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Yl 1 atyle]"ae4 ba
p?oblen.
ett
bJä1p ait Iö64
lllaler esksalern 1980 besöktes Xerl.skronayervetr ocb r.l flck da reala pA att doo
håde kyer eD By skroYforr tilf Ä-Yiggen
soE skrille fö!stö!a6r nerl ao4 nalr SerBs
aloaereile tj.l1 YiAgeBktubben.
Vl tackade ocb tog €&ot, nen har Eeila!
ullale? höBteD ocb Ylntela tliekutelat Yaal
vi skell- ba dea t1ll. lanken !å aJelvbygaeri he! Yarlt upper nell har bedlö4tB
( ! orealiEtlsk.
Y1 tror oss ku.D.rra oralna tlaDaporten
f!åa Karlskroaa gråtlsr nen föfier1Dg
1 stockhol-nstrekte!, skulle kosta klubheD 5oO-1ooo!-/år' eD kostusd soE Yl
( erar att ta på oss.
feo vl tycker från stylelsens slda iiaaå
att il6t är syBil att en fotn til]- YAra
bAta!, skeU fölstölaer och vi efterly€e! därförr ittlatl vl sfutglltigt teckar
!ej, nÄgoa nedlen son har nöjugbet ått
för L1ubbeEs räkn1!8 förvala fomen
t11tå ylilale. Rj.ng el-ler skrLY ti].l ni8
elle! någolt eDnen l atylel-aea.
VårbalsElDsar A.A;
Xea lbnall dessr Y111
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f,lubbreAaktloneBE yädlan tlft

afla, att
natellaf tllL t1dalngen har höIaalnatB, men yl tat gärne enot ner.
& ltt€n yädjelr ba!a, ilet rÄ6te vare i
Ä4-3to!1ek, efterso! fö:Elnsknllaea tlU
tlala1Dgeas Etorlek görs 1 tryckerlet.
Siiail oaa orgltralrefte!son fotoEtatkoplor
inte bll! bra I tryck.
aänala
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Irö jtrJck--Silhuettryck.Dttt eAet
tåtnaun på tr01an,
f-shj.rt I Co]-lege och Munljacka, blardat
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nys. ko4sunent-

försiikrln€Blaget1 i kraft, ylfket franbringat rrlLlkorsäadrlD8at hos alla för3äkr1ngsbofaA, så även för Yår' VlggeEför8äkr1D8
bos BAtorganlsatlonernaa l8e!r FörsäItln8'

$s

PR-radio

,oNs*

"YÅ

nea kaa rekvlreras från lEterDatloaeLl
Åssurans 1 Båthofd teI. 0764/515 10

Ieleverket har faststä111 nya regler
f,ör att använda ?B-radlo. !e soro har
til]stånd har fått bestänoefserna
från televerket. Nedan följer de vtkti8as!e ändringarna. Innehavare av ?Brådio bör dock liisa den fulfständl8a
texien i televerkets best:in'[elser.
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I kortbet betyde! änilri!8atÄa att sJö8kade- D€tta beböYal
none[tet utökatB, och nu åven orolattar
1 purJolök
1 nsk nar8arlb
I\
s junknlla genol[ yattenfylfning. Vlalare
1- t6k curry
skälps krar.en på tas för utodbordenotolat
1* aEk veten.iö]
1 I våt6ka (vatiea o. Arötrssksspad)
bAite när dea hänger pA båten, och Dii! dett
2 f l8kbul- jongtiilnlD€ar
viDterföryaras' något att t?ilka på föt
1 pkt djupfry8t tlsk c:a 450 gr8,n
1 burk blallalaale grönaake! c:a 4OO giatr
V18gen,
perall.ja
lon nya re8lerna ko4&er att utaända8 i
d1l1
salt
saEbaDd ned aDmodsD on prenieiabetafEhd t
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d€Å

na on 6€g11ag neaMSgett och Loapouela
en VlggenYl.se? Bldragen YiLI kl'ubbrede-

ltörerna he seaast 'l septeeber 198'1.
Priser i tävfhge! kororner ett utdefes
på Tlggeada€en i boYenb6!.

Ps. I)et dlupfrJsts flskblocket fu.S?"r
I
soD kylklenp 1 kylyäskan före t1lIafl .aeE.

,it5
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trl.I och 6ed iuni
uppfyller de ganlå beståinaDvändaa

de:

994_Llq' får endast ana-lt
höia säkelheten till
vändas för
sjöss. ?rovanrop fåx ej ske På 114'
nedad prol' aI. tonselektilr får ske på
kanal 15.
Anrop6kanal 13, fål1 endest anvärldas i
saEband neal anrop varefter or0edelbar
övergålrg tttf annan kanal- skalf ske.
Änropssignal' t e VIGGSÅT 1360, skåfl
a11tid inl-eda och avsl"uta santal.
Anrop nåste ske på svenska, nen i övrigt får annat rnodersnål användas.
lllniinna kanaler, 2-et 10-11t 12t 1415 oct, 19-21, få! snvändas av al-14
ti.lfs tånds innehavare. Delta 1lnebär
stt vi lÄtt nån€a fler kanal-er att anI'änala, och ati gllg får använda desså
oavsett 1.ad son står l de eanla till-

3åtkapafer

.

Tåvlingen on bästa YiggenYj.sea fortsÄtter. Ylsst ha! al€t koEnlt 1D 31e!a lllla
bidls€ od klubbYlsa netr tä"1i!8Bkon1tt6{
vÄnter ?A flera bldråg. Yadö! late fördriys nörLa YltrterkYålla! tned att thön-

t/?-a1 IAr

Karaferna får använalaa enligt föLjan_

1t[algarlEet t111BaDnaD6 oeil currya 1
en grytå! ludra ö1.e! ejö1et och håU ?å
vätakan ocb 1ä€g 1 buljon€tä&1D8araa.
LAt åUt koka ul)p och unal€r tlde! skärs
fl6ken 1 kuber. liigg i flsken och fat
b]-aadBlDge! sjuda sakta unde! lock 1
? rta., Blenda tj.ll Elst ler arönsakf 1e
dill' persllJa och kryddor och ge 60l. .d
ett snabbt uppkok ocb se är soppea färtll.g att sereere.
KIUBBVISÄN'

Änläegninsar son tagits i bruk före
1991 on de

cör aA hår:
Sker purlolökeE L Bt!fu1o! och fråa

observeras att vlggenklubben inte har
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Iöreninsskanal er, 1, 9t 22t oc:n 2, fär
användas av ideella föreningart intresseföreningar och iaktlaA i salobånd
ned speciella aktiYiteter soin t

e

eskadersesfing och täY]-ir€ar. Det bör

tiftstånd att anyända alessa förenlngskanaler. Kana.I 22 får såfedes e" användas av viggenklubbens nedLeornar on
de ej är ned i någon annan förening
soo har tiLlstånal,
Handikappkanal- 1?,

får endast

anwändas

av handikappade och s julvårilspersonal

i situationer då asslstans behövs.
Iilglg4Sl 18, ä? Y:istraflkens 114.
Televe?ket har vialare bestänt att den
nåxiEala santatstlden skatl vara 3
tlt]!änt anrop (utan specificeratl nxotta€are) får endast Bke Yial nöd och
raotsvaranale situati,oner
SaEnanfat lnina

Äntalet kanaler son får anyändas bar
ökats tiU 15 stycken
Kanal 16 får enalast användas vial nöil
och notsvarande.
får endast användas av föteningar ned tiUstånd (ej viggenhlub-

Xanal- 22
ben)

xanat 13 är endast avseild för a$rop,
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t111 Issavarvsträft 9!Cgfålg-49l9
k1.19.00 pÅ lesturaDg Tle LeJoa.
Plogran:

1. Ilt€raat1ne1 Sittg ÅB besöker oaa
och ger 1lfotuatlon och tlps lotö!
YårruB tal. !g en .

2. ÄrDe Är.v1dE6oE ger oas ell ].ettlon
1 atea Dys utprlck[iDge[r aon lågottr
1111 sofinarers segfi!8ar bunnlt tifl
stoclholns skärgÄrd.
t. (åppsealilgskoD4ittåa 1aJoroerer

orn

VlgSenserlea 1981 D.n.

vedlar son van].lgt t11l dlA att förlägga oasdåasnlddage! tll.l. restauråDg
Tre trejon' efterson Eva Gut€aberg tållar
ut l-okale! gratlFr Bot ett Yj. ä-te! ilä!.
troE därför vid 1a-t1deE' så hinBer alu
eta 11u8n octr ro före Dötet.

V1

ila, så har vi. haft vår första riktiga
t!äff i ReAion öre6und. Vi Tar 18 glada 5jä1a! 6on träffaaleG och ät przza
en kuLe! vinterkvä11. I'iel1ar tuggorna(
och kaff,et, hanD vi i afla falL koD.na
övereDs on att ha en eini-eskader tiL].
Skovsbovecl i Darxnark und€r ping6thelgeD.
Vidare att vi 6kåU för6öka deftasa i
l,tnahnn6 Segelsä116kå1)s oasda8sse6li-[gar.
tesGuton försökE 6tä11a upp l. Saftho1E
Runt och Becke! Race i egen k1as6. Vi
hat också ]"yckat6 få ett bra pr16 på
btudrev tiu. Viggen. Konplett ned 2

rev och aLLting lärdiet på borolre! 565:0O.
InnaD vi slutaale kon vi överens on att
t!åffas en gång ti1l innarx säsonge!
biirj år,
trih Palsund

(

t!ätft
ousda* 22 april, dIå hela kväl1eD ytkts
tllL soDDa!€Ds eskailrer.
V1 påDl.llrer reilsn nu od niiata

sTocKgoltl
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SYea-Olof !r1uån
( rlrö Bysata 79!, ?25 90 vÄsrERl"s
\eLr 021/525 50
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teLt Ot1/76 11 29
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9!9. Kalp6eglinsskonsitt6n ha! beslutat att GULI,VIV.EIuLLI1 28-1r nai
6ka utaå ur viggenserier. lEtälLet
ingår ORNö RUNT, Kobäsviker,
åB!-liuöRr tyreGij BK 2rEaj.

Rrrrle trl.}IuDil

luruvägetr 17, ,42
teL.oSot/1Ae 5t

OO UÄRIBST^.D

o.dyl., fj,ED6 att läsa i kappsegfingskalenderb, vilken ka! relwi.reras frånl
srOcKIlU rs sEcl"narötilullt
S:T GEIå\SGATA f5,
l-12 51 STocliliolli IELt oB/13 It ?o.
oBSIIIwERA att neallebsskap i ViAAeirhlubben inte räcker nunelat €ed'I
upptaAits 6on k1a56förbuad i Svenska
Seglarf drbunatet. AI1a kappsealare
ldåste tilLböra nå6on båtklubb 6oE är

i Svenska S ealarförbundet ' l{ontakta Aärna Eig Ulla-3ritt !å telefon
o?6a/8ra ,6 för Därroare uPllvsnnrsar'

Eedl.erd

Ett ftPt
clölo ei vå.rutrusta
inDa! Du sjö6ätter!

VeDt!]atr'on Maaen

all lsolerl!8,

ventllatioB år ell av8öraoale trlYself,attor 1 YarJe ruJf,adl bet. B!1st pA
yentllatloa nealfö! sYårlghet att hel]e
torr-t onbord och nedfiir förhöid koldLoxldhal-t 1 luftea. Iåreu 19?9 utfördes
God

nätnlDgar vlat l{å6byvlkeås 3åt3äL1skap
1 2 f,-ylgaar och 1 Ä-Y188 (Se viggenkfubbe[B ,ledatefaade ar 4t llsl 79r Bid
?.) ?örsöken avseg att n0ätå del! Yerlereåde koldlloxlalhalten neal och utaa
r'eDtllatlon och värse. x4 person aaBå83
ekvll'a]'elt ned 2 Yanl.lga stearlnlJua.
Ifter J tlEEar erbölls aaxloaLväralet
1r5 fi. ler hyglenlrka örle greasyärdet
ä! 2 t. se allaglan uedaE.
ken nar då I plaktlkeu göra för att
upprå et] bättre Lu.ftkontll.t 1oa?
Vaal

År/ erfåreD.het l.et Jag ett tre faktole!

är aYÅöraade.
1. !örekonst sY Yentlletore!
2. 3åtakroYets Yerreisolerlng
t. !ö?ekon€t eY effektlY vereare,
1. Ay blttlUd provade ventlletore! bar
Slectrolur yl.aat sig effektiyast, Del1
suger så snart tiet b(jrJer blåsB - oay6ett vlual!1Ltuj.D8. Liidp].i.A placerllg ä!
förpLksl,uckaa. lu elalra YeÄtlLetor katl
pfacerss på ruffteketr 6ynEet!1skt n6d
eyelltuell yär'nare8 utslåpp. YelJ dea
rostfrl.e, tle4 åv plsBt håll-er eJ.
lrlskluftlrtaget bör placeråa 1 31ttbruarens sLdloskott cj-rkå 15 cD öTe!
ilu.rkea, LufteD bör oll döjLlgtr llaeE
ileD Bår firffell, stryka ut€fter bordliiggniDgea uÄde! yattedytaa

för

ar'korldetr-

aerllr€.

2- tr-l'lBgen, aor f,rån bölJelr byggt8 uta.

he? 1 nål]8e fall 1eolerata efterat ned oUka sfsg av 1so1e!1nganatto!. Ea bra sådaa är t er S B C,O1O, Eoe bl e sälJs av Syedlsb Boat
Codort, St€D.kullaviiAeD 6t 1 Stockholn,
ael 0A/56 60 OO. En bra nstra skal.L se
tä€t X-.!'ärde ocb vara tät not rnträna-l
arde fukt. lfyschnattor ter åt s1A fu.kt
ocb blLr surå 1 botte! yj.lket kan ge
eD

placela på durten ioeal en lLten tJgblt
öyer. nette hål1er värDea i flerå tl!-

t!, Den y1 kulde ålihlg fiua dea lä.8pllge8te placerhgeE ned biirlsyr t1l.I

nar sA eit eau bfu-ue! 6oEna 1n behsgllAt. Yl gjolde för€öL Deil att plåce!å
eE lltea l]-ek6aksfl:iktn , 12 yol-t 6 20

utrJ.Enet.

trlla Hulnelhielb, 3l-åbärsvii€ €n 1O
181 54 rldllgö. ,rel oa/766 1t 91

lrea

659

urtea 1ukt.

l. Vårosrinstå1lat1on nedför en radrt{
förbättrlDg av Luftkontlltloaetr. $är 1uJtea bLlr varnrökar självdrs€et. Mgg
659 har yl en NotosyärEare neal en elrkelvekb!äE[ere. ])erl ä! oberoeade ay strön
och har ba].alcelst drag. Kapacltete! ä!
se" äD t1Llräck1tA, nen yärnaren är l-1te
nböklg att tälala ocb 61äcka, UåDAå rrlagen6eglere bår lnEtaLlerst yernareE
{a1la3 14OO ni.ni. Det aku1le vara bre on
DAAon yiLLe hö!å sy sig och berätta on
sl.na erferedh€ter ay alen I klubbnealalel-åEilei. SkrlY en rail,

I.

Lanlillågreri vcntLlåtio! i TiaSå!.
Ytndsttll.a +5grC
De11ea utg. ?,9,s. lnst!.haY.r'l

geSogeÄ aon v1 prolrade under Ke!fakrotra€skadeft 1980 1 elAA 659 yar bl a

$rg!g

att vl eraatte deE uadersta av trdölrslr'
Yorla" tiI] nrffen nedl eu ptyroodlftr\
vllkea yl såget upp ett re](taEgufårt hÄl
för€ett Ded nyggDet, I övle kanteB ett
nörkt tygBtyck€, aod fick hån€a ne! so4
geldlE, 3å y1 Blepp tÅ lluset 1 ögone(
Nästs steg var stt hÄI1a förplksfuckar
pÄ gllint tred eD tvättsvå4p några cn,
l[y88alit ö?er ]ucköpptringen är nödvänd1gt
ettoraon Eygg ha! en otriol-18 fölr0åAa att
aiistLa s1g 1D geaod sp?ingor. !öi alen
åoD eJ hsr välDate, kaD l
reloDneDalere
att fö! kold s koLa upp alen atöratå ksstru].ler1 Detl |/etted. Den ken nalr aedan

Il.ne edaretlheter

(

aY tral.laa 1400

atlss 14OO dlrlys aetl fotogon föt 6JeLya uppyålEnlDg6!1 och her en elektrlak

tlåki soD apllder vala luJt. Iörbru}åLDgetr ay totogen å! orl - 0115 l,/ttnt
/ ,:h elektrlslt€t o,, - O,7 A (12 Yolt)
I
''räDnar6n ta! 1Ä och släppe! ut luft
8e!to!! en speclel"l Bkorstea. värnarea
har 2 uppyärEllEg8liigetlr fufl- effekt
ocb realuceleal erten (*).
fh ertar6!-h6t ä! ett yäloeeffekten ä!
ryclet bra. soDraltldl bl1r d€t alfdelea
fö! yslrot att be aletr taålog hele llatte!,
utEll vl brukår kölra il€D ett pa! tinnat

dA och då nii! baten behö]rs rrtorksarr ur.
I ocb toeil att l/ålnareD är placelad lnne
i ruftea 6Ä upple?e! yl deB aoB Sanaka

bul.h1g. V1 bar lnte rärkt ÄAgon atö!aaal€ f,otogeDlukt ll1lle I ruffeB, när
oelr gtöEEer ett ta ey akolateEaskydalet
vld st&rt se Eprlals fotogeDåD8o! 1ru?feD - [ea Bat! ].ä!' 518 3!art. Iblanal är
ilen lXte trögstartaal Y11Iet lnnebär att
man fA! upprepe sta?tnonentet al Y a
fäl1a eÅ omkopplare flad octr tllLbaks.
Vl har Bu haft den I 2 aäsoD86r ocb är
qycket nöJdet dea eDila €YaglreteE ä! att
den är llte rrhösljudd!.
I,alB 3e!a

'

YLga 1t60

*
Fröo UAS0h0RAET
På vårens andla Wa6avarv6träft äg-

vi os6 för fölsta gägen åt regalskeppet Wa6a. Kväl].e! b€stod av ett
liycket intle66ant föredrag av ÄlrderE
Ira:rz6a, nannen bakoli Wa6a ocb nunelal
även regalskeppet iiroDar, 6atdt en helt
u[i] fil-n frä bottea utanför ö1aåds
kust dä! regal6keppet Kroaa! ligger.
KväLlen avslutadeG ned en specialvlsning av Berat 0re1it6r chef för sjöhistorigka raugeet. Det va! ell upp]-evel-se Gon vi Dog aldria raer får vara
lred on, att kLättra onkiing inne !å
nadle

6jä1va 6keplet,
ADders i'ranz6:r6 föreallag on 1/ia6a bfev

ett taycket perso!]igt och an4orlunda
töreilrag. Eaa böriad€ ned att besvara
, standardfrågo. od {asar Eoo är vä!f_
alel16 ä1d6ta atoku.oetrteraale och identifierade 6kep!. uenne6 ilredning har
va!it rihtnärke för åLdersbestännirg
av oånga andra fötet0åI. De66utord har
Wasa aivit oss itrblick i de 1ä8re stånders ägodelarr so!0 vi eJ haft tidigare'

ä@fr.63J6@,.,,.

bed hans intreFse för dykning' ajorde
att aha 6å 6l1åningös koppfade Eadllall
slöhiEtoria och ilykniBg. Ne! det kanske

viktigaGte av atlt är att öster6iöD iir
ett aY de få vattetr i världell 6on:{
fritt ftåD 6k€plr6nxa6k' vilket giolt
att l,la6a var intakt' i andra vattea
sku11e hon varit uppäten av skePls-

(lfter andra världekriget började
Alder6 t'ranzaÅ plalera fö! stt fiEna
Wasa och så satte arbetet igerg. 1955
var skeppet lokafiserat och J.96I bärgaates hon. Det höjdes näga skeptiEka
röster not t'rånz6! ocb det faun6 ate
6on Eade: loch ban tror att foLI! vi1}
betala pengar fö! att 6e ett Aånna1t
är, Varför 6jönk Wa€a?
\vl ve! Ju a-L-La arr hon 6JonE par 6an
junAfrutu!). Wasa byAgde6 av boll:indare och på l5oo-talet fan!6 i$ga ske!!sarkitekter Eed beriii<ninaar o6v, utal
6kepp6bygearna använde sjna erfaren-'
heter. Så tex å! 6tyrbo!d6-ochbabord6sidorna eJ 1i}å. Tidigare var f,eitygea
eJ bestyckade utaD alla stride! förekoB på lanal ! s a dåliga valea ocb (
vå! först uDde" 15oo-talet 6on ka!ol1erra fick sådaD räckviatd att naD kulde
ba dessa tunga pJäser på fariygetr. Ib_n-

Den andla frågaa

_.

DeD för€ta av standarilfrågor'na var hur
nan kaD koBna !å id6! att bärga etl
skuta 6on inte ea6 kunde 6eg1a' Analers
Franz6a beräitaal€ od barndonsulplevel-set från Dalarö där nan dök efter

vra}bitar f!&1 6ke!!et Ri}Eälp1etr 6on
s jönk under 16oo-talet. Sa-EnaDkopplat
10,

!årte skepp6koaGtruktöle! ta hiirsy! ti1l
ait båten blev ca 25 to! tyrgle vidl
regniat väderl Det 6ka ilock påpekas att
lJa6a hade 2 sy6terfaltyg Eot!, oa dock
nyoket vilgliga I kurde 6eg1a.
Det Yai iDte bara i Svelige soE naa
had€ lroblelr Deal båtkonEtruktioner. I
_ EaSlaDdl b}ggdes vid den här tid€! ett
I arty8 och EedaD det ännu 1åg vid kal.
6ku11e en konnislotr olr 1, oa! inspektera faltyget, och då Eall kle! oabold
luIIade fartyget lunt och 6jö!l<t!

oÄelra fann6 på 6ä"ski1da kaDobdäck
och 6å borrade na! hål i skrovet. Det
var nycket svårt fiir Ekepp6byggarna att
avgöra hur båteu skuIle koastrueras så

att den ej blev för raDk elle! tog in
genoxo kanonlortaiDa. Vidare

vatte:r

Jet fltrnE uppgifter EoE tydor på att
6vea6ke kungeh i ett 6eut skeate av bygAet beoldrat ytterltgare ett kå[oadäck på Wasa ocb då var det ba!.a för
6kepp6by6garaa att lyda. .,
Efte! Wa6aE förli6niag skickadeE ett
brev tiU. sve!6ke kuDgenr 60r! var ute
i lurotr)a och krigade, där dlet hette
att det inte var aågot att oroa 6ig
för. [Vi 6ka bärea henne i Däeta veDeD

6ista frågån aäLler

1{a6as

fra-otid.

t{asa är ru färdigkotrselieradl och

r!e-o

väatar !å peDgar fö! att bygaa ett
pernanent nuseut!, 6on är 6å Etort att
Eonarna kaD !a erl overDrrcra ovef

Krorar 6jödr 1676 då det deltog i ett
ELaa ne11aB sve!6kar och dan6ka!. Den
Evea6ke befAlhavaren Lolentz Creutz

var ingen 6löEa!, 6veD5kårna ko$ i
tudeiläge och för att förbättla 6Ln
poEition beordrade6 fartyeet att 8öra
ett sLag geDoe vindea. Vid slaget
1o56!ade en tarya och föl]. 6å olYck]'igt att dea antälde ett klutnaga6ir'
och så var sveriSes Btörsta tartyg6kataEtrof ett faktun, 842 raan falns
onbordl, 8oO dlurxknade, 41 räddadeG och
l ban sfun8aates iväa 6ver 2 fieddebåt-

ar ocb laldade i stor6eAlet på ett
Evenskt 6ke!!. XroBaa Ligger åu på
botteE och i den uniha filn lick vi Ee
b1 a en skroyEida, nådga terafat och
karoner. TilI skilfDad från Wa6a är
trronå. Ju itrte Dåaot helt 6kep! dvs
sklovet är. inte intakt. Vi.lket lnDebär att gkeppet inte kodder att bå!ga6.
Det var erl givande kväll Eolt Eav o6a
irlb].ick i 1.60o-taLet6 historia, d.ykåing och Dodert teknil<. vad eäI1er
lokali6ering av garala fartJg.

UA^

u4*;t'",-.

/.-

\

bela fartyaet. 8tr"är! kan det aldrig
bLi 6å att a1bärhete)r får aå onbord
på Uasa, p I a tI a att alet .1.r11e

}lli för 6tort Elitaae.
( -ter föreareset oD wa6a fortsatte
Allalels f!a!z6n leal att be!ätta on 6itt
6eI1a6te tyldl, legalGkel)pet trroaa!,
608 ha! Lokaliserat til-l ö14!dE sydost ku6t. ltt firEa faltyget ltar varlt lycket tidtsöda4ale och albetskrävaaaå, nen nu hår nEn hj-ttat SveriSes
Etölsta 6katt, dä! sklotvärilet tör
a1la netaufölet!å1" är ca 2 dIJ' kr.
11.
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ESKADER.sT

apr1l kor.Eer WasaYsrvsträffer att iigna6 Ät soEnareI1s e6Ledrar,
I Jsrusll Dueret av Tlggenblailet hade Yl
en preseatatlon av eskaalrer4a och blir
ålyo en kort ?lesentatloa.
föfjer
Oasdåg€n den 22

xskader co1tÅr! RutrT.
SaBIlDg ste! på lluYualskitr söndag den
12 JuU. SealatseB över tLll CotEka
sandtgn och yl.atare tlll
lautelabolu bö!Jar l'lal luich på nåad€gen och b€räIaea
ta Detlat! 16-24 t1l0ne!. Eeter att ha 3o-

llu är det alsgs att 8öra prellnlnär ennä]aD t11f TlaAeh}lubbetrs Eslsde!3e8Llnaar 19al .
Yarför seglar naE esksder? SkäleB är

(

llr'yggbet och aäke?het. InoB eÅ eBkailer
flans afftld seglare neal qycket olika

erfalenheter. speci,ellt otn neD är'r11te
8rötr ao& aeglare är alet po6itiYt att
läana trJgghet tlllEaronans r4ed flera andrs ocb ilet 8ör att naa yå€ar ge slg ut
pe Ilte större vatten octr besöke onråden
sod da! lDte skulre (br!de) lråaa s1g tlLL
pÄ egen hanit. OIo aASot skufle lntriifle
flDns det Ju alltld j1fuoo t11]. hards aon
nan kaE få hjälp av.
Segla tlllsaDrans neal altlra Yl8gar. Det
år ett utr ilkt tl1lfäfle ett ökå ku18kepelra on ver båtty!, få praktlska och
teoletiaka tlpB ou utrusttllDS oaY. Xent
seglllgsloäss1gt får besettllnA ocb bÄt
cbabs att näta BIB törtåga tnot analra 1
ss0ia slts,
Slst nen låte nlnati aiäonllaeE
och kon_1rhder,
takten soa besättbingsrna fåFYäEIåd ertr
dår Ea! träffar lotk son bar ett 6tort
gen€nsaet LBtresse- S!GIIIXo! 31aad det

Eest posltlTa Eeal eskade!3e81119 är att

balleB bar 3A !ol-18tr är ea lonmentar
aon ofta hö!s. Den nJ318a 6tä.@!!8en u.nile! kvå114! pe kl1ppofia Bär Y1 her
gll.Lffeater, ål1såDg och tÄYliDgar är eJ
att för8lönDa.
12.

Yl v1ll. segla sToctcot S YTTEnSX]iRGIRD
GO1IÄIID

RUITT

StrJck tlet sod ej passa!
lilaen

roendle på yäaler och Tlnal (KatthaDnars-

nAnaa och esksalerkonlt-tdn presenterer
här dågr'a. Y1lket aon är neet attrektlYt

va!!1era? helt naturl,igt nellaa olika
bAtå! och besettÄ1Dgar.

'lt ut Begfa! Yl ge[on IåröEu.Eil tilf
J]1te ocb sealaa har Y1 eu deL haErar på
cotlanals ostaida att yälja enellaq be-

?reltulll1li! l!!åLttlDg s blaDket t

ylk,
Ebkaaler

Yi

i aro"*oo^

(

'

"rru*r*.liunl"o.

saB].aB på T!ä6kö-Sto?ö sönala€€n iIeB

28 juld. DerifrÄa gå! vl bAtaportleile!
lattaaför Yxlan ocb Böker aattbeen yi.al
Högnaiaö. Yl besöke! llrredalningastationeå på Fela[ och via Iöalalö ]elraI koEner
vl tlll Crlsslehaln qon bflr en letthaDri.
Se8l.atsen går ylaiare tllf Ölegrunal och
åe?åE rultlar r/l Örskär fö! att sa abåalDgon toDna tlll gäaaarör tlär y1 har
plaaelat ea UAgedåg. Yå€ae!ö å! scouternas ö ocb bär alve8 o1lke altelnat1? för

aktlvlteter. F!å! {äsaa!ö seglsr y1 på
,åJ.a!als hsv tlll
Ärholna, so4 bLi! eskadera6 Lår.gs€gL1ng c,å tO Dm. De öyrlga
dlag8etapperna flaaer på 1O-20 D.!. F!(
lrholDa gAr l'l österut till Humnelskäi€Ä
v1å Håkans€kät.ax och SöilerarE. Aa eskealerfest på nuEnel6käre4 tycke! yl BkulLe
ve?a bra. nu Btälle! yl koae! eödtelut

och pA yår l'iig fians n6nga tockaEde { . ser, R6de!, Lygra, lreall-srlta, Sl/, Eöga!nar l{asaa, 3Jölkskår tilI 3uu-erö elter
Eall.skär ocb aågoDBtetrs 1 aletta oDrade
pIåneler yl att avsLuta eskealerÄ lördagea den 11 JLLi..
Pga daturens utseeÄde ute l baysbeDdet
dÄste antatet daltsgaude bAter begriinaaa tllL 15. Ylsår alet s1g att aa€lut_
BID€ eD blir Etor kan ostadel! ey. alubb-

leraa.

(

får, Yainabura IJUAsln
'
?b Surgsylk). I{ä! t.l lulalat Hoburgen
gAr vl naturllgtTls rie Karlsöaraa not
Ylsby. }!åa llBby eegl-a! vl t1]f !1ctershaDlr yars fi.Da natur lnbJualer tl.].l
eakadlelteat. sedan är det bara övet€e8llbaen kyer och eskaaleras avslutÄing
bur på !BDd8ort eller truruila}är l-örilagen delt 25 JuU. Uggeda8ar är pLaneraale
tiLl Iautersborn ocb Ylsby då r.i Daturl-lgtvls ba! sktlylteterr runaltur 1 Yi8bt, cykeltur te:.
BÄ.En€hadn,

Är trl l4tresseradle ay e€kailersegllng?

!å ses yl bAde barn ocb yuxnå pA traaåvarvet od6ds€e! at€n 22 epr1l" för var

lelefon

Vlggtl?.

3e6ättB1!g

l{a! PR-rådLo E
Ear ej ?R-r:edlo El
r..t V1 hai tldl8are 6eAIåt Vl8geneskådl€r
u och ställer 8ärra upp 1 e6kailerlednlDgeu.

Ätrnäletr stiDds

ttl]

Iasee 3erg, 3ii€er-

Btavi,€en ,8, 121 6, ilohaBneshov.

TSKTDIR.XTÄ],!i

Skeppalnöte

pÄ

3lokea uDde!

Kallskrona-

eakaalerr 1980.
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Nya medlemmar
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