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til-l din bltklubb efLer viniern! kån
hitta någon e1ler några Vi88enägare
soE lnte är ned j. VigGenkfubben.
Tip6a 066 i 6tyre15en' så 6kickat vi
den nyt?ckta rekryterinEsbroEchyren
ti}1 den so!1 du för€öker vä!va.

Ledamot: Stig Noren,

Vidare finn6 !u viSgenflagga-u kfar

Inqrid Arvidsson, Vegdbacken 22,
185 02 0skar-Fredriks Borq,
tel 07 64 /J6I 13
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Det saknas 600 nedlennar i Vi6e.enklubbe!. Var är alon?
Vi tlor att dur nu nät du lionner ner
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från fabllkea' och vi hoppa6 att den
skalf fladdra f!ån vantspridaren !å
så nåaga Viggar soD nöiligt i sonmar.
Detta för D-ed sig att vi i styre1seD
iinte behöver Ireja alla Vis'.ar vi Eer
ute i 6kärgården' där vl ned hiil! ev
segefnuEret inte kan av8öra on det är
en ioedlen el1er inte.
Iö. cleD sk!11 aör klubben j-nie någon
vinst !å flaegorna' uta. de säli6 till
självko6tnadspris,
Sätt ib ft-: rå ljosteiro La ?1 Ar-21
och alge klubbflaegar 6å koEner den
onaående.

själ-v skalf i.s siö6ätta 1, arriI, r'en
när jag var nere och kol1åue f;Setl
larorsaåcen, var det ,oc!o kärnis i vår
kfubbviL, så Aet ser inte direkt olrtiui6ti6kt ut' Eer det koEeer' det kÖnroer en vår.., ... .. . . . .
Segfa!hä1611ingar

iCha!lier'Ählbo!s
2.
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KIUBBEI'I

tlttcahtubeea
Viggenklubbens

*'

SKEPP

O

Tiabi-ngen försenad

Le två senaote nur!:.en av tidninaen har

tiv::rr hcnnit ut sent. Ifera sanverkande fahtorer bI a trytt ilyckeri och nytt
lostkontor har nedfört att det ta8it
drygt tre veckor istilfet för norxhlt
ca två vecko! fr:ån färdiat Eiar]lrs tilf
att tidningen fi6€;er j- brevlådan. vi
6ka bättra oss. CBs! dock manusstolp
senast de! 20:e i vårje nånad för era
bidrag. vi tai 6ärna eiiot flera'
r\adrj-r3ar ti11 nedlen6natrikeln
SeEast den 15 april vifl

vi ha in

dina eventuella ändlingar til1 redfelx610åt!:ikeln.

9w

sJälvklart nå6te Viagenkfubb€D ha ett
e6e! klubbviEa t AtLa låtskr.ivare
itrbjudes ti1l årets eusiLtävl-in8 där
priset får bli en öve!!ask$it1g.
JulyD består av kl.ubbreataktörerra
sant Britt-Malie l,indquiEt och Gitt€
lerg8ren. - sat! agar8 ocn sKrtvt
biitlaget r0å6te vara hos redaltiolteB
.enast .Ien ," t"t

d r,

irr.[.'J.

Reglomlt
VASTKUSTTN

st

Cunnar

KAI,LELSE

lla l mber

g

Floraväqen 7 C, 4)1 00
LeI o) I /7 6II 29

LIN0011E

Ä.IdIA9]rQIIN GAR
Dea 29/4 ocb 5

reckor flaDåt år det
daa6 fö! Vä6tkusterxs egna serle6eglingaY,

vallig sker de ute på Låagearage
på ti6daSkväl,f ar.
I år 6kaff Vn6tkusten vara störst när
;et aäller gerie6€clinqer,
Du sodl'ir tvek6aD tilf 6tiill-a upp ! g a
att du kälner osäkerhet orn ka!pse81iDg6vår träff
råale. efler takti.l kom till
i"i.* uå.""u 6eslinsar börjsr 6å skin'ar
vi tveksaliheteå.
tiÄ!Ps tcr,n{Gs'Idrr
Son

6eAe16ä11-6kap

vÅRrRitrF

På Lån8edrags seselsäfts,(ap innan serieseglingarna 6tårta!,

Vi tänke! hjä}pa Dia son kän.er tvekså-nhet iDfö! kap}6e61iD8 6ant prata
olr 6o'3&arens kappseAliDgar. Ska Vi
bli 6törst i serieseafinsar vilf det
tiu att Du stäl1er u])P.
vi återkol6ner Eed selrarat kallefs€
til.l alla i Eästkustregionen
Oxelö€uno, Iiykijpin-, I:orrköp 'n- och

ili är cirka f5 Vis.enseglare reeistreraoe i d€rta ji rlörelsevis be[rän6ade Eeografiska onrå.ie. i örnodlire!
finr6 fika nrånra son inte är nec i

ett

0cKHOLlvl

Till WaEat/årvsträff den to al.riI l(1 ]gog
är solc vanljst aeiEiiäni-GFrejon.
Nu är det daes för att arönna fran ti(
soEnaren ocb visaeneskaderr t r år""å
eller KarlskroDa. Vi kollnef, att pres€ntera
år"ts eskaderseslingar r,ed hjäIp av b der
från förra året6 e6kader6egfinp. Ta eed
urgarna vi koe]le! att 6l-uta vid halvnlo
tidlen och de kanske lilf se bilderna 9-'
berja drönrå olt rUa konpisar i 6onna{
Xftei kaffe kooner kappsegling6koluritråE
att hlälpa till ned de enktaste realerna
i kap!6€efing inför d€t stuhdande iidintö
Ruat. DoE tänkei vända sie til1 i första
hand )ig son inte kapps€e1at förut.

Son*öP
I

åte. vä1 onsdagsroiddägen ned os6 iios tva
Gutenberg på restlran6en så hor käD!€r
lrotir föi att fortsätta att 1åna oss t-okafe! graNis. Korx där:för ?if 18OO.
Du

1. wa11as, tJ.p 14OO
Pri6
grutd6at6
2'o95 - noateringskon6ol
90.' - fotogenbehållare
4>, - avgasEfang! extra pe! n
Rabatt ninst r0o kr. f {.\. tloj*.,\p;.)
ANOBUKTEN
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Philip Håkansson

Iål.6ilå7ilr'irre4
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Tomas Lidenäu

Hovrättsgatan rl, 852
tel 0601 II 64 96

34

SUNDSVALL

KALIlAR

Karl Cerdchag
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i(dlma!vägen 88, t8t 00
'eI 0480/739 59

vi bjuder p,3 sherry,och vå5ar reda! nu loea tV.L I u"n"u.o..n-"r
66ndaFen se8far vi norrut en bit
till ny hanD,och vi hoplas att s:
:::ånAa s;:eipa.r€ sor. nijjti..jt tar
changeD ait blta besaiitning lör
att s;:ita ..e:.ol:ratit orbortl ir.i

J. .luto?1Iot
I,lini Seacourse
Rabatt nin6t 2OO: -

-

1.t,at-

10 6t iill vardera radiopejlen och autoI)iloten. När tillräckliAt antal köpare
annält iDtr-e6se kan nan h:inta prylar4a
direkt ho., l.iåri!-!'ri.tid i VäUinaby
eLter få deE 6ända yia po6torder.
Annälan ä! bindande.
BestälfningstalonA

Or0 du inte vi1l klippa i tidllilgeD 6å
ka! du ta en kopia av tafongen e11et
helt enkelt Ekriva ae den.

JaA be6tä1fer härEedr
KALI4AR

VANERN

llu

Lö!daI oen ?L/5 ]K.-,\'7 Lr.ffa6 vj
på Skoasskär alt,lrraka --o" tUe,rf (
011.,45 (beroenie på vindril-'unir,,-en )

545:

För att vi 6ka få dessa I)rj-ser nåste
vi få ihop njnst 15 köpare av värnare!,

NORD

0ve och Kerstin Svensson
T )någatan 2t, 582 66 LINt(öpItic
tel 0rl/t5t lll
1I{GSTTTA}

1ladiopeJ-L

Sabatt ntnst 1O0:-

J6lvesborg:

'USTGUTAKUSTEN

P

VieAenklubben hår fått offert på så6_
kop sv varbare, radiopejf och autopilot

enlist nedan:

P]-at6en

vig6enkfubben.

vi vet Cenon erfar€nhet från vår'a
aktiva i'egioner att du får ut irycket
der av båtäsandet on du h.! cn ai{tiv
r i si:iri-.en
recion. faLilj.träij
för :r' del iillexeEp€L den unclcrbara
hlubbholnen tsroken däi un8arna kan
träffa lrorapisar och ha roLiat. lliil'
jekap!6eSlingai och a1la trevliEa
Vigfien6eglare på klilihällen vid
braEan i Arillen det är Baranterat
trevligt, Garantin är obeSr:insad '
Hläb oss ait hitia ett sät" att f:3
isån8 en aktiv rel:ion hos Ir'
vi kooBer f!ån st]telsen och hjälner
til1 i urpstärinin6en.
llrne n

n|t

GIoE €l v. r!trusia
innaa Du siösätter

ne tViklund

Furuvägen 17, 542

tel 0501/t8s 6l
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Sven -0lof Friman
Barkrö Bygata 79 E, j25
tel 02 t/525 50
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teL 026 | I0I 6t7

?alonge! sänd6 tj.fl l,li16 gumrerhieln
cÄvLE

IU, fol o+ rdolnSo
re!. a8/766 L1 9L
n-LaDarsvFgen

Ued

"ELtE\"

sopmeren 1979

Sosnar€n 1979 bjöd på Fycket

vind. vi

råka.ie vid flerå tillfä1l€n ur fö! <iet.
Det började Ded kappsesriDsen 'vårkDå1tentr. Halvå banar, eller ung 15 åv de 28

)

(l

ne sick utonskärs. der vår den 9 juni oclr
det blåste oDl<rin8 15 ö/s Sx. När !i skul-

Ie gå in i "Sr.obtrännan" nellan sc Kånsö
o.h VarSö håde vinden vridit rill l"J. Vi
håde då tirrrygSalagt 3/4 av banån och
1åg tvåa. En RJ 85 lås oroånde nära akter
on oss. !i satte allr på €tr kort.
Upp o€d

spinnakeh:

Futl stor

BB, genua om SB och så spinnakern bakon der,, När den fylldes så 1yfo!0

t€s helt enkelt åktern upF i ruften och
rodret för1oråde praktiskt rager helr fäste i våttnet. 70 n2 var för nycket. Hon

riste cch skåkåde några gånger, liksor för
ått varsko, att sånL här fi rrer jag Dig
inte i. Sen vräkte hoF sig åt BB, rakr in
hot berget, son är brådjupt ända inti11,
&ed 9 - 10 knop innan hon 1a över så arr
sealen Iå8 i vartner. Stack i alla skor
och eajar nen utån att 1ä8ga åv dem. Båren
reser sig. Hårt styrbord. - vi går krar
beraet. - SkoEå hen igeD - Den inte så
fort. Tro det den son vill nen nu står
hon och Cud vad det går undan: Hur lrångå
sekunde! det hela tog vet ingen nen RJ
85:ån bann inte passerå oss och sedan bara
Det va! en t!ött men glåd besättning soe
hämtade €n vacker r.vla son andrå pri..

för att ni skall förstå Dot vilkå vi kälF
pade, vill jåg räkna upp de Lio IrämsLå i
oå1 enligt LYS. l. zu 85) 2. Arbin visgen
3. RJ 85, 4. SnaraSd, 5. II,l 40, 6. snarasd
7. Rivar, 8. Snaragd, 9. I 3r, 10. vinga 2t
6

bakändåD av

srortalteL,

tråden ned linan upp senon toppvantshå1et
och ut genom spinnakerhå1er på rortant av
Dasttoppen. sedan var det båra att skåra

tillbaka storfallet och spinnakerfallet i
sina block och hoppas att dom inte blev
snodda inne i nåsteD. Spinnakerfatlet hade
jag naturligvis vänl först, så att jag ha]åde i den slitna parten.
1l juli seglat Ballen - Svendbors. Halv
vind. Tid 1100 - 2130. 55,2 nm.
12 juli. sett på Svendborg och seglåglat

juli stårtade vi(jas och min son
anders 14 år och oin "nästan sambo" Siv)
lrån Fi"keoöck. 8 - l0 m/. \o rneo "pinn-

in en 19 n lång Dahosnyseslare från t92O
talet. Jåg 1åg på utsidan av en trå1are
och eft€rsoa jag försråd arr Ein plats vår
d€n endå passand€, sick jas ur och erbjöd
nin ptåts, Sedan lade jag nig på ursidån
av honom. vi brev bjudna odord på ö1 och
det visade sig åtr der vår en engetsnan
son sjorde turer Ded påssaserare från Kiel. vilken båt: vår nast räckre inte upp
ti11 den nedre vantspridåren. Skepparen
hörde ått vi var på väg till Kiel ocb bjöd
oss alt bli gäsr€r i bannen hos British
Ki el Yåch t club.
Så där lås vi på utsidan av samna båt
isen: Yacht-hånnen var mititärt område
och betraktades son friham. Två drinkar
kostade tillsårDans 3 DM) så kvä11årna
tillbringades där i goda vänners tas.

Tid 1250 - 1920, 33,5 nn.
I5 juri. Sett på Kiet.

- Aerösköpin8. Dåli8 vind, kört
motor halva vägen. Tid 1430 - 1700.

Svendbore
med

akergåns. Änders sestar på efterniddågen
n€d åss. av Siv. Xl 1730 ropar anders
iäctehösL: "rappa"l Jag låc och sov oc"(
tor uL i sirt brunnen. SpinnakerrålleL
håde tått av vid blocket i nasttoppen.

12,6 nn.

juli. sett på A€rösköping och seglat
( o"topi.g - Målstal. Bådå dessa städer
är helt underbara. Bara sDå, små hus med
13

omoord seSLeL innan

det åkte under båten. Fallet håde helt

slite!s upp under ovannärmda ka(
Upp ned genua i stället och sov
vidare en srund rill. Tid IIt0 - 2310.
60,I nn.
Anholt är helt underbar både son ham och
ö eed badsand. 10 juli seslac Anhort Ballen(en fiskehåm på sansö vid noirå deten av Stora Bält). Tappade enå veven titl
skotvinschen i sjön. Härrig seglats för
halv vind, rid: 0850 - 2000. 61,6 nn.

rrL hä ombord) i

g upp rrnornå ! akterkånc av Dåsrcoppen,
sråck en koppårtråd från hålet i masten
vid ioppvånret upp genom storfaltshålet,
fäs!e den ena tinan i koppartråden och
/ I UPP den. Där efter sråck jag koppar-

Den 9

tu! vdr fick jas

ten helt. Jåa fäste två persienlinor (brå

(
'

Min somDarsemester fick jas de! här årel
redan i nåj' så den årliga lite lite längre seglinsen fick b1i under två veckors
kodpens ations ledishe t för fullgjord övertid i juri. västkustens skärgård är vid
denna tid så full av tyskar, danskar och
norlmät\ utöver alIa svenskar, så vi tänkte
" varför inle se hur danskar och tyskar

Son

Låg på utsidan av en stor tysk seaetbår.
En gast 1ånade nis en båtsnånsto1 och hissade upp nia i oascen för atr skärå titlbakå spinnakerfarret, sos hade löpt ur nas-

enkeL!

segling,

I
I

kul lers tensgåtor. }luseer öv€r flaskskePP
och liktiga skutor, Måste ses: Underbara
-.nniskor, nan känDer si8 vålkomen. Ny\ ..aL bröJ, nyplockade jorJgubbar och härtis stark dansk ostl Seglarsen den dagaen
blev rest att liggå i stilcje n€d härli8t
solsken, vi klädde av oss rubbet ocb slog
en puts våtten över oss i merlanåt. ln
underbar dar: Tid t320 - 1720. 9 nn.
L4 ju1i. sett på Marstal och sealåt Mar-

stal - Kiel.

Kryssbog herå väAen red vatr€n på dåck. I ÄerösköDing kon Då kvärten

16 juli. Efter bunkring hos skeppshandlåren s€glades Kiel - Sönderbor8 för art gå
lil1a bä1t heb. Kryss n€d hård vind. En

sur seglaLs lid

1000 - 2100. 46 nn.
17 juli, sett på Sönderborg, en Dysig stad
oed stolt slotr. SeAla! försr genom Alssund (5 nn ]ång och snalr son cöta älv)

- fjord 7 nlo lång och ut i Lil1a
Bält. SönderborS - Aarö, Tid 1530 - 2200
24,6 nn. Aarö ä! en liten ö Eed fiskehåmn.
Fint väder på dag€n den ösregn vid ankoBsedån Als

7

18 juIi. seglåt Aarö - Bållen (saDsö).
Fin spinnakersesling nästan hela tiden.

lS

Pesserat und€r broårna öve! Lilla Bält
rid 0845 - 1900. 58 nm.
19 juli, Utdrag ur skådelappolt: " Natten
18 - lg/l-19 råg jåg n€d 6in seaelbåt "ELLEN" förröjd entiat bifos skiss i Ballen
hatn på SaNö i Dannark. Kl 0430 den l9l7
våknade jag av en kraftis stöt och for UPP

2 /€

/;/, - i, A,, J-)
,4. --.

"/ ..,r-,t.

>,-

att sent före8ående kväll gick betyd_
tigL större fiskebåtå! ut exakL sålmå vä8
och lpd exakt lika nån8å fritidsbåtar förtöjda på saMa sätt, Jag uPp$anade haDfogden att be porisen kolmE ner. Nä! han
rinSde fick hän svaret: " Jäg har annat
att 8öia än att se På skraPor på €n seselbåt". Håmfogden förjd€ ned nig och såg
hur ELLEN 1åg förtöjd och intyaåde ått det
inte var något probl€m för en fiskebåt att
La sig förbi. ELLEN hår fått lre skrapEärk€n i babords bordläggning".
Det visade sig senare ått fiskaren överhuvudtaget inte anDäld€ det int!äffade till
sitt försåkrinssbolåg. Efl€rson jag fäste
stor principi€11 vikt vid det skedda,
fick jas 1ägga ner nycket arbete på att
först få reda på håns danska försäkringsbola8 (det han angav i skissen fanns inte)

kan

B

få den att betala ut full
ersättning lika ned 1800:- sv kr. Med stöd
av d€n enkla skissen oed fiskarens erkännande sant Ed 8od hjäID av danska konsulatet i Göteborg gick det.
Halva dagen hade ju sått, när å1lt var
klår!, @n lusten aEt liSga kvar en natt
och slutligen

hade

försvunnit.

Både danska och

svenska väderleks råpport€r lowade väst1i8
12 - 13 D/s. EfEerson vi då skulle
få vinden etE streck akter on tvärs on
babord vid segling ti11 Änholt, stack vi
iväg. För act få bästa tänkbarå balans i
seglen satte vi genua och revade storen 6
varv på bomen. så hade vi
I gr"(
".grat
sjö och i 15 - 17 n/s loånga sånser förr.
Jag vår tröct efter norgonens ståhej, så

vind

And€rs seglade red ass. av Siv och soD '
allcid när bojår el ler andra sjöEärken (
påsserådes.cller andrå båtår koD närMre\
purrade dob nis. Anders tog sitt förarbevis son flitt valt arbete under vårterninen, så han var j! inre borrkoEmen När vi
var tvärs Crenå, €fter ung. 5 rin. sån8
vaknåde

tilt

jag för gott. Vinden

och försökte hittå en bekväa 6täl1ning'
,a"n u"tu ökade. Efter ytterligare en
tiln€ vår d€n uppe i 20 o/s. sjön vår o-

täck.

(

till

(

grov och krabb. Det 8äIlde att
h€ta tiden ko1la valenda sjö och bedö$na

,r{".11,,5,

satce den ut ur håmen, trots aEt jåg vin-

jag fiskaren son intygade att det var han
son seglat på nis enl bifog skiss, Håmfogden talade oD att det var tredj€ fritidsbåten AS 216 törnat lrot i somar. Annärkås

--

(.)::i;;"i;/'t

på däck. En äldre fiskebåt hade törnat Dot
min babordsida och utan att scopPa fort_
kade Ded båda arDarnå. Efter kontakt ned
åndrå liskare saDL håmnslogden fi ck jag
veta att det var fiskaren Bent Elkrog son
kört på nis m€d fiskebåten AS 216. På förniddagen när As 216 kon i haEn kontaktåde

Eft€r en halv tima Ded ökande vind lät han
sig ta öv€r. Siv och han gick n€r i ruffen
och vi sEänaale till ordentligt $ed träluckorna och skjutluckån' Jag fäste säkerh€tsselen runt ena relinasstötEan on babord

hade då ökat

s/s och sjön började bli besvärlis.
ville fortsätta, han virle s1å nytr
p€rsonlist rekord och seSlå ensan ända fraE.
15

And€rs

\+

Både

-"- jas skul Ie få1la av eller kunnå ta den
(. tUrr"r.'. vid feb tilLrälle kom der sådana där parsjöa! son ä! betvdlist grövre
än den övriga sjön. D€n andra sjön sick
då rätt in i båten Hela siltblunnen blev
futt med vatt€n och allå skot rann eed
vattne! ut över sidan och s]äPade eft€r
båten. Motorn försvann ju helt under vatten, nen d€n kon alltid upP igen. Eft€r
1'ar dylik sjö droas lucke till ruffen
undan och 6iv ståck uPp huvudet och littad€ on jas var kvar. Eflelson jas räknade
Eed svåra brott På sjöarna, när vi skulle
gå in i lrannen i i''nholt' fick Siv o'b Anpå aact ( i sittbrunnen)
ders koEt0a
"pp
en halv tima före. Det hade ju dessutom
, nir bli oörkc. vi anqo!de håmen i den
t'vr ta cel,törn på fyren. Hamen vår fylld
till bristningsgränsen ned båtar, säkert
över feohundra stycken' När vi forsad€ in
nelran pilarnå ned 9 -,11 L-nop fick vi en
t Leåpil:d av seglare P: ae inre pirårna'
an lysce och blinkade ned ficklånPor för
ått visa oss en Plats att Ligga på, tog
not tanpa! och skakåde hand. När båten

var vä1 i hamr brasr Siv och Anders I
sråt och vi kråDades så där jättehålt
ål1a tr€. Siv talade on åtc doE hade
lagt fraE nödraketerna. Det vår vä1 först
då jag fattade hur don oåste ha upplevt
det hela. vist håde jag varit rädd att
något skulle hända den, nen efrer rreiLio
år tilr sjös, se! jå8 wär På havei @d
något andre ögon. Det har blivit något'
nan skall hå enono iespekt fö!, oen ändå

kan lita på, hur konstigt det än 1åter'
Naturligtwis hade jå8 bor! ninska s€8e1'

Itela tiden trodde jag att vinde inte
sku1le ökå ner och till slut var det för
rådande sjö virl jas inte läma
öv€r roilret till Anders och gå fråD På
däck. OD det hade blivit ännu Der vind'
hade jag i stäl1et fallit åv ner not

sent. I

Falkenbela. D€! håde i Eå fal1 blivit
seAlinA nästån hela natten och det hade

heller inte vårit b!a. Bortsett från de
sjöar son Sick över båten, så uppfötde
si8 visgen hela tiden utan ånnärknins'
Hon styr ju solo en änael, on ian båra
ba1ånselar seglen. Trots att det aldrig
var lå1 on att seglå fort' utan i svnnerhet mot slutet bara handlade on att få
skutan i hamn, så blev det en fantåstisk
redeLfart. Tid: 12'30 - 21.45 65 n!0'
?.02 knoD mdetfart i 9t l5B.
Vore roliAt ått hörå o!0 någon varit rcd
om högre nedeLfart under så 1ång ti'l ?
son va1 nå8on närke! var distansen något
längre nu än pålrcvägen beroende på att
ja8 inte kunde gå näla det i 1ä liggand€
låndet på Anholt, son är enornt långgrundt'

20. juri. rånat cyklar och besett ön.

Runt

år det båra den finåsle sand och
tånggrunt. UPpe på ön finns doD underbår-

he1å ön

aste somarängar rled en blonsterprakt

ä! helt fåntastisk.

som
9

21 juri,

Legac och väntat på avtaaande

22 juli.

seglat Anholt - liskebäck. Seglat
45 nn och kört lesten för notor p g å vindstitla. OBSI På niddå8sväders rapporten

Rlrtpnlsrlsra

:,(

för Nv,
Det var bleke nästån till vi kon hen. Fy
skäns SMHII Tid:0930 - 2115. 60,4 nn.
hade svenska radion kullingvalning

.1

Somarens finnasle kappsegling var Tjörn
runt den 18 aug. vi satt i badbyxor från
start ri1l må]. Anders och Urban Leide

sren en f d viggenägare ned finå kaPpseglinssneri ter sastade. Spinnakergång pråktiskr taget f!ån start ti11 uEsidan Härön
lika med 2/3 av väaen. Här nötte vi också
"sverige", son var på väs hen efter må]gång, Efrer spinnakerstart son första båt
i vår grupp bestående aw 99 stårtande gick
vi not det östrå spannet av Tjörnbroarna.
Tog ner spinn och kryssade ned genua upp
SenoD oeL soala sundeL. salLe spinn igen
och kom på det sättet i lovart on de flesta båtårna, son valde att gå igenon det
stora västra spannet, son inte längre finns
ti]l. vi gick i Då1 soD 109:e båt av 451 i
litlå kld5sen och erövrdoe därned "Albinho!neL" Iik" ned Albin Ma.i.s vånd!ingspri . I i ll snabbasLe vjggen. AvsluLninssvis
vi1l jas beröma notorn, En 6 hkr Johosson.
vi körde 1978 genolr cöta KånaI ti11 östersjön och seglade runt Skåne tillbaka hen
och notom gick då son alltid bra. Använd
gärna tändstift NKG B6HS. Jag har provat
de flestå olika stift nen dettå aer något
höare tenp. och en bäLLre förbränning,
varför nan slipper en del sot.

FöR

V r GGEN

Så.an vj utlovn(le i höstas konner här en ny,riktpxlslista föi Visgen
o.h ./i.sa til lbohijr, Prislistan skall ge en anvisning om vilket pris
d1 vid utannonserine bör s:i.tta på din Vigg' Syftcb ?it givetvis att ftjr:iöka hå]1å upp 2:a handsvärd€t eftcr:son nån tyarårr kon kon3tatexa ati
priserna på Viggar hax sjunl:it till en nivå sora vid el jämförelse ncd
€.nCra

båtar i

sarirLa

storfeksklass inie är noiivera.d. Vi har erfarit att

även försll jafe a,./ begag?rade båtar defar denna ulpfattning.

e.ls_flix-slagdcrgbåt i4F! snkä.le-osh-f gngelter!

(arlsk.onavi-rtcn

årsno.l.l1 1965-71

,L1bln

från

'r
',

19',11

1972
1971

44.500
45.00c
48.0oo
49.500
51.50o

197 4

1975

"
,,

kr
42.000 kr
4J.OO0 kr
-18.000

1976
.1977

kx

kr
kx

kr
kr

Tillbehör

::-lsnlnnakcr ned utTu.tnrns )t
I somar har jag senestet ls juni -

15

juli

och ran' iserar os dLr gå CöLa "anål båd
på Äl(.
väsarnå och ev n;nnå upp .""
""."
Jåg
sealade
en
skärgård.
lands underbara
gång ensan Stockholn

-

Åbo med en Po?

16

i pl)vood, 4,95 ]ång, lien det är en ånnan
hisroria. Fran och ti11båka rcd ett pa(
dagar på Kökar och på finska Utö tog det

Cenua
Ki cktalja

JI

^.
eflFr
'a I sisonser

1.too kr
1,00O

kr

Spirbon

,00 kr

SprayhooC

100

kr

Ses.lkä.pe1I
Bont.il i

2OO

kt

500 kr

Bord

10O

Xök
Toalett

sAljc; siter eget

kr

ondöme

Kompass
Lo

gg

/ custav olofsson /

Motor

vi88

-Andxa

1248 'rELLENrr

tillbehör

,e angivna prisernå är nyoket konkurenskiaftiåå och vi tycker dårför
att det är onödigt att sälja billisare. Men vå.rfö:r ska r0an eaentligen
sd.lja sin Viga ?? / Tom:rs Berg5;ren
.|.t

MASSKORSBAND

Adress: Fregattvägen 1 2,bv

VIGGENKLUBBEN

llll

Sala

St016egel Albin Vigae}1

Bodin8. Ob€tydliat bee.

Son

183 53 TÄBY

!1ytt. 95O:-

ALbtn Vigeen 774 - 73, rxotor Chrysfer
6, -?6, 2 Aenua! stinnaker, 1ogg,
kolllass, kök, toar Eprayhood, segelkate1l, bcrd, indext ankare, fendiar.

Lar6 Ioge16tröe
Skinbyvägen 5
15O ll Aker6 Styckebru-k

L. Hikner
IeI. oE/J5 23 )"3 (etter ?/4)

'rer. oL59/to8 85
StorÄfock till

fijrnoalligen ej

Sigfrid

Äfbin Vigg,
använd

öaskoe köpo
Spinnacker + bon

Neubent

Te1. 04901181 ,I (kvä116tid)
a49a/I3J 2a (arbetet)

rel.

Obetydligt använd naxgenua til1
Albin viag (vann Kl'i 19?5)
tiuverkad av Ortengretr

llyo aedlcaaor

t4 (kvä11stid)
6, ?? ( da|tad)

0756/169

08/26

1. OOO:-

Storatock tif]. Albin Vi88
4oo:

-

Rina Stalfatl IjunSfe]-dt
ter. a8/25 ?r 2r

Albia Viaa br 492, 6 hk! Jonsonl
staniiarat 6egel6täL1 + ladialspinnake!
och nellangetrua (kaaon6egel-) ei använala. Uindre skaala Bb Ekotskena

Erik Strid

Iilaelvavägen 5

A

50 Solteitula
Ter. 0?60/860 oo ai]{lr 282

1"91

298 Bertil Sven66on
343 sune Jansson
541 Benet-Äke Jonsson

tiärEta

urp*{
ni6inA6tsacka

658
?91
953
9B4
1210
It29
7oo2

Ludwia Backes

Täby

li-Ä Thor6ten6son

Uöfnlycke
tanderyd

Gunrel Sohrner

lelrrart

Ki-Ddahl

Rungä1v

LalE Andersson

Karl6harln

Ca}l-cöranSjögren

S

cöran Berggren

Täby

tockloll!

