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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. Guldme-
dalj vid SM-seglingarna för Neptunkryssare blev det för Staffan 
Eklund med gast Erik Mattsson i Nynäshamn. Guldmedalj vid 
SM-seglingarna för IF-båtar blev det för Pontus Rosberg med 
besättning i Rastaholm. Bronsmedalj vid JSM-seglingarna för RS-
Feva blev det för Philip Urtel Carlbom med gast Ebba Ettemo på 
hemmaplan i Uppsala. I 606-klassen vann USS två deltävlingar (av 
6) i Rikscupen genom Michael Gelin med gast Charlotte Bornudd 
Gelin i Uppsala och Fredrik Mattsson med gast Calle Elfström i 
Stockholm.

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och tävlings-
verksamhet med USS klubbåtar har fortsatt med många deltagare. 
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- Gästriklandscupen 
samt vid ex.vis SM i klassen 2-krona där tre ungdomsbesättningar 
deltog. 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 Klintenlägret på vår fina klubbholme åter kunde 
genomföras för andra året i följd sedan några års uppehåll tack 
vare våra utbildade och duktiga ungdomsledare samt några ideellt 
arbetande vuxna. Dessvärre var det endast ett fåtal deltagare på Sjö-
lekis för de allra yngsta. Dock har USS fortsatt lära ut segling för 
några av de yngsta och vuxenseglarkurserna fylldes med deltagare. 
Ett stort antal träningskappseglingar har arrangerats. Den årli-
gen återkommande USS-Regattan som inkluderar DM för några 
klasser samt klubbmästerskapet där en ungdomsbesättning vann i 
606-klassen.
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JSM
Årets stora arrangemang var att tillsammans med UKF, ESK, 
KOJK och SiBK genomföra JSM 2017 för totalt tio olika klasser 
i juni. Här var också Uppsala Kommun en viktig part. Ett stort 
antal funktionärer från USS bidrog till ett lyckat arrangemang och 
resultatmässigt lyckades alltså Philip Urtel Carlbom med gast Ebba 
Ettemo bäst genom att segla hem bronsmedaljen i RS-Feva.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika årliga aktivite-
ter för gemenskap skett. I samarbete med Ungdomssektionen har 
familjedagen för tredje året genomförts och i övrigt har under-
hållsarbete, 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 ut-
förts under året. I samband med höstens upptagningar genomförde 
kommunens miljökontor besök med inspektion 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. 

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksamhetsområ-
den. SXK Uppsalakretsen har fortsatt fått låna huset för klubbkväl-
lar och möten liksom grannklubbarna ESK, UKF och UMS vid 
enstaka tillfällen. Även SSRS för delar av sin verksamhet. En viss 
uthyrning har även i år skett till våra medlemmar. Båthuset har 
inrymt aktiviteter så gott som dagligen. Här sker allt underhåll på 
både funktionärsmotorbåtarna 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 Kom-
muns hamngrupp med skötsel av våra anläggningar. 

Information – Miljö - Klubbmästeriet - Veteranskepparna 
Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtidningen USS 
Aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket och informationsmaterial 
har bl a genomförts. Genom deltagande i Nätverket Öppen Hamn 
har planering inför nationaldagsfirandet i Uppsalas hamnområde 
utförts. USS deltog i år med prova-på-segling i 2-kronor. 

Ordföranden
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Efter stadgeändring och årsmötesbeslut fick vi så en ny styrel-
sefunktion som Miljöansvarig. Jan Lemming avled tyvärr några 
månader senare så funktionen innehades sedan av Informationsan-
svarig. 

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 Solskensoch varvsgrill samt Luciapub. Ok-
toberfesten har blivit till tradition och detta år firades USS 110 år 
med stort fyrverkeri i samband med denna fest. 

Veteranskepparna har genomfört några aktiviteter för samvaro 
genom att bl a arrangera resa till båtmässan och ett julbord. 

Förberedelser inför 2018 samt Plangruppen 
Planeringsarbetet för USS nästa verksamhetsår startade under hös-
ten med budgetförberedelser och planering av 2018-års seglingsar-
rangemang såsom deltävling i Division 12 uss aktuellt nr 1 2018 
1-serien en helg i maj och SM för 2-krona en helg i september. 
Föreningens arkivering behöver ses över och för detta ändamål har 
en arkivgrupp bildats för att på bästa sätt säkra föreningens historia 
för framtiden. 

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 Skarholmen. Uppsala Kommun 
är här en mycket viktig part och ett antal möten i gruppen har 
genomförts för att bl a sammanställa material om vad USS vill med 
området. I övrigt ligger det hos plangruppen att försöka få till stånd 
ett längre och hållbart arrendeavtal när det gäller Flottsundsvarvet. 

USS – En välskött förening 
Allt arbete som under året utförts inom USS har varit ideellt. De 
medlemmar som ställer upp 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

2017 802 616 2 1420 47 324 329 1089
2016 811 625 2 1428 49 313 366 1060
2015 768 623 1 1392 49 313 358 1033

Per 
31/12

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

2017 Män 14 107 42 131 629 923
Kvinnor 6 79 27 84 299 495

Övr 2 2
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

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2017 323 18 202 543
2016 343 17 208 568
2015 331 17 204 552

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

2017 332 28 230
2016 332 28 242
2015 333 31 250
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Sekretariatet

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

Miljöansvarig Jan Lemming

Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarina Larsson

Kappseglingsansv Kurt Sjöberg Suppl Representant från 
kapp seglingssesekt.

Ungdoms ansv Jonas Ettemo Suppl Mats Lavemark

Hamnchef Jan Hoffman Suppl Jan Sigmert

Varvschef Ulrik Eriksson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Per Rang Suppl Michael Ericsson

Klintenchef Rune Larsson Suppl Lars Sjölund
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Möten
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelsemöten, ett 
budgetmöte den 11/2 för fastställande av budget 2017 samt ett 
planeringsmöte 27/10-28/10 för planering av verksamheten 2018.

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

Årsmöte
Årsmötet hölls den 11 mars med dagordning utifrån USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 17 maj

• Nya medlemmar hälsas välkomna till USS och får info om de 
olika verksamheterna i klubben.

• Sommarens kappseglingar och särskilt JSM presenterades.

• Sjöräddningssällskapet under ledning av Christopher Carlbom 
visade sjöräddningsbåtarna och höll därefter ett föredrag om 
sällskapets arbete.

Den 8 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under året.

• Birgitta Silfverhielm höll föredrag på temat “Man över bord”, 
hon berättade om säkerhet på sjön, hur man över bord-situatio-
ner kan lösas och demonstrerade olika typer av säkerhetsutrust-
ningar som kan användas.

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.

Annonser baksidan:
Güntherska Konditoriet, annonser i nr 1  
Båttillbehörsföretaget Hjertmans, annons i nr 2.  
Güntherska Konditoriet och Tullhuset, annonser i nr 3 
Güntherska Konditoriet, annonser i nr 4

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt.  
Ny uppdatering av Episerver har utförts av IdrottOnLine.

Program för anmälan till UppsalaRegattan har utvecklats.

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

Sponsorer
Faktura till våra sponsorer skickats ut under året. 

Öppen Hamn 6 juni - Nationaldagen
Nationaldagsfirande i Uppsalas hamnområde anordnades 2017 av 
Nätverket Öppen Hamn. 

Ett återkommande arrangemang, som i år hade fint väder, kom 
uppskattningsvis ca 15 000 - 20 000 besökare till hamnområdet. 
Aktiviteterna pågick mellan klockan 11 – 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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Miljö
Årsmötet 2017 beslutade att utöka styrelsen med funktion miljö-
ansvarig. Till miljöansvarig valdes Jan Lemming, som bland annat 
hade mångårig erfarenhet av miljöarbete inom Uppsala kommun 
och Naturvårdsverket. 

En av Jans första åtgärder på USS var att se till att vi fick en ny 
pump för sugtömning i hamnen. 

Till stor sorg för hans familj och vänner avled Jan hastigt under 
sommaren. Denna ledsamma händelse ledde givetvis till en in-
bromsning av den lovande utveckling av USS miljöarbete som Jan 
påbörjat. 

Styrelsen och valberedningen är överens om vikten av att finna en 
ny miljöansvarig med samma kunskaper och engagemang som Jan 
uppvisade.

Vikarierande miljöansvarig 
Tommy Gustavsson 
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Klubbmästeriet

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2017 ansvarat 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 altan mot sjön

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet

• Förtäring i samband med Klintenstäd

• ”Dagens rätt” på Klinten för +60 deltagare

• Enkel paella på Klinten. Seglarläger för USS-ungdomar

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

• Oktoberfest i klubbhuset 

• Sedvanlig Lucia-Pub för ca 50 personer.

• Litet Jul-bord för kommunens hjälpsamma hamngrupp m fl.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

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

Anders ”Julle” Juhlin 
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Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen 2017 har varit ett aktivt år med våra sedvan-
liga aktiviteter Kvällskappseglingar, USS Regattan. Många av USS 
medlemmar har även deltagit som funktionärer 

I det av USS, ESK, UKF och KOJK samarrangerade JSM:et veckan 
innan midsommar.

Framgångsrika kappseglingar
Som vanligt har stora kappseglingsframgångar för USS del skördats 
under året.

• Pontus Rosberg vann SM för IF-båtar i Rastaholm

• Staffan Eklund vann Nepptunkryssar-SM i Nynäshamn.

• Philip Carlbom / Ebba Ettemo kom på 3:e plats i RS-Feva på 
JSM.

• Båda SM-vinnarna deltog med lag i tälingen Mästarnas Mästare 
i Marstrand under mycket svåra förhållanden med hårda vindar. 

USS Regattan
USS regattan genomfördes två helger före midsommar. Båda da-
garna med sol och stadig vind från sydväst.

Det kom 51 båtar till start.  
11 606:or, 7 Neptunkryssare, 13 Finnjollar och 20 OK-jollar.

• Mikael Gelin / Charlotte Bornudd-Gelin från USS tog hem 
segern i 606 klassen före Vasilij Gunnarmark / Aron Svedin 
S606K. Nästa USS:are Anna Bertze / Myran Olsson kom på 4:e 
plats.

• Staffan Eklund/Erik Mattson segrade i Neptunkryssar klassen.

• Segrare i Finnjolleklassen blev Fredrik Tegnhed från Karlstad, 
bästa Uppsalabo blev Per-Arne Fritjofsson UKF.

• Nytt för året var OK-jollar där Thomas Hansson-Mild från 
SSKA segrade.
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USS öppna KM
Sju 606:or seglade KM med Ebba Ettemo/Lydia Emanuelsson som 
segrare och klubbmästare. SRS- klassen vanns av Mikael Brandt i 
Finnjolle.

Kvällskappsegling
Deltagarantalet vid kvällsseglingarna har under den gångna säsong-
en varierat mycket. 

USS träningsserie under våren genererade 20 starter, USS cup 
under hösten 5 seglingar. 

ESK har haft 13 seglingar, vilket tillsammans med USS ger 38 
starter. 

Med så många möjligheter till träning så håller Uppsala god 
standard beträffande träningsmöjligheter, tyvärr är det för få som 
utnyttjar detta.

Team Modesty (Anna Karin Theelke m fl) tog hem priset som fliti-
gaste kvällskappseglare och totalsegrare i kvällseglingarna.

Kurt Sjöberg

Kappseglingssektionen
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Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2017 består av 7 st optimistjollar, 3 st 
2-kronor, 2 st RS Feva, 8 st 606:or och 1 st Laser. 

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 upptagning 
nu på hösten har dom fortsatt träffats i båthuset för att gå igenom 
606:orna i tur och ordning. 

Kvällsträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till september 
genomfördes totalt 25 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 legat på ungefär samma nivå som föregående år.

Is-segling
Under året har ett flertal av ungdomarna provat på isjaktssegling.

Detta sker i huvudsak genom deltagande i de aktiviteter som ord-
nas genom UKF och Kjell Mattsson.

Seglarkurser
USS har under året behållit sin status som godkänd SSF seglar-
skola.

För våra yngsta har Sjölekis anordnats en lördag-söndag i slutet av 
maj. 

Ett mindre antal deltagare än vanligt 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 många av våra yngre seglare deltagit i kappsegling 
med 606, 2-krona, Feva, 29:er och Opti. 

JSM på hemmaplan hade USS-deltagare i 3 klasser; Feva, Opti12 
och 29:er, bäst resultat blev det i Feva-klassen där Philip Carlbom 
och Ebba Ettemo tog hem en brons-medalj.

I årets KM deltog USS samtliga 606:or, vinnare av årets KM 606 
blev ungdomarna Ebba Ettemo och Lydia Emanuelsson. 

Övrigt deltagande i kappseglingar under året ; Uppland/Gästrik-
land Cup och DMmed både 2-Kronor och RS Feva har genomförts 
i Norrtälje, Sigtuna och på Ekoln.

SM i 2-Krona gick i år i Mälarhöjden och 3 besättningar från USS 
ungdom deltog.

ESK:s sprintcup hade också deltagande ungdomar från USS.

Årets torsdags-träningar bestod av en serie sprintkappseglingar till-
sammans med ESK:s ungdomssektion och UKF. Torsdagarna inne-
höll även i år Pannkaksrace, gemensam samling i USS klubbhus 
för alla ungdomsseglare oavsett klubbtillhörighet med pannkakor 
och seglingsgenomgång på menyn. Tisdagarna seglade våra Fevor 
tillsammans med UKF med coachning av en tränare från SSF.

Seglarläger
I år blev det ännu ett Klinten läger. Lägret genomfördes på ett för-
tjänstfullt sätt med våra juniortränare som ledare med stöd av några 
vuxna medlemmar i ungdomssektionen och Klintengruppen.

Familje-dagen på Klinten
En uppskattad tradition, ungdomssektionen eskaderseglade ut 
till Klinten där det bjöds på grillat, lekar, tävlingar och tårta. Ett 
mycket uppskattat evenemang ordnat av Klinten-gänget med Lars 
och Rune i spetsen. 
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Ungdomssektionen

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat båtarna 
spontant utan arrangemang har ökat något under detta år. Skötsel 
av lånade båtar och handhavande är inte alltid av högsta klass, ett 
bättre system för att kontrollera/utbilda framför allt nya medlem-
mar innan de får låna båtar är ett problem som måste lösas på ett 
bättre sätt nästa säsong.

Det webb-baserat bokningssystet fungerar bra, systemet uppdateras 
löpande av systemleverantören Boka.se.

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 eller arbetat med div. behövliga 
arbeten i och omkring hamnen. 

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”.

Information
För ytterligare och mer detaljerad info om ungdomssektionens 
aktiviteter under 2017 rekommenderas reportage i USS Aktuellt.

Mats Lavemark och Jonas Ettemo
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Varvet

Varvet
Vinterliggande båtar

Under årets vintermånader fanns ett fåtal betalande båtar i hamnen 
vid varvet.

Sjösättning – Vårstädning 
Sjösättningen av båtar genomfördes den 28-29-30 april med stor 
kran, den 6-7 maj med liten kran. 

Kvarter 8 sjösattes med fasta kran den 9-10 maj. 

Varvsstädning genomfördes den 15 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes den 29 - 30 september och 1 ok-
tober med stor kran, den 23 - 24 september liten kran. 

Kvarter 8 togs upp den 19 - 20 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 Thomas Wärngren och Tomas 
Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning utförts. 

Avgrusning av ytor på varvet.
Traktorn har varit inne på service och reparation. 

Ny belysning har monterats vid mastkranen.

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.

Ulrik Eriksson
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Hamnen

Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts. 

Hela bryggdäcket på 500-bryggan blev färdigställt under våren.

Vi har riktat nocken på 400-bryggan, lagat fästen på 300-bryggan, 
förstärkt delar av 400- och 500-bryggan och bultat fast alla rädd-
ningsstegar.

200-byggans däck är i dåligt skick. Nytt däck har lagts på.

Förändring av båtplatser
Tre stycken bredare platser gjordes på 600-bryggan för större båtar. 
Vi har nu i hamnen 337 platser för båtar.

Stationen för båttömning
Ny tömningspumpen, modell skruvpump, har installerats under 
våren. Inga rapporter har kommit in om att pumpen har haft 
driftstörningar.

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

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

En uppmärksammad händelse:

• Två personer har under en kväll inkräktat i vår hamn när det 
var mörkt. De har varit ombord på ett antal båtar och rivit runt 
i båtarna. Hamnvakterna uptäckte inkräktarna och tillkallade 
polis. Incidenten är polisanmäld.

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.

Jan Hoffman och Jan Olsson
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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 28 april till 30 sep-
tember. Det blev också några extra vakter under JSM-veckan.

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. 

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 det endast en person som missat sin vaktnatt.

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

Jan Hoffman
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Intendenturen

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2017 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 klubbaft-
nar.

• 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

Båthuset
 Under året har 65-plus bedrivit livlig verksamhet på onsdagar med 
att underhålla klubbens båtar.

 Dom har även varit verksamma övriga veckodagar som bland an-
nat:

• Laga en 606 som krockade på Ekoln i somras och som nu är 
reparerad och lackerad.
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Intendenturen

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsarbeten 
och 65+, 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 2018 med många engagerade medlemmar 
som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att hålla våra fina anlägg-
ningar i skick.

Per Rang och Michael Ericsson

Båtansvarig Jan Lundmark
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Klinten

Klinten
Sommaren

Vårstädningen av Klinten 13 - 14 maj var välbesökt. Flytbryggorna 
lades ut och borden bars ut. Efter utfört arbete bjöd USS sedvanligt 
alla på buffé på lördagskvällen.

P-ringar
3 stycken p-ringar lades ut för att förstärka förankringen av vågbry-
taren och flytbryggan från torget, på grund av ovädren som härjade 
under vår och försommar.

Sommarfester
Den 20 maj firades familjedag i samarbete med ungdomssektionen, 
då det festades på hamburgare och varm korv. På eftermiddagen 
bjöd USS alla på tårta, kaffe och läsk. 

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. 

På midsommardagen arrangerades som vanligt årets Gubb- och 
Gumseglingar i USS Tvåkronor.

Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva och dito surström-
mingsskiva.

Hösten
Arbetsdagen den 7 oktober togs flytbryggor och bord in för vin-
tern.

Under sommaren har en trädkoja byggts uppe i två av träden på 
nya ängen. 

Rampen ner till bastubryggan slogs sönder av ett av ovädren, den 
har reparerats provisoriskt och nya betongfundament har gjutits.

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
Efter att vi tillträdde under augusti/september 2017 har vi genom-
fört en aktivitet, veteranernas julbord i december. 

Många var kanske lite trötta på julbord men 20 veteraner hade en 
trevlig kväll. 

Inför 2018 tar vi tacksamt emot önskemål om andra och fler aktivi-
teter.

Anita Bertze Gelin / Birgit Wredh
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Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Styrelsen för Upsala Segel Sällskap
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Klubbmästar

Kurt Sjöberg 
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Vakant 
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Jan Hoffman 
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Ulrik Eriksson 
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Per Rang 
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Rune Larsson 
Klintenchef
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USS Klubbhus, uppfört 1989
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