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STYRELSE ocH FUNKTtoNÅRER
Otdförande: Karl-Erik Ahlborg

(

Ljungvägen 8, 194 60 Upplands-Väsby

tel. 0760-850 56

i(

Vice ordförandei Ingemar Lindgren

Klövjevägen 13, 183 38 Täby
tel. 08-758 3l 99

( FRÄN BRVGGAN 11 srepP oHoJ

Sekreterare: Tomas Berggren
Palissadgränd 34, 183 46 Täby

tel. 08-768 37 57

Två år har gått sedan jag valdes till ordförande, två år med mycket arbete, med

Kassör: Karin Skoglund
Orrstigen 73, 150 24 Rönninge

oro för att inte träffar och

tel.0753-54161
Ledamot: Sven Jansson
Fornbyvägen 41, 163 70 Spänea

tel. 08-761 02 69
Ledamot: Lars Berg
Bägerstavägen 38,

l2l

63 Johanneshov

tel. 08-81 36 45

-REDAKTION-

Suppleanter:

Folke Lysell
Stig Öberg

Klassnämnd:

Karl-Erik Ahlborg

tel. 08-81 36 45

Ulla-Britt Ahlborg
Ljungvägen 8, 193 60 Upplands-Väsby

oBs! SISTA MANUSDAG ÄR DEN 2o:e I
VARJE MÅNAD.

Hans Svensson
Åke Hansson

När Du skriver, använd 85 mm bred spalt, så
kan redaktionen använda din text utan att behöva skriva om.

SÄTTNINC OCH TRYCK: K,TRYCK AB I98I
2

Teknisk

kommilre:

Denna inledning ser ut som en tack- och N
avskedsföreståillning, och det är precis
vad det tu, för i våras föll jag för frestel- N o.uu
det sisra numret av VlccENsen att byta upp mig till en större båt \) nreOer för l98l och därför vill vi i
(s k "Jättevigg") och dåtför avgår jag nu
klubbredaktionen redan nu önska ALLA:
som kutymen bjuder. Styrelsen i Viggen,\ '.rbben skall ju narurligtvis besrå av N

fl

(.
Kappseglingskommittg,
Jan Wallmark, Lotsvägen 8, 183 5l Täby, rel.
08-756 21 65. Samt: Ulla-Brirt Ahlborg

tel. 0760-850 56

N Martin William-Olsson som kommer att
N berätta om väder och vind. och varför
N det btir som det blir.
iJ rilttatl. kommer även arr ges, för inil tcip au hans bok "Väder rill sjöss" till
pris 50:- under Viggendagen.
ff, reducerat

,,

Cunnar Tidner
Ingemar Holmström

Bägerstavägen 38, 121 63 Johanneshov

.."?Y.g:*,i,*f,:1."

N
{\ avslöjas. Det blir den kainda meterologen

****************

Arne Arvidsson

Marianne Palmkvist Berg

eskadrar

skulle bli vad medlemmarna förvaintade
sig, men också med mycket positivt,
framförallt kontakten med alla medlemmar i klubben. Jag har lärt känna fler
trevliga miinniskor under de två år som
gått, än vad jag åjort under hela livet
tidigare.

I

I

Ingemar Lindgren, Klövjevägen 13. 183 18 Täb\,
tel.08-758 3l 99. Samt: Nils Hummerhielm

Bener-Olo! Ekström

RolfEriksson
Peter Rönnmark
Omslagsbilden är denna gång tagen av Christer
Andreason i Malmö, och fcireställer vårr regionombud Erik Palsund i 15 m/sek.
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rggenagare.

Milt hjärta kommer dock art

kvar

i

Viggenklubben, även

i

finnas
fo sätt-

ningen.
Avslutningsvis ber jag Er att ta lika v,il
n{
om klubbens nya ordförande, som
1'r lr gjolt
om mlg.
Hålsningar
Charlie
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God Jutoch
Gott Nytt År

Rcalonalt
cVastenås

Philip Håkansson
Vintervägen 9,294 00 Sölvesborg
Tel.0456-147 ll

Viggarna:

Sven-Olof Friman
Barkrö Bygara 79E. 725 90 Väsrerås

l.

3.

tel; 021-525 50

1182
1248

Wigwam
Ellen

Jan Millbjer

custafolofsson

Tisdagsreqattor LYS

cUristbuston

FOR KOLBATAR 1t78, t8,i8,

25,i

Cunnar Malmberg
Flor av ägen 7 C, 431 00 Lindome

tel:031-761129

Kappseglingsresultat
Den sludiga kompl. resultadistan för Tjöm Runt
15.8.81

c.#onobubten

Höstknalten 5/9

DISTANS(APPSEGLING LYS 28 M
Av 68 fullföljande båtar, placerade sig de båda

har nu publicerats och för att ),tterligare

undeEtryka den suve*ine Viggen-seglaren Gustaf

ä

Olofssons påpekande i meddelande nr 9 afl viggen
"still going strong", vil jag h:ir meddela sluresultaten. Alla de 14 slartande Viggama fulföljde s€glineen och placerade sig enl nedan av 401 målgåerde
bålar i lila klassen. LYS.
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r

I.9. 15.d
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Poängsegling, varvid de fem bästa seglingarna
räknas. Resultat för de åtta bästa båiarna:
1. 1248 Ellen
Custafolofsson . . .8p
2. Man 66
3. 1182 Wigwam

4. Comfort 26
5. L23
6. Express
7. Scanmar 33
8. Maxi68

Staffan Ekström
Dan Mafiinsson.

.
.

En lördagseltermiddag i september träffades ett
flertal Viggenseglare i Cuövik. N;irmare bestämt
i Kerstin och Anders Björgerds vackra sommarhus med en makalös utsikt över viken.
Efter förtäring, vidtogs diskussioner om de
-,itra finesser, som vi har utrustat våra båtar
med, för att sedan komma in på erfarenheterna
och upplevelserna lrån (emesterseglingarna i
den Blekingska arkipelagen.
I samband med detta visade Anders ett mycket
detaljerat sjökort av äldre datum av den mel-

'sta skärgärden, som han hoppades kunna
,rerfaldiga och distribuera till de närvarande

.22p
.22p

besättningarna.

MikaelLarsson...24p

1{alt^an
Karl Gerdehag
Kalmaruågen 88, 381 00 Kalmar
tel. 0480-739 59

Qaile
UlfKarlström
Solrökssatan 10, 802 30 Gåvle
tel. 026-10 16

1'7

cUrinetn

TomasBerg......27p
Rune Wiklund
Furuvågen 17, 542 00 Mariestad
tel. 0401-188 63

Daniel Johansson .37p
Vieg 902 deltog j sista seglingen och blev då 9:a.

Det skall i år bli extra roligt art tillsammans med
Urban Leidegren och min son Anders l6 år, åka

till prisutdelningen den
Plac€ringar:
5 1248 Ellen

11 793 Bamse
14 881 Puck
15 175 Vigga
51 676 Laeom
75 840 Kloj
94 1341 SeaBear

126 388

l5l

203
265

Slöfock

438 Kompromiss
892 Planlös
241 Frcniti

342 1155 Bambina
360 1053 NN
370 1048 West

CustafOllofsson
K-A Thorstensson
Bengt Carlsson

Folke Mikaelsson

UlfSandberg
Knut Karlsson
Mats Mogefalk
Stefan Andreasson

Nils Hellman
Stig Runesson
Sanny Bengtsson
Volmar Persson
B-A Bengtsson
Benny wiberg

Till sist gratuleras Gustaf Olofsson som med sin
Ellen även placerade sig som 5:a totalt bland
826 målgående bårar. Synd

aLL

han inte har möj-

lighet ati mäta sitt kunnande i KM.
De bästa hälsningar
vigg 438

10,/10 på horell Stenungsbaden. Samma besättning har nu för tredje året

i följd vunnit "Albin-hornet"

/rssund

(Albin Marins

vandringspris för snabbast€ Vigg i Tjörn Runt).
Priset har därmed vandrat färdigt, och kommer att bli en av mina käraste ägodelar. Jag har
lovat Urban och Anders att vi skall fylla hornet
med champagne och fira som rikriga vikingar.
Vilken ynnest att få segla med sädana kämpar.
Vi har i år deltagit i 15 kappseglingar, varvid
vi \ unnil ?, och rör övrigr kommir 2. 3, 3. 4, a
5 och disk. (seglade runt fel markel, ramr (
Vårknalten, då vinden tog slut efter åtta timmars
segling, så att ingen båt kom i måI.
Det var grymt den gången för Vigg I182 Jan

Millbjer, som dä l^g 3:a, med en halvtimme
kvar till mål.
Nu stär "Ellen" på land, men vilken härlig(
gelsommar del varit. Hon har burir oss civer
rykande hav, och i stilla bleke, rotalr 1.528 M
i år, och aldrig har hon sviktat. Kanske jag plågar henne för hårt, så att hon en dag straffar

Erik Palsund
i\lggatan 248,216

13

Malmö

tel. 040-16 09'73

dor,d
(

Vakant.

Ostgötabusten

mig? Hoppas inte.

Vakant.

De bästa hälsningar

1248 Ellen

GustafOlofsson
5

Resultat från Stockholms-regionens Viggenserie
inklusive KlassMästerskapet för Viggar
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ESKADERSEGLINGI
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

ElElr gla[ gäng lräffades söndagen den 28
Ieva tillsammans
i 14 dagar. l8 båtar med besättning. Kvällen

juni, på Träskö Slorö, för att
I

{9

t

q

rilt musik och bekanlskap. vind 100' 5 m/s eod
rs, svag sjö, halvmulet. Bar 1029.

3(

Måndag. Skepparmöte

kl

08.00. Destination

Södra Ängsö. En mycket trevlig segling mellan
smä öar som vi lotsade oss igenom, tack vare
Bosse Hjertstrand.
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Poängberäkning

or(

förda segel fock-slor.
Tisdag. k108.00. En ordenllig ljocka. Vi bestamgrupper löI molor till Fejan
de o\! alt gä i
'må
väl framme kl 14.00, gick vi i 2 st grupper för

besöka Sjoblom pa livräddningssralionen.
Han berättade om båten och räddningsaktioner
på ett spännande och roligt sät!. Vi tyckte alla
att de! var vär t besöket.
Tillbaka till bätarna. Nu hade det blåst upp
9 m/s. Vår destinalion nu var Norra Tjockö
Eltersom vind och regn hade tilllagil. var vi
kvar i våra båtar för att torka kläder och värma
oss. Lugn kväll. Kl 10.00 vind 180", 1,5 m/s nästan stilt.je, krusningar, dimma, bar 1009, dist
l9 M, molorgång.
KI 17.00, vind 180',9 m/s, god bris, måttlig
r . dimma, bar 1002, dist 2 M. motorgäng.

kl 08.00, skepparmöte. Solen tittar
fram. Nu skall vi gä Väddö kanal Med en fin

Onsdag,

(

Poäneberäkninsen är samma som föregående år. Vid lika poäng avgör i första hand
uårtä'riårJi i.gi"e, iandra hand högstä poäng i bästa segling Poängen ivarje segling
räknas fram på följande sätt:
l0 ooanp. erhålles f'or slart i Viggenllass (minst 3 anmälda Viggar)'
o"'o uåtiu ua,urnu iar'7,5,4,1,2 resp I poängs tillägg, dessutom får varje båt en halv
noäne för varie bål som den slagit.
: l7 poäng
Lxem"pel: l2 siartande Viggar: 4:e plats. Detta ger l0 + 3 + (8-l/2\
6

i'

Väl framme pä em, gick vi i grupper för att
t på den .evärda Än8son \om I er kligen gjor-r skal lör namnel. Ffter middag borjade lekarna, kul för bäde vuxna och barn. Mo! kvällen
besökte vi varandras båtar för alt titta på fines_
ser och att ev ta efter. Vind 100' 3 m/s, lätt bris
smulsjö. l/4 mulet, bar 1030, distans 20,1 M

all
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Stefen Eckardt
traLter / Hiigcr

Pat SkoAlund
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sydlig vind kunde vi gå näslan hela kanalen med
segel. Några stycken bunkrade v'd Almsta, man
! licga på s!aj.
,
Nar vi \äl kon) lram rill Cri.rlehamn kl 18.00,
då kom också regnel. Samma visa som kvällen
innan. Kl 15.30 vind 180', 9 m/s, lätl bris i kanalen, mulel, bar 1003, dist förda segel fock-stor
27 M. motorgäng 3 M.

I

-

Torsdag kl 10.00 kom vi iväg mot Öregrund. En

fin slräckbog gjorde atl yi kom fram kl 14-00
En fin hamn. Nu for alla iväg för att titta på
siaden. Solen började göra sig gällande. På

reslaurang Lars och
värdpar. det var
en verkligl lyckad kväll. I koj kI24.00.
Kl 10.00, vind 220', l2 m/s, hård bris, grov
sjö, halvmulel, bar 1010, disl 2l M, förda segel
lock-revad storkvällen gick hela gänget

Bibbi Lundin

11ä

i ll?0 (tod \om

Fredag kl 12.00. Solen kommer mer och mer.
På skepparmölet kl 08.00 sa vi Våssarö, och kl
14.30 var vi framme. En härlig skärgård att segla i när det är lugnt väder.
Kvällen ägnade vi åi brännboll och andra
aktiviteter. Kl 12,00, vind 220', 6 m/s, frisk

bris, smulsjö, t/4 mulet, bar 1018, dist l0 M'
fock-stor.
Lördag

kl

10.00, liggedag. Scoutledare lotsade

oss runt hela dagen på trapperspår. Barnen

ordnade med tipspromenad. Gitarrspelpå kvällen med säng. En riktig rolig och givande dag.
Kl lO.O0 vind 220', 6 m/s, frisk bris, smulsjö,

halvmulet, bar 1010.
Söndag kI02.00. Det har börjat blåsa en västlig
vind, ca 10 m/s, några flyttar över till en annan
ö. Däligt med nattsömn. KI08.00 håller vi skepparmöle per radio.
Avgäne kl 10.00. Nu går vi ut pä Alands hav
för
segla till Arholma. Växlande vindar 0-10
m /s. En lrivsam dag för alla segelvänner.
Kl 19.30 förtöjer vi på Ostviken som bjuder
på sliltje och trivsam atmosfär. Efter en lång
segeldag tog alla en skön promenad på ön. 2 st
skeppare gick vilse på den stora ön, m€n mot
naflen åLerkom de !älbehällna och glada.

a

Kl 10.00, vind växl0-10 m/s, klart, bar 1015,
dist 38 M, alja segel+ molor.

Måndag. Bunkring på fm. Kl 12.00 skepparmöte. Destination Hummelskfu. Solen skiner,
alla mår bra. Avgång kl 13.00, med kryss runt
fyren Tjärven.

På Hummelskärs fina klippor håller vi lilla

eskaderfesten med sång och musik. Folket går
och lägger sig tidigt eflersom vi skall segla vidare

imorgon bitti.

Vind 200', l0 m/s, styv bris, måtllig sjö,

kla

,

bar 1025, dist 20 M, fock-revad slor.

Tisdag

kl

10.00 avgäng

mol Svenska Hogarna.

En mycket fin segling. Ordentliga havsvågor

gjorde all några besältningar blev sjösjuka. Vi
rundar Sv€nska Björn.
Kl 19.00 var vi framme på den kala men frid5amma on. Solen har stell o\s hela dagen. cä

VIGGENKLUBBEN
vi känner oss trötta mot kvällen och IägBer oss
tidigt. Vind 180o, l2 m/s, härd bris, måftlig sjö,
klart, bar 1030, dist 39 M, fock-revad sror.
Onsdag. Liggedag. Vi börjar bli vana med solen.

Några tar sina jollar och ror ut och fiskar
torsk. Tack vare att Bosse Hjertstrand är med,
får vi gå upp i fyren. Intressant. Solvind ordnar
med en rolig tipspromenad. Gitarrspel med sång
på kvällen.
Torsdag kl 08.00 skepparmöte i en srrålande sol
och vindstilla. Vi bestämmer oss för cillöga.
Avgåne kl 10.00. Resan tog oss 5,5 rim. Gillöga
var verkligen värt ett besök.
På em hade vi roddtävling för barn och vuxna, Barnen hi ar en \ armt atLenbassäng
leka
i. En fridsam kväll-

a

Kl 10.00, vind 180., 0 m/s, sriltje, spegetblankt, klart, bar 1033, dist 6 M, genua-sror och

motor,

Fredag 09.00. Destination Hallskär. Som vanligt en strålande sol. Vi går i grupper till olika
bunkringsplatser. Allt går perfekt.
På kvällen har Bosse Hj dukar plats för oss
när vi kommer. Den här seglatsen tog hela dagen
och lite

till. Ankom

18.45.

Nu skall det bli stor eskaderfest med dans pä
berget. Vi grillade, ät och drack rill sent in på
natten och hade verkligen kul, både vuxna och
barn.
KI09.00, vind 80', I m s, naslan slilLje, krDsningar. klarl, bar 1035. disl 32 M, genua-\lor.

Lördag kl 09.00. Nu fär alta klara sig själva.
Några båtar har ganska Iångt att gå. Humöret

PALISSADGRÄND 34
I83 46 TÄBY

Nya medlemmar
2
28

461
989

l20l

Sven-Eric Josdal . . . . . . Huddinge
Stig

Palm.

Anders
Rune

....Lidingö
Thölen........ Danmark

Jansson

Margarerha Ählander

1357 Sören Kiills

..........

...Fjärås

...
.

Hande',
BorlängJ

.o.Till Salu..o
Lättvindsgenua NEIL PRYDE. lite använd och i synnerligen gott skick, 850 kr (
'fel.03l-2'7 5'7 24 ellff 031-49 19 82 eller
sänd ett kort så ringer jag.
Gustaf Olofsson, Hagåkersgatan 28D
43141 Mölndal

o..önSkaSo..
DELÄGARE

_

SEGLINGSPARTNER

Uppvuxen familj med många fritidsintressen för alla gör, att båten får ligga
mycket. Bl a kan ingen segla 3 veckor
varje juli. Albin-Vigg nr 446, mycket välhållen och välutrustad, bl a extra isoledng, värme och jolle. Hemmahamn vid

Askrike, Lidingö.
Tel: 08-766 35 98 (kvällar)

tycks vara på topp.

På dagen ligger Hallskär tomr och öde.
Viggen-båtarna har seglat hem.
Kl 12.00, vind 90.,3 m/s, täu bris, krusningar.
. bar 1030,45 M. genua-tock. spinnacker-stor-motor. Förtöjning hemmahamnen
kl 21.00.

lla

ps. Naturligtvis hade vi ej kunnat genomföra
den här trevliga eskadern om inte 643 hade varit
med.

Från loggboken 6170

Scouter lär sig segla
i Viggen
KFUK,/M:S Scoutdistdkt i Stockholm har
sedan långe två stycken Viggar. I dessa
utbildas scouter och ledare i sjövett och
navigation.
På höstarna anordnas kurser och cirklar, på sommaren praktiserar man vad
man

lift

sig.

