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vänd 85 mn bred spalt,
0BS

00

n Jan s son
FoIke LyselI
KIassnämnd: KarI-Erik Anf bor q (
Ljungvägen 8, 194 00 Upplands-Våsby
tel 0760/850 56
samt: I ngma r Holmström
Gunnar Tidner
5ve

Kdppsegl ingskommittå: I olke Llse,ll

Nyckelvågen t8, I91 49 SollenLun(

tel 08135 31 6)
samt: Han s svensson
Ulla-Britt Ahlborg
Åke Faneson

Tekniska kommitt6: lngema. Lindgren
(tövjevägen 11, l8l l8 TäbY
teI 08/758 ll 99
HaraId A-son Iloberg
lliIs Hummerhielm
Bengt-0lov Ekströn
Rolf Eriksson

vil1 vi ta

vI \1ENSECLARE PÅ

Vårt elrda 6ätt att koDpensera 066
för Ce ståinCiea höjai-trAa!.na av
tryck- och portoko6tnader är att

Viggenktubhcl, aegla! ned

Styrel6en sku11e vilja stä1,la ett
krav p: dje soD 6;ljer- värva köp-

Ledamot: Stig Noren

tel 08/747 8l

lisk att bli tjatig,

up1 frågaa on nedl-eEsvärvning iaen.

öka nedlelxsantalet ,
om vi trivs Led v;r.a båtar, är
"ven
det å.nga soE 6ä]jer varie år. Drygt
huirdra det sista året.

Ledamot: Ingemar Lindgren
KIöjevägen I3, i83 38 Täby'

ter 08/758 ll

SKE

BAI\I BRYGGA

(
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nn bel def tidigare Viggenäsare
kvar6tår och6å solr Eedfenllar, viLket
vi är SLada för, efterEolx det be"vder
saEna

att vi har ner
typ av båt.

ge.

ensålrt,

trCharlierr

xi|L

?n

-e6pade?
kuaten aRtitga"d'
e|ler
segla!
vi tamkte att ni sdn
mnars finns här undeP sama Lid san oi
?an t!öffa oss på fölianÅe stäL|e undz!

XarI skrona g"n@n

os

juli

den 14 B"oken N aseLösunA
75 Eatstena
L6 KoTnåLsö N

tastunik

Det är ci?ka 2A viggerceglare san kat ge
nt'el.et t.ips an segling ach klul blia ned

vicctv

sör UPP oss
CLADA ESXADERLIWT.

ocH TA DEL Av DEr

äD

'lnder j!!i koEller året6 Eatrikel
att koD',Ea her0 i brevlådorba, tilt6aDaan6 L.ed ett ex, av lrekryt erins6bro6chyren", och vi ber dj-g att
lrida bro6ch;'ren till nåEon icke
nedlen, on du har nöjli8het.
Under !aro11e! t'var och en skaffat
en ny nedleE i 6ontdar,,, önskar vi
dif en trevLig sol!!:ar Eed nycket
segling och vackeit vädei bela
Seelarhä1611irgar.

OSTKUSTEN

WCGE IRöJOR

thl son bestäLlt Viggent"öi o!.

LcDetanEen 1)a7'Dlaetaal til'L nritlen a1)
Juni är t4Dal"t'något fatsercd på gnnd
at kon flilk ten pd arbetsrflanbaden.

KUP KLUBBENS VAROR

15 kr
Klubbklibbis
klubbdekal (strykmärke 5 kr
Te kn I ska Tips å 2 kr eller
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Klubbflaggor
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llune lViktund
Furuvägen I7, 542 OO

TjARIESTAD

tel 050I/I88 5l
vilttuRvrccAR !
(
r!äffas rid Lindökroken den 11/6 kL 180a
onkdng för genensant sanktan,
Eskade"segling undet söndagen till Dju!ö
eLLer liknande.
vliL y,tiTr :
VASTKUSTEN

Cunnar l'laImberq

Floravägen 7 C, 417
tel 03I /1611 29

LINDOI'1E

00

i.iLsoEnerafton Lr:;fias vi vid 1rr10en :. ],adns). L30en Icr att 1lra

HANOBUKTEN

Dfte! eå väLkorcstdrinl( i1å berget,
klär vi tiU6airrans nidsoonarstången
och daE6ar sedan Bled våia barn.
'/i holpas att du sora har nusjhinstru&ent, tar Eed die det för: änliånåfet.
OE vädret skötei sig, hollas vi att
vl tillsal1rrans kan få se sofen stiAa

SöIvesborg:

!å 1örda6en hade vi tänkt att segLa
tillsarijran6 söderut någ.a tiDnar til
någo! trevlj-A natthaen,

Kalmarvägen 88, l8I OO

r]idsonnar tilfsaBr.Baos.

uI)p sedan.

VälkoEna.
.d.trGU

sr rTpirPr'

Phitip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00
tel 04561r47 rr

söLvE5BoRC

i-idsordilariräff 1979 !: 'l'rä6kö-storij i stockhol]l5 nolra slärg:rd
Deo c:a lo deltåcanCe bi Lar fr:n refronen.
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-01of Friman
Bar kr ö Bygata 79
tel o2ll525 50
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Sve n
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VÄSTERAS

GAVLE

lJIf Karlström
SoIröksgatan l0, 802 lo
teI 0261101 617

cÄvLE

UR:SUIiD
N5,9'äf' o B'{aY

Eftersoo redakti.oneD ta! senester i

Jufi, koE.Ee! ka11€16e redan ltu, ocb
vi holpa6 der inte f,aller i Alönska.
LördaAe! 2J aususti kl.17. hopl)a6 vi
att du har nöjligh€t att koo.ea tiU
Säck, och träffa Viggelklubben,
Vi har il1t€ spiLat något sleciell-t
prograrr r ren hoppae på tievlig 6a-r-

Erik Palsund
241],, 216 I)
:cl ort0/i6 09 7l
^lgqatan

tlAL

ö

TORD

CSTG']TAKUSTEN

Pi-oestträff 1980

på skogsskär i StockholD6 södrr 6kärAård
18 defiaAande båtar från ieeionen, trot6 resn och kt1a.
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S?APSE@L,

Duken

defekte"

nen föpekanne" pA Viggen
abLand)

Fö! stat buk i seglet (eD.
(r@11,igaste

en)

'egelnakaF

Iö" Lite

för

orcak:
Skatpunkten

Felsku"et

ZatLap

karcn. )

Bukea lbr lånat akten)t
ö";iIlla shöckt fall, d*ind ne[nalaten
on dta hat'Vigg uhdzp c:a ?00 t flutcbart bonfästd i annat fatt s;t"ck i
Ctnni aghaahå Lex d,s det t,esl pahå?.I
s(m d,å bör sitta c:a 20 an ar@1för
haZ6harnex-

ÄGG

AktelLiket pike? lpp not l.otatt

ställ€r den med spetsen
åt i kartonSen.

(sAinge?)

oängd

tiII Ett NåI,
lika nycket bränsle. Då har du ått steka tiIl näsra Eåltid.
KOKA DU POTATIS

koka dubb€lt, drar

du

ned-

Fö! nVcket duk på förliketg aire

kex och kakor förblir
sproaa
knapriga on d€ förvaras
".t'
i piasEpåsar förslurna med piprensare innan de sEoppås ned i sin bröd-

Storceqletg buk står in

KONSERVBURKARARNAS

sege Lnaka"en

!

KNÄCKEBRöD

)

(segelnaka?en! )

Cenlun

faj? långt f!@n. Spalten nelLan

starsegel och genua skall oara

paaaT|ell. Cenuq' L,cu' ackså
ra fö! hårt skatad. )

ua-

Cenu@1 h@ för sta! buk (se or,1n)
Sto?seg|et ha" fö! sta? buk (se oDcrl

Utdl'ag

u! tidigare attiket

Infin! Hotnstftn

SALTET

i ströåren eIler burken

en

nåt"ah so'r^ar packår gärna ibop
sig tilr €n liten klu$p, för mycket
act ha i soppan på en och sama
gång. Stoppå i ett par risgryn -lossi'ar
hå1ler salEet torrt.

(

av

I

fatt,

€tEik€rter

#rna r,är burkarna Liss€r i
kölsvinet och blir b1ötå av kondens
och fukt. Märk på locket ned vattenfast spritpenna burkens innehå11.

felskotad ( skatpwlkten oftast

IÄRSK MJöLK kån du åthinstone bå1ia b.sä6inse" ned i ett pår dagar
on du frys€r tetrorna ti11 isblock
och stoppar ner den tillsarmans ned

fryseleoent i kyllådan. - Sen får

ta tiil

du

H,njö1k, Torrttljö1k till Fatlagning och frukostcholkaden är prak-

tiskt och hål1bart, det kan också
i kaffe! (utan
inblåndning av vatten före).

-

användas soln "prådd"

tE

UA, defekter
Fö? stop buk

Fö$taget dåZ.igt @tsatt (spainn aktezEtag ach / eLler förctua! )
FalleL iZta stftickL (sLrrick fatte'L:)
Fö!'ka?t Dire t förtiket (segelnakuen, alt, s|ttick i Craningha,j
ano!&ting oid genuans hctsho!,1)

furr

6läpp ! )

felskuren i akteykant (segelnak-

genu&1.

Stra)ck

art fiffe

Snölplin@t i aTterfållen föt, stldckt

I

i sLatseglet.

GoDA SÅSER

tex. håller sig längre

färska i sonnarvärnen oh

MÄTTIPS

naten .oed gör du av
på påse, blandå int€

tips.

II

Felsku?et ( segelnakaren ! )

Storseqlet sU! in
o;;alBetot aftaBt på
buk

Har du funderat på trur nan
skall förvara och sruva naten
ombord? Här är någa pråktiskå

aren! )

ej ,iusterba!.
(pyooa ned. att fAst nted ett pa?
t@tpat, en udet bannen oci en
?tat nosten, Då kan du fLl,Eta
halshome* aLjetx så ngiket tppåt e|Ier,bakåt san behöts. ta
nått och gå 6ed(n tilt. sege Lna-

LITE

SÅ

segelnaTa!,en: )

(

(segelnalaren! )

wlnxngh@,I ach batruthaz

Ekotpt'nkten

fel (flVtta skotpunkten
bakåt:)
Njoleas snörpt ina st!öckt.

Cenuan

skurit i ak!ådet

PBAKTISKA TIPS

fpawt! )

(

(

DåZig fds tcnar&1ing,

F^ö" s.Lor

fe| (fLltta

Akte"T,ikets fåLL för kart (och tjack)

veck f^ån haZsholhet

L

4

nedtill

0z,sak:

(hyola ner den Lite: )

p1,@1t

pl@t

Bukig wptill,

Skotpl.ozkten

d1'k

dÄak.:-geg?,et
fö"

VIGGEI'lKTABBEI]IS

buk

orsak:

botr-bL& (dts fö! tite öoetskoLtsd.Ltk oodrl bonmen. sä!,

skizt akte!,u
elter utseatat
Föt håpda (ettep lö; Lånsd
MLis

fö" trnn = föp sto"

Bukig ne"t'i.Ll, pLM upptill

felet)

ffiPLsselJrpye!
Akte
sto!
,wld@t

genu@t

Långt bak. (bAt segel! )
Cenu.dt sUM fö! bukig ( segelnakarcn! )

Aktepliket för taft (6egetnakaren! )
Akte"nnd.z] föt, sto! (ganska oDa1l:;gt,

Feltrinnat

i
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KRYDDoR

skål1 Dån ha nycket av on-

bord D€n alla sriå burkar ra! plais
och nan konsuoelar inte en hel krydd-

burk unde! €n somar seglin8. 1 de
ftesta båEt il lbehörs affärer finns
nu en burk indeLat i 5 fåck ned etr
u al av kryddo!. Praktisk grej, Dan
snurrar på locket och får f!åE önskåd krydda.

FRUKT 0CH CRöNSAKER bör du inte
IörGra-G -l-;?E"de rörrars i
ruffvärnen och luktar rärt srarkt. lta
deE i sittbrunnsutrlmena i plastpåsar sed I'andningshåI" Err paket rorkade fikon är bra att ha med ordbord, för
krånBt igå båtnagar.

SÅ SOM SLUTKLÄM ...Får du brand
I sp;lilöGi= I äci-6;e rned vart€n,
on du inte hår eldsläckåre till hands
nen det skal L du ha: Stäck ned miölk
;T
I d-er srg-_ lrt.
eldeD vilket ;r
risk"trför oD du rar vatren rill hjälp,
Skall du lagå nat.under sjögång och
inte vilr risk€la att skå11å dig on
kåstrul len eIler kaffepannan skuIl€
cippa - Drå på dig sjöstä1Let och du
har etr bra skydd.
OCH

MATSPA.LTEN

Ear flan niniuan _ det äx kallt ute
och nan samtidiAt vi11 välma ruffen

lhppeegllag

pröva det här:

Sntörj fornen på niniulnon.
Blanda Kckt skivad potatis ned xökt

skinka och pu.riolök (fräs löden för7'
läLL i ndraar:n/ p..pa'r och _" lt oc(
en vanrig blandning av 2 ätje och niö'i

ev. ]i ret vetemiö1 övex'
ilfier ca 15 min på orieoköket är det
hela klart.
,.;oLL blir deL oc(sa ned en rest På ,
iokta snabbraiaroner' Den oå u e- (
sluler vi puri n ocn blanoa rjven o!'
i-i"iarr.i (ii'e" potatisar så klart)'

Mat under segling

1 termos varmt vatten
1 förpackning frystorkad mat

(köttgryta, kycklinggryta o

dälsning från besättningen På

d)

aisela

Vattnet hälLs direkt i förpack_
ningen, som också änvänds åtL
äta ur.

Lokalladion

Disk: itögst 1 gaffel per person

eårti[
Dår

Mätt skeppare trots lat gast på

viqs

123

GRI],IÅDE BANÄNER

vi grillat !å båtgrillen' bxukar
vi ofta lägga på varsin oskalad banan på grillgaltr:et, och 1åta bananerna Ariflas c:a 5 ninuter på var sida'
efler ti11s de är svarta i skalet.
Lägg upl banar,erna på va.r sin tallrik,
skär ett snitt utefter hela bananen.
Yid8a sprinean och hä1I i en skväit
fik6r, e11er vad lu kan ha oEbord,
oc,] ilicka sedan på några skedat visp-

Näx

Aredde,

liies enklast ned tesked' oeal vifken
nu Bräver ur inna.nätet ur skalet.
Snakar garanterat lika Sott son det
1åter,

ltiag 1 120 SoLEAno

997

16

siöss

juli dlat Stockhol@ Lotat-

radio till sjd$ iseD hed populårå
proqraD&gt'Ä!holldö-Land$n,,
I år hå! resu$elDa ulötars
Dd
- rekolnDe. t o m att Lå etr båtbur€D
porler
d6t var adedliloeD ult
"plan6rDqst!affe!".
Tre ptograhDrlaq or! daae! blir
del, dels halv åtta på norqoDea.
dels kvarl över tolv och kvalr i s,
på dage!. På lredags6tt€nddclaq6!
&ohbrEr Eab ocl6å a nsdvåde i
lralil@rosradEer Ined ups I!åD 116kv€lleråde passaqe. ut nol sLåF
LiksoD i ljol lohDe! båtradion arr
v.!ä öpp6D lör lysslamas ribs ocl
I!åqot. Hår är adrosEen Iöt åi[å

Båiladio!, Stocktrolhs Lolalradio
Bot 340,

101 24 Srocknold

Och så telelouuoren:
till l€lefoEeohaoaro,
r t ledå_ttion€! itöt6 t4.30)

21 48 63
22 24 00

r'ästkusten

(

I skriTantle stund (19,/5) har t ongånsar av poängsegl.LngaTna avyerkats. Tyvärr aåste en av seglingarna avb?ytas då lJ-inalen dog ut.
e båda åndrå har genonförts i nycket
]ätta vindar soE ofta är fallet på
Der: ena i l-2 s!/s oc]n den andra i c:a
3 IA/s. Dä gäfler det att ta fran finliret ocir sedan sitta stil1 i båten.
l;åir således 2 ongån6ar återstår är
ställningen fö1jande.
1 Conny Dahlberg
888
Gustaf olofsson
124a
J Cunnar Mal$ers
1194
4 Robert Ändersson 866
11a2
5 Jan Liillbjer
6 Jan-.!ke lindfors
1326
? Lfagnus,Ähagen 12Og
Spärdande fortsättning fö1j er.
l.;Jcket glädjande är att nys. segtingsnturrer tiflkonnit på banen.
Vi h::lsar ie3 va::nt välloaa.
;unnar i:a.llberå

41.4€e442!44g4g=r-4q9!
AD-görs på :Loro lärtan undep segel
batPns dag armng?nangen
bana s- Inbjudan kq?1

o;

segi

at

pa

fnån

"ektioerasDag.
Soenska Dagblaaet, Segelbåtens
1A8 17 Stockhaln. rel 08/225000

Sena'te amälning sAas 80-08-28.
Segli/qann genanförc 6-? sept.
Glön
V

s

tnt" att baka

i gg ernais
eg e

Lördags

ters, apspa-?tyt i

LsäLLskap

s

kDä7.7

en

lvö s bua i

föt

l.ens

klubbhus.

"skitsnacK'
viggenklubben ha? nde! de seuste åren
ttgnet nycket tid åt att på ett tillf?eds

LätZande

VJCGE uT

sätt lösa boatebtftågan i
prakr;sk och eu'sk sAteunkt.

I a|rakLan på ni ljöDtudande nandigheteps
stä1,7,nin$tagande och ed I)edetböt l,ig t

hamsw,tag@tde ti1,7, ongirningen fö"esLå" klubbens |åd fö! toafz\igo! fölidde
lösning ti7,1s ddaae.

(
Resul,tatet i"ån ålets fölsta drabbning

på kqppseglingsbanoma i stockhollts !eg,
I.IDIIICö
1.
2.
3.
4.
5.

8.
10-

1112

PIJI]T

Collnbine
Galatea
44€ Nia
707 La& l41l@t
439 LaDe fine
662 Marie
53 Shalon
258 TtiLLe ?!e
534 Happg Cirl
643 BaeiLL
1165 Clad Btis
I l20 Salead.o
605
282

Bjö?n EngdaLl

isse lidnet
ll C ilsson
Foll..e Lgsell

Jan Uallno:t
Jan LiAnan

Ingenar Lindg?en
B-A Ekströn
P-0 l,lalte?
!a.r\as Betggren

Pat Sroglund

Illa-gritt

Akllats

Czt i,,:

9.9

Bidrag tiII
klubbvisa.

RITNINGAB

Lävlingen om bästa

Mel: Anglamark

Ia oe1 Viggen,(lubben eller
h im lakl ub be n om du vilI
och klubben
klubben vl lillhör
vi gillar
Stormar och fasor,
nej ingenting kan skränrna oss
för vl är tufla båd' tjejer
och killar
För när nan segler känns livei
så hinla kul
Ja, det är lill och med
rol ieare än iul
Sen så på hösLen känns vinlern
sä 1ång och sv år
Åh, vad jag länglar,
jag 1ängtar lill nästa år I
.l(al-La den v lS3e nk Iubbe n eller
ilimlaklubben on du viIl
klubben vi I i 11hör och klu bben
vi gil l ar
och fasor,
S lorriar
nej ingenting kan skrämma oss
lör vi är iuffa båd' tjejer
och ki l lar !
Ka.l

HELENE

LINDoulsr, 11

FLER BIDRAG TILL
TÄVLINGEN MOTTAGES
TACKSAMT, SÄTT I GÅNG
OCH SKRIV:
10

V TGCI]N

n hrr ntrd.ra.tt.2c1, ritningirrkiv b.rtå.nd. .v .tt '10-1..1 6l ikr
.i tn i nq.kopi or öv.. tivil Kulsk.onrron AIbin-Visq.n. Årkiv.t tköt5 .v t,.(
ritninr^.n.
ni skr k.mittdn. viis.,v
finn! tr.nsprr'.nt. och k.n !lltsi kopi.rr!. i{.dl.mrr. toE t .r för rcprrrtioni-.ll.r
ändrins.rrb.t. på sin bit
.llcr ry r.nt intr.is. yilr r'. e. tra(
es€n riinins!kot'i. k.n få d.t g.notr
krubb!n. Följrnd. ritninsr. krn erhål-

Seglarskolan mitt

Vi sgc nklubb.

VIGGENVISAN

lNsÄND Av

TII,L

{.ll rkloAr=vlsg. !
å)56?3 Lini.r
20567,1 Inr.dninst.itninq
2056 8 il
I
'l0013o16.e.lritninq

i stan

J
I

storiska museets seglarskola på Djurgårdsbrunnsviken 10åisrubilerarl Flickor och poikar seglar optimisljollar i nyborjarku;ser. [orlsattningskurser och en Lappseglingskurs

NYBöRJARKURSER

(
I

nybörjark!.sernå lär vi oss scglinsens srundcr, sjövelr, litc knopslagning
m.m. Museet håller med jollar och flyrväslar. T€orilektionerna har vj på
gråsmatlan eller inne iSjöhisroriska museer Kurstiden ä. två veckor.
Tider: Kurs 1 9/6-1916 kl8.3o-t2.t5 Krts2 916-1916 kl13.15-17.00
Kurs3 2316- 417 k18.30-t2.t5 Kurs4 2316- 4/7 kl 13.li-17.00
Kurs 5 28/7 8/8 U 8.30-12.15 Kurs 6 28l7' 8/8 kl 13.15'17.00
KursT ll/8-22l8 kI8.30-12.15 KursS tll8-22l8 kl13.l5-17.00
Ingen unde.visning lö.dagar och söndagar samt den 2016 (mid
sommaralton)

Alder

Födda

1969

1972

lörkunskapen Simtunnighet

Alsirt:

100 meter.

275 kronor.

301086J
107,1?0

205636
205793
205?94
304123

Ber en kon effektiv repetilion av segli.gens grunder.
kursen insär väjninssregle., elementär naligation och kappseglingcns

Fo.tsältningskurserna

Vrtt .ch b6n
Löp.nd..iqs
Rigsritrinq
Iliqgl i.tr, Stå.nd€.iss

005a40 Skrov

Åfl

FORTSÄTTNINGSKURSER

S.rålniirko och nunn.r

I

Srunder- Ku6tiden är en v€cka.

(

4l!i!-yisirgn_
3950072 Durk' tpånt strins.rt, rå lni nr
'
3950082 Inr.dning
3950083 S.scl.itDinE
3e5055.1 Linj€.itnids
(
Ritninglkopiornr koåtr. 4:- kr/st och
cihill.r .nklrlt g.nor rtt b€loppet inb.trl.! ti I l gA.nklubbcn! postgi rokorto n|t07305-2. Ängiv itnlkrdc rituingar på trlong.n.

Tider:

Kurs ll 2316-2716 kl t3.t5-17.0o Kurs l2 30/6- 411 kl r3.15-17.0a
Kurs 13 1tl815/8 kl 13.15-17.00 Kursl4 l8/8-22l8 klt3.l5-17.00
Insen under!hning lördasar och söndasar.

Ålde.:

Födda

1968 l9?t

.tr-Srmkunnisher 100 merer: EenJmgänger .eBlählola for n!börlar(
.: eller mollvarandc
AYgilt: 165 kronor.

lr
I

KAPPSEGLINGSKURS
Ku.sen är avsedd för flickor och pojka. som vill lära lis kapps€gla. Kursen
oI tdr ndrrr.knik och ral,rl. rrmnrng d, odr och segel med prdku.kl
d rar. Kuatrden ar tvr reckor
Tider: Kurs 2l 28/7-8l8 kl13.l5-17.00.
Insen und€rvisning lördnga. och söndasar.

Älder:

Födda 1966
Iörlun- Simkunniehet

Ävsirt

1970.

100 m€ter; genomBåneen fortsältningskurs eller mot

275 kronor.

Plalsr Djureärdsbrunnsviken vid Sjöhisroriska museet (buss 69).
Ku$åvgill: Inbetalningskorl för kuBåvgifren översändes med bekräflelsen. Avgifren skall belalas inom två veckor från anmälan och
före ku.sstarlef,. Vid ålerbud s€nan en v€cka före kursstarten
återbetalas kursåvgiflen min!s 25 kronor.
Upplysnirgår: Sjöhistoriska nuseets informårionsavd., tel 08/22 39 80.
Föreninsen Sverises Flollas ursdomsförbund, tel 08 / 1l 26'79.

'!,OTT^NS

MIN 3'NTTT^i

MASSKORSBAND

(
Adress: Fregartvägen 12,bv

VIGGENKLUBBEN

183 53 TABY

(

öastos köPa

llll Sola
TILL

XöPES

BontäLt tiLL Albin vigg

SALU

Bjötn Schlnacher
s t andadgeaua ti1 I Atlin vigg
cvtoaina.

Tana6

Pfis:85A:-

2 st reglevbara pallningsstöttar
netall. Pt-is: 20A:'
IeL A8/767 48 8a

tya ncdlcanar

4a

TILL SALU
Sjökort

7. Stockha|n tiLL HudiksraT'L
2. ÅLand och Åbolondsskäryåld

n

vigg

373 Bengt Holnbery a764/€4 ?62

?ILL

SALU

vigg 1263

B 08/756 52 69

ol pt.

e

18

(76)

oäLoåtdad' Johnson 4 hkr' i'ö? o
tpit, sptaahood, sittbrunnstal" oindskudd
3
cb nå ,tanna"n, Zogg,
^anPass'
eo spinnacke? ned utzu$tning
Pris: 48 000: Bengt Siöholn TeL 08/756 87 99

146 Anders Folke Tranås
lBg Joachin Volcherls Lidingö
233 KenL Wallin Väslerhaninge,.
\
416 Cunnar Sundgren Ekerö
)
r,n;s
592 I,4dLL.i llaLrpt Sål-sjo
600 Nils llolst lianden
723 Bjarne Ahlberg Göleborg
834 E.ik DalsLrnd i"1a]mö
( I
9-1 Bengr Lö'.,r .:nd
927 Kerstin Berggren Slockholfi)
1043 Lennart Hallberg Eskilstuna
1C94 Per Ekbladh Värnamo
1239 Bernt Lindqvi st Södertälje
124'l Göte n asby llalmö
1253 Jan Edlund Vällingby
1327 S\en E Johansson LLlnd
1 371 Curt Klingvall
Västerås
700 4 Christer Carlsson Saltsjö-Boo

