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3

STYRELSE, FUNKTIONÄRER
(
0rdförande: Karl-Erik Ahtborg
Ljungvägen 8' 194 00 Upplands-Väsby
teI 0760/850 56

5

V 0rdförande; Arne

NF 7 AUGUSTI 1980

sid
Från bryqsan. skepp Ohoj

6

Vegabacken 22,

185

02 0skar -Fredriks

(

7

Borg

8
8
8

Sekreterare: Tomas Berggren,

te),0764/36\ l)

F

Fregattvägen 12 Bv, 183 5l
tel Ag /156 52 69

TäbY

l(assör: Karin SkoqIund,
0rrst.igPn 7\, )5A )L Rdnninqc
teI 01531541 67
amot: Ingemar Lindqren,
XIöjevåsen ll, I83 l8 TäbY
tel 08/758 31 99
Le d

Ledamot: Stig I'loren,

Lövbergavägen 20' Ll2 00 Saltsjö-Boo

tel 08/747 8l

REDAKT I Oi,l

Inqrid Arvidsson, Veqabacken 22,
-t85 02 0skar-Fredriks Borq,
tel 07 64 /361 I)
B

j ijrn Söderlin(1, Storbergsvägen ZI,

141 4t Huddinge,

teI 08/711 I4

*'

70

oBsI STSI{ lrAltUSoAC oe 20: e i
vdrje månad, Når du skriver, använd 85 mm bred spalt.

00

Suppleanter: Sven :lansson
FoIke Lysell
KIassnämnd: Karl-Erik Ahlborg
Ljungvågen 8, I94 00 Upplands-Väsby
tel 0760/850 56
(
samt: Ingmar Holnström
cunnar Tidner
l(appseqlinqskommitt6 : Folke Lysell

l.lyckelvägen 18, t9r 49 Sollentuna

tel 08/15 l7 6l
såmt: Hans Svensson
I,
Ulla-Rritt Ahlborq
Åt
:tu.trusoo
Tekniska" kommitt6: Ingemar Lindgren
Klövjeväsen rl, I8l l8 TäbY
tel 08/758 lI 99
Harald A-son I'loberg
lli 1s Hummerhielm
Bengt-0lov Ekström
Rol f F.iksson

BAil

Detta nunider av Viggenbladet ä:'producexat till- sjöss, och jag Ekriver
i sittbrunnen ned br'ten licEande i
Karlskrona tillsasnans !1ed övriga

b;ta}' i viergeneskadern.
att konrna t1,11 Kallsl.rona var en up!leve1€e. l-okalradion upgr0ärksai nade
vår ankoiost I och lokaltidninearna
fann6 på tlåts, vilket resulterade
i värdeful1 gratisrekLan.
Vi hoppas lled detta kunna hitta uya
rEedle!.,Ioar i liulrlskrona-onrådet, d:ir
det enliat uppr:ift finDs nånga viggar.
r6tan varje hardn €skader! bå€öl:t
/'
I
h-r det d:rkt urp Vj Ff,enär:are ' an i io een
på e6en k61, eller landvä4enr för ätt
hälsa på, och en de1 har följt red ett
par dagar.
/ sa be.ii:,- hår verkli;en u-llskattals
av os€, efter6on den personliga :.ontakten lied IrFdfe!,itarna ute .i reqione_na är ett svå-i].öst !r:ob1en. Vi66en_
klubben ä. :gqg en Stoclrhobsldubb
'
något 6on tyvärr: n:insa vi66enä5a!e
ute i låndet tror' nir J3s varit i
liontairt ned den.
soffraihä15ninear

Icharlierr/lhlbora

SKEPP

BBYGGA

Tekniska TiPs
noterat finns alet två
Tekniska Tips nr. 2:19. Ändra tipset
om snabbrev LiIl 21 2I.
Tekniska Tipsel 4:15, som finns med
i förteckningen har inte sänts ut
eftersom det är under utarbetande.
Som Du kanske

Med detta nr blfogas två Teknlska

Tips

-

I<aooseql inqs

priser

On Du via arbetet eller

På annat
sätt ka!] ordna kapPseglingspriser
är vi vä1digt tacksamna för det. Som
motprestation kan vi gärna ta in
reklam i k lubbmedde lande t. Ta kontakt
med I'olke Lysell om Du kan göra en
insats.
Nya flaggor
Nu har kLubben köpt in ytterligarie

l:Iaqgor, Utsätt Dig inte för
risken att segla utan kLubbflagga
och bfi utsatt för Viggenmedlenunar
som vårvar nya medLemnar. Priset är
oförändrat 35:- kr. KöP genom att
sätLa in beloppet På klubbens Pqrnr 40 '71 OS - 2
2AO

Bra foto
Sänd in Dina bästa Viggenbilder ti11
någon av kLubbredaktörerna- Pub1lcerade bilder koruncr att beIönas.
Skriv gärna några konunentarer tifl

bi lderna.

.

Regånalt

KARI SKRONAESKA]]ERN

KarLskrona har verkligen uppmärksanunats i massmedia'
BLa i båtraclion, lokalradion l Karlskron sanlt i de båda regionala tidi 30O_års
nlngarna i Blekinge. Detta i konkurens med en nånqal aktiviteter
Race. Nedan
;r.rlilerande Karfskrond ned gästande segelskepp i Tall Ship
nåEra pressklipp, Vi återkofiLner serLare ned en närmare rapport från
Klubbens eskader till

(AtflAq
sl0cl(H0Ll'l

l(drl Cerdcharr
li.'lnr.rrvä(tcn 5\, ls t 00
tal O4\A I i )9 \9

KALLELSE

qöstens första träff på !"tasavarvet
nar vi den 24 septenDer., kt 1900V- konxner ar! ä9nä kvä1le- å L v:rå
Tekniska Tips under ledning av vår
Tekniska konmitt6 - Om Du har erfarenhet elIer synpunktei av olika
slag på våra Tekniska Tips så hör
gärna av Dig i förväg till någon i
Tekniska korimi116 -

VÄSTERAS

Svcn-0lot l r iman
llarkrö Br,(l.ria t9 t,
tel 02t/575 !0

Iuruvä.Jen ]7, 542 00

tel

05

01/

18

8 6l

l.1A{tItSTAI)

1.25 90

\

\

Äsr
l,q

GÄVtE

lJlf Karlström
Solröksqatdn 10, 802 l0
lel 026ll0l 5I7
r.il

VANERN

r(,\L lÄtr

i:

Ll

cÄvLE

Floravägen 1 C, 431 00 LlilD0l'lE
teL A3I/761\ 29

sm

bå.

til

(arlskroha

Blekinge,

Ällt fler

Tyvärr stod inte vädrets makter oss
bi vid vår träff i Hä11evik sista
heIgen i tLli, uen hårda kulingen
gjorde att vi fick ta oss fandsvägen
ti]1 familjen Rehnströms stuga.
Detta tiff tr:ots sar,lades ca 25
V-iqgenseglare i den mysiga kakelungsvärmen på 1ördagseftermiddagen
och lät sig bjudas på kaffe och hembakat.
Söndagens kappsegfing blev också på
får tävla om
detta sätt instållt.Vi
de fina priser som vägga-Marina
stäIlt upp rned vid ett senare tillfä11e.
P. H.

äsatc till viqsen såcålbÄråi .n
tu',ilier:nrri4 aiir.ninc tö. u.bti.

scge!

år p.m.n.nfr

ll

och

(

hrD irnrdc lrån

Srockholn

börade bvsar 1!(5 på Kartskron!,
!rrre(. Blånd d.
liaacr iltarlsk.ona rr.ns den båtsom
b!arder alL'i lorj skulan hctcr ry
H;jr n, Josdat hc(q. Sgarcn.

kronå. De ånlåhde. till
Kårlsk.ona på torsdåg €flermiddag och ånkrar då
upp vid Kihlstdns kåj.
Viggen år en foilj€båt

Viggenseglare i trakten kring NyLöpinq - Oxelösund - At<ösund No rrköprnq. VigoenLräfr i Ny{öpin9s
sege lliil I skaps k | -bo tokd I o;n t0 9,
k L i9'".
Rinq Chri s'er och Ler-d
SvaIin, Vigg 338, te1 OI55lr0508
före den 8,/9.

t ur sydöstran 25l/)

Fjra veckor h,r seatarnå 1asilpå sigi

ex-

net å. en smmanslutr,ing
16r innehavår! åv Vigga.i
Den har sin h.nvisl i Stockh.lm ocir der är 2Glal bälår
$m stålli kos til Kårls-

i STSITÄKUiTIi]

ni.rlkruberer.

., ."" ",..n";..""".
' ftåi.'sLnckho,i
rnc
1, Karlströn:

saillsk{ mppoltdar om
€skad€reestngar rill

il\L:iii

$n

Philip Håkansson
Vinterväsen 9 294 0O SöLVESB0RC
te I 0455/147 ll'

visgenlluhbus StockiolD$
sekion hrr t*r til i Kehkroni

ll€.tålel sjöled€. tycks
Jrå in ti[ d€. 30cårsjubi
lemnde resid€nsslåden i

HANObUKTEN

Sölvesborg:

besök'

Del är int€ ban allå vå-

VASTKLlSTEN

Cunndr l.lalmberg

Viggen'

KARLSKRONA

S.m Vikingklubben

t0l

4

'iggar till
Karlskrona
gar

iiil

rili P.rl suJrC
;iiq,J.rL.r:i 2r.ll, 2 I a il
-c1 i)r.r)/1,; )'- ;i

I

Esktrderfllra!!. har klubben
aj.rt varje år *daD rg?s. han har
ldil pä Gothnn. I Helrins{ors oci

.ita1s av flygkaptenen

Pe. Brobåll. Den bår

24

Vi

eskade.segld til
(a.lskrona lrån Stockholm,
förklarar en representdt
tör klubben. Ingemar Lind
gren, som själv dock lagil
lmdvägeh

lill

jubileumssta-

Viggåma år idäs såmlåde
risti opeloch konmer i
Jrgon till EauaMsviLen.
S€nå* kl 15 på lorsdåg eflediddag skall båtama ligså vid käj iKarkk.ona.

För

K

båtår av

utal ar

hk.ona är

des

vist inlre$e. Elt

dessa båtai byes,
des niinlgen hder åren
'5-1970 vid vaNel i

KABIfiKRONA
da tle pA båten! udotmins.
En .s&!der lrln VisseD- Total f.e dll och med r9?8
i Slelhol[ irhrd. tilvertaale6 r.385 Viggen. Äv
DÄ iorsdåa.D till Krrlstrlu. des är cirtå 6m EeidEEde
u vigse.bitr tilltuttEs i vissenthbben. SilFd år
Ded DlrD föF detb tlgS.D. dmk inte med såMingen öve.äsår! i iDdn bÄtår hs N föF €nsståmma.de, dÄ even före
löjt vid Ejörtbolb.!, D.h! deua vis/renå(re ltåI tvd
trimeta s'&r lr att tuirå eD medlemr, De $h Cån
viB. ryå rcdl.bh.r tiu över til 6rdE båuyp sÄger ån
klubber
.le 3latrd "iåceqcsen .
ViggeD LondrueEdes i mi!Klubben n@ tit Iö. ån stå,
*lubbeD

lcn a!-60-{ål€t och bö4ade byg- pa Semgnslap h€nd vissenpå KebkrcDvaFet 196'r. åg@ i IåDde{. De som å.;ed
Båtfme Albin höpte docl år{d€. Fbåtr på föNåLrins.

sd

lilvertningsråtten

sht åndra- Kubben eordnar

ockA

6Låöd s@ pÄ semed.h
De sm ju$ n! beeöte.
Kdlrtrchå år ule på en fyr
vedoNedjin& De gick trån
S.ockholn 12 juli och .tå pÄ
henvåsen bland s.a! 6dglå
öll C{tlard

Iluwdsytet bc.l besötet i
Kabtr@a ä! a( iäna nyå
nedlg@a. D€D ih hs en
Visea och vii b[ bedla i
ttubb.n ådåle. sig enth3l
genon .tt ringå U[ o.dfd6
Chdle ANborg, tel q7€0/

deD

E50 56.

( ur Blekinge läns tidninq

***
(ur Bfekinge Läns Tidninq 23l7)

LA.RSÄKE RDDfEN

2517)

KLI]BBV I SAN

r^guenvtsn' -FonrsÄTT
Vi snn rÄrt ETT NYTT BIDRAG TILL
llir iÄ etonnc FAR sÄNIs lN AV SllG 'rBLR'' vlc' )-'

rNTl't

ruiirlc,t vrcctrN-vlSAN (ttt^-

ocH sKRlv'

iNDÅ)

VILIffN PEK
VI HA

i{€iodi r "vj.ggeE"

(Irsppt, dock helst

I0ed

norsk accent)

Dfrb?

D€r e' Vigg€n soa er brR
dor er viggen soE er bäst

der €' vigcen soD 3€glar i alla vä'r

jå vigger seglar i öst I' i väst.
För s€ Vicsen s€glsf hit
år Viggen seglår dit
de'sDelor fåki i s kt rnaen roll
ty vi!gen sesl6r åi alrå hålL

Uulra för Vissen-klubben' don son gör at,i vi siiter här
II]]J

skota' skotå' skota

skota Är tar

heE.

också' don son vi seglår 'lrån
Hurra fö. ålla and.a'shota'
|J

r skota etc,
Ilurra lör alla vindar' dom soE gö. ati vi tar oss fråft
u[J
Etagvänd, stdgvänil' stagvänd' stogvänd, stegvänd-år fall åv.
Eurra för alLå fjärdar' don sob gbr att vi fÅr eårnt flvt
ti l.I
stagvänd' stagvand etc,
skoiå

sesla viggen der er kul

la€tan deD er ganska ful
var gör väl d€r, lör strax breve'
där seslar !Art ännu fulEre.
Ilen på sjön där er Ean sans
nan h&tler inte på ded trars
iå t;åd! flåil år.IE lår'0oe se
Viggen6 akterspeg€l €ttr tur tre.
E€n

Ilurra lör Viggen-klubben' den dod 8ör ait vi sitter här
HEJ
slackar slacka' slackå' slackå, slacka å' 1ägs av.
Eu.!a iör kaptan SrohälI' han soE bittat lå den der
griJ

ålacka' slacks €tc.
[urra lör alla ånd!6 ockBå' doE soh vi seglår 'Iråti
EEJ
sippa' gipplt' gippa' gipps,gippa Ar loYa uPp,
rr..i" la" Pelle P€tterssou å' allt soE viirre är
ltlJ
gippa r gippa etc.
I korturande numrier komrner vi att ge tips på matrecept på PEK-konserver.

MASSKOBSBAND

Adress: Fregdttvågen 1 2,bv

VIGGENKLUBBEN

183 53 TABY

(

Ill9sErÄ!!9-!$3P
hjälp av skissen nedarr kan Du
hltta till feslen som vi har På 1ör_
daqkvällen. Se särskild inbjudan som
bifogas klubbfadet.
Med

'ltiatq"u"

llya

nedlennat

59 Jan Lindström Norrsunde!
95 Joakim stahf sollentuna
I53 Sven Gunnarsson MaInö

I97 Per-Ofof Afex Örebro

231 Holger Granath Malmö

277 Roland Karfsson Kafmar

llll

Sqla

Albin - Viqg, nr 894, väfvårdad.
Utrustning: MercurY 4 hk, 4 försegeL, seqe1kapel1, bomtält,
loqg m. m, Pr.is: 42.000:- kr.
Mats Ändersson, tel 08/710 36 54
K-vigg nr 2'72. Mycket våLskött. Utrustning: 6 segef, Walfasvärnare,
Mercury 4 hk, spinnakerut rus Ln i n9,
PR-radio.

Fär.jestaden, te1 0485/3OO 58 ef. r800'

(
29r Björn Pehrson Täby
3I4 Göran Lemos Tyresö
319 Jarl Munkestam Farsta
352 Bengt alendeby Tors landa
465 Anders Jansson Tullinge
471 BerLil Svensson LidingtJ
59f Franz Birkf Matfors
(
646 Lars Ufne Danderyd
656 Lars-Åke Werner Stockhö--n
679 Roland Johansson Hölö
714 Bruno Klingström Spånga
836 Bengt Ottosson Värmdö
842 Lennart Alnestad Danderyd
936 Yngve Forsberg Parsta
943 l{ans Pettersson Lund
967 Anders Palm Täby
I27I Gösta Barrling StockhoLm
1275 Bo Carlsson Håss leho Im
I2 8I Fritz Kaijser: Västerås
I29 4 Christer Boll Ståffanstorp

