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Välkommen till Upsala Segel Sällskap!
USS

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.300 
medlemmar och antalet registrerade båtar är cirka 560. Vår hamn 
är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt varv 
vid Flottsund, i anslutning till Fyrisåns mynning.

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

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

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

Upsala Segel Sällskap2012-01-17
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Ordföranden

Ordföranden
Mari-Ann Larsson har varit USS ordföranden under året fram till 
den 6/12 då hon avsade sig sitt uppdrag med omedelbar verkan. 
Undertecknad Vice Ordförande övertog då uppdraget som Ordfö-
rande fram t o m nästa årsmöte den 15/3 2014.

USS har fortsatt att skörda framgångar på kappseglingsbanorna. 
Några att nämna är de USS:are som tog hem SM-guld. Pontus 
Rosberg med besättning vann IF-båtsklassen, Conny Kjellberg in-
gick i en vinnande J-80-besättning och Robert Szabó i en vinnande 
Farr 30-besättning. Andra att nämna är Staffan Eklund som vann 
Nepparpokalen och att totalsegrare Gotland Runt i en Farr 30 blev 
besättningen där USS:aren Robert Szabó ingår. 

Glädjande är att Ungdoms- och Kappseglingssektionerna fått igång 
träningsverksamheten med både Optimistjollar och 606:or. Detta 
har genererat i flertalet kappseglingssugna unga vuxna ”nybörjare” 
och en liten grupp barn som är intresserade till fortsatt segling. 

För att bl a kunna vårda våra klubbåtar (både segel- och funktio-
närsbåtar) har ett båthus byggts upp i hamnen. Detta beräknas vara 
klart att tas i bruk under vintern.

De s k 60-plussare som 1 gg/vecka seglar 606 tillsammans är något 
som förenar och friskvårdar. Företeelsen har uppmärksammats av 
Svenska Seglarförbundet, SSF, som ett nytt grepp i seglarsverige. 

Genom Upplands Seglarförbund (USF) har en förstudiegrupp 
bildats för att USS ev ska vara medarrangörer av JSM 2017 i jol-
leklasser. En sailcoach är också engagerad genom USF och med 
denne planeras olika aktiviteter för ungdomar och kappseglare 
inför säsongen 2014. 

Förberedande arbete har även påbörjats gällande en förfrågan om 
att USS önskas stå för ett arrangemang med Europacup för SK-30, 
SM för A22 med samtidig veteranbåtsfestival. 
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Ungdoms- och Kappseglingssektionerna
Glädjande för i år är att Sjölekis fortsätter att lära ut segling för de 
yngsta. Tyvärr blev Klintenlägret inställt p g a ledarbrist. Det är 
viktigt att vi får föryngring inom seglingens färdighet i USS för att 
trygga vår framtid för en ny generation seglare. Nya grepp, genom 
att ordna seglingstillfällen för en grupp scouter, har t ex genom-
förts. Träningstillfällen med erfaren seglare i båten och spinnaker-
träning för unga nybörjarvuxna har också lett till fler båtar ute på 
kvällsseglingarna. 

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har bl a en lekstuga och ett 
nytt förråd byggts upp. En efterlängtad muddring till ca 2 m djup 
genomfördes under hösten och olika årliga aktiviteter för gemen-
skap har skett.

Underhållsarbeten har utförts på varvet, i hamnen, på klubbhus 
m m för att fortsatt hålla våra anläggningar i gott skick. 

Det nyuppförda båthuset i hamnen står nu näst intill klart efter 
en mycket stark insats av en liten grupp medlemmar. Båthuset är 
framförallt till för att underhålla klubbens 22 segelbåtar och flera 
funktionärsbåtar. Det kommer sannolikt också kunna brukas för 
medlemmars båt- och tillbehörsunderhåll.

Informationsansvarig
Arbete med att uppdatera USS hemsida, vår klubbtidning USS Ak-
tuellt, sponsorpaket och informationsmaterial har bl a genomförts.

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga arbete att skapa ge-
menskap med sina olika aktiviteter. De bidrar till ovärderlig trivsel 
och umgänge i USS under hela året.

Veteranskepparna
Veteranerna har haft en hel del aktiviteter för samvaro då det är 
viktigt att ha en aktiv veteransektion som kan förena äldre medlem-
mar tillsammans med yngre. 

Nytt för året blev nyårsfirandet med ett stort antal deltagare. Säker-
ligen en blivande tradition.

Ordföranden
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Plangruppen
Plangruppen fortsätter sitt arbete och har bl a i uppdrag av styrel-
sen i arrendefrågorna för varvet, idag på årsbasis, och för hamnen. 
Arbete pågår även gällande 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.

Olle Jarstad

Ordföranden
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Sekretariatet

Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:

Per 
31/12

Medlemmar Familjer Juniorer 
0-24 år

Seniorer 
25 år -

Org
Huvud Familj Totalt Heders

2013 752 580 1332 49 283 341 987 4
2012 763 583 1346 48 283 344 996 6
2011 733 576 1309 47 279 6
Org = Organisationer 

Per 
31/12

Ålder Org Totalt
0-6 7-16 17-20 21-

2013 Män 22 81 50 729 882
Kvinnor 7 58 34 347 446

Org 4 6
2012 Män 24 80 58 721 883

Kvinnor 11 61 44 341 457
Org 6 6

2011 Män 28 74 64 727 893
Kvinnor 13 60 49 362 484

Org 6 6

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Husbåt Totalt

2013 345 15 198 1 559
2012 354 17 200 1 572
2011 350 17 207 1 575

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

Per 
31/12

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2013 333 31 260
2012 333 31 264
2011 333 31 25 5
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande Mari-Ann Larsson 
1 jan - 6 dec 

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

Kappseglingsansv Pär-Bertil Eklund Suppl Någon ur kapp-
seglingssektionen

Ungdoms ans Mats Lavemark Suppl Någon ur 
ungdoms sektionen

Hamnchef Jan Olsson Suppl Jan Sigmert

Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Jan Lundmark Suppl Tommy 
Fredriksson

Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson 
1/1 - 7/12

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranerna Rolf Wreedh Suppl Peter Zaine 

1 jan - 1 okt 
Jan Nyström 
1 okt -

Klubbhus värdar Helen Jarstad och Eva Rang

Redaktör Thomas Sütt

Sekretariatet



8 Upsala Segel Sällskap

Möten
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit 13 möten. Ett av dessa möten, i 
början på februari för fastställande av budget 2013 och ett förbere-
dande den 10-12 oktober av budget 2014.

Mötena har hållits i USS:s klubbhus så när på det förberedande 
som hölls på färjan till Helsingfors.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 9 mars med en dagordning utifrån USS:s stad-
gar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 22 maj:
•	 Information	gavs	till	nya	medlemmar	om	verksamheten	i	USS.	
•	 Gudmund	Erikson	från	marinen	berättade	om	dykaktiviteter	i	

Marinen.

Den 13 november:
•	 Priser	delades	ut	för	goda	seglingsinsatser	under	året.
•	 Det	gavs	information	om	ekonomi,	avgifter	för	2014.
•	 Lars	Söderström	redogjorde	för	plangruppens	arbete.
•	 Avslutades	med	ett	föredrag	av	Jörgen	Ohlsson	om	seglingar	

genom Europa och i Medelhavet under sex säsonger.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan kl 19-20 på ons-
dagar en gång i månaden under januari-mars och oktober - novem-
ber. Under Augusti varannan vecka och månaderna april - maj och 
september varje vecka. Resterande tid var expeditionen stängd.

Cia Gad-Böckman

Sekretariatet
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Information

Information
Tidning

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

Det nya A4-formatet har mottagits positivt av medlemmarna och 
annonserande företag. Fördelen är en flexiblare layout och att an-
nonserna kan anpassas till annonsörens önskemål. 

Båttillbehörsföretaget Hjertmans har bokat baksidan för deras an-
nonser. Dessutom medsände Hjertmans ett reklamblad inför julen 
i USS-Aktuellt nr 4.

USS använder numera Posttidning B-post för utskick vilket inne-
bär lägre portokostnader.

Lilla Kalender distribuerades tillsammans med USS-Aktuellt nr 2.

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

För att lättare kunna administrera hemsidans kalendarie gentemot 
styrelsens kalendarie har rutinerna gjorts om och administreras nu 
tillsammans med sekreterare.

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.

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 2013 svarat för inköp och servering av 
fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

•	 Förtäring	vid	årligt	budgetmöte.

•	 Förtäring	och	dryck	vid	välbesökt	årsmötespub.

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

•	 Sedvanlig	spontan	sjösättningsgrill	vid	varvet.

•	 Förtäring	i	samband	med	Klintenstäd.

•	 Lätt	förtäring	vid	606-avslutning.

•	 Behjälplig	vid	USS:s	Veteranjulbord.

•	 Sedvanlig	Lucia-Pub	för	drygt	50	personer.

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

•	 Jul-tallrik	vid	styrelsens	sista	möte	för	året.

Ett extra varm tack till Cina, Allan och Beryl, Mats och Birgitta 
och alla andra som ställt upp vid behov. 

Anders Juhlin 
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Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
Kappseglingssäsongen har varit ett lugnt år med våra sedvanliga 
aktiviteter såsom Kvällskappseglingar, USS regattan och KM. 

USS Sprintcup är för närvanande nedlagd p g a för få anmälningar.

Kappseglingsframgångar
Som brukligt har stora kappseglingsframgångar för USS del skör-
dats under året:
•	 Pontus	Rosberg	vann	SM	för	IF-båtar	i	Nynäshamn.
•	 Conny	Kjellberg	var	med	och	vann	SM	för	J80	på	Baggens-

fjärden.
•	 Staffan	Eklund	vann	Nepparpoklen	i	Sundsvall.

USS Regattan
USS regattan genomfördes som numera är vanligt helgen före 
midsommar. Båda dagarna med sol och stadig ganska hård vind 
från sydväst.

39 båtar kom till start. 15 st 606:or, 10 st Neptunkryssare och  
14 st Finnjollar.

606-klassen
Martin Angsell/Pär Johansson från Stockholm tog hem segern i 
606-klassen före Håkan Karlsson/Johan Sävesten Nyqvarn.  
Trea Ulf Johansson/Olle Jarstad Uppsala.

Neptunkryssare
Efter en jämn och hård strid mellan Staffan Eklund/Birgith Eklund 
och Nisse Virving/Björn Ribbhagen vann Staffan/Birgit efter en 
rafflande läns i sista seglingen.

Finnjolle-klassen
Segrare i Finnjolleklassen blev Stefan Nordström från Karlstad.

USS öppna KM
Endast fem 606:or seglade KM i lätta vindar från ost utanför Skar-
holmem. Ett mycket magert deltagarantal. Något måste göras för 
att få upp deltagarantalet i denna trevliga tävling. 

Klubbmästare blev Christer och Myran Olsson.
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Kvällskappsegling
Kvällsseglingarna har under den gångna säsongen varit ovanligt 
lyckade. Den varma vinden har hållit i sig hela kvällarna så ingen 
segling har avbrutits. 

Deltagarantalet har varit stort ca 10-15 båtar så gott som varje 
kväll. 

USS träningsserie under våren genererade 14 starter, USS cup 
under hösten 5 seglingar. 

ESK har haft 11 seglingar, vilket tillsammans med USS ger 30 
starter. 

Träningstillfällena i Uppsala är mycket goda.

Totalsegrare blev Christer och Myran Olsson vilka också tog hem 
priset som flitigaste kvällskappseglare. 

Pär-Bertil Eklund

Kappseglingssektionen
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Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta bestående av 14 optimistjollar och åtta 
606-or har underhållits. Optimistjollarna har reparerats och plas-
tats av Kjell Mattsson. 606:orna har underhållits av i första hand 
Kjell med viss hjälp av undertecknad och 60-plussarna. 

En del nya segel har inköpts till båtarna under 2013. Samtliga 
606:or har uppgraderats med nyare segelställ och de tre ”kappseg-
lingsbåtarna” har dubbla uppsättningar segel, ett för träningssegling 
och ett för kappsegling,

Fadderskapet för båtarna ersattes under året av tre båtansvariga, 
Mats Wahlberg, Mats Lavemark och Kjell Mattsson.

Tre av vagnarna till 606 har under året rustats och besiktigats för 
att behålla körtillstånd.

Ungdomsboden
Boden har under året försetts med nya hyllor för segelförvaring och 
målats om utvändigt. Takplåtar och fönster har också renoverats.

Arbetet har utförts av Kjell Mattsson och Uno Almgren m fl.

Seglarträning
Från sjösättning till sommaren genomfördes 9 st träningsseglingar 
med Optimistjollar varje tisdag och torsdag under ledning av ung-
domsledaren Maria Turesson. 

Från augusti till september genomfördes 10 st träningsseglingar 
under ledning av Mats Lavemark, Mattias Vallgårda och Jonas Et-
temo.

Seglarkurser
För våra yngsta har Sjölekis anordnats en lördag-söndag under juni 
månad under ledning av Mats Lavemark, Olle Jarstad, Mattias 
Vallgårda och Maria Thuresson. 

Seglarläger
Årets Klinten läger ställdes in pga ledarbrist.
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Ungdomssektionen

Introduktionsseglingar
Tre kvällar bjöds scouter in till en introduktion i segling som 
genomfördes med välvilligt stöd från 60+ :are. Evenemanget blev 
mycket uppskattat av deltagarna och vi räknar med att fortsätta 
samarbetet nästa år.

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat båtarna 
spontant utan arrangemang har ökat kraftigt. Under året var bå-
tarna bokade vid c:a 170 tillfällen förutom de schemalagda aktivi-
teterna. 

Utlåning av 606 för kappsegling har också varit högre under året, 
speciellt efter sommaren. 

Även optimisterna har lånats spontant vid flera tillfällen, men detta 
redovisas sällan.

60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp medlemmar har 
anordnat organiserade seglingar en gång i veckan med 606-orna. 
Vid 12 tillfällen har ett gäng äldre seglare samlats och seglat, totalt 
har över 30 personer deltagit under året. Glädjande att även ett par 
damer och några yngre deltagare också kommit med. 

Inbjudan har också förtydligats att ALLA är välkomna, oavsett kön 
eller ålder.

Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft 6 st möten under året, för planering 
och budgetering av verksamheten, alla i USS klubbhus.

Mats Lavemark och Mattias J Vallgårda
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Varvet

Varvet
Vinterliggande båtar

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

Sjösättning – Vårstädning
Årets sjösättning försköts en vecka på grund av is och högt vatten-
stånd.

Sjösättning av 263 båtar genomfördes den 4 – 5 maj med stor 
kran. Den 11-12 maj med liten kran. Kvarter 8 sjösattes med fasta 
kran den 13-14 maj.

Långliggare på varvet uppgår till 6 båtar.

Varvsstädningen genomfördes den 23 maj.

Upptagning
Upptagning av 264 båtar genomfördes den 21-22 september med 
liten kran och 28-29 september med stor kran. 

I antalet ingår 41 båtar i Kv 8 vilka togs upp den 12-13 september.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Havator AB 
anlitats. 

Kranskötare fasta kran har varit Allan Pettersson, Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning utförts. 

Skrapning och målning av mastskjulet har påbörjats. 

All el utom lyktstolparna har kontrollerats. 

Pga skadegörelse måste vinchen i mastkranen bytas ut. 

Traktorn har varit inne på service.

Renovering
Bryggan mellan gamla brofästet och sjösättningsrampen är i akut 
behov av renovering med samtidig bottenjustering. 
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Varvet

Kommunens storvarv
I kommunens planer på ett nytt storvarv för samtliga båtklubbar 
har ännu inga beslut fattats. Plangruppens arbete med att få behålla 
nuvarande varvsområde fortsätter.

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

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

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

Allan Pettersson
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Hamnen

Hamnen 
Årets arbetsuppgifter

•	 Under	året	har	sedvanligt	bryggunderhåll	genomförts	med	bl	a	
oljning av bryggor och fastsättning av vattenrör.

•	 Förtöjningar	har	undersökts.

•	 400-bryggan	från	masten	och	inåt	har	höjts.

•	 Akterstolpar	har	höjts.

•	 Landgången	vid	vågbrytaren	har	justerats.

Hamngruppen
Hamngruppen har bestått av Stanley Mahan, Eskil Lerman, Jan 
Hoffman, Anders Lundmark, Abel Soto, Mikael Andersson samt 
undertecknade.

Jan Olsson och Jan Sigmert
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Intendenturen

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2013 har varit Helen Jarstad och Eva Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS ordinarie 
verksamhet med styrelse-, medlems-, årsmöte etc och dom 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	har	skett	i	likhet	med	
tidigare år.

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

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivitetsarbete under 
april månad.

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober.

Hörnrummet och stora rummet på undervåningen har målats om, 
och väggarna har försetts med stötskydd för bord och bänkar.

Inventarier
En gasolgrill har anskaffats.

Kappseglingscentrum
Båda barackerna har målats om utvändigt, den rötskadade panelen 
och fönstren på ungdomsboden har reparerats.

Ungdomsboden har även fått nya hyllor för förvaring av segel. 

Båthuset 
Bygget påbörjades måndag V44 och plattan för huset gjöts fredag 
samma vecka.

V46 fortsatte arbetet med resning av stomme, läggning av tak, iso-
lering, uppsättning av ytterpanel, montering av dörrar och fönster 
osv.
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Intendenturen

Vid årsskiftet återstår målning utvändigt, montering av takplåt, viss 
komplettering av el och uppvärmning och mindre markarbeten på 
framsidan.

Huset beräknas kunna tas i bruk V4 2014.

Den korta byggtiden beror till stor del på den ”kärntrupp” av 
medlemmar, vissa utan arbetsplikt, som deltagit i bygget under hela 
tiden.

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

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 har drabbats av ett fel på laddningen, vilket snabbt åtgär-
dades av Marinverkstaden.

Vassklippningsbåten drabbades av trasig kylvattenimpeller, vilket 
även detta snabbt åtgärdades av Marinverkstaden. 

Klubbens motorbåtar har i övrigt fungerat bra under säsongen.

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

Vi vill speciellt tacka den ”kärntrupp” av medlemmar, med Kjell 
Mattson i spetsen, som ställt upp vid båthusbygget. 

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

Nu ser vi fram mot ett 2014 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

Klinten
Vintern

Den 9 februari började det nya arbetsåret på Klinten med att 21 
man åkte ut till Klinten. Då eldades rishögen upp, sly röjdes, trä 
fälldes som gick till bastuved. 

Den 24 mars åkte 11 man ut och fortsatte elda och rensa sly nere vid 
bastun. 

Vi monterade även balkar att fästa två nya Y-bommar i, vilka skall 
monteras under våren.

Lekstuga
Under våren köptes en lekstuga till barnen och en friggebod som 
skall användas som verkstad/förråd. 

Lekstugan byggdes och målades samt inreddes med hjälp av med-
lemmar.

Sommaren
Flytbryggor, friggebod
Arbetshelgen 18 – 19 maj var välbesökt. Flytbryggorna lades ut och 
borden bars ut. Arbetet med grunden till friggeboden påbörjades 
och fortsatte de följande helgerna. Efter utfört arbete bjöd USS alla 
på buffé på lördagskvällen.

P-ringar
Arbetshelgen 15 – 16 juni kompletterades förankringarna till flyt-
bryggorna med 2 st P-ringar och en medlem med dykutrustning 
hjälpte till att justera kättingar.

Sommarfester
Midsommar på Klinten var välbesökt, c:a 40 båtar. Festligheterna 
med besök av Sjörövarfabbe, dans kring midsommarstången, Vol-
leybollmatch mellan barn/ungdomar och vuxna och naturligtvis 
det gemensamma jordgubbstårtsätandet. 

På kvällen var det gemensam middag i paviljongen med påföljande 
dans till levande musik.

Sensommaren bjöd på gemensam Kräftskiva och dito 
Surströmmings skiva.
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Klinten

Hösten
Arbetshelg
Arbetshelgen 24 – 25 augusti kom det ut c:a 20 man. 

De arbetade under helgen med att ta rätt på det sista av veden 
innan muddringen. 

Verkstadsboden blev målad invändigt och läkten till takplåten 
monterades. Vidare påbörjades utbyggnaden av jolletorget för att 
flytta brandsprutan.

Flytbryggor
19 oktober togs flytbryggorna in och allt gjordes klart inför vintern.

Muddring
Muddringen påbörjades den 25 september och fortsatte varje ons-
dag fram till 13 november.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Sten Larsson, Michael Ericsson, Jan 
Johansson, Niclas Orrelöv, Marie-Louise Sandberg, Lars Sjölund 
samt undertecknad.

Rune Larsson
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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 möjligheten. 

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten – 2 personer varje natt – från 27 april till 28 septem-
ber. Annorlunda i våras var att eftersom sjösättningen blev upp-
skjuten 1 vecka så vaktade vi varvet 1:a veckan.

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

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

Vakterna har under sommaren vid ett flertal tillfällen motat iväg 
obehöriga (ex fiskare), oftast från vågbrytaren där de tar sig in vid 
staketets slut. Mer stängsel önskas till nästa år.

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.

Stämpelkort
Alla verkar ha förstått att man stämplar 3 ggr/vakt på stämpelkor-
tet. Stämplingen ska ske före kl 21:00, mellan 00:00 – 02:00 och 
när man går hem kl 05:00.

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

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

Jan Hoffman
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Veteranskepparna

Veteranskepparna
Vi har under året försökt genomföra några sammankomster, men 
det har inte varit så stort intresse.

Båtmässan
Stort deltagarantal till Båtmässan i fullsatt buss.

Ålandsresan
Vår trationella vårresa till Åland hade stort deltagande.

Veteranernas julbord
Vårt julbord var välbesökt. 

Nyårsfirande
Nytt för i år var nyårsfirande i klubbhuset, som arrangerades i av 
veteranskepparna, som också fick ett stort deltagande.

Ett stort tack!
Ett stort tack vill jag ge Peter Zaine, som flyttat från Uppsala, för 
god hjälp under åren och även tack till Allan och Beryl, som också 
har varit till stor hjälp vid våra sammankomster.

Ny Veteranskeppare
Jag vill välkomna Jan Nyström till Veteranskepparna, som efterträ-
der Peter, det kan bli en ny kick.

Rolf Wreedh
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Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Styrelsen för Upsala Segel Sällskap
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Bo Anjou 
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Tommy Gustavsson 
Informationsansvarig
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Pär-Bertil Eklund 
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Mats Lavemark 
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Jan Olsson 
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Allan Pettersson 
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Jan Lundmark 
Intendent

Rune Larsson 
Klintenchef
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