 97 287 484

Övr 1 1
Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2014 Män 21 98 44 133 589 885
Kvinnor 9 63 30 101 262 465

Övr 3 3

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2016 343 17 208 568
2015 331 17 204 552
2014 318 15 212 545

Hamn- och varvsplatser 
Under året har medlemmarna haft följande antal båtar i hamnarna 
och på varvet:

Per 
31/12

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2016 332 28 242
2015 333 31 250
2014 333 31 254
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Styrelse och suppleanter

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Ordförande Olle Jarstad Vice ordf. Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Anna-Karin Theelke Suppl Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson

Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarina Larsson

Kappseglingsansv Kurt Sjöberg Suppl Representant 
från kapp-
seglingssektionen

Ungdoms ansv Jonas Ettemo Suppl Mats Lavemark

Hamnchef Jan Hoffman Suppl Jan Sigmert

Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Michael Ericsson Suppl Per Rang

Klintenchef Rune Larsson Suppl Lars Sjölund

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranskeppare Rolf Wreedh Suppl Jan Nyström

Klubbhus värdar Helen Jarstad och Eva Rang

Redaktör Thomas Sütt

Båtansvarig Jan Lundmark

Möten
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelsemöten, ett bud-
getmöte den 6/2 för fastställande av budget 2016 samt ett plane-
ringsmöte 14/10-15/10 för planering av verksamheten 2017. 

Mötena har hållits i USS klubbhus förutom höstens planerings-
möte som hölls på Viking Line-färjan.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 12 mars med dagordning utifrån USS stadgar.

Sekretariatet
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Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 18 maj

• Ordförande presenterade styrelsen och visade bildspelet om 
klubbens historia. 

• Verksamhetsansvariga informerade nya medlemmar om verk-
samheten i USS.

• Sommarens kappseglingar och särskilt Uppsalaregattan för skär-
gårdskryssare presenterades.

• Jesper Sannel från Hydrographica höll föredrag med titeln 
”Elektronisk navigation - fördelar och fallgropar”

Den 9 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under året.

• Issegling 
Förslag framställdes till närvarande vid medlemsmöte att USS 
ska ansöka om medlemskap i Svenska Isseglarförbundet och att 
välja Kjell Mattsson till USS Isseglaransvarig.

 Mötet antog att USS ansöker om medlemskap i Svenska Isseg-
larförbundet.

 Mötet valde Kjell Mattsson till USS Isseglaransvarig.

• Kent Ryberg informerade om kommande sommars stora 
regatta, Junior-SM 2017. Regattan kommer att arrangeras 16 – 
20 juni.

• Plangruppen genom Lars H Eriksson informerade om Skar-
holmsområdet.

• Jonas Ettemo berättade och visade bildspel om ungdomssektio-
nens framgångsrika utveckling de senaste åren.  

Expeditionen

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

Anna-Karin Theelke

Sekretariatet
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Information

Information
Tidning

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

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-Aktuellt nr 2.

Annons baksidan:
Uppsala Kommun, informationsartikel Flottsundsbron i nr 1 

Båttillbehörsföretaget Hjertmans, annons i nr 2. 

Güntherska Konditoriet, annonser i nr 3 och 4

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Program för anmälan till UppsalaRegattan har utvecklats.

Visning av kappseglingsresultat för både USS-kapseglingar och 
UppsalaRegattan med programmet Sailwave har fungerar utmärkt 
på hemsidan.

Sponsorer
Fakturablankett för våra sponsorer har utvecklats och skickats ut 
under året. 

Öppen Hamn 6 juni - Nationaldagen
Nationaldagsfirande i Uppsalas hamnområde anordnades 2016 av 
Nätverket Öppen Hamn. 

Ett återkommande arrangemang, som i år hade fint väder, kom 
uppskattningsvis ca 20 000 besökare till hamnområdet. Aktivite-
terna pågick mellan klockan 10 – 16.

USS, ESK och UMS deltog med ett antal segelbåtar/motorbåtar. 

Allmän information
USS Information hanterar uppdateringar av Kalendariet, 
pärm Aktivitetsarbete, pärm Hamnvakten, pärm Hamnvakten 
bevakning, stadgar, ordningsregler, verksamhetsberättelse samt 
hjälp med olika material till kappsegling, utbildning m m.

Tommy Gustavsson
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Klubbmästeriet

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2016 svarat för inköp och servering av 
fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

• Förtäring vid årligt budgetmöte.

• Förtäring vid seglingssektionens funktionärsmöte.

• Allt vid välbesökt årsmötespub.

• Populär Solskensgrill i mars på USS:s altan mot sjön.

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet.

• Förtäring i samband med Klintenstäd.

• Hösteskader (Anna-Karin), egenlagad paella på Klinten.

• Oktoberfest i klubbhuset. 

• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.

• Litet Jul-bord för kommunens hamngrupp m fl.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

Ett extra varm tack till Cina, Janne, Jullan, Anna-Karin och alla 
andra som ställt upp vid behov. 

Anders ”Julle” Juhlin 
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Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
Under säsongen 2016 har elva USS-båtar deltagit i Svenska Mäster-
skapsregattor. 

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

Kappseglingsframgångar på främmande vatten
Neptunkryssare SM i Visby
2:a plats och Silver till Staffan Eklund / Erik Mattsson.

SM för 606 i Nynäshamn
9:e plats till Mikael Gelin / Charlotte Bornudd-Gelin.

Övriga USS:are på framskjutna placeringar. 40 deltagare.

Anders Atterlind /Andreas Seger blev 12:a.

SM för IF-båtar i Skärhamn
5:e plats till Pontus Rosberg / Tomas Norberg / Anders Fernlund. 
20 deltagare.

6:e plats till Johan Åkvist / Ulf Wrange / Peter Sandblom.

FSE Robline 606 cup (rikscup) 2016
1:a plats till Mikael Gelin/Charlotte Bornudd-Gelin.

USS Regattan med DM
I regattan deltog 16 st 606:or, 21 st Finnjollar, 6 st Neptunkryssare 
samt 3 st IF-båtar.

Segrare:

• 606: Pontus Apelberg / Jan Apelberg SSWL.

• Neptunkryssare: Staffan Eklund / Erik Mattsson USS.

• Finnjolle: Johannes Pettersson KSSS.

• IF-båt: Pontus Rosberg / Tomas Norberg / Anders Fernlund.
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Uppsala Regatta
I regattan deltog 16 st A22:or, 11 st SK30:or och 11 st Classic 
Yachts.

Segrare:

• A22: Joakim Rodebäck / Christoffer Hellman / Lars Hermans-
son TRASS.

• SK30: Reinold J.Böhler / Klemens Bäurer / Daniel Müller 
SVGA.

• Classic: Båt L Aiglon II Linus Ek TRASS.

Klubbmästerskapet
I hopp om större deltagarantal arrangerades KM och Ekolnregattan 
i samarbete med ESK. KM för både USS och ESK skulle ha seglats 
på lördagen men sköts upp till söndagen pga hårt väder. 

Samtliga USS 606:or deltog med juniorbesättningar.

• Klubbmästare blev David Vallgårda och John Ettemo. 
Resultat finns på hemsidan.

Kvällskappseglingar
På våren gick USS träningsserie med tolv starter på lagd kryss-
länsbana. 

På hösten gick USS Cup med fem seglingar på bana runt de fasta 
prickarna. 24 båtar har deltagit.

Flitpriset gick till Anna-Karin Theelke.  
Team Åkvist blev totalsegrare.

USS cup vanns av Ulf Johansson ESK.

Kurt Sjöberg / Pär-Bertil Eklund

Kappseglingssektionen



13Upsala Segel Sällskap

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2016 består av 7 st optimistjollar,  
3 st 2-kronor, 2 st RS Feva och 8 st 606:or. 

4 st av de äldre röda Optimistjollarna har permanent placerats ute 
på Klinten för att användas av besökande yngre seglare och övriga 
paddel/rodd-sugna barn. 

606:orna har löpande underhållits av 60+ gänget. Efter upptag-
ning nu på hösten har dom fortsatt träffats i nya båthuset för att gå 
igenom 606:orna i tur och ordning. 

Kvällsträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till september 
genomfördes totalt 24 st kvällsträningar med 2-kronor, 606:or och 
RS Feva under tisdagar och torsdagar under ledning av ungdomsle-
darna. Jonas Ettemo har varit huvudtränare. 

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x träningstillfäl-
len) har ökat med c:a 20 %.

Is-segling
Under året har flertalet av ungdomarna provat på isjaktssegling. 
Deltagande i kappsegling har resulterat i bl a JSM-guld i både Ice-
opti och DN-jakt genom Wille Alness.

USS har under året blivit medlem i Svenska Isseglarförbundet.

Seglarkurser
USS har under året fått status som godkänd SSF seglarskola.

För våra yngsta har Sjölekis anordnats som vanligt en lördag-sön-
dag i slutet av maj. 14 barn deltog i aktiviteterna under 2 dagar.

En veckas segelkurs för vuxna genomfördes i år med mycket gott 
resultat. 

Deltagarna var mycket nöjda och flera av dom har fortsatt att segla 
606 och även deltagit i flera av årets kappseglingar.
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Ungdomssektionen

Kappsegling
Även i år har några av våra yngre seglare deltagit i kappsegling med 
606.

I årets KM deltog USS samtliga åtta 606:or, vinnare av årets 
KM 606 blev ungdomarna David Vallgårda och John Ettemo. 

Övrigt deltagande i kappseglingar under året: Uppland/Gästrikland 
Cup och DM med både 2-Kronor och RS Feva har genomförts i 
Norrtälje, Sigtuna och på Ekoln.

SM i 2-Krona gick i år i Västervik och 2 besättningar från USS 
ungdom deltog.

ESK:s sprintcup hade också deltagande ungdomar från USS.

Årets torsdags-träningar bestod av en serie sprintkappseglingar 
tillsammans med ESK:s ungdomssektion och UKF. 

Torsdagarna innehöll även en ny aktivitet, Pannkaksrace, ge-
mensam samling i USS klubbhus för alla ungdomsseglare oavsett 
klubbtillhörighet med pannkakor och seglingsgenomgång på 
menyn. 

Seglarläger
I år blev det äntligen ett Klinten läger efter flera års uppehåll. 
Lägret genomfördes på ett förtjänstfullt sätt med våra juniortränare 
som ledare med stöd av några vuxna medlemmar i ungdomssektio-
nen.

Familje-dagen på Klinten
En ny tradition förhoppningsvis, ungdomssektionen eskaderseglade 
ut till Klinten där det bjöds på grillat, lekar, tävlingar och tårta. Ett 
mycket uppskattat evenmang ordnat av Klinten-gänget med Larsa 
och Rune i spetsen.

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat båtarna 
spontant utan arrangemang har ökat något under detta år. 

Det nya webb-baserat bokningssystet har fungerat bra och kommer 
att bli permanent i nya uppdaterade versioner.
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Ungdomssektionen

60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp medlemmar har 
anordnat organiserade seglingar en gång i veckan med 606-orna.

Varje onsdag från början av maj till slutet av september har ett gäng 
äldre seglare samlats och seglat, glädjande att även ett par damer 
och några yngre deltagare också kommit med. 

Inbjudan har också förtydligats att ALLA är välkomna, oavsett kön 
eller ålder.

Under hösten har man fortsatt att träffas i båthuset och jobbat med 
underhåll av båtarna och div andra jobb.

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft ett par möten under året, för planering 
och budgetering av verksamheten.

Informations-, utbildnings- och regel-träffar har också genomförts i 
klubbhuset, i huvudsak under ”icke seglingsbar tid”.

För ytterligare och mer detaljerad info om ungdomssektionens ak-
tiviteter under 2016 rekommenderas de utförliga reportagen i USS 
Aktuellt nr 4 2016.

Mats Lavemark och Jonas Ettemo
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Varvet

Varvet
Vinterliggande båtar

Under årets vintermånader låg 4 betalande båtar i hamnen vid 
varvet

Sjösättning – Vårstädning 
Sjösättningen av båtar genomfördes den 22-23-24 april med stor 
kran, den 30 april – 1 maj med liten kran. Kvarter 8 sjösattes med 
fasta kran den 2 – 3 maj. Kvarstående båtar efter sjösättningen 
uppgår till 29 st varav 8 st flyttats till kvarter 3.

Långliggare på varvet uppgår till 8 båtar.

Varvsstädning genomfördes den 16 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes den 30 september och 1-2 okto-
ber med stor kran, den 24 - 25 september liten kran. Kvarter 8 togs 
upp den 20 - 21 september. Totalt antal båtar på varvet 252 st. 

5 okända båtägare har lagt upp sina båtar, både i vattnet och på 
land, utan att ge sig tillkänna.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Havator 
AB anlitats. Kranskötare fasta kran har varit Allan Pettersson och 
Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning utförts. 

All el utom lyktstolparna har kontrollerats. 

Bryggan vid gamla brofästet har rustats och försetts med nytt bord 
och bänk av Tomas Candert. 

Traktorn har varit inne på service. 

Investering av nytt 18 tons aluminiumlyftok. 

Kommunen lånade, till upptagningarna, ut Hull Washer-aggrega-
tet.
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Varvet

Kommunens storvarv
I kommunens planer med ett nytt storvarv för samtliga båtklubbar 
har ännu inga besluts fattats. Plangruppens arbete med påverkan 
till USS fördel fortsätter. 

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft mycken värdefull hjälp 
med renhållning av kommunens Hamngrupp. Vi framför vårt 
varma tack.

Allan Pettersson
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Hamnen

Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts. 

Nästan hela bryggdäcket på 500-bryggan har bytts ut.

En räddnings-stege på 300 bryggan släppte från sina fästen i maj. 
Dåligt bryggvirke ersattes med nytt.

Förändring av båtplatser
Tre stycken bredare platser gjordes på 400-bryggan för större båtar. 
Detta jobb hjälpte dykentreprenad oss med.

När platserna blev bredare tog vi bort plats nummer 425. 

Vi har nu i hamnen 338 platser för båtar.

Stationen för båttömning
När tömningspumpen slutar att fungera har det oftast fastnat före-
mål i pumpen som inte ska kastas i en båttoalett. 

Ett antal åtgärder har skett under året med olämpliga föremål som 
har fastnat i tömningspumpen.

Incidenter
Vi har tyvärr blivit drabbade av tjuvar, många av incidenterna har 
troligtvis hänt dagtid då vi inte har någon bevakning.

Det är viktigt att alltid se till att grindarna är stängda. 

Följande har hänt:

• En utombordare av nyare modell har blivit stulen.

• Ett stöldförsök/attentat där man har skruvat bort en schackel 
från en akterförtöjning.

• Ett inbrott i motorbåt där kapellet var uppknäppt och kapellbå-
gen flyttad ur sina fästen - dock blev inget stulet.

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

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

Brygg-el
Det är viktigt att skriva in i pärmen när ström ska användas i bå-
ten. Pärmen ligger i vaktkuren.

Om någon har ström kopplat till sin båt och vederbörande inte har 
angett detta i Brygg-El-pärmen, ska följande ske:

• Dra inte ut sladden!

• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen. 

Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska utföras.

Blåsiga dagar/nätter
Det var några blåsiga dagar/nätter under båtsäsongen, speciellt stor-
men den 29 september, nästan 20 m/s. 

En del båtägare verkar lyssna på vädret och tittade till sina båtar in-
för stormen, lade ett par extra förtöjningar till bryggor och stolpar. 

Jan Hoffman
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Hamnen

Hamnen - Hamnvakten
USS klubbmedlemmar får själva välja sin vaktnatt och många har 
tagit tillvara på den möjligheten. 

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 22 april till 2 okto-
ber. Det blev en vecka längre eftersom sjösättningen blev en vecka 
tidig.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrapporter” som 
skrivs. 

Vakterna har under sommaren förtöjt om flertalet dåligt förtöjda 
båtar och räddat dessa från skador samt skador på grannbåtarna. 

Vakterna har även avvisat icke-medlemmar från bryggorna samt 
har iakttagit flytande diesel i hamnen vid några tillfällen. 

Vi har i sommar inte haft inbrott eller skadegörelse på varken båtar 
eller parkerade bilar på parkeringen.

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på kvittenslistan efter 
att ha läst vaktinstruktion.

Stämpelkort
Alla verkar ha förstått att man stämplar 3 ggr/vakt på stämpelkor-
tet. Stämplingen ska ske på kvällen, natten och morgonen.

Vaktnätter
I år var nog den första gången då ingen har missat sin vaktnatt - 
helt fantastiskt.

Mycket beroende på att Bo Anjou skickar ut påminnelser om 
vaktnätterna. 

Jan Hoffman
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Intendenturen

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2016 har varit Helen Jarstad och Eva Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS ordinarie verk-
samhet med styrelse-, medlems-, årsmöte etc. och de olika sektio-
nernas interna möten har:

• Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för sina klubb-
aftnar.

• Uppsala Racerbåtsklubb har hyrt klubbhuset för sin SM-deltäv-
ling.

• Uthyrning till medlemmar för privat fest har skett i likhet med 
tidigare år.

Kommunens ”Hamngrupp” har utfört veckostädning, ”dukning” 
före och återställande efter möten och kurser på ett förtjänstfullt sätt.

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivitetsarbete under 
april månad.

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober, av en medlem som 
aktivitetsarbete.

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

Sophanteringen
Entreprenören som skötte soptömningen under vår och sommar 
skötte sig dåligt och gick senare i konkurs. Den nya entreprenören 
hade lite inkörningsproblem med att hålla isär båtklubbarna och 
tömde ibland hos fel båtklubb, men nu har de lärt sig att hitta till 
rätt båtklubb. 

Vaktkuren
Stora renoveringen är i stort sett klar, nytt tak, nymålad fasad och 
ny kittade fönster, bara lite invändig målning återstår.

Klubbåtarna/Vassklipparen. 
Under hösten har  upprustningen fortsatt med reparation av di-
verse plastskador på skov och inredning, återstår målning invändigt 
och på däck. 
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Intendenturen

Särkin fick ny bottenfärg, godkänd sådan, inför säsongen 2016. 

Bustern, har kompletterats med en manuell länspump inför säsong-
en, i övrigt endast normalt underhåll. 

Ribbåten, har fungerat utan problem under säsongen. 

Vassklippningsbåten, upprustning av skrovet pågår, friborden får en 
förstärkning för att minska vibrationerna från klippaggregatet  
Diverse mindre plastskador har åtgärdats samt båten målas om in- 
och utvändigt.

Klubbens motorbåtar har i övrigt fungerat bra under säsongen. 

Kappseglingscentrum 
Båthuset   
Under våren och hösten har 60+ gänget bedrivit en livlig verksam-
het på onsdagar med underhåll av klubbens motor- och segelbåtar. 

Förutom onsdagarna har även ett antal av 60+ personer varit verk-
samma veckans övriga dagar.  

Under sommaren har ungdomssektionen utnyttjat båthuset vid 
dåligt väder. 

För verksamheten i båthuset har anskaffats 

• Vinkelslipmaskin Bosch 

• Kompressor, som ersättning för den gamla som havererat.  

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsarbeten och 
60+ gänget, som fortsatt sina trevliga onsdags-träffar, och arbetat 
med underhåll av klubbens båtar.

Vi vill även tacka kommunens hamngrupp för deras utmärkta sätt 
att utföra de arbetsuppgifter vi bett om, även alla de egna initiativ 
dom tagit för att hålla fint på klubbområdet och i klubbhuset.

Nu ser vi fram mot ett 2017 med många engagerade medlemmar 
som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att hålla våra fina anlägg-
ningar i skick.

Micke Ericsson och Per Rang 
Båtansvarig Jan Lundmark
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Klinten

Klinten
Sommaren

Arbetshelgen 7 - 8 maj var välbesökt. Flytbryggorna lades ut och 
borden bars ut. Efter utfört arbete bjöd USS sedvanligt alla på 
buffé på lördagskvällen.

P-ringar
2 stycken p-ringar lades ut för att förstärka förankringen av våg-
brytaren.

Sommarfester
Den 21 maj firades familjedag i samarbete med ungdomasektionen, 
då det festades på hamburgare och varm korv. På eftermiddagen 
bjöd USS alla på tårta, kaffe och läsk. Under dagen tillverkade bar-
nen ett stort antal fågelholkar som de satte upp över hela Klinten. 

Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsommarfirande med 
besök av Sjörövarfabbe, dans kring midsommarstången, volley-
bollmatch mellan barn/ungdomar och vuxna samt avnjutande av 
jordgubbstårtorna. På kvällen gemensam middag i paviljongen och 
vid utställda bord på gräsmattan med påföljande dans. 

Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva och dito surström-
mingsskiva.

Hösten
Arbetshelgen 8 - 9 oktober färdigställdes bryggan längst in för att 
små båtar skall ha bättre plats att lägga till. Dessutom togs flytbryg-
gor och bord in för vintern.

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

     Rune Larsson
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Veteranskepparna

Veteranskepparna
Under 2016 har olika aktiviteter genomförts.. 

Båtmässan
Bussresa till båtmässan i Stockholm, bussen blev nästan fullsatt.

Veteranernas julbord
Veteranernas traditionella julbord blev tyvärr inställt.

Studiebesök
Vi avslutade året med en fest på nyårsafton.

Ett stort tack!
I okt gjorde vi ett intressant och givande studiebesök vid  
Andersson & Tillmans Charkfabrik i Uppsala.

Janne Nyström
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