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USS
Upsala Segelsällskap (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 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 2019 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. 

Vår första säsong i Allsvenskan i segling gav place-
ringen 8 i den totala listan, som omfattar 18 klubbar. 
Därmed är det klart att vi deltar även 2020. Serien 
består av 4 delseglingar som seglas i lottade båtar av 
klassen J/70. Helt avgörande för våra framgångar är att 
vi under tre säsonger kan disponera en J/70 som ställs 
till förfogande av företaget Gibon i projektet Gibon 
Sailing Team. Båten har använts för träning, självfal-
let av våra allsvenska besättningar men även av andra 
seglare inom klubben. Dessutom har den varit ute 
och tävlat på annan ort, bland annat med fina resultat 
på Nordiska Mästerskapet i Norge. En av avsikterna 
bakom projektet är att åstadkomma kunskapsöver-
föring mellan erfarna seglare och yngre. Ett stort tack 
till våra duktiga seglare och till alla andra som genom 
sitt outtröttliga ideella arbete gjort dessa framgångar 
möjliga!

I början av september arrangerade vi SM för Tvåkrona, 
där silvermedaljen erövrades av Staffan Eklund och 
Ebba Ettemo. Tävlingen vanns liksom förra året av 
Björn Sandberg och Maja Wikman från JKV. Bästa 
klubb på SM blev ÅSK, Åre Slalomklubb. 

Ebba Ettemo deltog tillsammans med Hannah Lund-
gren från ESK på VM för RS Feva i italienska Follo-
nica i juli och placerade sig där runt plats 130 av 200 
båtar. Vid sällskapets medlemsmöte i november berät-
tade Ebba och Hannah medryckande om sin tävling, 
och fortfarande i slutet av december var de i full fart 
med träning på Ekoln inför VM 2020.

På SM för IF-båtar tog Pontus Rosberg med besättning 
bronsmedaljen, 1 poäng från guldet. Staffan Eklund 
och Erik Mattsson var nära att bli svenska mästare i 
Neptunkryssare men fick nöja sig med brons efter ett 
överklagande.

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. 

Cirka trettio tisdags- och torsdags-kvällar har ungdo-
marna tränat på Ekoln. 

För större båtar har USS och ESK arrangerat tränings-
seglingar under sammanlagt 23 kvällar. Vintertid trä-
nas och tävlas det även i isjaktssegling. Vårt 60+-gäng 
har som vanligt bidragit till att verksamheten fungerar 
genom underhåll av klubbens båtar och övrig mate-
riel. 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 året har en diskussion förts om hur skötsel och 
utlåning ska bedrivas för de av klubben ägda segel-
båtarna och motorbåtarna. Detta har lett till att inom 
de tre grupperna intendentur, kappseglingssektion och 
ungdomssektion kommer 2020 att utses särskilda båt-
ansvariga för motorbåtar, kölbåtar respektive jollar.

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

Onsdagen den 19 juni undertecknade vi nytt arrende-
avtal för varvsområdet vid Flottsund. Arrendet löper 
på 5 år med möjlighet till 1 års förlängning. Arrende-
avgiften är något högre än tidigare, bland annat därför 
att vi numera måste betala moms. Det nya avtalet stäl-
ler betydligt större krav på föreningen och de enskilda 
båtägarna när det gäller miljön på varvet.

Arbetet på Flottsundsvarvet består som vanligt i hu-
vudsak av sjösättning och upptagning av ca 250 båtar, 
med förberedelser och genomförande. I övrigt har 
underhållsarbete utförts under året. 

En ovanlig händelse inträffade på varvet den 3 juni, 
när medeltidsbåten Blanka anlände, medförande 
drottning Katarina Jagellonica, Johan III:s gemål, som 
spelades av Victoria Enefors. Avsikten var att högtid-
lighålla 450-årsjubiléet av parets kröning i Uppsala 
Domkyrka 1569. SVT och kommunens kulturnämnd 
var på plats.
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Ordföranden (forts)
I hamnen har underhåll och renovering av bryggor vid-
tagits. 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. 

Båthuset har inrymt aktiviteter så gott som dagligen. 
Här sker allt underhåll på både funktionärsmotor-
båtarna och klubbens jollar och 606-or. I övrigt har 
Intendenturen som vanligt utfört skötsel och under-
håll 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. 
En revidering av föreningens miljöplan har påbörjats.

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.  
Oktoberfesten har blivit en mycket uppskattad tradi-
tion.

Veteranskepparna har genomfört några aktiviteter för 
samvaro, bland annat en uppskattad vinterresa till 
Sandhamn.

Andra idrottsorganisationer 
USS är som idrottsförening ansluten till Riksidrotts-
förbundet och dess organisationer SISU-Upplands 
Idrottsförbund, Upplands-Gästriklands seglarförbund 
(UGSF), Svenska Seglarförbundet (SSF) och Svenska 
Isseglarförbundet. Från och med årsmötet 2019 har 
USS tre ledamöter i styrelsen för UGSF. Samarbetet 
mellan USS och grannsegelklubbarna ESK och UKF 
blir allt tätare.

Förberedelser inför 2020 
Planeringsarbetet för USS nästa verksamhetsår startade 
under hösten med budgetförberedelser och planering 
av 2020 års seglingsarrangemang. En fortsatt stor 
utmaning blir deltagandet i Allsvenskan. I juli kommer 
USS att arrangera SM för Neptunkryssare.

Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på upp-
drag av styrelsen. Frågor kring Flottsundsvarvet och 
Skarholmsområdet har bevakats. Uppsala Kommun är 
här en mycket viktig part och ett antal möten i grup-
pen har genomförts för att bl a sammanställa material 
om vad USS vill med dessa områden.

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.

Lars H Ericsson ordförande 
Per Nilson vice ordförande
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Medlemmar Per 31/12, 2019
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:
Medlemmar Heders Familjer Juniorer 

0-24 år
Seniorer 

25 år -Huvud Familj Totalt Övr
814 606 1420 2 49 324 343 1077

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

Män 19 59 93 120 628 919
Kvinnor 9 35 81 79 297 501

Övr 2 2
Totalt 28 94 174 199 925 2 1422

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal 
båtar:

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

312 15 206 533

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 Lars H Ericsson
Vice ordf. Per Nilson
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Anna-Karin Theelke Nils Iggström
Infoansv Tommy Gustavsson
Miljöansvarig George de Gooijer
Klubbmästare Annicka Lavemark Yvonne Strandell
Kappseglingsansv Ulf Wrange Christer Wallsten
Ungdoms ansv Johachim Samulesson 

Per Ek (tf )
Per Ek

Hamnchef Jan Hoffman Jan Olsson
Varvschef Göran Bohlin Thomas Wärngren
Intendent Per Rang Michael Ericsson
Klintenchef Rune Larsson Lars Sjölund

Möten
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelsemö-
ten, ett budgetmöte den 9/2 för fastställande av budget 
2019 samt ett planeringsmöte 18/10 – 19/10 för 
planering av verksamheten 2020.

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

Årsmöte 
Årsmötet hölls den 9 mars med dagordning utifrån 
USS stadgar.

Medlemsmöten

Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 15 maj

• Mötet inleddes med att klubbens nye ordförande 
Lars H Ericsson presenterade sig. Därefter följde 
info om förslaget till nytt varvskontrakt som inne-
bär en längre kontraktstid än tidigare samt övrig 
info från klubben verksamhetsansvariga. Mats Lave-
mark utsågs till hedersmedlem för sitt arbete inom 
ungdomssektionen.

• Mötet avslutades med Jonas Ettemos presentation 
av Gibon Sailing Team som är ett samarbete mel-
lan USS och företaget Gibon vilket utmynnat i 
en sponsring av den j70-båt som lagt grunden till 
klubbens möjlighet till deltagande i årets seglingsall-
svenska.

Den 11 november

• Mötet inleddes med sedvanlig prisutdelning till 
årets pristagare för goda seglingsinsatser under året.

• Presentation av några informationspunkter, bl a 
information om en pågående utredning rörande 
fördelning av ansvaret för klubbens båtar samt en 
ny struktur för kappsegling- respektive ungdoms-
sektionerna. Dessa arbeten kommer att utmynna 
i ett förslag till stadgeändring som kommer att 
presenteras inför årsmötet 2020.

•  Mötet avslutades med att Hannah Lundgren och 
Ebba Ettemo berättade om sitt deltagande vid Feva-
VM, Niklas Larsson som berättade om Gibon Sai-
ling team som deltog vid NM samt Mats Wahlberg 
som berättade om klubbens allsvenska seglingar 
under året.

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. 

I tidningen berättas det om aktuella händelser inom 
kappsegling och issegling. 

Årets olika arrangemang inom klubben beskrivs i 
tidningen, med inbjudan till och reportage om aktivi-
teterna.

Vi har allt eftersom utvecklat tidningen för att läsarna 
ska hitta kontaktpersoner och adresser till respektive 
funktionärer. 

I tidningen finns också ett kalendarium och en samlad 
aktivitetslista för hela året.

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-
Aktuellt nr 2.

Annonser baksidan:
Båttillbehörsföretaget Hjertmans, annons i nr 1. 
SidenSelma, annons i nr 2.  
Güntherska Konditoriet, annons i nr 3. 
Güntherska Konditoriet, 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, 
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 klubben 
en ny styrelsefunktion som Miljöansvarig.

En personen röstades in som Miljöansvariga. Tyvärr 
efter en kort tid avled den valda personen.

Informationsansvarig Tommy Gustavsson blev vikarie-
rande miljöansvarig.

En ny Miljöansvarig George de Gooijer valdes in på 
årsmötet. 

George de Gooijer

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har under 2019 ansvarat för inköp och 
servering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat och genomfört

• Förtäring vid årlig kappseglingsfest 

• Förtäring vid årligt budgetmöte 

• Alltid ett välbesökt årsmöte med efterföljande pub 

• Populär solskensgrill i mars på USS altan  

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

• Oktoberfesten i klubbhuset.

• Lucia-pub i klubbhuset.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

Tack till vice klubbmästare Yvonne Strandell.  
Tack till Olle Lavemark, Bosse Larsson.

Annicka Lavemark
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Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen 2019 har varit ett aktivt år med 
våra sedvanliga aktiviteter Kvällskappseglingar och 
USS Regattan. USS gjorde under säsongen premiär i 
seglingens Allsvenska, och det med den äran. Efter den 
fjärde och sista seglingen slutade vårt Allsvenska lag på 
en utmärkt 8:e plats. Fortsättning följer 2020. 

Det blev även en favorit i repris när vi än en gång ar-
rangerade SM-seglingar för 2-Krona. Ett nytt grepp 
togs när vi tillsammans med ESK samarrangerade en 
sprint med 606:or och 2-Kronor för att kora klubb-
mästare i respektive klubb.

En speciell eloge går till alla medlemmar som även den 
gångna säsongen ställt upp som funktionärer vid en 
eller flera kappseglingar. Ni är ovärderliga!

USS på kappseglingsbanorna 
Det är glädjande att USS, även den här säsongen, re-
presenterat en hel del på kappseglingar runt i vårt land, 
och även utrikes. Det blev någon seger och framskjut-
na placeringar i flera regattor, men framförallt bärgades 
massor av kunskap och erfarenhet.

• Pontus Rosberg med gastarna Fernlund och Nor-
berg seglade hem SM-tecknet i IF-klassen hemma 
på Ekoln när ESK arrangerade. Det var en tajt 
regatta, där segern bärgades med endast en poäng 
före tvåan och trean. Men seger blev det. USS 
hade också ytterligare två besättningar med, Jo-
han Åqvist, Ulf Wrange och Peter Sandblom som 
slutade på en 5:e plats och Anna-Karin Theelke, Åsa 
Hagström och Per Stålhandske som slutade på 17:e.

• Staffan Eklund och Erik Mattsson tappade segern i 
SM för Neptunkryssare efter visst regeldebacle som 
hade sin grund i en arrangörsmiss. Det blev till slut 
en 3:e plats för Staffan och Erik.

• Ebba Ettemo och Hanna Lundgren fick represen-
terade USS och Sverige i RS Feva World Cham-
pionships i Follonica, Italien efter en femteplats i 
Feva SuperCup. I Italien slutade Ebba och Hanna 
på 63:e plats i Silverfinalen, vilket motsvarar plats 
130 av 200 startande. Kul att tjejerna tar för sig på 
kappseglingsbanorna ute i Europa.

• I det av oss själva arrangerade 2-Krona SM:et så 
upprepade Staffan Eklund sin placering från 2018 
med att komma 2:a. Den här gången kom den 
framskjutna placeringen i lag med Ebba Ettemo.

• 606:orna seglade sitt SM i vattnen utanför Borg-
holm den 9 – 11 augusti under tuffa förhållanden. 
USS var representerad med tre startande besättning-

ar. Mikael Gelin och Charlotte Bornudd Gelin som 
slutade på 6:e plats, Christer Olsson och Myran 
Olsson på 19:e och Mats Lind och Peter Lundqvist 
på en 25:e plats.

• I Allsvenskan gjorde fyra olika besättningar det 
möjligt för USS att få delta även i den kommande 
säsongens Allsvenska seglingar genom att placera sig 
på en utmärkt 8:e plats i sammanräkningen. Staffan 
Eklund, Pontus Rosberg, Mikael Gelin och Conny 
Kjellberg utgjorde rorsmän vid de fyra deltävlingar-
na. Till sin hjälp hade de besättningsmedlemmarna 
Ebba Ettemo, Lydia Emanuelsson, Sofia Lenner-
strand, Joakim Samuelsson, Thomas Tennström, 
Anna-Karin Theelke, Charlotte Gelin Bornudd, 
Erik Mattsson, Andreas Seger, Christer Olsson. Allt 
under ett engagerat ledarskap av Mats Wahlberg.

• Tack vare ett SM-tecken och ett wild card represen-
terades USS av två seglare, Pontus Rosberg och Staf-
fan Eklund med besättningar, i Mästarnas Mästare. 
En regatta som, liksom Allsvenskan, seglas med 
J/70. Seglingarna genomfördes i Marsstrand under 
tuffa förhållanden. Staffans gäng slutade på en fin 
4:e plats och Pontus på 19:a plats (av 42 startande).

• Även i andra J/70-sammanhang har USS represen-
terat under säsongen. Först ut var Anders Attelind 
med besättning i NM i Norska Hankø med en 
hedrande 12:e plats bland 33 startande. I Karlstad 
seglades sedan SM. Där hade USS två lag på start-
linjen, Robert Szabo och Mikael Gelin med be-
sättningar. Placeringarna där blev 24:a för Roberts 
lag och 28:a för Mikaels. I september så knep lag 
Staffan Eklund segern i KSSS Sprint #2.

USS Regattan 
Helgen den 8 - 9 juni genomfördes USS-regattan i 
växlande väder och vindar.

Den här gången fick vi tyvärr ingen Finnjolle-klass 
då det samtidigt gick en större regatta för Finnjollar i 
Danmark. Finnjollarna kom istället till Ekolnregattan 
i augusti.

Under regattans andra dag hade vi i samarbete med 
UKF även jollar med på egen bana. Den delen av ar-
rangemanget tog vår UKF hand om.

Årets upplaga lockade 16 kölbåtar och 15 jollar till 
start. Det var 8 st 606:or, 5st Neptunkryssare och 3 
IF-båtar. Jollarna var 5st E-jollar, 3 st RS Feva, 3 st 
Optimister och 4 st 2-Krona.
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Kappseglingssektionen (forts)
• 606-klassen vanns av Per Boström och Fredrik Ed-

gren tävlandes för Segelsällskapet Åmålsviken med 
Tomas Strömer och Erik Lindqvist, Söderhamns 
Segelsällskap på andra plats och Mikael Gelin och 
Charlotte Bornudd-Gelin från USS på tredje. Mi-
kael och Charlotte tog därmed också hem DM:et 
före Mats Wahlberg och Henrik Schultze, USS och 
Johan Virhammar, Jonas Ettemo och Lotta Albihn, 
USS. 

• Christer Olsson och Myran Olsson tävlande för 
ESK segrade i Neptunkryssare och blev tillika di-
striktsmästare. På andra plats i regattan kom Rick-
ard Holmlund och Olle Axelsson, Segelsällskapet 
Görväln och på tredje hade vi Per-Arne Larsson och 
Mikael Sääf, ESK. Per-Arne och Mikael tog även 
andraplatsen i DM:et med Robert Jonson och Per 
Gille, ÖSS på tredje. Tyvärr hade USS ingen delta-
gande båt i klassen den här gången.

• Segrare i IF var Johan Åqvist, Peter Sandblom 
och Ulf Wrange, USS. Ragnar Jalakas och Anders 
Linde, ESK kom på andra plats och Anna-Karin 
Theelke, Camilla Scheinert och Åsa Hagström, USS 
på tredje. Det var samma resultatlista även i DM:et.

• I jolleklasserna, som endast seglades på söndag och 
på egen bana, genomfördes endast två seglingar pga 
tilltagande vind. Bästa båt i respektive klass blev: 
2-Krona – Joachim Samuelsson och Ebba Ettemo, 
USS: RS Feva – Hanna Lundgren och Klara Mört-
berg, USS: E-jolle – Björn Ekström, UKF: Opti-
mist – Folke Röös, UKF.

SM 2-krona 
Vi fick efter ett väl genomfört SM för 2-Krona sä-
songen 2018 frågan om att även vara värdar för SM 
2019. Vi tackade ”ja!”.  Det blev bestämt att regattan 
skulle seglas helgen den 31/8 – 1/9. När helgen när-
made sig så höll vi nog alla tummarna lite extra för att 
vi inte skulle bli ”blåsta” på en seglingsdag även det 
här året. Vi hade ju ”Knud” från 2018 i ganska färskt 
minne. På fredagen lovade prognoserna fint väder och 
friska vindar från syd, vilket visade sig stämma väl. Det 
var 32 båtar från 10 olika klubbar som kom till start 
på lördag. Ett nytt deltagarrekord! Av de 32 så hade 
15 ungdomsbesättning och 20 var tjejbesättning eller 
mixade. 

Efter registrering, invigning och skepparmöte på lör-
dag så gavs första varningssignal kl 10:55. Planen var 
att vi skulle genomföra nio seglingar under helgen, 5 
på lördagen och 4 på söndagen. För att hinna med de 

planerade 9 seglingarna, utan att det skulle bli så långa 
dagar, så var planen att seglingarna skulle ta c:a 30-45 
min. Allt flöt på fint under de två dagarna, även om en 
del fick bada när vindarna stundtals friskade i. 

Efter varje seglingsdag så var det hamburgare för alla i 
klubbhuset, med goda möjligheter att diskutera dagens 
segling. Vid 13-tiden på söndagen var de nio segling-
arna genomförda och alla begav sig in i hamn. Efter 
hopplock av båtar, välförtjänt mat och slutgiltig sam-
manställning av resultat så följde prisutdelning.

Som Svenska mästare stod Björn Sandberg och Maja 
Wikman, JKV, precis som året innan. Även den här 
gången fick Staffan Eklund nöja sig med andra plats 
tillsammans med Ebba Ettemo, USS. På tredje plats 
i SM:et kom juniorerna Linus Bergstrand och Elias 
Andersson från Åre Slalomklubb (!), som följaktligen 
även blev juniormästare i klassen. På andra och tredje 
plats i juniorklassen kom Johannes Richter Jonsen och 
Agnes Pettersson från Edsviken och Hugo Sköld Orr 
och Pelle Hollner från Kvarnviken. Det fanns även en 
lagtävling som den här gången vanns av Åre Slalom-
klubb före USS på samma poäng. Segern tillföll dock 
ÅSK tack vare fler juniorer i laget. 

Även den här gången gick USS iland med ett arrang-
emang med flaggan i topp.

KM i ny tappning 
Efter att under flera år haft ett vikande intresse för säll-
skapets KM bestämdes det att vi tillsammans med ESK 
skulle göra ett samarrangemang med utgångspunkt i 
deras höstsprint. Efter en del möten mellan våra seg-
lingssektioner hade vi kommit fram till ett upplägg och 
ett datum. Seglingarna skulle genomföras i både 606 
och 2-Krona med separata starter. Alla deltagande lag 
seglade båda klasserna och man kunde vara 2 eller 3 i 
laget. I varje delsegling stod 6 båtar på linjen och alla 
skulle möta alla. Efter ett visst knåpande hade vi fått 
ihop ett startschema. Tanken var att start och målgång 
skulle skötas från land och banan skulle vara en kryss-
läns-bana som skulle ta 10-15 minuter att segla. 

På grund av vindriktningen tävlingsdagen fick det 
också bli start och målgång för halvvind. Söndagen 
den 20 oktober genomfördes seglingarna efter att alla 
båtupptagningsbestyr var avklarade. Tyvärr var inte 
vädret med oss, det regnade ihållande och vinden var 
svag västsydväst då vi kom ut till Skarholmen på mor-
gonen. 

Glädjande var att inte en enda besättning hade blivit 
kvar i stugvärmen trots de yttre förutsättningarna. Alla 
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Ungdomssektionen
Flotta 
Ungdomssektionens flotta 2018 består av 7 st opti-
mistjollar, 3 st 2-kronor, 8 st 606:or och 1 st Laser.

En begagnad feva har under året införskaffats. Nu 
totalt 3 fevor.

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. 

Kvällsträning 
Från sjösättning i början av maj till skolavslutning och 
från mitten av augusti till slutet på september genom-
fördes drygt 30 st kvällsträningar tisdagar och torsda-
gar med 2-kronor, 606:or, optimistjollar och RS Feva 
under ledning av ungdomsledarna. Joachim Samuels-
son var under vårsäsongen huvudtränare och ersattes 
sedan av Algot Andersson som sedan augusti månad är 
huvudtränare och kvällsträningsansvarig.

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x trä-
ningstillfällen) har ökat avsevärt under året, i synnerhet 
när det gäller antalet deltagare. Under hösten deltog, 
vid flera träningar, över 30 stycken och antalet segel-
båtar på vattnet var mellan 10-12. Antalet ungdoms-
ledare per kväll var 8-10 personer.

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 
Ebba Ettemo och Hannah Lundgren har tävlat VM i 
Feva i Italien med goda resultat.

Ebba, Joachim och Lydia har deltagit i debutåret med 
J70 i allsvenskan.

SM i tvåkrona har seglats på hemmaplan med rekord-
många deltagare. Flera ungdomsbesättningar från USS.

Seglarläger 
UGSF arrangerade ett kappseglingsläger för fevor på 
klinten en helg juni.

En uppskattad helg med ett riktat kappseglingsfokus.

Ungdomsledare från USS har hjälpt till under drop-in 
läger på UKF under juli månad. Många nya seglings-
entusiaster.

USS klintenläger genomfördes inte detta år pga avsak-
nad av både vuxna- och ungdomsledare. Sommaren 
2020 tas USS populära klintenläger upp igen efter 
några års frånvaro.

Kappseglingssektionen (forts)
kom till registreringen! Av totalt 15 startande lag så var 
11 ESK:are och 4 USS:are. Grundomgången bestod av 
16 seglingar som sedan skulle följas av 2 finalseglingar 
för de 6 bästa lagen från grundomgången. Lagom 
till finalomgångarna infann sig tyvärr stiltjen, vilket 
medförde att det inte blev några ytterligare seglingar. 
Grundseriens resultat fick bli den slutgiltiga resultatlis-
tan.

Segraren i sprinten blev ”Team Girl Power” med Anna 
Bertze och Myran Olsson, ESK följda av ”Familjen 
Rimmö” med Mats och Cajsa Rimmö, ESK och med 
”Team Hälge” med Pontus Rosberg och Anna-Karin 
Theelke, USS på tredje plats. 

KlubbMästare för Upsala Segelsällskap 2019 blev 
följaktligen ”Team Hälge” följda av ”Bortförklaringen” 
med Johan Virhammar och Lotta Albihn, ”Team 
Wahlberg” med Mats och Christina Wahlberg och ”At-
tack” med Hanna Lundgren och Ebba Ettemo.

Kvällskappsegling 
Deltagarantalet vid kvällsseglingarna har även den här 
säsongen varierat mycket.

USS träningsserie under våren arrangerades 7 tisdagar 
och USS cup under hösten genomfördes vid 6 tillfäl-
len.

ESK har haft 10 seglingar i Estelle Cup, vilket tillsam-
mans med USS ger 23 kvällsseglingar under säsongen 
2019.

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 
kvällsseglingarna blev ESK:s Tony Karlsson och vin-
nare av USS Cup blev Staffan Eklund.

Ulf Wrange
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Varvet
Avtal 
Under året har arrendeavtal träffats med Uppsala Kom-
mun. Avtalet löper på fem år, med en upptrappning av 
kostnade för arrendet. Förlängning sedan med ett år i 
taget.

Under året har också alla varvsliggare tecknat ett ”båt-
ägaravtal”, med klubben. 

Sjösättning, varvsstäd 
Sjösättning genomfördes den 26-28 april med stor 
kran och den 4-5 maj med liten kran. Kvarter åtta 
sjösattes den 7-8maj. Efter sjösättningen stod 6 st båtar 
kvar på varvet. 1 st på kvarter 8, 1 st på kvarter 7 och  
4 st på kvarter 3. Varvsstäd utfördes den 13 maj.

Upptagning 
Utställning av vaggor och uppställningsanordningar 
genomfördes den 14 september.

Upptagning genomfördes den 21-22 september med 
liten kran och den 27-29 september med stor kran. 
Kvarter 8 togs upp den 17-18 september.

Totalt antal båtar på varvet 240 st.

Vid kontroll av märkning av båtarna den 16 oktober, 
så var 16 st omärkta och 19 st hade ej låst fast sina ste-
gar.

Vid sjösättning och upptagning har Eklunds mobil-
kranar anlitats.

Funktinärer 
Kranskötare vid fasta kranen har varit Thomas Wärn-
gren, Tomas Candert, Jan Lundmark och Jan Pettersson.
Behöriga traktorförare har varit Tomas Candert, Jan 
Lundmark och Stanley Mahan.

Arbetsinsatser 
Vid både sjösättning och upptagning har aktivitets-
arbetare hjälpt till med bandsättning och vid uppställ-
ning av båtar. Detta har upplevt som mycket positivt.

På våren saltades också vägarna för att binda damm.

Under året har gräset klippts och sly rensats. Framför 
allt vid kvarter 2.

Varvet har också fått hjälp av ”hamngruppen” med 
gräsklippning och städning, vilket vi tackar för.

Varvet har också karterats, så nu finns skalenliga rit-
ningar för varvet att tillgå.

Innan sjösättningen fotograferades även varvet med 
hjälp av drönare. Vilket var till stor hjälp vid sjösätt-
ningen och upptagningen.

Kvartersbasar 
Ny kvartersbas för kvarter 1 är Hans-Åke Boman och 
för kvarter 6 och 7 är Swanthe Lindgren.

Efter många år som kvartersbasar har Abel Soto och 
Stanley Mahan Diaz slutat. Tack för många års slit!

Göran Bolin

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 Klinten-
gänget med Lars Sjölund och Rune Larsson i spetsen.

Utlåning av båtar 
Användningen av 606:or och 2-kronor genom att 
medlemmar lånat båtarna spontant utan arrangemang 
har ökat något under detta år. Skötsel och hand-
havande av lånade båtar är inte alltid av högsta klass. 
Systemet för att kontrollera/utbilda framför allt nya 
medlemmar innan de får låna båtar har under årets 
förbättras och nu måste alla genomgå en kontroll där 
båten, utrustning och rutiner gås igenom innan man 
får tillgång till bokningssystemet.

Det webb-baserade bokningssystemet fungerar bra. 
Systemet uppdateras löpande av systemleverantören 
Boka.se.

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 september 
har ett gäng äldre seglare samlats och seglat eller arbe-
tat 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.

 Per Ek 
Joachim Samuelsson  

Algot Andersson
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Hamnen
Bryggunderhåll
Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts.

Vi slutförde bryggdäcket på 200-bryggan och däckade 
om 100-bryggan samt gjorde en ramp för gummi-
båten. 

Vi kommer att fortsätta med 300-bryggan under 2020.

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

Vi har under 2019 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 förtöjningstampar 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 
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 24 april 
till 26 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. 

Ni måste alltid förtöja för storm. Åk gärna ner till 
hamnen när det blåser mycket så får ni se vilken på-
frestning det är på förtöjningar och bryggor. 

När det varnas för kraftiga vindar är det faktist en del 
båtägare som förtöjer med extra tampar, guldstjärna till 
dessa.

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 endast 1 person som missade sin vaktnatt. 

Det är glädjande att det är så få som missar sin vakt-
natt.

Mycket beroende på att Bo Anjou skickar ut påmin-
nelser om vaktnätterna.

Obs:  
Ni vaktar väl från vaktkuren eller patrullerande på 
bryggorna. Tänk på att vi har kamerabevakning i 
klubbstugan nu för tiden.

Jan Hoffmann
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Intendenturen
Klubbhuset
Klubbhusvärdar 2019 har varit Eva Rang och Eleonore 
Bertze.

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

• Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för 
sina klubbaftnar.

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

• Kommunens ”Hamngrupp” har utfört veckostäd-
ning, ”dukning” före och återställande efter möten 
och kurser på ett förtjänstfullt sätt.

• Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivi-
tetsarbete.

Klubbhuset - övrigt
• Ommålning av klubbhuset.

• Ny luftvärmepump har installerats.

• Nytt alarm har installerats. 

Klubbområdet 
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, 
städning av hamnområdet och 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 2020 med många engagerade 
medlemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för 
att hålla våra fina anläggningar i skick.

Per Rang 
Michael Ericsson 

Båtansvarig Jan Lundmark
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Klinten

Veteranskepparna

Sommaren
Till vårstädningen av Klinten 11 - 12 maj kom inte så 
många medlemmar. Flytbryggorna lades ut och borden 
bars ut. Efter utfört arbete bjöd USS alla på grillad 
fläskkarré på lördagskvällen.

Två fönster byttes ut i klubbhuset och en ny 
sjövattenpump installerades med en extra trycktank 
och ny sugledning drogs ner till bastubryggan.

Sommarfester 
Den 18 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. Midsommar-
firande med besök av Sjörövarfabbe som hade hjälp av 
24 barn att leta efter skatten, dans kring midsommar-
stången, 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 
Gubbsegling i USS Tvåkronor, men Gumseglingen 
och Barn/Ungdomsseglingen ställdes in pga hårt väder.

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 5 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

Veteranskepparna har under år 2019 haft tre samman-
komster.

Punschlunken 
Det började 13 februari med en återupptagen aktivitet 
sen 1980/90-talet. 

Punschlunken, dock inte till Klinten som då gällde, 
utan en promenad på den nya ”spången” längs Vård-
sätraviken. 

Avslutades med ärtsoppa och punsch i klubbhuset.

Sandhamns Värdhus 
Den 13 mars for vi (ca 20 veteraner) på en buss/båt-
resa till Sandhamn. Det var en grå och regnig dag men 
humöret var det inget fel på. 

Väl i Sandhamn åt vi en god strömmingslunch på 
Värdshuset. 

Efter en blåsig, grå och kort promenad på ön tog vi 
båten/bussen hem igen.

Kräftlunch 
Den 11 september träffades vi igen till en uppskattad 
kräftlunch ute på Klinten. Flera medlemmar ställde 
välvilligt upp och hjälpte till så kräftor och medlem-
mar utan båt kunde ta sig ut.

Anita Bertze Gelin 
Nina Carlsten 

Birgit Wreed
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