
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

Styrelsen har bestått av följande personer: 
Niklas Ölmestrand, Per Ek, Alexander Ramsay, Sakarias Petersson, Kenneth Alness, Åsa Hagström, 

Oskar Röös 

 

Medlemmar under 2021 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  

Styrelsemöten  
Styrelsen har haft 5 st möten varav ett konstituerande möte. 4 st av dessa möten har hållits på 

Teams pga. Rådande corona-restriktioner. Under oktober månad hölls ett strategimöte gällande 

samtal om att återuppta Team Uppland för att skapa en lagkänsla för kappseglande ungdomar från 

distriktet då dom åker på tävlingar utanför vårt distrikt. Detta kommer vi fokusera på under årsmötet 

som hålls i november månad 2021  

 

Bidrag 
Styrelsen har beviljat SIBK, KOJK, UKF bidrag om 5000kr för arrangemanget Upplands/Gästriklands 

pokalsegling. USS har beviljat bidrag på 5000 kr för arrangemang av SM i Neptunkryssare samt 5000 

kr för DM för 2-manns jollar.  

Styrelsen har adresserat medlemmar.  
Styrelsen har hållit kommunikationen med medlemmar via mail och telefon. SSF har löpande under 

året informerat klubbar om rådande rekommendationer gällande Corona.  

Styrelsen har även skickat ut förfrågningar till medlemmar om förslag och exempel på aktiviteter för 

att locka in vuxna nybörjare till segling. Svaren från klubbarna har varit låga.  

Seglardagarna 
Styrelsen närvarade på seglardagarna som hölls digitalt detta år och där mycket fokus lades på det 

nya tävlingsreglementet.  

 

Rapport från utbildningsansvarig 
Under hösten 2020 gjordes förfrågan till samtliga klubbar i distriktet angående utbildningsbehov för 

2021. Sammanställningen visade behov av ett flertal utbildningar hos distriktets klubbar: 

Tränare grön 15 st 

Tränare blå 10 st 

Domare 2 st 

Seglingsledare/funktionärer: 6 st 

Seglarskoleansvarig 2 st 

Besiktnings- och mätman 4 st 

 

I samråd med SSFs utbildningsavdelning beslöts att en full kurs instruktör/tränare grön (teori, praktik 

och uppföljningsdag) skulle planeras och arrangeras i och av distriktet då behovet inom distriktet 

ansågs vara stort nog för en egen kurs. 

Till ansvarig kursledare/tränare utsågs Mattias Karlsson SSF. 

För övriga kurser och utbildningar hänvisades klubbarna till SSF:s kursutbud. 

 



Kursen genomfördes planenligt med en teorihelg i april (digital), praktiken första helgen i juni (USS 

bidrog med lokaler, båtar och hjälpledare) och slutligen uppföljningsdagen (digital) en söndag i 

början av oktober. 

Samtliga deltagare godkändes och är registrerade hos SSF som certifierade tränare. 

 

Kommentar: Hos ett flertal klubbar föreligger utbildningsbehov inom flera områden. Svårigheten 

verkar ligga i att inte kunna rekrytera medlemmar att delta i utbildningarna/kurserna. Framför allt 

gäller detta utbildningarna/kurserna seglingsledare och domare som är både innehålls- och 

tidskrävande. 

Hos vissa kappseglingsarrangerande klubbar är detta ett problem. Hög medelålder på dessa 

funktionärer i kombination med rekryteringsproblem av nya funktionärer innebär risker och 

begränsningar av tillfällen och möjligheter att åta sej/arrangera framtida, både större och mindre, 

kappseglingar. 

Något bör göras för att täcka upp det ackumulerade behovet. Från SSF så menar man att detta ska 

göras inom distriktet och klubbarna. 

Frågan måste tas på allvar och en skyndsam lösning är önskvärd. 

Frågan är bara hur? 

Rapport från kappseglingsansvariga.  

Upplands och Gästriklands pokalsegling 
Styrelsen beslutade i början av året att starta en serie som riktar sig till ungdomar för att på ett 

enkelt sätt prova på kappsegling på andra klubbar utanför sin hemmaklubb. Tävlingen skulle gälla 

båttyperna Laser, E-jolle, Optimist blå/grön samt RS Feva. Planen var att hålla 4 st kappseglingar på 

olika klubbar i distriktet. Dock blev första seglingen inställd pga. den rådande pandemin i samhället. 

Följande klubbar har under året arrangerat Uppland och Gästrikland pokalen. Sigtuna Båtklubb, 

Knivsta Optimist-och Jolle klubb samt Uppsala Kanotförening. Förbundet vill tacka de arrangerade 

föreningarna för deras vilja att ordna detta.  

Rapport från Vuxenseglingsansvarig  
En skrivelse gällande vikten av att även försöka engagera nya vuxna medlemmar skickades ut till 

klubbarna. Responsen var inte särskilt stor. Brevet publicerades dock senare i USS medlemstidning 

och viss ökad aktivitet för vuxna nybörjare har tagits upp i ESK och USS 

Styrelsen vill ge beröm till Hinrik Nyberg som under året har startat upp vuxenutbildning på ESK där 

han har haft fullt deltagarantal. Detta tycker vi visar på att det finns behov av detta.  

Seglingar i vårt distrikt  
 

Upsala Seglingssällskap har under året arrangerat SM i Neptunkryssare med 25 st tävlande 

besättningar. Vinsten gick till USS genom Staffan Eklund och Simon Eklund.  

 

 



Distriktsmästare har utsetts i följande klasser 
 

RS Feva 
1a Hannah Lundgren/Ebba Ettemo  USS 

2a Emil Engstrand Kemi/Kajsa-Lotta Ölmestrand  USS 

3a Alfred landgren/Viggo Billström  UKF 

 2-Krona 
1a Oskar Röös/Sixten Röös UKF 

2a Reine Svensson/Kornelia Plan ESK 

3a Gustav Holts/Hanna Holts ESK 

606  
1a Joss Myers/Laura Waldman USS 

2a Anders Köhler/Signe Eriksson USS 

3a Tej Varma Yenupuri/Daniel Westphal USS 

 

SM IF  
Vinnare Pontus Rosberg USS  

SM Kitefoli  
Silver till Tomas Westergren USS.  

Allsvenskan i Segling  
Distriktet har under året varit representerade i Allsvenska från två klubbar vilket är mycket roligt 

dock så vart det inte några topplaceringar under årets allsvenska men vi är kvar och tar nya tag nästa 

år.  

JSM i Lomma 
Från vårt distrikt så ställde 3 st besättningar upp i JSM i Lomma. Samtliga seglande Feva. Totalt åkte 5 

seglare ner till Lomma pga sent avhopp pga. Olycka hos en av våra seglare. Detta löstes dock genom 

engagerade föräldrar och tränare Hannah som lyckades få tag i en tjej från Helsingborg som anslöt till 

tävlingen. Resultaten i seglingen var inte i fokus utan att få ungdomar att prova på en nationell 

tävling med många båtar på öppet hav var fokus. Samtliga besättningar skötte detta med bravur.  

 


