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Till att börja ned, får jag önska
en god fortGättding på det nya året.
Vad detta ko,].Iler att bjuda på för
öl/erra6kr]ingai: är väl för iidiet att
6ia on ännu, Een andrahandGvärd€t
tå .{lbinbåta.r, 6oid av båttressea
förutspått6 att Ejunka i oct! neat
!onkurser, tior vi dock inte på,
Albin skr:tixde ju oEs före jut, Eed
aina stora alnonse!, där bf.a Viggell
realiserades för 25-J0.0O0:-. Det
visade 6ia docli vid kontroft, att
des6a båtar 6å1ts redan föi:e anno!6en. Net tyder !å att detta var e!
enAå-np6förete€tse, och art riktpriset Ligger !åAon6tanc där klubbea
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att nedlemsaveiften
för l9a1 är 60 kronor. Yl bex xr son
har har erfagt en tägre a.]'gift att
snarast betafa in resterande e.vgift.
Vi. raåste pålaiina

Saxat ur BåtDytt nr.15
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Per-Anders Arvids6on oskar lredrihsbotg

SKEPP

BRTCOA

Du

fyra nåDader 6eg1ar vi iger,har
tänkt på det?

Vinterhä16ningar
Ichår1ie !

I

D.n hår rod€haljan h3r
sunir på o. Albi. viog.n.

då gry.igs" spackolbiråm. dårundd år våd målFn
h.r rutri lasr mod! Vi ror
ehhopprsa d.r hålo år €rr
olyck.t.ll i årb.t.r. M.n uppmölk6amh6s må'r€ d.t likåOch
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Vi6aen:i.ien den S rovenber 198O gick

även detta år av stepeh i llilitä.r:hög-

skolans lokal-.r i StockholB. ?rog?an-

kväl]en från
k1 01 ,Oo'var s!äckat och

x0et,son täckte dasen och

k1 1r.00 ti]l

inleddes rred årsmötesförhandlinganna
som

tidvis hlev ganska liv1iea.

Styrelsen och konrittderna fick nånga
nya nar.n b], a. p.s.a ait ledamöter
bytt ti11 s.k. jättevlggar och därför
wille länna öwer posten vid pirn tlll
I'Tiktigarr viggenseglåxe. Men den nya
styrelsen är säker på att få goit stöd
av de soro avgått' för helt säkent är
att Viggenandan den finns kvar. Ä111nogr charlie thlborgr allas vår skipper, blev naturliAivis omvåId ti1] ordföranaleposten och hål1ex i rodret åtninsione ett år ti]1.
l{ed storL jubel bes-töt årslrötet att
kalla Ilarald A-son Moberg tilt hed€rsledanot i Yiggenklubben son tack för
de utomordentligt stora insatser som
Harald gjor'l för klrbben. Haral d ist
enligt nin egen och nånga andrå.s uppfattning var Harald Moberg ned sitt
enorni fängslånde föredrag lvad beräitar nannen i våxa skärgårdar'r dagens
sttjrsta behå1]ning. Hå.rald beråttaae
för oss på sitt vanliga ]äiisanina sätt
hur historiska händelser och skärgårdsbefolkningens vardag givit nai0n åi öar
och g?unal i våra skäxgårdar, Ean berättade oE Senoren i Slekiaee skäraård'
on Väderskäx i Tjust skärgåxd och oE
att öår xoed s.k. noana.nri t. ex 3lå
Jungfrunr var öar där det' bodde onda
andar och att man gav ilessa öar vsckrå
nannför att i någon nån sktdda sjijfarandc f6r hensks. väsen. EårI beråttade
om nann soB vittrar olo ganla tiders
fi sk. t.ex Noteskä.r, S:rpevarp, Patahofd och T,agnö(Iånga räckor av nät)
och otn Jakt t,ex Skjutholnen, Skårholnen och iieeholnarna( där skärsårdsbefolkningen samlsde ägg). On öar xoed
namnet Stångskär f:ck vi lära oss att
nannet kan ha uppkox0nit av två helt
olika anledningari en del öar hå.r haft
en stor stång uppr""st son eLL navigationshJälpmedel t, ex Sandhs-ons ttåDAskärr neilan andra öarr sådana sod lig-

4.

ger så att de bildar nålga srlsla suntl,
fått sitt nann ä.v att na.n enrellan iten
spånt upp sjöfågelnät. Vi var inie
bånga solr arlat a.tt Rotholx0en i Siockholns skärgård fått sitt na.En genon
att nan alär drog upp stora rötter son
användes som spant vid skeppsbygge ,
elter åLt öår med nanmet Brir,e t,ex I
trunö Böte äx höga öar på va.rs hijgsta
höjder vårdka.ss.rna brEJln när fienden
var på väe. Earald betättade vida.re
onr nå.En son vittnar on olyckox, g:cundstötningax, upptäckter och nycket ner.....
Ilåxaldr går dei att överta.Ia dig on(
ett da capo ? I

vi byteshandel och tittade på utställningen av
Wallasvärrosre, optiroistjolle och en
he1 del annat, Många tog ockeå tiIlfället i al{t öch inha.ndle.de klubbvlnpel och dekafer av vår kassör,
U1}rler ka.ffepausen idkade

Med.

bilaer, filD och ivrigt berättån-

de av Ärne Ärwialsson och Bo Göransson
fick vi alla del av de fantastiska
och ibl€.nd spännanale äventJrj son årets
eskaderseglsxe upplevt. De bägae
eskadrarna, Xail skronå.eskadefn och
trIs.ndsesks.dern hade ss.nl at inte bindre
än 12 b't€.:|, vilket i sin tur: betyder
co. 115 viggenseglsrc! Den genenskap

och de stunder av g1ädje och spänning
son eskaders€glarna upplevt ea.v mersnak åt oss a11a.

Ti1] nidda8en vs.r det dukat för c& (
60 personer, vilket egentligen är
alldeles för få ned tatke på hur
txevlie kvä1len b1ev. fill ackonpanjenang av eitar! skrålade vi oss
igenon eD rad snapsvisor ti]l förrätten för att i sanbanal ned huvudrätten sjunga oss igenoD samtliga i
hit1,j1s inlonna bidrag till tävlingen on Viggenvis€.n. Efter oiddagen förrättades prisutdelning för
årets kappseglingar. Där:ef Ler rågade vi ned till de vitkalkåde kä]larvalYen och efter kaffe o avec virvlade vi ut i da,ns till tonerna av
vals och pop och gjorale endå.st snå
koxtå avbrott för ått njuiå av svalYi ses nästa Yiggendag on intc förr !
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Tre Le j ol1.
(eäfl-eDs prograE är l.!te fa6t6tä11t
rnu, Vi ber att få återkor@a os
detta.
Xftersora vi får Lååa lokal"ea Aratis
av tva Gutenberg, fijreslå! vt att
ai föreläAger er orlsdagEniaiatag alit,
och konme! tedan vldl J.B-ti-deD och
Dluter av god nat i trevligt 6ä11-

8 6l

Eär redlovlcaE lite reEultat ay ka?!Eeglinga! i Vänerord!ådet 19Bo.
Viaaeå Yerkar hävala 6ig bra t
Sse8-Lal}gå.r da ctet Dla6er ovel on/6.
lta-Lsnrngar t(u!e a v1g8 cl-Lrr
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ESKADER-81
ati börJa planera sonnarens semes t€r? Iskaderkonitl6n föreslår fö1lör ' onln-re' I'1:
Dags

Fö. ei son har seglat nycket i gtockholms skd-eård och tycker L.LdPn ä!
noaen för att ge sig ut På nla och
större vatien och prova Iiå lite havssesling så borde en eskadersegllnA
r-nl Corrano !a.-a br1. Crov. !:-:.erat k-, -,. -ioan ". nao r -e ,t s:
här:

ÖreErund-O.stär-3tockhofrns lltrerskär-

HnJ' Jas heter Marianne lalnkvist
och är klubbredaktör. Tillsau.nans

tsere

ned

],asse och irländska seltern Spader
seglar ja€ vig8 1J60, Lilla My. Min
s

eglarhis toria börJar somaren

197?

då vi hlrde en Albin vi5g i en vecka.

let var en jolbis vecka, ja€ var Livraoo ,ld. ro'^-.1Fn Iöc \atJ" dånA jad
tog i den hände kons'"iaa saker och
skepparen undslå!p sig nånaa mindre
tr€vl1aa 1Jud. Iien trots allt så var
Iivet ti]1 sjijss fascinerånde så 1976
var Lilla l{y i vår ägo. Första långseglingen var Karlskrona eskadern 1980.
,et var en mJcket positiv upplevelse
och jaA kan varm$ rekomendera eskadersedling ned vig6enklubben. Vägen
hen från (arlskrona tar lditt elddop i
seslingsbranschen. lasse försvann bi]vägen tilr Siockholn för att arbeta
och nu var det nin sak att ta hen båten tilI Bufrandö. Tack vare nJckei
hjäfpsa.ona nedseglare och en ]ojal
besättnin€ Aick resan bra. En annan
rö1ig upplevelse från i sonras var att
få gasta !å Soleado, tjejbåten, på K!4.
När Jag in Le seglar Jobbar Ja€
son vårdlär'are och försöker fära tjejer och killar ati ba hand on oss då
6. vi blir sjuka.

ira, nu är jag i gpalterna isen,denna gana

€o1I lc.LDbb.ecla.l{tor.Jag

ar

aUtså l11a-Brttt Ahlborg i viag
1120, :JEJSECG^},. Charlie,ordförande, och Han6, 12 år. är b:i,konpisarna jaÄ hax rxed roie.
se8_L€1, har Jag gJort sedan 19lb.
Föist i en J17 och sedan f978 1
!ur-r,Aur/. Irån början DiAol 6kräckEl"agen &är det futade, nen lumera
til-lhijr jag tj€jkatpseglarBa. Båten
seslar jaa särna ensad, tillsanlnans
ned tjejkoBlisar, någon hels på
solrrlnaretl, Mitt daslisa värv har i(
vid en bank ocb dä! l.ånar jag ut
pengar ti1l båtköpare. E6kader5eBliDg är något 6on jag vatot tekord!4enderar. Xn fin senestelford för dea
6ofl vi1] ut och 6e si8 on på stör.(
vått€a, oen gärna vilf ha lite 6ä11skap oE det skuUe hända nåsot. Vi
ha! varit på eskåderseel-ing tifl
Gotland-?9 och Karlsklona-8o. l4en
Stockholb6 skälgård är inte 6å dun
att 6eg1a i till vardagst äve! oE
VäslkuE t€!s innevånare an6er att
det är 6ora att 6egla i översväillade
skogen,

eå.d-- 81.06.2li.--e1.07, 1 1.
arovplanerinaen scr t så har:
,amline dex 26.6. på en. någonstans i
näiheten av uöJa och sedan börjar segfingen med erl vi går €enon den vackra
..L. aiol-0 ,.. V
u-.r v:
" \id.ol!n".
till Grisslehånn dar vi kanske stannar
På mor"on"n ,opör v. rJxökt lisk innen vi sealar vidare ti]]
ÖreErund. Del kenske blir en svänsortr
I å Pe- La ,ran. .å ..efoaci.n i,, an vI
foxtsätter 1i I1 ör.slär iö. cräsö.--1Wässarö och sedan ut på Ålandshav titl
Arho]na, På väg titt Söd,"rarn passerax
vi Eåkansskären. sedan 6er vi oss ut !å
på lkärsårdslråvet och i,åsserar sv, Högarna, Nassa, jjörkskär, Butterö, Bis_
kolsö och så avsluias eskadern på Hu,rdskär löidag den 11 . ?.,

GoIIAND RUilT --e1 .07. r2.-81.0?.25.

Vi sanlas på Mörtö Blmsö söndas 12.?.
på em. Via luvudskär går vl till Gotska Sandön. 0n vädrets nakter är nådiAagör vi ett besök i l-and. Lautershorn
blir första anhalten på Gotland. Via
Fårösund koonex vi till Gotlands osts ioa - ^o t]-ra I oc,and- Lranr.ar (s: olofshoLm, slite osw) När vi iundai licburAen tiitar vi på Xarlsöarna, besökei Visby och dei vackra Lickershåfln.
I skuggan aw Ju!€-frun har vi en eskader-fest och avslulningen sker på HuTudskär lördaa en der] 25.7.

Vi hopl)as naturligtvis att åven Vige-enseglare utanför Stockholnsr.,Aionen
vitl vara ned på nddon av des.a es0n det blir eii JnJcket stort intresse
för eskadern I Stockholns Ylterskärgård kan man ev. tänka sia rvå eskadrar en necka 27-2a ac]n en nagon vecka
DeLta är soc s . aara Lrovp-arer':ng,
vi å!exkomrei ned alla detaljer. uen

visst låter det

1rä1 lockande???jjj

hälsniear från eskaderkonitt6n
Ingrid o. Arne Arvidsson
Gitte o. Tonas Ber8gren
l,ilian Ros6n o. Sven Jarlsson
Uarianne o. l,asse Berg
Med
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Nya medlemmar
294 Jörae! ströt!
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,21 Tbonå€ KulldL!
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B:ifjnBe
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1012 Å6sa! !u!dqv16t
127? Cbrister Be!8
1r?0 Beugt FehlE
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Till salu
Vlgg 19?4 ned Evlnmde 4 hk.

^lbin
Välutrustad och völskött.
Pris 45. OOO:tel-r 08/86 t5 27 efte! 18.

Köpes
Spinnaker ned utrustning titl A-Vlgg.
Otto Xvernvik, teu aa/ 75a n4 49

tr.råtP

Vt klubbredal{!örer f örespeglade6
av våra fölegångare, att Da6sor
av naterial till vår. tidnLng kobrder
från våra n€dle&ear. Nu sttter vi
och väntar ?å bidraa f!å! 8!. Vi vill
hs hjäb ned beskriynillg !å fiaa nattha-Enar, E egli-Egsskifalrj-agar ! ba!!rsidolr ja istort 6ett vad ni vill.
Alla bid-rag irföres garalrterat,
Eä16niagaj. f!å! klubb!

ealakt ion eD

')'

