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r,ri6utvecklingeu på beg-narknaden för
båtar t ViAgens sto!1ek6klas6, och
funnit att utbudet på ju6t VigAa!
i år varit 6iörre än norr0aLtr rien
al,t priset i och red detta och6i
pressats ned alltner, vilket ä! en
olycklig utvecLfing för de ägare
6onr av oliha anlednirsar fijrsöker
Eälja 6in Vigg.
Vi har fr:-n 6tyrel-6ens 6ida,tåsit
upp detta I)robleo, r,en vi har ingen patenttaedicin att sätta ia.
5n beg. Vax{ 6B ligaer idag c:a
10.00O: - över notsvarande Viggl
tlot6 atr bå!arna vid inköpEtillfälIet vai lika dyra. Vad beror
detta på? Jo, att Maxi finns kvar
sod ny båt att köpa fortfalande,
vilket tyc;6 ha psykologisk påverkan av aEdrahånoEvärdet. :tyref6er lrottar iacksant för61ag tif]hur Vi8genklubben 6kal-L !.unna änalia
på aetta tenonen.
vä1 nött ])å siön önskar
(
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f,u när segfllgssesoEgea hal stertat öna-

kar flubbredaktlonea alla YlggeÄblailet3
l-äselc en aIxrIG! sKö{ SSSEI,SOXMÄR.
Yl bgplrea ått soDEsreD 8et E! aI].a [e!ga
6kö!a oob berll8å uppleYe1scr. Vl sc! trs!
oDot stt atrlftlLgetl fa tå aIeJ' aY Ylgge!lcg1a).es upplevel6e! ro! vI Senon tltlalDgeD Lan delge ötrlga [eitlelina!. SÄ aåad
o6s ett vtkort elle? breY Dedl t.er. tlpg
od t[yslg nattbaEn.
föB 11ccff, fturns nu ttYckta.
EakleEte sättet att fA dessa er att Eätte

XTTASSRECIEB

la 5 klotlor pÄ klubbeBs poatglro arl
10 7t O5-2 ocb 4nge pA teloDgelt att det
Bålle! kle6sreSle! €A koDne! a€sse pA
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Dick Wa11er i K-Vigg I03

erry,pronenad och kanshe etr bra6a

ffi

i augustikvälleB. YiilKolfliA.
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AK

Karl

l tid-

tlorrsidan, ne! skuI1e nordon stå !å
flyttar vi tlll sydsidaD. VigAetr-

Iördagen den 22:a augusti kl 1.7
träffas vi på Lil1a Eu6arn 1N:inn-

Ett 6åkert sttt
ett BLlppa n€dl-e[aYärYarDa ä!
att h6 klubb-

Magnusson

ningen På Kryss & Ti11 Rors nr 3
mars -81. overtygande argunente11r hrn Iör hur onöJ igt det är
att ta upp båten på land under
vintern. Båten (särskitt plastbåten) tycks klara en övervintrrng i isen alldeles utmärkt.
LIar nan ett skyddat stä11e att
1ägga båten bordc nan kunna
spara in kostnaderna för platshyra och presenning och arbetet
ned täc[ning, avmasrning etc.

döfiärdenr l)os N59ou' ocb gL8o\t,.
Vår t ltätrkta natthan4 liggei på

Fut-Cråf(
F SY€n-OIof Frlne!.
t.r,ozt,/:z:50

vintern ?
frågar Bertil 0

Låter ju fantastiskt bra. Men
kan det verkligen vara så enkelt?
Sjä1v sku11e jag gärna vilja
pröva konmande vinter och är
därför nycket nyfiken på on
någon i klubben har synpunkter
på det här. Alltså dags att berätta on egna eifa]:enheter (ned
Viggen) el Ler om Dina båtkompisats erfarenheter.

STOCKI.IOLM

J

SYI{PUIJKIIR påörms
Varför tar Du upp båten

ieLto4ao/71959

SUKTEN
lbl.lip EåkeDsEotr
te].. 0116/14.711
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t$l(ADtRll, öLUftrf
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\dtrr'!at:
X] 4.45 en den 7
Ellinor Västervik. Vinden sydligr regndis. nfter en tåla,nodsprövande kryss
n.iddes -tväIs Idö ståDgskär 11 10 på
lrvällen. liästan vindstiua. Iiatthaxu
bleY Hä"ndelöp. I. slfiver:
r !i!t snygande indianer letade vi oss in i en buftt. ]iånen fiirdubbtace landsilhuetten, så att Yl iyclite
oss se,qla in i l,'ract' netr vL lodåde
oss friD, ocl- Plirtslicr hefunrro vl ois

Cerdeh

GLöM U
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1e/6 kt,15,oo

Vtil lnne i liulmar sjor(le fartygets
iig:!!e, iloktor r'ircher från llerlin, viElt onbord på Ellinor och tacl.ade fijr
hjiilpen. Som ninne ijverliimnade doktorn
er flaska l.onj.!k,rtyl d!'ucko en rkål
för" der.s viilgån;,rr
K] 8.45 !i 1{viillen linm.rr n'l llnor fia1r0ai fiir (arlDkrona, lnnu er

under fönsterna a.v en liten sovande

bi. Vi spände tä1t över Eittbrunn och
ruff och njöto en riklig nå1tid sv
idel färsk föda.
Natten rrar nild och vld groeg
och glinnnande pipor sutto vi fredligi
och beTiittade his-lorier ir:rn fen
världsde1ar, nedan uånen vandratle su
tystå. ban över Hsirdelöp. "
nen A juli k1 12J0 i solsken
och frisk bris stack nllinor ut tll-l
sjöss wid ]{råkelu]ld.
!. s]:rirrer:
ri 1 sydost höjer !få Jungfrun sin
vackra !-ontur. llon står i yioleti och
rosa not en fforentinskt grönblå hir:rel. Gasten tycker att den liknar !1adeir1. Sydl ndsl sFr dpn uL-- arirntisk. Den nordiska skäråJrdsidyllen är
försvr.rnnen och vi se5la i. i en helt
aruran tillvaro....,.,..,r'
Viniten clojnade och de b6Blöt
anlöpa oskarshaDn för natthann. ir:en
då de fick en ny väst1i6 bris åindradoc
kursen not 01and, letta var deras första seglats ned utflrade skot. ?å nor6onen j.nlöpie ale i Santlviks hainn. il.tex
on nattlig seglatsl
llästa dag blev det €tom f'ån
S0 och ll1ioor valde att lätta ar iait
ty dels 1åe de i11a i den konstSjorda
hamnenr defs vifle tle prova Eflinor
och ytterliAare eav sydosten strick
not Borgholn.
rrYi revade och stucko ut
n. skriver:
ul]der stor u?pnärksan&et från SandviLens innevånåre och fartygens besättningar. ilad bottenrevåd stor, två rev
i foclien, en gannal stornklware upne
och vår rLrlnsts svenska flag3a ilsLet
llåsf,"de I"år aaffel'locJrer ho-_ .':g
illllnor ut sotr en verkliSt snabbseglad
ij.ventyrare ur 3ly8!.re-Car16ns ror:åner,
iiostern är ett härli8t ting när det
blf,ser, Som vi stucko ut, kolr en tysJk
bernudasrigEad 95:a upt) i ILi. Hon
krärgde så hårt att vj kn.ippt kunde
se de djupt levade se31en fråD lova?tt
iten frardt gicl: det under en vanvettig
öYerspolning.
Ilos os6 dtrenot var allting torrt
--vi fingo ej en enda sjö på diiclr'

blott ett oc]r annat uppfrisl(anCe stanL
över baclien. l,ilrvöl BeAlade vi vad hor
tte,lde--jag har aldri6 sett naken Li1l
vakande ser'elbåt......
...,....Sa:rl'iCijr ne'J ,):ar. IinL. vi
ii i ?orålholns hrnn och Lredan tys|aDa
satte i6ång ned en verkligt dtblöt
kisiförnöj else--a11t orbord ver genondxänlct av vatten--rig3aCe vi oss och
Aick tilf dens p,i ilociteten.n
6

n{litDeCling I

V18gcn-eskadern6 6esättni.nSar gJorde

IJlltnors färd mot Sorghotn! TeckninJ
av Juigstedt.
T111 Borghoh ]ionx ej Vig6en-eEkådern förriin pa! henresan. Väl ute titl
sjöso blev det lå18a l:rysslrg t våxlande vind, Vi l:orrner nära B1å Jun[frun,
sorn vl besökte efter 3orgholn.lil 1?,
efter start strar. efter kl 0r llin8tar vi
i haln och ilet blir Sandvik, dtt vl koroBer k1 19.
ien 20 juli segla? e6kade]11 ti1l
l:alr,lar. Ilra rind tidvis,nen det blir
l,,ryss och åska och )rrafttgt re8n, så
det iar tid. Det kf3rnar not efter.ridda6en, vinden rnoJnar och för notor tar
vi osE _11inor
in till Ölalldskejen,
tjlr'O och 't ,u1i
liggedagar i Borgholn. n. skriver:
'r I'ernlssat frlboril, räcken, rundhult och däck, bättrat .r11 fårg och
legat storseilet, rillat jo1len och
putsat upp ,{rchirLedes.rl
12 julj .cglor.l! t:11 iialnrr.
E. s riv",: 'tr,vs"]raae tr''., :or;l.ol(
-bi11 ralnar lil 8.30 fr:1 för 1Mätt
bris, so1 +12 ajr C. Iasserat lrJstc
Javr'l på lnseAlint till lloitjliolxl. fyska
95: rI1 seclade on ols kl 1-2 efl. . . , , . .
..,.,kl 5.10 ripphunno t:/sLa t5:.!n,son
Eto.r. pir Anu1d rorr on inlolpct ti11
nelnai.,,
(
Illinor hjiilpte tysk.n .!tt l.onroa lors och irrrx dct s:j vi.1 dct ti1lfä1let EJ"rs på J:s tecknj.n]j

diirenot på kviillen en runtltur I lal. rr. lå slolteLs v.llar berötlatle Arne
| .vful Lt oD ovenskors och d rns^Rrs
forna hårila strider för att behörska
den Ylktlaa fiistningsstaden.
Den 21/1 ftul,i,t r eskailcrn lla]nar ned destinaiion Kristianopel, näBttin l0'syalvrlrt. lJen realan efter 5 tln. r i{ vl fraue. In noTdanvind }r3r
abbt f ;rr os: närmcre vårt clutmåI,
'

vi ett
bostick föi lnseglina och se:lade r:rkt
roL.rlder[lan
ifa0,. p.i
frln L4'6ijren,
son juct stack ui 1 farleden ncal en
seglande snipa. Ehuruväl vi nu kunnai
klara oFs självar tyckte vi det var
rättast att taga lotren.son vi bc8ärt,
Yj. Crej.:dc bi och togo lotsens snipå
på lä 1årir,C.
Från den r:mka snlpan, son 1 slöginåen hoppade soa en bo]l spranå
lotolldcnnen odbord till o.s ned elt
åv desca springt son äro lotsarE och
dangij6ers privileAiun,
1'a11 av och s,ippa.l rr
Och välsignande rnakterna togo

r)

I(arlskrona.

)
,I

I Krlstianopef lå]mnar vi eskadern
f1t 6itt öde. Den ].onmer lyckltgt frarn
till Karlskrona och Satl Tralnlng Race
2l jull 1980.
nl11nor har con Yanllgt ej
sådan yind son oss. Först vid ntdnatt
pejlar de i'löxbylånga fyrar. 6 tirurer
senare har de Garpens fyr tvars.
E. lrkriyer:nKl 6.10 ijocka roed
onvärilande stiltje och kastbyar. lesynnerligt sorcnarväder. Satto därför
kurs llllv för notor och komno upp t]nder Carpens fyr. rL 7,15 lättade
tjockan och }ur6 sattes sy4.....,....
kl 1.15 pellades Stengnm.ls lysboj
tvärs om babord, Ilär sätter in en
fruktrnsv,:-rl död-jJ lrån isterejön
och vi sllngr.,r så atL dFL slrir fnj.ior i riggen, Santliga hjärnor orLbord
är nästan 1i}:a väi skakade son trjun8_-_enB cocktåj-l.lr på olerab€fen och ett
[, ]rt u:brytande vanslnne lyser I aLlas
ögon. .., .... .Det är väl att ni:trka att
ilen gudornlrae Archtnedes efter n:rg.a
4rundliga iioppning:rr i östersa{ltet
blev så upprörd, att han €fter nå6ra
hysterlska uibrott pliitslict avled I
..... .. . .iäsare---så- aldtie ti1I
'
I hopl) o..r att lånc rens 1ot3plats skulle kunna blsprin8a osE ined
en notorsnipa, firade vi piken och
hissade--neal otroligt be svär. l ot sflaA8
i topp. St"ön och sjögång hatle nu
Efungat oss i,not det fa?1194 inloppet
vid ],åncören. r/i voro uivakade och
halvdöda av trötthet.
?lötsligt springer en frlsk
ostli3 bris uppr son hasiigt ökade
tilt hård vind.
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nen fO augusti kl 4 på dagen ]öPte
nUinor änt11gen in i sundet nellan
llo?d- och Syalkoste? och resans jlål yar

uoptrått.

sortr v11,1 1äsa nera on
Xlli'tor, från StockholEs
stTöro ti1l Xosteröarnan så finns sälert
bo;en p{ de f1e.ta lånebibl.iotel' i
sverise. /sren 675

t'

Iöx den
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Rapport f rån 3egel].åral€lursen.

Båttillbehör

-! nAttRena djungeln
köpa båttillbehör kräver

att

man göra prisjämförelser, det varierar
nämligen enormt.

Ett

Dea 29/4 sanlades 20 nedleDnar hoB
BeDSt JörDstedt på llo!.lzon 6411a för

$s"$

stt fA l-ära ala en def on segelvArd.
SenAt bölJede nedl 6tt tala hu!: ol-ika
EegeLdukar byggs upp för att pea6e för
oLlka ändanåL Genuan akall tåIa d!sa.IDAa! At fle:ra håll och ha! dödör 11;a Denga treala! 1 lä!ad- och tyärs]ed.
Storsegel har fler trÄata! soD gAr loalrätt tör att tå upp krafter f!Än skotet.
l{år ett segel akall. fotnas böriar ean
rd den t!1ange1 aoD begräDsa! aeglett
och Eealaa lägger eaD t11.1 aegelaluk aon
ger den buk 1 seglet aon taa'l Y1I1 he.
Föl.seglet son 31tte! pA föratsget bar
1Dg€a rak freo'l(aÄt l utgÅbaslii8et eftersöd förstaget aår 1 er båae frA.B
nasttoppen ner t1ll fö?en. De-tta gö!
ett DaD fe! tå bort Llte du.k }lira8t up!
och lägga t1L1 1änABt ne! för att få
en bra buk l aeglet.
TAR BOtr

exempel är ankarlina 14 mm

armerad polyesterull, på 42 m en prisskilhad på 724,- lD mellan Gotthard
och Byggplast. På en 10 kg blypliitt
är skillnaden 56,-.

Därför vill jag rekommendera alla
medlemmar att skaffa Byggplast's
katalog. Den kostar en tia - men
sparar hundralappar.
Adressen är Brantholmsgränd 66
i Skärholmen. Tel 08-710 56 30.
ps. De säljer ett marin-ur med barometer i mässing monterat på mahognypanel med hörnbeslag. Uret med
quartzverk för endast 239,-.

LAPS]|OJS KUI,INC

' burk corned Beer
(
' porrro-r' snEbbpotaLisnos fpv -. -)
inl€eda r'ödbetor

vattnet ii]] noset, Blanda
i köttet först och mospulvret sedan.
Köttet blir då finfördelat, Vilt du
hellre ha störie köttbitar' skall du
blanda i kötiet sist, Krydda vål 5ed
6a1t och peppar. Serwera med rödbetor
eller kanske inlagd gurka. Härliet
varnt och mättanale efter en håtd seglinel Och snabbla€iat:
Avniuten i Vieg 851
Xoka upp

1178
SOMI'GRSALLA!

(4 Pers)

I burk Picnic bog
1 äpp1e (stort)
I purjorök
r i".r. t.o"".a annanås,
2 d1 gräddfi

375

e

(

1

r/2 dr Thousand Island sås
1/2 dI ketchup
l kryddnått sålt
Strinla picnic-bogen. SkåIå och kärna ur
äppIet, skär deL i tärnin8ar. Skär åv o/
andvänd det vitå och 1j'isgrönå P: Purjor
löte' i cunnå sl,;vor. Låt ananasen rinna
av. varva ålla ingrediensernå i en skå1.

{.

Ar*

vb| 62?6

Yantaprldalra skal1 yåra ordentllgt
tejps.de eller ha €kydal eftel8on 6tora

pafreatalDgsi elhåIls pÄ se8let niir
nalt Jar back 1 ilet 1 sanband neal

B1å9.

Xsd Bkall late atoppa ller fu.ktlga ..8e1
1 aeSelaäcl(elt efterson alet är rlak fö!
nögel on nan gö! så.
llär alu är ute ocb aeglar bör alu reatföla

nåI och trafl 8a&t eD aegelatuvblt, ,A
katt du göra eDklare leparatloler och
kan klare dla heD.
Belgt ylaaile också en t'oyle!-ilukt' aon
å. en se8eldu.k aon belagts Deil ett Dy1ar-sklkt, ,etta gö! att seglet bllr
Dycket folnstablLt och ett lättale duk
kaD anväEilas, SAaena aegel- aal.ällalea 1

lDerlca€ cup. Vl lår

dtn genua har fö! stor

bu.L ksl1 aiet

€A].eales bl. a bero på ett dål-iat sträckt
förat .
IB buklg 6to? kan botaa I1te geEoo att
-råsten späDns aA att den b11r krum, dvs
\ .t liltea på rasten itils ]tte fraEåt.

Branda gräddri1, Thousand Islånd sås,

ketchup och salt. HäII såsen över salladen och blanda on. En bii tärnad god ost
8er extra piff på salladen.
servera gärna rned painriche.

O! akterllket pe dllxa segef har b11vtt
uttöjda, kan na! sprätta upp söldarEå
l seglet och tlra thop segl€t och sY
ltya söDDar. SeDat påpekade 6tt detta
ä? ganska lättr ocb skul-Ie naD Eot fö!nodaD rlsslyckas kaa nan ju alLtld AÄ
tlll- s1'1 segelnekare och fA det tlllråttat.
OB naD fått rerao! 1 seglei son lnte ä:r
alLtför Btora karl alessa tejpea deal TeBateJp eller splDnakerteJp. ldan 3ätte! da
ed te-Jp-blt pa yaldere 6idla soa väI

B-oro Nrsr
src.x4K€R
s€6LE.i-

(rl

R,

goer

Bu<)

l1og

alilrlg

ae

sådana pA Dågotl Ylga efterson de

är

rena kappaegllr€Esege1.
KurBen ayalutaatea neal en ?1a81!E at'
segelverkstådlea. )är låa b] a en fock
till en Sralr 5? ocb en apl.nlrake! t111
lhe aieallsh entry. Horlzoa gö! segel
efter datorplo8rsd son Lörs 1 nåalerföretaget j. Anerika. 3eDgt ha! börjat rdarknadsföra begel aod gör8 sr Eorl.zorl L
llo!8-koDg ocb Eon b11! b111lge!e i r
slla a)rilra i SyerLae (?). se yl-dare 1

korlna le Ylgaölad.
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Årets uppfaga böljade dåU.at efter-

llte vinden haile iDJumit 8ig !Är
alet yar dag6 för första start. s8,Ledes
1åg 8OO båtar Bealanför Li.din€öbron och
yäntade. Sol-e! sker och det ya! goEoar
1 luJten så det gj.ck lDgen nödl på oss.
2 tlenar fö!se!at- 12OO - gict eå start
för ale strabbaste båtallle. Maa startar
I alcn oralEiEgea för att få spridtrl.Dg i
fältet. Vlggell stertar aåIealea näst
slet ned de båtar son bar .Liigst l,YS
bakon oss. når dA vå! start etck 142Ot
så yai tlet ganska toDt runt startl-iDjeÅ.
net \.er 18 Vlaaar aDniilde sÄ det l/ar
lDged storre trälg€el på staitlinjeD.
J haale Lyckets nönatra saena beaättailg son yld tlaBsaäeterskapet I höåtast
yarfö! yl var gaDaka yäl santliEnade.
Jag satsåde på eE s k glosshandlarstart
al 1/ s att koo.I[s neal neal1/laal not startlinjen ocb syänga upp när akottet går,
Det yar dock en ti1l son gjoriLe ilet och
störde o6a, nen yj. lyckadle6 kor0na lyii€
gaaska brarniira styrboralsbo j en. llär v1
så tittade efter koDstaterade yl att
var hyfast Eed i fältet.
nu började ett kryssanile De! Bot YärmalöLeDalet. Då lntiäffar hel.t pl.ötsliat
incident Ei 1. lfter at-t ha sl"agit och
skotat ocb konrnit ut pÄ en bsbordsbog
upptäcke! jåg p]ötfigt ea 8tyrbordsYl88
på toll-ls ioBslurs. Desperat B1år Yi 1gea, tappar fartr kon i Lä ocb föilota!
ntassor å1. tid. tessutoo liaae. nan dål-igt tlLl- yld eD ey protest efte1.8on
d€n sLåetrde bÅtea nåate berlaa ett ha!
lnte stört styrboralabatea. SkeppareE 1
båtea son passeratle sade dock att ba!
skull.e 1åta nåd 8Ä före !ii.tt. Reat
Bportsllgt haale aog inte styrboialsbåtea fijrlolat Bå nJcket BedaD jag tyckte
nig ha lörforst oessolr så rättYtåa kan
soE

sägBs yara 6k1pad. I)e-t Tar iu elr tråklg
blstorla och besättri.gers ftahtlDa spirit sjönt, Men vi id6å€ så anåriDgoE att
alet fortfaronde fanns l'lggar bakonr vartör det bara l/ar att kiinpa viilale.
DA iDträffa! tncldeDt 2, Eelx ate:1na gåDgen ha! y1 rätten pÄ vår slda. PA elt båtfällgil8 al.stg-Etl uta! nöJflghet att lräJe
dyker etr babordsb&t upp. V1 ropar åt ,
honon ocb s?änaer 45o, för at! uDdvikf
skado! på båte!. V1d anropet tlttar ett
förvåaet anslkte fralo baton den stola
Iättviadsgenuan. Yi topar "protest. och
sätt,er röal fIågg. rästa sla€ konne! d(
bät vi protesterat not ned rätt tllf yaR.
ocb gör lr]te en nin alr ett fåta oss sfippa yäJa aon konpenEatlorl, så r/1 f,år ånyo
yäJa. Då bestälrder Jag Dla för att tåtå
den röda ffåAgan sltta uppe. ÅIllrals så
tycker jag att alet 6tafl Eycket tll-1 innan rj, VLggense8lare skall prote6tera not
valenE. Hede jag sluppl.t yäJå törsta gångetr se had€ jag passerat frenlör hono4
på bebords bo8, ?arför jag för1olade 2
gåleer 6 a &.
Ifter krysBen Der not VärDdölsnalet kon
etr bLdevl4d-bog upp Dot ÄekrikefjälileB,
ocb Eedan e! LäEsbog utdetl beLa aorle
IldiDAö. Syden ay 100-ta1s BplaDackrar
root 5o1e! rrar enaståenale. På deEsa b(
Bkadde iD€e atölre fö!äadrlDgsr. VL bo!de bå båft1t ut Der frÅn lidlr€ölåudet,
då nåAra Vlgga! kon 1 kapp oss på ilet
l/iset. CeDod att .'l haile trr! rdeal vlDilea
när vl glck upp !å kryss not nålet, (
lyclade6 ?1 hål-fa uEdaE för båtårDa bakon. V1 Lyckatlea lnte hÄll.e reala på vAr
placeliDg efterson fält!'t Bpridlt€.
Tl hede 1 a1le fal-l- en sköIl dsg och en
Iärorlk 3caUDA. f)
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rÄBY

o.nskas köpa

forts...

TAvLinaeQ,
rtaso IÄ

Yfx

ADREss: ?alissadgränd J4

nDriEfMÄx? uaate!

perj.oden 15/5-15/9-81. .ru fter vi är
alessto starlere blir yfl !
IåtLlDgsreglerDå är eDkLa3 verva så nÄnga Dya neillenna! ilu keL. De aon ilu yåryar
aDger pA inb6tåbi!€skoatet vetr 60[ yåryet
den.
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