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OEsfagslirilden är denna eån8 tacen
av Stic öberg Stocirhollr.
'
;redat:tionen v:intar :,å olisla:ls-

bildcr från alta nedle!fiarl

iir att al-It adirini.strativt at-

bete i lllubben Eher helt oavlölat' och
rrå den 6nå1t utmäita fritialr son inte
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i Kristinehamn kommer under
att utförsälja hela sitt laqer av
delar till Viqqen Fl.fl. båtar. Tviärr
har vi inte kunnat få besked om -när utförsäljningen skall äga run, varför den
som är inLresserao måste hålla öqonen
öppna efter annonser i daqspressän.
Efterson Albin i fortsättninqen inte
kommer att hål1a reservdelar till Viggen
så är detta förmodligen sjsta chansen
att tili en vettig kostnad utrusta och
Albin l4arin
våren

konplettera Din Viggl

Tomas Berggren

bara 6katl r:'cka ii1I Viglenlilubbers
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åt formen tifl- A-Vig;en, hår iyr;ärr för. '_linsåt ohörd, varfj r vj nu Lvin6as
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oz11-9356 ?Alsullt 3RrK. ,Is se står tlet
i p?ästbetyAet. T111. yardegs jobba! Jag

på b1UärJaB flEÅltr'Ef! nel1aE trj.nhaED och
Dragör. ?å f?itlalen segfar JaS Albinvlggea 8r4 IFIBBA n. 3örjade 1111 sJöBs
_

( ,fU ot.r bc-i.::åseglare 1962 först I flottan och sedaE liEhaaE-Dxagör. tre! nan
glft aej ueil huatru SodiL va]r det ilte
så roligt ett seglå ute, då räckte alet
bra oed heDmahave4. trtre]-lsn vat'veÄ försöker Jag trAll-a 111/ x vlgaenk]ubbea
regl,oE öresunA. Du sod ä? j.Btresserad
hör åT dej, oD en nåDaal €jö3ätter yl

gict under toEårea på intefir4tskola på
Västku€tenr där jag för försia gårgen
ko!0 ,- kontakt eeal segllngr seglade ea
iflora. Därefter såId på. segliDA.
fräffede idtl b]-lr/allde fru, Ä!.!-Ma?16 t
uppfödd t no-tolbåt, nee seEare öye!gå.Eg ti]I
6eAelbåt.
tr'1cl ö1.erta e! roddekar skåffaale etr
J1a, en Älbin 5? och s€A1ar nu 6od slg
bör V1gg(615), tillsaEEans nett vår
5-årige dottei EeDlla, aon liksord oBs
stor.trlys ned sjöliT( Bol seael bad ).
Vi kan knalpast tiir.ka oa6 en ledlg alag
på soloEarea utaa var Yigg.

a?--.----.*-z
och alå katr jag iEte garaEtera att Jsg

är

benma.

PS! Tl ske ba en dlniesladler tifl
SKoDSEoYED stlar norr od Köperlaln

L

pilgstbelAen. troppa8 vi Ees där.

30[ ToYÄcr, E!l.k
2.

och håvrerust sånt, Dågra p6ket snabbbåk, !åyäl Dat- soE kaffeb!öd. Slutligen någrå påsår frukt-, b1åbå!s- och
nyponsoppå. SoE €fterrätter och
för att u!dviks den IruktidP skdr-

$$"$
I]-EJ I

Jas hetex Sven-olof ltrinån och seglar
r'IIEA 12C)3 tillsanmans ned Els-Marie och

N11s-(lu6taf som bIiT ire år i sonmar.
llerraåhamnen är väsierås och ett säkett

Tår båt är våra tre gastande
nålteserhundåi iförda sina or.nee flytväst.r.
nls l'1arle och jai. börj,:de ned nrot-rbåt för
kännemärke Då

bjuggen.

fu1lt drag i trasornar !ol.n lkiner, och 6Ä iir skå?fningen !lutl
Sådant bör undvikas' hår vi 1ärt
o€s, Nen vsd sör dan när kyl6kÅp€t int€ finns på plrts?
Ilår du förrest€n niniugn? En !åo
dör forn Ded lock soE fungerat
sob €d ugn ovanpA P€nirYköket.

Hii! är någrs "recept" soe Elaqit
''r€ki I t vel ut bland fani r j enedfyrå personer.
dbarnå
'
I{YCIiL]NCGITYTÄ HUVU DSIii.II

(

oE

l djupfryst kyckli.ng son lått tina
enI i gt ovån
r burk chanpi.joner
' burk krossade tonater

( ;;;^,;;;;;;-;".'i-;;;
och l vitlbksklyJta

Skär lörst vinsar och ben frÅn kycklineen. Dela benen vid teden. Skä!

inte, skaffs €n. Du katr bjuda på
?ärsks, varna bullar till kalfet
€fter tlera dagar i !t.äck i ytter-

loss bröstköttet från skrovet och
d€rå - blir fyra bitå.. UrYn kyckliogbitårnå i en st€kpanns och läge
öYer deo i en ryolig kastrull. Saltå och pappra, S1å bo.t spadet ur
chaEpi nj onburkeD o.h iöb svåtiPen
över kyckl i'rseD. 0ve.st bälls !oDatkrosset. St.ö eY. På oregano!
och den pressåde eLler fiohåckad€
virlöken. Låt grytan Pottrå tills
kött€i är nörr. cå ! riDme. serv€ras ned ri€.

skergården,

Allå goda råd soo dlr här ter koDncr fren Vigg 52. Så här gör vi
för ati kunna hå färsk Eat de första tre dasarnå eft€r en buDkring.
att undersöLa om vi gill.de v.tlen och det
Första dagen iir ju ibget probleD,
qjorde vi.nörst byile vi urn oss till en
X€n hu! gör EaE sedån? [tt påket
djuplry8t köttfärs eller fi6k och
StorLriss'där wi eiorde våra ]ärospån i
€n djupfryst kyckling "sitter brå"
seeling och nånga'nånga nisstas.Sedan -76
i kylväskan. Ornsyeptå ned plastpåsår och flerå lager tidningspapper,
seprar vi vi,"{en(roj roj 3) och sör väl
LäggE i botten. Fisk ocb köttfer6
fortisrande bort oss nfLeon gång då och då'
håller sig i två dagar och e! natt,
kyckling i tre dagar och två nätl1ör det ilesia håller vi iill här i Cro.lhavet
ter. Dlter den tideD oåste de enelutflykt
ti]l
Salten
.ich
onnan
men det blir
lerti.d korsuD€ras onedelbart.
Nu är vi hänvisåde till burk- och
påsDaten, on vi inte vtrl buEtra,
Iörrå somarseslatsen fick ett abru!t slut
i'uetr ncd lit. fånråsi beböver inr"(
kosthÅlIet bti e6re sis r*+'iit8t
då iaq fö]] och bröt a nen under en kryss!
ell€r tråkigtI soD Eatskribenterna
mpr vi nlaner?r nu för sormaren sor kosner.
bruksr saigå. Ta bara d€d lite sockerr så11, idealnjö1 och njörkpulajvninssseali naarna !å vårlrnten sed.n
'
ver i slasburkar (bed tättslutand€
för
eskader?)
tiden
semestersefllinsen'(nas.ir.r
rock), pcppar och nåsrå burkar örtkryddor. vitlök hFr vi för vår del I
och så säscnaens höidp nkt 2,1-ti*mars.
svÅrt ått varå utån likson vinäger'r
L'å,ngå fin. tiDs från vig:enl.lubben och
orja och buljonstärninsår. Nu börjar det kan€ke likna soppå rÅ en
samköD trar *iort vår båt biittre och bätLre
spik, nen vi töreslår också gärna
och även on nen dröm..er on e. ljtö.xe birt'
honung,6arnelåd' nessi0ijr. så ti ll
s j ä1va aten: konservlJurkar Ded
(ned ståhöjd iyclrer llls-tierie)så konmer vi
bdnsroddar, håricots verts chanViggen
vid
ett
t1g
till.
fast
nog att håll]l
pinj oner, krossad€ tonåter'' sparris, Eejs, tonfisk' nusslor' 3årjag
:iven
fjäl]e.
på
Till sist iycker
on
din.r, kåviår, Ieee!påstej, picvlntern ocrr awbrotlicn I fritiden arv-änder
nic bog, skinkå och våmkorv, ocb
så ris, spagetti, potåti sDospulver
jaS iill att vara siu.llerektor.

"."s"""

0^LAltbslLLnD

sä.skilt bra i askfatshån{Iäsket stekt E€n saIIåden Iokliidtl",
dYs dres.ingen sak.ådes. 0n hålv
deci liter kefir blandades bed ea
,( tskcd senat,
suåkade

nen p& Dalå!ö där potatisen vår kokt'

NU

tiI I

- konoer wäl till

mjölken är slut 91 dl vatten
6 E€k havreftust

psss nä. fil-

å tsk sslr

1_ nek sdör eIl€r bordsh6rså.in
2å d1 Djölkpulver
Vispa ned hawrerius! i wattDet. Tillsätt åålt. honung och snö.. Kokå
upt och lÄt Yälling€D åjudå några
ninuter. Tag av ka€trullen och tillsätt EjölLpulvret. 0D usn Iåter vällingen kokå efter att njöIkpulyret
är tillsatt bränner den lätt tåst.
Utesluts smö!€t blir 1'älling€n något ritunn( i sDåken eftersonl njölk-

pulvret är fettfritt,

SrlLI.AD DÄNZIGEN GATT

- han ned Iätthet både ti.ll.edås
och avnjutas unde! s€s1ins 1 burk bönsroddårr 1 burk h€ricots
verts' 1 liten burk chaupj.njoner,
I burk tonfisL, I burk ousslo! i
våtte!, en liten sk.!'ätt vinäe€r €ller cit!on, en etörre skvätt lnåtoljar en nyps peppa! (ssrt bebövs
ei) blandas sedan spådet från koDservburkarnå härrts ay. Du kan också lägeå i lit€ örtkrydda eller
fä!skt kriddgröDt och förstärka ned
€n burk sardiner i olja, ett par
hårdkokta ägg i klyfto!. Gott ned
sbör och bröd. oivetvis kan ran byt,å ut efter råd och liisenh€t. t ex
burkgrönsåker not färsk€, I åteltet
fiir tonfisk och nusslor gar det bra
red rökt, korw.
tsritt-Mårie och Stig, Vlgg

52

GIIT\TJNG JUiJGI'IUT'J]iIID}N

1 burk pic- nic bog {billieåre

än

skinkå)

1 burk tonfisk i olja
1 burk sparris
- .t, t er hu€hålle- eller b€rreård,

I

I'III]I(OSTVJiLI,INC YTlITE HAVSBA]\'DIIT

l t"t ti.jon

SDö!j botten på niniugnen, Skiwa
bogen och lägg i botten. Fördela

tonfiaken ovanpå och öYer

de1,ia

spårrisen. Täck ålltihop Eed tjocka ostskivor och strö ev. lit€ tidjån på osten. StälI det helå På
pentryköket' 1ägg på locket och
sratinerå tills oBten stnält ocb
fått lite lä.g. PulverBos' påbättrat de'l ed klick 3nör och en egggula, pås sa. bra tlll.

har frå6e.t €fte! kla6sreglerna för Vicaen, soa anto8s redan på
år6nötet l9?8, och antosE av sslr 1929.
I,iu har vi äntll8en hunnit redigera ocjr
färdis-stå:lla derlrr och d.e 1i6ger nu för
Många riedlenuxax

trycl.-niEg. i:IubbeDE etrolloni tiUåter inte
att vi s:'nCer ut der tiI1 al1a, utan vi
S:Jtt in dettå belopp på vårt
po6ti:jiro, och ange t lassretfer !å talo}]8en. så iroraer de i brevl:\da.

-

Xskaile?segliagen Stockholln6 skärgål'd-Xar:16k!ona 1980.
Soo reslektyr hade iag ned Evert Ttrubes
r?å krvss ned ll1i.no? från StockholEs
strön ii1l Kosterf Jordenrr
Det kan 1rårå lntressant att beriitta
nåBot on tlenla 6egling från Ar 1922
ocf, Jöloföra Eed vår egen ånno 19a0'
Xfllnol var en Gaffelricgad koster oE
a Eet€r över stäv och försedd lledk1yi""rro*' sx"pp.t" var lYert och konsb-

lijnested t var noönstrad son

"Jiäl."ti
stvrroan' tsåd: var vitl denna tjd i l0å.ååia""". soro 6ast hade Taube hvrt in
en jungEan, endasl, 18 årr lren redan
Han hade niiorigen passFråt
.ir.it"I"""i.
linjen 10 gån6er oct run'Iat isp Horn i
båd; riktninearna p3 en fulfrjgaare'
Hör nedan, ritaa av J.lscr Du Ellinor
uide! ful-lå segel'

)en 22 juni

em

st"rtado seglaise$

och geno;r Slorrusu.:rdet och Ba8seB-st:iket

aick färden ti1l )a1arör därde förtölde
den 2l !å iDoxSone4. ?å eE saliua dag
l:iEiade de Daiar:ö, Ilen genom kryss ocb
svaPa vindar bade de kl ) en erdast
h*iit tvars Lilla 9othol-oens fyr'
Vår starthalDn xofnäsviken på orn6 figaer €j 1ångt från fYren.
iv-^n oå den !iden faru6 utoabordsnotorer och ned Afchinedes 'i11 hl€i1p kon
de t111 lttö, aleras första natthann.
Illdsonnat r0ed daas och sång och Evert

diktar:
kl
" Vi 1öpte in i Utö hann !A natten
tolY
enellan' 'tliej bI och rrsifrr Yi få1lde an-

Att brännineen dånar' att eiiadan
hon s1å?
det hör jag i sanrna ninut '
Treudden -från Neptur J€f tar i nLn
och stryker: hos låcken fiolen'
Hos ?an tar Jag flöiten och spelar

Ellloor flck en frlsk brls och liinsade

1solsken pA lörnlddagen ut genon Danzleer gatt.
,et flnns en bränning 3t ost Landsorts
fyr. Iörfettaren( :ag Ekrlver 1 forts
endast E ) skriver:
i l,önnbåalan bär tnte 6itt lrann utatl
skälr rden easten Bord döpt oa ilen tllf
trönnnörda?båatanr lät inte blicken YiIa
förrän han kl 4 på slaget kunde pejla
tless 1önska brännlng i IWY på ett par
kabellän6derg d istans.ri
t
Skelparen hade tiinkt gå räLl p4 l-sckal
för Sävö sund men hå?dnande vtnd och
att de eJ sealat där/eiorde att de 1
stället vänile och kryssade upp tlll
säkra närken och sedan fö1jde prlckatle fa?leden ti11 SäYö sul1d '
E. skrlver:
" ÅLer inonskärs urnade vi oss enflick4
kvä.l l svstd på fiirsk potalls ned snöTt
breckta ägg'skinkar knäclebrödtYä6terbottens lasrad' kaffe och uddevallare.
l,ieal tända pipor gledo vi genon SäYö
sunil r hälsanale lqtsstuganr son ned sin
ongivnine utgbr en tacker bj-ld av trevnaden blanal s}:ären. ,et nulnar 1 väsochslll'lher
ierr solen blir blodlärgad
1 sti.gåntle !lo1n, rr
Iskadern vår den 14 jult på väg i sanna riktning, sof nen svag vlnd i börjanrbättre vlnd näT,vi lasserat lr'itbådens fyr' syd 5 n/8. Yi tlck en håirlie s€gling i den slingranile leilen
tlll Broken, där vl förtöJde, På
kvä1len spåirnånale stafett och sealan
nuslkoch sång i fLera iL!u[s,! I den
llusa sonnarnatten.
liunor vek dock av sydvarb vlil 3er8ö
fyr och geglaile letlen not Hartsö
stånqskär. E. skriver:
i'En sådan kryssl Regn' oör'Llr k311t oc|
hård vind 6iick i s1,äv. Ar detta mäna\i
äen Junius? Strnnan fick visst frost
finsrarna där ian -töljde med 1 sJökortet och åntecknade varie prlch 4ch
tr*.t.
son kon inor0 syniålf I rannan
ut tili fnskär och havet.'r

l

ibland

I

n.d litreotun och Näcl:en och ??'r3.
'.. r"irer diLr seael oc\ sl'r'

{ ; ";"".
ditt skvdtl exoot havete orkar.
I'en l:s;'r

(

Ilaligtrredan kI 2.15 pä norgoneD den
25 jln]l elck anlalet upp. Vi tyckie vi
./ar norgontidiga ned skeppa:.aötene kl
6.

en

och vifar fTln d lcens besvlr i dln
koj
.ap visliar ned våp io- lj ng5 .kut-

.ä"" rs", llljno;, Ellinor----"
tet var frisk vind från håvet och
Yä1 ute seglaile nlliDor i rätt
hå"da byar på li11h.,rorar"s' I :sklubbens och Trutbådars fyrar ti1l
Nyköpingr där hon förtöides kl 6
på norgonen den 26 iu.nj. ' I'Iattsegtine var tydlieen neloilin för
Ellinors besättningl
15 iuli forLsatl,e vår esleder Lill
:Ååt""". Svd Ärkö liiBnade vi'rsjöfvraD,r och seglsde I S:t Annrs yttre
siärgård i sydosllig vind. Spiinnaa-

E. skriYer poetiskt:
'! S:t .Anna skärsåralr jag hälsar Digt
underbara rike på vår syndiga pfanet.
Du är ren och lika nystisk son en
ioritisk bfonilin pIl nitton år '..,..!
"Här glida l.i fra..Il under roånenr genon slirgrande , naturliga kanaler'
Havet är utanför, skogar och ensli8het bakoa oss.........,.rl
Xl 5.r0 på norgollen ilen 5 JuI1 kon
de fran och 1öpte in i Harstena srad.
l:apitlet o:tr Harstena hsr rubriken
isä1dråparlandrr .

n. skriver: rlHarstena ?ir kulligt, ned
gräsbackarr vilalrosr rönn och en konstig utkik aY trä, från vilken man
ser ut över ett kaos av öale bolllsr,
3tt visst obesklivligt drag av avskllilhel, och sdrpräge1 äCer Jetts.
s-iä11e.il

Vid vårt besök 58 år se4are var IIarsrena-naluren sJkert o ensa,flna men i

sundet låa fritidsbåtarna tätt packade. 1922 hade nog nllinor lngen konturrens on plats att lägga tiu.
liu son då fanns f1u.'rdror att lcöpa.
St./rmrnnenr konstniren Jun'stedt
te;L:naate su.tde-t nled brvggox och siö-

D€t blev kryss sydostYart från Asp-

öia flera timnar irmän vi kurlde 61Ta
*ir t t'o. 180 och nå vår .at Eha'rL'r t
if:."ci :"a"o på Harstena. ÄrEe hö11
reda på oss, tog kön' ocl l'om 'r
kl 20. li6tans 40 U'
2a lujli- 1922 kI 5 elr åvseSlade Llliror från Nykötind. Pg kvällen rhJesr
I\
srader och resntiocka. llavigerade
de hittade så
-ot"l,'oAr, v'jstFrut oen
s.ån.;n,,oji ::arö fYrr rrotE ott den
inr,e lvste' och löPle ln i Arkösund
kl J På norgonen och ankrade utånfö?
Eästö.

(

!' tycker 6ig höre sAngoöll t1,'nna
nY visa:
!r fiål1 babordl
Håll styrbordl
Hål1 räti son det gårl
HåLL rn ne.L.Lan s}lafen:
Hå1l ut!

du st 113 fbr anlor och

?å grlrnal 3v stiltie strax efter starten bfev itet en ny nattsegling'

de navir:erine I

tetens aolv-

Utöfllckorna gick våra tankar.."'

Pa

boi

rrsociLluslken 1iöd och dans€n giclr på

-tilf

och l:nar av sko;srooer kiolen'

Slölungfxur och ä1vor hos n1g gå i

Först den 4 jult efter att ha gä6tat
och seglat med v:inner från Ärkö och
Vlkbotandet gick färilen viala?e not

J

r
skr:iver:
I .r ceeten berlajits och kapell lacts
på, utdelades per nan ett stort glas
portvin son notgift not den vidri8a
Iukten och kylanr och nakligt b1o.rsande på en 1äcker cl8aretti föll nan
Ilkb en vi'snånde bloJDsL noL kojens
kualdarr ännu i halvsluftner njutande
den turk].ska aronen Eredan Portugals
heLa druva uppvärmdc kToppenB i rL,rånitömen

frantrollande drönblfder frdn

vasco da canas landrr

D, skriver:

flurdror svarede bara
oå fråror. men vl fineo veta att han
i,ia .cI titrrarre klubbat 120 sälar och
så]t skinnen för fen kronor styckei""'
I{usen voro 1ågå. och prydale ter?angen på
ttliannen sor0 så1de

ett fört.iusande sätt. Sotrr1i63 Yoro 6faoarc neil viLa knutar' sndra Edrkar medel_

tidsaktiga, xtt hus var grönt ae'l glasveranda på Ar"gnj tfol, ed rFktangulrrs
stenar. Detl,a hu: skllde sig från de andra nen sås likYäl ei hö8färdlgt ut och
oå det he].l tageL utPiorale Harstenas
irtt" ty, Eed hus' lac'rdar' sjöbodar,
bryEcorr redskap och båtart ett aw de
yackraste sa"'trhällen Yi besökt,." " .' "
vi krvssade ut från Harstena kl 1210
och lrä,le sånär ratni klyvarborsen j pannan oå en kossa' som stod j Etrandskoirr.tåa" pa saltvattnetii'
"'""å" ""n
9'
Forts i nästa nr,/ SYen 6?5

SJOSÄKERHETSRADET

Lanternor

Båttidningarna har åter böriat fyllas med
"hets"-annonserna om att "nu måste du by-

ta till

typgodkända lanternor

annars...'

l,len innan du rusar iväg och inhandlar

nya, dyra lanternor, kontrollera dom som
redan sitter på båten (nummer och märke)
med

listan

nedan. dverengstämmer dessa

två uppgifter har du likadana lanternor
som dom

ett

typsodkända. Finns det dessutom

eller NK + ett årtal , ex. SK77,
jå
då har du dor Lypgodkändd.
NfBo,
Tyvärr har det inte framgått av varken
annonser eller artiklar i båtpressen att
SK

redan 1975 fanns dom nu typqodkända lanternorna i handeln- Först 1977 kunde man
köpa dom SK eller NK märkta lanternorna.
Tjll dessa laniprnor bipackades ett cer-

ti fi kat om typgodkännande.
Ar din båt av 1975 års modell eller senare är det sannolikt så att dina lanternor
är 0K. Ilen hur är det med äldra båtar och
sådana av 1975 och senare som inte har lanternor sor är 0K enl. lisLan? När jdg
ställde frågan till Anders Jörne på Sjöfartsverl.et Iick ja9 inqet arrdt svdr an
att lanternor på båtar inte är lagstadgat
tvång. Lanternor behövs bara på båtar

som

används under den mörkare delen av dyqnet

eller i dis

ankarplatsen ligger bakom en udde eller är skymd för andra sjöfarande på annat säLL. försäl,ringsboldgen bryr sig inte om ifall du har ganla eller nya lanter
nor på båten. Det enda man vill pape( r
att lanternorna skall fungera och varna
andra sjöfarande så att dom ser var du är
och vart du är på vä9.

fritidsbåt& (t o m 1980-12-3 l).

om

Ett lörslaq

Från

förra årets 4otis ot "4

vill jög doc( Jpprepa. Skaffa L.g
en s.k. masttoppslanterna att ha tänd under segling om ljuset så påkallar. I den
lernor

finns bara en

lampa och den

drar betyd-

Iör bårar undcr 7 m längd. Endas på nårioncUl inre våt.n.
'Lopp., akrer', stb , bb , samnusatt sidolant.ma och vil
ldrr!n,. Av
40 ock.å röd.gron.vn mrn
'yp
l'unrlys,ndc
lema för segelbåtar o.h röd rcsp grön runtlysand. lsier.
under
m
länsd,
na. Alla lörbåra.
l?

(

, sig""r

.,p21

Iörbåtar unde.20 m längd,

lbrbåtar

(

a

rvp zeos

H€lla ryp 2386
HeUa ryp 2984

Hcllä

ttp

som

i

Vi

qq

inte brytt sig

ett

om saken

eller

också är

telefonsamtal med Internationell
Asserans i Vaxholfl framkom inga andra önslerål än dct båtdr son ligge. på svaj
bör ha nåqon form av ankarljus tänt under
10.

längd, masddlemä.

ffi

v

För båt,r unde! 7 m längd. End61 på nålionellt inr€ vatten.

R40

Topp', akr€r, sb',bb' och sannansån lmrcma. Mastldtfna srmr vn, röd och grön lunllt'sdd.. Iör båra. under 12

TEF 2845

Topp-, aktcr, stb., bb och bosse.lantema, runtlysddevn,
röd och srön. Förbåta. under 20 m längd.

oasl
Godkänd
eller NK

ldteha ä. märkt ned SK + etr ånal, t ca SK 7?,
+ ert ånal, r ex NK 78, Certilikat sla alltid levere

258

(

(

\
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den bara bortglömd.

Vid

n

För båtar undcr ? n längd. Enddt på naiionellr inrc

Töpp-, aktcr., nb-, bblantema. För båtd undd t d liinsd
o.h cndast pånaronclll inrc vätlcn.

,I

Benqt

g

m bngd, älla typer.

lä.8d, Endast på natjoneUt jn.e varten.

dål

göra.

m längd, älla typer.

Topp-, aklcr, stb-, bb., mas. och ranmdsatt ldlema. vir
och röd runtlysddc lanlcma. Förbåtr under l2 n lingd,

som

iga kablar och ansi!tningar gör att
lanternorna lyser sänre än don behöver

F6rbåtar undd 20 m längd, endsr rumlysmde.

Iörbåtd undcr 20
Förbåtr rnder r2

vn funtlysddc lantcha. För morörbäid undcr 7 m tingd
som inte ka g6ra mer än 7 knop o.h s€gelbåta. u!de.7 m

har en egen, runtomlysande sek-

du kan ha separat tänd när du ljg
ger på svaj.
I övrigt blir det väl som alla andra år.
Byt till nya lampor i redan befjntliga
lanternor och se till att inqen oxid,

tor

2493

älla 1yper.

under 12 m lansd, aUa type..

För ses.lbålar undcr r2

ligt mindre med ström ä dom tre du
annars behöver ha tända. och när du skaffar masttoppslanternan, se tjll att det
är en

Topp., akter', stb , bb , smndsan sidolutema och run!
lysdde vit lan1.ma. Iö! båiar under 7 m län8d och cndåst
på nationellt in.€ vatt.n.

och dimma.

form av dispens eller övergångsbestäfimelser finns inte. Sådana var det visserlr'gen tal om förra året men endera har
Någon

man

Av sjöfartsverket godkända lånternor aktuella för

den mörkare delen av dyqnet. Speciellt

ESKADER-81

OBS

I

Sista anr::ilninfjsda[ f6r deltgande
j årnt6 b'da e6kodrar, är 15 raj.
Du Eoio tänkt föIja !red, tänh på
att intresset är stortr och delta[alantalet beCränsat, si: vå:nt?
int€ fir 1:ince loed din annälan,

Fröa WeSAUeRy€f
Vi

-

v€.r på lYå.så.va.rvet den 18 na.rs
\rar rded on en giyård€ kväll som frärnst
handlåde båtfäreer, tlya utprickningen
och kåppseglingskommitt6ns pfa.ner för
som

sonmarens kappseglinaår

;iur vi sjä1va kå-n föxbättra våra, båtar genon nålning oob oB Intnationa.l.s nya. bottenfärger.
om

1 de tester son gjor:ts haa det visat
sIe ati uretanlackfärg, erc tilnterlur.
708rr är bättre eller ninst fika bra
son gelcoa.t. netta gä11er prov a.v egenskapei son har: p?aktisk beiydelse ftjr
båiägaren bla slaghåLlfasth et ku1öx'
fasthe! och glarsfas!he!, Gat Ia vjgaar
ka!1 så1edes bli son nya viggan €]1er
ännu finaxe. Tre helgexs arbete (ninst)
och ca 5O0:- k?onor i natri elko s tnader.
On nan 1!iona! arbetet tiI1 ett vaxv så
kosLar der ca 10 gångar så oJcket. Så
här gör: nan enligt lnte]alationals
?OB-netoden.

1. lörbexedelse - Tåck båten raera noggrannt än nomalt, helst ända ned til]
marken, Planera ar:betet.Skåfla a1lt
natriel son behövs. TE bort alla beslaa
listex etc son kar vara i vägen undor
nå1ningen.

2. Rengöring - Ytan nåste vara helt ren
frå.D vax, potish och silikon. Bäst går
det bort netl särskilt båttYättmedel'
skölj därefter rikliet med vatten.
12.

Koo Dsea linq

951J55t,...

,. Slipning, spacklin€ - Sfipa he1s.
yta.'1 son skall nå1as, spackla repor
och andra skador i gelcoatal ned ttåkomponent epoj.ispackel. AJryaind ei poLyerrer Pr'1stic P€r'ddins'
(
::l;:*'-"'

i /iqqens.rien.

Siure lYennerstrand från lära AB Inter+

nationaf

#@fr.

4. MaskeriEg - Tejpa nogramt 6å etr
fiire lnte koDmer uldei. Viktlgt att aD\'ii-lda bra naskeringstejp. Lat i"t" t( ,,o
bll fuktis.
5. Grurdnålning - Torka först bort a]lt
sllpdan. Intexnatlonat klibbduk su€er
At sig allt son fiDns på ytan. [Ala Eed
korthårlg !u1l-e och eftersläts ned planstryksle. Sl-äte al1t1d uppl-från och ned,
6. Sl-utstrykniDg - Slipa bort ojä!.Dheter
1turåa s luts trykning eu. Norr0alt räcker det
ned en grundstrykaing och €n färdigstryknirg. SprutnafDinA ger bättre l.esuttat nen

K\PPSEGI,INGSKOMMITTEN

-i.._'-'STOCIGOLU

,- viss.nscrien så inSå. deL sJu styck"n
I Äiingar, ded olika anmiilningslid"r'
och nndälningsavgifter. !'ör att inte
Dissa en anioälningstid och kanske nåste
betala dubbel argift eller riskerfl ått
inte få dettaea så har vi gjort en förneckning över seglingarna och de olika
I

10 naj Lidinsö runt

Det är en distanskappseglins på ca I0
distansninuter. Annätan sker tå en
speciell b'lankett soD rekvirerås från
I id'ngö SS tå tcI 765 q5 ql, 1g-?1.
Annälningsavgilten är 65 kronor och
b"talas senasl- r7 apri I på tosLsiro
1 27 0A-1

2l loaj ornö runt
L rir också cn distanskappscsl inA
tå ca 2l distansrinuter. Det kostar
60 kronor ntt vala ned soD betalas
pä Ps a\ 23 61-8 senast 7 naj.
Ännälningen sker på speciell blanketn
son rekvieras fråD c Xansen, llediav 6,
115 tr8 Tylegö eller tel 712 t)o 50'
De

Bnrte!-målI1lila

Sture nenade att der flDlxs öTerdriyna uppfattnlngar on hu? jttn! botteuål-Dlngon
nåste vars för att ae en nlEskad frlk(
r.
OjiilrXeter €on är nLtldre än 50/1OOO Dn
har lrgelt betydelse, Så tjockt ä! niintlgea
det s.k yisköså sklktet, en tuåa vattenhlDna son föIJe! &ed båten, Internationaf
har kou.nlt Ded två botienfärger. rUr."(
25 en sJäfvpoleraåde färg soe gradvls
poleras bort aT vattnets röre1ser. ytan
b11r ned tlden jii.nnare och renare. Man
€llpper heLt att sllpa bort ganal- färg.
Blr ny handbok on bAtf,erger har oy]lgen
koD.nl.t tl1f färghandlarna. Intelnatlonals

koa6ueeltråd kså nan rj.nga ti]l,
10 x ao, eii<rast eoo_r2oo,

tet. 031-

farls. *2. /5
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6-7 iuni Gäddisregattan
(

. ir.
bankappsesling 6cd vari\crande
"n
lädgd beroende på vind' Start
och nål ske. onligt trådition
cånsa s tä11e.

l0

auEus

ti KlassDästerskaP

Det är en bankappsegling. Klassniisie!-

skapet arraneeras av Waxholtus KSS.
Ännälan sker genor tel 076\-121 72 das,
076\-3-12 1,1 kvält och betålas på PG
67 20 go-a senast 1? aug och det kostar
100 kronor.

Sese

lbåtens das

Det iir en banknppsesline son går på
Stora värtan oah srrange16s av Svenska

Dagbladei ned hjälp

Näsbyvik€ns BS.

^v på skärskild
r\nnnlan sker skriftlisen
btankett tilt Svenskå Dasbladet, segelbåtens dag, 105 17 Stockhole. Sisia
annälninss.tae är 25 aus och kosia. 60
kronor son bet,alas på Pg 80 50-7,
ysni nsar genom Segelt!åtens dass
kansli, Svenska Dagbladet tet 22 50
Upp l

r,0.

12-13 s€ptenber SS veaas IIöstreaatta

Det är e. bankappsagting sorn seslas
på Stora Varfan, siari och Dål rid

Ekudden, Djrrsholn.
Annälan gker på telefon 756 52

87

efter kl 18. Det kostar q0 kronor att
vaia ned och det betalas på Ps 6911-8
senast den 7 sept.
26-2? s eptenber VSS InbiudninEsseelins
Det år en bankappseeling son seslas på
Lilla Värtan och arranseras åv Vikingske. skriftligen
arnas SS"
B.åwiksväSen 9, 121 68
VSS kansli^n$älan
Johanneshov. Ånf,nlen sker senast 21
septenber på Pg 40 J0 96-1. Upplysn
på tel 81 rr1 4ri, totsdaS 15-19.
Son bekant så behiiver nan inte vå.4
ned på alla seglingarna utan det är
endåst de tre bästa sob nan har deltaei L i qotD räknlts o.d i vigsenserien.
I,YCKA TII,I,
Kapps eel ingskonni

tt6n

,.----.--_7...^

På

]lnnä]an sker genon ter \1 )'a 27, ).421 sk.iftrigen SS Giiddviken, Box 4102,
102 61 StockholD på postgirot&1ong,
( : kostar 50 kr son hctalss På Ps
') 25 \o-2 senast 28 ftai, lrpl'lysn rå
re1 0764- 462 35, oA-22.
2g-

5-6 septcBber

llya utprickniluetr
ULf Heirat frå.rl Sjö?srtsYerket berättade
nåIande on det nya utprlckBingsaysterÄet.

tips son halt l:iEnade.
G1ön a]la gaBLanlDnesregler. SLaffa kort
-4, där a}la f6rkoitnllgar och Eärken I sJökorten finBs förkfatade. De nya roärkena
ligger 1 stor utsträckailg pÄ saBna siä11en
son de geidat EeD nåDga ä! f,lyttede eller
NåAra

trar

ursatt

€i.l--^ lJ.il(o

IJ.

RAB/\NER.
överenskorlnelse on 102 råbatter för Visaenklubbens medlemar har tråffars med n€danstående företaa:
STOCRHOLM

Offshoie AB Bo AhlströE & Benst Jörnsredt,
Angkärrsgatan 3, 115 29 Stockholn
Te1.08/61 16 69. LerEar-vinschar, b1ock,

narlor-tågvirke, Baron-instrunent, förstågsplofi 1er, Helly-Hansen-pIagg, windex rdr
sämt

åll slå8s säkerhers-oc\ nödutrusrning

Nautiska llasåsinel AB Skeppsbron 10'
111 30 stockholm Tel 08/10 00 08. sjökort,
nautisk 1i tteratur, koopasser, instrunent
m. lngen rabått 1ännas på utländska sjö-

Båttillbehör Starex

AB FleningSarån 17,

tel 08/53 15 30, BirSe!
Jårls8atan 9 rel 08/I0 11 49. Bårbesrag,
sjökläder, r€p och ri I lbehör, bårsporqkor L och presenlarciklår nD.
I
AB Maskrnaffären Stieltjes vasagatån 52
El Oal23 L2 20, korpåsser, baron€trar,
skeppsur, kök, beslag, ekolod, tivbojår,
112 26 Scockholn

IIm. Minst 102 rabått.

Tae med oeLLa neddela-dp

o }larin Komendörsgåtan
.eL OAIIL 29 90. 102 rabatt vid köp för
ninst 100:- På färg 1ämås ingen råbatt då
de li88er l5-202 under 3äl lånde rikrpriser.
Kä11s Färg
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!öStrItrcAR

)i irE

1J>

iPAD

I

4

s

K

A

E

A

L

K

6

]"1

t

0

E

\

v

T 0 Å R
r1/ Y
Y
I
6 6 E

L

,D

Å

A

L

E

E

IJ

s {)
I

E,

A

E
A

D

E

R

!41

tC

G A

L

L7

o

Å

4

5

A

R

'*i

5att utan d€tra. Diskurerå inte Vigaenklubbens rabactförnåner on andrå kunder
finns i butiken.

Bobuar

L t+

s

Frö*t3fåt

oåtaa:
VIII

3.
9.

Ätt segl,a redt llggebklubben ei
Jättero1lgt.

2c.

Seda BÄr pÄ dtick,

AB.ET

(eftersod stt alet alalå6t ko[

sex l,ösnlngar fer alte p"ls)

BerBt llaalqvlat, lLee

afo,;

l r".?.
.)
/s'
l6

Re\os..

0uk-k

1I1

1219

\!EE 116,
Iao, l1lJeglen, Vlgg 620
cecllla Dlell,
1!AA l2rA
Claes Erltssolt, I1AA 6120
Su3aD.Be f,ol-tte!, YISE 1121
(
Pllaer år YlSgeD}lubbeaa kllste:hiirt
IYoDne Skoglundr

+0

A

V Ao
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tyno, hunÖ'no me*e
tröc.K.

- Jqså \lur gr*o
du plqn\erq
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Nya medlemmar
148 EåraLd l,utrals trön
929 lol8ten KarlBaon

Hiige!sten
KelL6hanÄ

110, fi.ltael8aolt

tlpplaDd8 Yäsby

11?8 StefaE lckhardt

Johann€aho1.

Lara CalfYik

ADRESS:

PalissadAräDd 14

r-8,

46

rÄ31

Onskas köpa
Spinnaker med utrustning
A-Vigg.

til-l

Tom,ny MikaeLsson

telefon OB-715 50 91

truågBbacka

Till salu
SPINN.AI{ER
CroEs cut, iilly.
Rolly Tåsker
18 kvo. 600: stis öbers tet 08/97 7t oj

lirr: alft annat st18€r' ;r det gl:iCjande att lrunna r'aliport.ra att !renie! iör Vig: enförsä-krlnaien för andra året i f;1id åjggEl!' och ir nu
19ir- för dig sorn har nautisk kor0!eiens. Den allt lj fire i,rerien, beror
l: :.11t f' rre 6::ad.utbeL:.1nln.'::.
! ,.t .il1: Irc j1.. t or- hi':ltrs
en !å en l.åa nivå. Den riy!' l.l'erien
E:'l1er från f5ll-Lf.

Älbln Vlgg 19?5 sä1JeB. l4yctet väl-utru8tad och Yälstött.
Tel-: 018,/14 6? 96 el1er o1a/12 15 20

(frAsa eftei

Bo)

(
ALB

IN-V IGG

l7/78 Nr

1355

Extra utrustning för ca 8.000i-.

Finansiering kan ordnas. Pris 49.000:Tfn 0753-715 75 efter 18.
(

