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0rdförande: |(ar1-Erik Ahlborg
L j un gvägen 8, 194 00 Upplands-Väsby
teI 0760/850 56
! 0rdförånde: Arnc Ar! idsson '
Vegdbdcken 22, I85 02 0skdr-l redl
Borq

tel

O7

64136I

L3

F

Sekreterare: Tomas Berggren,
Fregattvägen l2 8v, t8l 5l TäbY
rel 0A l7 56 52 69

kalpserilinaar, fanilj etråffar o. dil.
efter vad sotx inratporteratE tiff

Kassör: Kar in Skoglund,
Orrstiqen 73 I50 24 Rönninge
tel O75) 1547' 67
Ledamot:

I n gemar

PåAår det ingen renional verksar0rhet
i din region ? Uör av dig till ditt
resionoribud ned önskeEål,

Lindgren,

Klöjevägen Il' 183 l8
teI 08/758 31 99

TäbY

Lövberqavägen 20, ll2 00 SaItsiö-Boo

tet 08/747 83

Ingr id Arvidsson, Vegabacken 22,
185 02 0skar-Fredriks Borg,
tel Oi 64136I I3
Bj örn 5öderIind, Storbergsvågen 2I,
L4l 4I Huddinge,
tel 08/7r1 L4 70
I4ANIJSDAC de',20:e
varje månad , När du skriver '
vånd 85 mm bred sPalt.

OBS: STSIA

i

an_

00

Suppleanter: Sven Jansson
FoIke LYselI
KIassnämnd: KarI-Erik Ahlborg
Ljungvägen 8. I94 00 UPPlands-V:i'
rår öueöls:o se
samt: In gmar Holmström
Cun n dr Tidner
Kappseg I in gskonmi t t6: F otke Lvse I
Nycke lvä9en 18. t9.l 49 SollenLund

tel 08/35 l7 5J
samt: Hans Svensson
ulIå -Britt Ahlborg
,A.t<e

Eanssou

BAIII BBYCGA

Ute i några av re€iionerna på-går ver,r:€anheten för lullt ned planerina av

Ledåmot: Stig Noren,
REDAKTlON

-'

I region "ilordi' och,'ö;teötakugten"
har Yi lör tiflfäUet vakanser på
posten 6on rerjnor,bud, efter6on ti-

difare onbud bJLL bort siDa Vigf,arl
och styrelsen tar tack.a.rt ellot förslas till efterträdare.
EfterlysniBaen i aprilnunret av ned-

I

\

Tekniska kommitt6: Ingemar Lindgren
kIövjevägen Il, l8l 38 TåbY
tel 08/758 3I 99
samt: HaraId A_son l'loberg
Ni I s Hummerhielm
Bengt-01ov Ekström
RoIf Eriksson

lerdniar i r!-yköpins- CxelöGund- llorr4 nEeorradert 1or atr ra aEeng en
a\ v region !i denna ^anu, har fortfaranC€ förkfineat ohörd, nien vi hoppa6 fortfarande i styrel6en att f:
hbra av Ir som bor i detta oE åde.
För den son hai roöjli8het, kon och
hälsa på när vigi:ene6kader! passerar
i, tten av juli, 1.ex. på tsroken, sj
*( er au att vara övertyaad att det
ä! nåeot lii sakrxar i alenaa deI av 1andei. Exakt tidtunkt ])ublicera6 sena.e.
öresundsområaet bar' tidigare valit en
vit fLäck på vår regionke.rt
har vi alädjen att kunna ideddela att
vi nu startar ul)p regional verk€ardhet
även där, och vi hälsar Erilr Palsund
i Ivlalnö vä1kor,nen i ViggeDklubben.
Xrlk seglår Vigg L]4, och har lovat
hålIa i trådarna l reaion "-re6undrr.

seala!hä16ningar
nCharlien

SK EP
Eskeders.glinF

Sista annäIningsdatur för cakad€rse81ingarnå är den 2I naj. visscrligcn är det nåstan fullt, nåra 20 båtar i vardcrs cskader,
rnen någon kan få för'hinder så annäl dig !å
snert son nöjliEt orn du är intrcsserad.
Keppsegling
Du soa kan ordne

kalpcscglinglFriscr vie

jobtrct cller på armat sått. hör'år dig tiu
keFFscglingskonnittcn. Son notprcstetion

vi gårnå ta in annonser od företatets
Frodukter i viggnetladet.

kad

Ärets klubbnästeiskaF Ff&ncra! arrangcias
Då sårlna sått sorn förra året I!å scp.lbåtens dag dcn 6-? septcnber. Roke in tidcn
rcdan nu. vi åtct komncr rlcd nåirtarc inforhe-

tion i augusti.

Äv produktionstekni6ka skäI koaner Yig-

geabladet i fortgättniEeen att di.stribuerä6 i kuvert, och de tekniska tipse!

bilä8ees löst.
l':ed

detta nr. bifogas 4 6t.tekniska tips.

Rcalunlt

Cunnar Malrnberq
I Iora!åqen 7 C,4t7

tel O)Il7611

SI Oc'KHOLII

ör det ciogs för påsöiininil
toppskacjdo och holsrinsor.

VASTKUSTIN

00 LlNDollt

29

vi ayslutar säEonsens träffar utolrhu6 onsdåa 4 .iuni k1.19lqq, på l.äEbyviheDs ilåtsällskal) i l{äsbypatl ned
prosralrpunkten "Vigaen i vetkligheterl'
sant deEoDstration av nödraketer.
Tag nred kaffekotg' så fir€r vi fint
väder iör' fika utonhus.

Den 20 rnors strölode 13
Viggenseglore sommon ute

hos

Bruce Bonks 5oils i Göteborg

för ott öko sitt kunnonde i
ömnet segeltillverkning.

(

Segelmokore I ngvor Korlsson
vöIkomnode och svorqde för

en verkligt intressont och
givonde informotion.

Ofiko segel kröver o.Iiko
slog ov dr.rk. Således skiljer

(

mon melIon storsegel-försegelduk.

Detto på grund ov ott seglen ut-

sötts för helt o.Ii.ko Selostningor. Storseglet utsätts för
stor belo stning i okterliket,
medon förseglet skoII motst6
stor diogonolbelostning,
Genon ott onvöndo oliko tjocklek oå trådorno i vöven
(,rorp r.sp, vöft), erhåtles den
önskode styrko n för respektive
ö

ndom6l.

l'len först

m6

ste

fomi I

jeseelor eIIer koppseglor,

eIIe c konske bådodero (Vissenseglore).
rI]']GST!PiIF

inte t:lör t no:'i tr';ffer,
-sc:' r ,:e :'rj nrLr:re!.
Braka-:kc
!i
t:ldsonLnarir::lf blir det i år ochså.
tid ocn llats Beddel.is i juninun'ret.
Du h"1r v.:1

KAPPSNCLIIiC

liltt, oclr
anlrälringstiicn ti11 iull-viveralli't
lörbi, rien i tur i !ir€rengeriei står
trca:d,disresattanr' .en 7-6 iuni. Å!!:ä1
til,M1a-;ritt
i --:, !.ei-linrsko: xiitti!, t eI.tJlat.,/ a,ora 5enast l/6, s: vi
]:an at1l,ii la oss sold eter..:1ass.
re..at-,

ilör oIIo doto noterots, utorbetos en speci likotion. Bruce
Bonks hor sedon lönge en dotor
s6 uppgifterno motos nu in.i
1

denno. Dotorn produceror

listo

en

siffror som tos
hond ov en til]skörore.
rned

om

|:i;:i:'u.":;;i::"l::',:::.
Symo

(

ski nen som onvönds moto!

vöderno som sys med exokt
ströckning och syr Cub5Io

i

sommo

sommor

sommo moment.

ijr seglet hopsytt och IögSs
ut pö golvet för inspektion.
Seglet ijr nu något för stort för
ott kunno fål10s. Ses]et kontrollmtj t s, förstörkningor skörs tiIl
och gör åter tilt söonerskon son
syr fdrd.ist.
Nu

45 ton:

5ölvesborg:
Phi

Iip Håkansson

Vin tervägen 9, 294 OO

tc\

04561 147

II

SöLVESBORC

Nu ströcks seslet upp ftlr en ny
kontroll. Form och finish kontrol-

De son ej hade tillfälle
att koma till
Hanöblktsek tionens vårtiäff i Katlshåm

Nör nu segelmokoren logt ner så
mycken mödo på ott göro vårt segel
så återstår för oss ott sköto om
/r-+ pö bösto sött fö! ott få ut
,I nycket
som möjIist ov det under
so Iång tid som möjlist.

- Filnen "Eiah tteenfooters".
- ELL 60-r.l di-bi ldpr n.ed r"lni"I"
(varav månsa opub Ii cerade)

-os.0m ollting ör o.k pockos
(,r Iet i söck€n och levereros.
Jogs för segling.

Vi Lockor Rruce 9onks och Ingvor
Korlsson för en ]örorik ofton.
Gunnor I'lolmberg
KALIVlAR

l(arI Gerdehdg
l(dlmarväsen 88, l8.t
rel 0480 ll j9 59

00

I(A L14AR

segeLmokoren

ho en hel del uppgifter från
kunden. Förutom mått pd seglet
vill hon ho redo på om du

Lidinriö Runt :ir jn

Rruce Bonks onviinCer rinlor som
plessos fost i en moskin.
i4oskinen kcn presso med cndo upp

titl

KA]-LALSE

l]Ai']JBUKTEN

rips

- En redogöre1se av Sven Hansson ån8.
somarens eskadersegling (separat
inbj udan komer sändas ut).
- Diskussioner on en "viggenkappseglins"
runL Hanö, ne" lile lpsl lighe'er i
.lållevik l,vJller i)ndn (sepJrår inbj udan utskickås även här).
- Mängder av fantastiskå diabilder från
Gun & Jåns sealina i Västindien ackofr
panjerade åv caryposnlsik.

VANERN

llun€ $iktund

f-ru\;.ren t/,5+?
rc1 0501/ lg8 dl

sick niste on bl.a. följande
Ett intressånt besök på Karlshams segelnåkeri. Där Håns Hamel berättade och
visade hur man syr sege1.

OO A,,ft StCu

L(

- och en hel de1 annat
Phi

rip

Hälsninsar från Sverises

c år

VASIERAS

Sven-0Iof I; riman
Earkrö llyg a ta 79 L, 725
Iet 021/525 50
/t 'r tr

t0

\-'

I0RD
VÄ5IERA5

UII Karlstr ,
Solröksgata n I0,802 l0 GÄVLE
tel 026/l0l 6r7

\ak4rr
OSTGOTAKUSTEI{

,",akant

URLSUIiD

Erik Pdlsund
zltl\, 216 ll
icl olio / 16 09 i]
^lggntar

llALliii
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rruktionspris tävl ing on
',T, utekrys.dren, tJmäop jd8 : jå.1å-i
1963 in förslaaet "Thllexr'- som inte
fick något pris. Efterson jag i alra
fd I I rodde på ko-sr ru<r ioi.n lär jåe
KSSS kons

Pettersson i öregrund by8ea
rråprorotypen "vIGGIN". Båten blev frangångsrik - vånn sin klass i Baltic Råce
sama år och 1967 doninerade seriebyggda
Ka!lskrona-VIGCEN klassen. Under 5 år
levererades 300 (årlskrona-VIGGAR. Vintern 1970-71 övertog Albin Iarin AB
VIGGEN f!ån Kårlskronavårvet AB och sedan dess har i det närmast 1100 ALBINVIGGAR levererats.
1964 Watte

I en notiverins för förslaset "Thulex"
skrev jag:"Enda sättet att åstadkoma en
prisbillig
båt är att göra den mycket
(kilo!riseE
1ärt
är relativt konsrant).
!ersonligå erfårenheter har övertygåt
nig on att 1ätta båtar har nånga fördel
år franför tunga och nackdelarna är få...
I förhållande ti11 storlek och speciellt
i förhålrande till pris är de nycker
snabba (ej å1rtid i förhållande till
mätetalet)...
Såmanfattningsvis är 1ätta
båtar snåbbare, sjödugligare och seglar
torrare än tyngre båtar och kan ge lika
bra utrymen". Senare eifårenheter har
ej gett mis anledning att ändra på denna uppf attnina.
skrovlinjerna är fåktiskt en utvecklins
ur V-bottnade plywoodskrov som jag håde
positiv erfarenhet av - ganska Arunda
"jolle"krov" hed relåtivL Iyl igr ror-

Ylirmane

gltg'@,,...
ä@fr.
för åtr
vid

krängeå mjukr i sjö
ning och ge ökad stabilitet,
Aklern relativt bied för att ge urryme i sittbrunskepp

nen och bärighet för hög nåxfart. Efter
moderna besrepp (nrätningsregerpåverkac(

är skrovet ganska smalt, nen det ar en
fördel i frågå on segelbalans och skror
ets röre lser i sjösåns.
I sanband ned att Albin Marin A! övert
VIccEN sioldes en de1 nodifierinear
(sjä1va skrovfornen oförändrad) : Lateralplånet delades i fenkö1 med sepårat roder
ned roderfena franför, siltbrunnen förenklådes. :n,e,lnin8er ä-drådes och -igae.
höjdes något. Ändrinsarna syftåde till
att Aöra båten enklare och billigare att
producera och ännu bättre sotlr faniljebåt.
Uppdelningen åv lateralplanet gav båten
en bättre konbination av kursstabilicet
och vändbarhet samt eo ltnärkt segelbalans. Det nedbyggda kölpårtiel melLan kö1_
och rederfenorna bidrar ti11 kursståbiliteten men framfdr a1lt till god styrka i
botten akter on kö1fenan, även frånför
rodret ser en för fånirjebåtår önskvä(
kursstabiliiet
och en stark roderkonsrruktion. En ökning av kölvikten ökade
stabiliteten och notiverade en viss ökning av seselytan för att bibehå11å god:
(
seelingsesenskaper.
Jaa har funderat på otika åtgärder för

att ytterligare förbärtra VIGGENS skrovlinjer, men komdr fram titl ått den enda svaSa punkten år art dennå bårryp näre! eSynnsant en1i8t IoR. Det skulle krävas en helt ny konstrukrion anpassad till
IOR och den båten skul1e inte seglå bätrre än VICGEN och rroligen bti något sär
re fåniljebåt - ti11 ert högre pris.

lr
I

lonterins av Jallas 1400 i Vissen.
V:r.rnarcn nontcias bäst på den förliea
sidan av BB skott rned hjä]! av fästpraitå + ev disianshylsor tör: bättre
luf ttillförsel.liär
rökeasslangen ånslrits till skorstenen bör nan se iilI
att len kommer i st ;, ' rl,o.. en - !är
n,r.-. "! bli- s::<-åce LiLL o1,L'.tnrnd
ikorsier - rufi trk, silikoru0as sa. Vid
L-l l!:t,r.i.g i :1,{et
oE ei 1LL ers:tra d-s ei: '-Lerirlet mel L,sl c
!acci,rg föx ått s:lkra h:,Lllastheten
nir ]r)an drar åt bulterna tilI bko!-

v{{tak
HAS-TBALK
6ar dercL

6

lj1-led.ingen na:r vara niist 1,5 kvnn
..ex Fl:-1,5 eller rK-1,t.Säkrinaa 8 A
lvslIa,rtznken !å 10 liter

.,(

lian }laceras

l:oi i iörliken.{örer nan
j.sso blå, crilinald.Lak oli 5lit kan den
ned i'arde1 tlaceras i boai€x !::å.Jero'ben. ,:ver defl: (a. :i:n selan lrti
åöra en durk sor: si. lätt att lJfta.
lallhatldcn br-:uere - tånli rfsie.r.ra
så stor ått b!:ins1.öyerskoitet f!ån
bliinslcpula!€a fätt rlnnor tillbeks tt1l.
tsrckcn l/ie rcturLedliag.a (evart).r ennst fe]1 k.a brännarc! flöd..Iågon ut?itadia hftnlag flaa trnlea har jag
cJ ! ontorat nlE hå.r trots datte 6J b.syärats sr någoa lukt.lLlsa kaa Iåt. 16tursl.ngcr utDyi.Be 1 .d p.!f. plaatlAsc ncd Cullftb.r.
Trots iLca tidvia "rugg'iae'rsoEnar.Å -79
räckt. d.t n.il stt köre på å-lart någ
oa tinn. på kvälI.r fö! att fA bcheg1i6 sovtcroperatur i båtcn, xl-och fot
togcrdölbrul3lirgon bfcy därför nått1ig,
50 Åh b.tt€rict räcktc hcls lonEar.n
'.rt 11t! laddnfug unallr rotorgång.
-.st an!å!a drar yärnercn yl,d stsrt
nii! alödtrAdon är på. v srEluftströEnla kalr glnor aca rrlallarr Jtlusir
rlkt.s åt önsk.t hÅfl.
Clac! Ectjb.L Yiaa 1042
oe / 10 o7 5j.
!r_:der b3bords

l"

I
Yårflsror vrt Eolt.rstl !å cn stt?slp

rotrversida flrrsidr.u sv Bl ,lcott.
D.! alr.v! ry .tt 12-yolta l]ybattlrl
!.d c! rDli)!.rct.t trtopllad 1k!.t6rn.3råns1. f,sso btå fotoga!. I strrtlägct yissdc .rldlrcrctcrÄ 5 å i crr
120 s.t. Dä!.ft!r Lo?plrdc! alöat!Å-

o33 I

Pr

F,am oc)
! sso bla
drt nk

5L

6å.1",
Poss4

P R/NC ]P.sK

r

I5S lloNI

v{L]-1g-,.14eo_11\N

vtc,G /o42

/

{L.r.utonstllkt ut och EåtrrcÅ 3Jö!k
ttl1 0,6 ! Eta.r 5 oir 6å16 vrr rrrr
luJtt.ap cla 50 gr. Dälcftc! kcPltlrd.
yl ir liiflt Lot oob .t!l!.LciGr'! .Jötk
dÄ til] O'25 A.Vt kö!d. vå![.r.! I lr.
I tlr i d.ttr lä3..].ufit.trP ltrllfL.Grad. ria titf ,8 !l. I likrt "ht8h'l
bru!.d. fliiktcE lÄgo. L.r I)e brlvfrlt Dårkt.! rött.n fulgat ljud .U..
Itail€! prov.t åttiok kÅrlPt 0r'l I fotogtr. vsrJ. ltrrt fl!! "ks]If ilra!
0,17 lh.på *-frrt drer dcr ora 0', lh
för Yerj. alrlftltint!..
Yii!!rr!! bör pLrc.rr! .ll högt !o! EöJ_
rif,t.d!1.! för rtt råLkrl Atcrflöd.t rla
rciurrhagcl il.h för rtt utayttJr utryD!6t urdar vät[arar tlll rraat.
tril. Eu.Er.dricLr
oe / 766 1t 91.

r".., gF. e Lrr,-r'e., se Li Fo5.,{ Tek.i.k{

7

Y ipr.

Nvn LnnrEnron ?

In!cn lrdr viil lyckdts urd!; annon.rtt nu skdll vi.r11a sl<dffd
oss dom nyd s k typqodkirda ldntcrnornd. Cör vi intc dct är vi nästan
LJrottslingdr oc lr f ö r 5:i k r i n q s b o I d g e n
kdnskc intc vil.l 9e oss ersättninU
i händelse av skdda. Det är vät i
stort sett kontentan av det son anhar att förmed la i text
och mellan radernd. llen du Viqgcn;(Jarc, sakta i backdrna. Det finns
sk;i1 son talar för ätt du inte skall
hasta iv:ig oclr l<dnskc hclt i onijddn
pengar. tfter .rtt
kastd ut
försökt inhämta inforn.tion bl a i
forfl dv en artikel i llUS-blddets
julnurimcr och cn bl;rk.rc i senaste
På Kryss Till ltors, l(an jag s:igir dtl:
do(i nyd IantcrnbcstJnnrclscrnd sor.)
d l'.,nr) f ( rr 1,. ir,l( Jr
hclt kristallklöra.
I sin nuvarandc
utlorrining kan bestJmmelserna ifriqd
t o n betecknds sofl grumliga. F n
piqår förhdndlinsar nellan företriddrc för båtsporten och Siöfartsverket om vad sorn skaIl bli tiltåtet
pi existerd de b;tar. Det enda rian
verkar vara hclt klar ijve., är att
fr o m l5 juli l98l skdl I niqot händ,r .

Den endd lanterna ja9 sj:iIv unde r

l)drö cn lanpa
i5tiii let för trc !id scqlinq'
vill(riL kdn ha bctydeL5c f iir oss
ViqqcnJ(tdrc sor liän hn Problem
ncd.rtt fi "krii.!on" i bdttcriet
dcn iir strijnsnil,

I

Hur virr människor att en esåder ska
vårå ? Ska nan ha korta daSsseglingår'
och nånga genensama stunder ? Eller

kanske tvärton ? Ska eskaderledåren gå

inp o.h väcl.å esk-Jern (lo'kan / på
norgonen ? ska tilm åPParåler lå förp,

dcn 5yns pil l;nsl hill' då dcn
sittcr rij(tt. Dessuton riskfritl:
fijr dLt den skd1l bli skymd av
(
seslon.
llen vid rotorgir\q är du tvungcn att
t;indd do qailI.r lantcrnorna.
YttcrLi!d.c 5k:il till .tt vänta med
inköp rv nyd l.ntcrnor, föruton dor
qrumliqd reqlcrnd, ;ir att vi kan förviintd cn utvecklinq p i'r onrådct. Både
i forn dv ;i'in! ncr strönsnåld och
ljusst.rrkd lampor och bättre design
p,i ldnternorna. Don s k typqodki]nda
och
Lantcrnorn.r jaq sctt hittills
son sl<ul Lc passa Viq!en :ir clanskd
klunp-iqd i utfiirdndct.
Dct h.ir ned dtt vJntd ocrr se tider(
dn, !J I tcr .lo, l ir't. I\i ldL.aoricr
vigqen:igarc. 0on son ska utrikes i
sommdr med sin bit eller cnbart f ir4d< p., ir,t.rnå, io'rc I ll vdtten, bör
'.e tilL ,rtt skarta typgodkinda lan(
ternor, tik50n dom son vct ned sig
dtt ldflter'n,rt.ustninqen i sitt nuvdrdnde sl(ick intc dugcr.

nuvardnde omständiqlrcter kan t;jnka

att skaffa ;r rndsttoppslanternan med
aIla tre firgernd i en samnansatt
lan terna. Speciellt av två sk:il;

Tankår on eskåd€r...

frlin Viqt 256 mcd förhoppning ocr en
"lysdi,dc" sonndr
Benqt-0Iov L:kströn

Nu skå jag son heter Eva visa 6276

a!a dem här fråeorna. J"8 lrar bdtå
seglaL en eskader (19/u) men jdg Eror årl

:

,'let funkår ändå.
Jåg tycker att dagsseglingarna inte ska
vara för långa. uan skå ha nrycket utrvme
Iör år L vå!a ri llsamdns med den övriAa
eskadern. Iast det är klat nan träffade

ju eskaderns ynsre sastar På dagarn'
Läget var faktiskt så .att vi såIlan hade
sdma besätrnin8. Jåt ljueer inEe nät ag
säger att vi bara hade vår "riktigå"
besättnina tirr och från eskadern såmt vid
överseglinten ti11 cotland. Men dei var
bara ku1: Man tråste helt enkelt få tid att
träffa allå konPisar.
u hopp-r j"g öve, L'll orEanisaLjonen'
r
L orsaniserr en eskåder vd'kdr r'r'
^.
eskaderlätt, nen här är nåera råd till e'
ledare: för'det försla ha inte för spikat
program iförvä9. Ta dagen son den komer'
I kån"k. n:qon kvällpn iacen ora-riserä
nåsot ire.er". LåL all" D:L-r få eö'd
nåson r ;' I i, 8. Pen inLe åson ener gi
krävande tävling. uet är ju trots a1lt
senester. På T ex en riggedag får det inte
vara för mycket oraaniserat För en ligge
o-g ryc!Fr jas och nos månea med nig;r
til] för att ro en sväng med sin jo11e,
utforskå ön lite
bada on vädret tillåter,

?
t

Det där med att bli väckt lidigt på.
somårlovet står jag inte positivt till.
På eskådern blev vi väckta vid 7-tiden.
vi hade ert väldigt brå "'tiidschena".
En time nellan väckninS och sl e I atrirte
ocb sedan två tirbar till åvsealing. Det
schehat var helL OrcY men.... väckni,8stiden. Tänk er in i situationen alt våkna
ti11 sj.n fars kaffekokning varje norgon
i två veckor, "nästån" nitt i natten.
Der log lite på krafterna ått gå tirl kojs
vid ll-12 tiden och sedån vakna vid 7 tiden.
Sedan har vi det där ned filnapparater.
Personligen tycker jå8 att den bara skulle
få förekoma i ytlerst liien skåta.
Eftersos jåg i sområs blev inblåndat i
en instuktionsfiln
" Hur nan äter färska
bultar". Jag tyckte inte on firmen, så
jåg hoppade bara ur så del blev ett litet
konstigt stlt. (En förklaring ti11
1979 å!s Eskaderfi ln)

jag också påssa på att hälsa
till alLa som seglade eskadern i
somras. oclr jag hoppas ait vi snart kan
rräffas:
Nu vilr

Son*öP

l
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ä! råtct ao. vi rlfr b.!.tor \ytt. rv
1 varr vi3g.!. J.t v.t i!t. o! dat fi!l.
llÄaon klrrlb a.. h.! !å rÅ!€r t.k!id.r
ulpalag bl.ril rlits !.iL.nns! ao. Yljtrrklubl6r. - glltrlilt irt?.r!.rt. år .ed.rr| uppala3..!L.r 6ö!a båt.rrr råtta!.
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lltarbord3r€ loi het l.dilrr. å! .tt rt.!t
plu!. l[.r aå ktliyr d..t ltLriltr!!, vt
tyck! h. nårdr 'claltrcd.Icln i. yå! ).r.t.
( &.t ö! .xtr. värd.fullt rä! act tålf
' r.t!öDrlÅl t.ht. - få! Du korllt på
nåttt ld€pttt,.tt ko!!1irtr!ob.cr. ..ily1.
rÄ för.ijk rtt rriat! slls ko!Ior.rt.!
t il il. bctccht!6r! cch rl}cci?1k.tl.rc!
d. hr i balilchrfrld.k.trrunn.! .tc.
oob rar Dar Lsr LöI|a darar. trurdshatGr
i a. v.rligt !å.t!hcp!s!!r oob !.diotffär.!rr 8!.J så 6y.rA!lv.t ator så lrlrt
d..t gållcr ..! rvaroa!.d. prylar.
tr.8.

rv f.11.. 1400 ltli hr! !u LoDDit
tråla och vi fÅt dor för alc .rtrhilc
pdi6!4r i lcl.ubbncdd.hndc 4- Soti
frsrgå! rY stt. !å rlrl& !Lat! h.!
Ti lJätys I)rolLört vlillosrcr vial ace$ta Walsvarvst!åf f cr.
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.ritt.
Or Do yfl]. utrJttjr r.ri.öP.t ae hö! sv
Dlg arGsst fö! nu å.! tl.t full ru11.
!Å båtflcricr.
lfllr Euitnrlhic I!

Rsd-iop.

oah cJ

oB

/

766

1t

91.

Dr 6on ha! frågat på sanköp av t.ex.

teaktrall,

toalett, sl,rayhood

rc. D1,

nåste vi tyvärr göra beEviken, för

a

intresset har ej vatit så sioit att
ciet varit någon idå att ordna sanl!öl.
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