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0rdförånde: KårI-trlk Ahtborg
Ljungvågen 8, 194 00 Upplands-Väsby
teI 0760/850 56
V 0rd förande: Arne Arvidsson,
Ve qa ba c

Eorq

rnalt

te
Viggendagen

Kapps€gling med )E llen)t
Kappsegling

t0

Tillsalu

12
12

ken 22, I85 02 0skdr-Fredri

Sekreteräre: fomås Bergqren,
fregattvägen r2 Bv, l8l 5l Iåby
tel 08 /756 52 69
Kdssör: karln Skoglund,
0rrsttgen 73, ).5O 24 Rönninqe
tel o75) 1547 61
I Ingemar Ltndgren,
l(löjevägen 11, 181 l8 Täby
.eI 081158 31 99
Leddmot

Ledämot: Stig Noren,

LövberOaväqcn 20, Il2 00 SdItsjö-Boo

tel 08/747 8l

REDAKT ION

lngrid
Vcaabacken 22,
185 02 ^rvidsson,
0skar -f redriks 8or9,
teL o7641)61 13
BJörn Söderltn (1, Storbergsvägen 2t,
!
4l lluddinge,

r

08/

71r r4

70

0BSl STSI4 ll^llUSD^C den 20:e i

varje månad, llär du skrivcr,
vänd 85 mm brcd spdlL.

an-

Suppleanter:

o0

n Jansson
r olke LyseI.t
Klassnåmnd: KarI-Erik Ahlborg
Ljunqväqen 8, I94 00 Upplands-Väsbv
tel 0760/850 56
samt: Ingnar Holms trörn
Cunnår T ldner
Sve

ppsegl i n I skommi t tö: Folke L yscll
tlyckelvägen 18, 19I 49 Sollenl-una
LcI OB l35 31 63
samt: Han s Svensson
Ul la-tlri tt Ahlbors
ike Fansson
Tekniska kommi tt6: Ingemar L i n(lqren
(löv.icväeen ll, l8l 38 Täl)y
tcl 08/758 lt 99
lldrald A-son l.loberg
lli ls Hummerhielm
Beng t -0I ov Ekström
Rolf Iriksson
Ka

FB nt BByocArv

I 0754/l6l ll

6tår de flesta Vigsår på Land, och
en 6ä€ong har. Aått iAen. Alldetes för

l.tu

fort tyckei jag.
nyb]lver ordföraade har det varit
ett bändelserikt år son gått. l":assor av
aibete, oro för att träffar och aktiviteter inte skall. Aå i 1ic, Ecn framförarlt nöjet att få köDtakt ned eå nå.nga
trevliga VigtenäGare i olikå saol'anSoE

vi behöver kappsealinaspriser. cör en
kråfcsatint, hos Dig sjätv, p: ditr töre_
tag e ller nåson Du känner. sä;,1 don
KåppseatrnSskomiträn elle! riDg nchLigell
ett trps till Folke Lysett så fixår
hån
t€sten. vi
ju Sratis ri lt de
som skink e r värdefutta kåptscgtinFspriscr.

+ + +

då

fått fr:iaan från seglare Eed aldra bå'at': Hur bär Ä*i er esentfiaeD åt i Vi6akfubben, för att få en sån saanran- -lnlnA ocb klubbanda?
JaA har inte haft nåsot svar att ae,
utån bara kunnat 6äså att del håste he' på att viaaenklubben saisat Få att
ling ska1l vara ett nöie Jör hela
rål!iljen.
iiven

orn

näeta se8lingssä€ong just nu

v€rkar Yä1digt avläesen, så är det
faktiskt båra 6 nrånader kvar, så hå1]
Eö6thä1snin6ar

Charlie

ser.
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Jaa hår under iret sod Citt, då och

ut.
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VASTKUSTEN

Reglomlt

är Malmberg
Floravägen 7 C' 437 00
teI 0lI/761r 29
Cu nn

ti l1 I'lasåvalvs träff

onsdagen den 22110 K1 19.00

Rest rant IRE LEJON
s.-el vård och rePåration står på progratDu ko@er ått få tips oh våd segel!
båkaten skall söra Ded dina sesel i vinter'
ar på ssldköFsegel ; vinter får
ir"J.i".
du här en söjlighet åLt "kånnå" På d'n
soo levererat deD.
clöE inte ått vi får låna lokalen gratis
,' 'ör att Eva Gutenberg räknar s€d att
\ iter onsdågsDiddagen hos henne före
tråffen.
uisså inte årets sistå I'lasåvårvsträff'

HANTIBUKIEN

Sölvesborg:

PhlllD Håkansson
Vlnteivåqen 9' 294 0o
tel 0456/147 1l

SöLVISBORG

VANERN

Furuväsen 17, 542 OO
05

0I / 188

När aletta skrives li8ger båten fo?tfarfarande vid br.yggan. iloppet finns oD
ytterltgare sköna dasar ned båten. När
detta 1äses känne! vi fac_tt. r stort kr
nan vä] ledan nu stå fast att väalersudarna glmnat oEtkusteD i år. cratiis, Ist
är €r vät unnat.
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MARIESIAD

I,öRDAGEN DEN

PLÄTS:

,9t0

uår'"

VIGGENDAG I{ED ÅRSMöTESFöRTIANDLINGAR

T1LL I-ÅNGT IN PÄ

8/1I

KLOCKAN

}JILITÄRHöGSKOLÄNS

NATTEN

13.00

LOKALER PÅ VALHALLAVÄGEN 117

IiöcRA vAr,vET
PROGR.AH:

K1

1300

vIGGENDÄGEN öPPNAS
ÄRS},{öTESFöRHÄNDLINGAR ENL

Kl

1430

MRÄLD I{oBERG KÅSERAR ou "vÄD NAlttEN

En son såluDda sa.t€at rätt i år är skej

aren !å E]1en,

cus

ta,f otofsson, Vigg 1248.

GuEtaf droA rejätt I öst6rted via Cöta
(anal t111 ostkuEten och övel titt tr'in_
land sant åter på seneåt€rn. (se separat
årttkel).I'ör övrigt kan nännas att 1248
och 1194 stäfld€ up? I den årfisa s.k.
Knal teruDdan, en atlstanskålp€egltng enligt
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KÅT'FEPÄUS

l6bo

DEN GÅNG'I.IÄ SoHIIÄRENS ESKÄDRIR PRESENIERAS

1700

SYTES}.,IAR(NÄD

Kl 1900

Eed

- FöSÄLJNINC - TIISTÄLLNING
dis det du vi1l särja/byta)

UIDDÄG l,leny: Räksallad

Helstekt flä€kfi16 Ded portvinssåEt kåffe.

Under niddagen komer prisutdelningen

de soio kåppseglat.
Efter Diddagen och prisutdelninsen
danså

Kl

0100

tirl

bandad musik.

VICCf,NDACEI ÄR SLUT:

UIf karlström
s( jksgatan r0, 802 30
ter 026 / I01 617
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Ka Imar ägen 88,
tel 0480/ 739 59
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OR! OCH BILD

stuwåde chaDpinjonet

Cumar llal'Iberg

ReEultat från årets poängsealinga! på
Västkusten htttå,r ru unde! Iubriken
Kappsegl ing.

(ta

I

Pris: 70 kr/pers inkl ö1 och husets vin

lIS. 31and 5o-talet båta! av öltka storLeka.r ptacerade slg Custaf Bed 1248 på
'l:a plats ! crattis custaf, Undlertecknå.i
belade en nera blygEan 9;e ptats,

Älggåtan 24A, 2I6
tel O40 / 16 09 i3

GAVLE

vÅRÄ

1530

VASTTRAS

S -0Iof Frlman
Bårkrö Bygöta 79 E,725 90 vÄstERAs
tel 02Il525 50
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Fö16lpF ti11 do':ordninF för år6nötel
S 1,

lrsnijtet öprnas.

S 2.

Fa6tstä11ande av daao.dnin8.
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Frå6a on år6'lötet6 behöli8a utlysande'
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Va1 av ordförande och 6e)...reterare fö! nötet.

{i 5.

vål av juste.inssnän.

s

År6berättelse och år6redovi6nin6.

5.

FeviEioDsbe.ät telEe.

c'_s]ad..*nr

ffi*;
'"*ä.

i'"riii',

S 8.

Ir'åga oe ansvarEfrihet.

s

Vaf av styrelse.

9.

S lo.

Va1 av övrisa funktionärer.

S 11:

B€håndltng av inkonna notioner.

S 12.

BudAet och dealfensavgift€r för 1981.

S lf.

r'ij.sfaA ti11 utn:jroande av heder6f,edalrot'

14. övriga fråsor.

/

S
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S f5.

irsmötet avslutaE.
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!.iiMÄr,lirNcsrÄ LoNG
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5a tack, jag annäler nig härEed till niddaaen. Vi kof,eer ..r.... !er6one!,
.set ?Or-,/pers. betala! Jag vid entr6n.
: Charlie AblborA ],ju.Egv.B 194 50 Upp6on är bindande' 6äl1ds till
^n!1älar,
lands väsby, vi Eå6te ha din annälan sera6t 29l1o.
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Tel'nr'

Jag ön€ka! nöjlighet tilf övernattnina hoe nåaon Bedlen i stoc}]roln
för ....... petsoner,
per6onei .
Jag har p1at6, och erbjuder övernåttning fö! .'.....

(API'SEGLINC

,ED "ELLlrl'1" SOtfiUREN 1980

ör a.h lanner naLurliiluis allLi,l
atL heLraktar sm en DAlseglarde fafil.iebåt. thder åt'e't!i lopt har tuinga eitrcnt
v1:g.Jen

båtar

tn2etatg'
Just nu skall iu alla sesla Alb'in Eiprcss
eltep Ma:ti 80, 'lag fick tara ned och segla
en Ea?ress föNa helgen. Det oa! uttagning'
l...rppseg Ling sbe Lonade

konlr

i sthln den 13 14/.. vi#t Dat det kqpseeling ! 25 Etprcss. ed fulla sesel i 10n/s ned decinettut
neLL@1 båtann i full fart ,id run&inganlaDet rat son att segla en.stot iolle son oAn
der på en gannal ettöti.ng dtil, viggen behöt
er en gcso rl fafiri'q. qdx det gdlter spirul
aketsång förcdnr jas i alla fatl vtggen
n. -itt stora rcjäla rodet. I:rptessen 6kö!
aL tla,e för Lätt Lpp i Dinden,
vad jag oilt kdna fr'@n till a", att nör
nan hedölmer vigsen €.n faniliebdt' Aå fåt
narl nedhåLl, nen ör nan talar on den i
kapp1 eg i ng x s.D'Mdih,mg , så fnAscr tuånga
dgate tiLL nAarc, s,&bbare båtal
xanske Ligger det något ao en p?otest not
abttd i att jaq förcöker stöl'a wp i sd
nanga kdpp,egli-ngat son nöiligt ned t'ELLEll"
Jaq öt aainligcn ganska ötet'tVgad on att Pött
seglad, så kan hon fortfarunde h.iL'da siq i
lAskqppseglinga". Föt att i någon tuån stytl."a nitt påståendz bifogat iag ?esultatlistaP
ft&n SS FRAM:B distanskdppseg Ling . våtknalten och tillfartssegling till Tiön Runt.
(nAp endast utdrad dr utrrnnes6kö1)
Den 17 dqj uid SS FMM:S disr cegling nissseglingat till

SIq

son gål

L

ede Di andraplatsen ned 2 6ek. (vinden Inde
soöngt, näx ti kan fpan till ,andningonöF

ket så oi nåste göta ctt litet 6lag
and.Pa

båtarna ltlapp. )

sotn ae

De't 15

atk

r1:.1

t|:l.ZfartFregLt:ft.l

1:1:7.1.

I'jöt1l

Runt, ung 28 dirtn fmn äset sttder ont
cöteborg till Vint"rllolnen söae. dn Sten ungsund, kunde en ao ga::Larna inLe konn.t
ned r'arfö? jas fick stäLla upp ned endast
"
taia Vaste
gost, sonen Andors l5 å".

Trotts

tDå

sijttningat och

ncdtagning

"n
spinnakevr und.et besuäpliga
förtÅllcrnden

aL'

(sdttning ria etutt btarul. 75 båtar och i
tasning på hård halrDind p s a båtar n.tr-

t U placerade ti son trc4je båt.
Efta. de tsi si.ta seg I ingatwa lw oiE6a
(AALiga fötlolarc) talat on att nan ba?de
höja viggens LY:; tal.
Den 76 dus. oid lilfa?ts'eglingen Ijön
Runt, ung. 28 dist,n. ftån llä6et södet (M
Cöteboyg tiL|nterholnen
söder on stenwtgsund, kunde en ao gastama inte kdma
ned, oatför jq fiek stä|,la qp ned endast nin Vngste gast, sonen Andet s 15 å1'.
Ttots ! L\6 säIlni.ngat ach en h?dtagning al)
spinnaker,l unAe? besoatuLiga fölhåLlande
(sdttning tid stapt bland 75 bdtat och ned-

tagning pd håtd haLD oind p.g.a. båtat

i Ld ptace"ade oi os6 san treAje båt.
EfLet de två sista spglingarna har Dissa
nA"a

Gåliga fö"lorcrc) taldt on att nan

höja viggens LYS-taL.
Den 16 aug. vid Tiörn

RunL hodp

borde

alla båt-

ar ned Lågt LyS-taL otur. Vinden nojnade
så att t)i oid fle?a titfäLlen låg stilla.
Ja t;d ett til,LfäLle unde! wq. en halt)
t1:tnes t;d., Ldg ti faktiskt inne i Stigfjorden och åkte

bakTönges i strt Men.
clon stord bätarna placet*

Föliden bler att
ade sig fölst pd re,ultatlistan. Enligt
den prelininärd Ligtan kon bara fltra av I
nio deLtagade Viggat i nåL i tid. vi Ls.

nai vid vårknalten, 28 distn giarde
L' t helt ppt'fekt segling oeh ,ann solklatt. ades
i alta fall tack 1nt'e rdtt oägtal, ach
D.. Dat sAnd att MalnherV i Vigg 1194 talde
god segling konna in so,r bästa Vigg. dsatt så en nindte lyckad ritg. Anna* kanske
ta Vtgg kon 705 nin efte? o9s!
ui haft t'rå Vissar i topp den dagen.
Den 31

De t scpt. fiA tlajatknalten blar det nq.
,ja riA 1'ji;p" tiu1L, Jilst onrii,lt tiånöt!\igt.
t I'ji:),n nunt ::l.t 'tat iu .le tLan l.åLann
föt.t, n"d på ösLknelten st.at't.ar doi sist.
I,ti sLarLaAe k"appdiL al.tr: Undet den löt'sta timnen seglaAe ri ninder än I dist.n.
ttelE ta" det ingen ,ind ocl1 dels startade
Di t.itt in i ett annat sta(tfäLt ao stora
båtat ned spintlaktar tilLhötunde en annan
tps,rglins. r'oljden bl.et ju att det nesta
, 'årt handicap försrann, 1'ack xate tätt
L al och god segling kon ti i alLa falL
in sdn 27:p båt bland 73.
Vid ett tillfäLle seglade oi fö?bi en t4a:xi
77, son sena?e tog oss på k4tssen ach ble,
"2:a. vid dtu onsegling hade Di halo ,i'1d
h båaa kötde ned.spinnake?.

i

ns poängsegtlng Dann oi Dätdigt knqpt
oi i höEt hat t.lgit,ctand slan,

neaah
genon

att oihna santli.ga 5 seglingat. SVnd
ba"a att ,i haft farrre deltaganAe hAtur ;

Det bör ,äl äDen nabnnaq att t'Ellen', seglas
ned Alhins orr'.ginalsegel bortsett fftan
stopseglet, s.n ?ia aULt l@s Btuce Banks.
Hon hat L'atken ert?a

qaststötta el|.e!

Ankartyngd

Jag har under vårens lopp märkt att
användandet av ankartyngd vid ank-

ring har debatterats i båttidnjngar,
Då iden verkade vettig köpte jag en
ankartyngd, typ "Vikten", av 8röderna Eriksson 440 45 Nödinge, för att
Prova under säsongen.

Resultatet har varit over fdrväntan

och jag har

alltid
l.

2.
3.

lw en Eq)yess n

nin nast föP ett skatbo,

kall@r

t'p ao kappseglingat det hii1, gäLZer, har ju alltid start, odgoat och taktik
sto! betAdeLse. A och O ö! nog i alla fan
att i taie !:ckund ta ut absolut norinaT,
fapt ur båten, Det du.te? inte att stöa till
och sitta och taLa on annat.
^-L Bkulle rant taLigt afi lå spgla ncd
'Zen" Did några sesliasa! i Stt:ttn. nen
n iag Dar ääp i sonlar, xar det ju sene. ,'tid och Ug akti'itet på kappsegl.ings-

De

l,ti:)ta Hölsnihgat

custul alo{sst,n
Viss 124I

efter
jag upplevt

Ankarets greppfönnåga ökar 9enom ninskad vinkel mot botten.
Linan hålls effektivt ner bakoflr
aktern, varför den inte hlndrar
åndra båtar.
0m ankar'linan är något slak fungerar ankartyngden som en fjäder
och båten kan dragas in till
stranden, för att dä nän släpper

riskerar att få in svallvågor akterifrån,
Vid fitrtöjning av jollen hänger
man ankartyngden i aktern på
rnan

4.

ViA den

Allt:;d tiLl si9t: vd" inte btyga: Anni? Ep
till fle. k.tpps.glin.tot ndsta sartnar.t Albit lot l.dgt ner tillt'e tk,ling e n , så
ol.l ,i oisa, att Viggen är ',stilt goi\g

som

att

den genast åka ut igen, Detta
är utmärkt då man ankrat så att

någ-

ak

viggendgarc san

son regel,

ankring. Fördelarna
är följande:

terctagsct"öckare. Inqa fdll ä! &agna ttZL sittbpunnen. ttin gaat (en f.don

tagit

hänga på ankartyngden

jol len, och förtöjer
sedan

i

densanna

aktern på "noderskeppet"

Jollen hänger då på ankörlinan

rakt

bäkom

bäten, och

not andras båtar eller
bord lä99nlng.

sllr

inte

egens

ovansteende tips kan jag varmt
rekonn€ndera användandet av ankar-

Med

tyngd,

vid

all

ett utmärkt hjälpmedel
ankring.
Folke Lysell

som

lhppeegllng
vJiSIXUS TEI
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Resultat från årets poängseA.lingar (tlsaagar på Lånaedrag). De tre bästa. sealinaaxna
för varje båt nedräknås.under vårserien och de fyra. bästa under höstserien-
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Tldlreer
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Per-Otto Walte!
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fo]}e Lys€lL
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t) €J hel klass Poängberåkning
Poängbe.äknineen

iir lika

12,'
11,O

10,o

föreeående år.

I -eLs vieLensorie insår 7 st sealir.,r
.,," 7 ti]];ällen varåv de tre bästa
';i,nas. Vrd likå po:inf åvgör i första
I'and bästa 4:e segling, t andra hand
'.igsls poäna i bäsla Eeglins, Poaraen '
./arje tävlina räknas frarn på fijljande
.ätt
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I - III sunLneras.
fix: 12 startånde Vissar: en 4tde !lac.

Gustaf olofsson

2

Dahlberg 2
cunnar ualmbers (4)
rn }lillbje!
Robert lndersson ,
Jan-Åke Lindfors -

I
5

Conny

t'tasnue -Ähasen

u.L

1

21
1t
t2
44
65'
't-

(2) =4
(t) =6
4

6

-12

=ir.

_1 Guståf Olofsson

1111

2 Conny nahl.berg
J Jan illbje!
4 Cunnar }Ia]nberA
5 Ulf RaEk

t 1(4)2 5 = 11
2414

J+

12-4

+

10

=

17 po;ing,

4

-ter,r

Resultat f!ån Väster'ås Segelsäl1skaps
24-tiDnarssesltns 1l-14l9, klass xR III.
Åv 18 startande båtar placerade sig sju
vigaar enligt följande.

1. P-o ÄkerbloE, viss 2?5
2, fient H6n?tksson, 8O4
4. T. Iindbere, 617
9. k-G Eriksson, 481
11, !.Ntlsson, 288
14. S-0 Friman, 12OJ
17, Jan fiu€ner, 1114

95,2 nlst.[
91,7
91,1
e4,2

a2,6
16,6

69.2
KÄI,OPS DU

En

MIDI PÅ PEK

KALOPS

!ätt för den son vil1 bryta

wårdågsoen-

yn Ded en n€r klyddstårk och aronatisk vå-

I burk PEK kalops
1 burk skalade toDåter

1 burk chapinjoner (åven färska)

I gul lök
2 klyftor vitlök
2 krydd0ått tirj ån

I doft cayennepeppa! (on så örskas)
Fräs upp den heckåde löken och chåEPinjoneroa, Ti11sätt torDaternå ned spad sånt

äv_

€n spadet från charpinjonerna. Skär köttet
i nåsot lindre bitåt och tillsält det Ded
spad. Blanda sedan i a1la kryddolna, 1åt
?uttrå i ca 15 nln. sederae Ed kokt ris
En god

10

(1) =

11,5

I Place.ins: 1 2 3 4 5 6
.lPoiina: 7 5 4121
1I Äntalet startande (å) minus placerins
(p) nultiplicerat Bed 0,5.
/poäns
för
var(") , o,1., Dvs en hålv
je båt som är efter i nå1.
III l0 poiina rör sts.rL. Förutsättnine:rr
att deltasaiantalet Eed8er en egen
/is8enklass ( minst I a rärda vigsar).
Po2insen

Ilö s tssri€u

'|

räti för 4 - 5 personer,
11

MASSKORSBAND
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181 Per DahL ltanden
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