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Verksamhetsberättelse 2020   

• Styrelsen har det här året bestått av: Anders Frelin, Hinrik Nyberg, Kenneth Alness, Niklas  

Ölmestrand, Oskar Röös, Per Ek, Åsa Hagström. Dessutom har Klas Elwinger fungerat som 

hjälp med hemsidan.  

• Medlemmarna under 2020 har varit:   

o ESK, Ekolns Segelklubb, UPPSALA  

o ESS, Enköpings Segelsällskap, ENKÖPING  

o GSS, Gefle Segel Sällskap, GÄVLE  

o GMSS, Grisslehamns Segel och Motorbåtssällskap, Grisslehamn  

o HBS, Håbo BåtSällskap, BÅLSTA  

o UVK, Uppsala Vindsurfingklubb (KFUM Alnäs), UPPSALA  

o KOJK, Knivsta Optimist- och Jolleklubb, KNIVSTA  

o NOSS, Norrtälje Segelsällskap, NORRTÄLJE  

o SaSS, Sandvikens Segel Sällskap, SANDVIKEN  

o SIBK, Sigtuna Båtklubb, SIGTUNA  

o SKSU, Segelklubben Surfing, GÄVLE  

o TUSS, Tulka Segelsällskap, HALLSTAVIK  

o UKF, Uppsala Kanotförening, UPPSALA  

o USS, Upsala Segelsällskap, UPPSALA  

o ÖBK, Öregrunds Båtklubb, ÖREGRUND  

o ÖSS, Östhammars Segelsällskap, ÖSTHAMMAR  

• Styrelsen har haft 1 IRL-möte och 4 TEAMS-möten Dessutom ett möte med medlemmarna 

(25%ig närvaro) innan corona-restriktionerna lade sordin på mötandet. Protokoll finns via  

hemsidan  

• Styrelsen har beviljat en klubb bidrag till funktionärsbåt. Delat ut morötter till ett par 

klubbar som arrangerat DM-seglingar via Sailarena.  

• Styrelsen har adresserat medlemmarna per mail flera gånger, för att påminna om att 

aktiviteter på sjön skulle kunna vara ganska smittsäkra. Det är dock osäkert vem som nås via 

klubbadresserna. Hur når vi rätt person? Ett försök att i stället kalla ordförandena per 

telefon gav 4 deltagare (25%).   

• U/Gsf har bjudit in ordförandena till dialogmöte (innan Coronarestriktionerna). • 

Vi har haft en skriftväxling med SSF och en medlemsförening som inte ville betala 

anslutningsavgift för alla medlemmar.  

• U/Gsf har deltagit i Dialogmöten med seglarförbundet.  

•  

Rapport från utbildningsansvarig.  

Under våren stöttades och uppmuntrades klubbarna av distriktet att genomföra kursen 
Seglingens ledarskap grund. Antingen som lärgrupp på klubbarna eller individuellt. Denna 
kurs är ett krav för att kunna gå vidare med någon av tränings-/instruktörs-kurserna.  Även 
för att kunna genomgå seglingsledare- och domarkurs krävs denna kurs. Distriktet 
anordnade och genomförde även, med hjälp av sailcoach Mattias Karlsson, en tränare 
grönkurs under fem dagar i april och maj.  
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Totalt 19 deltagare på kursen där teorihelgen avverkades på distans (webinarium) och med 
praktiken (tre dagar) förlagd till skarisklubbarna i Uppsala. 
Distriktet bidrog med en subventionerad kursavgift på grund av att kursen ej kunde 
genomföras enligt ursprunglig planering (coronarestriktioner).  
Samtliga nyexaminerade tränare från klubbar anslutna till UGSF erhöll 
Svenska Seglarförbundets instruktörs hoodie. Värde 275 kr/st 

Klubbarnas efterfrågan och önskemål om övriga utbildningar, såsom seglingsledare, domare 
och övriga funktionärsutbildningar, har dessvärre varit i det närmaste obefintlig. En 
avgörande anledning till detta kan tillskrivas, den under våren och försommaren, rådande 
Corona situationen.  

Flera av distriktets klubbar saknar helt licensierade seglingsledare samt att det även råder 
domarbrist. Det behövs således en kraftfull satsning på utbildning av dessa poster.  

• I vårt distrikt har arrangerats följande seglingar med inbjudan i Sailarena: Norrtälje SS har 

kört regionala SRS-seglingar. Ekolns SK har kört Sverigecup för finnjollar och DM för 

kölbåtar.  Uppsala kanotförening har kört DM-seglingar för enmansjollar.  

Stenungssund stod som värd för SM i 2-krona. I det 27 båtar stora 
startfältet var 12 från Uppsala (USS 7st, ESK 5 st). Bästa placering 
Joachim Samuelsson (USS) och Ebba Ettemo (USS) 4: a i SM och 2:a i JSM. 

från GSS sida har det varit ett magert år med officiella kappseglingar. Vi hade 
en rankingsegling för 2.4M samt GP tävlingar för RS Tera och RS Aero   
planerat i juni som alla ställdes in pga Covid-19. De sedvanliga   

Torsdagsseglingarna genomfördes och utökades i år med CB-66   

tisdagsseglingar då vi fått låna 3 båtar. Tanken var att samla ett antal seglare, 
unga som gamla,  

erfarna som oerfarna, och under guidad ledning kappseglingsträna och   

rotera besättningarna. Tyvärr samma sak här, besättningarna blev fasta och 
inga byten skedde pga av Corona.   

Ett uppskattat initiativ som togs av Lars Östlund och Peter Lindberg och som 
förhoppningsvis återkommer 2021.  

• Distriktsmästare har utsetts i följande klasser: H-båt, J70, Neptunkryssare, Finnjolle, 

optimist 12-15, E-jolle, Laser Standard, Laser 4.7, Den 19 september arrangerade USS 

DM i RS Feva, 2-krona samt en SRS 

kappsegling för jollar med gennaker. I RS Feva-klassen, 8: a startande 

båtar, segrade Hannah Lundgren och Ebba Ettemo USS. 2: a Edvin Åberg och 

David Wahlberg (Gävle SS), 3:a Tyra Söderman och Livia Homuth (UKF). I 

2-krona, 6 st startande båtar, vann Rickard och Adrian Rönnbäck USS, 2: a 

Algot Andersson och Linn Hugo (USS), 3:s David Vallgårda och Ebba Skarin 
(USS). 
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• Från vårt distrikt har två lag seglat allsvenskan. ESK blev 5: a och USS blev 15:de. • Två 

besättningar till Mästarnas Mästare Staffan Eklund i Neptunkryssare från USS placerade sig 20 

och från GSS deltog Erik Wahlberg i RS Aero, och slutade på 37 plats. Den 3–4/10 arrangerades 

Women on water tillika kvalet till Women’s 

Champions League i Marstrand. Ekolns segelsällskap representeras av Sara 

Edholm, Liv Gyllfors, Louise och Olivia Lindkvist och Ebba Ettemo. I den 

hårda konkurrensen med bl.a den svenska matchracing eliten slutade 

teamet på en 11: plats av 14 st båtar 
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Verksamhetsberättelse 2020   


• Styrelsen har det här året bestått av: Anders Frelin, Hinrik Nyberg, Kenneth Alness, Niklas  


Ölmestrand, Oskar Röös, Per Ek, Åsa Hagström. Dessutom har Klas Elwinger fungerat som 


hjälp med hemsidan.  


• Medlemmarna under 2020 har varit:   


o ESK, Ekolns Segelklubb, UPPSALA  


o ESS, Enköpings Segelsällskap, ENKÖPING  


o GSS, Gefle Segel Sällskap, GÄVLE  


o GMSS, Grisslehamns Segel och Motorbåtssällskap, Grisslehamn  


o HBS, Håbo BåtSällskap, BÅLSTA  


o UVK, Uppsala Vindsurfingklubb (KFUM Alnäs), UPPSALA  


o KOJK, Knivsta Optimist- och Jolleklubb, KNIVSTA  


o NOSS, Norrtälje Segelsällskap, NORRTÄLJE  


o SaSS, Sandvikens Segel Sällskap, SANDVIKEN  


o SIBK, Sigtuna Båtklubb, SIGTUNA  


o SKSU, Segelklubben Surfing, GÄVLE  


o TUSS, Tulka Segelsällskap, HALLSTAVIK  


o UKF, Uppsala Kanotförening, UPPSALA  


o USS, Upsala Segelsällskap, UPPSALA  


o ÖBK, Öregrunds Båtklubb, ÖREGRUND  


o ÖSS, Östhammars Segelsällskap, ÖSTHAMMAR  


• Styrelsen har haft 1 IRL-möte och 4 TEAMS-möten Dessutom ett möte med medlemmarna 


(25%ig närvaro) innan corona-restriktionerna lade sordin på mötandet. Protokoll finns via  


hemsidan  


• Styrelsen har beviljat en klubb bidrag till funktionärsbåt. Delat ut morötter till ett par 


klubbar som arrangerat DM-seglingar via Sailarena.  


• Styrelsen har adresserat medlemmarna per mail flera gånger, för att påminna om att 


aktiviteter på sjön skulle kunna vara ganska smittsäkra. Det är dock osäkert vem som nås via 


klubbadresserna. Hur når vi rätt person? Ett försök att i stället kalla ordförandena per 


telefon gav 4 deltagare (25%).   


• U/Gsf har bjudit in ordförandena till dialogmöte (innan Coronarestriktionerna). • 


Vi har haft en skriftväxling med SSF och en medlemsförening som inte ville betala 


anslutningsavgift för alla medlemmar.  


• U/Gsf har deltagit i Dialogmöten med seglarförbundet.  


•  


Rapport från utbildningsansvarig.  


Under våren stöttades och uppmuntrades klubbarna av distriktet att genomföra kursen 
Seglingens ledarskap grund. Antingen som lärgrupp på klubbarna eller individuellt. Denna 
kurs är ett krav för att kunna gå vidare med någon av tränings-/instruktörs-kurserna.  Även 
för att kunna genomgå seglingsledare- och domarkurs krävs denna kurs. Distriktet 
anordnade och genomförde även, med hjälp av sailcoach Mattias Karlsson, en tränare 
grönkurs under fem dagar i april och maj.  







Totalt 19 deltagare på kursen där teorihelgen avverkades på distans (webinarium) och med 
praktiken (tre dagar) förlagd till skarisklubbarna i Uppsala. 
Distriktet bidrog med en subventionerad kursavgift på grund av att kursen ej kunde 
genomföras enligt ursprunglig planering (coronarestriktioner).  
Samtliga nyexaminerade tränare från klubbar anslutna till UGSF erhöll 
Svenska Seglarförbundets instruktörs hoodie. Värde 275 kr/st 


Klubbarnas efterfrågan och önskemål om övriga utbildningar, såsom seglingsledare, domare 
och övriga funktionärsutbildningar, har dessvärre varit i det närmaste obefintlig. En 
avgörande anledning till detta kan tillskrivas, den under våren och försommaren, rådande 
Corona situationen.  


Flera av distriktets klubbar saknar helt licensierade seglingsledare samt att det även råder 
domarbrist. Det behövs således en kraftfull satsning på utbildning av dessa poster.  


• I vårt distrikt har arrangerats följande seglingar med inbjudan i Sailarena: Norrtälje SS har 


kört regionala SRS-seglingar. Ekolns SK har kört Sverigecup för finnjollar och DM för 


kölbåtar.  Uppsala kanotförening har kört DM-seglingar för enmansjollar.  


Stenungssund stod som värd för SM i 2-krona. I det 27 båtar stora 
startfältet var 12 från Uppsala (USS 7st, ESK 5 st). Bästa placering 
Joachim Samuelsson (USS) och Ebba Ettemo (USS) 4: a i SM och 2:a i JSM. 


från GSS sida har det varit ett magert år med officiella kappseglingar. Vi hade 
en rankingsegling för 2.4M samt GP tävlingar för RS Tera och RS Aero   
planerat i juni som alla ställdes in pga Covid-19. De sedvanliga   


Torsdagsseglingarna genomfördes och utökades i år med CB-66   


tisdagsseglingar då vi fått låna 3 båtar. Tanken var att samla ett antal seglare, 
unga som gamla,  


erfarna som oerfarna, och under guidad ledning kappseglingsträna och   


rotera besättningarna. Tyvärr samma sak här, besättningarna blev fasta och 
inga byten skedde pga av Corona.   


Ett uppskattat initiativ som togs av Lars Östlund och Peter Lindberg och som 
förhoppningsvis återkommer 2021.  


• Distriktsmästare har utsetts i följande klasser: H-båt, J70, Neptunkryssare, Finnjolle, 


optimist 12-15, E-jolle, Laser Standard, Laser 4.7, Den 19 september arrangerade USS 


DM i RS Feva, 2-krona samt en SRS 


kappsegling för jollar med gennaker. I RS Feva-klassen, 8: a startande 


båtar, segrade Hannah Lundgren och Ebba Ettemo USS. 2: a Edvin Åberg och 


David Wahlberg (Gävle SS), 3:a Tyra Söderman och Livia Homuth (UKF). I 


2-krona, 6 st startande båtar, vann Rickard och Adrian Rönnbäck USS, 2: a 


Algot Andersson och Linn Hugo (USS), 3:s David Vallgårda och Ebba Skarin 
(USS). 







 


• Från vårt distrikt har två lag seglat allsvenskan. ESK blev 5: a och USS blev 15:de. • Två 


besättningar till Mästarnas Mästare Staffan Eklund i Neptunkryssare från USS placerade sig 20 


och från GSS deltog Erik Wahlberg i RS Aero, och slutade på 37 plats. Den 3–4/10 arrangerades 


Women on water tillika kvalet till Women’s 


Champions League i Marstrand. Ekolns segelsällskap representeras av Sara 


Edholm, Liv Gyllfors, Louise och Olivia Lindkvist och Ebba Ettemo. I den 


hårda konkurrensen med bl.a den svenska matchracing eliten slutade 


teamet på en 11: plats av 14 st båtar 
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