
Verksamhetsberättelse för Upplands Seglarförbund, USF, 2014.
2013 kännetecknades av en nystart för styrelsen i USF där mycket gällde att hitta former och rutiner
för verksamheten. Upplands Seglarförbund hade varit vilande, av olika skäl, under en längre tid.
2014 präglades mer av genomföra och inleda utveckling av verksamheten. 2015 hoppas vi kunna
sätta mer fokus på strategiska framtidsfrågor.

Under 2014 var ambitionen inom USF att få igång verksamhet rörande:
- Utbildning
- Sail coach
- Ungdomsverksamhet och Skaris-läger
- Information, säkerställa att information når klubbar i distriktet och få igång hemsidan.
- Samarbeten med närliggande distrikt och SSF.
- Kappsegling i form av DM och Upplands cup. (Delas upp i ungdom/jolle och kölbåtar.)

Utbildning
Under 2014 lyftes utbildningsverksamheten rejält och efter genomförd kartläggning av behov i
distriktet har vi startat processen att bredda kompetensnivån i distriktet.
Utbildningen har skett i samarbete med SSF och SISU:

Ungdomsverksamhet
- 5 klubbar i distriktet har nu SSF seglarskolestatus. KOJK, UKF, ESK, NOSS o SiBk
- 6 regattor i Upplandscupen genomfördes av respektive KOJK; UKF; ESK; NOSS; SIBK; GSS.
- DM Sigtuna; Optimist pojkar, Laser radial,
- Härjarölägret (numera Skarislägret), som tyvärr krockade med GP serien, genomfördes mycket
framgångsrikt med ca 20 deltagare. Upplägget med Sailcoach som tränar tränarna som tränar
kappseglarna är framgångsrikt och värt att bygga vidare på. Att avsluta lägret med en Upplandscup är
också ett framgångsrecept.
2014 kännetecknades av mycket hög tränartäthet tack vare praktik för nyutbildade tränare.
Målen var
- Utveckla och öka gemenskap hos tränarna.
- Träna kappseglarna inför JSM/regionkval.

Kappsegling Kölbåtar/Finnjollar
Kölbåtsseglingen i Uppland har under 2014 varit relativt aktiv med regattor anordnade av framför allt
Norrtälje Segelsällskap (NSS), Ekolns Segelklubb (ESK) och Upsala Segel Sällskap (USS). Bland
arrangemangen kan nämnas att ESK anordnade SM för 2.kronor (Blandat senior och ungdom) i
samband med Ekolnregattan i augusti. 18 2-kronor deltog varav totalt 13 båtar från Uppland
fördelade med 9 från Ekolns Segelklubb, 3 från Enköpings Segelsällskap och 1 från Knivsta Optimist o
Jolleklubb. Således den klass som hade flest deltagare från Uppland vid SM.



DM för kölbåtar och finnjollar anordnades under juni månad av USS i samband med USS-regattan och
fyra klasser med DM-status fanns med. (606, IF-båtar, Neptunkryssare och Finnjollar)

Upplandsseglare erövrade totalt tre SM-guld under 2014 och det var i Neptunkryssarklassen (Per-
Arne Larsson o Mikael Sääf ESK), 2-Krona Reine Svensson o Tony Carlsson och IF-båtar (Pontus
Rosberg USS med besättning). P-O Lindqvist NSS blev 2:a vid Nordiska mästerskapen i klassen
Internationell 5:a i Mariehamn med sin välvårdade 5:a "Saga II" byggd för 80 år sedan. Mikael Gelin
och Charlotte Bornudd Gelin, USS blev totalsegrare i Rikscupen för 606.

Förutom de ovan nämnda har andra kölbåtsseglare från Uppland haft stora framgångar på
kappseglingsbanorna under 2014. Det kan konstateras att distriktets kölbåtsseglare håller en mycket
hög nivå.

Samarbete med SSF och närliggande distrikt.
Samarbete med SSF och närliggande distrikt förstärktes kraftigt under 2014.
Vi deltog aktivt i SSF arrangemang både gällande Träffen, Forum och Seglardagarna.
Under året var Gästriklands kappseglare på ungdomssidan närvarande vid de flesta av våra
aktiviteter och UC6 erbjöd havssegling för våra ungdomar.
Utbyte kring träningsläger och regattor på ungdomssida förekom på flera håll, främst Stockholm,
Södermanland och Västmanland.
Efter flera sonderingar föreslår styrelsen ett samgående mellan Uppland och Gästrikland. Under
förutsättning att årsmöte 2014 i både Gästrikland och Uppsala Seglarförbund tar beslut om
sammanslagning avser vi att under 2015 utarbeta alla detaljer inför ett andra och avgörande beslut
vid årsmöte 2015.

SailCoach
Under 2014 hade vi Carl Åkesson som SailCoach i Uppland. Flera klubbar tog stöd av honom men
framför allt fick våra ungdomstränare och kappseglare i distriktet stöd av vår Sail Coach. Funktionen
är bra men kan utvecklas främst på klubbutvecklingssidan.

Information
En mycket central fråga som vi ständigt måste utveckla.
Under 2014 har e-mail varit den viktigaste informationskanalen. Det har fungerat väl och allt material
har spridits ut till klubbar. Vi har fått igång USFs hemsida och börjat fylla den med aktuellt material
tack vare insatser från Klas Elwinger.

JSM 2017
Under 2014 har frågan om Uppland vill arrangera JSM 2017 studerats.
Bedömningen blev att JSM är ett utmanande arrangemang och ett strategiskt verktyg för att
utveckla segling i Uppland. Det kommer motivera upprustning av både funktionärer, arenor och våra
aktiva ungdomar. JSM är också ett skäl för att få externt stöd i en sådan upprustning. I oktober
lämnade därför USS in en ansökan för att arrangera JSM 2017 med ESK, KOJK, UKF och SiBK som
medsökande.



Team Uppland
Under året bildades Team Uppland öppen för alla ungdomar som avser att segla utanför distriktet.
Samarbete med Gästriklands Seglarförbund och Strängnäs Segelklubb. Våra ungdomar gjorde stora
framsteg under 2014 vilket syns i resultatlistor, främst i laser och optimist klasser.

Lärdom
- Rapportering av aktiviteter genom idrottonline har stor förbättringspotential i Uppland. Vi har
förbättrat oss men mycket återstår! En extra insats med stöd av SSF inleddes under slutet på året.
- USF måste sätta resurser i att synas mer i media för att locka fler till segling och behålla intresset
hos befintliga seglare. Här måste vi utnyttja JSM 2017 som motor om ansökan beviljas.
- Under 2015 måste vi få fler nybörjare till UC. Ambition är att klubbar kopplar ihop sina seglarskolor
med minst en UC i syfte att locka fler seglare till kappsegling.
- Team Uppland satsningen var mycket lyckad och måste förstärkas under 2015, fokus på att
engagera klasstränare vid något/några tillfällen. Gärna i samband med en UC eller DM.

Styrelsen USF


