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lnredningen
slilegensftoperno och priset
en fullt enig och mycket över_
A4t Der varjury
,ti*
som besrämde sig frir au
.ly$ud

utse Albin-viggen till Arers Bår blano segelbåtarna. Ingen av de två anclra kancJidateina
till titeln ansågs motsvara kravet mesta farniljebåt lor pengarna så bra som denna.
De
tyngst vägande skären tilr varet var cren
tigt planerade inrecrningstr', segringsegenska'et
perna och
{:l goda prisvärcilreten. i övrigt

vann Albin-Viggen pä atr clen jämrort *ä
konkurrenterna redan som standard dvs
när båten levereras är forsedd med en mycket komplett utrustning. I den ingår t t o
spritkök. diskhcl mecl iot- och saltvattens-

pumpar, bord s'm kan användas båcje i sitt
brunnen och nere iruffen, förtojningsrinor"
reglementsenliga lanternor samt tom båtshake. och om något skuile f attas finns Arhin
Marins service att tillgå. Ingen annan båt
ansågs av juryn vara så tärctig.Det som emeller:ticl clefinitivt avgjorde valet

till Albin-viggens förclel är båt.nrJö.nämliga

sgglingsegenskaper. Dcn är snabb, så styv att

den här en stor

gen u a n är <Jet

m/sek. tar fin hojclpå kryssen (35

blåser 6 *

*

7

,10 gracler

fiån sanna vinden), och mycket rätt

att

manovrera genom rodrets akterliga placering

och utlormning. Kursstahiritetön befanns
vara i särklass. Styrancre jurymeciler, kunde

utan problem rämna rocrret såvil på t ryrren
som på undanvi.dsbogar utan att båten"giinide ur kurs- Det sistnämnda är ett mycketlott
-"')
betf g åt seglingsegensk apern

a.

Aven en så bra båt som Albin_Viggen har
dock en del barnsjukcromar. r)e enda av vikt
är maststöttningen och rutornas infästnins.
Maststöttningen är inte stark nog pa
de Arbil - Viggar, som levererats under lg7 L
ln
redningen sviktar betänkligt under
masttrlrc_
ket, vilket juryn konstateracle under segling_

arna. Stöttningen rnåste enrigt juryns mäning
bestå av rvå basranra barkai
iri b*r* sicror
om en skottanvisning i rufftaket, vilk a dr fiir_

enade med hjälp av kraftiga genomgåencle
bultar. Albin Mirin har ror ör;ta uppmärksammars på denna konstruktionsd*iårj ocrr
fiirrbättrat arrangemanget tilr näst. *a*ong.
Den andra detaljen som åclrog sig jilryns
kritik d,r rutinf ristningen. som inte rreiler an -

sågs vara stark nog. Rutorna skall vara
utan_
pliliggande, så att de inte kan tryckas
in varc
sig med handkraft eller av vågor.'
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