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ten nya styrelsen konurer att ba solr
nå1 att ytierliga.re öka EedleBsantalet, för att nöta ständist ökande
kostnader fijr tryck, porto o.s,v.
men vi trots det varit tvungna att
höja meoleo6avgiftcn lled 1o:- för
t9Bt.
Vidate har styrelsen att bevaka i(1ubbens intressen i Albin ]iarias konkurs, så att inte de !1ya ägaroa
trgl-öEeerr Vi8sell !är ciet gä]ler reservdelar o. s. v.
Vi vil-t sfutligetr pa6sa på att ön€ka alla lredlennar en GOD JUL och ett
Gcrr NYTT slcr-nnÅn.

Onslagsbilden vi6ar VigAarna !å

I'ChartietrAhlborg

av Christer Änd.6aE6on

ordföraltde

t4al-eö

ÄDRES

STT]TETT

att få rätt
i vårt nedlen€-

Oah hJä1p oE6 dämed

uplgifter olr
regi6te!.

DLB

Oberg

Kla6sn:innd: Kall-Ertk Ahlborg
Ärne Arvialsson

6aEt: Ufla-Britt

vi börjat ett nytt verksanhet6år iAen, klubbens 12:e, och
1ik6on tidicare år, ha! lråSra i styrelsen bytt båt, och där:för lälcnat
sina uppdrag, och vi vifl här passa
på och tacka för deras arbete i klu'
Nu har

l,ealar,aot: See! Jan66on

l,ealar.oot:
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Seaelsäflskap, ocb är tagen
l,iatroö

Förk].arin8 til1

adreasetilrette!!

1. MedllensnuEfiet = ViSgauEnerr för
ateE son irte båt VigS' tidigare
ViSg:lrllrllre. + 5 OOO.
2, BåtDs.rdll, för dleD 6010 iite hår
Vigg, båttfp och 6egelnuEmer.
,, Båtort, po6trunner !å deb ort
d:ir båten ba! he@ahaea.
4. 806taat6telef ottrultEe!.
5. AlbetEtelefoDauDae!'
5. I{a[n och aAre6a'
forts.

SKEPP

forts.

7. IDtrea6ekodl, bokBtäverra bar
följa.Eaie i lebörda
F = irtrssse för Kappsealln8
rr E6kaaler6 egl-j-ag
E= -l'r Tehiska TipE
!r ViDte!träffa!
" Båtträffar tr)å
EJäIpa till
8. PR i-al1ebär att du ha! PR-raatlo

f,=

-n-

När' du betalar aedlen6aygiften föt
1981 på bifogat inbetal.nin8kort ber

vi att du fö! i! ale äralringar so!
är aktuella. O[ du illte ha! lågra
ärdrinaar kan alu kryEaa i ruta!
"Ia8a :indrinaarrr Ded glöD iute att
skliva aa.0a ocb VlggouEner.
OBSERVERA

ATT

UXDI.U,N.SAVG

IT'TFJ FbR

t98l- /ir i\NtBAD TU,L 60l-. vi be!
dlA iildra på il1b e taL! i-uAskor t et 6
ba.kstaa. Å1la 6oe betalat leall.eEsavgift efter 1,/l-0 1980, lii.kra5 ba
betalat för velk6aEbet6året 1981.
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Byts båtar

neal

Flnns alet någon på ex. Västkusten son
under somnaten vi]l segla i Stockhofnsskärgård i en Vj.eg eller är det kanske

från Skåde son vifl upplevs nidnattssolen segfanales i en Vlgg?
(
I sanband neal Viggenala€eu frarofades ett
fö$1ag oo stt byta båt ned r6€on alulan
Viggeniigare. Redan nu flnns det , VigeenZigare i Stockho.Io soE gärna byter sin
någon

båt ned någon på väslkusten

""d". ""{
tern 1981. Är du intresserad av att byta
båt ned någon skriv €n rad tiU klubb-

InlOr varen har vi bokal röljande dagar på wasavarvet.
, -lsdae 21l1r It/2, r\/t och 22/)t.
I
' ".rda!e planerar vi en uteträff dea

t/6.

KÄ],IEI,SE

til-1 'dasavarvsträff on6dae 2111 kf.
19.0O på restaurang Tie l,ejon.
( ntt"nu gäst är Harry sjöbl-on, ske!pare Iå livräddåingslrrysBaren Gustav
Dah16n, sor0 koBmer att t<åeera on vår
skärgård och de6s proble!1 o.förde1ar.

vi får ]åna lokalen utan kostnad av
Xva g-utenberg, soo drive! restauranger'
och föreslår därf6r att du förläAger
onsdagEniddagen dit, och koliner redan vid lB-tiden, och njuter av god
llat i trevliet sä116h4.!,

Var liCeei din båt
.Vifken tid öaskar du byta båt

.

oBs

!

OBs !

I:ed oktobernu.Eret sv ViCAenbLadet

rofJcie ett blad från AlbiD i.:arin,
Eed erbjudaxde oE en Atbi! 29_
genuar för 650: _.

Vi vill

uplnärksa.naa Er

att

Erik Palsund
2t!B' 216 I)
:cl 0+0/ l6 09 7l
^lgqatan

st 0cKi-l0Llv1

redåktören och ange I
. Var vilf du segla

oBs!

URtSUI,iD

Reglomlt

varånn.....t'

den_

I)å
Da_:å!9 påEEar titf Ka}l6kr.onaviag,
vilket ÄfbiD liarin uppaav.
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HANOBUKTEN

Sdlvesborg:
PhiIip Håkansson
Vintervägen 9, 294
tel 0456/147 lI

Ählborg,l,j ungvägen 8 Ut)p]ånds Vä6by

KALIVIAR

Per-otto \,iafter/
Björn EDgdåhl

Eeager'

Jan LidEan

Bengt-OLov.Ekströe

]ona6 langha

Nits-custav !-ifssor

KarI

tÄn
I

lt

God

lut

och

Gott Nytt År

SÄR DO SÅTT DIN VIGG

?

bytt bort dir Vigg, ocb nu
seglai något 6tör.re, du vet väl att
du är väIkoEne! att vara kvar i
Viasenklubben trots att du inte
Dlr solL

t

te

ö

ktubberE nå1.

4.

88,
I 0480/719 59
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29

VASTERAS

Eeglar Vl-98.

Enl-j-gt stadgaraa är ViAgerklubber
öpper för al-la son vifl fr:irja

Cerde

Xalmarvägen

Ru

, ".4VLE

liö

Ja, så har vi haft vår första aktivl-bet til san:oans. Äv€n on det var trågan
on upptaAning av våra båtar, så är vi
igånA här nere i öresundsregronen. Vi
ska lörsöka LrEifias et! par Bånger i
vinter, för att planera aktiviteter
nästa år och lära käma varandra. Du,
son jag inte lyckats få kontakt ned,
hör av )ig. Vl viff ha rned så många
solo nöjligt. Du son har id6er titf
aktivit€ter, hör av die titl underteckna.d, per telefon elter brey.
Häfsnin€ar nrik ?alsund

Ka!!seqlinrsDriser s.tt hänta
I.öljande pristaAare i Viggenserjen
I98O har pri6er att a.vh:i.nt€ på nä6ta Wasavarvsträff efler hos Charlie
vigg 5r4
605
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CST6fiTAKI]SIEll

Sven
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Friman

Barkrö Bygata 79 E, 125 gO vÄsrrnÅs
teI 02r/525 50

VERKSAI"1H ETSBERATTELSE

Tekn

iska

Koomi

tt€n

Kon'ni tten har uppgjort l3 st
r"lniit" tio.. som utsänts till medIenvnaina. Ett antal ritningar, erhållna
erhållna
frih ier aråhåft, har tillsamrans med tidigare från xarlslronavarvet
ritninoar inordnåts i ktubbens ritninqsarkiv. Vissa ritningar har mot
kopierinqskostnad utskickats till de;edlemmar, som så önskat' Korrnitt6n
hal ånsvårat för program,Tet vid en vasavarvsträff i stockholn och därvid

Tekniska kommitt6n har sar'Tnanträtt 5 !ånger.

fdr Vjqqenklubben får härtned avge
för arbetsåret 1979-ll-01 - 1980-10-31.

Styrelsen

föl jande verksamhetsberättel

se

(6anna!€ättlxing av styrelse och ko&nitt6r' har av utrynnesEkäl redigelats
bort.!u kan fiDna des6a i tidigale år.av viggenbladet)

info.merat och beivaiat frågor

otn

plastarbeten, höstarbeten, elinstallationer'

riiilåiriioiiutr."ing etc' ionrnittbn har analvserat den.olvcka, .som inträffade
.årii"å" tizi, då en-Vigg gick emot en hö9spännings)edning-och inrdrt varningsnotis i klubbmeddelande.-Könmittcn har späciellt atuderat lanternefrågan för
viggån mot bakgrund av de nya bestänLmelsärna. I övri9t har lom'nittån bistått
neäierlrnrna meä råd i diverie tekniska frå9or såsoo uppallning' notorer'
värmare etc.

Kl assnämnden

an4Lr!!!r

ÅE

yr999rq" s""_UZq,Egq

(

I samband med Viggendagen den lO november 1979 firades också klubbens l0-års
iL,bileLm med exfiå tesitiqt proqram i l"lilitärhögskolans lokaler i Stoclholm'
inliat traditionen öppnadäs Viqqendagen kl 13.00 med årsmbtesförhandlingen
vareiter fölide prisuidelning i6r känparna i Viggenserien, bejublat fdredrag

av Hara'ld llo"berg över ämnet'-Ankare och ankring", paneldebatt-om hur Viggen
skali seqlas, esladerseqling, bytesmarknad, utställning samt slut-

"o"ntlio"n
tioen ti lg.oo -

01

.oo middaq rned dåns

Under verksamhetsåret har

för 90-talet

personer.

avhål'lits'll protokoltförda

styrelsesammanträden'

IcqEus-!
Antalet medlemrar vid verksamhetsårets slut var 570 mot föregående år 577 st'
Fkonomi

Klubbens ekonom'i framgår av separat
l'1-"d

I

emsmatri kel

tryckts i en upplaga av ca 650 elemplar och har

åiitritr"*it

samband med medl

enrss

tiil

klub6ens-medlennar samt
kapets tecknande.

till

ihärdiga arbete har resulterät.

under

nva medlemmar

i

(

i att

den 30 november lö29 åntogs som xg&sd i Svensl'a Seglarförbundet'
klaE6för.bund
Kappsegl ingskornmittCn

Vjggenklubben

årets fdrsta kalla månader, i sanband med Planeringsarbetei, tändes en
kappseglande
i;;h;p;"i"4 om en särskilt stor kappseglingsverksamhet hos.våra
viooiill roimitten förlovrade sig dä;föi i regelkännedom vid en sammankomst
soå'år.anqe.ades av SvensLå Seglarfiirbundet. SSF informerade bl a- om föri frågor
tr"aåii-"ig""ii"tion och till iilka kontaktmän kl!bben kunde vända sig
i
iö.å"Jå tåipr"gii"g. I och med att Viggenklubben nu är klassf,drbund måste
Vid
;;;;i;; iiii kippsågting anses tillhö;ishet i båtklubb-anslutenomtillde ssF
i viggenua.åni ti.tu waiåtrårt infoimerade kappieglingslommitten bl 'a
Under

serien ingående seglingarna och gällande kappseglingsregler'
i Viggenserien, Lidingd Runt, inlom ett rekordTitl årets första kappsegl'ing
ingens genonförande
å.iåt-""iir un.atniniä" I zo-st viöiar. Vid tiden för segl
i;å4" t"ua.t arbetsk6nfl ikt, varfö;-de Viggar son lå9 innanlör HanmarbyslLssen
och inte heller Lidingdbron blev öopnad- Det.blev för del"j-li"u'ri.lrttua"
iåqarna att seqla runt Lidinqön ett extrå varv' antingen för'e eller efter mål-

gåig, beroende-på respektive seglares

n

fledlemsmatrikeln har

j;;j-f-j;il

resultat- och balånsräkning'

Klassnämndens mångåriga och

henmal'an'n.

Mqqenserien ingick sex seglingar. därav två distans och 4 bankappseglingar'
Vio:ai lrin andra re"tioner saknas på \alpseslingsbanöni llisse Tidner, i Vigg
(lass2si-GÅLÄl1A, seglade'hen segern i b:de Klassiästerslap och viggensPrien

nästerskapei höi1s även

i

5, i sanband-med Segelbåtens
S0LtAD0 ned tieibesältning -

åa på Stora Värtan, bana

öåS.-ii viEg." kämpade om förita placering, därav
Ulla Britt Ahlborg var rorsman.

vj ggenbl adet

tio klubbmeddelanden utsänts ti l l medlerrunarna'
och annonser'
iäii""åii.iii lii-rÅå1"*u.nu klnnat införatillmeddelanden
viggenbladets utsäldnings,i".i"å'i""å"i0.ål' r',ai uiaragit ekonomiskt
iå.iiäa- iääi",ilaäåruna" ni 2 har trvckningen av viggenbladet utf6rts av
AVTBE-tryckeri erna i Stockholm'
Under verksamhetsåret har'

t

Kl ubbmöten

och famj

ljeträffar

Besie! -9!eq !be lE

I

siu träffar ägt ruo på wasavarvets restaurang Tre
t;äff har avhål]its i Näsbyvikens Båtsällskaps hamn. Uver föliande

Stockholrnsreqjonen har

Iejon och en

det förelästs och diskuterats:
vi Vigqen", "Varfdr finns det så många Viggentjeier som är ruffseqlu.ä", "s.jösai6rhei" med bl .a. nedverkan av ;iöpoiisen, "viggenhistoril" av
Pei Brohäll,-'Fskadersegling", "5å riggår vi viggen", "Plastlagning och Teknisla
Tips" sarnt slutliqen "Segel och Segelvård"''
teman har

"Så seglår

6-

7.

Vi

dare har

tre skär9årdsträffar

ngstträff v'id Skogsskär
Mi dsomiarträ ff vid Lådnaf'låden
Augusti träff vid Säck
P

i

arrangeråts:

5e4!Op

under arbetsåret har samköp fdrekommit på följande til.tbehör:
Seqel från Ingenlar 3odin9
Spi nnakerutrustni ng
Värr.rare l,Jallas 1400 14ini

ca 20 båtar
ca 20 båtar
ca 9 båtår

8-ee!e!-Yi:!!e:!e!

I

tre träffar avhållits. Bland annat har nan studerat
segeltillverkning hos Bruce Banks Sails i Askim. Långedrags segelsällskap har_
under fdrsommaren och höstkanten arröngerat sammanlagt 10 st poängsegl ingar, (
i vilka viggen seglat sorn egen klass- I genomsnitt har ca 5 - 6 Viggar deltagiL.
Dessutom har flera viggar deltagit i "Tiörn Runt".
region Västkusten har

Radiopejl Radiofix

ot llini Seacourse
PR- radi o (Kråco och Zodiac)

A!topi
Vi

I

ggentröjor

har ävel aktualiseråts fiir teaktrall, toalett, sprayhood r.m. Intresset
har eiiellertid varit för ]ågt fijr att motivera samköp.
Samköp

89s

I

i9!

-!e!q!!!!e!

träffar ägt rum i Karlshamns Segelsällskaps klubb;
I samband med vårträffen besöktes även Karlshamns segelmakeri. Sista I
helgen i juli träffades man i Hällevik hos faoiljen Rehnström. Den planerade
region Hanöbukten har två

stuga.

kappseglingen kunde

inte genonfdras p.9.a. hård kuling.

begagnade

Viggar har presenterats

i

Viggenbladet.

Eskadersegl i ng
kronaeskadern "

I region Vänern hår man avhållit en vårträff i llariestad och en skär9årdsträff
vid Lindökroken. Under året har man kört B poängkappseglingar anordnade av
tlariestads Segelsällskap. Eftersom ca 5 Vj99ar deltagit vid varje tillfälle har
Vi99en itåtat som egen klass. Även i Torsö Rlnt startade 5 Viggar i egen klass.
8ee!er-(q lTqr

inget att rapportera.

89e!e!-!ir'!!9fi9

I

ig riktprislista fcjr

under året har två eskaderseglingar arrangerats, ,'Ålandseskadern,'och,,Kar1s-

899isrr-Yi!er!

Region Kalmar har

Årl

region Västerås har 7 Viggar deltagit

i

',,1SS

(Västerås Segelsällskap) 24-timnars-

segl i ng.

8esi9!-P19!-,td
Regjon Uresund har tillkonr,nit under verksamhetsåret. Verksamheten har startav
upp av Erik Palsund i tlalmö, Viqq 834.
\

Älandseskadern, bestående av l3 båtar, samlades den 29 juni vid Rödlöga. Besättningarna utgjordes av 26 vuxna och 23 barn i åldrarna 3 - l6 år, Från Rödlö9a
gick seglingen via Arholma till Ätands och Finlands skärgårdar, varvid bl.a.
H!sii och Kökar besöktes. Via Söderarn och Stockholrns ytterskärgård avs lutades
eskadern den 12 juli vid Gisslingö.
Karlskronaeskadern samlåde hela l9 båtar till den fyra veckor. långa seglatsen.
Efter samling den l3 juli i Kolnäsviken vid ornö giak färden via [andsört, Gryts
och S:t Annas skärgårdar till Kråkelund. I Kalmariund fick både ölands och fa;t_
'landets hamnar besök av eskadern
innan Dålet, Karlskrona ned Sail Tra.ining Ra;e,
nåddes den 24 juli. I Karlskronas handelshamn defilerade Viggeneskadern fiamför
de i Sail-Training Race deltagande segelfartygen. gtt ttertåi tidningsintervjuer
gavs av klubbens ordförande- Till och med Sveaig?s Radio bevakade gönorn ,,båiradion", eskaderns förflyttningar. Efter flera iagar i Kar'lskrona gick henfärden
vja bl.a, Utklippan, Kristianopel , Eorgholm, Blå jungfrun, Kråkelu;d och Nåttarö
åter till Kolnäsvilen där eskadern eftÄr en avslutningsfe;t !pplöstes den 9
augustj.
Uvri gt

899i9!-!9r-d

I

Under året har rekryteringsbroschyren omarbetåts och
1500 exemplar att utdelas till presumtiva medlellmar.

region Nord, saknas regionombud sedån Tonas Lindenau avgått under året.

8esje!-g:!s9!9!s!!el
I

(

region 0stgötakusten saknas regionombud Sedan ove och Kerstin Svensson av-

9ått.

För att.öka känslan av samhörighet mellan klubbrnedlennarna har
framtagits och til lverkats i 300 exemplör.

försök har

Två

0xel ösund.

8es!e!-qivle

I

reqion 6ävle har man under våren haft två

planiäggnin9 av "Älandseskadern". Man
filInvisning m. n.
8.

träffar

huvudsakligen inriktade

har också planerat något höstmöte

på

tryckts i en upplaga av

f"'f

rned
Ka

t

11-Eri k Ahl bo

0rdf-

/,*,- hnL*t
Karin

Skoql'una

gjoruatt starta

en ny region

i

ei

klubbvinpe'l

onrådet Nykijpjng -

k"^4;#*,aLK1nry^^lÅ1",,.
lr6emar Lindqre(*

(kå
9.

ÅRsREpovrsNrNG 19Bo

ESKADER-8I

BN,ANSRiiKNT NO

TIILgånBar

Skulder

Kåssa

I.293 t5o

Lev.skulder

Pg

I.OoLt33

lalånserad

Bänk

7

LaBer nålår

.922.A5
22O

r-

dekaler

L.239

t-

strykdekaler

1.,i+bl' :80
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Viggerklubbeds Stockhofns region har
under sonrarna anordnat esladersegfingar, son ni har fäst on I fö.egående
klubbneddelande!1. Vi soD har varit ned
kan verkligen rekoEnendera denna for[
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sormarens eskadr:ar,Hör av dig ned försfag tifl nå€on av nedanståetale per tef.
eller skrilr en rad till ktubbreataktörea.
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ViA8eDkf[bb€n koemer åven i år att Ea-dköpa se8el oa iDtre6se finns hos
ledlennarDa. teve!åntör i år är Str.ijebelAs Sege]-nakeri ÄB i i.kerEbersa.
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yikande
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intre6Ee för saÅrköp, idfö.
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Nya medlemmar
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