
Verksamhetsberättelse 2012
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segel Sällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2012 - 31 december 2012.  
Sällskapets 105:e verksamhetsår.



Välkommen till Upsala Segel Sällskap!
USS

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.300 
medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 570. Vår hamn 
är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt varv 
vid Flottsund, i anslutning till Fyrisåns mynning.

Säby Klint
Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distans-
minuter från vår hamn.

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

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till 
och med 24 år.

Upsala Segel Sällskap2012-01-17
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USS:s organisation
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Ordföranden

Ordföranden
Mitt verksamhetsår startade den 10 mars när jag tillträdde som ny 
ordförande. Det har varit en mycket intressant och spännande tid. 
Jag lär mig nya saker hela tiden om USS både vad som varit och 
vad som kommer att hända i framtiden. 

Min start som ordförande började inte så bra eftersom jag var med 
om en olycka och kunde tyvärr inte medverka när jag tog över 
ordförandeklubban, men efter ett par veckor var jag på benen och 
kunde börja ta del av verksamheten. 

Årets höjdare har några av vår duktiga kappseglare stått för såsom 
Conny Kjellberg som var med och tog hem guldmedaljen i SM för 
J80 klassen som taktiker och dessutom säkrade Staffan och Birgith 
Eklund silvermedaljen vid Neppar-SM i Gävle i slutet av augusti

En annan höjdpunkt att uppmärksamma var USS-regattan där 40 
båtar ställde upp i juni. USS var placerade på förstaplatser både i 
Nepparklassen som vanns av Staffan och Birgith Eklund, samt av 
Mickael Gelin och Charlotte Bornudd som vann 606-klassen. 

Ungdomssektionen - Kappsegling sektionen
Glädjande för i år var att ungdomssektionen tog upp Sjölekis, efter 
att den legat i vilande några år. Det är viktigt att vi får föryngring 
inom seglingens färdighet i USS för att trygga vår framtid för en ny 
generation seglare.

Även Klinten lägret genomfördes i år, vi får hoppas att den traditionen 
fortsätter nästa år med nya ledare eftersom Rolf Spörndly som gjort 
ett fantastiskt jobb under årens lopp nu lämnar över stafettpinnen.

Ungdomssektionen och Kappseglingssektionen fortsätter sitt arbete 
för att inspirera till segling på olika sätt genom olika aktiviteter och 
underhåll av klubbens båtar.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På Säby Klint vår klubbholme även kallad ”Klinten” händer 
mycket hela tiden, man fortsätter sitt arbete för att bevara vår fina 
holme för gemenskap och arrangemang av olika slag.

Även varvet, hamnen och intendenturen har utfört olika under-
hållsarbeten för att behålla våra anläggningar i gott skick. Alla dessa 
verksamhetsområden gör ett utomordentligt bra jobb. 
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Informationsansvarig
Informationsansvarige fortsätter sitt arbete med att uppdatera vår 
hemsida för att den skall vara lättnavigerad både för oss medlem-
mar och andra som besöker den.

Dessutom har USS-Aktuellt fått nytt format bland annat, men även 
många andra uppgifter ingår i rollen som Informationsansvarig.

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga arbete att skapa 
gemenskap med sina olika aktiviteter. De bidrar till trivsel och um-
gänge i USS som är ovärderlig för klubben under hela året.

Veteranerna
Veteranerna har också haft en hel del aktiviteter för samvaro. Det 
är viktigt att vi har en aktiv veteransektion som kan förena äldre 
medlemmar tillsammans med de yngre medlemmarna. Genom 
detta flankeras de äldres erfarenheter i kombination med att få nya 
lärdomar kommer klubben tillgodo.

Samgående SSF – SBU
Det har varit några turer gällande samgående mellan Svenska Seg-
larförbundet (SSF) och Svenska Båtunionen, för närvarande ligger 
arbetet i träda.

Om du vill veta mer i frågan kan du läsa om sammanslagningen 
både på SSF:s och SBU:s hemsida.

Plangruppen
Plangruppen fortsätter sitt arbete, de har nu fått i uppdrag av 
styrelsen att reda ut bottenjusteringen vid varvet och förlängning av 
arrendendet på varvet som idag är på årsbasis. 

De har även fått i uppgift att se över om kommunen kan överta 
USS:s ångbåtsbrygga. 

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

Mari-Ann Larsson

Ordföranden
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Sekretariatet

Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var: 
Totalt  1346 
Huvudmedlemmar 763 
Familjer 283 
Familjemedlemmar 583

Per 
31/12

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

2012 Män 24 37 43 58 721 883
Kvinnor 11 29 32 44 341 457

Org 6 6
2011 Män 28 37 37 64 727 893

Kvinnor 13 29 31 49 362 484
Org 6 6

2010 Män 16 34 49 62 692 863
Kvinnor 9 29 32 52 328 450

Org 6 6
2009 Män 16 42 53 55 702 868

Kvinnor 11 36 40 44 316 447
Org 6 6

2008 Män 20 41 53 48 692 854
Kvinnor 12 39 42 47 296 436

Org 6 6
2007 Män 16 36 55 46 664 817

Kvinnor 10 37 47 37 269 400
Org 5 5

2006 Män 14 38 58 36 635 781
Kvinnor 8 34 50 33 252 377

Org 5 5
2005 Män 10 30 0 79 614 733

Kvinnor 8 31 0 66 223 329
Org 0 0

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Husbåt Totalt

2012 354 17 200 1 572
2011 350 17 207 1 575
2010 345 14 212 571
2009 340 12 222 574
2008 325 12 221 558
2007 317 16 212 545
2006 328 14 193 535
2005 344 12 201 567

Juniorer (0 - 24 år) 344 
Seniorer (25-) 996 
Organisationer 6 
Hedersmedlemmar 48
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Mari-Ann Larsson Vice ordf. Olle Jarstad
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Cia Gad-Böckman Suppl Nils Iggström
Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson
Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarna Larsson
Kappseglings-
ansv

Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur kapp-
seglingssektionen

Ungdoms ans Rolf Spörndly Suppl Någon ur 
ungdoms sektionen

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

Fredriksson
Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:

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

Hamn- och varvsplatser
Per 

31/12
Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2012 333 31 264
2011 333 31 255
2010 333 31 274
2010 333 31 274
2009 333 31 268
2008 333 31 260
2007 333 31 269
2006 333 31 268
2005 324 31 272

Sekretariatet



7Upsala Segel Sällskap

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

År Förarbevis Kustskeppare VHF Hjärtstartare
2012 12 0 13 0
2011 12 12 20 6
2010 12 0 0 0
2009 50 12 17 0

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

Möten
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 13 styrelsemöten, varav ett särskilt 
möte för budgetfrågor som hölls i början av februari och ett bud-
getförberedande möte 12-13 oktober som brukligt på Ålandsbåten.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 10 mars med sedvanliga mötespunkter.

Medlemsmöten
Två medlemsmöten har hållits 
Första mötet i maj:
•  Nya medlemmar informerades om verksamheten
• Anders Bergström berättade om Sea Pilot

Andra mötet i november:
•  Utdelning av priser
• Hur få fler ungdomar aktiva i USS?
• Information om ekonomi, avgifter och varvet
• Sammanslagning Svenska seglarförbundet (SSF) och Svenska 

Båtunionen (SBU)
• Cia Gad-Böckman berättar och visar bilder ”Med egen båt 

genom Europas kanaler till Medelhavet

Expeditionen
Expeditionen i klubbhuset har haft öppet på onsdagar från januari 
– december med i början på året en gång per månad för att sen 
hålla öppet varje vecka med uppehåll för helgveckor och under 
semester- och seglingstid.

Cia Gad-Böckman

Sekretariatet
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Information

Information
Tidning

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

Från och med nr 2012-2 har tidningens format ändats från stående 
A5 till stående A4. Fördelen är en flexiblare layout och att annon-
serna kan anpassas till annonsörens önskemål. 

Båttillbehörsföretaget Hjertmans har startat försäljning inom Upp-
sala och har bokat baksidan för deras annonser.

Postens utsändning av tidningen har ändrats från Föreningsbrev 
B-post till Posttidning B-post. På sikt kommer portokostnaderna 
att reduceras.

Lilla Kalender distribuerades tillsammans med USS-Aktuellt nr 2.

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Sponsorer
I och med att USS-Aktuellt har ändrat format från A5 till A4 och 
annonskostnaderna ska ändras så pågår en undersökning/utredning 
avseende sponsorpaketens olika värdenivåer.

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

dress och företagets informationstext.

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

Hanterar uppdateringar av pärm Aktivitetsarbete, pärm Hamnvak-
ten, pärm Hamnvakten bevakning, stadgar, ordningsregler, verk-
samhetsberättelse.

Tommy Gustavsson
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Klubbmästeriet

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2012 svarat för inköp och servering av 
fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

• Förtäring vid årligt budgetmöte.

• Allt vid välbesökt årsmötespub.

• Populär Solskensgrill i mars på USS:s altan mot sjön.

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet.

• Förtäring i samband med Klintenstäd.

• USFS stadseskader regnade bort i år, men maten åts i USS:s 
klubbhus.

• USS:s egen hösteskader upp i Fyrisån. Fika med macka vid 
Islandsfallet. Återfärden, med mellanlandning vid varvet, skedde 
i samlad tropp till Klinten där en gemensam aftonförtäring fick 
avsluta eskadern.

• Kappseglingssektionens höstmiddag.

• Behjälplig vid USS:s Veteranjulbord.

• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.

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

• Jul-tallrik med småvarmt vid styrelsens sista möte för året.

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

Anders Juhlin 
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Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen har under sommaren präglats av ordinarie 
aktiviteter såsom Kvällskappseglingar, Sprintcup, USS Regattan 
och KM. 

Under försäsongen fram till midsommar genomfördes två banlagda 
kappseglingar 

USS Sprintcup
Sprintcupen ägde rum söndagen den 20:e maj i hyggligt väder 
med lätta vindar. Seglingarna är uppdelade i två klasser Junior- och 
Seniorklass. Vinnaren i juniorklassen får ett wild card till finalen 
för seniorer och har alltså chansen att vinna bägge penningpriserna. 
I årets Sprincup deltog endast sju besättningar, vilket är hälften av 
deltagarna jämfört med året innan.

USS ställer upp med 606:or iordninggjorda för kappsegling, land-
service med servering, lottnings- och resultatservice samt sjöorgani-
sation.

Landorganisationen sköttes med bravur av Rolf Spörndly ensam – 
ett gediget arrangemang för mycket få deltagare.

USS regattan
USS regattan genomfördes 16-17 juni numera enligt traditionen i 
regnväder båda dagarna.

Vinden var på lördagen någorlunda stabil mellanvind från nordost. 
Söndagens något lättare vind vred sig under dagen från nord till 
sydväst. De som ledde seglingarna behärskade situationen och fick 
till tre bra seglingar.

38 båtar kom till start. 10 st 606:or. 10 Neppare och 18 Finnjollar. 
Gästande båtar var 21 st. Vanligtvis brukar USS Regattan ha ett 
femtiotal deltagare, i år var dock 606-klassen reducerad till hälften 
av vad som har varit brukligt.

Micke Gelin/Charlotte Gelin Bornudd i 606-klassen hade en serie 
om 5 segrar, en med placering tvåa och en trea. Helt suveränt seg-
lat!  Tvåa kom Martin Angsell från Stockholm.
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Hård strid i Nepparklassen mellan Staffan/Birgith Eklund och 
Christer/Myran Olsson. Vann gjorde Staffan/Birgith med endast en 
poäng. 

Gammal är äldst i Finnjolleklassen. Vann gjorde Mikael Brandt 
med marginal före Henrik Rydell båda från UKF. Som synes bara 
uppsalabåtar i topp.

USS öppna KM
KM genomfördes som alltid sista lördagen i augusti med minimalt 
antal deltagare. Vinden var på morgonen helt frånvarade. Vid 
lunchdags kom dock några krusningar långt nere i Flottsunsdviken 
varför man beslöt att köra i gång. Startlinjen lades utanför åmyn-
ningen och två seglingar genomfördes. Fyra 606:or och fyra Finn-
jollar kom till start. (Nepparna seglade SM i Gävle). Finnjollarna 
paddlade hem men 606:orna genomförde seglingarna. 

KM mästare blev Johan Nyström och Mats Wahlberg.

Kvällskappsegling
USS har under säsongen tillsammans med ESK genomfört drygt 
30 starter av kvällskappsegling varav ett 20-tal tillkommer USS. 

Totalsegrare blev Tore Eriksson ESK. Tore har deltagit i samtliga 
kvällskappseglingar utom två. En värdig vinnare. 

Priset som flitigaste USS:are gick till Christer och Myran Olsson. 

USS har fler starter än ESK beror på att vi under våren lägger bana 
med startbåt så vi får ut en riktig kryss-länsbana. Ett arrangemang 
vi är stolta över.

Övrigt
USS har under säsongen bringats ära genom att vinna/vunna SM 
medaljer. 

Conny Kjellberg vann SM guld som taktiker på en J-80. 

Staffan och Birgith Eklund vann SM silver i Neptunkryssarklassen. 

Stort grattis till Er alla!

Per-Bertil Eklund

 

Kappseglingssektionen
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Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta bestående av fjorton optimistjollar och 
sex 606-or har underhållits. Optimistjollarna har bibehållits på 
samma status, med hjälp av bland annat hamngruppen. 606:orna 
har i stor utstäckning underhållits av en grupp av äldre USS-seglare, 
de så kallade ”60+arna”. Inga nya segel har inköpts till båtarna under 
2012. En ansvarig besättning har utsetts till var och en av 606:orna. 

Seglarträning
Från sjösättning fram till sommarens semesterperiod genomfördes 
träningsseglingar med Optimistjollar varje tisdag och torsdag under 
ledning av ungdomsledaren Maria Turesson. 

Seglarkurser
Sjölekis, en kurs för nybörjare, har anordnats en lördag-söndag un-
der juni månad under ledning av Rolf Spörndly och Olle Jarstad. 

Seglarläger
Seglarlägret på Klinten genomfördes den 25 juni - 30 juni. Årets 
deltagare uppgick till 24 ungdomar i åldrarna 10-15 år. Vuxna 
ledare var Eva och Rolf Spörndly samt Bengt-Ove Rustas och ung-
domsledare var Maria Turesson och Josefin Kruse. Det var 21:e året 
som lägret arrangerades.

60+ seglingar
Under året har en ny verksamhet uppstått. En grupp medlem-
mar har anordnat organiserade seglingar en gång i veckan med 
606:orna. Man har speciellt vänt sig till medlemmar som är lite 
äldre och kallat arrangemanget för 60+ seglingar och man har 
använts sig av klubbens 606:or.

 Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or har ökat kraftigt genom att medlemmar 
spontant och utan särskilda arrangemang lånat båtarna. Under 
året var båtarna bokade vid 133 tillfällen förutom de schemalagda 
aktiviteterna. Det tre äldre båtarna som ständigt ligger i vattnet 
användes vid 110 tillfällen och de tre nyare som förvaras på land 
och måste sjösättas före de används var bokade 23 gånger.

Rolf Spörndly
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Hamnen

Hamnen
• Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts med bl a 

oljning av bryggor.

• Förtöjningar har undersökts.

• Tio stegar har blivit utplacerade på bryggorna.

• Respektive brygga har fått tavlor som beskriver vilka båtar som 
ligger var på bryggorna.

• Rampen vid vaktkuren har rivits. En ny och längre ramp har 
byggts.

• 500-bryggan har byggts om efter att isen delat den på ett par 
ställen.

• Landgången vid vågbrytaren har justerats.

Jan Olsson och Jan Sigmert
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Varvet

Varvet
Vinterliggande båtar

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

Sjösättning – Vårstädning
Sjösättning av 260 båtar genomfördes den 28 april och 29 april 
med stora kranen. Den 5-6 maj med lilla kranen. Kvarter 8 sjösat-
tes med fasta kranen den 9-10 maj.

Långliggare på varvet uppgår till 6 båtar.

Varvsstädningen genomfördes den 24 maj.

Upptagning
Upptagning av 264 båtar genomfördes den 22-23 september med 
lilla kranen, 29-30 september stora kranen. I antalet ingår 44 båtar 
i kv 8 vilka togs upp den 13-14 september.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Havator AB 
(tid Binsell AB) anlitats. Kranskötare för fasta kranen har varit Al-
lan Pettersson och Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Arbetsinsatser har bestått av busk- och gräsklippning. Traktorn har 
varit inne på service. Årets övriga budgeterade arbeten har stoppats 
pga det myckna regnande.

Renovering
Bryggan mellan gamla brofästet och sjösättningsrampen är i akut 
behov av renovering med samtidig bottenjustering. Offert har 
inkommit. Arbetet utförs 2013.

Kommunens storvarv
Kommunens planer på ett nytt storvarv för samtliga båtklubbar 
har ännu inga beslut fattats. Plangruppens arbete med påverkan till 
USS fördel fortsätter. 

Målet är att erhålla en längre kontraktstid än ett år för framtida 
stora investeringar t ex en spolanläggning för borttagning av bot-
tenfärg. 
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Varvet

Båtägaren avstängd
Vid sjösättningen lördagen den 5 maj skapade en båtägare i kv 6 en 
mycket hotfull stämning under dagen. 

Båtägaren ansåg sig inte behöva följa tidsplaneringen av sjösätt-
ningen. 

Kvartersbasarna i kv 6-7 angreps med mycket hotfulla skrämmande 
uttalanden vilka eskalerade sedan båtägaren hämtat en kamrat. 

På grund av de uttalade hoten polisanmäldes båtägaren. Anmälan 
leder till rättsliga följder i tingsrätten under våren 2013. 

Båtägaren avstängdes från varvet med omedelbar verkan.

Skadegörelse
Några båtar fick under december månad påhälsning med skadegö-
relse som följd. 

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

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

Varvsgruppen
Varvsgruppen har bestått av Thomas Wärngren, Tomas Candert, 
Jan Pettersson, Christoffer Hägg, Erlendur Karlsson, Abel Soto, 
Stanley Mahan, Jan Öhrberg och undertecknad.

Allan Pettersson
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Intendenturen

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2012 har varit Helen Jarstad och Eva Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS ordinarie verk-
samhet med styrelse-, medlems-, årsmöten etc och de olika sektio-
nernas interna möten har klubbhuset utnyttjats för kursverksamhet 
under våren. 

Klubbhuset har hyrts ut cirka 8 gånger.

Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för sina klubbaftnar.

Uppsala Racerbåtsklubb har även i år hyrt klubbhuset för sin SM-
deltävling. 

Uthyrning för medlemmarnas privata fester har skett i likhet med 
tidigare år.

Veckostädning och ”dukning” före och återställande efter mö-
ten och kurser har på ett förtjänstfullt sätt skötts av kommunens 
hamngrupp. 

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivitetsarbete under 
april månad.

Avloppspumparna fick sin årliga översyn under hösten och i sam-
band med denna reparerades nivåbrytarna.

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober.

Hallen och övervåningen har målats och väggarna på övervåningen 
har försetts med avvisarlister, för att undvika skador från borden.

Under året har diverse inventarier bytts ut alt nyanskaffats såsom, 
ny diskmaskin, nytt kylskåp, ny väggmonterad TV, 8 nya bord och 
ett konferensskåp till övervåningen.

Vaktlokalen/Redskapsboden
Nytt försök att täta taket gjordes under våren, tyvärr med dåligt 
resultat.

Byte av takpapp kommer att genomföras under våren 2013.
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Intendenturen

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

Taggtråden på staketet har tagits bort och staketstolparna har kor-
tats av för att ge allmänheten ett vänligare intryck.

Sophanteringen
Sophanteringen har i huvudsak fungerat bra, dock finns det fortfa-
rande medlemmar som inte bryr sig, utan kastar sina sopor i första 
bästa kärl.

Klubbåtarna/Vassklipparen
Bustern fick akterspegeln reparerad under våren och har kunnat 
användas under säsongen.

Övriga motorbåtar har fungerat bra under säsongen.

Klintens (gula) roddbåt har reparerats och lackerats samt är åter-
bördad till Klinten.

Ett vassklippningsaggregat inköptes under våren och monterades 
på en roddbåt från Klinten.

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsarbeten.

Vi vill särskilt tacka kommunens hamngrupp för deras utmärkta 
sätt att utföra de arbetsuppgifter vi bett om, även alla de egna 
initiativ de tagit för att hålla snyggt på klubbområdet och i klubb-
huset.

Nu ser vi fram mot ett 2013 med många engagerade medlemmar 
som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att hålla våra fina anlägg-
ningar i skick.

Jan Lundmark och Tommy Fredriksson
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Klinten
Vårarbete

Den 25 februari åkte 21 man ut till Klinten för arbete. Då eldades 
rishögen upp, sly röjdes, taket i köket skrapades och 21 ton sand 
kördes ut till badstranden 18 ton jord las upp för att kärras ut un-
der våren 2013. Tidigare i veckan, 21 februari kördes 10 pålar ut.

Den 24 mars slutfördes arbetet med flytbryggorna, de sjösattes, 
skruvades ihop och bogserades ut till Klinten.

Under sommaren har två stycken boulebanor anlagts.

Midsommar
Midsommar på Klinten var välbesökt, c:a 40 båtar, med besök av 
Sjörövar-Fabbe och dans kring midsommarstången, Volleyboll-
match spelades mellan barn/ungdomar och vuxna. Naturligtvis fira-
des midsommaren med det traditionella och gemensamma ätandet 
av jordgubbstårta. På kvällen var det gemensam middag i paviljong-
en med påföljande bouleturnering på de nyanalagda banorna. 

Kräftskivan
Kräftskivan var lika välbesökt och följdes även denna av en stor 
bouleturnering.

Arbetshelger
Den 18 och 19 augusti samt 25 och 26 augusti anordnades arbets-
helger på Klinten. Då byggdes fördämning för muddermassorna, 
några träd och en massa sly togs ner samt eldades upp. Muddring-
en i hamnen får vänta på grund av det höga vattenståndet och med 
hopp om en torrare sommar nästa år.

Klart för vintern
Söndagen den 14 oktober var vi 18 man som åkte ut för att göra 
klart för vintern. Alla bord ställdes in i paviljongen. Paviljongen 
täcktes med de måttbeställda presenningarna. 
Spåntningen av ”ESK-aren” färdigställdes. Pumparna togs in för 
vintern och ledningar tömdes. 
Två träd och massor av sly sågades ner. Veden kördes upp till ved-
förrådet vid bastun. 
Y-bommen är upptagen och elen är avstängd samt att avfuktnings-
aggregatet är hemtaget och återlämnat.

Rune Larsson

Klinten
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Hamnvakten

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

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

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

Vakterna har under sommaren vid ett flertal tillfällen motat iväg 
obehöriga, oftast från vågbrytaren där de tar sig in vid staketets 
slut. 

Förtöjt om många dåligt förtöjda båtar och därigenom räddat dessa 
från skador och skador på grannbåtarna. 

Vi har i sommar inte haft inbrott eller skadegörelse på varken båtar 
eller parkerade bilar på parkeringen. 

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på kvittenslistan efter 
att ha läst vaktinstruktion.

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

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

Två medlemmar blev av sina hamnplatser på grund av upprepade 
missar av vaktnätter.

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

Jan Hoffman
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Veteranskepparna

Veteranskepparna
Under året har vi genomfört några träffar.  
Tyvärr fick vi i år ställa in Kvällsseglingen med grillsammankomst – 
det blev för få deltagare.

Vi har även genomfört en resa till Båtmässan med stort deltagar-
antal, bussen var fullsatt. 

Vi gjorde en vårresa i maj med M/S Eckerö till Åland – en mycket 
populär resa.

En sammankomst som är uppskattad av veteranerna är att träffas 
kring vårt julbord i december.

Jag vill även framföra mitt stora tack till mina medhjälpare Peter 
Zaine och Allan Pettersson.

För att få information om våra aktiviteter se UNT under Klubbar 
eller på USS:s hemsida. 

Rolf Wreedh
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Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Mari-Ann Larsson 
Ordförande

Olle Jarstad 
Vice ordf.

Bo Anjou 
Kassör

Cia Gad-Böckman 
Sekreterare

Tommy Gustavsson 
Informationsansvarig

Anders Juhlin 
Klubbmästare

Pär-Bertil Eklund 
Kappseglingsansvarig

Rolf Sporndly 
Ungdomsansvarig

Jan Olsson 
Hamnchef

Allan Pettersson 
Varvschef

Jan Lundmark 
Intendent

Rune Larsson 
Klintenchef

Rolf Wreedh 
Veteranskepparna

Jan Hoffman 
Vaktchef
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