
                                

  

    

    

    

    

   
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018/19 
  

            

      2-krona SM Juniorbesättningar    Foto: Mats Lavemark 

 

                        

 



1 av (4) 
 

Verksamhetsberättelse för Upplands/Gästriklands 
Seglarförbund 1 oktober 2018- 30 september 2019 
 

Organisation 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Klas Elwinger 
Sekreterare: Ulla Lennmarker 
V. ordf. och juniorledare: Oskar Röös 
Kassaförvaltare: Kenneth Alness 
Övriga ledamöter: Hinrik Nyberg, och Anders Frelin 
Övrig funktionär har varit Ingela Alness som skött bokföring och kansli. 
 
Medlemmar 

16 klubbar är anslutna till förbundet. Distriktet sträcker sig från Gävle i norr till Bålsta i söder, 

Norrtälje i öster och Enköping i väster. Verksamheten i klubbarna omfattar hela spektret från 

seglarskola i den lilla klubben, kappsegling på klubb till nationell/internationell nivå med alla 

båttyper från Optimistjolle till SRS kappsegling med kölbåtar. Klubbarna är följande: ESK, 

Ekolns Segelklubb, UPPSALA; ESS, Enköpings Segelsällskap, ENKÖPING; GSS, Gefle Segel 

Sällskap, GÄVLE; GMSS, Grisslehamns Segel och Motorbåtssällskap, Grisslehamn; HÅBS, 

Håbo BåtSällskap, BÅLSTA; UVK, Uppsala Vindsurfingklubb (KFUM Alnäs), UPPSALA; KOJK, 

Knivsta Optimist- och Jolleklubb, KNIVSTA; NOSS, Norrtälje Segelsällskap, NORRTÄLJE; SaSS, 

Sandvikens Segel Sällskap, SANDVIKEN; SIBK, Sigtuna Båtklubb, SIGTUNA; SKSU, 

Segleklubben Surfing, GÄVLE; TUSS, Tulka Segelsällskap, HALLSTAVIK; UKF, Uppsala 

Kanotförening, UPPSALA; USS, Upsala Segel Sällskap, UPPSALA ; ÖBK, Öregrunds Båtklubb, 

ÖREGRUND ; ÖSS, Östhammars Segelsällskap, ÖSTHAMMAR  

Medlemsinformation och medlemskontakt  

Information till medlemmar har mestadels skett genom e-post, bl.a. i form av Nyhetsbrev, till 

styrelser och funktionärer enl. uppgifter på klubbarnas hemsidor, samt genom hemsidan 

http://www.svensksegling.se/Distrikt/upplandsgastriklandsseglarforbund/  .  

Möten och representation 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden varav ett konstituerande möte. 

Orförande deltog vid SSF Seglarträffen i Malmö i november, ordf. och kassör vid SSF årsmöte 

och Seglardagen i Göteborg 30 mars. 

SSF on Tour, Moderna föreningen. SSF besökte distriktet (Radison Blue Uppsala) en kväll i 
mars och presenterade konceptet ”Den Moderna Föreningen”. Tjugotalet medlemmar 
representerande 5 olika klubbar närvarade. 
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Kappsegling 

Kappsegling inom distriktet på högre än lokal nivå har förekommit på Ekolnklubbarna och 

Gefle Segel Sällskap. Deltagande i regattor utanför distriktet av distriktets juniorer är 

fortfarande lågt. 

”UG Cupen”. På prov testade vi i år att i stället för de tidigare allt mindre besökta 

Upplandscuperna ha två regattor i samband med ett par etablerade kölbåtsregattor för att 

på så sätt få en lite festligare inramning och locka fler att delta. Det bygger också på ett ökat 

samarbete mellan klubbarna. Valet blev USS-Regattan i juni och EKOLN-Regattan i augusti, 

arrangerade av USS resp. ESK i samarbete med UKF. Tävlingarna fick 15 resp 12 deltagare i 

fyra klasser. Tyvärr blåste större delen av USS regattan bort. Vi får nu till nästa säsong 

utvärdera erfarenheterna vi fått, och se om vi ska fortsätta på den vägen eller pröva något 

annat.  

DM. Upsala Segel Sällskap stod för Distriktsmästerskap för kölbåtar (606, IF, Neptunkryssare 
och Finnjolle) i samband med USS Regattan 8-9 juni. Enköpings Segelsällskap inbjöd till DM 
för övriga enmansjolleklasser 29 september men fick ställa in p.g.a. för få anmälningar. DM 
för 2-mansjollar i samband med UKF’s Höstregatta i oktober lockade sex Fevabesättningar. 
Samtliga resultat återfinns på förbundets samt berörda föreningars hemsidor. 

Allsvenskan och J/70. Upsala Segelsällskap kvalificerade sig i fjol till Allsvenskan och slutade 
som 8:a av totalt 18 föreningar efter fyra deltävlingar. USS blev härmed bästa nybörjare och 
garanterad plats i Allsvenskan 2019. Ekolns Segelklubb som framgångsrikt deltog de två 
första åren åkte ur efter ett mindre lyckosamt år tre men kvalade under hösten in på nytt, 
varför distriktet 2020 representeras av två klubbar, båda från Uppsala. 

SM. Förbundet har i år arrangerat fyra SM tävlingar. IF SM (ESK), Tera SM, SM Neptun-
kryssare och SM 2.4 mR (GSS) samt SM för 2-krona (USS) arrangerades av Ekolns SK, Gefle SS 
resp. Upsala SS. Av våra 16 klubbar är det dessa tre som kappseglings-mässigt sticker ut. 
Förbundsegrar blev det i IF (Pontus Rosberg/ Tomas Norberg/Anders Fernlund, USS).  

Mästarnas Mästare. SM vinsten gav IF-teamet en plats i Mästarnas Mästare till vilken också 
Neptunseglaren Staffan Eklund (också USS) efter kontroverser beträffande den rättmätiga 
SM segern i Nepparklassen fick ett Wild Card. Väl där kom de senare fyra medan IF-teamet 
slutade 19:e plats av 42 deltagande lag. 

Juniorverksamhet  

Seglarskolor. Av SSF certifierade seglarskolor finns i nio av distriktets klubbar (ESK, ESS, GSS, 

GMSS, KOJK, NSS, SiBK, UKF och USS). De pågår vanligtvis endast några veckor under 
sommarlovet i anslutning till terminsslut och -start. Några klubbar har haft positiva 
erfarenheter av att inbjuda till seglarskola även under terminerna.  

Sommarkul hos Uppsala kanotförening. UKF, för andra året, nappade på Socialstyrelsens 
(via kommunen) bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Under fyra juliveckor var det 
öppen hamn och provapåsegling för alla sommarlovslediga Uppsalabarn. Samtidigt gav det 
extrainkomster till 20-talet etablerade tränare och juniorseglare inkluderande grann-
klubbarna USS och ESK. Optimist, Feva, 2-krona och 606 var arsenalen till hands. Enkel lunch 
och fika ingick och fina sommardagar var det köbildning till att komma ut på sjön. Totalt blev 
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det 483 besök med 54 som dagsrekord. Vid skolstarten inbjöds till optimistseglarskolor 

onsdag kväll och lördag fm där intresset blev större än antalet platser. Oklart ännu om det 
blir sådan sommarlovssatsning även 2020. I år kom klart besked från regeringen först i 
mitten på mars. 

Kappseglingsläger. I början på juni deltog 14 juniorer i ett weekendläger på USS klubbholme 

Klinten med vår sailcoach Mattias Karlsson, seglarpappa/tränare Oskar Röös samt tränaren 

Axel Steffner som ledare. Konceptet var Allsvenskan med sex Fevor som verktyg. Superbra 

ledning som ser till varje deltagares förutsättningar och Mattias har alternativa övningar till 

alla vindar. 

Utbildning 

UKF har fått en blå tränare (Axel Steffner), SiBK två gröna tränare (Agemalm, Lindkvist) och  

Gefle SS en grön tränare (Elin Tagesson) genom kurser som arrangerats av Stockholms 

seglarförbund. 

I förbundets regi genomfördes en kurs för Blå Seglingsledare varvid USS och ESK fått vardera 

två sådana, ESK ytterligare en genom kurs hos KSSS.  

Det finns nu i förbundet 13 seglingsledare på nationell nivå (röd) varav nio i 

uppsalaklubbarna där flertalet är >70 år. Det finns 12 med blå licens, också här med 

uppsalatyngdpunkt. Flera klubbar saknar helt licensierade seglingsledare. Bristen på domare 

är än värre, två blå (en förhandlings- och en direkt-) i Gävle och tre i Uppsala (en röd förh/dir 

och två blå förh). Det behövs således en kraftfull satsning på utbildning. Kurser är dock bara 

halva vägen, vi måste också motivera till deltagande. Tränarutbildningar måste fortgå 

kontinuerligt för att fylla på kompetensen efter de som succesivt som försvinner. 

Ekonomi  

Föreningens ekonomi är god. Intäkter under 2018/19 uppgick till kr 101839, varav 86810 
medlemsavgifter och 13829 statliga bidrag. Kostnaderna uppgick till kr 53906. UKF har fått 
bidrag med 30000 till ny utombordsmotor till gummibåt som också används av förbundet 
som coachbåt i samband med regattor. Årets resultat uppgick till kr 14361. Bankmedel 
uppgick till kr 803555. 

Vad styrelsen vill förmedla inför 2020 är att:  

 Vara uppmärksam på utbildningar som arrangeras i närområdet och i första hand 

uppmuntra till deltagande i sådana framför utbildningar i egen regi. Utbildning steg 1 

är nätbaserad. 

 Juniorverksamhet träning/tävling 

o Stötta samordning mellan Ekolnklubbarna, (Mats Rimmö, ESK 
sammankallande). 

o Verka för ett närmande till Gills Stockholm Cup som är en instegsregatta för 
nya seglare och lockar 100-talet optimistseglare, för att på sikt (2021) komma 
med i deras jollenätverk och kunna få en deltävling. 
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o Båttyp. SSF’s rekommendation är att instegsjollen ska vara Optimist. UGSF 

stöder den uppfattningen. Gefle SS som har en mycket aktiv juniorverksamhet 
har valt att gå en egen väg och satsar enl. uppgift helt på RS Tera och RS Aero. 
Vi ser med viss oro på denna splittring inom distriktet. 

o Inbjuda till Jolle DM alla klasser på UKF under hösten.  

o Inte planera för några andra egna jolleseglingar utan aktivt pusha för att 
seglare från distriktets klubbar deltar i populära (t.ex. Gill Stockholm Cup) och 
välbesökta regattor i närområdet. 

o Se till att tränare med följebåt följer med och stöttar vid sådana tävlingar 
(Team UGSF). 

o Enhetliga tränararvorden mellan klubbarna. 

o Hjälp att finansiera klubbarnas nybörjarjolleverksamhet såsom segel. 

 Motionera till SSF årsmöte att låta göra en översyn av indelningen av landets distrikt 
och deras uppgifter. 

. 

 

Uppsala 2019-11-05 

 

………………………… ……………………… ……………………… 

Klas Elwinger Oskar Röös  Ulla Lennmarker 

 

………………… ……………… …………………  

Kenneth Alness Hinrik Nyberg Anders Frelin 

 


