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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

För UPSALA SEGELSÄLLSKAP

(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segelsällskap följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
1 januari 2022 – 31 december 2022, Sällskapets 115:e verksamhetsår.

Välkommen till Upsala Segelsällskap!

USS
Upsala Segelsällskap (USS) bildades 1907 och har idag cirka 1 670 medlemmar och antalet 
registrerade båtar är cirka 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 M 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 ungdomar upp till och med 24 år.



Ordföranden
USS är en fantastiskt fin idrotts- och båtklubb med många verksamhetsdelar, engagerade 
duktiga ideella funktionärer och ledare. Under 2022 har antal medlemmar fortsatt att öka. 
Vid Svenska Seglarförbundets seglarträff i november 2022 fick Upsala Segelsällskap 
utmärkelsen Bästa klubb 2022. 

Styrelsen har under 2022 haft10 styrelsemöten som har hållits i klubbhuset på Skarholmen.   
Inför styrelsemötena har styrelsens presidium i Teams planerat och förberett styrelsemötena. 

Kappseglingsframgångar
USS har under 2022 fortsatt att skörda framgångar på kappseglingsbanorna i de klasser där vi 
under många år presterat toppresultat. 

Vår fjärde säsong i Allsvenskan i segling gav placeringen 11 i det totala seriesammandraget 
som omfattar 18 klubbar. Helt avgörande för våra framgångar är att vi kan disponera en båt 
J/70 som ställs till förfogande av företaget Gibon i projektet Gibon Sailing Team. En av 
avsikterna bakom projektet är att åstadkomma kunskapsöverföring mellan erfarna seglare och 
yngre. Det är nu klart att vi deltar i Allsvenskan även 2023 i och med fortsatt framgång i årets 
Allsvenska segling och ett fortsatt samarbete med företaget Gibon kring båten J70 och Gibon 
Sailing Team. 

Upsala Segelsällskap kan även 2022 titulera sig som svenska mästare genom att ha försvarat
SM-gulden från 2021 för Neptunkryssare och för IF-båtar. Särskilt roligt är att USS 
tillsammans med ESK i år vann SM-guldet i juniorklass RS Feva.  



Kiteseglarna i Upsala Segelsällskap fortsätter att göra fina resultat i Sandhamn vid det största 
Kite-eventet i Sverige. USS vann här Sandhamn Foiling Raid och hade flera fina placeringar.

Tränings - och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och tävlingsverksamhet med USS 
klubbåtar har fortsatt med många deltagare. Ungdomsträningarna har ofta skett i samverkan 
med våra grannklubbar UKF och ESK.

Det är särskilt glädjande att vår fina ungdomsverksamhet ökar med mål att ge ungdomar 
möjlighet att känna på båtlivet, gemenskapen, teamarbetet och träna segling och säkerhet på 
sjön. Det har även börjat ge framgångar på kappseglingsbanorna i klasser där huvudsakligen 
ungdomar tävlat vilket bidrar till vår pågående generationsväxling.

Sommarens seglingsläger för ungdomar med stöd från Uppsala kommun har varit mycket 
lyckat och välbesökt. Under sex veckor med 140 deltagare har våra duktiga och kunniga 
ledare bedrivit en trevlig och lärorik lägertid för ungdomarna.

Vårt 60-plus-gäng har som vanligt bidragit till att verksamheten fungerat genom underhåll av 
klubbens båtar och övrig materiel.

Uppskattade seglarkurser har under sommaren hållits för såväl ungdomar som vuxna.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
Klubbholmen Klinten har varit välbesökt i sommar. Det är en mycket fin plats som klubben 
äger och sköter på ett föredömligt sätt. Midsommarfirandet drog som vanligt många 
medlemmar till Klinten. Gästande båtar utifrån har kunnat ge en frivillig avgift när man 
besökt Klinten som bidrar till klubbens skötsel och underhåll av klubbholmen. Det är viktigt 
att vi medlemmar fortsatt medverkar och är aktiva vid underhåll av Klinten.

Arbetet på Flottsundsvarvet har som vanligt bestått i huvudsak av sjösättning och upptagning 
av ca 250 båtar, med förberedelser och genomförande.

I hamnen har fortsatt underhåll och renovering av bryggor vidtagits. En trall har anlagts i 
hamnens tält för undervisning och sammankomster.

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksamhetsområden. Svenska kryssarklubben 
Uppsala-Roslagskretsen har fortsatt lånat huset för klubbaftnar och möten liksom 
grannklubbarna ESK, UKF och UMS 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 
funktionärsmotorbåtarna och klubbens jollar och 606-or. I övrigt har Intendenturen som 
vanligt utfört skötsel och underhåll av funktionärsbåtar, byggnader och mark vid vår hamn. 

USS har som tidigare år fått mycket god hjälp med skötsel av våra anläggningar av Uppsala 
kommuns dagliga verksamhet, Skarisgruppen.

Information – Klubbmästeri – Veteranskeppare
USS har genomfört två medlemsmöten under året. Vårens möte riktade sig främst till 
nytillkomna medlemmar. Verksamhetsansvariga i USS informerade deltagarna om USS och 



dess verksamheter. Kiteverksamheten berättade och visade filmer om Kitesegling som blev 
mycket uppskattat.

Vid höstens medlemsmöte som genomfördes i fullsatt övervåning i klubbhuset delades 
utmärkelser ut för fina insatser på kappseglingsbanorna, för fina ledar- och träningsinsatser i 
ungdomsverksamheten samt till hedersmedlemmar som gjort mångåriga viktiga insatser för 
USS. Som avslutning på kvällen visades en mycket fin film gjord av medlemmar från 
sommaren 1992 om USS och dess verksamheter.

Hösten 2021 kom Riksidrottsförbundet med beskedet att de på grund av en stor prisökning 
inte längre kunde förse klubbar och förbund, däribland klubbar inom Svenska 
Seglarförbundet, med gratis hemsidor via IdrottOnline. USS har haft hemsidan via 
IdrottOnline. Med vetskapen om att den skulle släckas ner 31 december 2022 så har USS 
under 2022 arbetat med att ta fram förutsättningar för en ny hemsida. Efter förslag från en 
arbetsgrupp i USS beslutade styrelsen om en ny plattform för USS nya hemsida. 
Arbetsgruppen arbetade sedan med att bygga struktur, formgivning, text och bilder till nya 
hemsidan som togs i bruk i slutet av december 2022. Ett stort tack till arbetsgruppen i USS 
som gjort ett utomordentligt arbete. 

Klubbmästeriet i Upsala Segelsällskap har under året arrangerat flera uppskattade trevliga 
evenemang. Solskensgrillen våren 2022 på klubbhusets altan var mycket välbesökt i fint 
väder. Oktoberfesten och Luciapuben i klubbhuset var trivsamma och ljusa tillställningar i 
den mörka årstiden. Klubbmästeriet har också ordnat fikastunder vid styrelsemötena och 
ordnat härliga grillstunder vid sjösättning och upptagning av båtar. 

Veteranskepparna har inte haft några gemensamma aktiviteter under året men planerar 
aktiviteter 2023.

Andra båt- och idrottsorganisationer
USS är som idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet och dess organisationer SISU-
Upplands Idrottsförbund, Upplands-Gästriklands seglarförbund (UGSF), Svenska 
Seglarförbundet (SSF) och Svenska Isseglarförbundet. Samarbetet mellan USS och 
grannsegelklubbarna ESK och UKF har fortsatt med gemensamma tränings- och 
tävlingsaktiviteter. 

USS är sedan november 2021 ansluten till Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Svenska 
Båtunionen och fick då tillgång till det web-baserade administrationssystemet BAS K från 
Båtunionen. Under 2022 har BAS K implementerats i USS för att underlätta hantering av den 
växande verksamheten och för att ge funktionärer och medlemmar större möjlighet till 
delaktighet och medverkan i administrationen. 

Överläggningar med kommunen

USS har  nder 2022 haft en pågående dialog med kommunen angående USS arrenden och 
Skarholmens utveckling. Hösten 2022 informerade kommunen att beslut om projektdirektiv 
för Skarholmens utveckling blivit framflyttat då förslag till ekonomi måste utredas ytterligare.

USS behöver i den fortsatta dialogen tydliggöra USS framtidsplaner för att ha framgång i 
intressen när det gäller USS arrenden och intressen vid Skarholmens utveckling samt för 
möjligheter att erhålla bidrag. Dialogmötena förs i en god anda och vi ser positivt på våra 
fortsatta överläggningar med kommunen samt med övriga båtklubbar vid Skarholmen. 



Förberedelser inför 2023
Planeringsarbetet för USS verksamhetsår 2023 startade under hösten med budgetförberedelser
och verksamhetsplaner för USS verksamhetsområden. Ett arbete är också påbörjat med 
behovsinventering och projektbeskrivning av hamn och varv samt vision 2030 och 
långtidsplan för USS och dess verksamheter. 

USS – en välskött förening
Allt arbete som under året utförts inom USS har varit ideellt. De medlemmar som ställer upp 
gör ett synnerligen bra arbete och är verkligen värda en stor eloge. Det är vi medlemmar som 
med eget arbete gör USS till en fin och välskött klubb att vara stolta över.

Magnus Johannesson
 ordförande



Sekretariatet
Medlemmar per 31/12

År Betalande Familje- Totalt Heders- Familjer Juniorer Seniorer Utan
individer medlemma

r
medlemmar 0-24 år 25år- födelsedata

2021 917 744 1661 48 375 474 1187
2022 921 750 1671 47 389 457 1142 72

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

2021 Män 13 75 148 154 660 1050
Kvinnor 11 49 110 97 344 611
Okänd 2 2
Totalt 24 124 258 251 1004 2 1663

2022 Män 10 64 154 153 617 57 1055
Kvinnor 12 38 106 112 333 15 616
Okänd 0
Totalt 22 102 260 265 950 72 1671

År Hamnplatser Hamnplatser Varv: Antal båtar
Skarholmen Flottsund

2021 312 25 230
2022 338 26 236

Båtar per 31/12
År Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar och övriga Total

2021 310 13 234 557
2022 317 14 241 572

Möten

Styrelsens arbete
Årets samtliga 10 styrelsemöten kunde återigen hållas fysiskt på plats i USS klubbhus. Ett 
möte var budgetmötet den 19/2 där budget för 2022 fastställdes. Utöver detta har klubbens 
presidium (ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare) träffats via Teams för att 
bereda ärenden inför styrelsemötena.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 26 mars med dagordning utifrån USS stadgar. Även detta möte 
genomfördes med deltagare fysiskt på plats. Som röstlängd användes medlemsregistret där 
deltagarna prickades av.

Medlemsmöten
Vid vårens medlemsmöte gavs sedvanlig verksamhetsinformation varefter Sebo Fors 
presenterade kite-verksamheten. Höstmötet bjöd även det på information och utdelningar av 
priser och utmärkelser, däribland fyra nya hedersmedlemmar. Mötet avslutades med att 
Ingemar ”Inkan” Nilsson visade sin film om USS och berättade om klubbens historia.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har denna säsong kunnat återgå till vanliga öppettider på tisdagar 
kl 19–20. 

Anna-Karin Theelke
Sekreterare



Information
Tidning
Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra nummer 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 aktiviteterna. I tidningen finns också ett kalendarium och en samlad aktivitetslista för hela 
året.

Önskan om att fler medlemmar skickar in artiklar och mer aktivt påverkar innehållet, har 
kommunicerats via månadsmailen. Lite har kommit in men det vore önskvärt med delaktighet 
från fler medlemmar.

Lilla Kalendern: Efter mycket diskuterande kom styrelsen fram till att lägga ner lilla 
kalendern. Den informationen kommer istället att finnas tillgänglig på hemsidan, och där 
anpassad till telefonvisning.

Arbetsordning:

I den nya arbetsordningen har en del uppgifter flyttats från information. Bland annat har 
sponsorkontakter flyttats bort. För tillfället ligger funktionen Bas-ansvarig under Info. Mer 
direkt kommunikation för medlemmar har också tillkommit.

Månads info:

Under 2022 har det en gång i månaden skickats ut ett mail till alla medlemmar i USS som är 
över 16 år. Där har det informerats om aktiviteter i klubben på ett kortfattat sätt.

Internet
Arbete med att säkra och städa upp alla USS domännamn (DNS) fortgår. Flera DNS 
registreringar kommer att avslutas då de inte har någon funktion längre. Även städning av ett 
hundratal mailadresser som idag finns registrerade men inte används har påbörjats.

Hemsidan:
Inför en ny hemsideslösning, skapades en mindre arbetsgrupp kring detta. Plattformen som 
valdes var Wordpress med Divi som premiumtema. Wordpress är ett av de största 
webbplattformarna idag och Divi hör till ett av dom mest använda teman. Saker vi beaktat 
inför valet var kostnad, support, stabil leverantör, användarvänlighet och kompabilitet. De 
som varit med i utvecklingen är Lotta Albihn, Sebastiaan Mul, Kaj Kjellgren, Klas Elwinger 
& Leif Theelke. Styrelsen har agerat referensgrupp.
Nya Hemsidan aktiverades i mitten av december 2022. 
Mycket arbete har lagts på att komprimera informationen och göra den så lätttillgänglig för 
alla medlemmar vi kunnat. Den kommer självklart aldrig att vara helt klar utan kommer att 
förändras i takt med att klubbens och dess medlemmars krav och behov förändras.  

Allmän information
Info är med vid olika registreringar vid kappsegling, framförallt resultat.
Klubben har köpt in en kamera för att bättre kunna dokumentera klubbens verksamhet.

Informationsansvarig: Leif Theelke
Redaktör: Thomas Sütt
Webbadministratör: Klas Elwinger 



Miljö
I USS Policydokument, under kap. 9 Miljö, framgår att medlemmarna hittar USS miljöpolicy i 
”Miljöplanen” som är ett fristående dokument som är tillgänglig på hemsidan. Miljöplanen antogs vid 
årsmötet 2021 och är inlämnad till Miljöförvaltningen, Uppsala kommun. Miljöförvaltningen gör 
regelbundet tillsyn på kommunens båtklubbar. Nästa tillsyn planeras enligt förvaltningen under 2023 
eller 2024. Avfallsplanen är under revidering och presenteras vid kommande årsmöte 2023.

Båtbottenfärger 
I Miljöplanen finns regler och anvisningar om båtbottenfärger och båttvätt. Biocidfärger är förbjudna 
att användas på båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar. Mälaren är en insjö och båtar som
förtöjs i USS hamn omfattas därför av förbudet. Uppsala kommun har beslutat att enbart biocidfri 
bottenfärg får användas på båtar som ligger på USS, ESK:s och UMS varv/uppläggningsplatser. 
Medlemmarna informeras återkommande om detta i USS-Aktuellt och kontinuerligt i personliga 
kontakter till miljöombudet när frågor ställs om målning av båtbotten. 

Brandrisk i hamnen och på varvet och Klinten
Vattenslangar och släckningsutrustning finns på varje brygga i hamnen. På klinten finns fast 
brandpump och brandslang med lång räckvidd. I Miljöplanen framgår att varje medlem regelbundet 
ska se över att båtens brandskydd är på plats och i gott skick. Båtar med ruff ska vara försedda med 
brandvarnare, båt kortare än 10 m ska ha minst en handbrandsläckare klass 1, typ AB/ABE och båt 
mer än 10 m ska ha minst två släckare klass 1, typ AB/ABE. 

I föreningens dokument Ordningsregler (pkt. 19 och 20) upplyses medlemmar om att Brandskydds-
föreningens och försäkringsbolagens regler för ”Heta arbeten” gäller vid svetsarbeten eller användning
av vinkelslip på varvet samt att svetsningsarbete måste anmälas till varvschef eller vice varvschef före 
igångsättande. Gasol eller lättantändliga vätskor får inte förvaras i båt som står uppställd på varvet och
motorbränsle får endast förvaras i fast tank. I Miljöplanen tas bensin, diesel och gasol upp under var 
sin punkt.  

Avfall
I Miljöplanen och dokumentet Ordningsregler kap. 10 finns anvisningar och regler om hur avfall och 
hushållssopor från båtar ska hanteras i hamnen, klubbholmen och på varvet samt upplysning om var 
tömningsstationen är belägen och var våra hygienutrymmen hittas.

Helena Fornstedt
Miljöansvarig

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet har ordnat fika vid alla styrelsemöten, 10 ggr under 2022.
Februari, på Budgetmötet serverades lunch samt fika och fralla.
Efter avslutat möte serverades middag i klubbhuset.
Mars månad ordnades middag för kappseglingssektionen som bokat in funktionärer till 
sommarens seglingar.
Sedvanlig solskensgrill på altanen. Många medlemmar i USS kom och umgicks. Strålande 
väder, isen låg kvar på sjön.
Årsmötet med sedvanlig pub efteråt, välbesökt.
Varvsgrill, 2 dagar grillade vi hamburgare med tillbehör och dryck.
Behjälplig med inköp till grillning efter städdag på Klinten.
Bosse och Olle vann Gubbseglingen innan coronautbrottet, så i år blev det aktuellt att ordna 
seglingen för att kora ny Gubbe och Gumma.
Kappsegling för ungdomarna i J70 och Feva, 2 dagar med grill på altanen för ca 50 pers/dag.
Oktoberfesten blev välbesökt efter obligatorisk anmälan. Detta för att minska matsvinnet. 
52:an lagade maten som vanligt.



Planeringsmöte inför sommaren 2023 då USS arrangerar SM för IF-båtar.
Vi avslutade som sig bör med LUCIAPUB.

Klubbmästeriet har bestått av Annicka Lavemark och Yvonne Strandell, Olle Lavemark och 
Bosse Larsson. Tillsamman har vi fixat många sammankomster.

Annicka Lavemark
Klubbmästare

Kappseglingssektionen
Under perioden maj-juni har USS arrangerat träningskappseglingar på kryss-länsbanor. Varje 
kväll genomfördes 2-3 race med efterföljande fika i klubbhuset.

Årets USS-regatta blev tyvärr inställd pga för få anmälda båtar. Datumet för tävlingen visade 
sig krocka med andra stora regattor. 

USS i Allsvenskan
Tävlingsåret för USS del inleddes med allsvenskan i Skanör mitten av maj och där laget 
(Pontus Rosberg, Myran Olsson, Niklas Larsson, Ebba Skarin och Anna Skarin) knep en 14:e 
plats. 

Deltävling två i Långedrag mitten av juni slutade med en 11:e plats (Conny Kjellberg, Mikael 
Gelin, Frida Lindqvist, Lydia Emanuelsson och Mikael Emanuelsson) 

Efter semesterperioden gick deltävling tre i Åmål där vi knep en 9:e plats (Mikael Gelin, 
Myran Olsson, Niklas Larsson och Ebba Ettemo). 

Allsvenskan avslutades i Saltsjöbaden med 4:e och sista delregattan. USS (Andreas Seger, 
Pontus Rosberg, Sara Ek, Kajsa-Lotta Ölmestrand och Emil Engstrand Kemi) placerade sig 
som 9:a i delsegling 4 och USS slutade därmed på 11:e plats totalt i allsvenskan 2022. 

Totalt deltar 18 lag i allsvenskan varav de 3 sista får kvala till nästa års deltagande.

USS Svenska mästare

Våra juniorer Hannah Lundgren och Ebba Ettemo lyckades vinna Junior-SM för RS Feva i 
Västerås mitten av juni. Teamet seglade för ESK och USS.

Pontus Rosberg med besättningen Tomas Norberg och Anders Fernlund lyckades försvara sitt
SM från ifjol vid tävlingarna som avgjordes utanför Göteborg i månadsskiftet juni/juli.

Likaså lyckades Staffan och Simon Eklund försvara sin SM-titel från ifjol i 
Neptunkryssarklassen vid årets mästerskapsseglingar i Gävle 19-21 augusti.

Utöver dessa guldmedaljer har vi varit flitigt representerade vid även andra SM. 

Mikael Gelin och Myran Olsson placerade sig 10:a på SM för 606.

Robert Szabo, Conny Kjellberg, Ulf Camitz och Magnus Holm kom 22:a i J70-klassen.

SM för tvåkrona arrangerades av grannklubben ESK och hade hela 7 deltagande besättningar 
från USS. Bäst placerade sig Staffan Eklund/Agnes Ek med en 7:e plats.



Övrig tävlingsverksamhet

I Kitefoil-klassen har vi haft stora framgångar även i år. Det största Kite-eventet i Sverige är 
tävlingarna i Sandhamn. USS tävlade där med 5 deltagare. Den största deltävlingen 
”Sandhamn Foiling Raid” vanns av Sebo Fors USS. Alla USS:are hade framskjutna 
placeringar.

Ekolnregattan vanns av Staffan och Simon Eklund i Neptunkryssarklassen.

Den 3-4:e september arrangerade USS en helt ny regatta som gavs namnet ”Frog Ocean 
Race”. Tävlingens riktade sig till juniorer och hade formatet sprintsegling för RS Feva men 
med även ett mindre inslag av J70-segling. Som vinnare stod hemmaseglarna Kajsa-Lotta 
Ölmestrand och Sara Ek i ”Team Lorax”. Deltagare kom från stora delar av landet och blev så
uppskattat att mycket talar för att det blir stilbildande för en nationell serie 2023 med liknande
koncept. 

Under perioden augusti-september har vi som vanligt på tisdagar arrangerat 
kvällskappseglingar som utgjort en serie med en slutsegrarna Mikael Gelin och Isac Gelin.

Seglingens mästare avgjordes 8-9 oktober i Marstrand. USS hade 3 kvalificerade besättningar 
(IF-båt, Neptunkryssare och Feva) vilket är hela ca 6% av landets SM-segrare! Placeringarna 
blev IF-båt 27:a och Feva 48:a (Neptunkryssare deltog ej).

Kite-sektionen arrangerade USS första Kite-tävling, ”Morga-Rushen”, den 8:e oktober. 
Deltagare kom från Uppsala, Västerås, Stockholm och Varberg. Totalt 7 st startande. Segrade 
gjorde flerfaldige svenska mästaren Klas Nåbo från Varberg. Bästa USS-are blev Tomas 
Westergren på andra plats.

Som avslutning på tävlingssäsongen genomfördes Klubbmästerskapet den 16:e oktober. 
Tävlingen var ett samarrangemang med ESK som också korade sin klubbmästare. Formatet på
KM var sprintsegling i båtkombinationen 606 och Två-krona. USS klubbmästare blev Fredrik 
Mattsson/Christer Olsson.

Gibon

Gibon AB har fortsatt sin sponsring av USS genom att tillhandahålla en J70 åt oss.

Svenska Seglarförbundet

På årets ”Seglarträffen” gav Svenska Seglarförbundet USS den hedersamma utmärkelsen 
”Årets Klubb” med motiveringen:                           

Upsala SS har framgångsrikt återstartat sin verksamhet efter pandemin. En ny RS Feva-grupp inledde säsongen 
med teori och fyspass, och avslutade med samtliga sju besättningar på JSM. I slutet av säsongen arrangerades 
en sprintregatta med 22 seglare från sex olika klubbar, där besättningsbyten på vattnet bidrog till att seglarna 
lärde känna varandra och utbytte erfarenheter. Genom att utbilda tränare, instruktörer, funktionärer och föräldrar 
har klubben engagerat många medlemmar och skapat verksamhet för både unga och äldre. Klubben har också 
köpt in kite-utrustning för att bredda verksamheten. 

Staffan Eklund
Kappseglingsansvarig



Ungdomssektionen

Flotta

Ungdomssektionens flotta 2022 består av 7 st optimistjollar, 4 st 2-kronor och 4st RS fevor.
Dessutom är fyra stycken optimistjollar permanent placerade ute på Klinten för att användas 
av besökande yngre seglare och övriga paddel-/rodd-sugna barn.
Kappseglingssektionens 606:or har används flitigt av ungdomssektionen både vid 
kvällsträningarna och sommaraktiviteterna och har löpande underhållits av 60+gänget.
 

Kvällsträningar.

Från sjösättning i början av maj till skolavslutning och från mitten av augusti till slutet på 
september genomfördes drygt 30 st kvällsträningar tisdagar och torsdagar med 2-kronor, 
606:or, optimistjollar och RS Feva under ledning av ungdomsledarna där Benjamin 
Samuelsson under året har varit seglarskoleansvarig och Ebba Ettemo huvudtränare.
Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x träningstillfällen) har legat på ungefär 
samma nivå som föregående år. Under året deltog cirka 20 stycken barn och ungdomar per 
kvällsträning och antalet segelbåtar på vattnet var mellan 10-12. Antalet ungdomsledare per 
kväll var 8-10 personer.
 

Sommaraktiviteter och utbildning.

Totalt sex veckor av seglarskola, dagläger och sommarlovsläger har genomförts.
Dom två sista veckorna av läger blev återigen av efter en förfrågan från kommunen om att 
ordna gratis sommarlovsläger för sommarlovslediga barn mellan åtta och fjorton år. Fem 
ordinarie ledare och fyra hjälpledare (12-14 år) från klubben ansvarade och såg till att alla var 
nöjda och hade en kul lägervecka. Lägret finansierades till fullo av kommunens bidrag.
Samtliga veckor har varit fullbokade med totalt över 130 deltagare, stora som små, under 
dessa sex veckor. Vuxna, barn och deras föräldrar samt ledare och klubbmedlemmar har alla 
uttryckt sin uppskattning för en trevlig, kul, lärorik och väl genomförd sommarsatsning.
USS har under året behållit sin status som godkänd SSF seglarskola.
En satsning på ledarutbildning gjordes under våren. Totalt tre nya ledare/tränare från USS 
examinerades innan säsongen drog igång.
Fyra stycken ledare genomgick SSF:s hjälptränarutbildning
Fyra ledare erhöll, efter genomgången utbildning, SRC/VHF certifikat.
Jonas Ettemo ställde under våren upp som motorbåtsintstruktör och skolade in alla ordinarie 
ungdomsledare på klubbens ribbåtar.
Samtliga ledare genomgick HLR-utbildning.
 

Kappsegling

USS har representerats av ett flertal kappseglare från ungdomssektionen, både ledare och 
aktiva juniorer, vid flertalet, både lokala och nationella, kappseglingar under 2022.
Vid JSM i Västerås deltog sju juniorbesättningar i klassen feva från USS. Segrade gjorde 
Hannah Lundgren och Ebba Ettemo från USS.
Även vid tvåkrona SM deltog sju USS-besättningar. Bra presterat av våra juniorer vid båda 
tillfällena. Lokalt har USS-juniorerna deltagit i tävlingar som DM, KM, sprintcup, frogocean 
race och Upplandspokalen.
  

Sektionsmöten.

Under årets första hälft hölls ett flertal sektionsmöten. Främst planerades utbildningsbehovet 
och bemanning under kvällsträningar och läger.
En satsning på att få fler juniorer drogs igång.
Även en utrustningsinventering gjordes och eventuella behov av material diskuterades.
 
 Per Ek
Ungdomsansvarig



Varvet

Avtal

Arrendeavtalet med Uppsala Kommun löper till och med år 2023. I anslutning till avtalet har 
diskussion förts med Uppsala Kommun, om bottenjustering. Bjerkings har gjort en utredning, 
som mynnar ut i att eventuell bottenjustering kan dra ut på tiden pga att en rad myndigheter 
kan bli inblandade. Under sommaren har klubben också haft möte med Kommunen 
beträffande busliv mm. vid mastkranen, och skadegörelse på varvet. Under året har också 
diskussion om förlängning av arrendeavtalet för varvet förts, detta i samband med förlängning
av arrendeavtalet för hamnen och om kommunens intresse att vilja utveckla 
Skarholmsområdet.

Sjösättning, varvsstäd.

Sjösättning genomfördes den 22-23 april, med stor kran, och den 7-8 maj med liten kran. 
Kvarter åtta sjösattes 24 april och 14 maj. Efter sjösättningen stod 4 st båtar kvar på varvet.1st
på kvarter 8, 3 st på kvarter 3. Varvsstädningen utfördes den 16 maj.  

Upptagning

Utställning av vaggor och uppställningsanordningar, genomfördes den 17 september. 
Upptagning genomfördes den 24-25 september med liten kran, och den 29 september och 1-2 
oktober med stor kran. Upptagning kvarter 8 den 25 september och den 8 oktober.

Totalt antal båtar på varvet ca 240 st.

För årets sjösättning och upptagning anlitades Pontáns kranar.  

Funktionärer

Förutom kvartersbasarna så har kranskötare vid fasta kranen varit Thomas Wärngren, Tomas 
Candert, Jan Lundmark och Jan Pettersson.

Varvet har också fått sin första kvinnliga kvartersbas.

Behöriga traktorförare har varit Tomas Candert, Jan Lundmark och Stanley Mahan.

Arbetsinsatser

Vid både sjösättning och upptagning har aktivitetsarbetare hjälpt till med bandsättning och vid
uppställning av båtar. Detta har upplevt som mycket positivt

Varvet har också fått hjälp av "skarisgruppen" med att bära ut och ta in slangar och städning, 
vilket vi tackar för. Dessutom har gräsklippning utförts som aktivitetsarbete, under sommaren.
Under sommaren har vägen till varvet delvis varit avstängd för ledningsarbeten vid 
Brostugevägen, men allt är nu återställt. På våren reparerade vi ångbåtsbryggan, som våra 
badgäster gjort åverkan på. Bryggan vid mittre upptagningsplatsen har också färdigställts 
under sommaren. 

Utgifter.
En stor utgift för varvet i år har varit vår traktor. Vid flera tillfällen har akuta problem uppstått
som har åtgärdats. Nu får vi hoppas att den håller ett tag och endast drar kostnader för normal 
service de kommande åren.

Göran Bolin
Varvschef



Hamnen
Bryggunderhåll Under året 2022 har det varit sparsamt med jobb i hamnen. Vi har bytt ut en del av 
bryggdäcket på 300-bryggan och även 500-bryggan. Vi har också gjort en reparation av 400-bryggan 
under vintern 2022. Vi flyttade räddningsstegen från 500-bryggans nock till tömningsstationen, för att 
inte tjuvar och andra icke välkomna ska simma över från Lyssnaängen. Det verkade fungera ypperligt 
då vi i år inte haft några inbrott i båtarna i hamnen. Dock har båtarna i hamnen vid varvet, 
(sommartid), varit mindre tursamma. Inbrott i flera båtar med förstörelse till följd. Tillbud i hamnen 
En ”normal” sommar 2022. Inga tillbud i hamnen. Åter så ser vi hur viktigt det är att hamnvakten 
finns. Hamnvakten ska vakta från en plats där han ser och framför allt hör bra. Inbrott är ofta ljudliga, 
det låter när man sparkar in en lucka till ruffen, eller slår sönder en ruta. Ett råd till nattvakterna, 
använd hörseln. Samtidigt vet vi inte hur många inbrott vi har blivit skonade ifrån när tjuvarna har sett 
vakterna. 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 vederbörande inte har angett detta i Brygg-El-
pärmen, ska följande ske: • Dra inte ut sladden! • Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen. 
Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska utföras. Övrigt – år 2022 var det ¨bara¨ 3 stycken 
som missade sin vaktnatt. 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 
Hamnchef 

Intendenturen
Klubbhuset har använts av, förutom av USS ordinarie verksamhet, styrelsemöten, medlemsmöten
etc och de olika sektionernas interna möten:
Svenska Kryssarklubben Uppsala-Roslagskrets för sina klubbaftnar.
Uthyrning till medlem för privat fest har skett bara vid 2 tillfällen under hösten.
Klubbhusvärdar har varit Eva Rang och Eleonore Bertze .
Kommunens Skarisgrupp har utfört veckostädning,
Vårstädning och höststädning av klubbhus genomfördes som aktivitetsarbete.

Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, städning av hamnområdet och runt klubbhuset
samt på parkeringen har utförts av kommunens skarisgrupp på ett utmärkt sätt.
Under året har 60-plus bedrivit verksamhet på onsdagar med att underhålla klubbens båtar.

Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsarbeten och 60-plus som fortsatt sina
trevliga onsdagsträffar och arbetat med underhåll av klubbens båtar.

Per Rang
Intendent

Klinten
Under 2022 har vi haft 9 arbetsdagar på Klinten.

När vi i slutet av april skulle förbereda för iordningställande av Klinten inför säsongen upptäckte vi att
en stor husbåt hade förtöjts framför paviljongen. När vi fått kontakt med ägaren så fick han hjälp av 
oss i USS att flytta den till annan plats då den var för stor att ligga på Klinten.

I slutet av april och början på maj lades flytbryggorna ut, vattnet kopplades in och övriga förberedelser
utfördes. Städdagarna var det väldigt få medlemmar som ställde upp, men midsommarfirandet samlade
däremot många medlemmar och rekordmånga barn som hjälpte Sjörövarfabbe att hitta skatten.



Kräftskivan avnjöts i augusti åter i USS regi efter coronauppehållet.

Säsongen avslutades som vanligt med iordningställande av Klinten inför vintern.

Med tanke på det stora antalet besökare under sommaren borde fler ställa upp på arbetsdagarna för att 
hålla vår klubbholme i gott skick. 

Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-Louise Sandberg, Peter Berglund, Håkan 
Strömkvist, Jan Johansson, Leif Theelke, Belo Soto, Payan Sade Ncuri samt undertecknad. Vi tackar 
Håkan Strömkvist, som frånsagt sig sitt uppdrag i Klintengruppen, för allt arbete han utfört.

Rune Larsson
Klintenchef

Veteranskepparna
Under 2022 planerades verksamheten starta upp igen med ett besök på Sjöhistoriska museet i 
Stockholm 8 november. Tyvärr blev besöket inställt pga för få anmälningar.

Åsa Simonson

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Styrelsen Ordinarie Suppleanter

Ordförande Magnus Johannesson

Viceordförande Olle Jarstad

Kassör Karin Johannesson

Sekreterare Anna-Karin Theelke Nils Iggström

Infoansvarig Leif Theelke

Miljöansvarig Helena Fornstedt

Klubbmästare Annicka Lavemark Yvonne Strandell

Kappseglingsansvarig Staffan Eklund Jonas Ettemo

Ungdomsansvarig Per Ek Algot Andersson

Hamnchef Jan Hoffman Jan Olsson

Varvschef Göran Bohlin Thomas Wärngren

Intendent Per Rang Abel Soto

Klintenchef Rune Larsson Lars Sjölund
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