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Verksamhetsberättelse för UKF  
1/1 – 31/12 2022

Organisa(on 
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning:
- Ordförande Fredrik Söderman
- Sekreterare Ulla Lennmarker
- Vice ordf. Gry Hulsart Billström
- Skattmästare Eric Malmström
- Klubbmästare Erika Chilléen
- Tävlingssekreterare Folke Röös
- Juniorledare Gry Hulsart Billström
- Juniorrepresentant Hugo Cassel-Hallberg
- Hamnchef vakant
- Ledamot Jan Komorowski
- Suppleanter Mats Enblom, Ebba Fall och Erik Mellgren

Övriga funktionärer har varit:
- Hus- Hamn-, och båtkommitté: Erik Mellgren, Lars Lundin (båtplatsansvarig), Johan Ingevaldsson, 
Olof Wiklund, Mattias Wallin, Anders Ljungkvist och Björn Ekström (nyckelansvarig)

- Seglarskolechef: Johannes Vrede
- Juniorsektion: Gry Hulsart-Billström, Magnus Samuelsson, Nils Fall, Erika Chilléen och John 

Chilléen
- Finnjollesektion: Mats Enblom
- Isseglingssektion: Mikael Brandt och Fredrik Söderman
- Kanotseglingssektionen: Bo Bergman
- Kanotis redaktör: Camilla Bonde
- Webbmästare: Klas Elwinger, Gustav Taxén
- Prisförvaltare: Klas Elwinger
- Revisorer: Ingemar Åkesson och Viktor Billström
- Valberedning: Pia Atthoff och Marcus Tjernström

Informa(on (ll medlemmar
Information via e-post har skickats ut under året till de som angivit giltiga e-postadresser med 
information om kommande händelser. 

Föreningens hemsida, www.ukf.se, liksom facebooksida, www.facebook.com/ukfjollesegling/ har 
uppdaterats fortlöpande med aktuell information och kalendarium och är föreningens viktigaste 
informationskanaler. I slutet av 2022 stängdes hemsidan som vi haft genom Idrott online och en ny 
hemsida är under uppbyggnad.
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 Uppsala kanotförening
Medlemmar
Medlemsregistret är anslutet till Riksidrottsförbundets databas Idrott online. Alla aktiviteter bokförs 
via detta register. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2022/2023 enligt medlemsregistret 403. Av 
dessa är 60 ständiga medlemmar och 164 familjemedlemmar. Antalet pojkar/män var 247 och 
flickor/kvinnor 156. Antalet medlemmar i åldern 7-25 år var 187. 

Båtar
Antalet medlemsägda båtar på klubben är: Finnjollar 9, katamaraner 4, E-jollar 12, laser 6, optimister
4, 505 1, 29-er 1, RS-200 1, Askeladden 2, C-kanot 1, B-kanot 2, A-kanot 1, Flipper 1, Topper 1, 
kajaker 5, Triss. Giggen 1, JIFA Toppen 1.

Dessutom äger klubben: Optimister 27, RS Feva 2, Finnjolle 2, Laser 5, Ribb 3, Eldriven gummibåt 
1, Väddö 1, Buster 1, Liten roddbåt 1, IceOptimist 5, DN-jakt 1 samt segel i olika storlekar, 
skridskor och pjäxor till skridskosegling.

Möten och representa(on 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande möte. 
Föreningen har haft två allmänna möten, årsmöte 23 mars och höstmöte 30 november. Många möten 
har fortsatt hållits digitalt med Zoom. 

Kappsegling junior
UKF arrangerade under 2022 två kappseglingar för ungdomar
UGSF Pokalsegling med DM för enmansjollar 24/9
Lilla höstlövet 23/10
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Ungdomar från UKF deltog förutom på kappseglingar arrangerade av UKF även på JSM i Västerås, 
Eklons sprintcup på ESK.

Seglarskola

2022 års seglarskola hölls under 4 separata läger. Läger 1: måndag 13/6 – fredag 17/6 (vecka 24), 
Läger 2: måndag 27/6-1/7 (vecka 26), Läger 3: måndag 1/8 – fredag 5/8 (vecka 31), Läger 4:måndag 
8/8-12/8 (vecka 32). Seglarskolan pågick mellan 9:30-15:30 varje dag. Juniorsektionen skötte 

administrationen och på plats fanns under de olika veckorna Johannes Vrede, Axel Steffner, Rasmus 
Söderman samt Klara Nyström-Sörensen med huvudansvaret med en bra support från tränare och 
medhjälpare. Liksom tidigare år har stämningen varit mycket god, vilket också kan vara en 
förklaring till att intresset kvarstod att fortsätta segla under hösten. Likt förra året hade vi ett 
nybörjarläger i Laser.

Kostnadsfri sommarlovsak(vitet – Öppen hamn i juli

Veckorna 27-28 anordnades gratis sommarlovsaktiviteter, riktade i första hand till barn i åldern 6-18 
år. Den här verksamheten stöds av Uppsala kommun. Stig Bernsten, fd både fritidspedagog och 
idrottskonsulent, hade det övergripande ansvaret med hjälp av engagerade ledare. Vädret gjorde att 
det var färre besökare första veckan. Bland dessa var det flera som för första gången satte sin fot i en 
segelbåt. Några gäster kom endast en gång, medan andra fortsatte komma dag efter dag. En del av 
dessa sommargäster startade senare under hösten i vår seglarskola. Vi såg en stor diversitet i våra 
besökare, med sommargäster med olika bakgrund från många områden av Uppsala som uppskattade 
möjligheten att få prova på att segla med våra entusiastiska och trygga ungdomar. Vi bjöd på saft, 
frukt, smaksatta knäckebröd samt kaffe och te för att ge gästerna en möjlighet att stanna och prata 
med varandra och våra tränare.
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Juniorträning

Under året har många träningar genomförts. För optimister har det varit lördagsträningar under april 
och onsdag- och lördagsträningar under maj/juni/augusti/september. För de större jollarna (Feva, 
29er, e-jolle, laser) har det genomförts träningar ända in i oktober, däribland en gemensam Feva 
träning med USS på torsdagar. Magnus Samuelsson, Emelie Carlsson samt Johannes Vrede har 

tränat storjolleseglarna på tisdag- och torsdagsträningarna. För optimistgrupperna har huvudansvaret 
för dessa träningar legat hos Rasmus Söderman samt ett stort antal tränare som har engagerat sig. 
Därutöver har föräldraengagemanget från vissa föräldrar varit positivt och starkt.

Finnjolle
Daniel Miles och Mikael Brandt var aktiva hemma vid på UKF.

Daniel deltog framgångsrikt i veteranklassen på nationell nivå. Under hösten anordnades KM med 
Mikael Brandt som segrare samt höstlövet där Oscar Röös tog hem pokalen.

Skridskosegling

Under 2022 deltog ingen UKFare i någon nationell tävling i skridskosegling.
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Säsongen 2021-2022 började bra med tio intresserade juniorer som fick en föreläsning och fortsatte 
skridskosegla under vårvintern, säsongen blev 3 månader lång. Däremot blev det ingen segling 
hösten vintern 2022.

Isjaktssegling
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Under vårvintern 2022 kom så tillslut tävlingsverksamhet igång igen efter två år av pandemi. Under 
Under Januari till mars månad genomfördes ett antal träningstillfällen på Ekoln, Fysingen och 
Bredsjön. På Ekoln anordnades SM för IceOptimist med deltagande från UKF, USS och GIJK, Tyra 
Söderman från UKF blev Svensk mästare. Flera seglare från UKF deltog vid de nationella 
rankingseglingarna för DN-isjakt.

Utbildning
Under 2022 har fem av våra tränare genomgått grön tränarkurs. Totalt 7 juniorer från UKF deltog på 
UGSFs hjälptränarutbildning. HLR-kurs hölls som vanligt för ledarna vid våra seglarskolor samt 
övriga intresserade.

Vandringspriserna
Årets vandringspriser fördelades vid Höstmötet enligt följande:

Lilla Höstlövet: Hannes Chilléen
Stora Höstlövet: Oskar Röös
Laser KM: Rasmus Chilléen
Flitpris Laser: Ebba Fall
Mest framgångsrike UKF seglare under 18 år (USS jubileumspris + 500 kr): Hugo Cassel Hallberg
Bästa Opti flicka: Sara Skarin
Bästa Opti pojke: Viktor Komorowski
Optimist KM: Sara Skarin
Flitpris Optimist: Aksel Pernestål 
E-jolle Bästa dam (Monica 88): Tyra Söderman
E-jolle KM: Oskar Röös
Flitpris E-jolle: Rasmus Söderman
Bästa prestation i Feva: My Mikaëlsson och Ture Sunnegårdh 
Issegling junior: Tyra Söderman

Årets nykomling (Rookie priset): Natalia Komorowska
Eliten Redidivum, för Nit inom Klubben: Kjell Pernestål
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Utdelning ur Fonden (ll Sven Thorells minne 
Stipendier ur Sven Thorells minnesfond delades i år ut både för 2021 och 2022 till Johannes Vrede, 
Klara Nyström Sörensen, Albin Kredner och Rasmus Söderman med 1000 kronor till vardera. 

Hus, hamn och följebåtar
Under det gångna året har hus & hamnsektionen organiserat allmänna arbetsdagar i form av båtintag,
båtuttag och annan arbetsdag. Utöver det har också juniorsektion haft ett antal arbetsdagar för 
klubbens arbetande ungdomar i juni.

Juniorsektionens utförda arbete på anläggningen har gjort det möjligt att få bryggor och hamn redo 
för sommarens aktiviteter. Bland annat genom rivning av farliga bryggor, inoljning av bänkar och 
mycket, mycket mer.
I september månad var uppslutningen rekordstor till en av arbetsdagarna med hela nitton deltagande 
medlemmar. Att ha arbetsdagarna sammanfallande med optimisthelgträning är mycket lyckat då 
föräldrar som befinner sig vid klubben kan arbeta under tiden som barnen seglar.
Efter lång tid av pandemi kunde vi äntligen ha fler deltagande båtägare vid båtintag vilket var 
uppskattat bland medlemmar och hus & hamnsektionen som därigenom fick en avlastning av bördan 
jämfört med tidigare två år.
Under året har en renovering av verkstaden i syfte att göra den mer ändamålsenlig, bla har klädskåp 
tagits bort och väggar har isolerats i syfte att möjliggöra uppvärmning under vinterhalvåret. Detta 
arbete planerar slutföras under 2023.
Hus & Hamn vill tacka alla de flitiga medlemmar som under året lagt ner tid och energi på att 
underhålla klubbens anläggning!”

Ekonomi

Under året har föreningens bokföring fortsatt hanterats i Fortnox som upphandlats av 
Riksidrottsförbundet och med kopplingar till IdrottOnline. 

Bidrag som erhålls för investeringar eller större inköp, t ex för inköp av bryggor eller båtar redovisas 
på konton 
Konto 3392 Dedikerade bidrag investeringar
Konto 3393 Dedikerade bidrag övriga inköp

Bidrag som erhålls till specifika verksamheter, t ex Sommarkul, bokförs på 
Konto 3394 Dedikerade bidrag verksamhet 

och kostnaderna bakas in i de normala Verksamhetskostnader/ Personalkostnader, dock med 
projektmärkning för uppföljning och återrapportering till bidragsgivaren.

Bidrag som erhålls som generella verksamhetsbidrag bokförs som Verksamhetsintäkt.

Under året har följande investeringar/större inköp gjorts:
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Tohatsu motor 68 167 kr bidrag RF 29 248 kr Investering 38 919 kr 
 anläggningsstöd (skrivs av 5 år)
RIB VIB300 m elmotor 38 997 kr bidrag 0 kr Investering 38 997 kr

Verksamhetsåret har präglats av flera bidrag från RF/SSF för uppstartsprojekt efter pandemin samt 
av flera kommunala bidrag.
Bidragen har påverkat intäktssidan i resultaträkningen positivt, och klubben har lyckats minska 
kostnaderna vilket ytterligare har påverkat resultatet i positiv riktning. De förhållandevis låga 
investeringarna har också påverkat resultatet positivt.

Årets intäkter uppgick till 664 209 kr (2021: 574 226 kr) och kostnaderna till 459 035 kr (2021: 572 
242 kr), vilket ger ett resultat på 205 174kr (2021: 1 984 kr).

Tack! 

Styrelsen vill framföra sitt varmaste tack till alla seglare, befattningshavare, funktionärer på 
kappseglingar, föräldrar och övriga aktiva medlemmar, vilka alla hjälpts åt att göra 2022 till ett aktivt
och härligt år för all slags segling.

Uppsala 20 mars 2023
UKF:s styrelse

Fredrik Söderman 

Ulla Lennmarker 

Gry Hulsart Billström

Eric Malmström 

Erika Chilléen

Jan Komorowski

Folke Röös

Hugo Cassel Hallberg
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