
Årsmötet den 24 november hölls i USS 
klubbhus i Uppsala med cirka trettio 
medlemmar på plats.

Undertecknad fick förtroendet att leda 
årsmötet som sedvanligt började med 
rapporter om det gångna året.

Verksamhetsberättelsen fi nns på föregå-
ende sida. Ekonomin är fortsatt god 
även om vi holkar ur vårt kapital något. 
Beslöts om oförändrade medlems- och 
båtavgifter och att styrelsen får se över en 
eventuell höjning till nästa år. Förändringar 
i styrelsen är att Lennart Hägre ersätter 
Hans Eriksson som sekreterare, Kjell 
Gustafsson tar en ledamotsplats och Göran 
Haglund blir ny suppleant. Niklas Åhlander 
tar över som ansvarig för hemsidan efter 
Roger Månsson. I övrigt kvarstår samtliga 
funktionärer. 

Den stora frågan på årsmötet var givetvis 
motionerna om regeländringar, och då i 
synnerhet Tekniska kommitténs förslag 
om att tillåta andra material än dacron i 
genuan.

Rapport från årsmötet
Den frågan ledde, som sig bör vid större 
förändringar, till en lång diskussion 
efter att Micke och Uffe i TK redovisat 
både för- och nackdelar med att tillåta 
andra material. Många kloka synpunkter 
kom fram och omröstningen visade 
slutligen att TKs motion bifölls med en 
klar majoritet. Förhoppningen är att det 
kommer att leda till segel med längre 
livslängd och därmed bli billigare samtidigt 
som det kan öka attraktionskraften för 
Nepparen.

Förutom motionen om genuamaterial 
bifölls motionen om att tillåta lösfotad 
storsegel samt förslaget att få ersätta ek 
med iroko i träbåtar. Vidare förtydligades 
regeln om elektroniska instrument. Övriga 
motioner avslogs. TK kommer nu att fi la 
på exakta regelformuleringar. 

Kappseglingsprogram för nästa säsong 
fi nns på sid 2. Årsmötet avslutade med 
prisutdelning till Petter och Micke för 
insatserna i Neptun Cup samt till Richard 
Holmlund som fick priset som en god 
kappseglare.

/Leif Bodinson

Uppmärksamma deltagare på årsmötet Foto: Göran Haglund



Ordföranden har ordet

Hej!

Vid höstens årsmöte i Upsala SS klubbhus 
diskuterades en del regeländringar. Den 
viktigaste frågan handlade om dukval 
till genuan. Under de senaste 25 åren har 
nya s.k laminatdukar erövrat marknaden.
Fördelarna menar segelmakarna är att 
seglet bibehåller sin form bättre, då man 
har större möjlighet att placera fi brerna i 
dragriktningen.

På den laminatgenua som provats av 269 
under årets segelsäsong har viss nötning 
uppkommit där genuan varit i kontakt 
med sidostagen. Många olika dukar 
finns i dag på marknaden. Kostnaden 
för en genua i laminatduk varierar men 
blir 10 till 20 procent dyrare än en ny 
dacrongenua. Vid omröstning i denna 
viktiga fråga blev det ungefär 25 röster 
för och 10 röster mot förslaget.

Vi Neppeseglare kan bara hoppas att 
detta beslut gagnar vår båt och att fl er 
seglare synes på banorna nästa säsong.

Foto: Mats Åhlander

Neppen blir då 75 år. SM-seglingarna 
arrangeras tillsammans med SM för Mälar-
båtarna, av Ekolns SK som fi rar hundraårs- 
jubileum.

Detta SM kommer säkert gå till historien, 
- vi ses!

Nils. 
Onboard cruising ship Costa Luminiosa

 KSSS Saltsjöbadsregatta, Stockholm  slutet maj 
 USS-Regattan, Uppsala  mitten juni 
 SM vid ESKs juileum, Uppsala 3-6 juli
 Nepparpokalen, Sundsvall  mitten aug
 Ekolnregattan, Uppsala  aug/sep
 SSS Höstregatta, Stocholm  mitten/slutet sep

 Exakta datum kommer i nästa Nepparnytt. Förutom dessa seglingar fi nns  
 ambitionen att kunna samla ett startfält med neppare vid seglingar i Arkösund i 
 i början av augusti.

 Neptun Cup 2013

Omslag: S6 “Daina” Ur Åke Westermarks samlingar, ESK.

Verksamhetsåret inleddes med årsmöte 
under Scandinavian Boat Show, november 
2011. Förbundet ställde som vanligt ut 
på Båtmässan Allt för sjön, Älvsjö. Vi 
delade i år monter med Skärgårdskryssar- 
och M-båtsförbunden, ett samarbete som 
fungerade väl.

Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten. 
Bland annat har styrelsen undersökt 
möjligheterna att få igång en nybyggnation 
(i delfinsegels regi) genom att driva ett 
båtlotteri tillsammans med ESK. Men även 
om vi lyckats få ekonomi i ett båtlotteri 
bedömdes priset för högt för att möjliggöra 
försäljning. Styrelsen beslutade därför 
tillsvidare skrinlägga lotteriplanerna.

Neptunkryssarpokalen avgjordes i år i 
Nynäshamn, under jubileumsregattan till 
minnet av OS-seglingarna 1912. Av 17 
startande båtar stod till slut S-227, Leif 
Bodinson / Anders Kling, som vinnare. 

Årets SM arrangerades av Gefle Segel-
sällskap. Totalt deltog 21 båtar. Segrade 
gjorde för andra året i följd S-205 
“Carisma” med besättningen Rolf Erixon 
och Magnus Gustafsson. Rolf Erixon / 
Magnus Gustavsson och S-205 tilldelades 
därmed också priset för bästa träbåt. 
Silvermedaljörer blev S-272, Staffan 
och Birgith Eklund. På tredje plats kom 
S-260; Jerry Larsson / Lennart Hägre.  
Lennart Runemos vandringspris till yngsta 
besättningsman bland tio i topp gick för 
fjärde året till Ulf Tjernberg på S-239. 
Till vinnare av Koketts startpris utsågs 
S-239 Banana Split Anders Hjelmblad 
och Ulf Tjernberg. Ett nyuppsatt pris för 
bästa mixade besättning seglades hem av 
S-272 Staffan och Birgith Eklund. Pokalen 
är en gåva från Lena Löhman, dotter till 
nepparlegendaren Eric Hällström.

Neptun Cup har från och med i år ett 
rorsmans- och ett gastpris. Bägge priserna 
bärgades i år av besättningen S-269. 
Rorsmanspriset vanns av Per-Arne Larsson. 
Gastpriset gick till Mikael Sääf.  

NepparNytt har som vanligt utkommit med 
4 nummer. Få klassförbund har förmånen 
att ha ekonomi och ork att få till en så bra 
medlemstidning. Efter byte till ny lay-out 
har utvecklingen av den nya hemsidan 
fortsatt men än fi nns en del kvar att förbättra. 
Vi är skyldiga Mårten Blixt, 606-förbundet, 
en varmt tack för att han hjälpte oss att 
snabbt lösa de akuta problem med buggar 
som uppstod under hösten.

Under verksamhetsåret 110901-120831 har 
139 medlemmar betalat medlemsavgift, en 
ökning med 3 personer från föregående år. 
Resultatet blev ett underskott på 13 240 kr 
mot det budgeterade underskottet på 10 860 
kr. Ekonomin är trots det fortsatt god, det 
Egna kapitalet är 86 213 kr.

Hans Eriksson, sekreterare 

Verksamhetsberättelse 2011-2012

Noggrann kontroll av den genua S269 
seglat med under säsongen. (Foto Roger M)
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