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i,! ie). ortalåde båtsl.-atten, ver::ar d€t
nu int. bli n:irot rtLfj. ilet iör.].:t 60[
bitora.ir:s.tic!erna lode fral i hLEtäsl
j r' r.Ji ', !i c; '.llc : octr. f-?:- : cr .) ,
r';tace6 e-v bcr'..rda lntidiFi,etcr, oc)r i!t 11et furder'.r !u jor.rbrul:st.e,arte:-.citei t,:1 åit i.jti:11et er:dast b€s-.atta
rrlyxb.llar'r, villret r,rirjte bctyda att
Vii:. en inte ] or,y,rer lIr'ria för' bes--a"trin€i, cJ lrcrsort att rei,Ia Vitjlen knal tart l:an betra:-tai Eoi. r']y)a , utan l.e.r
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FornbyväCen 4r, 161 ?O spån5å
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SKEPP
Vl gratulerar Gu.b-Ear Tidnelr 6on
den 4:e april fyl]-de 5o år.
Gulnar har varit ned ocb 6tar'tat
Vigqenk]ubbenr och i a1la år varit
aktiv i Etyrel6er och !ou.nittåer.
l;une.a 6köte! han iårt nedlensregi6te! lLed 6in dato!.
EADIOtrOl|flTI ![ED ÄUDAÄ VIGCTX

I{år du är ute och segl.e! och rill ba
kontakt neal aÄdra 91986! aoD alu Be!

- ri förlerande.

eLl-er y1ll d61å nettba@ .eal nå8oE

vid; re hct)la6 vi äit afla i.c!i liv och
1Lr1 .c11 r i dnn ny. , e-.r(r..\''rvrr r-.:

"1ee' :sr!Eg-pg-Egl3l-l2rE*I:313
nltrute? örer b€I tlone
KsDat 1, är ju antopskanaL sA att
on du vll"1 ba koDtakt Eeal aågon du
se! så loper du:
iY1aSbAt rid f!ån ylgabÅt t(dltt t1!)

ti vlin8 nol 3r.r rtar i oetta Luxr.€r.
i.L.je n:r r edlc3i sctr 1., r- tillliras lrLubII 1 :i vi:.1: . o... vi t,1l (.. r::l'.
,rrsaviift sliafl liunr'a hi r. i att !roiice: a d! tt; ?lstcr.
Oe tiCr,jnren blir litc I alirare n"a.rlver
l,cro. det rå alt rcdal:tionen iu s:iisatt,
-: r..i ern: '.. 1_.r.
Setlari.i lsnrrr. 1r

On du v111 ba koDtekt ned nfuoÄ valg

lEtc yet .Ile! Dågon vlgg
öYerhuvual aå ropa! du:
nvlgSbAtar Jrån Ylggbåt y koorl
För aleå aod alrlopaa är det Daturllgtvla fr1v1ll18t att seera, ran kall Ju
alrrnDe! alu

ha aDdre pl aDer.

?INqSTTRÄFF

UPPROP

Rqlonalt

YTGGETÄGARE

I

ti!!rå it€t nå€t? son Ylll
låaa ut sla bÄt u!de! klaaa!&istolskapet. KaPPae811D8akonnltt6n ha! fett fört!åga! f!ÄD övrlga l'egloner od
att tA stlcka ale blista i'
deras ksppse811Dge" tr(
tr 1981 deB 29-10 auau8tL. sealartra anYäåiler eSEs segel I Lå!edle betar. Eventuellt LaD baten6
ägele deltega Bo!! 8ast. nör av er
tlIt kappEeg11!€skornrtt6en e(
1111 styrelaen 6aa!a€t.

ce alltal YiSgå!

I YarJe tegiarn

ba! vlil kLubbYl'!4'e1? I eD.lat l&l'1"
Iöper ilu 6tor risk att utsättaa fö?

Ihr

6Äv

sorDm6reD6 neillennsYärYare. Vinp€lB
kosta" ,5:OO. Sätt 1n PeDgarÄa På

151? ktubbea, posta!.fo oct' aYIee Dann.
adress oah att
c sven-olof Frl4an
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alet aä116r ktubb-
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BEG IONAT NYTT

STOCKHO],X

HANC3UKTEN
I,ördagen den 2l- r0ats träfJades beEätt-

Dingar från nio viggar tiuhörånde
'anöbuktsrFsiLnen' bem4a bo5 ta! ifi

Lördag detr 6re juni kI 17 t!äffa6 vi
en

ll

nfter att ha sc*-i Cbav 31yth 8le si8
ut på en jor.len runtsealina i båten
nritish Steel ( filnen rr0ne nan al_o, " ;. och njutj! av --orbjörnF diabilder från !a11 shil6 Race' vidiog
l.affe och 'rviÄ€endi6ku6 sionerir '
vi best; de sLuiligen att träffas på
ljärö heLgen 1l-14 iuni' och att arranBera en fanilj ekall) s eglina i'rällevik- Hanö senare På sonnaren'

!j-ktning). Viggel6berry 6elve!a6 i
sealvanlig oldning,ploneaail och ila6a
oladre! t]-.Llate!t va Eondageh
6eg1a! vL lxorrrt tilL en ny bain.
OE intre66e fian6, tän-ker vi arrangera en liten kapp6egling ti}l
sönalagenE natthal0tr. Vi 6e6l

HIDSO]I}IARTRÄTF

seAlarhäl6nini ar

!hi1i!

vtGGEN

rnÄrrnn

STOCKIJOLM
i(nl1!LSX
tj1} utetr:1ff onsdaeeil I juni k1.19
å Näsb:/vil:"en6 Båts:illskaii i NäsbvIiark.

(

på Skogsskär, alierDatj-vt Blaka pos.
N59o,tt' ol8o,46! (beroende !å vind-

iå prog.ra!.riet står :
rr?raktiska tils för trilrning av ri88
'.h 6eo€L' . I;n K-vjr,: ocb en A-vi5g
t\ ,nvlndes son d'tron5traLionsob, el:t'
Vj-il.re .onr'er -ct P't rF: i:öilirheter att Faktielit r-å prova !i att
sl:juta nödlal:eter och sf:icka brand'
inte bitiar' Ee tel-efcnhatalcS',rla. 2 .uta ir. Iör icke
iarta
ei:s
bilburna, tå hoslå fbaLar r'r'ni€lra
staltor- ti1I håIlpla.ts I'Näsbv '{f,16"'

Du 6on

Vj ggenklubben

tråditionetfa nid-

soenarfirande aår av stapeln i l-ådna-

ffade!. Vi trältas ca kl 15' Efte!
välkonstdrink. jordlrötter och ])o!corn, klär vi tiflEar0rners Eid6oEBarståtrgen och alan6ar sedan loed barneD.

!u son har !å8ot instrurdent' tag lied
de tta.
Oa väalret är vackert kan aIla'5o!
orkar,6itta på berget och titta På
soluppgången.

l4idsoElardagea 6egla! vi 6öd€rut för

att finna någott ny trevlis natthaE!.
vi ötlskar E! hiärtfiat välkooaa.
5.

@

ffi;"-r"".
16 juti kL

-

100O l?imnade Vlggeneskadern

Iiarsi,end för att efter nrovianterjrg
på lyrudden ta natthaon i en fiten vik
på Halsö 4oralsitla, syd 01sö 6und.
Ordentligt ned Täta uniler alagen och
pe kvällen åska och nera re6n när Yi
notionelade på Ealsöns våta klippor.

lten detta yar vår första regrdagll

Iur gick det för Elltnor 1922?
Jor !å eftexEidaågen den 5 jult kryssade de ut frå$ I{arstena och börjaale
segla på Hdradskä?s fyx, Ilen det blev
er riktig No?dsjötJocka och det blev
en lrrfäral i Harst enasks rgå3d en. Till
slut ankrade de under Ytterö netl akterförtöjrine i laDil. E. skrlverr
riED h.l dae håde vi irrat onl.rlng i
tjocka och regn, bland brott och
bränningar. Utan att konrna någon vart
hade 1rj- trötta.t ut osB fu1lkonllgt.
l,ikväl nödgades vi sätta anLarvakter
i tre törnarr ty vi htåde ej på vädret och hade äIru ej ridj-t .åCor sjö
neal vårt ankare. God mat och dryck
satte sprätt på oss i alla falfrnen
not ekulle j:!E för nin del bli sirnesrubbad, on Jae bleve dönd att leva i
regntjocka 1 Ha?stenaslrärgården., ilystlken Aör en nervös. I'len rycker til1
när ett Aältt nåsskri skär genon den
grårita evlgheten och ett buller k1
12 ni.dnatt från en osynLig strand på
en obebodd ö tar hår! p3: nrtrsijnnen i
en eliAande ko j. rr
Redan kl 5 på nolgonetr 6 luLi putlaae
castcll rit s,ed lafle o9b EI11Eo" liturbafle sl! anl<arplais vidYtierö, son
liager ett par distanser syd llarstena,
I loggboken för derma dag
1äse6 bfantl annst följande:
I'Yi:inna oss nu öYer Storllläppen
st/dvart åt Västervik i Snåfand' få se
hux det eår! Regn och tjocka fölJer
os6 även genon den roiaantiska Gryts

?å fönniddagen kon de ti11 Oleö-surdt

son ligger a11ile1es norr Halsö. E.
det Olsarösund och han skriveri

n?inner
rr

Detta är absollit €tt av de skönaste
ställen p,i Jorden och Jag byter det
ej Eot ij-o de Janeiro. o1sarös'.rnd är
sh srdalt att nan knappast får plats
för klJr,rarbonmen i vändninsen, r'ren det
äx rätt djupt och har ganska artig ut..rudninc fTån stränderna. let 1il]a
.L6".1 *irl olsöpasset är så vackert
att Jag nästan he11re 5ku11e hå11a
brö11op här än !å E1Ä Jungfnnl- orn
en så
1ag nåionsrn e:<uue tti;aea, ti11
ödestliser: handlin8' !
6.

Hur gick det för Yigaeneskadern

halailes ut ett stycke och anharet fick
så dltt L hå]et.

17

jul1 1980?
Jor eskadem flck lätta r'ätt snabbt
på norgonen på gn]nd av f?islt jtdstlig
r/ind, so!0 fick båtarna att dragga.
],iålet var Kåbå1sö på ostsidan aY
Hasselö. Det blev god fart förbi
svartbådens fyrt Käf1skä.rr Stlckskärs
\Lr,a.lle1t Vätlerskär och tleskäT väster
on Storkläppen. Vj.nden öks.de i bJiarna
1111 12 n/sek och det blev en hård
LrJss nordvästv.lr't rill vår flru haml
vli pl vä:Lra sidaa av KålIå]sö. I er{
solen lyste,så 1ri totkad€ snabbt. ?å
kvä1len nycket roliga skä:nttävlingar '
Iästa dag seglade eskadern tlll
Västervik. Iortfarande fri6k väsi1ig
vind ned sol,
lllinor seglade i s€.noa Yatten och
bäst lllustreras färden av skepparer(

I

J'

segfarevlså:
f syd orn Killskär soDna'liaj6a och Yåiir
segel hängde dött.
Hej' blås u?p igen I?u xaisa äx du
snäl1.
Utav tjocka och av re8n var al'1t ornbord så surt oah blött'

Snå1and. Spåiöbåk r"rtanför Väste'Tlk

gör ett näktlct lntlyck, Den är bland
sjönärken ett av ile vacktaste iag
se ti'r.
viggen-eskadet'ns be3ättningar
hÄ1ler nog ned. Så eåg båken ut 1922
och ajorde 6å även 1940,

{11k best.

Elfhlga t?nlar togo dock snart
tj11 flykten, ty Ytsr raske slönatros
octr easl laae i "n hasL fått den f:rcl:a fisken fiiTdlg, stekt i snör' Han
]/ar olyckLig över att skädtlorna irasst
'.g I vändningenr nen ljusnade tnför
ri strålantle aptit och a1lt det Yälförtjänta beröD son han denna afton
ficl:. vår matsedel denna kulna afton
hade förjande utseende:
D"essa

{näckebröal
S!1ör

si11
0st
llrännvin

Vi flok söka trösta oss ned en putäl1l
llen på eftefldddagstlden klockan 2 och
45
tltta'solen fran för första eå1lg t årt
och lru Xaisa tog hurlör och börja'
b1åsa ned så'n lrliin
6å det sBa11 i klutet4a p3,rtn111no?1.
Det blelr kryss för Stickskärs ku,'nnelt
klockan 4 Yar ilet tvärst
rl fick nubbenr snörsåsr vinga-s11l i

PiLsne!
Gurka

Iärsk stekt skädda
lcokt potatis

och

IruktsoPPå

Ii1 9 gick till kojs' SkePparen tog
val(t på däck och fLosoferåde tills

Sl l(1 2.lO och ö6onblickligen rev upp en siösättning,sor,
sånär koståt o6s friheten. Llen i ett
huj vore alle man På däck' och ned
arkaret dingLarrde öTer bogen €trök
Ellinor utlde!1 !å en fots avstånd från
f rd, h;rL:.ränJande,tor bot Lenrevade
' -ereI, Ha'e vi sovi h när vjndc.l r:oD-t
sku11e deru1a bok ha slutat ned nåtvLnden kon- hård

d11l,
och Lill kafte8ik ocl CaPsban ha vl

diktat alenna Yers t
son beskriver a1lt Precle son alet
eick till. '
(
Att det var kallt och Yått i början av
juli sonaaren 1922 ftall..3år aY vad !.
!' På aftonen den 6 Jufi Iåa en kall
dinna utbredd över slaglältet. Så står
d"t i lorcbokcr. Den man soa hade v? __
len mAtte ha frusit om flnfrarnå..'(
Väde?skär-eIlec v: rlitLvic Vör:
skär är utsatb för väalet och vind'
Värskäx liggex Ju onedelbart öster
slö-fyran nen nöifighetenla att söka
nåtthann ör snå. Lien där halx]lade E1lt_
norl ! E. slrriYer:
I' Slag i slag koEno vi ulp under
VJrs^'ir' e. l -TJ och Lr..lderl ig ö nirl
öppna havetr !1ed en liben fiskeby däiuppå, lnvid en hatm, son knsppt r:ymite
våi skuta. ,.... . . 'tr
De blev varnade lör hanlll€n så !11lnor

X. fortsätter:
thobeskrlvlig trlEtesse vllatle över
det hela och Jag började 1ängta efter
en vacker hu6tnr och ett ordnåt farlljel1lr. Sorellga flsknåBar kreiEade öYer
der1 tororna strandenr och en gaDnal usel
boAsexbåt siånlcade borta I faileden'
En f1lcka I ett fönster på Vdrskär ir
också någontlng helt annat än en flic:
ka i Havenna, Ty Eeilan ilen selare 8ön_
ne- 6ig ti1ls hon får se en karl gönrr c1g den förra ggl hon får se eå

lrån Yär8kar aeglades tlll VästerYlk.
n. skrlYer I
" Slaitö Äskr ned BlEa två väldiga tt'äd
var en 6tåtli6 utpost t havet och PA
det he1a taget ,r|Aat JaA på8tår att
skönheten i ku6tlaäd8kspet 6tearas hela vägen fxån Stockhoh till TJust 1

Att [11ir1o! på s1n färd nötte
visar här Jungstedts
bectning. Iågon s.1dan syn fick Y1 ej
/ .lcve 1980,
seglanale skutor

I
J

E. fortsätter: r' trl- 12 precis förtöJde
vi vid kaJen i Västervik, fu1lständlet
f:;nsade på prol.lant och uttTöttade ay
evlnnetllgt kryasande, regn, tjocka,
dåliea anLarplaLser och allt för lj Le
EskaderD lörtöjde också k1 12 i Yästervik säkert mera utvilade. Vi hade gynnats av betydllgt bäitre Yäder och nex
förlig vind och inte ninst soYlt På

Kl 16Jo 1ättar eskadern och efter
en tinne hai Yl passerat Spåiö sund
och Spår"ö båk,I:Iei, äc nåturh.lo.ren i
lagtrnen nellan öarna std stlupö. 1.1 21
är vi t håsn. ln u,]lderbår plats.
Kvätlen är vacker. I norgon skall vi
]:iona skärgården lör att kanske ta oss
trll

Borgholi,

fo"Ls.

i nåsla

nc

Koo DSea lina
VASTKUSTEN
-i_.-'Ez-

Intresset för alc tisala€6ae81i!€a! soa 1
IsS regl geBontörts unde! ett eatel år
var 1 fJoL lEts rsd de borate vara. I Ar
konne! bÄde 41 1055 I'Isnt G!ötrr och t!!
8aa noollBr stt byta å€e!e. f,t 1194
.Bellaalen ä8d aY vår våatku6tlepfeacDtsnt Orr)r!a! IalEberg konne! at ol1ka
aB16d!1r|gar late ett Ysla Llka aktLv pA
kappsesllDgsbslons I e!.
lfterBo[ J .BlälY fl!.Be! sto! glealje
och avlopplltrS 1 JuBt tåYlglldet oc!' nl.tt
arabb å! sA stor nu ett bau velkllgea
kslt vBls ned pÅ e11Ya!r 6Ä TilI Jag upPråla Eåltliga sDtlla Ylggeuä8ale 1Göt6_
bolgstllrkten att stä114 upp 1 Bealan upp!äkrede ksppseglllge!.
Ivea ou vI lnte ställe! upp 1 ege! kleaE
sÄ bl.lr det Ju slltld eå ertra flght
nellårl oaa Yl8gar.
let treyllta Ded Alets tlsda{16-legattor
är att Tl. segla! ed. ffS; Va! ocb en
svgö! ln]taE stalt oE r[åÄ Y1]1 köre acd
B!l.!!ake! elLel eJ.
Sede Ver- och llösthel'teD är'?e!tli8t
trev118s se8lhgar. Ätt Y188ea ka! håv_
ala slg under SJrlnssnle fö!}rel1elden 1
lYs-keppseau!8ar ret Yi. Vl lyctailaa lu

,llBdagsregettor fitr a1le JoUe! + lYS

tölbeta!' lYs-stalt tt. la.rot
11 Bu€. 18 Bug. 25 aug. 1 aePtr 8 aopt
ocb 15 Bept,
.ÄugustLlegatta ll1a klea8e! 22-2t eug.
.HösttDaltetr lYs köLbAta! 5 3.pt.
övdga ugplysnlDgar 1 }åpp8€glilgatalatl-

ale .
Ä!!ålaD skall 1 sttDänhet sle slalt e[
vect6 1 förvdg til} LSS.'
Dl,g 8åt|!a
Ea! Du analrs frå€o! 8å

"iltd
t1U IrsS kepps€a1lnAsko@lttl.
Iorste! ,'tril.lssotr te!. 45 88 12
EJör.! JohaDssoB n 29 01 46

$

I'SiS klubbbus

29 16

17

3Ue! tllt urdårteckled aon åeglar ?198
124a trll.Ienn, teL.27 ,7 24 elle! hoa
slr tel. 49 19 a2.
Slutugen ytlf Jag öDBkå DLg ocb Di!
bAtbestttnln8 eD hli!119 bAtsoDne! Deil
Dycket so1 ocb 1a€oD Yhd.
ou8taf. Viag

1244

a7-/-----.----z-z

vs! ltlte !ädd ett stiilts upp! 3ö!3tå
gAlgetl kan nan ta det l1te fugtlt och Ec
bur tloB aBdrs bå! 319 et. ÄlltsÄr vä1
nött 1 roDna! bero pÄ Lålgedra€s S.S.
Ocb

PR06RAI,I
.ltlsdsgElegsttor lYS för köLbåta!t
Stelt kl. 1a,r0!
'12 DaJ, 19 nalr 36 DaJr 2 Ju.[l och 9 jud1.
.vÄfkåaltetl ]JYS kö1båts! 24 eaJ.
a.

t

cltanr ricrllB
YltrtrÄ!3r Cecllie Eretl.r YlAg 12rg

chrlste! 8r.11' Ylgs 12re
Pllse! är V188€d.Iubt'6D, dtlGn.

KAP?SAGLINGSTIJRSET

Yl.d t\rndn{igar ken det vara bättre
ett peGsera Eiilket bakon en Dot6tåralar€ är ut&rJör. Rfte! iunitn1lSen

frj. ylnd 1
8tållet för ett ligge 1 störi viDil
i lä oE Eotstends.re!.
kaa du aå Bl.A dia tl.ll

Dell 6 och 8 aprll- SeItoEförde Yl i

stoclholEsleeioaeE eD kolt kappseSl.lDgskurs, llä6tan Jo intreaseretle
saolades för att börå Selgi JörDBtedt g€ Eoala !åd. 3en€t bar stor
€rfarenbet ftåll al,I 3ort6 aeSfibg o
skall bI a 6egl.å pÄ The Stediah !a-

try I jofilea-rudt-ka?pse81iEaeu.
le):gt började oed att Ptpeke att besättdiDgetl betyde! ao-gol v1d kappsegu.rl€, DaterleLed för leaten. Det
å! alock |'iktlat Deal ea län't botteD
utaa beviirnllga!. E! väI aaetliEnåal
besättalDg er aål,eatea Yiktl8ar€ åa
eD oaBss elektrorllske hjöl,paedel.
vl.d kapp.egll.DgeE är alet psykoloSlskt Yärdefullt att Yara ute I 8od
t1d ocb ba kotrtrol1 på ell utruat!iDA. Yål ute rl.d bana! kan du dA
bI a koatrofle!å alaalriktdng ocb
hu! detr Yarl.elar.
let är ble att kilnna ].eglerDa orilentllgt €fterson Dsn aD.aers fätt kan
bll lulad Där kobkureDterEa akllker
åt dla.
Vlal stert€tl ä! det iEte ylktlge6t
att to&Da tiallgt öYer ltuljeD - det
är liigct efter rrågra ailutera aa8Il.ag son liiknas. IaE akal] uudvlka
aleE stölda vhal 6on uppatlb L 1ä aY
endra bÅtar. Det ksll därlör yå!6 1d6
att starta en blt f!åjr de s.Ealla båtelaa tö! att lå f).l YlÄd.
I sterteD tö! (aB Yä].je Po€itloÄ
efte! tör[ågar alet hävB ea del !ut1a fö! att kotana 1vai8 först Ylal atyrboralsnälket ar startl'lDjen.
trnder seglllge! skalf D3å a]-drj.g 8e
upp, tölsök a1Lt1d aitra det bäata av
redard. altuatlol1.
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Koat:.ollera 1 tia töle aegeläEd!1Dg-

ar ett lall och skot löpe! rått, andlu föllorå qycket t1d.
Ia ae! sp1lDåkel'1 1 tlal fö!6 ru.adnlrgeD. ?laitläÄaa eJ, flaEfölaUt
iÄte i liitt y1nd, stär upp 'tO-2Oo för
att få bettre fårt.
BeEättEtraen tllr inte sprilrga av och
atr pll båte4 1 oaöatab, ?rs.E örel.lt
lnte 1 1ätt.i'1ltd. VId hålt räaler keu
beaåttnilgeD sltta I l-oyart [cal benea
utanför- bAlea Dåste dock yeta lDlraltfö! uantåAet.
Ällyiinal telI-tsLes på för:segl€t, De
placeres 15-20 c& bakoD fölstaget
ocb Yara 5 at aoa sätt! - eD !e haLya
böJilea ocb en rl.tt pA öyre och nealle
llåra ka4

Xlckta]Jena ylktlgaste furttlod är
att !år dtorikolei 61.äppts ut håUa
boDnea

ne!e. Ånlals konner seglet ett

släppe ut vlIldl ylil ioppen.
Det örElga aoD \.1 låldc oas hÅl.l-e! ?L
fö! oEB själ.Ya aA ett Tl taD sla er
saalla pA aegllrlgaraa 1 soDmsr.
r1ll Elat ett yar)rltlgens oral - l1ä!
alet talle! aarplnnar f!åa nasttop!.Ir,
de år alet alagB Ätt sätt& upp fIaAaaD
1gea,
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Skalå och hack lökarna. Frås deD i oljån
i en kastrutl el1er grytå, Lår också
riset fräså Ded en stund. Tiltsätt butjongen, lår den kokå upp och kokå und(

Irell $lgrld lrvl.allson i JötteYlAgen
62?6 nltlr.au Iln.
KONSERVGRYTA

Slr l SOTT0 (4

2 rl2 dt ris (rånskorni8r)
6ll2 dl b'rljons
I li ten burk ärter
I burk tonfi sk
lite påprikasallåd

nåDaileas uÅIs?Ä!!! koDre!

B€cepte! tlIl

rrliFI

2 8ul a lökar
I nsk ol ja

4Pers )

1 burk (200 s) hela chanPinjoner i vtn'
1 burk (400 8) hela toDåter

I buljongtärning (kött-e11er grönsaks )
I burk (cå 500 s) potat;s (eller Potåt'"rest)

I bull (ca 400 8) varo korv (köttbullår)
I dl syltlök
kryddkrasse eller annat krvddsrönt
Kokå ihop sPadet lrån champinjonerna red
toEatspadet i en grvta. Låt buljongtär-

er lock på svag väroe ca 25 min. Lyft\
inte på )ocket under !iden. Btanda i
ärterna. HäII av vattnet från tonfisken och vänd försiktigr ner birarna åv
den i riset. Lågg lire strintor av paprikåsallåd översL. För den våckrå fårgens skull blånd annar.
(
Serverå Ejsorron het, direkr. Etler tår

den kal1na och servera den son saltåd,

sär.a tded o1j a-vinäs€r-dressins över.
Det är loinsr 1ikå gott son åtr ätå rät-

'
koiv ev. köttbu]1år
Hetta upp. B1åndå ner syltlöken o'h

1d1 håckad di11, persilja eller gräslök

stiö över kryddkråssen.
Bjud bröd och gurka e1ler påprika

ti1]'
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I burk färsk potat is
1 burk torskron, 300 g

tonåtei
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SEGLARPANNA

ninsen smä1tå ner.
Häri åv vätsl,(ån och skölj burl'potåt isen'
Lä8g ner den, ev. hålverade' i grvtan

tillsamåns ned chånpinjoner

å&etdel

11/2 dI

smö!

i tunna skivor och torskromer i 2 cn tjockå skivor. Krossa toSkär potatisen

Eaterna lätt direkt i burken ned en eåffe1. Snält sDöret i en Pånnå, 1ä89 ner

potåtisen, salta och Peppra och p1åcerå

strö över hålften åv det kryddsröna (

C0RNED BEEF SCll}llTzEL DE

LUXE (3port)

hä11 över tonatkrosset. Salta ocb PepPrå
orb strö över resLen åv deL !!vddsrönr.
Lägg på lock.
I-åi pånnan sjuda i cirka 10 Dinuter På

I burk corned Beef

I
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10 ansi
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vetenjö1 (el riven Parnesanost)
corneil B€efen skivås i ca 10 skivor vi1kå doDDas i det vi"pade ä88et oLh däri en blal.dnine av veteDjöl/ströbröd'

"t...

Panera sedan i Pånna tills de er avllenbruna ocb frasiga' Carnera ned citronskiva och ansjovis. Sewe!å ned ärtor
och kokt potatis '
En lyxigare variant är åt: bYtå
veteDjö1 Dot riven parnesanost villen
blandas bed det visPåde ässet..Ti1lredes
serve I ås uLan tnsrovrs'

I O.

(
i krvddgrön sås (4 Pers)
Hackå riklist &ed di11, persilja' och
eräslök eller Purjo, gärnå 2-3 d1'
;märt 2-3 ns! Dars i Fn gtvlå. Lä88
i det k:vdds!önå, l nsl tivPn PePPårr.L o.r' I ltr sålL. sPäd ned liskbullssDåd o.h våLter, tiltsåmans I l/2 t '
De1- fisl.bullårna (lbur! 5/0 8) oc"
läss dem i såsen ått få ett uDPlÖl'
strö över 2 håckåde hårdkoktå ägg'
se,vFr s ur grvran sed ko! t poLål i''
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YlAgeEllubben u.Daler perioalen 15/5-
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IRIS:
Cråt16 atddaa för 2 per's på YIOGX -

i

noYexober 1981.

Saxat u! Tl båtiiAare 1/a1r

,ÄcEI{

rSAtea har ett yäl iaerbets,t klass?örburd eoB gö! att a[alrahaldovärde stÄ!

vi på 1ogj.
nfuo! j. ViAgeD-klubbeBs 6tyreLse.
tYc(^ rltt: !

stabltt i förhåLlande 1111 andra båtar.

On så erforalras bjude"

ho6

YlAaea år e! u-tioÄrkt förstabåt och ge!

lycket båt för

peDgarrtå.

rl

VlggeDklubbelrs Då16ätttliDg är ått aIla
Vlggenåigale är oeall-eEna!, så au gäL]er

det fö! oss att yärva de so! iinnu inte

ä! neallenaerl

Nya medlemmar

Till salu
TRÄIIS?ORTVAGT'

speo.konst!. 1111 Ylgge!'

?r1s efte! diakuasloD.
loDny Sctlyttberg rel. o457/5j36t
kokOptlnir3kök 55 uJtt -?9 ded
'lubbLs
källsbell"a!€ 7oO:0O. lbetrirYälnste'
kstalytbensl4 lOOroo. tel30?60,/85056

taycket relvaldaal XÄ-Vlgg. Rikl.utr, bfå
koEpa6a, 1ogg, toar utonbordsre E.d.

tef:. 0A/314295 e 1a.
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