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OrdföraEde: Karl-xrih Åhlborc
Ljursräeen 5, IoÄ 60 Uppland; Väsby
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hotlLen
Befelat f?ån vasaYarvat

s1d.6-?
s1d.8-9

KappE€glitrg
IeDl.lJ eslda!

€1d.

1O

Eid.

11

te\. 0?60 / 85o 55

(

Vice ordförande I Ingenar LindgreD
Klövjeväaen 11, t8l f6 räby
te]. ob / ?58 3t 99
Sekreterare:

foroaG Berggre4

Pali6sadsränd ,4, 18J 46 Täby
tet. 08 / ?68 17 57

/I

F

fas6ör: Karin Skoglund
0rr6tigen 7r, 1iO 24 Rönninge
*r. o?5t / ,4? 6?

NAi]

BBYGEA

IIr Jra 3itt.! här ea v.cl€r Janue"ideg, t i llBA.rua leil tlubbredektlo[c!, och fölaökcr prärtr !c!
nlaonti.na aktuolIt, 61å! Jea åt€!
ev a&1igt salvcto.
Iör våd då? Jo,ett ntsten eLlt i.
yig8cableilet bale haadler o! Stockhol!.reg1oreD, tlotc .tt dot bare
er c:å 250 sr klubb€as 600 båta!
6oE höa helrå i Stoclbollarogioa€tr.

l,edarxo1;: Sven Jans6on

Iornbyväsen 41, 161 7o spånsa
ter. o8 / ?6r 02 69
l,edarnot: I€.is Berg

tö. )ZI 6t .johanreshov
ter. 08 / 8), )6 45
SulpleaDter; Iolke Lyself
Stie oberg
Bägerst.avAAen

Kfa6sn:iElrd: rarl-xri]: Ahlborg
årne nrviCsson
Gun4ar Tidner

lnge&ar äolnströn

KapnsegllnAsi(ofin1t te :
JaD L,/a]fEark I-ot6väten 1,

.
tb, >1 :äby tel. 0b / 756
r
saEt: U1la-Br:itt !.hlborA

REDAKTION

XarianDe Palnkvist Berg
Bägerstavägen a8, l,2L 63 Johanne6hov

te:..

oE

/

8r t6

45

Ul-1a-Britt Ahlbo.s
ljuDrväae! [, lol 50

ter.

a?6o

/ I'a

cBs! srsrA

UFp]a.nds r'isby

,6

iLu Hu""uo"

lnge'ar Lind"ren 1.1övjevj se,. 1i, I
r8l li räby ter. ob / ,'6 j1 oo \
sarot: Nils liurnerhielro
Bengt-C1ov Ei.Eirön

Dili 2o:e r

vln.ir
liai du 6krieer' arlväDd !5 Ent bred
spalt, 6å kan redaktioren anväxda
diÄ text utan att behöva sliriva oE.
2.

Han6 Sv€nsson

Te.rnisk korusittå:

lGtiusDAG ii.R

t.Åru1.

(
65.

Rol,f Eiik66on

Peter Rönnllark

!us!6! är otalaS6_
bilden tea€. aY P€r-Äatlers lrYids son, fa:holE.
Välkoi|Den dsd DYe !i lder"

ÄvsD i at.tt!

(

Eur akell danra obåla!! kunnr evdälpas? Jå, tyvärr har Yi 1 atyr€la€n lag€tr patenticdlci! ett orillnela, utÄ! yi !lst6 Ytdja t111 t
förate haril a1la lcdle!!ar, och
\Y€a tlll r€gioEoEbudo! rtt 6ärda
1n latellal.
xu 1ÄyäEdcr för!tÅs t!åaon, attlJag
kan i!t6 skriYa! [€! plits acr Eåpublicelaa,
gre lsd.! äDde.
^1lt
det uiloYA. hlrE€il.
Vi

trt6rhelsal!gsr

C4t.4;

SK EP
NT ADRXSS TW ADXXSS TT ÄDRXSS Nr

Vi8gettklubleE bar fått tly adre66:
Viggenltubbea

c/o

ToEa6 BerggreD

Palis6adgränd 14

18' 45 rÄ31
teL. 08/ ?68 j?

5?

03sJ,ll tmDrsrfsavclr'TnN oBS!! j
Yi nåste på.Einna att neatlensavgiften
för 1981 är 60 kronor. Vi ber Er soD
har har erla€t en tåigre aveift att
snarast betala in resteranate avgift.

Btå Mitjöhuset
Sottenfunawigen 80
8tt t&k til] brödetna Dsn och
SaE loströo i Sol.lentunr för stt
de välvilliAt ställde upl) roed priser till Viggendsgen.
Eoatrölsrha krn du Eöre i €n Ålbin
båt Detl så,tts. klutrr och kiaEpsndc
sidi' Yj.d sids u.d lrnc, soE hrr
r€.ooa iStorYigg,. .
l{är du hendlar i B:,Å SUSET så tat.,
gärna oE att du leglar YigA. trti.lg,
var "& rolerinA til.L batar fintr!
fölutora Drttor och ts.p€ te!. . ha-ndla
gö?na av s.gLare. .

,.

Rqlomlt

Kurser

VA,\ERN
Rune Wlkfunil

truruviigen 17, 542

STOC KHOLM

r.eYo5ol/1aa

OO IIÄRIESTAD

ICA?PSEGIII{G

-

s

63

Vi svser ge[onförs en två-kyä1]-arskure
KÄLIEISE
tllI fa!av.rr!träff
otr!iteE 18
feblusri kl,1.9.00 !å rc !taura!8
Tr. 16Joa.
ProgrÄ!:
ÅDder6 !r's4ztn koEEer 1111 oss
ocb
berÄttar on sltt arbete roed regat_
akeppet fsse.
Vt vil.l !6dan !u eY"a lllllla
o!
aåltl falaYalvaträfl oa.dag l8
!sr..PÄ proaraaE.t rtår' !
1. Internrtlotrå1 trårg
be6ök^B
cr 06! qch b€rtttar o! fårg
och g€! tip6 ltrför .YÄllurttrllt.
ga! oa! 6a lekti
2. lrnc
^rvial66o[
o! 1 d.r lye irtprlcknidg6n iaför
6oaaaratrå a€gl1lger.
f,rp!..gltagskolllttttn
lrfor!€lar.
,.

dRisu
lrllr

1 kappsegl.iDAi nånda€en den 5 ap!11- och

I,to

onsdagen aleE

?aLauaal

ÄUgataa 248, 2t6 1, i[AL[ö
rert 040/16 09 73

att bl e taLa on för.beleale16er, startteknik, ta]{tl.k på banaIt,
egeftridDniDA. Ea! koDmer att tala o[

Een koEner

(

oåde bankåppsegLj.Dg och dlstanskappseg-

KALMAR

l1!A.
Detta är ett t11l.få11.e bade.fö! dia soB
reilaq bar kalpseglat ocb för tllg son
bera Y1l-l veta hur atet Aå! ttU.
On du ay !ågoB anledling bara y111 alelta eu kyäll gå! det tr&turllgtyis bra.
Ttden bfir nellåIl 1830-21oo (prel)
Plsts b]1r någonstalxs närå Stockhåih6

trar1 oerilehsg
Kalnarvä€ea 8a, ,81 00
reri o4ao/739 59

XÄLIIAR

blj.r pre]-iaiDÄrt JO kr per
persoa fö! båda k'sä]Iarua, (Dågoi bögre
on rl bl-1r fe), 6on betslas 6/4.

XoatnadeD

GAVLE
ULl Kar.lströd

Spitlbi tor i vqrieronde
di mensioner sritjes vid
Wssstrdffen 18 tebr:

SoLriiksgstaD 1or 8o2
te]-. 026/10 16 11

l0

On

oÄvl,E

N O-A

UXt

E r!

(

\-

A []i',Äl{

(

Eekåasaon

Ylrtereiiged

9,

teLt 0455/147

294 OO SöIVESSoRG

11

epr1l ays€r yi genodför.a etr kura
od segelYå].il n n.
Även här bfir Sengt JörE6tedt TA! 1är.l
D€n 29

!öruton €n genon8Arg oa segelvalil och
reparationer blir det e! ylsnlEg arr hu!
tllLYerkllDg ge! t111.
?lataeÄ bllr lroa flo?lzoE salf pÄ Lll1a
skuggans viig, Dtira 0nlyersltetet.
Ilale!! bllr plelldiniirt DeLlaa 1810 och
2tro.
Koattrade! bI1! clrka 15 kr per peraoD
aon betåfås kurskväLlen.
Änniil dig susrast och seasst 6 eals
pÄ aedlairståenale

talolg,

ÄtrxiirÅr sEoErY.Änns-xtrRs

... ört8ka! dleLta.
Åatal perso!!er
1tt te1-ar
Mltt Ylga-ar
SäBdeB tl1l lala Serg
3åAer8tey t8
121 f, JohaDleshoY
o3s-ÅDnlilaB är blaalanile

KÅ?PSTG],INGSIuRS

Isbaut

SöLrsrborg !

lbl]lp

det not a1I törnoilaa 6kuUe bfi för

aD.Diiltrllgar instäIles kursea.
/ !ä1 dls sDarast och seasst 6 nsrs
på nedsE8tåeual€ taLolg .
fÅ

NORD
He

I aprlf.

ceEgt ilö!trstedt (Eorlton så11) son ii!
a ay vart latlals Eest erfarnå kåppsegl-are blir fälare alesas kYäflar.

(

ecxl,v irDs-KuRs

XI]RS

ösreo-rRxustrru

/

l.

.. .. .. , . ,. , . . . .. ... .. önslar alelta
oåda 6/1 8/4 (stryk alel, so! eJ
öDElaa. ÄÄtåI perso[e! ... . . .. r . .

i{ltt tel-trr
Vlgt dr ......,.,..,...

Tekant

Siindes t111 Lera Berg

VÄSTKUSTEN

vÄsr E nÄs

Glrnnar Iål-oberg
Sloravaig etr 7C, 4r7 0O tItrDOxE

Sve!-OLof lrlnaD
Bslkrö Byssta Z9!, ?25 90 yIsTxRts

telt 051/16 11 29

terz 021/525

50

SiiAerstaY tB
121 6, Johal)xeohoy
0BS

- Å!]Iiilan Ä!

Ki]P KLUBBEIIS

VAROR

xrubbklibbts
It k.
klubbdekar lstryknårke
5 kr
Ietn t ska IiDs;2
kr erl€r
t0: hel sat s
Klobbrlaqqor
)5.-

blndaDile

5.

Profllea
d'{å :::\
\ -.:' f

Jsg he-ter LarE Berg och är sedan setreste vlggendagen deilleE I styrelsen.
lfter att hs pröYat en V18g soEnarea
'19??, skaffade 1:l oas en aprill-ans ny
pe hö6teD. Yi ör aLltsÅ ViggensegLare

s}ålgeraieE.sen fIotta8 e6 klårt. lå.n8se8lilg netl skolfaltyget !ÄLKntrr bL a
ti].I ftAlaadr !o1€a ocb llnlanal. Meal
Kll!.ar Js€ seglst sealaa 19?6 och uppleyt -Ål.anats EkärgÅratr Göta Kaaal tiU

?8. Yi - det är /a.rj anne
(klubbredaktör) spsder (hu!d) ocb ia€.
'
UlÄa kurEkapei on segling och sådant
bai j förYerYat dels pA seal-alliiger
(lejau), dels t siöTärnskåred (4 sontnrå! pe Kl/årDholnen Y1d StaYsEås) ocb
eu de1 tri.ss j o1leE eallna på seDare å!.
De tyg försts solollrarDa i Viggen tiffbrlDgsiie vi 1 stockholns skärgfu'd'
tfterson v1 l18der pä Bu]lanoo segfa{
vi nes-t l BeflaD- och ytterskälgåralen.
sonnaren 80 fitlide vi ned harlskroBseskadern, vllket va! trevllSt och 1ä!o-

Cöteborg firnt ku€teo t1ll'båka dedl a?stickare tlf]- YeDt XöpenhaEn och 3or!ho1D. Jas ylll octså passa pA att slå
eit sLag för Eskadels€gl1Dg dlir Ja€ deltsglt 1 2 st, tl1]- Gotlanil ocb KarlBkrona. Toppeit för barne!. Skönt för föräl-tlrerna. Är nan rlktl8t seSllDgatokLg
kad Jåg också rekonnendera VlistlEaliea.

Själv tycker Jag det s}ulle vara trevLigt att byta upp t1U eD något större
bAt, Eea jag h&r idte hittat några !1ktigt bra atgunent efterson Yåx Vigg
ryEEer oss ne! än Yäl.
T11l- yaida€s är j8g inaior i llvgYapnet
oct! arbetar I llygstabeD på csternaln

SYeD

1Stockholm.

Bedalr EoEoaren

sv}tr JÄxssotr,42.
(segllDgs tokla soe fÄ)

Jåg segla! Y&s 524 l(IrT t1ffsåEnara
neit Llfl.sJr ocb John 15 ar. fitt aegliltgslntresBe Yiicktes tl,atl8t. SJö8cout
från 11 Ar, detl td!ga hä!1184 aoErar 1

rr

rt.

(

Stig obare, &1, ärarhöjden, seglar
s ed€n två säsonger t:arlstrooa-Viggen
nr 52 'rJ ohannarr, 'uppkal Iad efter bar('., Johån, 14 och
9, ovriga neil^Dnå,
l,esät.rnins är
dnå! i I'JohaDn6s'r
llritt-\lå.ie, nor till barDen, och bord€r-terri€rn Iialre, vår lillå kelsiis
[nder Karl skrona-esl(rdern Iörl i dnå
Det kanske katr tyckas Eycket ned tre
6töire och två nindre i eb visg' Een
vad sod gör det hela nöj1igt är förutoD ett boEtä1t' ål1as vår kiirlek
till bav o.h skä!gErdsnatur. lå är
de vockoslut roaj-ol<tobet då vi inte
finns i skärgården och un(ler so6rdars e6€s tern är'Uohanna'r vårt sjä]v-

förres t€n, son på. sonnaren
ligger innånför IIiD eIsö i Nynäshannstrakt€n, skirjer sis från e:ingse Xviggnr genon att warå gul ned röda
"fartränder" och ha srarta rundhult.
JaS, övert€cktrad alltsfr, jobbar soe
EårknådsoDrådeschef i lionsulr St,ockholo.

S'äreårds t!äfta! ocb €skadersegl ing
( urina och den övrisa laniljens hrvudintress en i visg€n-lrlubl)eD, Sjä1v

hår jae, rikson.Iohsn, fått blodad
tånd niir det gålle. kl!ppsegliug oclr
vi hoppas kunna delts i åtoinstore
ett par' tre iiivlingar säsongen -81.

(

Jag heter Jan Uallmårk ät"27 et
oeh boi i Täby, Jag studerar På
itockholms universit et och läser

bI a ekonomi.
Jas har seela! \riJ:en seoan 1976
o.f kapp."ilar ibfänd' di frä.nst
i Viggenserien. Då och då kaPPseglar jag även SK lo oeh eir
snabb RJ I5ia.
liar nu h,tivit invald i kappseglingskommitldn och ska11 gir"a
mltL bästa f5r klubben,

rÄYll{e 3öR KruBar rDr caR,l ,l I I
Rik€idrottsfölbuatlet anoralnar etl tiiYL1nA för klubbtldalDgar alär Vlgaenbfaatet
EaturllgtvLs aleltaaet. tru boppaa vi att
Bå nålga soE rdöJLlgt av yåra läsere bldra€er Eed nateriaL til-l YlAgenbl-sdet
eå att yår tidninA kaa hiiyda sig l'äl
j. täyl-iDge[. V1 har chans att YiDns
peDgsr och vi har t:ir*t att atlväadla ev,
pllspebger tifL att öka antalet 11fu3tratlouer 1 tlalnihgeD, eftelaoE ileasa
år ilyre.
TåYl-lnAshälsalD€ar fråli

kt't- t

,bo-azuo<,
7.

tuåa UASAyARy€f
Earry Sjöb1on, tillsyniD€snaa i Stblna
sxäraård och en ay s j ö räaldnlngs 6ålIskapets 20O lriy1lli8a, gästade YigSe!klubben på en trasavarvatiäff i ianuari.
Det lrar eE nycket urxderhå1latrde ocb
1äror1k kväll och lite vilL Yt f6rnedl-a t111 er el1a son inte kunde Yala raed.

Harry börjsale kväIfeD aed en kort presentatlon av Sye'lska Sällskapet för
Rädd}liDg ef Skeppabrut4e' 1 da8ftgt

tal

ö!äd.dnirgs säf13kåpet. Säflakapet
bildadeE den 1 juli 1907 ocb bsr tlll
S

au i iket
att
att

sökavidnakthåna intrcsset fötsiöaddningstansten
lötesba&adet isylte atteffektivisen dennatjänst och
håndhava de4 eFskttda vctk,,anhPtPn tor Eddntng dt
skeppsbtuha vd nkets k uslet och i vatlnen däronking.

Iran toa 1945 va! sällskapet eada rdddnin€sorSanetr ned Eumera aaoarbeta?

.E]eild viatare

öster ut

aer t11.1 8atl.aEd. Har4r er skeppare på
I1rräddlniDgskryssare! oustÄV DÄEItf , €a
stålbÅt loed nåtteD!
'18,5

n, breatat f,A n, aJupef,
n, dellacerotnt 70 to!, fait
11 k$op. Kryssareu benennas dornsl-t ay
2 at f,llv1lflga ocb utluatalDgen onboral
gör att lDge! !äddad behöye! yälte pt
Eddyäådlg behaDdli)rg, deesutoB är äai.J
väl förttgge! :leil BjukrAraLsutrustnlDg€n.
feÄsd ö.a
ende 2r5

,o\
,t\

,lt
'/ ,\l \tl'

nariae!, fLyget' tuflen, pollsen ocb
S j ö!äddninassäUskapet
' RuDt Yår kust
finns 28 räaltlnings6tationet. I11l' 6JörädatBingens förfoganale fiEn8 1O stö*e
båtar, och ett stort aatal nlnatre båt_
ar, I Götebor8 fiD.4s ad.EinistratlodeÄ
I båtaraå flnns '14
ded t* tjtreterll
hel.tldsanstäI1ila ocb 2OO fr1Yif1i8a.
tö! att kunra dliYs orgatdsationen krävs ,å nilj kr/Är, Penger son målt nåste
få i.rr för e8ea na6kinnr iDga statsbidrag utgA!.Oetron dolatloD€rr nedllensavglfter och ersättnh€ fö! tjiinster
![aD utfö!, aår ekvatioDeD ibop.

?ritasbåt8foltet flcl gott betyg av
Ealry, ar/ de 101 utrycblEgaraa aoE baD
SJorde förra A?åt var lbget onöallgt
larE, det kan dock föreloada aaSoa nödraket l auaustl ay al]naD anlednlD€
t
irn nii ilsl tuåtl oD. RsrpanJ e! n bAll Bkå!Belalen r.€Ä n he! glvlt b!å reaultet och
nerekriipnlnger ba! alastat eyae\|ält.
lrltlalsfoLkets nayigatloaskuEalaper har
aysevält förbättrats under seaare ä(
eea han6 öoskenåL yar att BöJe88egLafite
skulfe hå11"4 61g 1 falledens laatr ocb
tiiera plats t1u \yttottatlke4.

HarrJ SJöb1or er artsr.arig för sJö!äddniEsBatstloaeE på !ejåD, ea ö utanför

Hsrry SJöbIoE Dail oss ta eD tltt ullde!
förddck !Ä yåra flytetyg, lö! ett }Ii!na pA fastsättniDassnorahllDSålae fö!
knaparEa ocb pu1p1t. Caa tycker att t1l.-

Kapelfaker ylal Norrtälje. SeyskÄtEAsa.

onrAdet är fr cris6lehaeD t111 llorla

nöJa, ut tllt

j

u!pAift:

r.erkarla satt få6t dessa eadåst son alekoratlob. Vld bogseliDg eDvärlds eD tanp
son er 50 n! tJock och ca 2OO n lÄDa.
Det iir avÄrt att fäste tanpe4 t hrape:r
och få dea geroE hafkipea är soE lrL för-

står onöjl1gt. netta !år ti]l fölJd ått
rpea lfgger och sfar och kaD rlye
bort pulpit och 1yärate faU fölstagei,
och da konher nastealj Helry yil-L att
varle båt 6ka ba etr orileEttlg fastalittDiDgsallordalng för bogse!1Dg r etr
\ ..ftlg ög1å 1 steven, eftersoD håtr
!äknar ned att varje bgt nåste bärgaa
nlast 1 AårA urtilsr silr f1ystld. fAAon 1
publikeÄ uhdrade on ns.n l!1te kuade lii8(

ga bogserteopea rurxt nasten ocb atå pl,1raale Harry Beal ögollea och sa att trjode
f6!r gick alet allileles utnärkt nelt hsr
du irtte 6ett buLtarDa tralt nunela sätter fa€t Easten ned, e)1 yaLt-lg ]1teD

,Å!ÄtrpsB&g

cUSIlf D BLS kauail tl.It aJuL pea8agerare. cÄr ut ocb f,å! ded stor nöale öYer
den sjule 6oa L!ä.ks bloil Eycket JrEdgt.
!ör att ku!.Da aättB dlopp kontaktes ltikare på Kalolilska sJukhuaet aotl per
raall.o 8e! ia8tru.ktlo'te! oE hur ne! 8ö!.
Årbetet lycka8 ocb Yl.d 8åfEn:iB blygge
filns anbuLaa6. Det ä! t"&gt oD platg
vlal bryggan ocb båre! lreal alelt sju.ke tA!
bä?es ö?e! flere flskebåta!. Patlelted
klars! s1g. SftelAt [å8te Ea!!I ateda
upp 1 sJukhytten ocb bii! ut e! aoilbfoded l1lt fö! att $]kö].Ja av. Ell f1akåre
står pÅ kajel' och vlil årf,'aen er bfoalet
falfer ha! avsvilneal t111 rlalketlr netl
nyste Eartsrt bonoD botaale Yi neil e!
hlnk Yåtten.

.

,: (-/z/a,

€prlDt?rr Jodå, ilet haale y1 sett å111hop ocb då förstod 1.l Ju att det lnte

glck aUs.

liarry berättaile Bårega rr häx1iga ii epl/ ter för oss och y1 ger er någia er!
ÄIöIf 253an
9 personer råka! i sjönöd i lö!hå]1andeYls lugEt Yäder 8-10 D/6. GUSIÅI
DÅHLitr konner tiU unsättning och y1lI
( onUor4 de nitdstäfLda, ned de vj.ll
lnte fairoda båteD utaa triiåAer lbop slg
i ruifeD och bogselingen börjar, Det
går bra och hastighetea ökar nfuot och
då bänder det..... treta överbyggnadeB
loasnar ocb plötsliAt sltter 9 personer
1öppeu båt neal raDls keEtet och Äu är
det nyctet svårare att f]-ytt€' öye!
folket t1Ll lil.räildniDAsklyssareu.

3r,r r{Epr,!M

r

.{n.

Äilreaa:
Sl/eE8ka SälLstapet

tö! EäddrdDg et

Skeppsbrutns
S}!äalalar.gata!
411 1a cöTr3otc
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Ja, !u ä! det degs att plaaera l!jg1 år''
kepp6€guD€er. Det är bele 2l eenaa tltl
e!ct6 så€ongsstart 1 YLggetr6erlell. len
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Ylgg€D.lagel I f,ovenba!. !ör ett gasta!ne ake tA dette prIB ldåste rolaDaE snråle aå,rlle!' i{I]. kappsegliDgEko@1tt6B.
lrets llggenserle ladreu.s! ? st s€AIlDga! töraleleale !å 2 st dtståddka?psegIlDga! och 5 Bt baDkepl)8eAl1lge!.Yl v.t
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VIGGENKLUBBEN

Nya medlemmar
lteA trl lnn och La!r

EäAglund

Väl t i naby

Till salu
ly draaklok par.analc till p.lsonbi1 .rc€des Benz CoEpakt årsEodc I I 1968-?2 Prls: 2OOr1€1. ?47 8, 00
116rt€nuå 22OA/ 6' tLIl

l'-vias, 11te

åaväad se!t ny staadårdSeaua t111

l-vlgg !älJes.
l,sif ordeCu t6I.0159/I1r

9?

Sto!å€8ef ti1.1 t-viAa, nytt feb!.
(rDo!seg€1 u€d ty& rEv 6åEt trj,Dr€v.
Pr.t!: 1600: Elk.D tl€dtn te:.. 0752/ II4 6A
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LANA -LANA UT
BÅT I SoMMAR
Iims det nfuon på ex. Un"rk,l"."rl
"(,
under soffnaren vilf segla i Stockholmsskärgård i en ViAe eller är dei kanske
någon från Skåne son vi]l uppf€va nidnattssolen seglandes i en ViAg?
I sanband ned Vi8gendaeen frantades ett
förslag on att byta båt ned någon annan
Viggenäaare. Redan nu finns det I vi8gen€i€are i Slock}-olm son gärna Dyrer s-Ln
båt ned någon på Västkusten r.lllder senestern 19a1. Äi du intresserad av att byta
båt. ned naSon skrlv en rad titl kfubbredaktören och ange:
' Var viIl du segfa

Yar li8ger din båt
.Vilken tid önskai' du byia båt
.
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