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USS
Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har 
idag ca 1.300 medlemmar och antalet registrerade bå-
tar 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 distansminuter från vår hamn.

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

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ung-
domar upp till och med 24 år.
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Ordföranden
Kappseglingsframgångar
USS har under 2018 fortsatt att skörda framgångar på 
kappseglingsbanorna i de klasser där vi under många år 
presterat toppresultat. Särskilt glädjande är att vi även 
haft framgångar i klasser där huvudsakligen ungdomar 
tävlat. 

Strax efter islossningen arrangerade vi på Ekoln första 
deltävlingen i division 1 Ost, kvaltävling till Allsvens-
kan i segling 2019. Tävlingen vanns av USS lag 1 med 
Micke Gelin, Charlotte Bornudd-Gelin och Ebba 
Ettemo. På hösten tog laget sedan hem totalsegern i 
kvalserien efter andra deltävlingen på Värmdö, och 
därmed erövrade USS en plats i Allsvenskan 2019. 

I slutet av september arrangerade vi tillsammans med 
UKF SM för Tvåkrona, där Joachim Samuelsson och 
Ebba Ettemo segrade i juniorklassen. Silvermedalj på 
SM togs av Staffan Eklund och Ebba Damber. USS 
blev även bästa klubb på SM. Ebba Ettemo och Ebba 
Damber deltog också vid JNoM i RS Feva i Båstad i 
början av augusti. Det blåste hårt och de var den lät-
taste besättningen men placerade sig ändå i mitten av 
fältet.

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och 
tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har fortsatt 
med många deltagare. Det är tränings- och kappseg-
lingssugna 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. 
Våra ungdomar har också deltagit i Upplands-Gäst-
riklands-Cupen i Norrtälje, Sigtuna och Uppsala samt 
tävlat i ESK:s sprintcup. Trettio tisdags- och torsdags-
kvällar har ungdomarna tränat på Ekoln. 

För större båtar har USS och ESK arrangerat tränings-
seglingar under sammanlagt 23 kvällar. Vintertid 
tränas och tävlas det numera även i isjaktssegling. Vårt 
60+-gäng har som vanligt bidragit till att verksamheten 
fungerar genom underhåll av klubbens båtar och övrig 
materiel. Därtill seglar de tillsammans 1 dag/vecka 
under seglingssäsongen.

Uppskattade seglarkurser har under sommaren hål-
lits för såväl ungdomar som vuxna. Något som väckte 
många barns intresse för segling var den Drop-in-
segling som anordnades vid UKF några veckor under 
juli, i samarbete med USS och ESK. Här nådde man 
många barn som aldrig seglat förr eller knappt ens sett 
en segelbåt tidigare.

Under hösten slöts ett avtal mellan USS och företaget 
Gibon Uppsala, där klubben under tre år får disponera 
en kappseglingsbåt av klassen J/70, den klass som man 
tävlar med i Allsvenskan. Avsikten är dels att bereda 
träningsmöjligheter för besättningarna i klubbens 
allsvenska lag, dels att underlätta kompetensöverfö-
ringen mellan äldre och yngre kappseglare. Projektet 
går under namnet Gibon Sailing Team.

Under året har en diskussion förts om en eventuell 
sammanslagning av sektionerna för ungdom och kapp-
segling. Resultatet blev att vi fortsätter som tidigare 
med två olika sektioner, men det är viktigt att samar-
betet mellan dessa fungerar väl.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika 
årliga aktiviteter för gemenskap skett. I samarbete med 
Ungdomssektionen har familjedagen för fjärde 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 båtar till det 
stora arbetet med både förberedelser och genomför-
ande. I övrigt har underhållsarbete utförts under året.

I hamnen har underhåll och renovering av bryggor vid-
tagits. Pumpen för tömning av båttoaletter har bytts 
mot en kraftigare och förhoppningsvis mera hållbar 
modell. Under hela båtsäsongen har hamnen bevakats 
av medlemmar med båtplats.

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verk-
samhetsområden. SXK Uppsalakretsen har fortsatt fått 
låna huset för klubbaftnar och möten liksom grann-
klubbarna ESK, UKF och UMS vid enstaka tillfällen, 
och även SSRS för delar av sin verksamhet. En viss 
uthyrning har även i år skett till våra medlemmar. Båt-
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huset har inrymt aktiviteter så gott som dagligen. Här 
sker allt underhåll på både funktionärsmotorbåtarna 
och klubbens jollar och 606-or. I övrigt har Inten-
denturen 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. . 

Information – Miljö – Klubbmästeri – Veteran-
skeppare
Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtid-
ningen USS-aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket 
och informationsmaterial har bland annat genomförts. 
Som ersättare för Miljöansvarig har Informationsansva-
rig Tommy Gustavsson fungerat.

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 samt Luciapub. Ok-
toberfesten har blivit en mycket uppskattad tradition.

Veteranskepparna har genomfört några aktiviteter 
för samvaro, bland annat en uppskattad kräftskiva på 
Klinten.

Förberedelser inför 2019 samt Plangruppen
Planeringsarbetet för USS nästa verksamhetsår startade 
under hösten med budgetförberedelser och planering 
av 2019 års seglingsarrangemang. En stor utmaning 
blir deltagandet i Allsvenskan, och redan i slutet av 
2018 påbörjades planering och förberedelser för att 
våra besättningar ska ligga på topp när serien drar 
igång i början av maj. 

Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på upp-
drag av styrelsen. Frågor kring Skarholmenområdet har 
bevakats. 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 syn-
nerligen 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, Per Nilson vice ordförande

Ordföranden (forts)
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Medlemmar Per 31/12, 2018
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:
Medlemmar Familjer Juniorer 

0-24 år
Seniorer 

25 år -Huvud Familj Övr Totalt Heders
810 594 2 1406 47 324 330 1074

Ålder Övr Totalt
0-6 7-12 13-20 21-40 41-

Män 15 55 84 128 629 911
Kvinnor 6 37 70 81 299 493

Övr 2 2
Totalt 21 92 154 209 928 2 1406

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal 
båtar:

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

314 18 236 568

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

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

326 25 236

Sekretariatet

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordinarie Suppleanter
Ordförande Olle Jarstad

Vice ordf. Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Anna-Karin Theelke Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson

Miljöansvarig Vakant

Klubbmästare Annicka Lavemark Catarina Larsson

Kappseglingsansv Ulf Wrange Christer Wallsten

Ungdoms ansv Anna-Karin Theelke (tf ) Joachim Samuelsson

Hamnchef Jan Hoffman Jan Olsson

Varvschef Ulrik Eriksson Thomas Wärngren

Intendent Per Rang Michael Ericsson

Klintenchef Rune Larsson Lars Sjölund

Möten

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelse-
möten, ett budgetmöte den 18/2 för fastställande av 
budget 2018 samt ett planeringsmöte 19/10 – 20/10 
för planering av verksamheten 2019.

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

Årsmöte
Årsmötet hölls den 17 mars med dagordning utifrån 
USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 16 maj

• Vårens medlemsmöte samlade ett 40-tal medlem-
mar som hälsades välkomna av ordförande Olle 
Jarstad. Av deltagarna var 6 personer helt nya med-
lemmar som hälsades välkomna till USS med info 
om de olika verksamheterna i klubben. 

• Kvällens gästföreläsare var Anna Moureu Lange, 
grundare av nätverket ”She Captain”, som bjöd på 
ett fartfyllt och mycket uppskattat berättande om 
sin resa från semesterseglare till kappseglareglare.

Den 7 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under 
året.

• Presentation av några informationspunkter, bl a 
information om att en formell sammanslagning 
av ungdoms- resp kappseglingssektionerna utretts 
men beslutats att istället fördjupa samarbetet mellan 
sektionerna. Det informerades även om USS avan-
cemang till Allsvenskan i segling och ambitionen 
att skaffa en lämplig båt för detta. Arrendeavtal för 
varvet är ännu inte klart men kontakt med kom-
munrepresentant har visat att den avtalsförändring 
som aviserats berör kostnadshöjning. 

• Per-Yngve Velander höll sedan föredrag om projekt 
Båtsamverkan i Polisområde mitt. Båtsamverkan är 
ett projekt som startade 2013 av polisen på västkus-
ten med avsikt att minska antalet båtmotorstölder.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan kl 
19-20 på tisdagar 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
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Information
Tidning
Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra num-
mer under året. 

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-
Aktuellt nr 2.

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

Sponsorer
Faktura till våra sponsorer skickats ut under året. 

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Vi har bildat en informationsgrupp: 
Informationschef:  Tommy Gustavsson 
Redaktör:   Thomas Sütt 
Webbadministratör:  Klas Elwinger 
Webbadministratör:  Leif Theelke

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.

Stadgar och ordningsregler hanterar Vice Ordförande 
Per Nilsson.

Tommy Gustavsson

Miljö
Vid årsmötet 2017 beslutade styrelsen att utöka styrel-
sen med en miljöansvarig person. Efter stadgeändring 
och årsmötesbeslut fick vi så en ny styrelsefunktion 
som Miljöansvarig.

Som miljöansvarig valdes Jan Lemming. Tyvärr avled 
Jan några månader senare. 

Funktionen innehavs preliminärt av Informationsan-
svarig tills en ny miljöansvarig väljs.

Styrelsen och valberedningen är överens om vikten av 
att finna en ny miljöansvarig.

Vikarierande miljöansvarig 
Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har under 2018 ansvarat för inköp och 
servering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat och genomfört:
• Förtäring vid årligt budgetmöte (kommande i 

januari).

• Förtäring vid årligt budgetmöte (kommande i 
februari).

• Allt vid välbesökt årsmötespub (kommande).

• Populär solskensgrill i mars på USS altan (mitt 
första åtagande) efter tillträdet.

• Sjösättningsgrill 2 dagar på varvet uppskattat av 
medarbetarna som jobbar med sjösättningen.

• Inköp av mat till Klintenstädningen.

• Inköp av mat till Familjedagen på Klinten.

• Oktoberfesten i klubbhuset.

• Lucia-pub i klubbhuset.

• Minijulbord för hamngruppen, jul-landgång vid 
styrelsens sista möte för året.

Tack till vice klubbmästare Cina.  
Tack till Janne, Olle, Yvonne, Bosse.  
Tack Anna-Karin och Leif som alltid återlämnar canti-
ner till Matverkstan. 

Annicka Lavemark
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Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen 2018 har varit ett aktivt år med 
våra sedvanliga aktiviteter Kvällskappseglingar och 
USS Regattan. Utöver det så var USS arrangörer för en 
av två kvalseglingar i Region Ost till Allsvenskan samt 
SM-seglingar för 2-Krona. Många av USS medlemmar 
har även deltagit som funktionärer vid en eller flera 
kappseglingar under säsongen.

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

• Klubben kvalificerade sig till 2019 års Allsvenska 
genom att USS lag 1 vann kvaltävlingarna Region 
Ost strax före USS lag 2. Lag 1 bestod av Gelin/
Bornudd-Gelin/Ettemo och lag 2 bestod av Ros-
berg/Theelke/Emanuelsson

• Joachim Samuelsson tillsammans med Ebba Ettemo 
vann juniorklassen i 2-Krona-SM.

• Staffan Eklund tillsammans med Ebba Damber 
kom på andra plats i 2-krona-SM.

• USS vann lagtävlingen under 2-Krona-SM

Kval till Allsvenskan (division 1).
USS stod som arrangör för den första av de två del-
tävlingar i Region Ost som gällde som kval till 2019 
års Allsvenska. Seglingarna genomfördes endast några 
veckor efter det att isen försvann på Ekoln, helgen den 
5-6 maj. 

Som arrangerande klubb fick USS välja båtklass, som 
inte oväntat blev 606. Seglingarna genomfördes med 
4 båtar i korta race där varje lag seglade varje båt 4 
gånger, vilket blev 8 seglingar på lördag och 8 på sön-
dag, då det kom 4 lag till start.

Ledare efter helgens seglingar var USS lag 1 med Ge-
lin/ Bornudd-Gelin/Ettemo med USS lag 2 som tvåa. 
Det andra och avslutande seglingstillfället arrangerades 
av Värmdö Jolleseglare och genomfördes lördagen den 
29 september. Som totalsegrare efter det andra tillfället 
stod USS lag 1.

USS Regattan
Helgen den 9 – 10 juni genomfördes USS-regattan i 
strålande väder men med något svaga vindar.

Årets upplaga lockade 38 båtar till start. Det var 13 
606:or, 11 Neptunkryssare, 11 Finnjollar och 3 IF-
båtar.

• Mikael Gelin/Charlotte Bornudd-Gelin från USS 
tog hem segern i 606-klassen före Conny Kjellberg/
Olle Jarstad, som gjorde lite av en comeback. 

• Staffan Eklund/Erik Mattson USS segrade i Nep-
tunkryssar klassen.

• Segrare i Finnjolleklassen blev Fredrik Tegnhed från 
Karlstad (KKF), bäste och ende USS:are blev Micke 
Nilsson på en 6:e plats.

• I den i år återkommande IF-klassen segrade Johan 
Åqvist/Peter Sandblom/Ulf Wrange USS.

SM 2-krona
Helgen den 22 – 23 september stod USS värd för SM-
seglingar för 2-krona. Redan på torsdagen den 20/9 
förstod tävlingsledningen att det skulle bli problema-
tiskt att genomföra tävlingarna då stormen ”Knut” 
var i antågande. På fredagen togs beslutet att ställa in 
lördagens seglingar utifrån den prognos som fanns och 
som utlovade vindar upp mot storm. Ett klokt om än 
inte så vanligt beslut visade det sig då prognosen visade 
sig stämma. ”Knut” drog vidare och det återstod en-
dast en dag att genomföra seglingarna på. Med tidiga-
reläggande av starten på söndagen så satsade tävlings-
ledningen på att klämma in så många seglingar som 
möjligt före kl 15, som var satt som senaste starttid.

Under lördagen började en del långväga deltagare 
droppa in som efter att ställt ifrån sig sina båtar fick 
ägna dagen åt sightseing istället för segling, vilket 
säkerligen var en lättnad för de flesta. Söndag morgon 
infann sig och 30 båtar med besättning var inregist-
rerade och klara för att tävla. Vädret hade lugnat sig 
avsevärt och bjöd på lätt mulen himmel och lätta till 
måttliga vindar från mestadels väst. Banan låg så nära 
Skarholmen som möjligt vilket gav den ovanligt stora 
publiken viss möjlighet att följa tävlingarna från land. 
Korta race gjorde det möjligt att genomföra 6 seglingar 
innan sista starttid var ute, vilket var fullt tillräckligt 
för att genomföra SM:et. 

Segrade gjorde Björn Sandberg och Maja Wikman, 
JKV före Staffan Eklund och Ebba Damber, USS. I 
juniorklassen vann Joachim Samuelsson och Ebba Et-
temo, USS. Det fanns även en lagtävling utanför SM 
där USS vann.

Arrangemanget blev en succé trots ”Knuts” försök att 
lägga sig i.
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Kappseglingssektionen (forts)
USS öppna KM
I år stod ESK som arrangör för USS KM. Detta 
berodde på att ESK stod som arrangör för Nepparpo-
kalen, vilken gick båda dagarna och för vilken det bara 
fick stå en arrangör. Så därför inget samarrangemang 
den här gången. Fyra 606:or kom till start men tyvärr 
var inga andra klasser representerade i USS KM. Alla 
fyra båtarna hade juniorer i besättningarna och de 
hårda vindarna gjorde att de allra yngsta valde att bryta 
efter första start. KM avslutades efter två seglingar. 
Som segrare stod Ebba Damber/Mats Lavemark följda 
av Tore Fasth/Magnus Fasth. 

Kvällskappsegling
Deltagarantalet vid kvällsseglingarna har under den 
gångna säsongen varierat mycket.

USS träningsserie under våren genererade 7 starter, 
USS cup under hösten 5 seglingar.

ESK har haft 11 seglingar, vilket tillsammans med USS 
ger 23 starter.

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

Team Modesty (Anna Karin Theelke m fl) tog hem 
priset som flitigaste kvällskappseglare. Totalsegrare i 
kvällseglingarna blev ESK-seglarna Team Peppar i H-
båt.

Ulf Wrange
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Flotta
Ungdomssektionens flotta 2018 består av 7 st opti-
mistjollar, 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. 

Under vintern/våren har de äldre 606:orna genomgått 
en omfattande renovering och uppgraderats till kapp-
seglingsskick inför stundande Div-1 kvalseglingar i 
början av säsongen

Kvällsträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till 
september genomfördes totalt 30 st kvällsträningar 
med 2-kronor, 606:or och RS Feva under tisdagar och 
torsdagar under ledning av ungdomsledarna. Joachim 
Samuelsson har varit huvudtränare.

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x 
träningstillfällen) 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 aktivite-
ter som ordnas genom UKF och Kjell Mattsson

Seglarkurser
USS har under året behållit sin status som godkänd 
SSF seglarskola.

En veckas segelkurs för vuxna genomfördes i år med 
mycket gott resultat. Deltagarna var mycket nöjda och 
flera av dem har fortsatt att segla 606 och även deltagit 
i flera av årets kvälls-kappseglingar.

Kappsegling
Även i år har många av våra yngre seglare deltagit i 
kappsegling med 606, 2-krona, Feva, 29:er och Opti.

NJSM i Feva klassen hade USS-deltagare. Ebba Et-
temo och Ebba Damber var yngsta och lättaste be-
sättning och hade det tufft i de hårda vindarna som 

Ungdomssektionen
rådde i Båstad, men gjorde en mycket bra insats i hård 
konkurens.

I årets KM deltog 4 st 606:or och vinnare av årets 
Ungdoms KM i 606 blev Sofia Lennerstrand och Val-
ter Otterstedt.

Övrigt deltagande i kappseglingar under året:  
Uppland/Gästrikland Cup och DM med både 2-Kro-
nor och RS Feva har genomförts i Norrtälje, Sigtuna 
och på Ekoln.

SM i 2-Krona gick i år i Uppsala med USS och UKF 
som arrangör. 9 besättningar från USS ungdom deltog.

ESK:s sprintcup hade också deltagande ungdomar från 
USS.

Div 1 segling, kvalificeringsserien för Allsvenskan, 
genomfördes med seglingar i Uppsala och Värmdö.  
USS deltog med 2 lag med ungdomar i besättningen. 
Lag 1 kvalificerade USS till segling i Allsvenskan nästa 
år. 
Laget bestod av Micke Gelin, Charlotte Bornudd-
Gelin och Ebba Ettemo.

Seglarläger
Klinten lägret genomfördes inte detta år pga avsaknad 
av vuxna ledare.

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

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

Det webb-baserade bokningssystemet fungerar bra 
Systemet uppdateras löpande av systemleverantören 
Boka.se.
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60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp med-
lemmar har anordnat organiserade seglingar en gång i 
veckan med 606-orna.

Varje onsdag från början av maj till slutet av septem-
ber har ett gäng äldre seglare samlats och seglat eller 
arbetat med diverse 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 diverse 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 seg-
lingsbar tid”.

Information
För ytterligare och mer detaljerad info om ungdoms-
sektionens aktiviteter under 2018 rekommenderas 
reportage i USS Aktuellt.

Anna-Karin Theelke, Joachim Samuelsson, Mats Lavemark

Ungdomssektionen (forts)

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

Sjösättning – Vårstädning
Sjösättningen av båtar genomfördes:

• kvarter 1, 2 och 3 sjösattes den 27 - 29 april.

•  kvarter 5 och 6 sjösattes den 5 - 6 maj.

Varvsstädning genomfördes den 14 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes:

•  kvarter 8 togs upp den 18 - 19 september.

•  kvarter 5 och 6 togs upp den 22 - 23 september.

•  kvarter 1, 2 och 3 togs upp den 28 - 30 septeer. 

Totalt antal båtar på varvet ca 250 st.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman 
Eklunds Mobilkranar anlitats.

Kranskötare på fasta kran har varit Thomas Wärngren 
och Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har utökad busk- och gräsklippning utförts 
i samband med uppröjning av området.Kommunen 
har tagit ner skadade träd och utfört trädvård på om-
rådet.

Rensning och städning av mastskjul.

Genomgång och reparation av uppläggningsställ för 
master är genomförd efter sommaren.

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

Ny belysning har monterats vid mastkranen. 

På mastkranen har ny lyftwire monterats.

Hull Washer
Kommunen lånade, till upptagningarna, ut Hull 
Washer-aggregatet.

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft mycken vär-
defull hjälp med renhållning av kommunens Hamn-
grupp. 

Vi framför vårt varma tack.

Ulrik Eriksson
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Hamnen
Bryggunderhåll
Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts.

Nästan hela bryggdäcket på 200-bryggan blev färdig-
ställt under våren, resterande gjorde vi i november 
2018.

Vi kommer att fortsätta med 100-bryggan under 2019.

Stationen för båttömning
Nya tömningspumpen, modell skruvpump, verkar 
fungera, inga felrapporter.

Vi har under 2018 ej blivit drabbade av några inciden-
ter gällande inbrott, stöld eller skadegörelse. Det kan vi 
tacka våra hamnvakter för.

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

Om någon har ström kopplat till sin båt och veder-
börande 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.

Övrigt
Jag vill påminna om att ta bort förtöjningstamapar och 
även tampen mellan stolpe och brygga, inför vintern.

På sommaren slarvas det också med att ta bort vass, 
näckrosor och andra sjöväxter runt den egna båten.

Lie och vasskratta hänger på båtgaraget.

Fortfarande finns det båtägare som inte följer de regler 
vi har för förtöjning i hamnen.

Jan Hoffman och Jan Olsson

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

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 27 april 
till 29 september. 

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrap-
porter” som skrivs.

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

Vakterna släckte även en brand i anslutning till Lyssna-
ängsbadet.

Hamnen - Hamnvakten
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 
stämpelkortet. Stämplingen ska ske på kvällen, natten 
och morgonen.

Vaktnätter
I år var det 4 personer som missat sin vaktnatt.

Det låga antalet missade vaktnätter är beroende på att 
Bo Anjou skickar ut påminnelser om vaktnätterna.

PS Ni vaktar väl från vaktkuren eller patrullerande på 
bryggorna.

Jan Hoffmann
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Intendenturen
Klubbhuset
Klubbhusvärdar 2018 har varit Helen Jarstad och Eva 
Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS 
ordinarie verksamhet med styrelse-, medlems-, årsmöte 
etc och de olika sektionernas interna möten har:

• Svenska Kryssarklubben lånat klubbhuset för sina 
klubbaftnar.

• Uppsala Racerbåtsklubb hyrt klubbhuset för sin 
SM-deltävling.

• Uthyrning till medlemmar för privat fest skett i lik-
het med tidigare år.

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

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivi-
tetsarbete.

Golvvård i klubbhuset kommer att genomföras i ja-
nuari, 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.

Båthuset
Under året har 65+ bedrivit livlig verksamhet på ons-
dagar med att underhålla klubbens båtar.

De har även varit verksamma övriga veckodagar

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivi-
tetsarbeten 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 egna initiativ de tagit för att hålla fint på 
klubbområdet och i klubbhuset.

Nu ser vi fram mot ett 2019 med många engagerade 
medlemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för 
att hålla våra fina anläggningar i skick.

Per Rang och Michael Ericsson

Båtansvarig Jan Lundmark
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Klinten

Veteranskepparna

Sommaren
Vårstädningen av Klinten 12 - 13 maj var välbesökt. 
Flytbryggorna lades ut och borden bars ut. Efter utfört 
arbete bjöd USS alla på grillad fläskkarré på lördags-
kvällen. 

Under försommaren färdigställdes rampen ner till 
bastubryggan och en varmvattenberedare installerades 
till duschen.

En trappa byggdes upp till berget där ett däck med 
räcke byggdes och ett bord placerades där. (Bästa utsik-
ten på Klinten.)

Framför stora paviljongen byggdes ett däck att ställa 
borden på.

Sommarfester
Den 19 maj firades familjedag i samarbete med ung-
domssektionen, då det festades på hamburgare och 
varm korv. På eftermiddagen bjöd USS alla på tårta, 
kaffe och läsk.

Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsommar-
firande med besök av Sjörövarfabbe, dans kring mid-
sommarstången, volleybollmatch mellan barn/ungdo-
mar 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 2-kronor.

Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva med en 
tapper skara som trotsade de dåliga väderutsikterna, 
men som visade sig bli en fin kväll.

Hösten
Arbetsdagen den 6 oktober togs flytbryggor och bord 
in för vintern och bastun stängdes.

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

Rune Larsson

Veteranerna har haft en uppskattad kräftfest på Klinten 
där många veteraner deltog.

Vi har även haft ett antal onsdagsfikaträffar under året.

Anita Bertze Gelin / Nina Carlsten / Birgit Wreedh
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Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Olle Jarstad 
Ordförande

Per Nilson 
Vice ordförande

Bo Anjou 
Kassör

Anna-Karin Theelke 
Sekreterare

Tommy Gustavsson 
Informationsansvarig
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Miljöansvarig

Annicka Lavemark 
Klubbmästar

Ulf Wrange 
Kappseglingsansvarig

Anna-Karin Theelke (tf ) 
Ungdomsansvarig

Jan Hoffman 
Hamnchef

Ulrik Eriksson 
Varvschef

Per Rang 
Intendent

Rune Larsson 
Klintenchef
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USS Klubbhus, uppfört 1989
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