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Sekreterare: Tomas Berggren,
Fregattvägen I2 Bv, l8l 5l TäbY
teL 08 /756 52 69
Kassör: Karin Skoqlund,
0rrstigen 73 l5O 24 Rönninge
teI 0753 /547 ' 67
Ledamot: Ingemör Lindgren,

Klöjevägen ll,
tel 08/758 ll

181 l8 Täby

99

Le d amo t: Stig l'loren,
Lövbergavägen 20, ll2 00 Saltsjij-Boo
tel 08/747 8l 00

SLrppleanter: Sven lansson
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,grid Arvidsson, Vegdbackcn 22'
185 02 0skar-Fredriks Borg,
LeI A7 64 /36I 13
Björn Söderlinq Storbergsvägen 21,
l4l 4l Huddinge ''
rl 08/7ll l4 70
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varje månad. llär du skriver,
vänd 85 mm bred sPalt.
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Ljungvågen 8, I94 00 Upplands-Väsby
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: Folke LyselI

Nyckelväqen 18, l9l 49 Sollentuna

tel 08/35 l7 53
samt: Håns Sve n s son
Utla-Britt Ahlborg
Åke Huttusott

Tekniska kommitt6: Ingemar Lindgren
Klövjeväqen 1l' l8l l8 TåbY
tel 08/758 3l 99
samt: Harald A-son 14oberg
fliIs Hummerhielm
Bengt -0lov Ekstrdm
Rolf Eriksson

o
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BAN BBYGGA

SKEPP

iiu duggar undren tätt.
s€dan si6t har vi fått reda i,å att prerien :å Vig,-€nIörsäbid.en glg4E med
5 %r ett re5ultat a.v den låga skadef,rekvensen på våra båtar. Låt oss tifl6aru0ans hjä1pa6 åt att hå11a prenien 1å
detlla nivå, ell-e! hefst tnnu 1ägre.

s.0, S. VlcGErÄG4kE

Är du ra€dlei: i sjöräddninfsså:11s]raDet?
.las6å inte I
,Ia, då til1hö! du twä.r huvucdefen av
sven€ka båtäsare.
i;då fijrväntar du dis, att du sj:ilv
din b:t shalL rrdCa6! or. cu r.";ar i
6jönöd i någo! form, elfer hur ?
Rins in ditt necfer06ka! ( jjt-/ir
)
tel. atl/ lt
a9
"2
S j ör:iddning66ajf

Du 6on har din Vigg förEäkrad i andra
bo1a6, varför är du n€d och betalar fö!

Ekador, föror6akade ae då1iga konstnJl<-

tione! och ondönesfösa båtäaare?
sprida informatioD on Viggenför'säkrineen r till alla
Viggenägare utanför klubben' borde vi
ju raskt kunla fördubbla iaedlellsalltalei

O

l5ka},et

skräddalsatan t

On Viggenklubben kunde

(

41r 16 cöteborg
.

På båtnässat1 i Stockholn stittte Jae
ihop rded fLera Vigge!ägarer som ned
tindrand€ ö8on k-tättrade u!p ocl ner i
fina segelbåtar' och jag fick st!änga
till6äee16e! att eena6t eå hen.

Iiä! du tä6e! detta nr. :r det bara en
dryg llårad till siösättning, 5å håLl ut'

förs tärkning
StyreLsen vi11 undersöka intresser för
en sats för nastbalksförstärkning ti11
Mås

tb alks

(

Albin Viggen. 0m det finns intresse 1åter
vi en firDa ta fram satsen enligt vårr
tekniska tips

som

beskriver försrärknina

av nastbå1k i albin Vigsen.
Ring eller skriv ti11 redåktionen on
du är intresserad av en försrärkninas-

SeSlarhäl-6ringar
'rCharfierJ AhlborE;

3.
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A) I

Lej on.
L

AO

I

Denna gång

I.]DOI,1L

29

som

vanlist

1900

Resturane Tre

komer Vi gAenkons truktören
att berätta oin hur Viggen

PER BRoHÄLL

blev Viggen.

vi får

1åna lokalen

gratis

men Eva

cutenberg som har resturangen hoppas på

:e:;ell,1aliarna Inj]/ar ;;artsson och
lijoll Xnutsson har lovat ati visa
']rur rnan tiflverkar s e,:e t.

att vi äter onsdagsniddagen där. Det är
oånadens trevtigaste niddag i trevlist
vigsensä1skap.
oss
KALLELSE

Adressen äx Verkstadsvären Äskin
(Sarx]lå adress som Catanarin

TILL

WASAVARVSTR?iIF

onsdågen den 1614

At)

kr

APRTL

på resturang

1900

TRE LEJON..

Tenat denna gåna blit "Att segla eskader"
En presentation av årets eskaderseglinga!
"amL bilder Irån Iörra eskadersegl:ngen.
på <vällen komrer vi aLL
SoD åvtala oD 'uLning
kappseslins inför den stundande

"'\

//l
"-\

Lidingö Runr. vi komer att bevisa för
dig som inte kappsealat förut att det är
enkelt och jätteku1,
onsdagsmiddagen äter vi i viggensegla-

\

notiv för
arr fortsätta och ]åna ut 1okålen aråtis.

sälskap och aer

tr\\

l\

EVA GIITENBERG

l]At]CBUKTEN

Philip Håkansson
Vinterväsen 9, 294 00
teI 0456/ 147 tl

r/,, /- 1..,

VAI,{E RN

l!ruväqen 17, 542
Lcl 0501/188 5l

\

SöLVESB0RC

NORI]

llune {iklund

AO

.IIGGENTR}iFF Fredagen den

Tomas Lldendu

I.IARItSTAD

28l3 k1

Hovrättsgatan 1t' 852 l4
tel 060l II 64 96
UST(jUTAKUSTEN

o!e och Ker stin S!ensson
i"nuqa r.' 21 , 582 66 L lrlKdPl
teI 0rl/l5I ll1

VÄSTERAS

-0lof F riman
Bdrkrö Bygata 19 E' 125 90
Le1 021/525 50
Sven

VÄS

GAVLE

Ulf Karlström
Solröksqdldn L0' 802 l0
tel 02 6l IOI 617

SUNDSVALL

1900

PLATS: "KAJUTAN" Marieståd.

CÄVLL

T

LRA

och vad beror det

På?

"Char1ie" Ahlborg inledde ned att undra
över varför det ko!''ni t så få deltågare,
endast 35 deltagare (fömodligen det lägsta
åntalet hitills). Beror det på att det finns
Dånga nullisa Dansgrisar i vicsenklubben
sou inte vågar skicka hit sin frr.r/motswarande erler sjä1va inte vågar komla. El1er
är det nöj ligen så att det inte är nåao!
stöire probleo a]ls? Ellerär det ett så
känsliat kapitel attnan helst avstår från
atE ge siA in i en diskussion oD dettå?

"charlie" berättade sjä1v on ett ti11få11e
son ledde EilI att hån själv blev en nindre
gapig ka!ten..,.Man närdår sig bryggan

för ansörina. "cha!Iie" står vid rorkulten och ropar åt sin fru u]1a-Britt,
...Ul1a-Brltt tycks inte fatta, båten kan ju gå på e1ler är hon rädd för ett
litet hopp...., Hoppå för i h-vete:......
U1la-Britt ilsknar rill ordentligt och
hoppar...i vattnet och simar ned taEpen
i handen frar0 tirl bryggan, Det var flera
Deter kvar ti11 brysgan. Snopet va? Det
är svårt koona isen ocb hojta lded sama
friska nod efter en sådan händelse.
Ingenar Holnströn berättade därefter on

NC

S

KALI']AR

(arl Cerdchag
Kalmarvägen 88, l8l
tel 0480/719 59

för träffen den 6 februari va! "vårför är så Dånga vissenfruar ruffseslare -

Tenat

hoppå!

Sölvesborg:

€4-.d.

Fröa WASAyeRyEt

00

I(AL14AR

sina funderingar varför övrisa i faniljen

inte tycks bli riktigt intresserade av
segting. Han prarade på etr Iättsant och
kåserande sätt och tog fran nånga tråaar
ti11 varför det är som det är. Därefler
pralade vi i mindre arupper on olika

frågestäILningar. vilkå situationer är det

särskilt stä11er tilt problen? Eu!
beter si8 han och hon? varför är uppdelden är? vad finns de'i(
;:';:.::::1,""
soD

fötbättrinSkvinnan
att
ar
ått
sjä1va
ta
ska1l få bättre roöjllsheter
ansvar för seslineen utan intrananing r(
den egna gubben.Bästå sättet var förEodligen
att tjejer får lära sig tillsamans. Byta
Synpunkter på hur Dan skål1 nå
kreLsade kanske fränsc oD

kapten någon gåns ned en ånnan besättning
kan också vara ett sätt. Mannens alltför
höeå aDbitionsnivå att se81a fort och brå

i förhå11ande till andra båtar och räddslan
för ått göra bort siA , nedför sålotidiSt
nindre nöjligheter för övri8a i besättningen
att på ett positivt sätt ]ära si8 roera on
seglins. - Björn Söderlind
Den r9/2 v* det daA6 att träffaG igen.
I,å kvällens progran stod 'rS j ösäkerhet r' ,
och från SjöI)olisen korx därför culrar
Bentt6son, Rjck€rd Ågeroo och ConnJ ,
lJun6 för ått be-al,ta oro sitt arbetej

Vi fich en intres€ant redo6öre1se konpletterad roed diabilder on hur €jöI)olisen arbetar, vr,l de har för 'rlrustnit
vil;:a urp.:rsA de kan rålca ut för' vad\
vi nöjesseElare oftast aör för fef m.&.
l,f!er kalfet fick vi se den nyproducerac]e sj6räddninesfil!]en I'Resans slut'r
'
soe visar hur 5jöräddningsorganisationen klarar av afla tänkbara upldtag' oct!
vi fick oss en iankest:iflare, on hur
det kan 5å när otu.en eller ondöne61öshprer. lar öv e.hand eo.

övtt!IkT
F{I8

Lrv

tR

AppA,rATLn

SAO IOPT.]L INC

Pejling not radioryrar är €n iör oss
s€q Ia!€ iö rt rä flI iq metod, användbar
även i mö!ker och dimma. FrånföraIlt
'komner deo ifråqa då vi inte ser land.
tn.3dioapparal
som skalI användas för
.:o.n p6jlrnq nåct€ hå en r:/Lninqskäns.liq antenn, i vårt falI vanlrqen
Famantenn föreen 3.k. ferrtlantenn.
komher ms.a säLlan på nöjesbåtar. AFpa.aten måste vidar€ va!a utrustad lör
'mot.tagntng på 1ån9våqsbandet. Dan nåste där tåcka i varjs lall frekvensområd€t l!ån 2e5 tiII
315 kHz (motsvar arde v'.91änqd: o ,''. lsL l0q0-a-0 m .
HeIst bör d6n dock qå !pp höqre, i-il1
41a k1z (?JA
annars kan män int.e
p€.j1a not t,ex.'), en vid 0sle.5.jös€qlin9
så bra .adiofy. son Cotska Sandön,
re1 50- ,!11 'usl. -Lq lo ,åd ooejlinq kan vä1ja mellan apparater av ol.(å rtp och i qql o- l. pri.- i9e.
Fbrr var d€t rätt vanligt att re.Lativt
billiga
trans is t o rapp a!a t€i lör van.Liq
radiomottagning hacle inbyqqd lerrilantenn ach lör pejling till.äckliqi
brett lånqvågsband !roLs aLt de i.te
alls va. avsedda li.ir pejling. De kan
mycket väI anvåndas härfö! om man p1åc€.a. dem på en sktva som kan rotera
och som är komFletts.ad hed €n cirk!Iar vinkelskala g.aderad 0-160o. t"lan
pejlar då genom att vrida h6la appavinkel
raton och mäta peJl.iklninqens
i fö!hå]lands til I båtens ]änqd!iktninq. r,'lan adderar sedan därti-LI d€n
av båtens sty.kom'rass anqivna k!!sen.
Tyvä.r har näsLan inqa av d€ nu modern. irdr.; tor"ppårdte!nå lånqvåq band sorn 9år !pp ti11 det aktLrelIa
frekvensområdet. llationals typ RF
.29AO ät en av d€ lå. Den bör kunna
arv6nddr fof te,,rng. Jes vdrre Jden dyr, ca 1 700 kr.
Det har funniis och iinns kanskB alitjämt kvar hos en elI€r arnan.adiohand Iar e, troNs att tillverkni.qen
för
upphö.t, nå9ra t!ansistorapparate!
vanliq radiomottaqnin! uen avs€dda att
också hJrilpligt duga rbr psjling. De
är därldr utrustade med €n vridbar
ferritant6nn
måd vinkelskala och stt
tillräckIigt
fr ek vens område på långvåqsband6t. Det är NITAcHI typ Styr6.

man (KN 1170 E) och NATItINAL CX-400.
De nar legat i piis.Läqe 400-500 kr.

modellerna har ut9åtl u!
prodLrkLionsn har oan ibland kunnat
ere Dld. tLII 6'Lca fo!del..kti9i pris. De har sålts i vanIiga .adioalfärer,
snarlikl konstruerad är 6n japansk'
peilrnq avsedd raför kvalifice.ad
dio av nåqot störrs och t€kniskt mera ulveLkLdd LYp, ren n.t b€Lecr.. rgen Dr 2000 A. uen nå! sn Då översidan mon te.ad vridbai antenn,
mycket bra vinkolskala och såväI
höqta1år€ och hörtelelon som signaIs!yrksnäiare, därsmot inte egen komFass. Vid pejlinq med d€nna apparattyp använd€r man, liksom vid do nyssnämnda, styrkompassens ku.sangiveLse
då man best6mm€r den siikta bä.inqEn.
AFparattypen ]i99e! i prislä9€ omkrinq 1 6tl0 kr.
små appa5å ha! vi en grupp .elativt
enodrL dr dv, edda ror pejIinq. De har egsn kompass. l'lottaga!4,
antenn och kompass utqör €n €nda snhel som an under pejl -aqsn hålI€r i
handen. Ndq LaLare och siqnal-styrkedrd!B frans €,. AopataLsr 1åsLe qö.as liten och ]ätt för att kunna hanteras. Man får därför ei stä1Ia lö.
sto!a anspiåk på den. På måttlrqa av.-ånd f!ån radroryrarlå qår peJ.tinqen
dock hy99Iigt. lvlan vrid€r apparalsn
ti11 d€ss man finner mlnim!mlä9si och
avIässr då bäiing6n direkt På kompassen. Till dsnna q.upp hö! nADI0FIX'
SEAFIX och 5pA[E AlE. Derås pris ligq€r vid 50!-1 000 kr, varisland€ €fte. utrusinrnq, konpasskvaLitet e!c.
En mera utvecklad men också väsBnlliqt dyra!€ apparat av snarlikt sLag
ä. APTLL DDf 100. D6n kosta! 2 850
cenom at!

En annan typ av psilapparate!

har

till
skillnad F!ån rör€9ående qrupp
lerritancenn och kompass jämt€ !sqlerinqsorqan och ev€ni! e IIt si9na1siy.kemätars samlade i €n seParat
enhsr so-r nålles i nano€n och är
dsn sqentliqa mottagakoppl.ad tiIl
rsn m€d en ca 2 n IAng kabel. sjäIva
-oLLaqdrdeIen håI-eq dlILså inLe i
handen. Fö!del€n med detta sYstBm,
jämfö.t m€d d€ röreqående' ä! att
€fmortaqa.en kan 96ras sffsktiva!6
te!som man int€ behöve! ia så stor
hänsyn lill
vikt och volym. r'lan kan
utrusta d€n med hö9ta1ai€ 6tc. Ln dBl

apii rrrLfif

au !eiaa

c

!la!

s. c "l rl-.
de,, !cl, i;i. d;iri!enon vi.la.e anv;indll l- ..na.
Ljqtvii l:,.,je,,5a farrelar iielalå5
qenom ei-i rrti ire rrri.,. 5om exefFpl Få
aFlra.aLer av rlerina iyp krn n; .nas:
L0-KATÄ (l440 k.)j DtiitK (4 rril k.)
och 5AlL0fi (r 46t k.).
Fadiopejlappa.at.e, s;il jes i reqel
irlte !refom radioaff:jrernz !lan qeo.d.
nom ållilr€r
soh för bårtillberrö!
Iblrnd ha. man ni,qcn Lyp henma. ulia
är man tre.edd atl i,å b.r$La1.Lnin! t.a
hen trper soo elte.friaas.

9öadag

r

Eskaderalnne 79

I fcbruqil

iin gnistr. nde l<a 1 vi-'1te|n rrgon.
Diirriorna liager t;itt bcrt n.t
I'iuskölan.lct. len svag,: morconbri.,.r 1äLtar" u ^ la-rcsr,å-eL.
90lcn lovar att titta frern.
li -.r:rti!.ag
-.t,dn
- vi
t.r iisr..r-,. Ått grgla lrin äver
F. -.a,1 1, , i,q"is
s.'ra
vlrlterdat :;r inte ft' -ekin. liär i viL..n, i t na en n.l]'n
I,i2sl(:i 1ch fastlåndet, r.ittade
vi "frenne',, sc,)1 vi f ir:ilskide
.t..1 e.. ."(1...
.^s i. !t sa'lrc
ilu litger -ricl ivert ckt r' håmnen oc! bidar tiden meC.n vi su9ar fram och u^.1ever sealatser
c )r v rit,
:raa te roqlu.en så lätt hoi'l var nå ro.lret. - seg1in.:e:1, till
h.nimaha].ner-]. Den underbe.la !of r'-oa stirnardegen ned
51:r hirr"el ocir sn,1 1:itt lrlftussar l,är ocir var, hå v:lq hen i 1agcn bris öv.rr liwsingcn eit.r en
lyckad esLa.jersecl in r. Sr' reIDIarkl Ii , ar vaLLrlel - ja,
även detta äa Horsfjä"den f.st i
en annan sl<ennad. Hä:r tch d:rl
finns det snå krusiga vågor eom
.L lar'ror
vi',
s; ,d s.j
:'rost ]rär dct blev hats trir eti
ta iiver. l:en annare r<änns det h:irligt när vi får nedvind ocj: det
b,ara ir att sDäina ut arnar"na ccli
e-la ttr, rpc . .^a 4\, -.,.1
i scnris Vigge4rråt 659
Akire
7.

anRililto

tattåaaa

t

5I L]PF IlI-D KNAFTLEDNINl:AP I
på J lera !t?ilIen t våra .kairoi.da! är
k.alLledninga. drrrrna iiver s;nd elle.
vika!. Ce! ä. uLono..lcnLIigt farliqt
-o uf: ld-n,n Jdr
r\ ., ralr
de,., lr a h iJ ::r .odn olt rosten k.n nå uFp t;II och s1å i nåqon
av de spänn!nqslijrande Iillorna, Stag'
vant, ofLa5i också mantå9 och pulF its
sant ieLaLlna.ter komner då under
sFilnni.g efterson de no.må1'" inte har
e'vatLneL, DeL
'{ le.ldnid t nl"(t
(
I
ll
:v:lrrl-oL
dLL ta må '
be.örin9 hed dossa deIår och samtin-rL ,.d 1 ,.1 lpoa iLi€ lore.,"l ior n;r
ner i vaLLnet, L.ex, no tor, 5jövattenp!np, avlor,psledninq, 1.99 elter kdlför !it nar år.iedan hände en otäck
o-lycka ov detta slaq i asigötaskä.qi!den och i somras inträffade en ny,
denna a.rn9 ned en Ji.tg nura Alm.ta
v1d VJdda. Jrcla hånde15c.na sluLade
ned dödsfalI
Taq aldrio riske! av dettä slå9, ;läkoavna med åti var ie kraftledniljq'
Du måste
sett sF:inning å! livslarliq.
veLa aur hoqL o-n aä- L , L.c/er ov-r
vattenytan. fö.växIa eJ detta mått
med d6n uppqift du har om din masts
lånqd. För albin vi!Sen år nastlän9den ca I n, nen masthdjden öve! vattnet ar en Lrra bit iiver 9 n. Cldh inte
J L -.nd, .- L:nqdn, ..dLuaa..nnen
a'tLol Pl._1"-a.n
Lro , e1 e,ler
i
t o,t. r .nd. reo. I Lege 1dr au på
1liqqen noq en hojd omkrinq 9,5 n el,

Besök på B1å Jungfrun(B]åkul1a), Borgholn

^69NK&[16,

\.*'.*'%

Vårån nattham.

Iöster€iötlans skärqård finns det
så många att det ä.r svårt att
välja,men en något extra är Långa
Iilssiös V sida lI58i19,6 0I6'58,2

d.t är en väl sl,yoC-d nalurha@1.
-..-Lr f;r 'ÅAelbns 'yr gål- m-n in
mot ö Örholmens s spets går sedan
S vart, lasnupp för sten om baboral
vld runalningen,6edan är det fritt
fram b-t vä:j1 p1å,ts eftef eset
p-)vdL _
cjn sk -mål . (v, tn r t i
fiske förbjudet ) .
Iör att lnderlätta för eskdernSo
s:inder vi information on Österrötlands sk:irgård,liån lrkösund
ti1l Kråkelu.rd, som gå(r att
rekvirera t iff e skaderdeltagarna
kostnadsfiitt från Iänstyrelsen.
Vinterhätsning från bes ättn ingen
!å VIGG 116 ÄMoRINI.

"***
trS]KADtr]R.80

I klubbneddelande nr 1 jan 1980 Presenterade vi somdrens e"kadersegtingdr.

väldirL

röL kabel i vattnet.

//a",A
8.

4,. *^[

nångå soD

vitl koma

Prelininär

anoälnings

talong

(

AnloäIningstalong

on du inte vill klippa i lidninsen kan
du ta en kopia av talongen el1er helt
pnrrprr sra.rvå åv den.
Jag vi11

(

prelininärt segla ÅLANDSESKADER'II
KART-SKRONAXSK

Stqk det du inte vitI.

med På

årets Eskaderseglinsar och vi11 därför

l

I

SorD tipps kan vi berätta,att på
våren 79 monterade vi ett nytt
mctorfäste,av alen typ som anvåmals
på lF-båten,det har fjäderbelastning som lmalerlättar när motort
skalf upp. (,{atski 125Yx .)

redan nu gå

ut

med

en första prelininär-

två EskådersealinSårna finns Presenti Klubbneddelande numer I jan 80
Den för ått du ska11 slippa leta fran den
inna du skriver prel-annäIan aör vi här

Te

Ålandseskadern:
Startar f!ån Rödlö8a

Bes

De

erade

en enkel

repition av presentationen

i Stockholns skär

sård den 29 juni och går via öresrundsskärgård senon Å1ands- och Finlands släi8å!da! Ei11 Nystad i Finland. Därefter

åter

Ds

Li

l'

genon Finlands- oeh Årands skärgårdar
aöderårm och stocknolns yr Lerskäreård

där eskadern avsrutås den 12 juli.

En nysig senestersealing bed korta då8settaper cirka 25 u nångå sköna liggedagar
spännånde uEsjöseglins i tryggt sä1skap

Du måste ha rejä1 ma19lna.r mellan fras-

t,rn och tedninqen iij! alt va!a säket.
Tånk på vad våqo! (svall) kan stä1Ia
,,9 so, -eqe] .r t aldr -c
(
".:,
'."i -t I'qq.n
t" under en leJn:nq o den
inte med absoLut visshet liqqe! mrnst
12 n öv* hogvåttenYtan.
se noga erter på sjökortet och På ds
stora skyltar som €!"-11 finnas vid
Iedninqsn vilken lria seqelhujd denna har, förväxIa inte sJoko!tets
teck6n fijr krafilednrnq i l-uiten och

oss

och ånmä1r:ntresse för atr oelLåga i
den ena etle! andra Eskadern vi son
har seglat Eskader oed Vissenklubben
ridi gare v"r aLL mår barå inte kan misså
den fina stäDningen, s annanhå11nineen
och trevliga kontakt ned andra viggenseglare son alltid finns under en Viggeneskader. Styrelsen tror att det kån bli

r"

€tt npt

har ringt e1ler skrivit till

Månså

och det ölänska a1våret är några godbitar
genenskapen under bras_

utöver den här1iga

!0ed andra viggenseSlåre

'l

o så lite flåkt

Karlskronaeskadern:

Ornö i Stockholns södta skärgård den 13 juli och se81ar ti11 Kråkelund
genon skäisålden. På norra ö1and ansllter

Stårtar från

.t

le fon

Viggnr

ättning o ålder

Hår !R

radio Ll
Har ej PR radio L
f lJas hå- ridigåre seslat Viasenesl"der
L- ocn "LäIIer särnå upp i eskåde-lednineer
sänds ti11 erne attia"son, v"g.(
22, Ias 02 oskar FredriksborS.

eskaderseglare från sydkusten son vi sedan
seglar tillsamans ned tilt viggens Födelse-

cråd (årlskrorå. De -rora "egeLsl'epPen i
Såi1 Training Race finns i Karlskrona från

- 28 ju1i. De seslar därifiån sar
tidiat son viaaeneskadern. \'i fö1jer ded
en bit och sedan styr vi henåt.För de so:rl
kån vara oeo Lill den l0 aua kanske vir
den 25

Gotland, de soE båra kan vala ned ti11
den 3 aug går direkt not Stockhotns skär"
sård.

9.

VICGENSERII'N

Kappsegllag
Tideo 8år fort. Det ä! knappt rvå
I

ill årers s;"ong,sr.rr i

\

månader

iggen"".i-

.

Den 1r Maj sealas det enormt populära Lid-

r. förra :,eL dp.roR err r0 !ål
/
Viagar, vilkel g.jorde krassen tilL en av
de största. vi i kappseglingskomict6n
glädjer oss åt att intresset för kappseAling har ökåt det senaste året. vi hoppas
( . a."". utvecklins står sis även 1980.
vi ser fran ehot att träffa många nya och
ganla deltaSare. I år likson förra årer
komer diplom ått utdelas ti11 såvä1 rors_
,o Pu

män

son gastar. De!ra sker på viggendagen

i Novenöe!. Föi att få dessa diplon rnåsre
rorsnan vid ånnä1ån ii11 stårt i respektive
seAlina även annälå nann på sina gastar.

Tyvdn har vi måst tilläg{ta. siockholEsregionen på vår Viar€nse.ie för'i verkligheten handlar dessa seglingar endast
on siocknolmsregionen. Vi har inte kur:ra.t 1ösa probleD€t Ded att få ned alLa
v:ra v}-6en.ee]åre over hela lande! i

/

Visd€nserien. Vi efterlyscr förslaa från
ra r.ciorålomo.o hur vi - . kuriå
s--91s.

eot

var€.ndr:a

i

nåeon seriefom,

i'örhol)pninssvis komner årets Viegensegl.att eå i sama anda son föxesående

år, dock att ijnnu fler vi6gar stäl1er
( p
vi rrte ska behöv€. påroinra
".1 "-'
om resp,segling ål1t fitr nånga aånger.
SeL1in6a.rna. komer att födelas pe 2 sl
distankaplseslin€ar och 5 st bain{a.lps.J.
Av erfa.erhel vel vi atl deL ?ii ndda
Vig€€nseglare son !å g4nd av fa,a. och
tidsskäl inte kan stä]]a upp på både

I

är en kori !c.:', ialion zlv le scglinElzr
:jto'ksorn insår i IgBO-års 'Iiciiens'riF för

l1är

STOCKHOLMSR.!G]ONEIi 1980

i.ta.na 14Kras i Vir-iterserirn. Vi d.s(r. åiv-"tvis a:l så nå.ta s,:
i.l.e
.)ll l.-; tavlr..
j'tafra
.-:
I
.,
ocr l"rae I d-l rrf. r :
I

lllltgl Runt - sön'lr.'roi rlr II n?-i
len... segli,rg kräver irr:ca 'ilr 'r' l]r'e!er,Latio, . !en :if .Li "råste'r' Start sk'r
ösier on ltr. , ]l.'.r-rför i'o '.iå lir rlni'-ö'
llenrn katlse5linj Lr":ör .''it r"r):1!t Li'riä11e inr ryoörj.-ret .+,t !röve- p:q ait lr'i'p-

i-rnagsse;tl

Poängberäkning

se€la.

roar.ebera('.i,

-en a' I /a Jdrei.ei de r-.
VrA.-:
: -re_s
.-.ie rn;:rr ? sr se. l : r
:,id 7 ti11:ä1lei vå.av de tre baslå.aknås. Via lika po:rid avdör' i taista
1,,rd bästa 4:e sesl1nA. i and.a hand
' .estd l,"ar C i b;:1a s.pl,'.. , Doat.<n
..arje tävLix6 r:iknas frå-m på iöljande

Gull viveralltt - T5-I8
D€n

RallJt seå]is I 'Jra etfl;er me'l prisutdelnins eiter varie ettlll. SeCli'ri:rt'r sker

enli€t tYS-reEeIn.
Ga:l lisrE.ålt1, - 7-3 ruli
vi Lräilas på cäCdrikans !5:5 klubbholn€'
l:a Skratten vid v:a Saxarfjiirden. På 1ördagkvällen anorirLas dans i klubb'ns irevliga klubthus. Vi hopias på stor-L Celtasårs,nta] så. vi lår segle i en egen klass'
ir'. - r-I4 s P'r r
lrur på Stora rläriåi: ned
å;er
Segl.ids€r
I deii'1a seelirla
DiurshoLm.
ståIt utånrör
endast ]örceginAår
likson Gåddisx€gatt€'n
ens s€€ilingåI i Viggense"ien' vilket dock
j.nte hindrax att Du seå].'r även på sönlls'
Ial!:$s!I4Ei-!ssr46,:--?t ?9-!9r@cr
I tikhet n.d Gäddis och vesas seglinaar
ingår eniast lör{tåg€ns seelingåI i serieri'
Seglins.,riLr ,6ef rulr !å Ii111 Varta'

I Placerlns: 1 2 ) 4 5 5
Foana:754121
'' AntalFt sra-tårde \a) .nrr . . l-ce' r
(!) murtillicerat med 0,5.
(") . o,5. Dvs en batv po:ins tö. va-je båt son är elter i nil.
llT 1o po:ine för sta.1. FöiLts:ittnind r,.
a" deltr. arå.rrålet reC..r er. -dEn
jJ-"en{.1års (m'nsL i ån-aIdå vi. ar\,
i'oän6en I - III €ur,.rer6s.
tx: 12 sta.tande Virrarr en 4;de !iac.
12-A

+

10

= l7

poiin€.

åv u] c .
'_'
:.|r'.2
flr
iiir l€tta år o.ir -let börjar blI tid att
tädä !å ut,tläå':, i.g.)r. :etral "årl. k]åssnäst€,rskFpet ber vi å1t i'å åt..komoå on

lördags och sönda€sseslinsar. D:irför
|jör vi 1 år son föle€ående att ondast
I
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ATT KI,,I]VNA KAPPSEGLINCS

-

REGI,ERIV{- ETT MÅSTE
å1qq qå' q'- d
dJ iarP Äs(h
l", a sro. H- olrå' åqe"
..1

01

r

'oole\e,
oå " 'r
''nna<

o, or_a.

id. då d?.P- o. d.r I P1FPr.

d"L

r.örld, dt.r,'

I

rvvärr dr dei så alt t.om,

måiqa av våra etablerade
lindslaqsseqlare har stora brister i sitt reqelkunnande.

Detra få. du inte te som nå9ot fijrsvar för att inte du
behdver lera diq- oet iir iu här son du har chansen att

-,
-"qcl,'oal å .P 1l
'.".r; '.q oå
r' _ d' drt
-^.er "r i- r'i'"'d,

o

d1d rer"d'e9

a'F

t

har s.glinee. är säskilL i'"Jriljelijnlig

lred arr.nijemåna 1'ör båCe bPrn och vuxna'

.:ätt

.

mai

IIR .'S!ENSK SEGELSPORd'

SAXAT

Ii'.;r:, 1i11 I: k3]irJsfätin_s'.!.j, önsk:.
'i
i k.-lr!. ålixskon iiir6n I
Å.e rarsson, i'olh€ rys.l l

Börja med regelbokens uppbyggtrad
naturliqtvis i stort kännå till hur reqelbok€n
akliv köppseglare är det vissa delar
betydelse fdr djg och andrå mindrå.
I vissa styck€n mtste du dessutom kuina reglerna utantill
sant i vilka situationar reglernå år tjllämpbära och sist
-e1 ilte a'r ,r h dL karfa di9 lavke' på born
',
'
Jag slall här behandla de viktigäste delarna öv avsnitten
Du

ar

nå5te

uppbyggd nen son

soh har

stijrre

Del1. Definitioner
oefinitionernå nåste du kunna utåntill. För on du läser
en regel inn€ i boken komer du at! iiina vissa ord som

står k0rsjvt.
Stagviinda

exempelvis staqviinda.
då d€finie.ai och det

finns

itr ingenting

annat

inte hissat på denna självklara sall
Kan du inte definitionen kor.ekt ia. då vet du iu inte
heller vilka rtttigheler eller skyldiqheter du h.r
exenpelyis vid "8rle öv hälså. ! 4l .
Hur mån9. seglare har

0essuton

ä.

kunslöpen av defrnitionerna

rbr di9 niir du läser in reqlerna.

klart

underlättande

lillbaka och se vad det elle. del
betyder, Fdrsl niir du (ai definitione.na kan du litsa en
0u behdyer

aldriq

qå

Del2. Kappseglingens
Dennä

del är i fö.stä

ledning (

hånd ägnad ät funktionärernas jobb
upp problemet hor d! skall bera di9

tar på intet säit
åt fö. ait liqqa först i ett kijr.
Me^ trots detla finns det i denna del visså paragrdfer
och

som

5 3 behöndlar seql inqsföreskrifter och det år ju dessa som
.. oe, tr q -,va'reoetq o.1cco lo,roresr'ifre"1a åe-9
'oo
dL rd a r'll,
riq's ,d dag'ila .Ärod .eo irq\ lt

oFr 'i1'. .'.ä1q._årq nq !d'( o(q lo\ bd; ,'
det 9enon SSFis fOrsorq al! bli en standardi5erinq.

inte varit tvåhåqsen på vad 0pphissade signaler verkligen betytt när de satls omedelbarl
en start. q 4 behandlar siqnaler och desså måst€ du

Hur hånqa qånger har du

efter

Bes

SanhöP
Lr.ri. .r.l ..haicli i'di tu,illr
,1 rh :a !rlr! .,
,rr,rr!.!1 '! ir9. D.,r 'or:r! r,.:t sLtl; r|iL,r
br Dr ri! anL r!
6,
dr9 r.h r-, rrri: ire!rL,:! .rr! lr!;i.

succ6n

bp!r !.r

Båda rröjoma har visaendekalen

:,oLEirlr år irle bd,. r ,elpliripn ei r..rrl.l io.5il
,ib!? Lera d..r ii:;!.i

Del 3. Allmiinna bestiirnmelser
Här beh{jver du

inte irnna reqlprn.

del röstc du oi!iv.lar.iret lä^ia r:ll.
', l9 - rlilircr.
.n rEg.l !.i qdll.r
slarvas äl I tför r/.riet med.
denia

ildder o.h brren ut.usrniig I 22.3 9ällar otr r^re din.
tlassbesramelrer rdre5rrire. nigra rnsrrtnrninqar.
D! !et vål er2lt vad dj^å kladcr !ä!er i !ätr till!rind.
pa det Dr. om!aende
Appendrr l0 beslrrver d.n roloirideråde ietodan fi,r åtr
!trora sidai vr_oiin9 rinr pa dtt end.5t i lrq dver trll.tei

!rkl:'.

trllri.rlrqt

för årt d! sNall disl{alilicara!l

Del 4. Regler om rätt till väg

.:relnitr9 3 behandlar 9r!nd.eqler son r hu!ucsak hår !i
urpdelri^q efter båtar romi

i. Seql3r for olila
2.5e9lar ror srnM
:1, By:er hal5.r

lta.

and.. satr kan lr rn!e iva eller ilera båtar
'.Jla i forhäll.nde till !åråndråL

Pa nagra

llrrg regler utdn unddnlaq lå o.k jion seglrnqea.
aeqler r avdelirnq C behandlar !rdaiti,len lran rvd, 0
och dess. !ndanrag avser fr;mst re!lcr vid märken o.h
od1

d9 c.d1

o.do

0

Pq" d 1o". i.0.

.anorlrnda itn !nder a!d. 3 la, d. ar det reqlerna rndcr
5a h;,. langt lrar d! no9 ly.kat! hi,nqa med i re9elbolen
rrkriqt brä ron i avd. c käniar du lån5ka svEttdroppar^å
lo ma rinnande. ,la9 ianker d. narnast pa ! aZ Rundning
eller påserinq av mdrke eller hidder

\

42 birr

d! s0dlla !pp

pa filljande

r. 0!€rläpp fijreliqqer
3. 0!erlaop

t2.

förel r99e. ej

sittr
q 42.r
5 4?.3

på

TeLefon

JaA önskar

/ttr'l,.:r.

rå,

b

I1a vissenr!öjor ent ne(
Storlek
Fära
Typ T e1

es tä

P

'rrirq Prttesirorhandl jf ql
l€l 5e9l. e
hö9 nr!å hä' råriio åld, rl
!.ril rrblandådr i rrote;re" ?a"fiir sanirnqen! dgoiL\1,.!
ran !arä no_a !å 5rärt iår ;^ !al srar inror strarrlår
9aeta etodei för å,t Itr. !iq hur det 9ir irll r 5ii.nd
o.h iJrot.5tfd, håidl iiqår tr art d! ..h J:na
l,d.ia!3ran!r,"r trJnar rrore5tbehandlrng rrarrr5rr rd
naqra 50' pr0t!3tni',nd u.rr ia!r: som ra) åndrn !!ir;id.i
o.h m!jr. 5oi !ritien. raq 9:,ria ipn n.9ot rnt'e5:ani fdll
!on.lu ldn_0. f!^doråt !å o.ri lDrrirr rn;.rå nirt.^. r.nr

o.ller;r

4 i.l

i 42.3.d

T=

FÅriql

€ii lrf! docr -änr pi art qencrellr
irårnden) s0 har sryldrghet ari overi!9a seglrng5nåridei.
:r.i ä!ei hir f;^ns uidantåq d.h de är 4 iiy.ren,
Dp.s. fyri föll benion5 oitast !nder begreppei or!afd
be!,sbörda o.h d.t dr ljl: bra itt du en qinq far.lli
rårkårår dan j djn regelbor
Sit
h..

5!n stå{!änder eller qrppär
![yldiqhet alr ö!ertyqa seel ino5-

Bat son 9or a^3prir pä ö!€rladr h3r

slyldrqhet at. dveriyga

5e9l

in9!-

nannden. _.

3.t

i 4?,?.a
iji

Anr.p o platr att 5ta9väida vrd

son qdr ansprak
dverlapo har sryldiqhet
5eql inqsiämn'len...
hrnder.

i din reeelbor.ih h.
i !rotestsituarron nå5ra qanql

Markera dessa o !.nda be!rsbordor

i atanle nlr

du hönnar

att bvarrTri

dem

T-shirt

P= Plys chtröi

Talongen sänds

\rIGGIEISK.LIJ'tsBEN
qlysqhld3n njuk skön och elesant, finns
i storlekarnå XS' S, M, L, XL. färgerna
år Marin, Svart, vinröd o Grön fast den
riktiga vissenfärgen är ju Marin: Priset
är beroende av antal vi kan så*öpa nen
komer att våra cirka 75:-.
"T snirte.'en.eL o.h skön bonullsr,öjr.

Fi""i T
120, 140, 160 ct,
S, M, L,'tortet.."a
XL. Färgema är Kornblå, Gul,
Svartr Röd och Marinblå. Pris c:å 25:-

ved en viSCenrröjå av nå8ot s lag visår
du an'irå Jiggensea.dre dLL du Lillhör
Vissenklubben och kan däri8en få kontakt
ned fler trevliga Visgenseglare. Genotr
att bära Viggentröjån gör du dessuton
reklan för din krubb och kan därigenon
välva fler nedlesEoar och stärkå klubben.

a

tilI Arne Arvidsson

veaabåcken 22, ras 02 oskar Fredriksbors

Sista beställninssdae dea 2l/4

19aO

PR-R}D]O

nar rår! två orferter (
sar; p av lR-rådio €n.Lirt nedan :
iabrikat K?,ACO
Station iyp 2410
5-a, sr. 62a t(rlktlris 77o:-)
Ib- sr. t)(r:St?.tion tyir 2420
)-:r9 st. ?hoz- (
( riktpris
16- st. 609: t65:-)
rabrikat ZCDIAC
l:o'..I1. tr paKet r.ed fo- sL. flJO:-tation ty:- Irigi 40'
l-oi.ieelelttiv,antenn
och kabel .r.kontal.ter'
l:ataloger och nälmare infornation från
charlie r,r'tibore teLal6a/8tcr6, son
ocl:så tar cr"ot best::lInin5ar.
v

i 42.1.e

hals3r
ha

tryckt

h

an

0einä del tär upo de !ikrigasie reglerna I hela reqelboren
narnrqen dina srirldiqhet.r re!p, ri,trjqheter qeitemot djna
loikurreiter. Htr
atlr 5.n etr rrniande

reqlema r del 4 är upodelade i underå!delnj^qafna A,B
o.h C där åvd. A är atr ruhricer. eom arrtid qältaide o.h
qrr sdl!nda 0ver alla andra rcqlor !nde' del 4,

r

ned vigsentröjor

Likson i fjor hade vi tänkt oss två typer
en "T-shirt" (kort ärn) och en plyschtröja med v ringad hals och 1åns ärn.

r1!lr ,dri1.l 6 bprin,lli.r,rre!,er, rr5.,a rf ..r iq
b.!!ir i;i :or_ saqt d. id.Lisåtti,iqa !!r t;ll!, r

fi rrrLe!rr.Tri
pr.le5ilonrr iider

från i fjol

åEerkomer här.

Del 6. h'otester

Min9d

inte will klippa i tidnineen så
ta en kopia av talongen eller
helt enkelt skriva av den.
kan du

vIGGENTRöJOR

Del 5. Andra seglingsre$er

täl1nings ralone

0D du

159€nlr_Luoben

13.
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MEDLEMSKORT 1980

-'

;äå
vÅc*rr

\

Föi

Postens kvitto, son visår att årsavgiften inbetå1åts skall vara
fas tsatt på medlenskortet,

P

lats för postens kvitto

RAtJdmR.
övereoskomelse om 102 rabatter för Vigsenklubbens medlemar har träffåts med nedanstående företag:

STOCKHOL}l

Offshore AB Bo Ahlströn & Benat Jörnstedt,
Ängkårrssatm 3, 115 29 Stockholn
Tel.08/61 16 69. Levhår-vinschår, block,
oarloa_ tåevi rke, Baron-instrunent, förstaesp rofi 1er, Helly-Hånsen-plaa8, I{'index m
.am, dll .lag" .ä(e,heLs o nöduLru.rn:ns
Rös Marin Skeppsbron 4, 111 30 Stockholm
TeI 08/23 17 05. Konmendö!ssåtån 34,
114 58 Stockholn. Rikli8 sortering av bes 1ag, tillbehör
och presentartiklar.
Marinman AB londegatan 75, 116 34 sr..kholm te1. 08/40 r1 1r, Säljer fränst ti11b"hör r' l fåboLå blLa! IåT"r 5Z r"h"rt
Ded nönsterskyddad släpDå optinistjolle
rillsats.
Nautiska agasinet AB skelpsbron 10,
111 30 Srockholm Ter 08/10 00 08. Sjökort,
naurisk 1i rteråtur, konpasser, instrument
m. Ingen rabatt lämnas på ut1ändska sjö-

de ligger 15-202 under jä11ande rikrpriser
Benns Indtrstri o Skeppsinaterial Brännkyrkagåtan 98 tel 08/68 68 43. Riklis sortering på oe,.ag oc\ cil oenö.. Jlfö, åven
riegarbeten. l0-202 rabatt. Gä1]er ej på

Båtti1lbehör Starex AB Fleminggatan 17,
112 26 srockholn tel 08/53 15 30, Birger
Jarlssatån 9 te1 08/10 1r 49. BåtbesIå8,
sjök1äder, rep och tillbehör, båtsporrkort och pr.es entartik lår m.
AB Uaskinåffären Stieltjes Vasagatån 52
rc\ A8/23 42 20, konpasser, båronetrar,
skeppsur, kök, beslag, ekolod, li"b.i..,(
m. inst 102 rabått.
KAL}IAR

AB Ka1frar Skeppshandel Kåggensgatan 2
381 80 KåLmar tel 0480/154 25. Riklig sor-

tering av beslag, tillbehör,
rustnins m.

KARLSHAI!\

algot Bengtssons Skeppshåndel Å8åtan L2
skepparen ?å
t"t Or,5al100 80 l.".ntare:
!iggen 1107, slellan lengtsson.
Skep!shande Lssortiment.

Tåg med detta neddelånde och ovånstående

"-sl.or- n;r du lana -rl Be8"r e, ,"batt utån detta. Diskutera inte viggenklubbens råbåtrförmåner on andia kunder
finns i b ut i ken.
med

iiä1ls lärg

Uarin KonE'endörssatan
re1 08/ 14
. 102 rabatt vid köp för
mins r 100:- På färg 1ämnas ineen rå|att
o
29

d.l

säkerhetsut(

MASSKORSBAND

VIGGENKLUBBEN

Adress Fregartvägen I2,bv
183

53IÄBY

(

llll Salu
nr

K-vigg

182

VICGENKLUBBENS ECEN KLUBBNÅL

-

Vår! lager åv klubbnålar är stut, Styrelsen är osäker på o!0 det finns inExesse

1969 vä1vårdad

5 hkr - 74, akterPu1Pit,
ieaktrall, bontå1t, sPråyhood,
ny Wallas 1400, pris 42 000:-

Yånaha

för en nyanskalfn;ns därlö' vi I I vi
undersöka intresset och hoppas att du
ringer eIler skriver och berärrar för oss
vad du tycker. Klubbnålen ser du här nedan

Bertil Kartsson
TeI OA/761 76 17 kvällstid

och euld, Priset komer

i naturlig storlek.Färgerna är vit,b1å
att rigsa på
cirkå 30 kr vid försäljning ti11 ned-

Sven

(

tya mcdlcmnar
I
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Hedloan

Söderbers Albin Marin

Södertä 1j
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