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På årsmötet
valdes ny ord-

forande för
Viggenklubben
Charlie Atrlborg har bytt till
Jätte-Vigg (på bilden i förminskad storlek).

och den
nya mannen

i

topp är
Lasse Berg i Vigg 1360
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OBS! Sista manusdag är den 20:e

i

varje

månad.

När Du skriver, använd 85 mln bred spalt,
så kan redaktionen använda din text utan
att behöva skriva om.
2

Bengt-Olov Ekström
Peter Rönnmark

LudvigBackes

SKEPPOHOJ !

FRÄN BRYGGAN

6. Namn och adress.
7. Inbessekod, bokstäverna har följande

Viggen är ju ofta en första-båt varför det
finns behov av att upprepa olika aktiviteter
relativt ofta. Vi måste därför i tidningen
och vid aktiviteter var:iera inslagen så att
de passar både nybörjare och rutinerade/

innebörd:

K = intresse för

Kappsegling
Eskadersegling
Tekniska Tips

medlemmar.

Vinterträffar
Båthäff. på sommar.

H=

Hjälpa till
8. PR innebär att du har PR-radio

När du betalar medlemsavgiJten för
på bifogat inbetalningskort be!

1982

vi att

du

för in de ändringar som är aktuella.
Om du idte har några ändringar kalr du
kryssa i rutan "Inga änddngar" men glöm
inte skriva rlamn och Viggnummer.

MEDLEMSAVGIFT

ä@fr.6!W,,
- cViggendog
lg4l
Qn

I

VIGGENKLUBBEN

Avslutningsvis vill jag tacka de styrel-

semedlemmar som lärnnade styrelsen vid
årsmötet för de goda insatser de gjort för
klubben. Uttrycket "dukat bord" tu i detta
fall helt på sin plats.

VE

Om fyra månader är våra bårar i sjön igen.(

mer av Viggenbladet.
Senaste inbetalningsdag för årsavgifren är

3l januari 1982.
OBS OBS ÄRSAVGIFT 1982 OBS OBS

I{YADRESS. NYADRESS
Viggenklubbens nya adress är:

Viggenllubben
9o

Olovsson

$asse

Klubbredaktionen önskar....
Vi, Ulla och Marianne, vill önska alla läsare
av Viggenblade! GOTT NYTT ÄR, Som ni
ser är det samma gauia redaktion som förra
året.
Vi har nu "gjort" klubbens språkrör
under 1 år och vi har tyckt att det varit

Meningen är att vi skall kunna använ.
da formen för avgjutningar om någon fått
plastskador.
4

Ingemar Lindgren

E

LS

T

verksamhetsberättelse

Tomas Eerggren

(

Vi hoppas att Ni lagt märke rill al t tid- '
ningen numera är satt, dvs all text har
samma stil, vilket, förutom att det ser trevligare ut, förhoppningsvis gör tidningen
mer lättläst. Numera sätts och trycks vårt
Viggenblad hos K-Tryck AB i Stockholm,
vilket delägs av en av våra medlemmar:
Stefan Eckardti Vigg 11?8.

Sven Jansson

Ledårnot

Lars Berg
Fo]ke Lysel l

leant

eant,

Stig

Uberg

viggendagen I980 med årsmötesfdrhandl ingar
viggendagen den 8 novenber 1980

fåLt många fina kontäkter bland Viggen{
klubbens medlemmar. yilket vi uppskattar\

Vi hoppas att det nya verksamhetsåret
ska medföla ännu fler kontakter med medlemmarna, dvs att fler känner sig manade
att bidraga med material till allas vår tid-

Karj n Skogl und

Ledåmot

til I ika
klubbmästare

Eftersom vi fått förnyat lörtroende vid

n,na.

om Stockholm).

Karl -Eri k Ah'lborg

Suppl

årsmötet, fortsätter vi gåirna 1 år till. Vi har

Skrovformen...

Skrovformen som Viggenklubben fick vid
Karlskrona-eskadems besök på Ka.rlskronavarvet sommaren 1980 har nu installerats
på Björnhammarsvawet i Äkersberga (norr

0rdförande

V, ordförande

Supp

jätteroligt.

mycket.

ETSB T RÄTT

Styrel se

Sekreterare
-(assör

WolLnar Yxkullsgatan 40I ir
116 50 Stockholm

AI'1 H

för Viggenklubben får härmed avge följande
för arbetsåret 1980-ll-01 - i98l-10-31.

Ärsmötet beslöt att medlemsavgiften för
lnbetalningskort finner Ni i detta num-

KS

Styre]sen

Gott Nytt Ar.

1982

1982 skall vara 70 kronor!

R

hölls tradjtionsenligt i l4ilitärhögskolans

lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Proqramnret, som täckte dagen och kväl len
från kl 13.00 - 01.00, var son vanligt späckat med intressanta och trevliga
inslä9. Efter årsrnötesförhandlingarnå följde ett bejublat föredrag av Harald
A'son Moberg över ämnet "Vad berättar namnen i våra skärgårdar'. Därefter fölide
en redovisning av l9B0 års eskadrar, bytesmarknäd, utställning sant slutligen
kl 19.00 - 01.00 middag ned dans för ca 60 personer i de vitkalkade käl'lår-

(

val ven.

styrel sesannanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen
l'4ed

avhållit l0 protokollförda

saffranträden.

I emnar

Antalet

mediernmar

var vid verksamhetsårets slut

590 mot föregående

år

570.

Ekonomi

K'lubbens ekonomj
rä kn i ng.
l,1edl

emsmatri kel

är god. Redovisnjng återfinns j separat resultat- och balans-

n

distribuerats

tryckts j en upplaga av ca 700

tili

klubbens medlemmar samt

till

exemplar och under juni
nya rnedlemmar i samband

4.

Hans Svensson

5.

Stefan Eckardt
P 0 l,lä I ter

6.

Tjejbåten

ladet

med rorsman

Ulla-8rjtt

finns det bara en tjejbåt?

Under verksamhetsåret har l0 k'l!bbnreddelanden utsänts til l medlelnnarna' Annonser
åcn medJelånaen har kostnadsfritt kunnat infdras av klubbmedlerflnar' KaPellmåkår'n AB har mot annonskostnad medsänt reklambroschyr. Tryckningen av Viggen_

Ahlborg belade

en

hedrande l2: e

plats. Varför

Resultat från övrjga kappsegljngar i Vjggenserjen samt regionala
har fortlöpande publicerats i Vjggenbladet.

bladet har utfdrts av AVEBI-tryckerierna i Stockho]nr. Vigsenbladet har deltagit
iutan större framqång) i Rilsjdrottsförbundets tävlning om "bästa" klubbtidnjng'
i.llbbredaktörerna-hai bevalat och rapporterat från l{asavarvsträffar, styrel semöten samt övri 9a klLlbbträffar.
Tekni

Viggenserjen blev följdnde:

2.
3.

med medl emskapets tecknande.
Vi ggenb

i

Nisse Tidner
I ngenar Lindgren
C-0 Carl sson

1.

l4edlemsmatrjkeln har
månad

Resultatet

iLulbnrg1gt S9!

kappsegl i ngar

lgltljg

8cs!e!-!!e9!i9is,

ska kommitt6n

I Stockho]msregionen har fyra.träffar ägt rum på !,lasavarvets restaurang Tre Leion
och en uteträfi har hål'lits hos Näsbyvjkens Båtsällskap. Vid uteträffen visade
Gunnar Tidner hur man trimmar Viggen. Därefter övades bråndsläckning med hiälp

Tekniska kommjttön har sammanträtt 5 9ånPer' lomnritt6n har framstallt ll st
nva Teurisna 1'Ds son J!sänts !ill nedlenia'na lrl_sa-Tldns ned \'igEer:lade1'
Biand dessa inqbr bl a seqelritningar, sorr pLollce"a!s på rånga ned'ennars
seoäran. Vidarå inqår e!! Te(nisl't rips or hur mdr oehdrdlar "bdldpesr", e!t
verkoi6ll"r ror tvc[s 6li allt vönligare på äldre viggar. Komnrl ttån har under
!amhetsåret även fölit upp lanternefrågan och informerat nedlemmarna genom
;otiser i viggenbladåt. Viggens konstruktionsritnjngar har mot kopierjngskostnad
uiskickats tiil de medtemmåi som så önskat. I övrigt har tekniska kommittcn
bistått med råd i diverse tekniska frå9or såson roderreparationer, mastbalksförstärkning, reservdel sans kaffn i ng etc.

av AB Svenska Tempus varefter kvållen avrundades med avfyrning av o'lika nödråketer. Vid I,lasavarvsträffarna hände fbljande: Hårry Siöb'lom, sleppare på'livrädorings.ryssaren GJstav Dahlår, ber;11åoe on sTti -i6?Tdilnders Franzån
berättaåe oi arbetet ned regalskeppet tlasa samt biöd på en viining-initrll)
Hasa; information ofi båtfärger och bottenmålnjng, informatjon om det nya utprickningssystemet, genomgång av Vjggenserien samt kappseglingstips, presentåtion åv årets eskadrar.
Vidare har fdliande skärgårdsträffär arrangeratsi

Kl assnäflrnden

Pi ngstträff vjd Skogsskär
l4idsomarträff vid Lådnafl

har klassnämnden färdigställt klassbestämtnelsernå för
inlebLrit oels at! sarrliga mätningar som giorls på tå!arna sdrnar-

Under verksamhetsåret

vi"""n. uiii"r
ståijts ocl dels att texten redigeråts och slutligen faststä1lts. Resultatet
hir bljvit en 8-sidig p!blikatio; i A5-formåt som förutom klassbestämrn€lserna
jgt bestämmelserna
innet atter den k'lass5ekräftelse som respektive båtägare enl
som nätb'ev idr vi99en enligt-9od- t
slill r,ndertect<na. (lassbelräflelsen gä)1er
t
k;n4ånde av Svensla SeglarförbJndet. (lössbestännelserna ha'tryckts ' 50u
exe,rplar och sä1is tilj intresserade nredlefirar för ca 5 kr'
Ka pps eg l

i ngs komfli

tt6n

Airgusti
Regi

(.

träff vid Ljlla

aden

Husarn

on !resund

Från region Uresund rapporteras livlig verksamhet och täta kontakter' Vårträff
;red pizia och höstträfi med dans. Vidåre har regionen haft gemensaffia åktivitet'r
j samband med Båtens Dag. I'långa helger har regjonmedleminarna träffats och genomfört ninieskadrar, bl a-har nån besökt Flakfort. Tre Viggenseglare slog sig ihop
och genomförde en semestersegling tjll Blekinges skärgård. Från.regionen kommer
också årets vinnare av medleäsväivningstävlinaen, sjäjvaste regiononrbudet Erik

KaDDsealinqskonnitt6n har plänerat årets Vjggenserie samt fortlöpande informeröt
orr resu'llat n.n. i Viggelblaoe!. vid vårens sista l'lasavarvsträff ,
redoq.jorde kappseqlingslomr'trÖI för de i Viggenserier ingående seglingarna soTt \

Palsund.

.;:ii";"', LidjnqS
Vegas Höstriirmiit""itup Zg-:0 augusti, SegelDåtens Dag 5-6 seo{enber, Sshöidounl'1
är
1""åiti ii-il september,- Vss Inbitdringsseqling. Kdppseglarnas
kiiiirastersrapei ((t4) vil(et anoidnades i sarbardned Trälsocie!y av I\a/holms
i<.ppi"qji"qtsättsläp.'Vinnare blev favorittippade Nisse Tidner i 282 Galateå'
tå';;;;a ti;is kom iomas Berggren med 643 Bacill och på tredje c-0 car]sson aed

Vjggar
I regjon Västkusten har man som vanligt träffats ett par gånger' Regionens
Vidare delnar äeltaqit i s k tisdågsregatlor (LiS) a1o'dnade äv Lålgedrags-SS
'l248 rllen placerade
låo int. iina"" än l2 vi;qar-i Tiörn Ru;t. custav 0lovsson 1
visat att
verkligen
har
plats.
på
västkLrstseglarna
hedrandÄ-5:e
rnycket
sii
en

r"åi"riu""å

I viggense'ien ingicl'fijlJande l'apDqunt lb maj, Ö'nö Ru.rt 23 mai, Gädd'sregaltan 6-7 iuni'

nlooi"å" å. vii<ti6astä |apPseglingsregle'na.

245 Fortuna.
6

.legi

on Våstkusten

Viggen kan nå framgång

i

LYs.

Reg

ion Hanöbukien

Reportage från
Viggendagen

2l mars träffades besättningarna på nio Vrgga' hemma hos fåmilien Tijrnkvist'
Vilu"u jnoianua"s en familjekappsegl in9 HdlleviL-Nanb samt en uteträff på Tiärö'
Den

Från övriga regioner

ii. iiviig

""qion..är alla
hl;det

finns inget att rapportera' Styrelsen.känner.til'l att vissa
Bättringl Vj99en-

uerLsaml'ei men saknår närflare infornration

medlemnars intorma!ions\aral

Ärets Viggendag avhölls den 21 november.
Som vanligt var det en späckad dag rned
program från 13 - 01.

Samköp

(
Under verksamhetsåret har såmkdp anordnats avseende segel från Strömbergs segethar
regionalt
Region
öresund
Tempus
AB
Svenska
från
rilåii Äg t*t brandsläckare
sarköpr snabb'ev.

Ei!c!!r!s-9Lr9
-

dagordning eller mot utlysande av mötet.
Till ordförande resp sekreterare för mötet
valdes klubbens ordinarie dito.

)
\
)

Under verksåmhetsåret har två eskaderseglingar arrangerats' "Skargårds-eskadern"

och "Go!la'rd Runt

Dagen började med arsmötesförhandlingar. Inga invändningar faDns mot föreslagen

eskadern".

Verksamhets" och rcvisionsberättelsema

qicks igenom och den sittande styrelsen

/

evilj ades ansvarsfrihet.
P g a det ökande kostnadsläget är klub-

ben nödsakad

K'li ntehamn och

för

med 10 kr

eskaderfest i Lickershamn delades eskadern
sig tog s'ig genom tät dinna ti ll fastlandet'

i olika

till

70 kr/år. Denna

var det dags att välja ny ordförande och
styrelse för det kommande verksamhetsåret. Ordförande och någaa st5relseledamöter har fallit för ftestelsen att byta upp
sig till jätte-viggar och diirmed bjuder seden
Så

att

de l?imnar styrelsen.

På sidan 2 finns en presentation av

Viggenklubbens styrelse och vissa kom-

naturligtvis Visby.

tfter

att höja

medlemsavgiften
höjning ansågs
tydligen hovsam eftersom inga protester
höjdes från de qa ?5 årsmötesdeltågarna.

den två veckor lån9a
"Skärqårds-eskadern" samlade inte mindre än 20 båtar till
i en !tprä9lad inner."liuir"n-i iiåclnolms skärqård. Seglingen var !ppdelad
.ii.ii'i.a"r n;h en vttersrårqårasaå1. Etrer sörl ing de- 28 JLni på Träs\ö-S!orö
norrui via nat:onalpa'Le' Än9.ö forb'Spillersboda ocn 'eja1,
"iir,'i.oiiir"n
i.non-v;taoo ianal ocn så srå'ringom rill Gr'isleharn ocl 0'eg'Jnd' Där vidtog
iitåi.riioå"Jiaerun med besöl på bl a Arholma, Hun!'nelskären vid söderarm, svenska
'Hil;.;;-;h eiiiriqa. rstaae.n åvslutades med sedvanligö festlisheler på Hallskär'
l2 juli på Nuvudskär
"Gotland Runt-eskadern", bestående äv l2 båtar sanlades den
rii"'"it ": två veckor runda Gotland- Efter överseglingen till Lautershorn besöktes
ierösund'.5möien, Katthömmarsvik och Ronehamn På Gotlands östsida' Därefter runt
iäi".i."'titi'er;stvik. Via ett ordentligt besök på Stora Kår1sö gick färden till

mittöer. De som ej finns på sid 2 är:
Revisorer:
Kettil Gentle

mindre grupper som var

Bo Hjertstrand

Revisorssuppleanter: Karl-Erik Ahlborg
AlI mänt

i

l'laxholm av den

Åtaärder har vidtaqjts för transport till Biörnham'rarsvarvet
io tiff Vioo"n s6r Xarlsl'ronavårvet s är<! \lubben l.1te''rationell
komner

att siåra för sartliga \ostråoer.

Valnämnd:

AssLröns I
\

"a"arrrit"n-iu"iio"
kL.serna ha" varit Beng! Jörnsredt
vid
Styrel sen den

Karl

Eri k Ahl borg

Karin

I

l6

Skog'lund

på Ho.zon 5al ls.

1

november 'l98l

Lars

Berg

Tomes Berggren

Sti

!

oberg

Karin Skoglund

Motioner fanns det inga så den punkten
var raskt avklarad.
Önskernål framfördes

att klubben skall
till däcksform och
. 'itningsarkiv från Albin Marin, eflersom
verka för att få tillgång

(
I ngemar Lj ndgren

Tomas Berggren

(

Underverksamhetsåretharensege]vårdskufsochenkappseglingsk!rsanordnats.Se!el-l
I
20 delragarÄ och kaopseglings{ursel lelö 30 deltagare Lärare

Gösta Barrling
Karl-Erik Ahlborg

<rovformen nu är på plals på Bj<irnhammarsvarvet.

Avtackades

Årsmötet avslutades med att nye ordföranden avtackade Karl-Erik Ahlborg för
alla de insatser som han gjort för klubben
under sin tid som ordförande. Som minne

fick han en trämodell av sin Jättevigg {han
har redan en av sig Vigg).
Så var själva årsmötesförhandlingarna
Lill ända och dagens föreläsare rog vid.
Väder och vind

Meterolog Martin William-Ohlsson gav
tilrmes lektion om vindar, Iuftshömar, moln, sjöbris, åskvåder m m.
oss en

Så vi fick till exempel lärå oss att runt
ett lågtryck så har vi en rnotsolsspiral medan det runt ett högtryck snurrar medsols

c

(högtryck - högervarv).

Sjöbris

Den över land uppvärmda luftpelaren
dras u! vertikalL och sälter igång en sLrdm.

ning som gör art luf! från havel sugs in
mot land (=sjöbris). I yttersta havsbandet
börjar den klockan 8 och sedan vandrar den
innåt land och wider sigmedurs.
I stockholms skärgåld har den vid 12tiden nått Vaxholm och vid 14 passerar den
Drottningholm och kan i bästa fall på kvällen nå in till Enköping och Västerås.
På molnen kan man se en markant kant
där gränsen till sjöbris går.
Molnen är till god hjälp även till att förutspå andra vädertyper än sjöbris, så t ex:
FJÄDERMOLN, s k höga moln 8 km ovanför oss, som är lite spddda innebär lint väder. Fjädermoln med laökta tofsar, s k skidspetsar, kommq ftamför ett oväder (en
front), och rnan kan då räkna med regn om
cirka 8-10 timmar. Ju närmare en front ju
kraftigare moln blir det.

r6F\
--@\ t-j

L_'j)

CUMULUS, även kallade stackmoln eller
vackert-vädermoln, kan möjligtvis ge någon
vindpust. De kan också växa upp mer och
mer. Så Linge topparna ser ut som blomkåls-

hur.uden så kan man vara lugn, men när

topparna börjar att ryka och anta erl städliknande form är det risk för regn. Rykandet
innebär att det är is i molnet. Under ett
sådaot åskmoln kan det bli mycket växlande vindar.
Dels fallvindar från centtum av molnet
och dels uppvindar i motsatt dktning. Mellan dessa vindar kan det bildas en rotor.
Rotoln kan normalt ge vindar på 10-12 m/s,
rnen kan i speciella fall komma upp till 2025 m/s och vara i upp till20 minuter.

Visst kan vi få en TROMB i våra farvatten men de blir inte så energirika som
tromberna i USA. Oftast orkar den inte
lyfla en båt. Trombetn varar cirka 5 minu.
ter och börj ar uppiftån och går neråt.
POLARFRONT MED LÄGTRYCK

Proflleo

Skärgårdseskadern inledde och det vrsa'

des ljuvliga stillbilder och hårliga filmer
ftån Stockholms otroligt vackra skärgärd.
Till bilderna fick vi trevtga kornmentare!
och berättelser ftåo eskadern.

Eftermiddagens mastiga program

av_

slutades med stillbilder och film från Got'
landseskadern. Ute blåste en kraftig höststorm och alla dessa seglingsbilder gjorde
att man ansattes av en oerhörd längtan
till värmen ochsommaren.
(
Middag och prisutdelning

Klockan 19 serverades middag Jör ca 80
glada Viggenseglare. Kvällens hedersgäster

var Erik och Bodil Palsund frän Malrnö.

Erik åir regionombud för region Oresun(
och har på

ett år byggt upp den Lill en verk-

Iigt livaktig region. Erik vann vår tävling
om bäste medlemsvärvare.

*"ttr".* \

/1;arnrr'n'ined
Elter frontpassagen kommer vackert väder.

När vi avätit middagen och sjungit våra
speciella viggenvisor var det dags för pris-

utd€lning

i

stockholmsregionens Viggen'

serle.

För den intresserade rekommenderas
William-Ohlssons bok "Väder till sjöss",
som ger bra handledning.

Helt outstanding var i år Nisse Tidner i
282 Galatea, han har !'unnit alla seglingar
som han ställt upp i. Bästa tjej-seglare blev
Ulla-Britt Ahlborg. Som vanligt efterlyser
vi fl er tjejbesättningar.
Dansen Lräddes i mysiga kdllarvalv och även
under kvällen visades seglingsbi.lder - denng
gång frän Göt-a kanal m m.
t
Kl I var denna Viggendagen slut och vi

Paus i programmet

Så var det dags för kafle och lite mellan'
snack. Det är roligt att träffa folk på land.
För de flesta var det ju några månader se'
dan vi sågs ute i skärgården.

Sommarens eskadrar

Nästa programpunkt var den alltid lika
uppskattade redogörelsen för sommatens
eskadrar.
10

summerar många glada och positiva min'
nen, Så vi ses igen om ett år och Ni som
inte var med bör ta skadan igen och sikta in
er på att gå nästa år, så att Ni inte en gång
till missar denna trevliga dag.

(

(.

Jag heter Solveig Olovsson och är nybliven
sekreterare i Viggenklubben. Ett uppdrag
som det känns stimulerånde att få ta itu
med, eftersom jag vet att jag kommer att
få träffa många trevliga och intressanta
.änniskor.
Min arbetsplats är Svenska kommunförbun"
det, som är ett gemensamt intresse- och
serviceorgan för landets 2?9 p mfukommuner. Där jobbar jag rned kommunernas
personaladminishativa informationssystem

'PAI).

Under sommarhalvåret tillbdngar jag större delen av min tritid i Vigg 123 tillsammans med Hans.
Vi ha! deltagit i två eskadrar, Gotlandseskadem 1979 och Skärgardseskadem 1981
och ser redan fram emot nästa.

Erika Hummerhielm, ny kassör efter Karin
Skoglund.
E{ter många år med motorbåt tillsam-

mans med segelkunniga och -älskande Nils

till hyrd segelbåt av olika
typer under flera somrar.
Tjusdngen i det ljudlösa glidandet i vattnet, vågornas kluckande mot skrovet gav
en skön känsla av välbefinnande.
Så småningom övergick osäkerheten vid
krängning och grov sjö till en viss vana.
Aven om man vid hårt väder och regn undrar vad man egenlligen gett sej in i. övetväger de skön stunderna i en stilla hamn
med solnedgång i havet, de salta baden, de
fina naturupplevelser med skärgårdens vatogs språnget

rierande flora, fauna och mineraler ändå
tveksamheten.
Tack vare Viggenklubben och dess medlemmars fina stöd kanske det blir en skaplig
seglare även av mej.

Regloaal
cVastsrtås
Sven-Olov Friman
Barkö Bygata ?9E, ?25 90 Västerås
Tel.021-525 50

StocbLo0n'r
Utfiird på hfurgfiirdsskridsko
Är Du bosatt i Stockholmsregionen och
intresserad av långfärdsskridsko?
Kånske kornmer vi i Viggenklubbens re{
någon gemensam. läll skridskö.
f_ärd på de vatten vi seglåde på i somras.
Ar Du intresserad av detta. kontakta:
Ingemar Lindgren, Vigg 53, tel08-758 31 99.

alt ordna

CVristbusten
Gunnar Malmberg

Floravägen ?C, 437 00 Lindome
Tel.031-?6 11 29

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg

VIGGENTRÄFFAR

TeI.0456-14? 11

Viggenträffar - före detta Wasavarvsträffar vintern och våren 1982.
P g a arrendatorbyte på Wasavarvets

?K.al,nan

Karl Gerdehag

Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar
Tel. 0480-?39 59

därför fdr "VIGCENTRAFFAR
sättningen.

i
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fort-

Vår nya lokal ligger på universitetsområ-

Ulf Karlshöm

Det tu mycket enkelt att åka tunnelbana dit, när man kommer upp ur tunnel
banan är det hålla lite til höger och gå till
ett grått hus, c:a 150 meter.

\:

det i Frescati, nordost om Stockholm.
'

ö,tesund

Erik Palsund

Alggatan 24B, 216 13 Malmö
Tel.040-16 09 73

LV0n0[n
Rune

-:-:

restaurang har vi sett oss t\,'lrgra att finna
en ny lokal för våra träffar. Vi kallar dem

gatrue
Tel.026-1016 17

x' E.-=-\
.r l....-

(

Sanobubtern

Soböksgatan 10,802 30 Gävle

Karta över
universitetsområdet

Wiklund

Furuvägen 1?, 542 00 Mariestad
Tel. 0401-188 63

.,AJo,td ooh Ostgötabusten

Lokalen som vi får låna är en restaurang
som kommer att servera kaffe, te och läsk
med tilltugg. För dem som önskar serveras

(
även en varmräLL.
Först"a Viggenträffen blir ONSDAGEN
20 JANUARI 1982. ResLaurangen är öppen

*
*
*
*

2. BLons Hus

3.

5.

,l''-',

"i""..

6.

2s

$ :iåo i: x-F\

liIfE'f

(

x

från 18.30 och programmet bödar 19.00.
Temat för den första kvällen blir
NÖD
Vi har täokt ha genomgångar om bl
* första hjälpen

,j'

";./

1. Arrhcniuslab.ratoriet

Keiiska ö\'iingslåbota-

9.

it
^-1.

a

(

praktisk förbandsläggdng

mun-mot-mun metoden (med docka)
hur få upp nödställda i båten
specieUa tips för Viggen

Välkomna!

Sij,lrr l.irlhu q-

(

Lbor. nr. /f ct/a,.J4, ,fla,hbz,z b'////64h7ef
kloclan 19oo'
I februall bLlr treffea det! 24t 6å
boke redsll tru alea alage! 1 eloanacka['

Y1 SES dcn 20 lanuarl

Del var ljust u[e, mitt på dagen och Va.{

Eskader -82

Kappseglingskommitren dnskar alla medlemmar eft Gott Nytr Ar. Inför årels säsong
ska.ll vi bl a diskutera någon form av gastbank, introduktionsseglidg och spinnakerfii
klass.
Vi hoppas så snart som möjligt kunna
-eaentera årets serie.

Nu är det dags att planera för 1982 års

Till att börja med skall vi fram till säsongsstarten presentera så många regler vi
hinner med. Vi vill dock rekommendera alla
inlresserade atL skaffa boken 'KappsegIingsregler" av Eric Twiname tutgiven av
Spekha).

holmatens vågor kähdes som en smekningf.
längtan efter våren blev stor.
Efter trevlig samvaro med god mat, film
och prat var det dags för hemfärd i sena
kvällstimmen.

Mörkret verkad€ kornpakt. Ändå fanns

Kappsegling

d(

-abord och styrbord
Båt som seglar för babords halsar håller
undan för båt som seglar för styrbords

ju ljus överallt. Stormlyktan stod i fören.

Där kom en Finlandsbåt - inga problem.
Men vad nu - alla dessa !öda lyktor på vå!
styrbordssida? Jasså, Vaxholmare på hemväg. Bäst att ta det luglt. Så svårt det var
att se var ljusen kom ifrån. När väl alla
båtar passerat var det väl fritt fuam att

halsar {reeel36l.

-l

\*

eskadrar!

Viggenklubbens stockholmsrcgion har
under somrarna anordnat eskaderseglingar,
som ni har läst om i föregående klubbmeddelanden. Vi som har varit med kan
verk)igen rekommendera denda form av
"grupp-segLing".
Inom styrelsen har det bildats en eskaderkommitte och vi viU ha förslag till sommatens eskadrar.

STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD?

oo{ot$t

korsa farleden?

Allhelgonadag
Vaxholmare, Vaxholmare - Är det så här
det ser ut på sjön en kväll i november.
Vi voro några Viggenklubbare som inte
råkats på länge och bestämde oss för att
återuppliva den fina Viggenandan.

Det blev "Viggenväder". Efter allt regnande en frisk regnfri dag. Frågan återstod
- hur tar man sej till Lövbergaviken på

Det kändes osäkelt,ljusen på land - stod de
verkligen stilla - och där kommer det inte
en babordslanterna till från Vaxholmshållet? Hur stor var båten och vilken fart hade

.,

den? Skulle vi hinna över?

Vår babordssida verkade "ren". Den kom
snabbare än vi väntat, en liten lastångare.
Men nu - nu var det väl fritt. Fullt pådrag
på snurran och nära inpå land.
Stopp - en mölk skugga föröver - puh bara några svanar som ligger och vilar på
vattnet. Där ä! hemmahamnen. En erfarenhet rikare kändes det sott att lässa till.

(

Viss 659

Minnesregel: "Gröna sidan upp". När båten
lutar åt det håilet så att den gröna lanternan
är högst).

.
\

E \--./

i

"4",.bp DANMARK? ss
hr,a,Nb" !v,

När två bårar seglar för dikt bidevind fdr
mma halsar och lovarlsbåLen (närmast
viodell) inte seglar lika högt som läbäten
skall lovartsbåten hålla undan. (Regel 37.1)

Hör av dig med förslag

till Lars Lundin

som är sammankallande i eskaderkommitt6n. Han har tel.08-774 8? 35.
De övliga som irlgfu är:
Tomas Berggren

Filippa

framme.

ärSEE
s\ -82 /2 z

Lovart och lä

Värmdölandet ntu man bor på Lidingö och
båten ligger väl inpackad på land?

- flipperjollen förstås, den skall
nog kunna gå även på hösten. Ner i sjön
med dej och snabbt som vinden voro vi

'vorr"n,

Randisbåtärden
båi som har fel eller

Lars Ulne
Esko Korhonen

ska våia i våra exempel!

Lägg märke till i exempel 4 att båda är babordsbåtar lse storsegel). Annars gäller regel36 (exempel2). Vi fortsätter i nästa nr,

c/o

VIGGENKLUBBEN

Nya medlemmar
9?

Göran Peterson

116 50

STOCKHOLM

HAR DU SÄLT DIN VIGG?
Du som bytt bort din Vigg, och nu seglar
något stöIle, du vet väl att du är välkommen att vara kvar i Viggenklubben trots
att du inte seglar Vigg.

Karlskrona

813 Tommy Lindblom Södedälje
816 RolfJacobson
Pa!tille

1088 Svante Boberg
1095 LeifNordstrand

Olovsson

Wollmar Yxkullsgatan 40I tr

Göteborg
Norsborg

Enligt stadgama är Viggenklubben
för alla som vill främja klubbens

11788 Carola Håkaosson Johanneshov

öppen

1252 Håkan Borg
1259 Bo Lindahl

må1.

Uppsala

Nättraby

...Till Salu..o
ALBIN VIGGEN

1975

Jättefin. Storsegel, fock,

standardgenua,
spinnaker, bomtält, sprayhood, bomkapell,
Johnson 6Hk, Optimuskök (2-låg), kompass,

t.

t.

2.

A

4.

6.

a.

ä

sumlogg, balteri. bord. pulpits. mantåg.
pldtt, dragg. badstege, windex.

Pris:48.000,-

Tel. 0760-852 55 (kvällstid)

i östersjön
(t-

Naturreservat
2, Vindriktning
3.

Att förtöJå

1-.

Sjöhärke
Nddvändiet

Ni glömmer väl inte att köpa
klubbens varor?
Klubbvimpel.

tl11 sjöss och t'ijr

en segfare kunna
6. Hår autid fri väg
7. Segeltävline

TekniskaTips.........,............ 60,ellerslyckpris...... ................. 2,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,
Strykmärken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klubbdekaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,
Klassreg)er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,5.-

Enklast är det att sätta in beloppet på
klubbens postgirokonto nr 40 ?3 05 - 2 och
ange namn, adress och båtnummer och vad
Du vill ha.

med

8. [M

för

l"långa

Få

Västkusten

VlCe

ostkustseBlsres nål

10. Pp-verksr laTdTll<lnlngen

E.

