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VINTERTIPS
FÖR ALLA
SEGLINGSSUGNA!
TEORIKVÄLLAR I KLUBBSTUGAN

TÄVLINGSKALENDER – BOKA REDAN NU

Gå på valfritt event eller alla tre, anmälningsavgift 200:per gång eller 500:- för alla tre tillfällena. Anmälan via
swish 123 653 58 27 med namn märk ”Teori2022”. Anmälan senast kvällen före för att vara garanterade lite kaffe
och kaka. Pengarna går oavkortat till klubbens verksamhet. Kursledare är Thomas Hansson Mild som har mångårig erfarenhet från kappsegling av både stora och små
båtar. Varmt välkomna!

18-19 juni Eskader till Rovögern – Kanske första weekendturen med båten i sjön, nyvaxad och grann.

Vid tre tillfällen träffas vi för att förkovra oss i några av
seglingens olika delar. Tid: 18:30 - 21:00.

2:e mars
16:e mars
30:e mars

”Segeltrim för ostagade jollar”
”Taktik och Strategi runt banan”
”Segeltrim för stagade kölbåtar”

UMEÅ SEGELSÄLLSKAP –
1882-2022 140 ÅRS JUBILAR!

I år firar klubben hela 140 år och det uppmärksammar
vi under hela året. Redan 1882 skrev man in i stadgarna
”genom uppmuntran till tävling i segling och rodd vill vi
väcka allmänt intresse i staden” Inträdesavgiften var 1kr
och årsavgiften 2 kr och man hade 38 st medlemmar och
12 st båtar. Redan den 27 augusti 1882 ägde den första
kappseglingen rum mellan Holmsund och Bredskärs lotsplats med ”Herr S U Westerberg i Sandwik i båten Selma
som vinnare” .
140 år senare är klubben fortfarande aktiv och med närmare 250 stycken medlemmar och med en mycket fin
anläggning så kan vi alla vara stolta USS:are. Detta tycker
vi är värt att fira lite extra under helgen 21–22 augusti.
För att få till festligheter, tävling, & kringaktiviteter så
behöver vi dig som kan bidra i en jubileumsgrupp. Kontakta Olle Heimersson olle.heimersson@gmail.com och
var med och forma denna jubileumshelg – alla insatser är
värdefulla!
Vad är ditt starkaste minne av klubben genom åren? Vi
vill ta del av dina spännande, intressanta eller annorlunda
berättelser där Umeå Segelsällskap är med på ett hörn,
alla bidrag mottages tacksamt och publiceras i Bullen.
Skriv och berätta för oss andra! Deadline för bullen 20/3.
Maila ditt bidrag till petter.conradsson@gmail.com

Boka in sommarens kappseglingar. Tänk vad roligt detta
jubileumsår om vi kan bli många båtar på vattnet i sommar. Så passa på redan nu och lägg till dessa datum i
kalendern. Mer information kommer i Vårbullen och på
hemsidan.

24-25 juni Midsommareskader till Norrbyskär – Vi lövar
båtar och seglar för att firar midsommar tillsammans.
14-16 juli Ulvöregattan – klassisk tävling på höga kusten
som lockar många USS:are.
21-22 aug USK minne – Jubileumssegling för kölbåtar och
jollar, festligheter.
10-11 sept Öppet KM i Sprint genomförs i Forebåtar –
Tillhandahållna båtar. Enkel tävlingsform där det räcker
med flytväst och glatt humör.

VINTERFYS – BLI STARKARE & SNYGGARE
INFÖR SOMMARENS SEGLINGAR.

Varje söndag vid Universitetet på Utegymmet (vid Polishögskolan) träffas vi som gillar segling för att träna lite
utomhusfys. Maskinerna är fasta med variabla vikter så
man kan lätt finna sin egen takt och motstånd. Ta gärna
med ett liggunderlag för lite goa magövningar. Söndagar
under vintern kl 19:00. Vid ev. inställt pga väder så meddelar vi via USS officiella facebooksida.

FOREBÅTSKURSER

Nu börjar pandemin släppa och vi kan äntligen få börja
umgås igen. Då passar det extra bra att boka in en teamaktivitet med dina jobbkollegor med klubbens FORE båtar.
Vår klubb erbjuder fantastiska möjligheter för den perfekta kickoffen, teamaktiviteten eller ledningsgruppsarbetet.
Segling, klubbstuga för enklare konferens, bastu och grill,
stranden, tipspromenad och mycket mer.
För mer information eller bokning:
Tommy Lindvall 090 – 690 44 02 eller till brev@umss.se

VINTERBADSAKTIVITET TISDAG 5 APRIL
Tillsammans med Norums Måleri & Endurance Team bjuder vi in till vinterbad för alla USS medlemmar.
Under säker ledning får vi mellan 17:00-19:00 känna hur
det är att bada i iskallt vatten. Därefter värmer vi snabbt
upp oss i vedeldad bastu och mysig stugvärme. Vi serverar
klassiskt ärtsoppa och punsch efteråt. Kostnad 150:- för
vuxna och gratis för barn och ungdomar. Varmt välkomna
till detta familjeevent!
Anmälan via Swish 123 653 58 27 med namn och skriv
”ISBAD2022”
PÅ G – “GIRLS ONLY NIGHTS”
Under lättsamma former träffas vi en gång i veckan för
att segla, träna, umgås tillsammans med andra tjejer.
Båtarna är våra FORE båtar. Vi seglar utan ledare men där
vi formar, lär och utvecklar träffarna tillsammans. Kvällarna avslutar vi förslagsvis med fika & bastu. Låter det roligt
och spännande?
Kan vi bli ett gäng så kör vi igång. Hör av dig till Annelie
Hansson-Mild 070-456 77 79 och häng på! Kostnad per
gång 150kr + medlemskap.
Vill du också engagera dig i klubben och föreningslivet?
Skriv ett mail till brev@umss.se eller slå någon av oss i styrelsen en signal. Alla händer är välkomna, stora som små!

Avslutningsvis vill vi önska alla medlemmar
en trevlig vårvinter!
//UmSS styrelse.

VÅR HEMSIDA
www.umss.se

