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Varför är det så få son kaliseSlar ned
Vlgeen ? I Stockhol!$onrådet Bcd c:a JOO
båtar, filns det ett ti.otal aktiva kappsegLare, och ute 1 landet är' d€t inte nyc-
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Te;-.!isk horrnitt6:

U11a-llriit Ahlborg
Ljunsvägen t, 194 60 Ulplands \;äEbJ,
ter, a?6o / b5a 56
cBsr iIsTA llit:ustjAc i'ii D:ii 2o:e r
vr.RJl I itiAD.
r-i:'r du skriver, auvärd 1,5 nn bred
spaft, så kan redal'-tio:ren anvai.da

din texi uian att behöva sl-riva
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Algunent son Ban får höra, när uan försöke!
övertala folk, är' att nan inte är tlllräckliet skicklis' att båten lnte är utrustad
för kappseglin8, airt man inte har nfuon be-

6ettniEg
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99
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Vl har fråD styrelsen fo!€ökt I'snul-a" sonder alla argErent, och försökt ijvertJga de
V/ näsare vi tal at med. alt Jrappsegllr\j
ll]te är så närkvärdigt son det låter' utan
att det är bara att atllläla sig' köpa en bok
ned lapp6egliDgsreglerna och stäLta upp ned
den utrustningen bäten harr och siäfv uppt( . rr,.,t kulr' de-t är' nen vi. har tytttiSen
ni€61yckats efterson antalet Vj-eUar inte
ökat utan snarare ninskat i startfalten.

l-lönarår',:

A1]a förslag nottages lacksant hur vi ska11
Locka ffer Visgenä8are ti11 startfsilten.
OEslaAsblfden tagen av Is6se 3e!€

under lid1n8ö Runt.

SeAlarhäIsningar
Chår1i€

SKEPP

O
2i/11 vr ccxNDLcEN

21/11

Viegende€en b11? i år den 2l novenbe!.
Årsnöte6f örhsndl.iDgar och Viagcnf eEt
konmer son vanliet att äga rlrn 1

I11Litärhög6kofans ]okafer på VaIhaUåväeerl i Stockhofn.
Så le€ervera redsE nu 1ördagen aten 21

för Vi8eendaAen.
I(alfefse och arullälånsblanltett koEller
aoYenber

1

aästa nunrner av viggeDbfadet'

++

rÖi vrGGxN fl-Dns nu ttyckta.
att få atessa äi att 6ätt'
sättet
E.IleBte
klubbens
Po6t81!o nr:
ln 5 kronor På
att
på
taloDgeD
40 7t A5-2 och aDge
'let
gäller klassregler så konller alesss pA

Kr.{ssREGl,ER

++
När 6on.maren6 seg11n€ar är sfut hår
vi nycket !.tt berätta. Skrlv ner Ere
upplevef8er frå-n soErrarens seglatser
och skicka tllL oss på Vlg8enbfadet.
]å så sätt kan vi ge varandra hiirl-iga
I'seglarsiunderri även udder den tld på

året dÅ kllnatet tyviirr sätter stopp
för segl1ng.

KooDseolino
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), 19 och 25 Eaj sant 2 och 9 juni.
loänasesling varvid de fyra bästa

5 k?

seglingarBa räInas.
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2. Nn, I$ w CGtavsor
3, Ew., LM.rl Osbeck
,1. E6 Mdislåt. Ove W€den
s. Elen. cusbv Ololsn
-d:. rvfiju';6-Eiää-

Ett Eäkert såti
att al1ppa neal-
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ha klubb-
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nu.

t

(

g"4 3,]4t-a9o- 1y B. _r,y;.
Yigtarnas placerlngar bLev:

5. 1244 ELl.en
'16. 795 Banse
_.'a. 881 Puck
t\
, . 1?5 Vigda
'72. 676 Laeon
115. a4O Kloj
144.1147 Ses Sear
194, laa Slöfock
429. 241 lrenj-ti.
5?,,1 155 sanbina
619.1051 N.N.
665.1O4e West

Xl-ubbredaktionen inEtåiener och gr.tulerar t1ll de flaa resul,taten.
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nlstanskappseeling T,YS , 2A n.n.
Gustaf Olofsson
1. 1244 rllen
Ot.rlaa clrka 70 plat€er beLadeB av

J

llälsningar

1248 El1en

4nåöE !å!ggdÄaåB_Sq.

f(
15

De Bästa

Tlsd sregattorr l,YS för kölbåtarr arr-

lekntska fl-ps: 50 tr
efl-er Btyckprlst 2 k!

YAST.

taten år pref il0inlixa.
tycker ja€ a-tt vi visat att Vlsaen
äl' I' still goiåg stlong '!.
Resuf

custaf otofssoå
(ar1-Äxel Thorsten6son
8enA1 Carlssoo

Io1\e L.ikaelG6on
Uff Sanoberg
Kl]ut Karlsson

ats Xlogefalk
Stefan Andreasson
$anny Bengtsson

Volnar lersson
Sengt-.ArneBerg-teson

lenny liberA

il'

v tc

GE

At

r n Ä rrna

STOCKHOLM
augustiträffen ii€de i
år run helgen 22-23. på, Iilfa EuEar!.
Vädlet var nlDsl ss€t lo1serabett, gråt,.t
och regnigt.
Dessto ner poaitlvt var de-t att hela
14 båtar trotsade lrädret och sardf,ades
t11l viggeåsherryl i[e].1an ett par regnskurar tog vl oss en pronenad ru.nt ön
och avalutade kvätleB runt brasan där
det berättades otr somrsrens seglatser.
På sönda8en vände vinden och tLlltog I
styrka så att de-t blev ett ganska hastigt uppbrott,
Nästa Ag-na v1 6es bl-1r det lDonhus på
Vlggendegen den 2'l llovenber.
DcE sedvanliga

l(twnöi*telnP
Bapport f!ån KI fö! Y18gar frÄn TJeJBcglaraas horlsont. Den 29-3O euAustl

sealades erets KM pA träLhavet utanföt
{a:(hol-a. lYaxholms KEppseSllD€8 Säll"skep
stod 6oD arraneör' ocb v1 Yll] fråDföra

ett stort tack t11I alen 3ör ctt nyck.t
bre arralgetang.
llyvärr v€lke! 1ntlcsset för kappB6SllDg

bototn. Ät*sret laaleB också 1 törPikent
föi öl.rlgt glorde v1 lDga Bpeclellå fö!berealelse! IÄeal båte4. Vllkee aegelsättal!a?r fock cfle! Seaua? TIU 31ut feller yalet pä standaid Selua och tva rul1
1 storen. Vl-s6t lir det plrrlgt när vl
yäfider upp rult startfaity8etr och.helå!

NATTHAMN
V1aaetr 1 SY Högarnaa

pÄ vÄra DealtäYlale.

Unde! 8kärgårdseskadern red Vl8gen-

11.2o !Ållcl Eta?tBkottet 8år och vi fÄt

vi88 53 6körar genLn pa
bl-snd Vlggensealar. 1 stockhol-nareglon.D
ltsrtllnjen och fÄr SeDooföra sea11n€J
vara i evtaganaler endaat 11 betar Yar
ua aed ett dlndre förseaef, Y1lkct dc Aör
roJckct b:.e. I alen frlBke vlndcn ät al€t
xI ä! en bantalpseallDa r 1 Å! 7tr pA sk.
twl8t att skota henr raen n1 kLarer oaa
xlelbaaa. anflat ver uppfattnlDa en &Il"- bre och rundsr första Eärket 8on 5!e.(
itel.es lagol[ 1AIl€ banå. lntal-et ac811ngar På slörbogen sätter nä8ra splnnaker oc^.
är l, 2 gtck pA löldagen och 1 På Bönrllssa har uppeÄbala p!ob1ee. Yl törlolar
daa en,
haet pA att iate 6ätta b1å34n. vlaaled
soB yatrllgt lrar alet bare es Ylga ned
avtar aågot oclt vi kan 8A oed fuLla atäll.
tjeJbesättDha, synd,....., I{u va. alet
Efter 2 tlE.nars segflDg aår'r.l 1 nåf solo
1160 ll11a uy son se8lade ned beeättaig- 4re bAt, och ilet är ?i nöJda neal.
cll XariD, VlaaeD.klubbenB kaaaört ocb
Bfte! ca 1å tlrrdes lunch iir aet alsSs fö!
Ul.la och Marlånne r kLubbredakti.onen.
2:a segl1D€en, Yl gör eD Dyct.t då118 steltt
UII8 står t111 rora vL antl?a gastar.
oeE fyckas 6egla upp oss. Vl.lalen bar åYt 1t
ÄTentyret bttrla! pe lredag 20.a.. BAteD
och splDnakersåttnirgane går bra. Dct är
sl{a seglas från beueahs.En tlll lYarholn
Jätterouat ått seg1a. ÅtetlAell gAr Yi 1
ca 15I. !å norgoneD blaser det friakt
DÄI .on 4:e båt.
1trädgårdcDs åppelt!äd ocb SIdEI spå!
SöBdageD konner neal sYag vj-ad och Y1 hlaser
nordl.lg ylntl 18-24 a/B! I{ÄYåf s}aD alca
lättvlEalsgenuan. I börja! gÅr alet hJfsat
goo ger 91gr \r1 eker ut tlfl bate! för
nen eD beft niaslycteal aplDnakersättnln€
det taBske..,.har BoJnat. Intc då det
av lördäcksaasten gör att Yl balker e( '.
tjut€r I al].a nastelDa ocb Yl har aYårt
Yl rel.alcherar ose 11te och YlaI nål-Lirjc!
att aå 1 bl-Ästea. SesvlkefaeB är ato!,
ör v1 4 bater solr fightss ,nelr dläi Yi fick
vl v1ll- inte stolpaB aY fö3 nycket Ylnd. dre d6t
kortaste atlAet. l]rvärr balålaeLaVl åkcr heb lgeB och besluta! on ett nytt (ie
eå nedltäyl.a!€ !A 8liiIrsen t111 osportsförBöt på 1ördag norgon. ReYäIi kl.4.ro'
llgbet
utar att sJäly fA favör av det( .
l.lnden har noJaat ocb Yl hlnner gott oclr
det 8ay en besk eftersnak. XåEsk. var vl
vä} tlll första stelt kl. 11. TyYärr har
fö! fega en p?otest kaE6ke borde varit pÄ
t|/å alelta€are lBte kurDat ta 319 tilf
Bia p1ats.
,-, .. .täy]lBa6benaa p8a alel kraftlga blåsteDt
. /-,
vica 1160
syad tyctet vl son l-yckats ts o8s dLt.
leEultat aY E[ 1981
1. 282 Oalateå X16se Tialne!
Y1 starta! slutförberedelserna. lrotorD
lollas 3elggreÄ
2. 64t lgcllL
ska lyftas av och lö€BaB i tölplkeD,
3. 245 lortrila C-o cal].aao!
Stefan Eckhardt
4. 1178 lleur
Iliist. att föraDkra aletr i pulplten ned cn
5. 5, Sbslon l!8e[sr ],1ndgrel1
te,op oo vi skuLfe tappa taget. Det Alck
6. 1160 Lirls 4y UIfa Äblborg
?. 1128 Tanda lle EaD6son
stt
nycket liittere iln v1 trott
ta bort
Jaa t'ldaerx
a, 662 [a!ie
6.
6n bra stalt.

inre hanjl

klubben (-81 ) rÅg vl vld Svenska

l(
J

igerla tva nättei'. Vi hade lugnt och
fin-t väde! och pasEaale på att pröva
od en ViSgenbåt kunde ta stg 1a i. den
lnre hamen.
3o6se Hjertstrand soe hår koDtakter
1

ön gav oss godå r.åd.

bögtryct (1.åsyatted) och oed en
belastEing av fen perGoner onboral
på "Pikinar (viss 645) geDoEf,örde v1
en tll-liiAgntnA vli} lnre bryggan utan
,0i6aöden. Tltl- lors satt l,ar6 U1de,
V1d

ljupräIlnen llgger något öster on D1tMl.tt för bryggan (den neUersts) ttaaer en stel! rr6s-ter oD €nallnJen aon na!
bör uEdvlka.

lnle delarne ey vlkeD är grunda.
Iöi att våra u! vägea för fyrpersonalens båtar liigger roarl endast t,1lt pA
brySgnockea el,fer loot Eotsattå 6trandDe

Har nan lyckets sA 1ADAI, återEtår
endast att gå upp tlfl huset och tats
on var nan llgger sA att nan iDte ståIler tj.ll traaael för faDlLlen son s!-

betar här ute,
Stlsscn är q[ Bkal.DfiA.

I Lldaren
Yi tackar för denna beskrivnilg och
uppnanar sartldlgt övriga vlggeD](tubb6_
!0edlennar att höra av 61A ned bidrsg
on olika haEltar son kan lekonnenderag
för and?a Vlggeneegfare,
Vl hoppas ett 1 yalje nu.Er!e! kruura
preaeDtera nya hardlsr.

It
.t

Iör anatra latressersde har föl-jsade
f,oterate: IlsegliDgen sker ]ängs styr,rdsl.alrd. ntr iänten t0ä?ke! ut 8]utet
av Srunatflaket pÄ babordssiilaD. Här

passerar loan ea tröskel och trar clika
20 cE vatten unalet köLen. ilaB glrar
sedaå bsboral ocb tar två atenar eng
son akternÄlke. SteDerna ä! vltnå]ade.
DeD övle hs! topp18 foinr den undre

fyrkantlg.

t

jade barnen undra on v1 inbe va.
lranle sn'1rt. 0m en timne eller
tvi
blev svaret. Efter yt ierl i{are

ESKADER.Sl

sam: a fråaa och det
blev sårna svsr. NÅgon blt fråss,1e
oo vi var på väs till Polen, Vid
l9-tiden var vi rintliAen framme
v-d Colsiå Ssnj .. Der vår or jl-'et åtl ko..,rna rn trll land e.1oål
. nel .joIlc, "l ersrr d.r är sr
llnsrlr nt. De få .jol1år son fsnns
för ått landsick i skytteltrafik
sätts sjösjuka och andrå besättnin'{ .irn. t t_er lrdlai " rLss r. vi
vid 21-tiden rct Fåre. Nu hade n.jrkret sänkt sig och lanternornå tändes, Vinsi.y.ka cå tl o/s,l(RYSS,
Våltnet stänkte över oss i den gro!ieia sjön. .Båtarna staa!ace och s1og.
FJrutom att v-i var b1öta och frusna
och sjösjuks, fick vi nlr sckså tröttheten att käipa enot. En fantastisk
up!leve Ise nitt i a1lt e 1ände var
solup!strnaen. Antlisen fraone k1 Oe
tislea vid Lauterhorn. våd skönt
ått lå sovå till kvällen.

någon timme kon

En av åtets Yiqsenesksdra. gick rlrnt

Gotlsnd, uncer ti'let' 12/7-25/7 . I
detta och följanje nu:fler av VisAenblaCet konrrer vi son vsr Ded, stt i
k..ta ordalag, berätta fdr 8r alla
soE inie rar nei, lur vr hsde lei.
SöN'AG 12/7:

SoIen sktner och det btåse. en frisk
sydosilig vind. Nåera av oss hade

träffåts !å rjärd1åns !å 1ördagskvälle:i, o'h oå sondspen ha,te vi pn
skön seslins ne. till Huvudskä.. Niir
vi kom fra. till den uppgiorda !Lstsen !å Huvudskär, lsnns .eCan Yiss
a5a !å p1:ts. Såm 1i ns vaf bestämd
ti11 k1 17, då den seCvanlisa Viesensheiryn serverades. Det var en ro1lg
och spännånde efteraiddag. Nu koane.
det e. Vigs! Vei är det? Ilär konrer
det en jätteviggl osv. Nat.1.ens utseende plus vindens riktnins sjo.de
sLt i'lcgF- ingen bl"r niPor besr'irtig, en del av osst'tick aå om" för
nya försök och en skep!å.e toa i ha3tiaheten fer på lrsm och back !i
no torn. . . f,en a1lt eick vät och k1 17
vår vi alIa, utor Visa 5O4 soD sku11e
ko:nna senäre och viss io5o som fått
nctorfel, på plats. Vi s am lade s !å
berget och nedaa vi s.uttad€ på sherryn Aick Lasse i 1l5O isenon lite
matnyttiAt inför e skad e rn. Ilumijtet
vs- pl topD och läl var Pn skon
stännine, det 1åg oycken förväntån
i Iuften. Efter nid,tase:r sanlades vi
ine! och nu var det Cl{e i Yieg 5a22ts
a.

tur att gå isenos lite om rådiopejling,
soo vi hade nytta av inför överfarten
ti 11 cotland.En del rodde öve r ii(
storl ör pi Huvud sti r for att n 1raå re
besklda denns, Efter kaffet avslutådes kvä11en med tävlins i tvqranspaddling i Sport-yak, en underhå11ånde och b1öt täv1ins. Så var
det d&es att koja för inors.n bbrja.
al lvaret, ske:parnöte kl 08 och
se.....,....,
Vise tl50
PS Vi tycker ått det va" jätterolist att viss 121 och 559 kom för
att önska oss lycka till.DS

vigs

Torsdas I6 jult.
En vare och sol ia dse med svaga syd_

västlisa vindar. Dseens nå1 är Smöjen'
ett nerlaAt kalkbrott ded lite byAgnader och cn darru kvur soD minneD.
YattDet vår vsrEt. och hvste krältor'
v id frankomsten böriade å114 förbereda sia och naten inför kvärlens s'i11fest. Under tiden slet sis viss iI0l
son kanske iYckte kalaset blev för
dyrt? Dfter råien utdelsdes u'der
Jubel och kraner Vigsenoedalje' till
a 114 tsppra ootlsndsseslare. Senare
gick a1la en snitslad bans efter Eskå!ads toapap!er. sanan innehö11 nånga svåra fråso. son gelen' A'na och
iobba t ned unale. efteinid^atilla
pris aick tilr Viea Ir60
lö!sta
ilascn.
( eskacerledntnsen) vad det nu kunde
betyda!? Kvä11en åvsLutades vid eD
brasa undel aj tarrsPel och såns.
vigs 4 Skuo.ask'

604

uÄN!A5 tl/7:

överfarten: Efter 140I{ från Cäv1€(
kon vi så småninsod titl HuvuCskär
dä. CotlandseskaCern skulle starta,
På skenpa.nötet nåndas k1 0a b€sluNå.les att stårten skulle eå kl 10.
i'iå ootska sandön till Laute.. (
rädertapDorten I o vade sJdos t 5g n/s. net blev över 9 n/s. net
"ar
sv:rrt att håI1a eskadern samlad.
C.uppindelninger sprack trots uppmaninga. via radinn, S.011ga blev
sjasjLlkå. omtänksamna I{arianne seq1ad e iväs ti11 de sjdsjuKa rcn erbJsd den s ,j ö s j u k e p i I I e r . Snart bö r,

r( rrc r +,/t:
Så är vl åter i l,auterho.n soir vi

r seCan e s k e I e r s e g I i n g e n -?9,
Efter uppstälninB av båten sover
' pott
Pl kvi llen ta"
\.re flestan'lsra tloDar. prJn.nad rI1
rauk fä 1t e t norr or Låuter3.
o NsrAl .t5/?:
9n kort etapp på 6 'll'1 tilt Fårösund.
Efte. provianterinA hyr vi cyklar
och besöket det sevärda Bunsemuseet.
Pt kvållen spelas en livlig bränj.rbollshatch, C5r aIla känpsr vii1.
visg 5922 0alsteå
kä nne

Denns da s var det också Premiär för

tjejsegline. Lasse fick nönstra på
Yiee 5922 som gå et och istä11et
Eöllstade -erstir från 5922 och '-iunil1a från 504 på lt6o. vi hade en skön
segling Bed sol och lagon vind. En
trevlis das soE gåv Dersnat.
'IieC \15O
tuLedag
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Katthammarsvik. sorea ski"er.Jtt (
försök att laga llOf:s lockfall
nisslyckas. Avgår mot Ronehaon, 2?lt,
kl I I . vi nd lO n/€, det ljuter i
nås terna. Kryss iaen'olustiei".
(
Kii6pigt i de högå vågorna, Tiden sår
}1Å1et närnar sig. Vinden avtar,
Kl 20 efter 40l{ är vi äntlicen fraDo€. tlOr:s Dast oåste fä11as och
fockfallet lasas. Efter dagens 1Ånsa
etapp orkar vi inte !ed nåsrå senensa'nna aktiviteter,
utån vi1år oss.
Y iss 5915
LijRDÄc

f
')

(

)rdet con Du cka lisa

a1,

at orl ; .tltrfc

hoo qcurt4 alt /io. ttclaasäety'c
t*r/UUrro/rrorrr/"r^ i taTt star så//u & it

1rdct /a'r Et
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|'iiililrknryn'rl

ftr /,ge, !
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Vi 1äionade Ronehånn cå kl 09. Det
va! en brs haEn med både toalett och
dusch. Vattnet var speEelblänki,
nellan 1 ocll 2 n/e. När vi hade konoit ut en bit väntade vi så att a1la
skul I e saolas. sedån si ck vi för (
moto. 15 l{. Ifter 5 tio kon det mer:
vind så vi hissade sege1. K1 16lO
passerade vi Gotlands sydspets nled
branrå sroLlliknande berg. 8ob rrgg '
(
På våiqen ner hade vr sydvast:lg
vind. När vi rundade goburEen vände
vlnden till nordväst. Halvsju kor vi
fraD till Uurgsvik, På kvä1len nöttes vi framlör vlrdshuset för att
firs att vi konnit fran ti11 Burgsvik.
S he rry och nötter
serv€rades,därefter
tos ri en !ro0enåd i den !ittoreska
EJkaderr avsluhs
viss 65a
inAS+/\

hf

t/ f1;.a i ,iltathl:,zs €tår1a7d stn b7)Zs
a4/ Etcrl -/aonb. .'
t4 7r;l ,5'r bo.L.o...'

\
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VIGGENKLU BBEN

Till salu
Nya medlemmar

fö! 8OO kr. och storsekr i fint skick tj.l1 Ä-

Lättvindsgenua
geL

fö!

600

vlgg.

16 St€n Nilsson
HandeÄ
?? Alfred ceJssioa.ntl Soffentuna
?8 CarI $estberS
iännahol"n
94 Tony t)rlksson
Upplands-Vii6by
14? Claes-cöran Josefsson Saftsjö-Boo
15J Gustav Eriks6on ivislnö
17J Hans Berg6ren
Uelmö
185 }Ians Keyse
Stockholn
342 ler-ofov leek
Sandarne
415 Peh! Herslöf
Vä1lineby
445 Ellsabeth Johan6en Norsborg
5lJ i1rlnea llUtenberg ?artille
622 LeiDart Car:lsson Göteborg
lar€-Håksl1 Xarlsson Spånga
1100 ToDny öhlund
luleå
1179 rer-Ol-of Håkansson tårösund
1O59

1209 Bo Altenstaio
129? Göran Nydren
1J16 Jona6 Olsson
1t55 IeR6t HarA6jö

lla1nö

MölndaI
Västerås

llä€er6ten

1l?1 Anders Johansson lYdiöpins

Nej, ffuern flyser ihte uf! och ned,
det är text.en i tidninten son ham4aL ut_n och ned. Hii|f!
ulreqauT?.sTrx:r€^s

07 eI a9 17
(
'4
+++
2 st l,ennoar 8 ned €tt hsndtae, 20O kr.
rel.; aa/25 a6 a7 eI e9 37 54
+++
2 st batterier i bla loDditio!1, 12 V
och ?0 Äh, fö! 2OO kr/st
relt oa/25 06 o7 e)" a9 37 54
re1". oa/25 06
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isolerail, viirnale, afl utrustning

pris: l?. OOOitel, hem oa/41 91 80, arb,

08/91 50
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EFTE R LY SN ING (
gu]
En

oärkt

och bl-å sllnnacker son lrar
nurmer 524 nar stutlr6

med

0n du får se den etter btir erbjuden
att köpa en sådan,anteckna såaant e(
kan identifiera den sol! bar den.
Spinnackern är blå ned 2 guta baEd
vå€rätt näia t,op_!en.

J.S. -el.nr, titt
arzz/1ot 99
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