
Verksamhetsberättelse för Upplands SeglarFörbund, USF, 2015.

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

Verkligheten blev lite annorlunda:
- En motor rörande strategiska framtidsfrågor skulle JSM 2017 i Uppsala vara. Ett projekt som kom av
sig då SSF styrelse inte ville ta ett beslut rörande vår ansökan om JSM 2017. Skarp kritik kom ifrån vår
sida. Under hösten har dock ett nytt projekt startats som skall avslutas med en ansökan i januari
2016 alternativt att vi beslutar att avstå från att söka.
- Vi råkade ut för en oväntat stor generationsväxling på optimist sidan. I princip försvann 3 årskullar
samtidigt. Glädjande nog är nästan alla kvar i segling men splittrade på olika båtar där Laser och Feva
stod för största upptaget. Konsekvens av splittringen och krockar i de olika klasserna gjorde att
Skarislägret fick ställas in. UKF höll istället för gemensam dagträning för intresserade.
- Upplandscupen hade väldigt få deltagare under våren mycket beroende på generationsväxlingen.
Glädjande nog återhämtade sig UC under hösten och vi fick flera tävlingar med många seglare från
många klubbar och flera klasser än tidigare. Totalt blev vi fler seglare än förra året.
- USF styrelse hamnade av flera olika privata anledningar i passivt läge under hösten vilket belyser
vikten av att säkra en bättre plattform för den operativa verksamheten.

Utbildning
Under 2014 lyftes utbildningsverksamheten rejält och efter genomförd kartläggning av behov i
distriktet vi har startat processen att bredda kompetensnivån i distriktet.
Utbildningen har skett i samarbete med SSF och SISU:
2015 blev mer ett underhåll av utbildning i avvaktan på större insats 2016 om JSM 2017 kommer till
Uppsala.

Ungdomsverksamhet
- 7 klubbar i distriktet har nu SSF seglarskolestatus. KOJK, UKF, ESK, NoSS, USS, SIBK, ESS
- 6 regattor i Upplandscupen genomfördes av respektive KOJK; UKF; ESK; NOSS; SIBK; GSS.
- DM Sigtuna; Optimist pojkar, Laser radial,
- DM GSS; RS Feva

Kappsegling Kölbåtar/Finnjollar
Kölbåtsseglingen i Uppland har under 2015 varit relativt aktiv med regattor anordnade av framför allt
Norrtälje Segelsällskap (NoSS), Ekolns Segelklubb (ESK) och Upsala Segel Sällskap (USS).

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)



Ekolns Segelklubb stod för årets Seglarprestation genom att komma tvåa i allsvenskan segling och
därigenom en av representanterna för Sverige vid Champions League på Sardinen och blev där bästa
Svenska båt

Upplandsseglare erövrade SM-guld under 2015 och det var i Neptunkryssarklassen (Staffan Eklund
och Erik Mattsson USS), Mikael Gelin och Charlotte Bornudd Gelin, USS blev tvåa i FSF Robline Cup
med fem regattor i en av Sveriges största kölbåtsklasser (Tidigare Rikscupen för 606).

I den av Svenska Seglarförbundet anordnade seglingen Mästarnas mästare belade Staffan Eklund
med besättning från USS en hedrande 8:e plats. USS gjorde en satsning för att kvala in till 2016 års
allsvenska, men satsningen räckte tyvärr inte hela vägen. ESK fortsätter att arrangera regatta där USF
Vpr ”Norra Mälardamen” utdelas vilket är ett mycket bra sätt att stimulera damer i kölbåtsseglandet.

Förutom de ovan nämnda har andra kölbåtsseglare från Uppland haft framgångar på
kappseglingsbanorna under 2015. Det kan konstateras distriktets kölbåtsseglare håller en mycket hög
nivå.

Samarbete med SSF och närliggande distrikt.
Samarbete med SSF och närliggande distrikt förstärktes kraftigt under 2014 och 2015.
Vi deltog aktivt i SSF arrangemang både gällande Träffen, Forum och Seglardagarna.
Under 2015 var Gästriklands kappseglare på ungdomssidan närvarande vid de flesta av våra
aktiviteter och UC6 hos GSS 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.
Styrelsen föreslår nu ett samgående med Gästrikland.

SailCoach / Klubbkonsulent
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. Under 2015
konstaterades att funktionen behöver utvecklas för att kunna ge klubbarna ett kompetent stöd.  USF
var därför aktiva i att utveckla en ny form genom klubbkonsulent i samarbete med flera distrikt.

Information
En mycket central fråga som vi ständigt måste utveckla.
Även under 2015 har e-mail varit den viktigaste informationskanalen. Det har fungerat väl och allt
material har spridits ut till klubbar. Vi har igång USF hemsida enligt SSF nya format och börja fylla den
med aktuellt material tack vare insatser från Klas Elwinger men även här behövs förstärkning.



JSM 2017
Under 2014 studerades frågan om Uppland vill arrangera JSM 2017.
Bedömningen blev att JSM är ett utmanande arrangemang och ett strategiskt verktyg för 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 2014
lämnade därför USS in en ansökan för att arrangera JSM 2017 med ESK, KOJK, UKF och SiBK som
medsökande. Ansökan lämnades åt sidan av SSF utan att man tog ett beslut kring JSM 2017 och
luften gick ur hela projektet. USS beslutade så att inte stå som huvudarrangör. Vi har framför skarp
kritik till förfarandet. Det krävs mer tid att förbereda ett JSM. Under sommaren har Västerås som har
JSM 2016 frågat om hjälp i utbyte att stöda oss 2017. KFUM vindsurfings-sektion har under hösten
visat intresse att deltaga. Vi har därmed väldigt annorlunda förutsättningar. Ett projekt pågår med
mål att eventuellt förnya ansökan om JSM2017 under januari.

Team Uppland
Under 2014 bildades Team Uppland öppen för alla ungdomar som avser att segla utanför distriktet.
Samarbete med Gästriklands Seglarförbund och Strängnäs Segelklubb. Under 2015 fick våra
ungdomar stöd under större tävlingar men vi hade inte beredskap för den spridning i olika klasser
som uppstod under 2015. Här krävs ett nytt angreppsätt och omtag inför 2016. Det krävs även att vi
hittar en TEAM leader.

Lärdom
- Rapportering av aktiviteter genom idrottonline har fortfarande stor förbättringspotential i Uppland.
Vi har förbättrat oss men mycket återstår!
- USF måste sätta resurser i att segling syns 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/lämnas in.
- Under 2016 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. DETTA ÄR OTROLIGT VIKTIG FRÅGA FÖR
KLUBBARNAS UNGDOMSVERKSAMHET om vi vill se framtida seglare i Uppland.
- Team Uppland satsningen måste förstärkas under 2016, fokus på att engagera klasstränare vid
något/några tillfällen. Gärna i samband med en UC eller DM.
- Vi måste erbjuda unga seglare ett hög kvalitativt alternativ till seglargymnasium. Vi har flera seglare
som tappade intresse när dom inte kom in på seglargymnasiet och vi har andra seglare som inte vill
åka hemifrån.

Styrelsen USF



Ekonomisk redovisning för 2015 och budget 2016

2015 2016
budget

INTÄKTER 138 034 100 000
Medl avgift 72 800 80 000
SDF bidrag 16 520 20 000
Kurs o Kläd avgifter 60 054
Fodr 2014 -11 340

UTGIFTER 93 067 100 000
Utbildning 31 944 10 000
Tränare 9 276
Sailcoach/ team leader 29 434 50 000
Team Uppland 31 458 50 000
Övrigt 14 376 15 000
Priser 12 287 10 000
Skuld 2014 -35 708
JSM kostn 10 000
Reserverat 44 967 -44 967
Resultat 0 -33

Ing balans 14-10-01 Utg balans 15-09-31
Summa Tillgångar 451 297 489 525
fodran 11 340
Kassa bank 439 957 489 525

Eget Kapital, avsättning
skuld

-469 973 -489 525

Eget kap inkl ungdomsf -373 834 -384 127
projektmedel -60 431 -60 431
övrigt -35 708 -
Resultat/reserverat -18 676 -44 967


