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ÖSS-karet
Östhammars segelsällskap
Box 69, 742 21 Östhammar
Telefon: 0173-102 50
E-post: oss.kansliet@telia.com
Hemsida: www.öss.se

Expeditionstider
Torsdagar 8:30 - 12:00

Tryck: X-O Graf Tryckeri AB, Uppsala

Medlemsmöte och Arbetsdag
Lördagen den16 maj
Medlemsmöte kl 12.30
Arbetslördag från 09.30

Förarintyg och manöverintygs 
kurs
Torsdag – lördag 21-24 maj 
Mer info kommer på hemsidan

Arbetsdag på Bergskär
Lördagen den 3 juni 

Midsommarfest på Bergskär
Fredagen den 19 juni
Sill-lunch med start 13.00
Midsommar stången kläs och 
reses 
Dans under kvällen

Värlingsörunt på Bergskär
Lördagen den 15 augusti 
Värlingsö runt med kräftskiva 
Mer info kommer på hemsidan

Arbetsdag på varvet  
Lördagen den 29 augusti 

Östhammar GP
Lördagen den 26 september 
Mer info kommer på hemsidan

Rekordförsök Racerbåt
Lördagen den 10 oktober 
Mer information senare

Singösexan med start på 
Bergskär
Lördagen den 13 juni och 22 
augusti 
Mer info kommer på hemsidan

ÖSS årsmöte i Klubbhuset
Torsdagen den 26 november 
med start kl. 19.00

Foto: Marcus Uggeldahl



Det är mycket nu!
Coronavirus, nya bryggor, ny hem-
sida, nytt bokföringssystem, våren 
är här och sommaren nalkas.
 
 Gällande Corona hoppas jag att 
vi alla klarat detta på ett bra sätt. 
Det aktuella angående Corona och 
ÖSS har vi skrivit om eller kommer 
att skriva om på ÖSS hemsida och 
där finns även eventuella nödvän-
diga förändringar beroende på 
rådande läge.  
 Vi hade någon planerad aktivitet 
i klubbhuset under april som vi i 
rådande läge valde att ställa in eller 
snarare flytta till i höst. Bussen till 
båtmässan blev även den inställd 
på grund av virus.  
 Arbetet med nya bryggorna 
skall mer eller mindre vara avslutat 
då detta läses av er. Nu hoppas vi 
att alla på brygga B2 och B4 är nöj-
da med bryggor och bryggplatser.  
 ÖSS nya hemsida hoppas jag att 
ni gjort er bekanta med. Lättare att 
navigera i var ett av våra mål. Lätt-
are att uppdatera och hålla aktuell 
var annat mål och inte minst att nu 
kan vi hantera medlemskap med 
ansökningar direkt på hemsidan.  
 Nytt bokföringssystem angår 
kanske i första hand vår kanslist 
och kassör men det kommer att bli 
till stor hjälp även för styrelse och 
sektioner då vi skall hålla ordning 
på medlemmarnas pengar och till-
gångar. 

 Vi har fått beröm, på årsmötet, 
av våra revisorer hur vi skött redo-
visningen tidigare år. 
 Nu kommer vi på ett enklare sätt 
kunna bli ännu mer transparant mot 
våra medlemmar och revisorer.
 Vi i styrelsen har haft en plane-
ringsdag i februari. Vad vi planerat 
för er i vår, sommar och höst ser ni 
i aktivitetskalendern på annan sida 
här i ÖSS-karet och på vår hemsida 
där uppdateringar kan ha skett. 
 Nu ser vi fram mot en fin vår med 
arbete på båten och sjösättning.
 Till sist har jag en förhoppning 
om att så många som möjligt kom-
mer på de aktiviteter som vi kom-
mer att anordna under våren och 
sommaren. 
 Utan er medlemmar på våra ak-
tiviteter och arbetsdagar är vi inte 
mycket till den ideella förening vi är. 
Ha en fortsatt bra vår och sommar!  

Håkan Zetterström 
Ordf. ÖSS

Ordförande har ordet

Hjälpande händer sökes! 
Klubbhussektionen behöver hjälpande 
händer. Vi har flera byggnader på varvet 
som behöver underhållas både inne och 
ute. Skall vi kunna behålla våra hus i gott 
skick ber vi dig som är lite händig att kon-
takta sektionens ordförande för att bistå 
oss i vårt arbete. Just nu är vi för få, men 
för mycket arbeten.

Magnus Nilsson 
Ordf. Klubbhussektionen 
070-630 05 41



Hej. Jag heter Torbjörn Larsén och är 
nytillträdd som varvschef. Jag har varit 
medlem i ÖSS sedan slutet av 70-talet.

Vi planerar nu för årets sjösättningar. 
Sjösättning sker på onsdagar, lördagar 
och söndagar under perioden 18 april 
till 3 juni. Bokning av sjösättning gör ni 
genom att fylla i blanketten som sitter i 
pärmen utanför expeditionen. Samma 
rutin som senaste åren. 

OBS! – ange redan nu om ni önskar 
varvsplats till vintern 2020/21. 
Se särskild ruta på blanketten.

Följande gäller för sjösättning:

  
Delar av varvet upplåts enligt avtalet 
med Östhammars kommun för allmän 
sommarparkering from 15 juni. Därför 
måste varvet städas och aktuell yta 
tömmas. Alla båtar skall i sjön. Det 
åligger varje båtägare som haft sin båt 
på varvet under vintern att städa sin 
uppläggningplats.  

 Inga båtar får ligga kvar på varvet 
över sommaren. Undantag kan göras 
om särskilda skäl föreligger. 
 Den som har behov av att ligga 
kvar på land efter sista sjösättningsda-
tum måste ansöka om detta hos styrel-
sen. 
 Eftersom markytan blir starkt be-
gränsad kommer avsteg att behandlas 
mycket restriktivt.

 Alla vagnar som kan transporteras 
efter personbil skall efter sjösättning 
avlägsnas från varvet. Kommunen har 
ordnat en uppställningsplats för dem 
som så önskar. Båtägaren ansvarar 
själv för bortforsling. Stora vagnar som 
endast kan transporteras efter traktor 
kan få stå kvar på varvet men kommer 
att avgiftsbeläggas. 

 Allt materiel vid uppställnings-
platsen skall vara undanplockat och 
platsen avstädad innan du lämnar 
varvet efter sjösättningen. 

 Materiel får endast förvaras på av-
sedd plats. Kvarlämnat materiel på icke 
avsedd plats kommer att städas bort, 
observera att detta även gäller täck-
ning/båthus.

 Tänk på att redan vid sjösättning 
göra en uppskattning om hur många 
stöttor och pallningsvirke som önskas 
hyra, detta för att varvet skall kunna 
införskaffa lämpligt antal. 

 Parkera bilar utanför grinden un-
der tiden för sjösättning då det är be-
gränsad framkomlighet för bilar under 
tiden 18 april till 3 juni.

Varvssektionen

Tjänstgörande varvspersonal be-
slutar om turordning och tider för 
dagens sjösättningar. 
Information till alla som ska sjösätta 
den dagen är  kl 9:00 
Båtägaren ansvarar själv för att palla 
på båten på vagnen. 
Var på plats i god tid innan du har 
tid för sjösättning.
Hjälp andra båtägare med att palla 
på och plocka undan täckningsma-
terial. 
Båten måste bara försäkrad   
inklusive ansvarsförsäkring. 
Båtar som inte är försäkrade   
sjösätts inte.



 Våren har äntligen kommit och med 
det en del arbeten och underhåll på 
våra bryggor. 
 Som vanligt under våren så träffas 
alla bryggförmän för en besiktning av 
alla bryggor och hamn. Brister och fel 
som framkom vid besiktningen kom-
mer att utföras på arbetsdagar.

Bryggförmän inför säsongen 2020 är:

  • A-1 Anders Nordgren 
 • A-3 Mats-Olof Wiberg 
 • B-1 Mats Blohm   
 • B-2 Christina Pettersson 
 • B-3 Åke Stigsson 
 • B-4 Mats Kraufvelin 
 • B-5 Nils Olof Fridqvist 
 • B-6 Lars Erik Lindström &
 • S  Stig Persson. 

 Tveka inte att kontakta din brygg-
förman om ni upptäcker några fel och 
brister på våra bryggor, så vi får åtgär-
da dessa.
 Som ni säkert har sett så har vi en 
ny brygga B-2 på plats, och en helre-
noverad B-4. Arbeten med dessa har 
pågått under vintern, och blev klara 
tidigare än förväntat, på grund av en 
mild vinter. 
 Resterande arbeten som montering 
av y-bommar mm har utförts under 
våren av medlemmar. 
 Inför årets säsong har vi ganska full-
belagda bryggor. Det finns några ledi-
ga platser för mindre och medelstora 
båtar, men tyvärr har vi fortfarande kö 
på större segelbåtar. 
 Jag kommer nog att omplacera 
några båtar till bättre lämpade platser, 
för att få ett maximalt utnyttjande av 
bryggplatser. 

 Det blir allt vanligare att vi byter 
båtar, oftast till större. Om ni byter båt 
så måste det meddelas till antingen 
kansliet eller hamnkapten, så vi får 
ändra i våra register.
 
 Till sist vill jag önska alla ÖSS med-
lemmar en riktigt skön sommar med 
mycket sol och bad och lagom med 
vind.

Vi ses på bryggan

Glenn/Hamnkapten

INFORMATION FRÅN HAMNSEKTIONEN

Foto: Marcus Uggeldahl



ÖSS Kalender & Aktiviteter 2020
OBS! Aktiviteter kan uppdateras löpande, 

ha koll på kalendern på www.öss.se

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig sektion   
     
APRIL      
Lö  4 Bryggarbetsdag från 09.00- Hamn    
Må 6 Kväll,  Bryggarbetsdag. från 18.00- Hamn    
Ti 7 Extra,  Bryggarbetsdag från 18.00- Hamn    
Lö 18 Arbetsdag för Varvssektionen (Ev. Kranutbildning). Varv    
On  22 Första Sjösättning Varv    
Lö  25 Sjösättning Varv    
On  29 Sjösättning Varv    
   
MAJ      
Lö  2  Sjösättning Varv    
On  6 Sjösättning Varv    
Lö  9 Sjösättning Varv    
Sö  10 Sjösättning Varv    
On  13 Sjösättning Varv    
Lö  16 Medlemsmöte och arbetsdag.  Styrelse/hamn/varv   
Sö  17 Sjösättning Varv    
Må 18 Sjösättning  Kväll från 18.00 Varv    
Ti   19 Sjösättning  Kväll från 18.00 Varv    
On  20 Sjösättning  Kväll från 18.00 Varv    
To 21- Sö 24 Förarintyg-manöverintyg. Motorbåt   
Lö   23 Sjösättning Varv    
Sö   24 Sjösättning Varv    
Må  25 Arbetsmåndag Varv/Klubb/Hamn   
On  27 Sjösättnig Varv    
Fr 29 - Sö 31 Racerbåts läger. Motorbåt   
    
JUNI      
On 3 Sista sjösättningsdag. Varv   



Lö  6 Arbetsdag Bergskär Bergskär    
Må  8 Arbetsmåndag. Varv/Klubb/Hamn  
Lö  13 Singösexan med samling på Bergskär. SXK och Segling  
Må 15 - To 18 Seglarskola Segling / Ungdom   
Fr  19 Midsommarfest på Bergskär. Bergskär   
 
JULI Semester     
   
AUGUSTI      
Lö  15 Värlingsö runt med Kräftskiva på Bergskär. Segling / Bergskär   
 Avtivitet för alla båtar, ev. Navigationstävling.     
Lö  22 Singösexan med samling på Bergskär SXK och Segling   
Lö  29 Arbetsdag på varvet Varv    
   
SEPTEMBER      
Sö   2 Första upptagning Varv    
On   9 Upptagning Varv    
Lö  12 Upptagning Varv    
Sö  13 Upptagning Varv  
On  16 Upptagning Varv  
Lö  19 Upptagning Varv  
Sö  20 Upptagning Varv
On  23 Upptagning Varv    
Lö  26 Östhammars GP,  Racerbåtstävling. Motorbåt   
Sö  27 Upptagning Varv    
On  30 Upptagning Varv    
   
OKTOBER      
Lö   3  Upptagning Varv    
Sö  4  Upptagning Varv    
On   7 Upptagning Varv    
Lö  10 Rekordförsök Motorbåt   
Sö  11 Sista upptagning Varv    
   
NOVEMBER      
To   26   ÖSS  Årsmöte Styrelsen   
    



Seglarskolan 2020

 Östhammars Segelsällskap (ÖSS) 
planerar att under sommaren 2020 
ge barn/ungdomar möjligheter att 
lära sig lite om båtar, segling och 
sjöliv. 

Seglarskolan är öppen för alla ung-
domar. 

	 Utifrån deltagarnas kunskaper 
och erfarenheter kommer de att 
delas upp i två grupper: 

	 En grupp med rena nybörjare, 
och en grupp för de som har en 
del båt- och segelvana

	 Segling sker i första hand med 
optimistjollar, men även andra 
båtar kan komma att användas.

	 Krav för att delta är att barnets 
ålder är mellan 7-12, samt är 
simkunniga (200m i simbassäng) 
och att flytväst används vid seg-
ling och sjölivsövningar.

	 Kursen leds av Dan som har gjort 
detta i flera år, samt Mildred och 
Vilmer 

	 Fokus läggs på att deltagarna 
säkert och självständigt ska kun-
na segla och ha roligt på sjön.

Preliminärt program:
Kursen hålls under vecka 25, 
preliminära dagar är 15-18/6. 
Det planeras för en nybörjargrupp 
mellan 9:00-12:00. 
Fortsättningsgruppen har aktiviteter 
13:00-16:00.
Kursavgiften är 750:- kr. 
Debiteras av ÖSS kassör i efterhand. 

Anmälan senast 10 juni

Då vi är i ett planeringsläge samt att 
Corona epidemin i juni månad i skri-
vande stund (26/3) är helt osäker, 
ber ÖSS att ni som är intresserade att 
ha kolla på ÖSS;s hemsida för vidare 
information och om tider och hur an-
mälan skall ske. 

Välkomna



ÖSS miljöarbete
 År 2019 kom ÖSS ut med vår Mil-
jöplan. Den innehåller vad du som 
båtägare skall tänka på rörande mil-
jön, på varvet, vid arbeten på din båt 
och till sjöss. 
 ÖSS vill att du som medlem följer 
de regler vi har ställt upp för vår verk-
samhet. Det är inte enbart ÖSS som 
dikterar villkoren för vår verksamhet 
utan även Kommunens Miljöenhet har 
synpunkter på vad vi får göra och inte 
får göra. 
 Den Miljöplan vi tog fram förra året 
fyller Kommunens nuvarande kravbild 
och nu är det upp till oss som med-
lemmar att följa denna. 
 Ett extra påpekande vill vi göra till 
många av er och det gäller era ”sopor” 
där det allt som ofta slängs lite av var-
je i våra kärl för hushållssopor. 
Så får det inte gå till. 
 Kärlen är till för hushållssopor och 
inget annat. Allt övrigt skall tas med till 
en återvinningscentral. 
 Läs noga igenom Miljöplanen så 
vet du hur du skall agera. Miljöplanen 
finner du på ÖSS hemsida. 

Stort beröm
 Man måste även ge kommunen ett 
stort beröm för att ha skapat nya gäst-
hamnen, den skyddade inre hamnen 
med bryggor och belysning och sitt-
platser Ett lyft för hela Östhammar. 
 Ett stort beröm även till våra ÖSS 
medlemmar Anki, Magnus och Glenn 
på Pirens Café & Gästhamn som lyck-
ats skapa en egen atmosfär med gott 
fika, glass och lättare luncher i närhet 
till vatten och båthamnen. 

 Ni har skapat något nytt och en ny 
samlingspunkt för oss i Östhammar.  
 Nu hoppas vi att ni får ett bra 2020 
och att många gästbåtar förstår vad 
gästhamnen har att erbjuda, förutom 
er, nära till affärer, bagerier, Sjökrogen 
med lunch och middag, Forslundska 
villan med sin exklusiva mat samt öv-
rig service riktigt nära. 
 Du som ÖSS:are kan nu utan att 
skämmas informera dina båtvänner 
runt om att Östhammar och gästham-
nen är väl värd ett besök. 

Monica 
vår nya kanslist

 Som ni redan kanske märk har vi 
sedan hösten en ny kanslist. Monica Ek 
är hennes namn. Monica jobbar som 
tidigare på vår expedition torsdagar 
och har öppet mellan 08.30-12.00.  
 Vi har på expeditionen, inte gjort 
någon märkbar förändring för dig som 
medlem utan allt är nog som tidigare. 
 Av Monica kan ni få hjälp med det 
dagliga och kunna ställa frågor. 
 Ni kan naturligtvis även kontakta 
någon funktionär inom ÖSS i fall Mo-
nica inte kan svara. 
 Funktionärerna med namn och 
nummer hittar ni på hemsidan. Vi har 
även en ny funktion att ta till på vår 
hemsida under Kontakter, där kan du 
direkt på hemsidan ställa din fråga. 
På så sätt kan Monica distribuera den-
na till rätt person som ger er svaret.



Motorbåtsektionen
Vi planerar året under de förutsättningar som 
finns. Utbildningarna hittar ni i en egen ruta. 
Just nu är planeringen för Östhammars GP att vi 
ska köra näst sista helgen i september, då Norge 
kommer att hålla Nordiskt mästerskap på vårt 
ordinarie datum. Med en tidigare helg, så kanske 
vi får lite varmare väder med oss? 
Hastighetsrekordförsöken lägger vi då andra 
helgen i oktober för att inte krocka med Norge och 
då vi även insåg att det kanske blev lite mycket att 
köra både GP och detta samtidigt. 
Förra årets insamling landade på ca 85.000 till 
Barncancerfonden. Det lägsta beloppet vi fått 
ihop hittills,  men det kan också bero på att vi inte 
direkt hade vädret med oss. Dock så uppskattade 
de tävlande det nya startsättet med stillaliggande 
bryggstart väldigt mycket. 
Hastighetsrekordförsöken resulterade också i fyra 
världsrekord, tre svenska rekord och tre finska 
rekord. 
Med rådande läge i världen  så har redan nu 
säsongen för racerbåtar flyttats framåt, så allt kan 
hända med datumen. 
Det som vi också har på gång är en permanent 
träningsbana. Ansökning till Länsstyrelsen för att 
få avlysa område för träning och överskrida gällan-
de hastighetsbegränsning, är inlämnad och tid för 
träning, vilket då är för alla flytetyg från roddbåtar, 
segelbåtar till racerbåtar, är torsdagar mellan 
17-21 från slutet av maj till mitten på september. 
Vi har valt samma kväll och tider som de bl.a. kör 
uppe på Kanikebolsbanan (Östhammar Motor-
klubb) för att vi inte ska störa vid fler tillfällen. 

Under träning så ligger banan utanför farleden för 
att störa så lite som möjligt. Dock vid träning av 
starter kommer vi att korsa den. 
Vi kommer att ha både segelbåtar och racerbåtar 
för de som vill testa på  vid dessa tillfällen. 
Även ett träningsläger för ungdomar och motor-
båtar planerades från början till sista helgen i maj, 
men just nu kommer vi troligen att läggas denna 
någon gång under sommaren. 

//Pernilla Ingvarsson
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Hej Styrelsen ÖSS

Jag och min familj har problem att 
komma hem, då vi lever under corona 
karantän, som gäller hela Filippinerna. 
alla flygplatser är stängda och så kom-
mer det att vara minst en månad. 

Det jag tror, är att det här är inte över 
förrns efter tre - fyra månader, och då 
får vi se om det finns några flygbolag 
kvar. Vi flyger med kineserna, och 
deras smittspridning har redan nått 
toppen och är på väg ner. Tror även att 
kineserna har ekonomiska muskler för 
att starta upp sin flygtrafik igen, när 
det här är över.

Det kan tänkas att det blir problem 
på kajänden, då det blir behov av att 
använda toa tömningen, då jag ligger i 
vägen, och inte är hemma och kan flytta 
båten som normalt.
ÖSS ges tillåtelse att dra fram (flytta) 
båten, så att ej hindrar medlemmarnas 
göromål.   

Annars är det ingen fara med oss. Vi 
har möjlighet att komma ut från våran 
barangay (kommundel) ett par gånger 
i vecka för att åka till marknaden för 
att handla. Det är så att alla kommu-
ner är satta i karantän, för att bromsa 
smittspridningen.  

Så vi sitter inte i sjön, vi är bara 
strandsatta.

Hälsningar fam. G. Schyberg.

Det kom ett brev...

Förar- och 
Manöverintygsutbildning
Då är det dags för årets utbildningar. Chansen att 
få lite mera kött på benen när det gäller navige-
ring, sjövett, sjövägsregler m.m. Förarintyget är 
från 12 år och är grundkurs för att vara på sjön. 
Manöverintyg för högfartsbåt innebär att du ska 
kunna framföra en motorbåt i minst 25 knop och 
ställa in körläge med bl.a. powertrim. 
Platsen är ÖSS varvets klubbhus 21-24 maj kl. 
09-16. Examination söndag 24/5.
Grundmaterial och övningssjökort ingår i kursav-
giften samt fika. Lunch står alla för själva (vi går 
iväg och äter, men det går också att värma mat i 
klubbhuset). Det ni behöver ta med er är: linjal, 
penna och sudd, transportör/gradskiva.
Kostnad för kursen är: Förarintyg 1300:- och Ma-
növerintyg 700 :-. Examinationsavgifter tillkom-
mer och är 500:- för respektive intyg. Ungdomar 
under 18 år betalar ingen kursavgift.
Anmälan senast 11 maj till oss.kansliet@telia.com 
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Trevlig 
    Sommar!


