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Välkommen till Upsala Segel Sällskap!
USS

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.300 
medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 570. 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.



1Upsala Segel Sällskap

Innehåll

Innehåll
USS:s organisation ...................................................................... 2

Ordföranden ............................................................................... 3

Sekretariatet ................................................................................ 5

Intendenturen ............................................................................. 8

Varvet ....................................................................................... 10

Kappseglingssektionen .............................................................. 11

Klinten ..................................................................................... 12

Hamnen ................................................................................... 13

Ungdomssektionen ................................................................... 14

Klubbmästeriet  ........................................................................ 15

Bryggvakten .............................................................................. 16

Veteranskepparna ...................................................................... 17

Webbgruppen ........................................................................... 18

Styrelsen för Upsala Segel Sällskap ............................................ 20



2 Upsala Segel Sällskap

USS:s organisation

USS:s organisation

Styrelsen

AdministrationOrdförande Valberedning

Kassör

Vice ordförande Revisorer

Båtbesiktning

Sekreterare

Försäkr-ombud

Klubbmästare

Data

Minnesfond

Ungdom

Veteraner

Klubbhuset Fastighet & Mark

Tidning

Ombud

Klintengruppen

Hamngruppen

Kvartersbasar Kranskötare

Båtar

Internet Support

Mätningsman

El

El

El

Vakt

Miljö

Miljö

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

E
xt

er
na

 r
es

ur
se

r

USS:s organisation



3Upsala Segel Sällskap

Ordföranden

Ordföranden
2009 har varit ett år med många kontakter och yttranden i frågor 
som rör Skarholmsområdet och varvet. Inledningsvis kan nämnas 
att Miljö- och hälsoskyddsnämnden i juni månad beslutade att 
Restaurang Skarholmen inom fem veckor skulle åtgärda restaurang-
ens avloppsanläggning. Beslutet grundades på av USS framställda 
klagomål från våren 2007 avseende den illaluktande doft som finns 
utmed 700-bryggan och som orsakas av restaurangens gamla och 
dåligt fungerande avloppsanläggning. 

Restaurangen överklagade beslutet till Länsstyrelsen, som den 4/12 
2009 beslutade att restaurangen skall ha åtgärdat avloppsanlägg-
ningen till årsskiftet 2010-2011. Detta beslut har med detaljplanen 
för ”Skarholmens udde” att göra. Miljö- och hälsovårdsnämnden 
har överklagat Länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. USS är 
part i målet kommer också att överklaga Länsstyrelsens beslut.

USS hade under våren kommit långt med förhandlingarna med 
kommunen avseende vår hamnanläggning och området kring 
klubbhuset. 30 juni beslutade byggnadsnämnden att detaljplanen 
för Skarholmen skulle delas i två delar. En del avseende Restau-
rangen med hotelldel och en Marina utanför restaurangen (”Detalj-
planen för Skarholmens udde”). 

Detaljplaneförslaget har under hösten gått ut och yttranden, b l a 
från USS, har gått in till byggnadsnämnden. Vi avvaktar nu hur 
detaljplaneförslaget kommer se ut sedan man tagit del av de yttran-
den som inkommit. Den andra delen av detaljplanen för Skarhol-
men som rör båklubbarna skall behandlas samtidigt med planen 
för bostäder norr om Skarholmsvägen. Den delen ligger nere sedan 
i våras men kommer att återupptas då ”Detaljplanen för Skarhol-
mens udde” är slutbehandlad. Vi hoppas på att man b l a ändrar på 
beslutet om en delad detaljplan.  Redogörelser för vad som förevarit 
vid kontakterna med kommunen har under året lämnats i USS-
aktuellt, på vår hemsida samt vid höstens medlemsmöte.

Kommunen har planer avseende ett gemensamt varv vid söder om 
Kungsängsbron. USFS (Uppsala sjösportföreningars samarbets-
kommitté)  har i samråd med båtklubbarna yttrat sig till kommun-
styrelsen i ärendet. USS kommer att verka för att vi skall få ha vårt 
varv kvar vid Flottsund.
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USS hade i september, tillsammans med de övriga båtklubbarna 
runt Skarholmen, en träff med representanter för en del av kom-
munens nämnder. Vi informerade om våra verksamheter och vi fick 
intryck av att politiker och tjänstemän tog till sig av våra synpunk-
ter.

Sjömacken togs bort i mitten av maj månad efter det att Upp-
sala kommun med vite ålagt mackägaren att ta bort densamma. 
Sänkena skulle också tas bort, men så har ännu inte skett. USS har 
arbetet vidare med detta och förhoppningen är att de är borta till 
våren 2010.

Våra kappseglare har under året varit framgångsrika även om USS 
inte lyckades ta någon SM-medalj i år. Närmast medalj var Mikael 
Gelin och Charlott Bornudd som belade en hedrande 4:e plats vid 
SM för 606. USS har helt nyligen lämnat in en ansökan om att 
få anordna SM för 606 år 2011. Vi hoppas på att 606-förbundet 
bifaller vår ansökan.

USS fick under året bidrag från Konung Gustaf den V:s 90-årsfond 
för att fortsätta ungdomsutbytet med Makedonien. Tyvärr kom 
inget utbyte till stånd på grund av att våra ungdomar inte hade 
möjlighet att åka till Makedonien under den tid som var aktuell. 
USS har under hösten lämnat en ny ansökan inför 2010 och vi 
hoppas på att få bidrag för detta. Utbytet vi hade 2008 var mycket 
givande och förhoppningen är att några av våra ungdomar skall 
kunna åka till Makedonien 2010 och att vi får ungdomar från 
Makedonien hit.

Inom alla verksamhetsområden har insatser gjorts för att Upsala 
Segel Sällskap skall vara en förening där olika intressen tillgodoses. 
Under respektive verksamhetsområden i denna ”Verksamhetsberät-
telse” finns närmare beskrivningar om vad som hänt inom USS 
under året.

Lars-Eric ”Lasse” Söderström

Ordföranden
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Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var totalt 1321, varav 
569 familjemedlemmar, 47 hedersmedlemmar och 271 familjer, 
med följande åldersfördelning:

Per 
13/12

Ålder Org Totalt
0-6 7-12 13-16 17-20 21-

2009 Män 16 42 53 55 702 868
Kvinnor 11 36 40 44 316 447

Org 6 6
2008 Män 20 41 53 48 692 854

Kvinnor 12 39 42 47 296 436
Org 6 6

2007 Män 16 36 55 46 664 817
Kvinnor 10 37 47 37 269 400

Org 5 5
2006 Män 14 38 58 36 635 781

Kvinnor 8 34 50 33 252 377
Org 5 5

2005 Män 10 30 0 79 614 733
Kvinnor 8 31 0 66 223 329

Org 0 0

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
13/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2008 340 12 222 574
2008 325 12 221 558
2007 317 16 212 545
2006 328 14 193 535
2005 344 12 201 567
2004 329 15 181 525
2003 334 15 164 513

Sekretariatet
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Hamn- och varvsplatser
Per 
13/12

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varvsplatser

2009 333 31 268
2008 333 31 260
2007 333 31 269
2006 333 31 268
2005 324 31 272

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Lars-Eric Söderström Vice ordf. Lars-H Ericsson
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Leif Engqvist Suppl Nils Iggström
Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarna Larsson
Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson
Kappseglingsan-
svarig

Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur kapp-
seglingssektionen

Ungdomsan-
svarig

Ulf Hedlund Suppl Någon ur ungdoms-
sektionen

Intendent Jan Lundmark Suppl Tommy Fredriksson
Hamnchef Jan Ohlsson Suppl Jan Sigmert
Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:

Webbansvarig Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson
Veteranerna Rolf Wreedh
Klubbhus värdar Helen Carlson och Eva Rang
Redaktör Thomas Sütt

Kursverksamhet
Under året har kursverksamhet bedrivits i samarbete med Medbor-
garskolan med deltagare enligt nedan:

År Förarbevis Kustskeppare VHF 
2009 50 12 17

Sekretariatet
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Möten
Årsmöte hölls den 14 mars med sedvanliga mötespunkter. Två 
medlemsmöten utöver årsmötet har hållits; ett i maj då bl. a. nya 
medlemmar informerades om verksamheten och där Rolf Hagman 
berättade om charterseglingar i Medelhavet och visade bilder från 
segling i Kroatien.

På medlemsmötet i november beslutades om preliminär hamnav-
gift för kommande år samt diskuterades framtida verksamhet och 
prioriteringar. Efter fikat höll Jan Simonsson ett mycket uppskattat 
föredrag om AIS; Automatic Identification System, som avsevärt 
underlättar navigation och höjer  säkerheten till sjöss.

Styrelsen har under året hållit 13 styrelsemöten, varav ett särskilt 
möte för budgetfrågor hölls i början av februari och ett budgetför-
beredande möte i oktober. Expeditionen i klubbhuset har nor-
malt haft öppet på onsdagar april-september med uppehåll under 
semester- och seglingstid. På allmän efterfrågan har expeditionen 
dessutom haft öppet en gång i månaden oktober-december.

Leif Engqvist

Sekretariatet
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Intendenturen

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2009 har varit Eva Rang och Helen Karlsson. 
Utnyttjandet av klubbhuset, under icke båtsäsong, har varit fortsatt 
hög. Förutom USS egna aktiviteter med olika möten har en skep-
par- och en förarbeviskurs genomförts med inlånad lärare från 
Medborgarskolan.

Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för klubbaftnar. 
Uppsala Racerbåtsklubb har lånat klubbhuset vid SM-deltävling. 
Uthyrningen för privata fester har legat kvar på samma nivå som 
2008. Kommunens hamngrupp har skött den löpande städningen, 
ställt iordning inför möten och kurser och återställt efter. Storstäd-
ning utfördes som vanligt under våren och fönsterputsning under 
hösten. Golvvård och service/tillsyn på våra avloppspumpar har 
genomförts under hösten.

Belysningen på övervåningen har förstärkts för att möta behoven 
vid kursverksamhet. Den planerade utvändiga målning har av olika 
skäl inte utförts, den planeras nu att genomföras under försomma-
ren 2010.

Vaktlokalen/redskapsboden
Taket på redskapsboden har börjat läcka, ett försök att täta med 
tjärstrykning gjordes under hösten. Detta misslyckades, varför taket 
kommer att läggas om till våren.

Hamnen
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, städning av 
hamnområde och runt klubbhuset har även i år skötts av kom-
munens hamngrupp på ett utmärkt sätt. En altan har byggts vid 
vaktlokalen som ersättning för den ljugarbänk som försvann vid 
vaktlokalens utbyggnad. Nya utemöbler har anskaffats till gräs-
mattorna och altanen vid vaktlokalen. Tömningsstationen för 
septiktankar har kompletterats med en utslagsback för tömning av 
Porta-potti.

Sopsortering infördes vid båtsäsongens början. Sopsorteringen har i 
huvudsak fungerat bra, det finns dock några medlemmar som inte 
bryr sig utan kastar sina sopor osorterade i första bästa tunna.
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Intendenturen

Klubbåtarna
Hittebåten, arbetsnamn ”Klinten”, har fått ny motor och styrinrätt-
ning. Denna båt disponeras i första hand av Klinten. En vält-
ningsolycka med ”Bustern” inträffade under försommaren, vilket 
medförde ett verkstadsbesök samt inköp av en del utrustning som 
gick till botten. Båtarna har, frånsett vältningsolyckan, fungerat bra 
under säsongen.

Avslutningsvis
Vill vi tacka de medlemmar som ställt upp vid aktivitetsarbetena, 
även dom som skrivit upp sig på klubbhusmålningen, som inte 
blev av. Vi ser er gärna på årets planerade målning i maj-juni, lista 
finns i aktivitetspärmen.

Ett speciellt tack till kommunens hamngrupp, som utfört de 
arbetsuppgifter vi bett om på ett utomordentligt sätt och även tagit 
egna initiativ och åtgärdat sådant vi inte sett.

Nu ser vi fram mot 2010 med många engagerade medlemmar som 
antecknar sig för aktivitetsarbeten.

Jan Lundmark, Tommy Fredriksson
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Varvet

Varvet
Under årets vintermånader låg 5 betalande båtar i hamnen vid varvet.

Sjösättning av 249 båtar genomfördes den 25-26 april med stor kran 
och den 2-3 maj med liten kran. Kvarter 8 sjösattes 4 maj och 5 maj. 
Långliggare på varvet uppgår till 4 stycken.

Varvsstädning genomfördes den 19 maj. Utställning av vaggor inför 
höstens upptagningar gjordes den 19 september. Upptagning av 268 
båtar genomfördes den 26-27 september med liten kran och 3-4 
oktober med stor kran. I antalet ingår 41 båtar i kv 8 vilka togs upp 
22-23 september.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Binsells AB 
anlitats. Kranskötare fasta kran har varit Allan Pettersson, Tomas 
Candert och Kjell Mattsson.

Under året har endast allmänt underhåll genomförts.

Behovet av starkare traktor har funnits under några år. Investering av 
ny/begagnad 4-hjulsdriven traktor, Case 1h Cx90, har därför ge-
nomförts under hösten. Den gamla traktorn, Case 1390, lämnades i 
inbyte.

Uppsala Kommun har långt framskridna planer på ett nytt storvarv 
för samtliga båtklubbar strax nedanför Kungsängsbron.  USS och 
övriga klubbar har genom USFS tillställt kommunen skrivelse med 
synpunkter på det tänkta varvet. Man kan inte tillstyrka detsamma 
och påtalar alla nackdelar det medför för båtägarna och klubbverk-
samheterna. Dessutom är området inte tillräckligt stort för alla båtar 
det är fråga om. Vad gäller USS varv vid Flottsund bör det absolut 
inte flyttas. Varvet har nästan 100-åriga anor och tillhör därmed ett 
av Uppsalas kulturarv.

Till ESK ett varmt tack för upplåtelse av varvsplats för uppställning 
av vagnar under sommaren.

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

Varvsgruppen har bestått av Thomas Wärngren, Tomas Candert, 
Jan Pettersson, Magnus Jansson, Peter Högström, Abel Soto, Stanley 
Mahan, Jan Öhrberg samt undertecknad.

Allan Pettersson
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Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
Under våren fram till midsommar genomfördes kvällseglingar med 
10 starter på kryss-länsbana. Segrare blev Conny Kjellberg/Olle 
Jarstad som ställde upp i samtliga 10 starter; 2:a blev Micke Gelin/
Charlotte Bornudd som ställde upp i 8 starter och 3:a blev Anna 
Bertze, som också seglade 8 starter. Denna bantyp ger en fin träning 
som också visar sig i resultaten i kommande regattor där uppsalaseg-
larna alltid är med i toppen.

Årets 606 sprint cup blev lyckad med fin vind och över 30 deltagande 
besättningar ungefär jämt fördelade på senior- och juniorklasserna.

Årets upplaga av USS Regattan/Forsbergs Minne blev en blöt historia 
med regn både på lördagen och söndagen.  Trots dåliga vindförhål-
landen på lördagen lyckade seglingsledningen genomföra en segling. 
Söndagen bjöd på fin vind ca 5-7 m/sek. 3 seglingar  genomfördes. 
Regattan samlade 48 st båtar i 606- Neppar- och Finnjolleklaserna. 
Suverän segrare i 606 klassen blev Conny Kjellberg/Olle Jarstad som 
spikade samtliga seglingar. Alla resultat finns på hemsidan.

USS ställde i år upp med hela åtta båtar till årets SM seglingar. 606-
SM gick I Lidköpning och där deltog fem från USS. Bästa USS:are 
blev Micke Gelin/Charlotte Bornudd som slutade som 4:a i ett fält 
av 58 båtar. Bra seglat! Neppar SM hade i år förlagts till Storsjön vid 
Östersund ( en resa på 100 mil) där således tre av klubbens båtar 
deltog. Bästa USS:are blev Christer och Myran Olsson som hamnade 
på 8:e plats.

För att kunna öka på antalet deltagare har USS under året öppnat sitt 
KM, vilket betyder att alla oavsett klubbtillhörighet fått tillfälle att 
deltaga. Utomstående båtar var ett par Neppre samt en IF-båt från 
ESK. En 606:a från Ekerö deltog också. USS KM är ju en trevlig 
kappsegling med fina priser och eftersnack med ärtsoppa, så förhopp-
ningsvis kommer fler utomstående båtar nästa år. Utförligt reportage 
finns på hemsidan.

I höstens tre kvällsseglingar om Synsam Cup deltog i den sista 
seglingen 18 st båtar, vilket ju är ett bra antal. Även två extra kvälls-
seglingar utan spinnaker har genomförts med gott deltagarantal. 
Slottsrundan blev inställd, då det dessvärre visat sig svårt för USS att 
få deltagare att segla distanssegling enligt LYS.

Kjell Mattsson, Kurt Sjöberg o Pär-Bertil Eklund
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Klinten
Verksamhetsåret 2009 på Klinten började på vintern med juste-
ring av samtliga förtöjningspålar, avverkning av en del sjuka träd 
som huggits upp till bastuved och eldning av rishögen. Städhelgen 
på våren var det god uppslutning till, även höstens städhelg var 
mycket välbesökt.

Under sommaren har vi dragit ny el till bastun och försett densam-
ma med belysning, samt att nya grillar har monterats på ny plats i 
hamnen och att nya partytält har införskaffats.

I övrigt har flytbryggor och möbler flyttats ut på våren och in för 
vinterförvaring på hösten. I samband med höstens arbeten revs inre 
bryggan med tillhörande jolletorg som var ruttna.

Rune Larsson

Klinten
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Hamnen

Hamnen
Vid den södra masten har bryggan byggts om. 

De flesta akterstolpar har höjts och en del har blivit utbytta. 

700-bryggan har byggts om söder om vaktkuren till vattenpumpen. 

En del av räddningsstegarna har justerats. 

Vattenväxterna har klippts en gång. 

Resten av 700-bryggan har rivits.

Janne Ohlsson och Jan Sigmert
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Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Vårens aktiviteter har även i år följt tidigare års förberedelser inför 
seglingssäsongen. Planering av kurser och kvällsseglingar har i stort 
sett utförts av ungdomsledarna själva, med visst stöd av de vuxna 
i sektionen. Under Kjell Mattssons ledning med benäget bistånd 
från kappseglings- och ungdomssektionerna iordningställdes 
606:orna inför sommarens aktiviteter.

Årets upplaga av 606 Sprintcup genomfördes i maj. Arbetet på sjön 
sköttes av kappseglingssektionen och på land ansvarade ungdoms-
sektionen för tävlingsledning, sekretariat och grillning.

Kvällsseglingar tisdagar och torsdagar har under för- och sensom-
maren letts av ungdomsledarna. Optimistträningen har varit för-
lagd hos UKF i linje med vårt samarbete klubbarna emellan.

Veckan före midsommar genomfördes kurser för 606seglare och 
optimistseglare i form av dagläger. Veckan efter midsommar var 
det, till allas glädje, åter dags för Klintenlägret. Efter förra årets up-
pehåll var intresset på topp och lägret fylldes till sista plats. Totalt 
deltog 25 ungdomar fördelade på 606:or och optimister. Frivil-
liga ledare som genomförde lägret med bravur denna sommar var 
följande: Hampus Iggström, Per Elfberg, Anna Bertze, Christina 
Spörndly, Amanda Nielsen, Hampus Nilsson, Fredrik Larshamre, 
Nina och Gordon Spörndly.

I november skickade klubben tre ungdomar till Motala för att gå 
grundläggande instruktörsutbildning.

Vid höstens medlemsmöte delade ordförande Lasse Söderström ut 
följande priser:

Flitpriset: Maria Thuresson

UKF:s vandringspris: Christina Spörndly

Staffan Eklund-Christer Olsson-Gunnar Bolins Pengapris: Anna 
Bertze och Christina Spörndly

Ulf Hedlund
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Klubbmästeriet

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2009 svarat för inköp och servering av 
fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

• Förtäring vid årligt budgetmöte

• Allt vid välbesökt årsmötespub

• Solskensgrill i mars på USS´s altan mot sjön

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet

• Rosersbergseskadern har fom i år bytt namn till USS-eskadern 
och omfattar svajig sillunch på södra Ekoln med efterföljande 
tupplur och avslutande gemensam måltid på Klinten. Delta-
gande båtar ökade från 2 till nästan 15.

• Eskader uppför Fyrisån. Antalet deltagare ökade dramatiskt till 
55 personer.

• ”Öppen båt” vid Islandsfallet och kaffebjudning uppskattades 
av många.

• Återfärden, med mellanlandning vid varvet, skedde i samlad 
tropp till Klinten där en gemensam aftonförtäring fick avsluta 
eskadern.

• Kappseglingssektionens höstmiddag

• Behjälplig vid USS Veteranjulbord

• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 60 personer.

• Jul-tallrik med småvarmt till kommunens hamngrupp.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

Ett extra varm tack till Cina och hennes Janne, Allan och Beryl och 
alla andra som ställt upp vid behov.

Anders Juhlin
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Bryggvakten

Bryggvakten
Bryggvakten – 2 personer varje natt – har omfattat tiden 25 april 
till 3 oktober, klockan 09.00 – 05.00. Ett katastrofår vad gäller 
missade vaktnätter. Hela 17 personer har missat. Samtliga kommer 
att få gå sina straffnätter, ( 1 natt för den missade 2009, 1 natt för 
2010 + 1 stycke straffnatt = 3 stycken), under 2010. Ni som kän-
ner er träffade skriver upp 3 st vaktnätter när ni väljer bryggvakt för 
2010.

Annars har våra bryggvakter haft en relativt lugn sommar, inga 
större incidenter. Stickprov har utförts vid 6 tillfällen, av vakt-
chefen eller av pålitliga ombud. Vid 4 av tillfällena var vakterna 
samlade i vaktkuren och alerta, vid de andra 2 fanns ingen där. 

Stickproven gjordes efter kl. 01.00 varvid den ena vakten hade 
gått hem då hans vakt kollega uteblev, (konstig regel, man kan väl 
vakta till kl. 05.00 även om man är själv). Varför lämna hamnen 
obevakad bara för att man är själv? Ska se om jag kan få en ändring 
i vaktstadgarna i framtiden. 

Vill även införa, att när vaktnatten börjar kl. 21.00, ska man ringa 
till de bägge som ska gå vakt natten efter som en sista påminnelse. 
Skulle även vilja ha ett strängare straff för utebliven vaktnatt, men 
det får jag väl aldrig igenom. Hade tänkt mig ”kölhalning” eller 
”skampåle”. Eventuellt ett ekonomiskt straff utöver straffnatten 
vore kanske på sin plats. Kanske 1.000:- för missad vakt? Bosse 
Anjou har bra kontroll på alla byten som sker under året och hur 
det påverkar den slutliga vaktkommenderingen.

Bland vaktrapporterna som vakterna lämnat efter sig kan vi läsa om 
förtöjningar som släppt, en upphittad mindre sportbåt, avvisat båt 
som ej tillhörde USS inne i hamnen, och uteblivna vaktkompisar..

Faktum kvarstår att vakterna gör nytta, som t.ex. förtöjt om flerta-
let dåligt förtöjda båtar och räddat dessa från skador samt skador 
på grannbåtarna. Vi har under 2009 inte haft något inbrott eller 
skadegörelse på varken båt, eller bil, (då vi även vaktar parkeringen) 

Jag vill än en gång påminna om träffarna med ESK:s och UMS:s 
vakter så att dessa ej glöms bort.

Hoppas att siffran för missade vaktnätter halveras till nästa år.

Jan Hoffman
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Veteranskepparna

Veteranskepparna
Veteranskepparna har under året genomfört några träffar. Ett 
populärt besök var på Uppsala Färgmuseum där vi fick tillfälle att 
se en gammal färghandel från svunna tider, samt att se och höra ett 
bildspel över en 100-årig historia. En annan sammankomst är vår 
bussresa till båtmässan i Stockholm, för alla intresserade.

Tyvärr fick vi även i år ställa in träffen för kvällssegling med grill-
sammankomst, deltagarantalet var för litet, men vi kommer igen 
under år 2010. Under våren ett nytt program varje månad med 
många trevliga träffar. En välbesökt sammankomst är Veteranernas 
julbord, i år större än någonsin så var tidig med din anmälan i år, 
sittplatserna går åt.

Titta i UNT under klubbarna där vi meddelar om trevliga sam-
mankomster för alla veteraner sam övriga intresserade.

Rolf Wreedh



18 Upsala Segel Sällskap

Webbgruppen

Webbgruppen
Ny hemsida

I början av året skapades den nya strukturen på nya hemsidan, som 
ligger under Riksidrottsförbundets IdrottOnline system. Material 
från den gamla hemsida har överförts och nytt material införs 
efterhand. Samtidigt byttes domänadressen till www.u-s-s.se från 
www.uss.c.se (den äldre adressen kommer att finnas kvar i flera år 
framöver).

Hemsidans utseende och innehåll
En presentation av klubben som kan visas på internet har också 
skapats och finns under fliken Föreningen.

En hemsida för anmälan till kappsegling har också skapats. Nume-
ra sköts LOK-anmälningar/-hanteringen via hemsidan. I framtiden 
kommer respektive LOK-ansvarig ledare att direkt kunna registrera 
en aktivitet på hemsidan.

Planer finns att hantera aktivitetsarbeten via hemsidan. Fördelen är 
att det är lättare att få ut informationen till medlemmarna. Det blir 
därmed lättare för medlemmarna att se vilka aktivitetsarbeten som 
finns och att kunna anmäla sig till aktiviteterna.

Flik-indelning
Följande flik-indelning finns på den nya hemsidan:

Hem
Startsida med välkomstinformation och kalendrar för nyheter, 
verksamheten, kappsegling och ungdom.

Nyheter
Här finns alla aktuella nyheter.

Föreningen
Här finns information om föreningen, valda representanter inom 
olika sektioner etc.

Aktiviteter
Här finns alla aktiviteter och evenemang som klubben har under 
året.
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Webbgruppen

Verksamheter
Här visas vilka verksamheter som pågår inom respektive sektioner.

Kappsegling 
Här finns alla information om kappsegling under året.

Ungdom
Här finns alla information om ungdomsaktiviteter under året.

Medlem
Här finns information speciellt för medlemmar.

Arkiv 
Här finns arkiverat material såsom tidningen USS-aktuellt, olika 
dokument, referat etc.

Tommy Gustavsson
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