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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.

Upsala Segel Sällskap2012-01-17
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Ordföranden

Ordföranden
Året har varit innehållsrikt och en hel del har hänt. Ur mitt per-
spektiv var årets höjdpunkt SM för 606-båtar med ca 50 båtar på 
startlinjen (varav 10 båtar från USS). Alla funktionärer som var 
engagerade gjorde mycket fina insatser och SM kunde genomföras 
på sätt som uppskattades mycket av deltagarna.

Vid 606-SM belade Conny Kjellberg och Olle Jarstad en hedrande 
bronsplats. Mikael och Charlotte Gehlin tog segern totalt i Riks-
cupen för 606-båtar. Vid SM för IF-båtar tog Pontus Rosberg med 
gastarna Anna Rosberg och Tomas Nordlund hem silvermedaljen. 

Från Svenska Expressförbundet har kommit en förfrågan om USS 
kan tänka sig att anordna SM för Expressbåtar 2013 (näst största 
kölbåtsklassen i Sverige efter 606). Det skulle i så fall vara första 
gången klassen har ett SM på insjö. För USS är den förfrågan som 
inkommit att betrakta som mycket hedrande. Kappseglingssektio-
nen kommer i januari 2012 att ta beslut om huruvida vi kan tänka 
oss att anordna detta SM.

Samgående SSF - SBU
En fråga som ”seglat upp” under 2012 är ett förslag om samgå-
ende mellan Svenska Seglarförbundet och Svenska båtunionen. 
Upplands seglarförbund har inte fungerat tillfredställande vare sig 
under 2010 eller 2011 (varken revision eller årsmöte) och inga 
gemensamma resonemang har förts mellan klubbarna i Uppland. 
Frågan är i en inledningsfas. Informationsträff kommer att ske i 
Västerås den 18 januari 2012 och USS kommer att representeras av 
fyra personer.

Undomssektionen
Ungdomssektionen har på ett mycket bra sätt genomfört rustning 
av våra 606-båtar under det första året av den 3-åriga satsningen 
som görs för att få våra 606-båtar i bästa skick. Det har också 
märkts en markant ökning i den totala verksamheten med bl a 
några nya grepp som exempelvis spinnakersegling. Stort deltagande 
var det också under Klintenlägret. Vår Ungdomssektion gör ett bra 
arbete genom ansvariga och instruktörer för att hålla uppe seglings-
intresset bland våra ungdomar. 

USS har under året fått två 606-or med vagnar som vi genom avtal 
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med Ärna IF kommer att ha fullt ägarskap till om fyra år. 

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme, Säby Klint, har det under året den takförsedda 
samlingsplats på planen vid hamnen förstärkts. Många har lagt 
ner mycket arbete på detta. USS fick bidrag på 39.000 kr från 
Riksidrottsförbundet för brygg-anläggningen innanför ”Torget”. 
Ansökan för muddring vid Klinten har inlämnats till Länsstyrel-
sen och enligt de förhandsuppgifter vi fått så kan vår ansökan vara 
färdigbehandlad under 1:a kvartalet 2012.

I övrigt har nödvändiga arbeten utförts av varvs-, hamn- och inten-
denturansvariga för att hålla våra anläggningar i gott skick.

Informationsansvarig
En ny styrelsepost/informationsansvarig/ kom till 2011. Denne har 
redan sett till att USS fått ett antal sponsorer. Information är viktig 
och denna har gått ut på ett bra sätt till våra medlemmar både 
genom hemsidan och USS-aktuellt. 

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har genomfört aktiviteter för medlemmarna för 
trivsam samvaro samt andra arrangemang inom USS under året. 
Den insats som görs är viktig eftersom aktiviteterna också skapar 
gemenskap.

Veteranerna
Veteranerna har också haft en hel del samlingar för gemenskap. Det 
är viktigt att vi har en aktiv veteransektion som kan samla äldre 
medlemmar tillsammans med yngre medlemmar. Genom detta kan 
tas del av erfarenheter i kombination med att få nya influenser.

Fler kurser
Vår utbildningsansvarige tog fram ett flertal kurser som kunde hål-
las i klubbhus. Ju mer kunskap man skaffar sig om båtlivet ju mer 
glädje får man ut av det. 

Hjärtstarter
USS inköpte under året en s k ”Hjärtstarter”. Utbildningar i 
handhavande av denna har hållits. Fler utbildningar planeras. Kan 
nämnas att när våra grannklubbar och andra hörde talas om detta 
så har man tyckt att det var ett bra initiativ. Vi vet att hjärtstopp 

Ordföranden
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Ordföranden

förekommer såväl i den yngre som äldre generationen och det som 
kan göras för att rädda liv har högsta prioritet.

Miljökontoret
Miljökontoret har under året gjort inspektion av USS eftersom 
vi har s k ”Verksamhet” och då gäller speciella regler. Inga större 
anmärkningar förekom och intendenturen som har miljöansvaret 
i klubben kommer att se till att de anmärkningar som förekom 
åtgärdas. Miljöansvar har för övrigt alla vi medlemmar i USS. 

Plangruppen
Plangruppen har under året utökats med Jan Rynning. Gruppen 
har under året träffats flera gånger. Möten och träffar har skett 
med politiker, kommuntjänstemän samt nya ägarna till Restaurang 
Skarholmen. Gruppens arbete har bland annat utmynnat i att nya 
politiker och tjänstemän fått förståelse för vår verksamhet. Genom 
informella samtal och på annat sätt har gruppen fått uppfattningen 
att man på flera håll inom kommunen anser att varvet bör vara 
kvar vid Flottsund. Känslan för detta är så pass stark att vår varvs-
ansvarige börjat planera för spontning av strandkanten vid varvet.

Inga konkreta planer avseende byggnation vid Skarholmsrestau-
rangen eller annan byggnation i närheten av Skarholmen har pre-
senterats. Plangruppen har fått uppfattningen att det inte planeras 
någon Marina utanför Skarholmen. Plangruppen har också fått 
intrycket att de nya ägarna till Restaurang Skarholmen vill ha ett 
bra samarbete med båtklubbarna.

Avloppsledningen från Restaurang Skarholmen har anlagts under 
hösten och det ärendet som varit en långbänk sedan våren 2007 
kan nu läggas till handlingarna och luktproblemet i vår hamn torde 
med detta vara löst.

En väl fungerande förening
Allt arbete som under året utförts inom USS har varit ideellt. De 
medlemmar som ställer upp utan ersättningskrav och med intresse 
för att göra USS till en väl fungerande förening gör ett utomor-
dentligt bra arbete och är verkligen värda en stor eloge. 

Lars-Eric ”Lasse” Söderström
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Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var totalt 1309, varav 
733 huvudmedlemmar, 47 hedersmedlemmar och 279 familjer 
med åldersfördelning enligt nedan:

Per 
31/12

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

2011 Män 28 37 37 64 727 893
Kvinnor 13 29 31 49 362 484

Org 6 6
2010 Män 16 34 49 62 692 863

Kvinnor 9 29 32 52 328 450
Org 6 6

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

Sekretariatet
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Lars-Eric Söderström Vice ordf. Olle Jarstad
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Leif Engqvist Suppl Nils Iggström
Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarna Larsson
Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson
Kappseglings-
ansv

Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur kapp-
seglingssektionen

Ungdoms ans Rolf Spörndly Suppl Någon ur 
ungdomssektionen

Intendent Jan Lundmark Suppl Tommy 
Fredriksson

Hamnchef Jan Ohlsson Suppl Jan Sigmert
Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren
Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:

Veteranerna Rolf Wreedh Suppl Peter Zaine
Klubbhus värdar Helen Carlson och Eva Rang
Redaktör Thomas Sütt

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Husbåt Totalt

2011 350 17 207 1 575
2010 345 14 212 571
2009 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 

31/12
Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2011 333 31 255
2010 333 31 274
2010 333 31 274
2009 333 31 268
2008 333 31 260
2007 333 31 269
2006 333 31 268
2005 324 31 272

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

År Förarbevis Kustskeppare VHF Hjärtstartare
2011 12 12 20 6
2010 12
2009 50 12 17

Kursverksamheten fortsätter under 2012 med kurser enl tabellen 
och i fortsatt samarbete med Medborgarskolan. 

Möten
Årsmöte hölls den 12 mars med sedvanliga mötespunkter. Två 
medlemsmöten utöver årsmötet har hållits; ett i maj då bl a nya 
medlemmar informerades om verksamheten och där Stefan Nils-
son, som arbetar med sjösäkerhet och har ett förflutet inom USS, 
pratade om och demonstrerade hjärt- och lungräddning. Bakgrun-
den till denna programpunkt är att USS köpt in en hjärtstartare. På 
medlemsmötet i november beslutades om preliminär hamnavgift 
för kommande år samt diskuterades framtida verksamhet och prio-
riteringar. Efter fikat berättade USS medlem Niels-Peter Hansen 
hur man blir Yacht Master Offshore Certificat.

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 normalt 
haft öppet på onsdagar april-september med uppehåll under semes-
ter- och seglingstid. 

Leif Engqvist

Sekretariatet
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Information

Information
Vid årsmötet våren 2011 tillkom i styrelsen befattningen Informa-
tionsansvarig. 

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

 Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt.

Ett antal officiella e-postadresser har införts t ex för varvet är adres-
sen varv@uss.nu.

Vi har utvecklat ett system för kappseglingssektionen där man 
enkelt och snabbt kan visa reslutaten från olika USS-kappseglingar.

Sponsorer
Under året har vi tagit fram ett antal olika sponsorspaket för spon-
sorer. Sponsorpaketen är indelade i olika värdenivåer där respektive 
värdenivå erbjuder sponsorn olika marknadsföringsplatser..

Våra tillgänliga marknadsföringsplatser för sponsorer är.
•	 Annons	i	USS-Aktuellt	i	tidningens	fyra	utgåvor	i	4-färg
•	 Logotyp	m	m	på	sponsortavla	i	hamnen
•	 På	USS:s	hemsida	under	”Våra	sponsorer”	med	logotyp,	länka-

dress och företagets informationstext.

Allmän information
Vi har hjälp till med olika informationamaterial till kappsegling, 
utbildning m m.

En uppfräschning av hamnvaktens anmälningspärm och bevak-
ningspärm har gjorts. Delaktig även i nya ordningsregler och 
vaktinstruktion.

Hanterar även uppdateringar av pärm Aktivitetsarbete, pärm 
Hamnvakten, pärm Hamnvakten bevakning, stadgar, ordningsreg-
ler, verksamhetsberättelse

Tommy Gustavsson
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Klubbmästeriet

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2011 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

•	 Regnvädersgrill	vid	Sprintkuppen

•	 Sedvanlig	spontan	sjösättningsgrill	vid	varvet

•	 Behjälplig	på	distans	med	förtäring	vid	SM	för	606:or

•	 USS:s	egen	hösteskader	upp	i	Fyrisån.	Fika	med	macka	vid	
Islandsfallet. 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	50	personer.

•	 Jul-tallrik	med	småvarmt	till	kommunens	hamngrupp	m	fl.

•	 Jul-tallrik	med	småvarmt	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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Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
År 2011 blev stort för USS när det gäller kappsegling. Fyra ban-
lagda kappseglingar gemomfördes. USS Sprintcup, USS Regattan/
Forsbergsminne, SM för 606 samt öppna KM.

Kvällseglingarna
Vi börjar med kvällseglingarna som började den 10 maj med USS 
träningsserie och varade till midsommar. Sju tisdagar lades kryss-
länsbana och 14 st starter genomfördes. Segrare blev Christer och 
Myran Olsson med 606:an 807. Ca 10-15 båtar deltog i varje 
segling. Denna form av segling är värdefull då den ger rätt form 
av träning. Under hösten genomfördes USS Cupserie med tre race 
samt två extra kvällsseglingar utan spinnacker. USS flitigaste kvälls-
seglare blev återigen Christer och Myran Olsson.

USS Sprintcup
USS Sprintcup har ett ökat antal deltagare för varje år och i år 
deltog 24 st besättningar. Seglingarna genomfördes i lätta vindar 
precis utanför klubbhuset alltså med ett perfekt läge för publiken. 
Extra intressant blev det då seglingarna kommenterades sakkunnigt 
och intensivt av Olle Jarstad. Totalt genomfördes 13 race för att 
få fram segrarna. I ungdomsklassen vann Staffan Edström/Adrian 
Falk fån Gävle. Seniorklassen vanns av Anna Bertze/Christina 
Spörndly USS.

USS Regattan
USS Regattan/Forsbergsminne med DM genomfördes i mitten av 
juni med 54 st deltagande båtar. Glädjande är att USS Regattan 
ingår i rikscupen för 606:or. Neppare och Finnjollar.

Startfältet var större än på många år. I år var vindförhålladena för 
ovanlighetsvis skull goda.

Vinnare i respektive klass blev: 606. Conny Kjellberg/Olle Jarstad 
USS. Neptunkryssare, Nils Virving/Björn Ribbhagen SSK. IF. Jo-
han Åqvist/Peter Sandblom USS. Finnjolle Stefan Nordström KKF.
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SM för 606
Säsongens stora händelse för USS var ju utan tvekan SM för 606. 
Förberedelsena för SM har pågått sedan nyår vilket visade sig under 
tävlingen. Allt fungerade perfekt från sjösättning till upptagning 
av båtarna. 48 st 606:or ställde upp. USS ställde upp med 35 st 
funktionärer inom sjö- och landorginasationen. Ett stort tack till 
alla funktionärer som har gjort ett fantastigt jobb under SM. Ett 
särskilt tack till Ellan med medarbetare som serverade god mat, 
mycken mat och mat i rättan tid. 

Väderförhållandena var goda med lätta till medelhårda vindar. Alla 
9 st seglingar kunde genomföras. Värdiga SM-mästare blev Daniel 
Mattsson/Johan Nyström från Åland i hård konkurrens med andra 
ålänningar och några svenskar. Bästa USS:are Conny Kjellberg/Olle 
Jarstad. 606-förbundets pris till bästa kvinnliga besättning gick till 
Daniela Rönnberg/Pia Bengts från Åland. USS fick pris för största 
antal deltagare från en klubb (10 st) 

USS öppna KM
USS öppna KM genomfördes som alltid sista lördagen i augusti. 
Deltagandet kan tyckas knalt då endast 8 st båtar deltog i denna 
trevliga tävling. Dock häftigt att Pelle Nihlmark med barn ? kom 
från Stockholm för att deltaga med sin 606:a Segrare i SRS- och 
606 klassen blev Micke Gelin/Charlotte Bornudd, Staffan Eklund/
Birgith Eklund vann Nepparklassen.

Övning ger färdighet!
Säsongen har varit intensiv med många kappseglingar (ESK bidrar 
ju också) på både lägre och högre nivå. Vi i Uppsala bör vara 
mycket nöjda som har tillgång till så mycket kappseglingar på så 
nära håll från hamnen. Övning ger färdighet!

Pär-Bertil Eklund 

Kappseglingssektionen
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Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta bestående av 14 optimistjollar och sex 
606:or har underhållits. Optimistjollarna har bibehållits på samma 
status, medhjälp av hamngruppen, medan 606:orna har restau-
rerats till en högre nivå. Under vårvintern har båtarna tagit in i 
varmgarage och förbättrats genom bland annat byte av luckor och 
beslag. Nya segel har inköpts till de tre dubbelbottnade båtarna. En 
ansvarig besättning har utsetts till var och en av 606:orna. 

606-träning
Från sjösättning till sommaren genomfördes träningsseglingar för 
606:or varje torsdag under ledning av ungdomstränarna. Hampus 
Iggsström har varit ansvarig.

Seglarläger
I seglarlägret genomfördes den 27 juni - 2 juli på Klinten deltog 
24 ungdomar i åldrarna 10-15 år. Vuxna ledare var Eva och Rolf 
Spörndly samt Bengt-Ove Rustas och ungdomsledare var Hampus 
Iggström, Maria Turesson, Mattias Bertolino, Catarina Vegerfors 
och Christina Spörndly. Det var 20:e året som lägret arrangerades.

Seglarkurser
En seglarkurs för äldre ungdomar och vuxna genomfördes under 
juni månad med Hampus Iggström, Maria Turesson och Robert 
Spörndly som ledare. 

Företagssegling
En företagssegling arrangerades och genomfördes under hösten där 
samtliga 606:or och flertalet av ungdomsledarna var engagerade.

Seglingsprofil vid Uppsala grundskolor
Under höstterminens senare del använde seglarprofilen vid Valsät-
raskolan tre av USS:s 606:or i verksamheten under ledning av Ulf 
Sandström (USS) och Hindrik Nyberg (ESK).

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat båtarna 
spontant utan arrangemang har ökat kraftigt. Under året var båtar-
na bokade vid 159 tillfällen förutom de schemalagda aktiviteterna. 

 Rolf Spörndly
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Hamnen

Hamnen
Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts med bl a 
inoljning. 

Förtöjningarna har kollats med godkänt resultat. 

Dessutom har 400-bryggan höjts och 500-bryggan förlängts. Ena 
halvan på 500-bryggan har reparerats efter att isen hade sönder 
den. 

Avbärare har satts upp på vissa bryggor.

Landgången till vågbrytaren har fixats. 

Inför SM för 606 klipptes vass och näckrosor. 

Till det av ESK arrangerade SM för IF-båtar lånade USS ut hamn-
platser.

Bryggstegarna av armeringsjärn har äntligen blivit borttagna och 
sålda som skrot. Planering för inköp och uppsättning av nya stegar 
pågår. 

På initiativ av kassören har båtplatserna under året fått en mera 
logisk numrering.

Nya tavlor i metall har satts upp på bryggorna där listor på hamn-
platsinnehavare ska anges.

Ett stort tack till alla er som har jobbat i hamnen!

Janne Ohlsson och Jan Sigmert
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Varvet

Varvet
Under årets vintermånader låg 5 betalande båtar i hamnen vid var-
vet. Sjösättning av 260 båtar genomfördes den 30 april och 1maj 
med stor kran. Den 7-8 maj med liten kran. Kvarter 8 sjösattes 
med fasta kran den 11-12 maj. 

Långliggare på varvet uppgår till 6 båtar. Varvsstädningen genom-
fördes den 19 maj.

Upptagning av 264 båtar genomfördes den 24-25 september med 
liten kran, 1-2 oktober stor kran. I antalet ingår 44 båtar i Kv 8 
vilka togs upp den 15-16 september. 

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Havator AB 
(tid Binsell AB) anlitats. Kranskötare vid fasta kran har varit Allan 
Pettersson, Tomas Candert och Kjell Mattsson.

Arbetsinsatser har bestått av busk- och gräsklippning, uppsättning 
av ny presenning vid stora upptagningsplatsen samt ny trappa till 
matboden. Traktorn har också varit inne på service. Det besvärliga 
snö- och isläget har stoppat övriga budgeterade arbeten. 

Bryggan mellan gamla brofästet och sjösättningsrampen är i akut 
behov av renovering med samtidig bottenjustering. Offert har 
begärts in för hela arbetet, men har i skrivande stund ännu inte 
inkommit.

Uppsala Kommun, miljökontoret, har inom miljökontorets ordina-
rie tillsynsarbete gjort en inspektion av varvet.

I kommunens planer på ett nytt storvarv för samtliga båtklubbar 
har ännu inga beslut fattats, men Plangruppens arbete med påver-
kan till USS fördel fortsätter.

Till ESK ett varmt tack för upplåtelse av varvsplats för uppställ-
ning 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, Christoffer Hägg, Erlendur Karlsson, Abel Soto, Stanley 
Mahan, Jan Öhrberg samt undertecknad.

Varvschef Allan Pettersson
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Intendenturen

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2011 har varit Eva Rang och Helen Carlson. 
Utnyttjandet av klubbhuset, under icke båtsäsong, har varit fortsatt 
hög. Förutom ordinarie mötesverksamhet med styrelsemöten, 
medlemsmöten, sektionernas interna möten, bedrevs under våren 
en livlig kursverksamhet. 

Svenska Kryssarklubben har under året lånat klubbhuset för sina 
klubbaftnar. Uppsala Racerbåtsklubb hyrde klubbhuset för SM-
deltävling under en helg i september. 

Uthyrning för privata fester verkar dock ha minskat något. Iord-
ningställande före och återställande efter möten och kurser har 
skötts av kommunens hamngrupp. 

Vårstädning av klubbhuset utfördes som aktivitetsarbete under 
ledning av klubbhusvärdarna. Veckostädning har utförts av kom-
munens hamngrupp. Avloppspumparna fick sin årliga tillsyn under 
hösten.

Utvändig målning, samt reparation av rötskadade vindskivor utför-
des under maj månad. av ett gäng engagerade medlemmar, de flesta 
pensionärer, varav vissa lade ner över 40 timmar.

Vaktlokalen/Redskapsboden
Den 2010 utförda tätningen av taket höll till på hösten, då det 
började läcka in i redskapsboden igen. Detta kommer att åtgärdas 
som aktivitetsarbete under våren 2012.

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

Sophantering
Sopsorteringen har i huvudsak fungerat bra, dock finns det tydligen 
fortfarande medlemmar som inte bryr sig, utan kastar sina sopor i 
första bästa tunna. 
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Intendenturen

Klubbåtarna (Motorbåtarna)
Bustern har inte kunnat användas under 2011 på grund av en röt-
skadad förstärkning i akterspegeln. Detta kommer att åtgärdas till 
säsongen 2012. Övriga båtar har fungerat bra under säsongen.

Tack!
Avslutningsvis vill vi tacka de medlemmar som ställt upp på ak-
tivitetsarbeten, speciellt gänget som målade klubbhuset och som 
ställde upp långt utöver sin arbetsplikt. Vi vill även tacka kommu-
nens hamngrupp för deras utmärkta sätt att utföra de arbetsuppgif-
ter vi bett om, även för alla de egna initiativ dom tagit för att hålla 
fint i hamn och klubbhus.

Nu ser vi fram mot 2012 med många engagerade som ställer upp 
på aktivitetsarbeten.

Jan Lundmark Tommy Fredriksson
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Klinten
Under 2011 har vi återigen under vintern varit tvungna att fälla 
några sjuka och döda träd samt eldat upp den stora rishögen. Vi 
har också transporterat ut stolpar och virke från fastlandssidan. 

Bryggan mellan jollerampen och ”torget” spåntades och byggdes 
upp så fort båtarna var sjösatta. Det gamla partytältet har ersatts 
och har nu plats för 50 – 60 personer. 

Bastuaggregatet, som revs ut för utbyte, visade sig inte vara det 
enda som behövde renoveras i bastun. Vi fick också riva upp och 
lägga helt nytt golv, som nu består av klinker, som skall hålla bättre 
än den gamla plastmattan.

Midsommar på Klinten var mycket välbesökt med många barn som 
åter fick besök av sjörövaren. 

Städhelgen på våren var det god uppslutning till samt även hösten 
var mycket välbesökt.

I övrigt har flytbryggor och möbler flyttats ut på våren och in för 
vinterförvaring på hösten.

Vid höststädet bogserades flytbryggan, som utgår från ”torget” in 
till varvet där den revs. De gamla flytelementen har tagits tillvara 
och återanvänds till den nya flytbryggan, som är under byggnation 
och skall vara färdig att bogseras ut till Klinten så fort båtarna kom-
mer i sjön.

Badstranden har försetts med stockar och markduk i terrasser för 
att förhindra att sanden spolas ut i sjön.

Rune Larsson

Klinten
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Hamnvakten

Hamnvakten
USS är den enda båtklubb i Uppsala där man själv får välja sin 
vaktnatt och många har tagit tillvara på den möjlighten. 

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten – 2 personer varje natt – från 30 april till 1 oktober.

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

Vakterna har under sommaren vid ett flertal tillfällen motat iväg 
obehöriga, oftast från vågbrytaren där de tar sig in vid staketets 
slut, förtöjt om många dåligt förtöjda båtar och därigenom räddat 
dessa från skador och skador på grannbåtarna. 

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.

Stickprov
Stickprov har utförts vid fem tillfällen, av vaktchefen eller via 
pålitliga ombud. Vid alla tillfällena var bägge vakterna samlade i 
vaktkuren och alerta. Bra förståelse av uppdraget!

Vaktnätter
12 personer har missat sina vaktnätter (10 stycken förra året). 

Till nästa år är förhoppningen att ännu färre ”missar” sin vaktnatt. 

Jan Hoffman
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Veteranskepparna

Veteranskepparna
Under året har vi genomfört en rad olika träffar med ibland stort 
deltagande, ibland mindre. Vi började året med ett besök vid Medi-
cinhistoriska Museet, sedan följde besök vid Museet för Kommunal 
Teknik och därefter följde en resa till Båtmässan i fullsatt buss. Vi 
avslutade vårens program med en resa till Åland. 

Året avslutades med ett stort julbord i vårt klubbhus, som var 
fullbokat i förväg. Tänk på detta så boka i god tid till årets stora 
julbord.

Jag vill tacka Peter och Allan för all hjälp och gott samarbete inom 
veteransektionen. 

Nu ser vi fram mot ett nytt år 2012 med många nya sammankoms-
ter. 

Titta även i UNT under klubbarna, samt glöm inte hemsida.

Rolf Wreedh
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