MEDDELANDE NR

1O

OKTOBER 1981

Vnn, r -^'

algeabladet

tltteaklabbea

fiIl0tER to oEI0SER

Viggenklubbens PG.ar \O ?t 05 -2
Medl,easavgift 1981 60:-

198.1

srYRrr,sE. ruNKTroriiiRER
0idf6rande; Karl-Eri,h Ählborg
tjungvägeE B, 194 60 Upplanals Väsby

rNrinl$l,J,sröRTncKNnrc

ter.

Bid.,
Bld.,
sld.4
std.5
std,5-7

F!åra Er,'ageD

Skep! ohoj
negloDalt
Eskaa€! -81
Vlaa€ndeg€n

KTUEBEIII

Bid.8
Btil.9

troIrFaegIll8

Kustsug6rllg L dtlDe
Elfsr€Dheter från Cotlead6edkadrrE

sid,

lO

xåoadesa loåp

sld.

11

o76a

/ B'a

56

(

Vice oidfdrande; Ingenar Linderen
r-.LovJevagen tt, rot ta taoy
ter. aB / 758 )L 99
Sekreterare: lonas Berggren

Palissadsräbd f4, 18, 46 Täby
te]. 05 / 768 t7 t7

Lassor: Karan

I

(
F

SkoSLund

urr6tlgen /rr l_ro 2+ tiohnin8e
tet, 0753 / ,\? 6?
Ledanrot: Sven Jansson

lornbyväaerl 41, 16, 70 spålea
tet. 08 / 76L 02 69
tredanot: Iå.rs Berg
Bägerstaväse! 1ö, I2I b3 .iohanneshov
rer. 08 / 8r )6 45

BAil

BBYGGAIV

Xn sonnsr her gått iSienr och Yid ilet hår
]aget står väl ite fl.sta av våra båta! pA
lend igen.
Vi I styrelsen håUer på f6r fu11t neal
förbereale1sefila fö! höstens stola begivenhet. Vl8igeDalagerl' vllken aLu kan 1äsa Der

supplearter: Folke Lysell
Stig oberg

o[ feng?e ]ak i bladet. Mea iag skul1e
hå? yiLja te up! lråaan vad DU vilL att

Klasstr:illlld: Karl--nrik Ahlborg

Yiggerklulbeo ska1l göra fö! d18, ved du
tycker ä! bre och dåLi8t I klubben 0.€.L.

'

Arne ÅrviCsson
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51 räby ter. 08 / ?j6 2a
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llarianae Pafnkvist Berg
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ter. oB / 81 36 4,
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vla,rr t:fuu1.
]\'1,:r du skriver' använd L5 lrn bred
spalt, så kan realahtio:len a.nvän.1a
din text utån att behöva 6k.iva oE'
2.

r'v.xt n'

el.Jl1sK konleltte:

lngenar Lindgren l:]övj evägen 1r,

B5o 56

cBs! srsrÄ }nliusrAc Äl

i{ans Svensson
,[Le lt.n"soo

,Johanne6bov

Ulfa-Britt Ahlborg
LjuncväAeE o, 19lr 50 UI)plands
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18t lE Täby tel. oE / 7rB 3t
sant: Nils HuEnerhiellc

99

Beugt-C1ov E]:6trön
!01f Xrik6son

Peter

Fönnnoark

odslrSslilden 6r tagen av Lasse 3a!8t
och för€stäl161 4ldaoDualtråffen aor
StookholD6roSlonen olilneale !å l,ådlle.

nu behöve? inte sktcka dliDa sy4l,!.r&te!
e( ,n notion til.1 å"snitiet, du behöYe!
inte he11er stå upp under ålsnötesförhåJltlllngarns ocb fran-föra dioe 8ynluikter, nen fåt oss lå r€da på vad. alu tycker
på -tt 6ätt son passa! alig, t,o.E. anoon du Yi1l det,
t
!'iir örEiai hålsar sty?el8en e1le neallen,oa! hjä!t1i8t välko@a ti1l. Viggenda6en'
och vi vågar lova ea håndelselik lörda8.
seglarhä1stribgar

Charlie

SK EPP

so [ÅRrtrs rÄvtrf
IDgen viDnare finns ttII

eAR

tävlll)€e!' oll

bäste klubbyiBa, då i!€et bldraA
eit ?edaktiorcn tif tha.uda.

koto-

ViDxarc j. nedleEsvärvningEtäyLitrgen å!
xRrK p.ArsutrD i MAr,uö. Itan har på egen
hand skapat de!1 lil'aktiga öRXSUIDS4
lllGIoNXlI. !}r Btor Elo0n 1111 honon.

Yi hä16år Erik TälkoEnletr tiII Vigge!dagen och kvä1lens nldd8*' vilket ä?
plj.set fö! han8 bedlj.ft.
TXKIIISKÄ
TITS
ldeat dettå nunmer får oi 2 st tekaiska
tlpa. SegelritoiD€a! tiLl K-Vlag och
Ä-VlAg, V1 tacke! Alja och Peter RöDnDårk fö! d€t faatastiska arbetet ale
fagt ner på dessa ritnl!€ar.
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Er*-Last är att sätte 1n belon-åt
I
pä kfubben8 po6tAlrokonto nrr
40 73 o5-2 och aDge nalDE, adress
båtauroner och vaal Du vll-L ha.

40

Iolsda8 25.7

Yi ha! aLltid undlrat ved den lhEjnl.ngrl
irmebä? soh rran val|ne! för Msby hsdt
vial frisk syAvåst, Nu vet vi. Sto?a dyKommer from till
Klintehomn vid
niDger våIle! ln I hadnea ocb sätte!
el.vatiden pE kvöllen efter ott ha
eIlt 1 gungnlng. SÄta?ae llgger och gnldler slne fenalrar not vetlanal!å. llu! stt
gjort ett ordentligt besök på Storo
atet lEte b1åser hå!ils!e. I)et beråttss
Kor.tsd Vi air tem bdtor som inte
fasliga histotler oD Vlsby haD! 1 oväale!
fråa sydvegt.
kon motstS freste.Lsen ott försöko
Ute på hsyet fllske! aet !€a eu 'lO n/sek
rt' oss ilond" l'led hiöIo ov dubblo
och ajön ä! 8a!ra1 nea lånea, lite
runda vågor. Och iintliaea, äEtLigeE har
cnkore och jolle går det sE smEninghela hålLigheten rätt llktntna - va!
om. l'4en jollen ör ronk och vEgorno
kurs. V1 gö! Eon alLa eoilre, hl.sssr
6tora geauBn och full sto? neE akts! os6
höga sE det ör en blöt (men munterl)
fö! att at!å åt för hå!t- atet skall vsrå
skoro som stortor rundvondringen på
Llte !åsigt !å liilseD. Inte aLla föEes(
ten, 3jö!Ir ooh Brltt-lllarie I 5050 har
?oiletplobl.eD och eskorteles tiLlbaka i
hsDJ! ev Ove och lhule 7 5922 (Kete+.l\
F8gellivet och noturen ör fontostisk
tjejseglsr i 1r5O). Eelen I 5060 har
solen skj.ner och vi hor en fin dog
ö?erglvlt slne fö!ä1al!ar och E€g1s!
IlksoB vå! Johaå lbsrnseglinS"l 5916.
som cvslutos med en god nriddog p3
3o Åber8 i 5915 hs,r inte Dindre än ?
6hs restouront innon vi förenor oss
Junlor*Ba6ta? oDlfflng sig i CoDplsea,
Yi fölaöker segla upl) til] d.6D för eit
med resten ov eskodern i Klintehomn.
ta er bilal, DeD så folt vi koEEe! i
dålheteE Lovsr aon upp och sticker ttll
figg
havs. Vl b11! tvugrra att er}rltta förfö]jandet av rädsla för ett coD?isen e!nsls hsdta! t Västervik i stället fö?
Tlaalagen 21,7
i Licke!6henn.
Eskait6r|! gev sl8 av kf 0500 frår NltnteSerbro i 5916 hå11e! 6ig unaLslr och
heEn. net ver dåltat led vind. och det
1111e son ko!, koE fölifrAn (eon vanltgt). segla! tjeJseguna på 1r50.velif!åd tasse
följd."iktlgt bl1vlt utEpelkeit och i
trurBen var Btå1Ld Dot YlsbJr och Aet bLev
stå11et Dönstrst !å hos Ludrlg I 658, EoD
DotorgåDg hele yågeD för de flesta. Det
aDneta tllvlt
en6eD eftersoD lesDnloe
duggEde ltke lycket på låate 6tore och
tJeJseglar och Stefan,,balBaegleln.
enå.
På efteldiddaael! var alet Vlg8eDdåsterskap Sesllngen blir Ekön. Solen skine!, vinala!
I verpa. På he!!6idlaa r/ann Eelsld i 110, frlska! och surfsfie hlh 1ångs t Aen
8en6ka groyE sjön. Ett och aanet iväI'kest
/\ '\ pA da&siilan Sylvie i ?00r. Av juni. jlDa vaDn Stefea i 659 respektive EeIe! få? ?1 ka,!ske, DeD ?aa 96! vä1 d.et, vi
har Ju ale! unalanvidil vi så Låinge önEkstl
15060.
Xfter Dåsterskapet soe åaale ruo 1 ÄlDel,lckelshaDn är ea fl4ftn haDll, väldlig
de1etr (där partlleda!:na bru.ker tsla på
eskealems aeglutnllgsfest soe svhå11s på
gick
soEDrsrna)
e11a 1111 restsuraaten
eE äng intllI
tleB välkiinds lsu.ken JungCutekål1a!€n och åt nidda8.
flun,R6tlggeuterne f!årl SDöJea skött6
Yiaa 7001
/
6ig Eå bls stt d€ fick föll'yst förtloenale, och dle grIIlsr så Aet stå! bälliga
oD8dag 22.7
tt1l. fävLitr&slekar1rs efte! nsteu lLlr
yakneae up! vtd 8-tlden, Cick up! til"l
helt stll€ELiga DeA Yä1käot Yilt YigAstrvisby och köpte b!öd. Xfter 6+t he ätit
Vålslnne. Strlld ett inte ljöra och Srittflulost hyrde vi cykla.! och cyklade ti.1l It4lLe iDte ken yers Ded, iloE llev
tvuDaDa
Lll@elunalåg?otto$a. Ilästan haia eskaalet! ett stsnne i Visby iiver trattea. Xft€lsoD
ys! Eetl fran och t11.1!ak. Seilefl foltsette ella vet att eE 6yerseglia8 stlrndar
i
vi Detl att cykla t111 Knellltrl1 fö! att
Bo!8on blir k?ä11en inte särskil,t sen.
titte !å Pippi-huset. lä! f4Dos ock6å en
nJohenns'r
(Anna, Britt-ltålie,
YiaA 52
yetteruutgchkana. l,esse B hsale rollgest
Johsn och Stis)
och Sosse ! 5936 vat saabbest.
På kl'ä11e8 gick vl och strossde Msby.
+örha,ttha ka hd, B.
Besättd.aae! på 54?.
f48ndogen den 19
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f,BturLlgtvls !"ill Js€ Yarå ned på Y188c[dågcns XiddaS. Jag åDniile!. . . . . . . . peraoDe!.
PrLs.t 8o:-/pe!s. betålat jsa aör iaa korEe!.
(
An[åIaE, son är SIXDÄtrDEr såads til1: Char}le Abtborg, Iju18Yägell a, 194 60
upplslldE Värby. Yl Då€t. hs dlu aDinä16l1 seÄsst dca 6/11.
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Jeg öllska! nöJugbet t111 öYe"nattl1lla hoa någon ncailc! 1 stockhol[

pelaorei.
!ö!......'....
Jag ha! plaisr och elbJuder öYernattni!8 för'....
6.

.

... .perEon.r.

?

Pr.ts: 80 kr/pers 1!.kl öI och busets vj.n,
sant kaffe.
Under ni.aldagen konocr prlsutatefnina stt ske tilt

(-

ale Eon ka.ppEegtåt 1 Viggengeri€n.

Efter middåg och lrisutdelaing bjuder vi upp ttU
1 de vackra kiillarvatven. !ödrisknlnea, finns
att köpa j. bare!.

I
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I{AMN,ADRESS, TEI.I\? OCI{ IRIS.

7.

oob aIå! kunde vl, tånnll8erx t!ötte, ent!å upp i väntsa I)å bettle nöjliSbeter ett

bestiilona vår posltion,
Efter vå1lehöv1ig vlla kuaae gpejare f!aBåt 11-ttden , kontekta lefol.kningen på ö8,
(det fanns såden), och strex stoal alet klert
ett vi. befann os på llåsklä??sn. Vl. hede
nisaåt Euvualskär Bed en knapp sjördi1, och
!å ett d:irkvårdlgt sått undgått ett traffa

h16

på ea he1 de1 I'sDågflstro ocb NO alåroro och
slutllgen hsnnat cia sex sjöloil N Eufi Lskär,

Nåväl, vl ibtog ffl)kost. och fortsatte c:å
k:.. 11.25 genon en snåningon (antfigen)

Lättsnale dinna not KyDnentlö för bunk{
av benEin och nat. )et visede sia ochs- bli
llatsen för eskailenE slutliga uppLösnlng,
och l)lötsltgt

befann vi oss seglgBale var

och ea Bot sitt eget slutoåI, efter ea

1

vårt tycle aycket trevlig, spännsnale och
l.ärorlk seglats sord inspilerar tl1l videle
äyeaty?, tycke! vi på 110r, Ee!åld Äk( -ion
och Rolf 1,teibul"l.
P.S. vår loga r€g16trered6 totalt ,67 sjöDiL flAn Salt6Jijbeilea ti1l Sel+sjöbedeE.
FredeAen .?4.7

Overfart/Äterfärden Li ck e rshaDn-Euvuat skär.

Skepperoötet kl.0800 avhöIl.s l van]19

ordtning. Vädelllogtros:

SO

vtnd ,-7 ri/s.

SÄleiles gaaske StmDsaBt, Ävfärd.en fast-

stäUde8 till kl. 1000 Bed aleltaganale av
seDt118e sex vi8g?!. rrsto!åtårna' hade
beEtä.Dt sig fö! eD 4aDan färdvä6, Detl

?Kappsog0ing

unasntå8 för olyckssyster 5060 sor!, t!ot6

rodlerhel'eli.et i Tisby, !åktlaaLe

rdeal en

Dågot fölsenail nen dlock anslutlring vial

SIOCKHOLIY

EuvudBkä!.
Nåf, yi väL LoDrdt lvåg vlsaile

Resultat frå.n Serelbåters Dsp

det sig att
vltlalen var betydliAt svager€ än Bitt lykie,
och tlet stoat kl.art att här be]!övales .alen
dolda reEefieni on ?i skull-e klrffle bålte
eD acceptalel takt. Det inneba! slinn€&e!
för ilen 6otr hEde sådan, Dedan 658 och v1
flck skote stålgenuan till soa vär6t 5
kaop. E&Del.anå+ klnile vi dock hävila 066
getrsks vål aeal konveEtioDell se8elutfusining.
Nå! skyEDninaen Ds,lke,de6 koD också ilironan
oob vi fick näBtan en k:insle av Ett vi
fick lante$ornc täDda i 6lste nlnuten
för ått hlnaa behålla ko[takten Eeal övrtaa !åta!.
net kon ett tli en gsrrgke !åfrestBnde natt,
Bed owphör118:t riil.nende t111 Bex, fö!
kontroll av ett aIla ver tletl, eftersod
allonen enYlst våg?ede ge up?.
l{ä! klocksfi, log8en och sunt förnuti saale
ett vi bolde vara faeme, hadle vi fortfaranale lnte träffsi !å lalal 1 någoa forn.
tr'örst c:a k1.05.r0 slktade lrl nåerå kobbå! soB tyväu inte ells likaade Euvudshär. Efter ItågoD ltalvtiroEes fö"siktiAt
noseDale, fa[n vi en något €tö?r6 folDatloa, Yälali8 benåiDningen ö'
a.

^-(,/9'
Starlistan ulptog i år 4 (tyra) låtar,
son ll.acerade sig enLigt följande:
1. 282 Celatea Nisse Tidner
2. 5J Shalob In&mr l,iddgren (
1, 1t6O Lil].a y l,e!s BerA
4. 865 gameh Bo Göransson
Yån

tog alla andre vägen?

I(APPS'GTIITGSPRISXR
HJ.jiT,?, vi behöyer fler kappEegllr€spriaer. Xanakc kan ditt företa€ efler
någon du kärrer skänka DåAot t1l-1 os6.
Siind i 6å fall desEa t111 kappsegftEgskonnlttdD e]-lcr I,iDg så oralua! yl
b:intniDg. cratis annonseriDg i Tlggenbfadet för de fö?etag son skäE.ker
Yärdeful-la prisei.

Kustatlgör1Ir.q 1 d1ene.
Gotl-aDdseskadern 1981 upplöste6 defyis

1 LickershaErx på norra Gotfand. 5060
hade p g a roderhsveri gått tttf Vtsby
för att få roalret reparera-t, och gick

not Stockholns skärgåid.
?OO3 vj.l.Ie utnytbja sin snabba båt (Äf(. ite z5; och konna fran före nölkret€
inbrott och aYgick ensån AAAO. 1922,
5927 ocb 5916 avgick 1100 not arkösund
1 östergötlanals skälgård. ViSgsrda, soro
y'- 6 Btr avgick looo not Huyutlskä!.
a'. erfcksrapporLen kl OSOO naDdl.adc on
S0 t-5 nr,/sek och uppehål-l- ned god silt.
Dinna niunales fölst i lapporten 2150,
och kå1lades då Lokal. Det yisade EiB
r.ar större delen av ostlusten. DiDIlan r'ar ay tät typ ned 31kt
cirka 50 neter son Yäist.
För att alelå ned av de erfar€nheter yi
fick v1d kuatåDgörlD€en föller lledan
lorta beakrivringa? oa vad son hiilde
resp lgrupprr.
7005 Besättnin€en haalc aiktåt pe. att
nå Stockholns skärgård viå laDzige? catt
(utanfijr NynäshsEn). ]Iär diEnan kon hade
be6ät tBiDgen siktat Miilsten, rilket
f -aIF att de sökte Bödha&n vld den ön.
I
lta- diiona! lättade dagen ef-ber på en
forteatt! ale hcn. Det råder \.isserligen
Iåndsti8nilg6f,örbud på U.iilstel], xoen det
var flera andra son hanallade på sarlma
1 .(Hurt rlktist - tycker i )
Ytaqarna Vi. glck in I dio.naa 20 lltnuter efter att ha hört rapport€n ned Lokaf
dinrisk. träget va" då 20 M S Eurudkär
urder inotorgå.n€ 4r5 knop.1 detcr Iäge
kunde v1 al.brutlt not ltuvud6kär och gått
ned radiopejfi.ng not lanatsort e1l-e! Ä1nsgrundet. 3L a ided hänsyn ti1l annan
sjötrafik vid desse stälfen , Yafde vi
ett fortsette aot ltuvudskär'.
sedan ensam

Xiir dörkret fölf på visade det s1A
kneplgt att båffa lbop, Det r/sr dock

lätt ett 6e ven son r.a,! ven eftersoE
lngen hsde sanna laatehorl:l I{1 Or45
nioskeaies faiteÅ tilf,
k4op eftersoxn
t'1 då bord€ vare 1 l{ S Huyudskär. let
Yar vid det här laget ljust igen och
l/l glck ned utsikt i fören vldsle.
De närnaste tiEmarna kände nfuoD lukt
f?ån laDd, sfu ]andffue], såg skud från
bråEningar men ilrgeD så€ l-and.onkTing

kt 0600 dök 2 snå skär up!. Yl fortsa-tte och snilkfaale oss ruDt skär. och
Arynnor. OEkrio€ 05lO upptäckte vi
e]r skogsbekläald ö son vi aå soårdlDgoto
ankrade up! l.ial. Sedan glct vl ocb faale
oss. let vlsaale si8 sedan att ön var
bebodd och att innevånsrea påstod att
ön hette Måskläppan, ? M Norr Hurudskär.
Vi hade sål.edes passerat 1 dcllaa någ?r
öar 1 L öster liuvudkär och gårt över
hela NorsteBsfJärded och så €Eårxln€on
hittet alenna ö. R1 ltOO fortsåtte vi i
diEoan not lalarö. Uppfösningen ay
gruppe! skealde i. KJ.cnendö suDdet.
Angöringetl kall verka äventyrlig, een v1
försökte nlnEka riskerna genor[ att ha
l-åg fart och skärpt uppsikt.
5922 n f)" 3åtarna glck iB i dlnnaD
under segel-' vilket eör det syårare att
hå1}a i.hop. Dn av båtarna kon också
ifrår de åndla under ett segelsklfte.
IIan ]yckades dock !0ed tutor n E ljud
återsanlas. Man ropaale också på kustbevakningen och frfuåde oE ale Byntea

på delss radar.Svaret bfev nekaBde.
hjäIp av ekofod och logg. När fodet ne.a konstant
visade nindre djup ån 10 n sA a!.krade
AEgörlnAen skedde här ded

nan upp.
På dsgen när dl'nEan lättade upptäckte
nan aDgöriE8sfyren (FäLl.bAdan) och
kund€

därefter fortBätts not Arkösund,

{orhå.ttn;";

gh,.

Erfalcnhctar tråa
De6ss rade!

soEmeretrs CotlaDals-

riktar siA bÅde tilf

koB-

naaale eskederplaDelare och Gotlåads-

felare.
eskadeletapp bö! olxfa-tta cj.lka 6
tlollers segllng, t ex 10 tlll- 16.
Detta ger utryEne till att laga nat
och göra j. ordnlng båteE för att där€ftcr ba llfuoo tyel-lssktlt/i.tet. Dessuton är besättnlDge4 då eJ trött och
orkar då Eed aktiYiteter.
Gotland sat]1ar i pritrcip naturhaEnar,
och d. venLiga harona! soxo fibns är få.
Detta begråinsar x0öJligheter'na att fritt välja etsppl-ä!€d. EtBppen runt
Hoburge! nåst. sål-edes bU. ,5-40 l[.
De 14 alagar son vi r.alt att gelloeföra
eakader! på tYilgade os8 också att
getronJöra en del- ]åDga etapper. tru
efteråt ksn Yi påstå att , Yeckor
bade valj.t ner lagon ocb gett nöjuehet att 6. ner i ett lugnare tenpo.
2 Yeckor sor liilsd på en eskadef är
annara Lagod efterson det kan b1i
påfressnde att under 1äDgre tid nöta6
tr)n

[eal

nännisko! 6å Eäxe soD ean
gör unaler en eakader.
Årets eskad.r drabbatleB ay nycket
saDma

Eotl.ilal vilket natur]'lgtyi8 gJorde
at-t e-tapperDa kändes extra långa.
ladlEkapet och sanhäf1eda på Gotland

llbluder tlU ströytå€ och utflykter
til-l iEtressanta platser. re genensa[na aktlviteterna bör såIede6 gå
ut pÅ dette.
Gotska Sandön har 1!gea haDn, nen d6t
går att aD]ci. vid Läsida! på NY udden.
Ea bat tåS kYar atär trots att det
b1åste cirka 12 n/s på, Batten. ön
har nycket att bjuda deE son ger s1g
tld att ströva ora&r1Dg. Det aår att
sysselsätta 6iA bådc 2 och I dagsr
och en hel d38 är rlDiloun ou nan sLa11
10.

hims se det htiessanta.
?å Iå!öa kall Ban säkert tlllbrlnAa
nå-Ege lntressanta daga!. Det är dock
ont oE ltsrBnar. tea eDda llte större
är trautershortl, och här f1!ua cyckeluthyrnlng,
lå Stora ta!1sö får nån tiiAga titl på
noria deIen, övrigs delar är: fridlysta.
Til]äAertnA rekonnenaleras såledee (
yld nordlig yind, l4al1 oåste eÄnäIa alg
för tlllstnlngspersoDal-eu och naE
kan föi-ja ned tuTer runt dcn tlllåtaa
dclen av öo. En hefdsg int.rusil/e kc'ts tifl- och frdnresor ran vara ra(
Ilgt att tj-11brlnga på ön.
EBkader! tillbriDgåde 2 dyAn i Visby
och faDn att det finns nycket att 6€
och åöt'a 1 och olo.krlDg staalca att
nlgon dag tlll hade varlt brs.
liela ostalalan ay Gotl"aBd var en fln
upplevelse, få aDdra båta! (ryol.tga
henDar ) och nånga seydrde platser ncd
Yänliga nännlskor.
Sl-utuAcn bör' nÄgot siigas or0 grupplndelDlngeå uad,e" eEkaalera. Denaa ä!

ju 1första hsnd åvsedd att ge de
orutiDerade Beglama en forB sv
ofsddrarn. I deEsa -tider niir Eästan

;::".:1"::'::":":-:':::"1:#i:*i"
bflr slråra Eå uppskattar de orutlEerade att 6f,pperna hål-Is ihop. Så tlu
erenpel- hö]l 5922 i)f,op si4 e?upp på

ett förtiänstfuut siitt nä" stkte(
va! nell-an å-1 kla och yi yar ute tl1t
havs på yiig !1ot Katthåenaisvik (yladen
ver dessuton ctrka 10 rd/s - fryse).
Vi har uplleyt ale eskadlar son vi del--

tsglt I 6on Eycket giyandc och lärorike, vsrför denna form ay seAlhA
rekorffrer]deras.
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BlÄtt bodtält tlU Älbln-Ytag, son nytt,
säIjes för kr 1.00o:00, rxypris 1.801-^i.
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tab oa/71294AO
I'KustaBgö!.tng i dlD]la'r fotts,

:9111 När dlnman uppenbarade s1g be61öt
nsn att sätta kurs laot Utö ost6id&.
nerxna år frl från gltnd och kan sr/årligea nissas. När nån så snåningon
kon frs.o tiLl Utö upptäckte besättnLlAen en ö-fornatron son nan kände igen
sealan utpa6aaged 14

lyckades Eåledes i

dar -tidigsre.

Uad

n slkt efte!
ci.rka 70 M hitla en ö r0an kände igen I
S e.D-nadat tanal e erfarenheter.
Sök ban-n snafas! - Cå inle i droEan r
onödan.
,
(
ADYänd l1Ä och försök få aJiilp oeo
pos itions be stäBning .
Nära faad - gå såkta och rded upp6ikt.
Ekolod ks.n vara eD bla hjä]"p, flkso!0
radiopejlea.
f
(
Undvik de stola Iederna.
I'örsäk hltts onråden neal få grrurd och
ned rrppfångande öar för angörj-ngen.

5

.J

Rätt lösni.]lg instiDd ar Cecilia
Christe! Ine11, Klarbergsgetan
544 OO llJo, Viss tr! 125a.

| ?al-issadcr;ind i4
183 46 riiBr

Till salu

9 CLary Westerst!6e.
42 llgra! Olsvär5r
52 lars 4arleson
24, U1f trarafdaon
5O5
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