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När du 6k!iver, använd ö5 En bred
s!a1t, 6å kan redalltionen använda
diD text uta! att behöya 6k!l.ya on.

KappseSling6koDnittA :
JaD WaLlEark Lot6vägerl 8,
181 51 räby ter. oB / ?56 21 65
sant: tr1}a-Britt AhlbolA

sant: Nils Hulnerhielr

BerAt-Olov Ekströrd
Ro1f Irik66otr

P€ter

RönDrnalk

Orulag8bi]-dell tagen eY Lea&€ let8
undc! ]ll.dltraö EuEt.

varnaEte Cag tror jag. CLönd är juni
nös6a och handskar, så fort nan kou
ut på sjön, ocb jr orgoo bär det iväg på
senester. cfönda är vardagens !!oblea,
"ei tar ga 6on det v:ff ued riinteavdrac
och Darginalsl:atter, här 6ka11 seglas i
fyra veckor och [ålet är geisiugfo.s olr
r]red

solo plarerat.
na! stannar upp en selruDd, och
(- n:er erter, så inser nar, viLet plivilegiur det indi Jr att bn EJjl-i-het
att segla, och llan blir lätt bli.jad :ör
skönheterx i her.j.aavattneE, något solo jag
jas bjöd
":"': häronsisten6,
"" *"-" ''"' uär
(/\ 'ick'^ erfara
" "'""
::
-e- roda vänxer soD inte 6jä1va har Eöjliehet att honaa ut på 6jön, !å en cagtur, Prova sjäIv får du 6e, jac våaar
nä:6!an lova å.tt du koEne! alt f:]ön
fö! :Idda4.

a-Lli sår

ln1iAt de klaEsregle! soE vi har, och
sonx åntacits av Svenska S egfarförburdet ,
ska-ll ViA6 Eoro l:a?pseglar, kuDna uppvisa
undertecklai klalrbavr.!, or arraneören
kr;ver aetta.-iETEiäTr f odra6 ej I
Kla6sberis finns i kfassle8lerDa, 6on
kan rekvire?as frln vår ka66örr aeDou
att 6i.tta :..n 5:- på lo6tgilokorto
4o ?t o5-2, ocb alxge ttklassregl-er'r!å
taloaBett.

Fien oE

\

Hans Svenssot?
Åke laasson

Teknisk konuitt6:
IDsenar Lindsren ri1övjeväger 1),
18, lE Täby ter. 08 / ?jB 31 99
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Nä! ies6a rader Elirivs I ha! vi årets
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TEKNfSI(ATlTS
Sista lortohöjningelx har tyvärr tvin8at oss att höja lriset på koEI)lett sato
tekniska tip6 til1 6k, vihet vj. hoppas inte 6kall av6h!äcka någoa fi.ån att
anEkaf fa dterna "EatnyttiSarr 6an1inA.
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trlesaregLer!

}r*].sst t! ett såtte la beloh..t
på klubbets postgirokoDto t
40 1t O5-2 ocb alge narm, ad?eBs
båtDurmer och yaal Du ?111 ba.

Fut-cåf(
LijrdageD deD 22:a augusti k1 1?

\

träffaE lri pä ],iua Eusara L

X:iDb-

döfjärdenr ?os tr'9out ocb gL8o31'.
vå5 tLl.lratr&ta natt!åErl J-r,g8er pa
!o!rsida!, nen skulle lordan stå !å

flytta!

vj, tt]l

Eydeldar. Yl'ggea-

sberryrpronetraal och kaDske erl b!a6a

i au8rrstilvä1lea.

V]U,Xo!4,IÄ.

Falp6eEliltq Seaelbåtel16 Dag
I 6eg1i-Bge!1 i Stockhob6!6gloieDs
viggeDserj.e äge! ru! 5-6 setr)t på Stora
gä!ta.n. Äruä].ald 6k€" s]eifttigeB på 9'l

fixa nrgot?'Lål di6 då hi6sa6 up! I
antiDgea 6pinaaLerfallet e1ler hel6t
i två faur efter6on 6tor- ocå fockfa11 son har en 6ptit6 nellan wire och
halälda, i-Ete är att lita på oE de är
d€ 60!r dedlöljde båten f,rålx tillvelk-

SjäIv hö11 ja6 på att bl.i äåkliD8 under laidsoDniarbelgen, aär jag hissade up])
hustruå i storfaLlet, för att hon skuue
justera Uindexe! so& hafkat 6nett.
Precis E:ir Jag hu&tt winscha u?p bell_
ne i topp,bta6t faftet i splitsen, Een
hustrur var kvic?-tl,i*t nog att Aripa
tag runt nastetr, och for son en plojek_
tL1 ner tifl- spridarna, där atet tog
6top!, M€il hjäl! av genua- och spi:rnakerfaLl återböldades hon tiLl däck i6el!,
åtskilliAt 6]<at ad een för övrigt oskaatal.
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BeatäIl ale'l nu.
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Vid kontroll visade det Ej.6 att virenE
instick i haländan eldast var c:a ?-8
c!1, Enlist repEal:are! Eon sirlitade i_
hop fatlet åt raig igen, bör en sådan
splits ha €tt illstick !å ninst Jocro ,
or0 s;llitsen 6ka11 b1i lika starL Eoe
1allet i övllgt,
Yiås 7120

oo.
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l. 282 gelatee lisse lidller
2. ?a Madbell II EqBB Svenssor
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4. 4r9 loy€ Tlne lr.öaterne lcsll.eark
5. t 128 Yeadå .A.ke ltaDs6ou
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7. 662 l/Etae Jåll Lld.nalt
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Vår6ä6orgea avsfutades nedl el1 utet!äff i Näsbyvikens klubbhae! den

Nu var alet tilhäclr3åSt !örkt fö! att
prova vår aödraket ocb vår,a ba.ndb1o66.

5re jult.På plograEnet 6tod:rLgglitrg
och segeltri.nning ae VigAeE, eldsläckning och lI)pskjutai.trg sr !tdd!å!gtsr. ca t per6ore! hade 6al3Lat6.

cha!1ie satte ale€sa pjäEe! i h:indelna
på inte a11tför erfarDa segfare. !:t
alel lyckadeE bra och eE de1 totrdre bd

VL hade förnånen

att ha Guonat Tidne?

6on vå! 1ärooä6tale l1är alet 6äUde att

6ätta a.a riggeD på våra båtår. IDtreGset va! nycket 6tort ocb Glrrl[ar
6va!ad6 ?ä alla nöjliga och onöjfiga
frå6or.Även spill)xakelseglilg ?iEaate6
praLtiEkt vj.al tryg8a-E, ocb gulDar
talaile oll raal na! bö! tåinka !å vta
ea.yL6 gL?pnij]g ar Epinnaker. 0!Å
iide! tt11åtit baae Gulxna! s:ikelt
kulnat hålla på i ttenar.
hade Sverska lleDpu6 välvl']-tj-gt
låaat ut lnstruhtö!,ola salnineDr ocb
bra.Ealsläckale. 01a lealogjorale för ouLa

)

let var ju tur att vi ilxte bela.!-4 osa i
slöDöd. Ett gott räd: OD !i bar nödlaketslrtrrrstlriDg oEbordt 1äs iastruttiottetl vLd b!yeAe!. I !ödsituatio! har
!]an i'tlt€ tid.
KTä11-eÄ avslltade6 ned kaffe i klubbhu6et. och raårga var tå.akeutbytena
i.Bf,ö! 6tuadlande soonarE

6

ult

egl.i48a!

Sedlan

s1äckare6 innehåI1 och varÄaate best:iDt
för 61äckare Eedl halongas. Ealon äl
fråa börja-E e:1 strj.al6ga6 och roycket
gitttg. X!: pulve!61-äckare 1)å zkg'
tneal

NAR DET ERINNER RING 90 OOO
rNj\:AN
3::;.":i l:l

DEr

BRINNER
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,3,l;ftI

Märmo
tet o4o 4343b0
Norrköping Tel 011-10 25 50

Sundsvall Tel

.l

fö! Viage!. E1le. valför iater 2 stt
eB i rufieD ocb eE I sittbrurneE. te
!äryaralde ftck 6Jä]va l)laktlskt öl'a
e1dEläckllina.
lyckaateE

6.

idte fölsta

gå.aget!.

)

060-12 43 90

beteckniD8e! AB! är tiu-räck1i8

El.dI baile aror.dtrat6 av
6?i11o1Ja L en halv t[llua, Ä1].4

.,

För tidsenligt brandförsvar

alen

2t aal. I förste Btartea kl 0900 faBns
5 vtsSar, 5 l1rd1e 24 och 14 Marl 7?.
If,terBon akepparmötet yar redao o7J0
yar nan aiistan tyungelt att ta sl8 t111
Koll1iisl/l.ke[ på yäsile oraö på frealagBbvä11er. DeDna vj"k är YäIkäatl för aå.Eae
,.v de seaaste åreÄa eakaders€8lare aon
I\
- trevllg saDliD€s- och a\/8Lutni.ngsbaEn. l{u bade det sanl-ata bortåt 250
båtar 1 Yj.ken ocb 6ord 1åg 1 upp tllf
4 utaåJö! ya?aBalra. StiiDddD8en !å
,/ edågskyäIle! yar nycket goal och det
'.a!ns laga tecken på bua11Y.
Efter skepparBötet gat vi oss snabbt
ut t111 åtaltonråalet fö? att känna pA
aleB obeflntl-lga yldalen. Ef+e! en Btlllral
var yl ga,nsla nåDge son fåg runt startt1ltje! och d!ev. 0845 lät 2 Bkott ]rörs
ay sig vl1ket l]lBebar att starte4 yar
upp8kJute4. ler oegafon neddel.a(lea ått
det ver ea t1ane. Desså 6kott offradlea
tydllgen 1111 yäde:.gudarna eftersoin alet
'1O sln aedare biirjade bfåsa. f eD ti.rone
åkte så1edee nfura hunatra båter ay och
an l god vladl ocb lr:iniaale på 6tart.
Kf 100O eick således l/ålt startskott.
Pältet l.a! ga!6ke san]-et och förblel' sÅ
, :eraon vl 10 Din seDare åkte ln i da\
LeDE första stlltjeonradle. -Det Tarade
dock 1Äte Bå liiDge. Nä! yl sA fort6åtte
not nordost val-ale yi. att ha]']a ut 1
frÅa laDd lör att få yiud, alet visade
vara helt feL då det b]åste bäst
{
ganBka näre land. Här tog den bLiyaEde
klasseglareD gleppet ocb alistaEsera(le
osa ned ca å ttn upp t1ll boleB trO
Stoia 3ötholnen, IIär v1 aå seglade
aötlerut utallför öst?å Ornö hade Ylggaraa sprltt ut sl€; oldeotllgt.
tå Eeglade yi och en YlgB t1]l l.n 1 det
€tlltje oDråde son sku]'fe förstöla iieD
alogell för 036.

flaile r.l haft ögonea deal osB llte bättre aå haile vl kullxat aDå yad aod yå!
på aåDA. Det syntes Ditåligen nål]ga
betar son tog der spiD4aker ocb son
seglade 1åEgsaet, egentllgeE late a1f6,
T1l1 yåaste! i fäl-tet syDtes dock tle
son fortfareade seglade. Eå! 6kuf1e yl
såleiles seglat ö8te! on atlltjeonråalet
ocb klrlonai y1D:ra nassor tnad t1al.
slata ylggarnå i fä1tet upptäc-

De tvÄ

kte påpåg8l1gt ilen rätta vägea. Det vå!
llrte utaa vaD.Eakt yi såg aten pas€era
och ]rfuotr svordon lät Dog uDalsflppe
När Y1 så snAdDgoa kon l-oss flck l/1
ca rOO n tiffgoalo pÅ deå andra VlggeB
son faetnat trota att rl leget nl.4ilre
äD 5 Bete} f!åa Yarandra ett tåg.
De

slata allstal1aninutelus dot nål bley

ner en kan! not kloctaa äa Beil aDdlra
båtar. la]lAt reglerna vsi \'L tlrugnå

att pasaera nål fö"e 19OO. ntt 6tlttjeo&råde f 3Jö!kö satte stopp för alc
plaaerre.

Yl pabseraale nåLlinje! 1915 toin 4:e
YiAa. Yl. ä. dock fortfarenile osätra
på on g.älsea llyttatb 1111 2OOO efterson 6ta!te[ aköts upp - 11 hoppa€.
Xesuftat:
1. ?a l[arlbel]. II , Haas Syelssor
2. 1165 Clad 3!1s , let Skoglund
1. 514 Eappy Gl-rl , L tråger
(+. troo l ta 4y , rars Berg )
(5. 662 ualie
Jan lldns.n)
Vl lärdle oas nJcket aå !ä6tå år bl1!
Yi hyperfalfl8a.
Ornö runt Ta? des6utom ell trr.yl-1g
tävU.DA på alla 6ätt och yls, t/l roÄBte
dock uppnaaa srraogerandle Tyresö bÅtklubb att l-nte al-arya ned ylEdbestÄtfn1!gen.
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Dittlivs storachans
Världens hårdaste
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Ännl:ila! ti11 EeelLåqer ske! !å telefoE o764-t2L 72 på dagtid och 0764-172
!å kvä].16tid. Betalnina 6ke! därefte! på lostgj-ro 6'7 20 90 - 8 Eera6t dea
17 augu6ti. Avaiftea :ir

1OO
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kr.
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rt

gcr håde spänning
och öueraskningat
.Xåil"Ttr

Km

Kil
äventyrr!"

KROPPENS

ggröNING.

MAST E RSKAPS PARTAJ
29 ou,gusti p.i. KA1 moss
som ilgger Po RIN Dö.
(

LYX
F'$B
F'ATAL

Priset blLr ctlka 65 kr ler per6o!. ljet går att ålra bi1 dlt Eå al.ta klutblredleronar kalr koE:na och höra ?å Blrryt och bortförk1årilga!. Det Aå! färjor
frå! Världö ocb VaxloLE. tsåtar konner att ku-ala läg8a til! L aåirheteå av
featlokalall.
Bi.ndalde anlBiilåa skål1- vara Cba::lie Ahlborg ti1lhalda €etraEt dlou 24 auau6tl-.
( OfS :t DeDla a.r.Bä].a! gäI]-er bala partajet.
-_

Ir6iinde6 ti11 CharLie AhtborA , lju:rgvägea 8 , 194 50 l]pp].ands Väsby

Iaget kaa hildtra dj.g frå'' att koona til.l näEter6kap6pårtai et I
jag heter I
HL! V1EE ba! ludne!

och

:

Jag ba! ned oig löljalrde Per6oaer!

9.

Somk öp av MATSPA.LTEN
brondslöckare
I

Ga-Ebanil !aed.

utet!äffea i stock-

ho1l6regioreE deEorct!eraal€ Ä3
TEIIPUS Eilra b!anal61äcka!e.
llan bör lu eSeatligeo ha två st
onbold efterson on alet t ex böriar.
brillEa L köket ka! !a! inte !as6e!a
i-ngå!ge! tiI]- luffeÄ. D€tta gö! att
oaD bör ba en iaåe i båtetr och eE
i e]] toft.

BBYC0S.|'!IÅI, 4

AB In!PUS ba! elbJudit 066 att
köla atelas {P 2 vG soe är eD sversk
kvali.tet€släckare lö! 141 la.
När ri fått 10 be€täl]-ni-lgar så gör

$
,
2
2

klubber ett j.rkii? hos TEIPus.
Potto för Eä!d!j!g per po6t är

1 epple

koE.ller 6 kf,oaor.Du kan ock6å h:ilrta

i stock}oLn pe plat6

60!0 du

(

* tBk salt
1/4 tsk cLtronpeppar

20

ls 50 öre, Vj-d postför6kott tiLldeD

per€.
bulk nuaslor i vatteDr 225 I
dl ko&t ri8
dt ä!tor, flyota e11e! burk
blek8 cU e-ltg t J ätksr

CaraeriDg !

får

2 håldkokta liSg i klyttor
gies:

fu du 6kickå! ledalr6tåellate kupo!8
sänder vi den ti1l. dia ler po6tförskott. ()B dlu 6E6kar bzirota detr 6å
6ätter du in 14f k! ]]e! 61äcka!e
!å klubbeas postgirokoåto ocb skriver
vart du viu ha de!! 6ä!d. oll ilu vilI
ha alen skickaal 6ättei alu i! 161'50 k!
på så-Ena lostgilo.
|-_tr lgt-isslslreg -

-l

2 dl gräddELl
2 uak cbl'lisåE

flabacka äpple och b1ek6e11erl.. !åt nus-

slorlte rlnJra av. llatrala ris€t red all.
lEgledleLserns. Xryrlcla, getrera ned(
-g-

kurftor. Blarde

8r.åald?l1en oeal

ohtllsås

ocb aerr/€ra sesetl fö! s1g.

Na!.!:

l,ntal 6fäckare:

I
SKICK

A

L0SÅIiliEN

Iltt

KLUABREDAffiREl,l

SENLIT

\
ÄDRESS:

VIGGENKLUBBEN

Palis6adgrald
r-81

46

riiBY

J4

tt

GLOM EJ,

Nya medlemmar
tt
I37
629
592
801
888
975

TuYelt V:a !'rö1unda
orle 01s€o! I/ralnö

alsia

LelrDalt LarGsoD

en(

Eånden

claes Luldberg skärhofBer

rjelI }iatt6son Giiio
nil6 Eftrira cötebora
År'De

Dq

att värva ledleDtdåt ocb Y5-!da p!:La.
Den 6on välYar fle6t villtter eD
Didda8 lör två persoae! på viSgeDaaaeÅ l, hö6t. viggendaced avbåf16
L å! }ördageB deB 21 lloveeber.

wihl.eDborg Vä]l-ingby

1021 Bea8t 0laus6olr Väloalö

Bergtsso:r 3jälreil
fo?? Iå!6 Ekbåck E6kil6tuna
1O7J Kje11

1089 Börge

hå! cbala ti]-l 15 settenbe! ått

llall-ber8 Tyresö

}106 Bengt-Olof Eallgren Mali.estaat

Till salu

.IIrl, leDnarl Petlers6o! EatxdeD
leif llorlLD Karlskiora
Lr49 ÄB!-y,arie Alfred66oa llolrtälje
7o0, sylvia Xrapf saltsjö-3oo
?
Yrat6 -ård!6n gjo
?
Gunnar RudiDg Stockho}d
1205

Älb*1-Viaaen -?5 nr.1260 sä1ie6.

YäIshött ocb riLl-igt uitustail. Ev. kalll
fjian6ieriEg orölas. Pri6: 45'ooo:-

,reL A586/3La 60 en et tt5
trke Bor:g efterfråi:as.

UTHYRES

Saxql

a

ur

ft

knjss

o||a . fcttar man ol bårar

Pris:12oo:-/vecka,

I'gge_ rörJnlrdde
l,lt esen n".^del trh d ld,

Rondovr.gen

tel. 08- 7?L Ot

57

rr.inEsurxo

-Vh eo't:

för

,om .\cDparcn, er:J\ or \an \ ll h
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