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0rdförånde: karl-Erik Ahlborg
Ljungväqen 8, I94 00 Upplands-Väsby
tet 0750/850 55
V 0rdf6rande: Arn e Arvidsson,

Vegabacken 22, IA5 02 0skar-Fredri(
Borg

LeI

07 64

F RAA] BB YGGA

/)6I I3

5ekreteröre:
Fregattvägen 12 Bv, I83 53
tel 08 /756 52 69

TäbY

iIEDLEIISAVG I FTEN

Ti]l att börja ried, en god fort6ittning
på det nya året.
Sedan sistr har ViAeenklubben åntligen
blivit lledlelnar i Svenska Seglarfdrbundet, nåaot vi hoppae ltycket på,
StFel€en vllf här passa !: och rikta ett
tacii tilf LlassE: lnldens ledar;ter lör
!ångårirt ar:ete i aeDna Eaii.

Kassör: Karin Skoglund '
0rrstigen 73, I50 24 Rönninge
tel 075) /547 61
Ledamot: Ingemar Lindgren,
Klöjeväqen r3, 181 38 Täby
teI 08/758 3I 99

Vi hopias ciu ia x,;rke tifl annonsern. i
fölra nurret av Viiaeibladet. l'nlonEer
har iet ti.iiriare varit s;,arsart !.ed, xjen
ar]no.sintlrl--terna :ir ert v:I:o!]I:et tilt6_
kott i klubblrassan, varför vt ho;!a6 atr
c, sc. .-r.:I1 :. n tp b,.,.-i"r.
".;.",
vitl:€t dl
!esulterar i
rya I nr.or: s er crs!v.

Ledamot: Stig Noren,

Lövbergaväqen 20, ll2 00 Saltsiö-Boo

tel 08/747 8l
Suppleanter;

RFDAKT I ON

r,,grid Arvidsson, Vegabacken 22,
185 02 0skar-Fredriks Borg,
tel 07641)6I 13
Bjiirn Söderling, Storbergsvägen 21,
14t 4I Huddinge,
L 08/711 t4 70
0BSl SiSTA I"IANUSDAC, del 20:e i
varje måndd. När du skriver, använd 85

mm

bred spaIt.

SK EP

Tomas Bergqren,

00
S

ven Jansson

Folke LyseIl
Klassnämnd: KarI- Erik Ahlborg
Ljunqväqen 8, I94 00 Upplands-Väsbv
(
tel 0750/850 56
samt: Ingmar Holms tr öm
cunnar Tidne r
K apps
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nqsko
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itt
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:il

n t_. LUrr er v.L:r vi I lLtJ,r:!
-ra r'r ' " .:.rj.3rr.r ! , p.i ;" r. unccr
rubril.erna ',Vi r nattharn" octr ,,i.atspattcn"! ; r br r' .,. n:t-:lr 1r6t:::e: sin
Ij

: FoIke LyseII

Nyckelvägen I8' 191 49 Sollent'tnå

tel 08/15 37 6l
såml: hdns Svensson
UIld-tsritt Ah loorg

(

Tekniska komm i t t6: I n gemar Lindgren
K 1övj e väsen 11, t8l
38 Täby
tel 08/758 3I 99
samt: Harald A-son l'loberg
Nils Hummerhielm
Bengt-0lov Ekström
RoIf Eriksson

(

-rliat ahanackan t-å! yi i,u r:ot ljus.re
ti.de. iåenr även c. ren inte €kul]e tro
tlet när nan tittar Et, ocl- det är bara
fyra riånader kvar ti11s vi f:r hi€sa !å
och 6efla ut iEen, s:, h:11 ut.
i;inter'hälsniraar

t'Charlie AhlborC

Vi beklagar att förra meddelan det kom Lrt sent. De s sv ärre f ick
utsändningen kon kurrer a med juldq vet ska ju medlemsavgiften vara betald innan den sista
december. Du hade inte möjIiqhet nu eftersom du inte fått
k I u b b e d d e I a n d e t . Vi hop p as dock
att du före den I februdri betalar in avgiften så vi får ordning i vår t e d I e m s r e g i s t e r . 0m
du inre beldlal i-l dvqiftFn lbre
dcn l5 februari så får vi inte
din ddress lrån dalan och du
f år inte klubbmeddelandet. (
0BS: 0m du har bytt båt så har
du fortfar.nde möjlighet att
vard med i Viggenklubben och du
hdr frdmr drd I I I mbj ] igheL dl I
hjälpa till med rekryteringen
d\ nld medlemr,rar I Ce oss ddrq
sen li11 köpdrcn så skickar ,).
honom inf ormation,
Som

m

m

K(]P KTIJBBENS

VAROR

Klubbklibbis
15 kr
Klubbdekal (strykmårke
5 kr
Tekniska Tips å 2 kr eller
hel sdts
50:klubbflaggor
35: (finns beskriven på
sid 5 )
Köpen genom att du sätter in
be I oppe t på klubbens pg
407305-2

koMe! att star:ta i
början av ltars separat kallelse kom)er
att sändes uc EilI de soD anmält sig.
Det finns forrfsrand€ plats för några
Du kan anEä1a dig på talonsen i Dec.nr.
(APPSEGLINCSKURSEN

Kappeegllag

SonkiP

Det började sista kvä]]en på Fårö. Eskader-

ner vi långsant känpa! oss fran getän,rorn vint""", ä! det da8s att böria
ka på båtens utrustning för den kon-

fest. Arne vi]Ie ha en båt med tjejbesåttning vid klassmästerskapen på Segelbåtens
,'q den I - 2 septenber 197?. I JppslJppen
I irninS lo!doe jdq dlr ställd upp, or det

Nu
SEGELVÅRD kursen har rönL storL
rsse. oen komer åtL sEårEa i slurer

SF.aL o

i{

Oiofattnina: Segelduk och dess användning
i olika segel, seslets uppbyggnad' övri8t
materi a I icegelEillverkning, reperaLion

åv olika type! åv segelduk med otika skadr- tillfälLigL och pemanent, vård av
{ ,r, pra}tiskc arbeLe, extrautrustning
för segel och kapellreperaEion. kurser
senoEförs på tre kvälLar (Tisdågar). De

att kallas sehar fortfarande nöjlighet att
annäla dig på talongen nedart..
år
soD annäLt intresse komer

parat.

Du

Ku!såvsift:50:- exkr

materl

(
soruna.en.
åw ioale ! Le r och vä n0aran ]äagn i ngar '
invidare t.ror vi ait det Kån finnastuttt"""" fo. saBköp av Opiinuskök,
ourk i !ea, !.irl sitLbrunnen'8!flbij olle eller Yak-joLle m'e'
Du son har önskemå1, frör av are, fijr(
i"""" r"t t" snabbare än du iror' och
ska vi få in bra ofterter' är det dags
att böria nu,
HinA eller skriv tillt

nånde

rec har konl0it föxfråatrngar På sanl{oi

KoBBAR

ocH SKÄR komer

att starta i slutet

av februari och pågå i 5 torsdaaskwä11år

oDfattnine: våd eer sjökortet för information, Hur skaLl jag använda den infornation son sjökortet ger, vilka praktiska

fins och hur använder jas ded
Hur blir jag vän rned ldna hjälpnedel
Vad gör jag när dioDan komer el1er nörkret fa11er,
Du kan annåta dig på nedanstående talong
fraE till den 10 februari.
Kursrlgift: 50 kr exkl kursmareriål soD vi
hjä1pnede1

h"

'-'ämer under kursen.

AnDälninsstalong
Sändes ti11 Arne Arvidsson Vesabåcken 22
I85 02 Oskar Fredriksborg före den 10 febr
( Du kan skriva en vanlig lapp Ded upPsift.ma on du inte vi11 kliPPa i tidningen)

\

vi]l vara Ded i kursen
l- xappsegling tf Sesel o seselvård

Nam. . . . . . . . . . , . . . .

Ädr€ss....,..,.....
Teleron....................Vi8anr..,...

fanns någon som vågade gasta. Det fönns det,
nåmligen Birqitta Eriksson, Citte Eerggren
och Karin Skoglund, som lovade att ställa

\

eIn 81åb;rsväaen 1o
6a !idin-ö \e) ' "a/1ö6 tt 91
P.s. Nils är borilert vecka 4-)'

\
ATT L?iSA SJöKORT OCH HITTA R?iTT BLAND

il

sHu-nnerh i

1a1

Ef ie

rlJllgg

har installeiat värna're' och
om dr ini"."!-nu ro' viscen' och 'r,<-så du
son insLå--terdt LoJleII' nop04. v'
ått ilu hör av dig' och delar med dig
av dina erfarenhetex' både posltiva

,u

som

dä -Decielrr *a11a: la00'

och negaliva.

(

\
,]

upp.

. istd norqon, före dvfård från Coll"nd,
( n efterLdnkens krdnkd blekhet. \ad tdde
jdq lovat? Kappsegling, jag som inte kan
ett dugg. Spinnaker, ett snyggt segel men
hur får man upp det? Semester slut, hem

fortsätter seglingen-med små missöden,
son schackel .i sjdn, felkoppldde .ldjör
och dnnat. Äntligen ser vi må]. Ddqs fdl
Iunch och lite avspånning, och så nervö!
Så

väntan igen på andra

Iväg igen,

med

start.

iite båttre fart

denna

qånq.8anan är nu dllorlad p q d dLL dF(
nu Jr dåliqL med vino. li raciör fbr dF!,
för nu är \ i gdnskd lröLtd. \ i o\er!åger

att Iåta bIi ballongseglet, men tävlinqsdjävulen finns där i bakhuvudet, så upp
kommer det i alla fall, trots att 3chakoch ]äsd på om kappseglingsregler och spinn- let till nedhalet gick överbord, så
akersättning. Ända frdm till september tviv- fick knyta fast nedhalet med en bit iag
tamp
lar jaq på ått vi skall klara dettå, men
f rån spinnakersäckens snörning.
jag
jag,
går
inte att
lovat, så har
det
har
backa ur nu, så jag läser på varje ledig
Vi väjde, slogJ kryssade och tänsade, vi
stund och ibland på jobbet. Tiden går fort,
jobbade verkliqen som djur. Efter målqåns
och snart är det den 3l auqusti, och båten
var det bråttom till hdmnplats, för nu vdr
skall seglas till Näsbyviken från hemmadet dags att hinnd till reqattafesten ' En
hamnen på Bullandö, med hiäIp av Birgitta
trevlig fest blev det, med mat och båtoch karin. Charlie tittar nervöst på från
snack och en hel del tips.
vi
kommer
säkert
om
bryggan, hån undrar
går
men
det
bra.
iväg med båten i behåll'
llästa morgon är det stiltje' så starten
l,led dålig vind, år de 28 distansminuterna
skjuts upp gånq på qång. F6rst klockan
lånq", så del är Lur !i här moror.
två kommer vi iväg. Inte går det fort
inte, och spinndkern hänger som en trasa
Efter en natt med lite sömn för min del,
där fram. Bdnan kortas av igen' vilket
qår vi ut till startlinien. Vi går ut
vi inte har nåqot emot. Direkt efter måI,
\i råslF titta l'u rdn gdr,
när vi skall slå, Iyckas Birgitta trassl'
' idigt. fbr rundninq,
spinnakersättning
vid start,
in glasögonen i storskotet, så dessa li(
'
v.
,p
o
s
m€d spinnaker
1
ger nLrmera på Stora Värtans botten. Tur'
ått hon hade kontdktlinserna med också.
jag
vill inte' och törs inte,
Herregud'
men en liten whisky hiälper nödtorftigt'
Resultatet av dllt detta?
Vi Iiqqer och slår vid startlinjen, och då
Jd, vi kom inte först' men inte heI]er
qår skottet för Viggenklassen. Det blir
si5L. Vi sloq i dlld föll Kdrins ndn' (
qord
å1.
L
mFn
iroet
dr
sLdrt,
{\.- -ruse.l
som seuldoe i "Cldd Bris", och nåqra ril'.
rar oåliq höid på kr\ssFq, eflersom
förstaget a;tar formen av en banan' och
Detta blev två jätteroliga dagar, så det
qår €j att sträcka upp.
här qör vi om nästa år, förslagsvis med
Runt i mai till dtt börjd med.
Lidingö
Vid första märket skall spinnakern upp.
Gitte år duktig, och iaq är stark, så det
ljlla-Britt i Viqg ll20 "SoLEADO"
ska]I gå. Karin hissar, Citte sköter gdjar'
Birqitta står till rors, och iag kopplar
och donar. Vid andra märket skall vi gippa
med spinnakern, mycket slit men den kommer
runt. Vid tredje märket skall ölltihopa
ned igen,

6

- lejeegllag

V I GGENSEGLARE

Wggeneskadetn
Vi-ggene6Ld.d.e,L4 1979

btev pLeci,

ad

arLevLig och givand,e aon ndn hoppa. <p6 dzn 6hulle bIi. F6abeaedet6eaL..
\ ,a böajade ea hutzn 6eavi-a.te^hviiLI

på |a'ava,Lvet i Saochhol , dan en
hel, dzl o,u 06ö LAnnade in en pneILnLna^ a.ni1äLan och anhälli.gt val(-', vännen Ar.ne A4did,6on till o^ha-

'

ae4che6

- ext

venhX,Lgt LrJchoha^i,

tlen nu tiLL KoLnAAv/hen, den cha4igo, AegLo.tLhannen pd
0nnb,
^öd.na
dä4 \ti 6o.nLad,e6 lö,Ld,agen
den 3A
juni.. En nea öhqd,d,ad, vih 6d,t nan
Leta z6te,L Länge L denna del av
^hangd^d,zn.

,o.gen dd^på bLev

det hAftd ('.h tu6l

på tlqÄingen. Då 6ich vi ae
^eglitg
hu4
det han va|a att hdltu.
^vå.tLt
Ao.n an en enAl.aden pA 19 båta\. vi
hade del.o.t in o^^ i nind.ae g4uppe4
ned LadaLbåL och höbit. I böajan
| 'ev 5p'LdnLngen.ato4 nteZtan oå'
iaano., fien aet aä1:tade 4na4t ti.LL

4ig

6edan bedätttL<nganna ho44ige441 Ab()tpunhten och t4itnmal aLgLLn.
._På lzuäLIen nådde vi Lavrd^ont, dä^
(
aoae dta.ghamp och o.ndtLo, huL täu-

Lingaa.

vi gich

Ln(tnAhdn^

och hoil Aå

i

He,LtLho.n4o.led.en

lLtL ön Btlohen,

'ntåningon
segel4äLl^hap na4

d,än NqhöpLngA

en

nqchet väl.Ahött hl.ubbhann. Dän hähd,e vL o66 ve4hl.igen vAlh(tnna. Bnohea
a

Kl-ochan 15 dagen e6ten vaL det 6atnLLng vid Alätpaiehen utan6ötL Sto)L-

tfilg

platÄ,
ndn ga,Lna åteavAn'un
.len.iLL.
ätL en

På BtLåvt-hen blev det

tt blåaigl

ned ne,Jn och dAha. En Vigg Ähönade

6totten och lich gå tiiL
6ii,L tL.panation.

0).eX.öAund

(

t^en edte4 d,etta 6!.LLl.ad,e
^utiqnet[,,
na d6tt oda. Vind,en bl.ev 6önlig, det
bLev vo.tLnaie. 0ch ned"an v4. hiind,e

Mijlh4et 6öll på och de (tl,e^ta av
oAA 1:ände LcntelTnotLna, Pä Pintd
gich 4heppa.llen och hana ahöx.dmii
tiLL hoja och bdlen 4n6ö41:,Lodde^
åt MLhaeL, 19 ach ceciLla 13. Ju

o.tt SvetLige i övaigt hade då.L+gt
aette6tenvädei bX.ev vi aILt bnuna|e.

det blev ju netr tpännande
van det att 4e on vi hunde håLLa
ihop L den i pone^Lnde v-lonnation

pieci^ lih1, .tjuAigt
6(tn v,L hö1t atl: det 4hulLe va4a..
sol och vaint, och 6äiAha bu)Ll,a4
på d,et vAlr.ändd bageniel:. Kane4c'17hd
va.n 6t'"tigt i bnuft.
Ho.lLAteno. vo.4

v^.d,

F

qrLudd,e.n

di| v/. 6ich ta 066 6öa
noto)1, Vi ho.de uaLt o"tt Al:o.\ta. på.
eil:L,LmLddagzn 6ön aLt vatLa
^Ahaa
på att nå Gotl,and och Fd^ö L dag6LjuA. K() paÅAbui4 850, |ch 6å bLtL
Jet Lväg på den 72 M Långa tuLen
tiLL Laute4A pä Fårtö. 1 bii,Lian bLev
d.et thal-atlgång, octr det hade uL ÅiitL'
UPP
heLetl: oÄÄ på genom o.tt
'unhta
,.e:iäLt med dLivnedel.
hLäppen,

mö,LhatLe

tan thulL.e v440. bevL4et På d.tt
Uiggenhlubben v o.rL i antö.gande not
Auto.tLno.^ ö. Pd natten Åaiahad.e-

det i

hodpLettetLa.de v.L vå,14
hanael.4-

6ö|näd i den väL..,nte4ede

^ä

ati Åa^tzn bLe.u 6ultt

acceptabeL.

(

öre/L^eglingen

Få.'",ö. vL yc+öval
pa4utetL . En d.el haae

tiLL

de vdLa ,Lo.d.Lu ap
rned aLg eAl. 6ungelcLade p.jLappaaa4eL, jch nA4 en
Ean Åno.n
u4 6in o$b1t1ade ^extanl:
låd.d oeh Ajöajuhetablcttea de!.ade| ut, ta d; pi\4ade d.et \ejaLt. L naggtLupen, |n1:e bata på batn och unodon.

l(

'ödögd.a, abägg|ga. och en anLng ontuflto.de 6ö^tiiide ui vid dQ 6i4a
bet,ftSbtLqggo\na L LautetL!. 0ch
6o.4nen tnod.d.L LnLe tina ögorL. vi44t
öto'La noto'L'
\)o,tL d.et A88^ ne.l
'in
åt aom Låg aLLdeLe' Lntill. fi'^al''
ta6AeL och o'ut.ogno 6e4.

del 4v e'ha.de4'
hattan pä bu66luten til'l' vLöbt!
llen tlet van det vä,11'. Sla'Lt hlocha\
8 pä notLgonen (|ch dteL hLochan I
vi^at Löb en

ttoio. e.shade46e'ten ned gttLl
ach nqhöPt
Lat, en hättlig
^allad
på
våtL
aödv.Ln hlzv toppen
^Q.gting.
Eöten natQa blev dct di5cudaaa i
nån,hen öven ltaul2a4na. Det vaa f '
Ata gängen
6ör'6tlttaaen till
0e^

^om
de6\a \ado4 dan5odo På Qr' of (näa
beaättvAg. sheppa4na och
n Lng

A

^antLlga
ua AaneL

nQ-C,lemnai 6Lch

notta
bevi^ pd mod, gott
cteh lzänpetneLnde vid
tilt G()tLo.nd.

hand

v.i-ggenz^hade4n^ dlpXof, aol
.t

jiinan'stlzap

öve4^2gt-i'nqQ

Dagen e6te,L hildadeA extLae,5
ö

n

Ldda.tLn

landA.to ho.nna , 4on undei Pintaa ledhiAAo.d.z 6pinnache.46 ach alach

ning

6öde46vet", vi JaL 6eth båta,L aom
tog (r44 ned ti-LL KLintehann på töd.,Lo. Gotland. En ut|lqht till- StotLa
KanLÄö ho.nn vL
va,L dag| o.tt

tt

eb.tä ed innan det
hu4a Pd ölandÄ

^ätto.
nct rttta udde. vi gLct i4 i

GtLanhuLla-

0Ä6 vid GotlandÄboLapi^. E6teh 1:vå dagan
på öLand Ä1ach vi in nctt $atttan
del och nådde vå'ta hen,'nal,anna'L f,\'
tetl bLa^d annat ett rnqchet tnev'
Iigt beAöh i v äöteiv ib.

vih oeh Lade
geLå AtadLga

bod.en.

Kolnatld.ii Lnna|o,t d.zn orono 6,1run(
sto LhLäpptn o,nLöpte Löho.detLn eitet
8n 6ia 5li'LAegl iag. Hän Aich vi. aa
6ö4aning on Det Sto4a Åventq,tar -

på hvAllen.

.aLoL

E

6hade4nA huvud^.tq^La

ldg 4tte4\

Lig,z\e tvä dqgat i Lduten4 ' va49a

tog hutt6 hot Lo.nd[o,Ll: Aon nddde| e6teh ca 22 tinnaL^ Åätld ned
den

äegel. och noto)1.
ALetä e6bede'L.egt-Lng b!'ev aldnig

jAhtig.

9LgåetaPletLna \) a't zagon
9

Länga. oen b!öd, 6ådL pd 6in

6hätL-

gd4d,^^egLing och på haua4egLing.
*änningen vqtt på 1:oppLn ne^t hela
l:Lden. )ch iiLL den bid.'Lgo int:e

nLn^t da ahichtigo. gito.n,LiateLna
J-., nägghvttt och 1ona5 BQ 1S91en .
L. ade,Lgot?r tbo pea loclaT 6Lar' bådP. bAnda och doXda 1:aLangLtL. jch
nän de hha|l:ehna
ia då
'amue,Lhd.tL,
bLLn det både noLigl: ach beLiho.nde
(",Levq'

Jag AhulLe viLia be\Atta hun det
han vaia $ött batn på en eaho.den.

brasot genan att presentera
eskaderses'Ligar. Det
-skad?at i Eotnnat.

^hlljaa

Eh

HeLQne, I I a4, VLqq

bU

somna?enE

blir !!i viggen'

Åi@tds Eskadem

baLnen ta4 hand on de qftgLe. Man
oftdnai LehatL aeh iävX,ingo.L ellen
bana LatoJL aig.

det bonne:' nånga na'tta ått'.(

''SO Noghtk?Uqeskadern söker sig södetut not

kallar ti föv ÅL.rndBeskadern fun komer att'stalta i Stackholns skärgård ach gå da öregtunds skarsård, ÅLaxtds ach Finldnds skörsåfi tiLl

nei änä

I

esTa-aetn

NAstad, Dtueftev aia xustari,Xorpo, KÖkar
ch Degetb! titl stockhotns lltte?skargåld.
s.rnlins 1).:d RöAbg'z i Stackhalns skä?gård
den 28 j'uni ach Did vöEsafi i öreg|rnds
skalsård den den 30 iuni fö! Cdole och
"resr.tds"a o-' eaa Di. fölia aed.
De1"t

13

juli

aDsl.utas eEkadem

eftet ett

par dagar i stackhalns utte?skävgåld'
Fö! kirte och öregrwrdsseglarna återstår
edol r 4 .drl i Jo oagot förs logs );s
genan vöd&i kanal.

GIN}]LUBBEN

Daosetcrpper.la kanner

att rata civka 25 M

Det kornev att fLnnas ltrymne föt Lata
sköad iiggedasar Lnksun tuffa tas aid ut-

sjösegiing, AtLt i tr-gggt och tverltgt

EöLlslcp ne.i narc vlgge segrdre.
både stavd ach snå kannne! att få

Balne

t";Ltfalle til.L lek ach stoi

vissenandcn

kow.e! sökett också sn:tqande ,td bras,al

nigo' ,t

t,

E-Bkgde_ry

u bövja! soi|natd!ötnnana att B gga

sig på'|..ifigtan efte! skönd strötar neiL
br'einnd/rde sol blir intensita"e.
viggenklubben ska'Ll här ge Lite fg" t1:Ll

FiinAl: i böLjan ä,1 det lite ddLig
bontaLt men eÅtei. nåqon dag 6öLja,t
na.n umqå6 nen ()ch på .LuLe1: vitt
alLa. De aLdLe (
nan inte

Happo.6

Runz

l'iggenes&'odern

Hejaa"nt,

'd( g; arra'. baria' p "ea.
t{ /+',

FRd"'rs.
*i'r'..:

Den @1dva

Kanl,skto&( v i4gens

födelsesta son ful'

Fö! Kanlsk?ona egkadern sker sanling den
12/? på ornö &1! oi !äkna? ned att oa?
tillbaka igen den 3/8 e7.7.er en tecka
senare orn du hat nöjl'i.gheter att ta
seneste? t7:17 den 10/ 8.
Den 25-28/7 ligge? de 6tora segelskeppen
i KalIskrcna itfö" e, de i sa't ??ain-

ing

Race

kallad SaiL Xall,skrana,

Då tnåste

viggenklubben rava dä".

Vi ha? tänkt ass eh

Lug11

segling

genon

till Xvakellmd ned besök

pd
Ha?stena och nånga ngsiga koäLlsttikar
dd? viggendLdall ka, snaga 6ig på tid
bTaso.n. v'i foltsätter sedan Dia Bö?ghaln, llaLnav och d.et ölänska altavet.
XpLs tictnopel den ganla gtdnepositianen

skargården

nöllo4 sDerge ach Do,no"l "n gång i
tiden nåste ai natu"ligtris besöka Lik-

son BLå Ljwgfrun (BLåkulLa enl sägnen)
Den 23-24/7 hoppas oi att ti kdn förcna
oss ned sg&usttiggarn tiLL tidevnas
viggentftff kmske på Iid!ö elZer karö
' B et inge sl,ärgöro. 'rttlEctma\s kan ri
sedan segla tiLL Katlskrona.

vi

happas att' ,i kan få cnslutning fvån
viggenseglate på astkusten lmde! seglingen
till Blekinge aeh hoppas också att oi k.tn
1o .. trdf! apd os-I.ts'segla?" rttl' VöatarLrik och tlalnaY.

Återcegtingen starta! santidigt Eon .]e
storct s/oppe4 ' Sa . Norls2toro- li
fölier den en bit på oägen.
Fö! de son skal,L L)ala tillbakd på onn
den 3 aug blir det nu lite tuffarc tag
ön på nedfäld.en. Någan nattsegling nåste
,ri lakna ned. De san inte behöoer Nava

dd Amö föftn den 10 aus fåt en Lugn

åtelresa karcke xia Cotland.

1,

500 distansex på tre ,teckor fömodligen
slöt ned bftinnande sal, de sto"a skeppeft
i [avlskrcna, festen son en viggeneEkader
al.LtLd ä!, någat att hd när oi skall genLida den Långa intem tiLL nästa eskdde?.
Eskddpvkon Ame

1l

MASSKORSBP'-

(^".

(
Adressändring: Fregdttvägen I2
i8l 5l Iäby

VIGGENKLUBBEN
(,

/uanium

XAPPSOCLIIiGSPRISER

Vl vill pä detta sätt

frånföxa vårt iack titl

passa på

län-nqt kappseglingsprier

rien

de företag

ti11

ltitidssetti.e "

08 35

ls 01[T

J060, 35J00!

På Viggendagen h€.de de

utstäilnin€

Vår stöttepelare när det gällex pjjser.
Yi stöttar tillbaka ned köp av tllLbehör,
ViASen er en i Albin fa'nilJen I
UNSKAS KOPAS

då

bl.a sålde, st joUar. På Sealing
i CitJnässsn vid Hannarbyhe,ruen den
- 27 ien, Etälle! de ut igen I

[årilvindsgenua ca 1J

uLL

TVÄTT
vÄHME
ENEFIGI

n2

La!6 cre64 TeL o4go/1o6tt

(

f'

TtrBY
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som

Vigsen6e-

1979.

Eki r l;i
de
80
24

stt

S

(

sALU

ior$eflel Viee, trllverkad -79

kanonsegel. Binolev, två revrad€r,

trinrev.

Pris

9r0

t-

(

OsbyV<ilundAB\/

Cenua

2, 14 e2, iillverkad -70

Cranseael. Pris 7O0rOsby produkter talar fö! sig siälv. Vår
llasse Svenssoi i kappseal.ko$nitien ord_

nade ned

ett pris från sitt iobb'

son

handlår rcd tvättEaskiner och dylikt.

tornfock, tillvelkad
Pris ro0: -

S

Eåkan l"rediE

-7?

'tel a'lr2/Il|
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