NR 1I,/12 NOVEMBER.DECEMBER 1982

Viggenseglare
efterlyses!
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viggenklubben heter den förening

vill samla lancicts Yiggenseglare. lilubbens {i00 nredlenrnrar ut.
gör h:ilitrn av landet: liarlsl;rcr:,,asonr

och -\lbin\igger.seglare. Iilubber:
efterllser nu dc:: anclra lriilften av
dcssa. Genonr si:r ticlning och re'
gionala alitivittter utbytcr med.
lenrmarna erfarcnheter oclr de kar
dcssutonr fdrsailira sina biltar i Ilat-

organisationemas egen f örsiiliring
till l:rga priscr.

Intresserad'l Sliriv en rad till
\riggenklubben c/o Olovsson,
\\'ollmar Yxkullsgatan J0'. I ltj 50
Stockholm så får du veta mera.

O Märkesklubbar
l'icgcnktubbt,n h tr rcdln 6{It
medlcnrnlar och egen lidning.

Nva mer.llemnrar tas emot

c/()

Olovsson. \\'ollntar Yrkullseatan.l{). I l6 50 Stockholnr

Viggenseglare
efterlyses!
f] Viggenklubben heler den förenioo som vil sam a landets Vto3eÄsigtare Klubbens 600 me6-

lemmar utgör halflen av landet\
Karlskrona- och Alb n-V gcenseo-

lare. Klubben efterl)iser nu den
andra halften av dessa. Inlresse,
rad? Skfiv en rad tl Vggenklubben, c c Olovsson. \\lollmar Yx-

kullsgalal 40 116 50 Slcckhotm.
sa far du vela mer

Detryktas
ått Viggenklubben. som f n består av ca

600
medlem,mar, efterlyser fler Viggeniigare. Intresserade kan vända sig till Viggenkl-ubben, c/o
Olovsson, Wollmar Yxkqllsg;ån 40, 116 50

Stockholrn-
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I t6 50 Stockholm
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Samt:
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SKEPPOHOJ !

N
Hej Viggenvänner!

f] enessrore . nnESSTopp . pR.Essropp
N
l\ Visgenklubben har fåft n\ ordförande........
[\ På årsrndtet 20 november \aldes Lars Ulne,
N Vige 646, rill ny ordförande fdr klubben.
fi Vi önskar honom Lycka rill med arberer i

för mig att skriva för sista
idenna spalt. För mig har del gågna
året vadt mycket händelserikt och givande.
Men jag länker ändå avslula med några
tankar om varför viggenseglare bör vara med t..i klubben. I nästa nummer av tjdningen lomSå är det dags

gängen

Ledamoti Lars Lundin
crundstigen 8, l4l 4l Huddinge
Tel. 08-774 87 35

Tidningsklippen ur båttidningqr utgivna un-

(

iViggenklubben.
f! mer en pre"entaLion av nye ordföranden samr
Naf man air ute och seglar bland andra bå- l\ en rafJporr från årsmötet.
tar, antingen det är kappsegling eller det ?ir N
vanlig segling, och seglar förbi någon eller N MEDLEMSAVGTFTEN 1983
blir omseglad kan man alltid skylla på LYSf{ På viggenklubbens årsmöre beslöts arr medtal, stora genuer och sånt. Men när man seN lemsavgifren lör l98l sla vara oförzindrar 70
glar med andra Viggar som har samma segel
fl kronor. Med della nummer av Viggenbladel
måste det bero på något annat. Det är då l\
medfcilier ett inbetalninsskort.
på
varför,
man har chans att försöka ta reda
Medlemsavgiften skä vara betald senast
t\
om det är riggen, skotningen eller något an3l december 1982. fack vare alr ViggenklubN
gör
något.
Detta
att
nat. Det är då du lär dig
ben unde, I982 har fålr många flerirya meddet är läorikt med eskadersegling och med f{ lemmar än vad klubben räknal med samt alt
[\
tävlingar med andra viggar. Här tycker jag
klubbens varor. speciellt lekniska 1ips. sålr
att klubben har en viktig uppgift i samman- N mycket bra kan medlemsavgiflen, lrots e
f..l
föra viggenseglare.
frl allmant fördyrat kostnadsläge bibehållas, 70
Det är ju naturligtvis också så att det är
N kronor per år.
lättare att lå ihop viggenseglare till träffar,
seglingar m m ide större orterna, I mindre N
orter med bara enstaka viggar är det med de
andra seglarna iklubbhamnen som samhörigheten ?ir störst. Men med hjälp av matrikel
kan man ju i alla lall komma i kontakt med l\

N
N

andra viggenseglare och kanske göra en helgsegling mot samma mål eller komma överens
forts sid 15

N

El önskas

cod Jut
och

Gott Nytt
alla

Ar
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Viggenträffar

VE RX S AMH E T S B E RÄ T TEL S E

Isbrytarbesök
Onsdagen den l9 januari 1983 har vi vår första Viggenträff för året. Då får vi gå ombord

Qau0e

UlfKarlström
Solröksgatan 10, 802 30 Gävle
Tel. 026-10 16 17

?Ko0r^ar,

Karl Gerdehag

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

på en isbrFare och titta. under förulsällning r'
I
alt det finns någon kvar iStockholm.
Men det hoppas vi eftersom det inte har
varit någon slörre anlydan lill vinter ännu.
Samlingplats blir Stadsgärdskajen mellan Vikinglinjens och Prinsessans terminaler. Tid
kl 18.45. OBS tiden, alltså samling en kvart (
tidigare än vanligt.

(
Stt,re lsen för Viggenklubben får härned avqe följande verks amhetsber ätte l se f ör: tiden 1 981-1 1 - 0 1 - - 1 9 8 2 - 1 0 - 3 1 .

Styrelse

Lars Berg

Tngemar Lindgren

(

solveig olovsson
Erika Humerhielin
Slefan Eckardt
Lars Lundin

Övriga Viggenträffar under våren iir planerade till följande dagaf: 16/2, 16/3 och 20/4.
Boka dessa dagar redan nu.

Teknisk

tHanobubten

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
Tel.0456-14? 11

ings-

cUasto,tås
Sven-Olov Friman
Barkrö Bygata 79E, 725 90 Västerås
Tel. 021-525 50

l<lassnännd

o.oTillSalu...
Ni glömmer väl inte att köPa(

cUristbusten

klubbens varor?

Gunnar Malmberg
Floravägen ?C, 43? 00 Lindome
TeI.031"?6 ll29

TekniskaTips.......... . .... .60'.... 2'eller styckpris
...... -40.-,
Klubbvimpel
........ . 5'- \
Strykmdrken

Klubbdekaler.
Klassregler.

O,tesund

Erik Palsund
Alggatan 248,216
Tel.040-16 09 ?3

4

13

Malmo

.

Jan Wallnark
carl-O1ov carlsson

såmanka l1anCe

Stefan Eckardt
Bo Görånsson

Karl-Er lk Ählborg
Ärne Ärvidsson

sarmankallande

Xär1-Erik Ahlborg

sanLnankal l a.de

Tomas Berggren

Karin skogtund
Bo Hjertstränal

Kettil Jentler
Karl-Erik Ählborg
cösta Barrling

(

.... 5'-

och ange namn, adress och båtnummer
och vad Du vill ha.

ils rin.,!nerhieln

cunnar Tidner

15.-

Enklast är det att sätia in beloppet på
klubbens postgirokonto nr 40 73 05 - 2

såmankallarde

Tngmar Holmström

(
valberedning

.

Ingemår Lindg-ren

N

Kappsegl
komrn i tt6

ledamot

Hans Olovsson

Ludlriq Eackes
Bengt-Olov Ekström

kommittE

KASSöREN VÄDJAR....
När ni betalar årsavgiften för 1983, var snälla
och fyll i båtnummet och nqmn och adress.
Spar kvittot från inbetalningen. Ni som blivit
medlemmar efter den I oktober 1982 behöver
inte erlägga ny avgift för 1983.

kassör

ledamot titllka
klubbinästare
suppleant
suppleant

Esko Xor:honen

ooOoo

ordförande
v ordförande

Redakt

ion

Ulla-Britt

Ahl.borg

Marianne Palmkvist Berg

suppleant
1e ent

srpp

3

11.-dersl adJriöter

Por Brohäll

Styrelscn föresrår att 15 000 l,,ro.or ö\'erfijr:s till er disI]osl
tionsfond, som skatl disponerns för 1ångsiktiga invcstcrinEar
efter årsmötets bcslut. Reslerånde belopp. kr 14 592:03,
bal anseras i ny räkning.

Ä11an cardelius

Ingnar Holnströn
Harald Ä-son lloberg
cunnar. Tidner

St ändi

g

a

ledamöter

Viggenbl adet

Häns Bj örkman
Bo Hjertstrand

sven-oIov Friman
Xarl Gerdehag
Phllip Håkansson
Ulf Aarlslr:ön
cunnar Malmberg
Erik PalsDnd
Rune Wiklund

Under verksanhetsåret har 10 klubbnLeddetanden utsänts tilt
nedlemmarna. Ännonser. och neddelanden har kostnadsfritt kunnat

Region Västerås
Fegion Xalnar

Fegion Hånöbukten
Feg1on Gävle

införas av klubjrmedlenwär. BevaliniDg och rapporte!1ng har skett
från viggenträffär och st)'relser.öten av k l ubirredak törern a .
Viqgenbladet har innehå111t bl a fråqespalt med hivudsakligen
tekniska frågor, redogörelser för klubbens estadrar, kappseglingsregler och resultat från kdppseglingar, relerat från
r.egionala aktiviteter samt bärnsidor. Tryckningen av Vi99enbladet har utförts av li-Tr:yck AB i Stockholm.

I

Feqron vä stkusten I
Region öresund
Region vänern

Tekniskä komnitt6n

(

Iåse"@

a
\

i
Ililitärhögskolans lokå1er vid Va1ha1lawägen i Stockholm. Prosranmet, son läckte dagen och kvä]]en frå. kl 13.00 till 01.00,
var som wanligt späckat med intressanta och lrevligd inslag.
Efter årsnLötesförhandtingarna följde ett föredrag on Väder till
slöss av n,eteorolog Uartin ttilliam-Ohlsson.
Vigsendagen Cen 2T november 1981 hölls traditionsenligi

Tekniska kommilt6n har ansvarat för frågespalten i viqqenbladet

och bl å svarät på frågor om trailer,

familjespinnaker och
segelföring vid olika vindstyrkor. lionnitt6n bar n,edverlat wid
Stockholmsregionens träffar om vårr!si.ingsarbeten och trimning av rigg.
I övriqt har Tekniska kor.mittEn bistått ned råd i diverse
tekniska frågor såsom ruffluckor, riqq, 1ånternor m n.

Där:efter följde en redovisninq av 1981 års eskadrar, b)'iesnarknad, utställning samt slutligen kl 19.00 - 01.00 middag med
dans för ca 80 personer i de viikalkäCe källarvalven. Under
middagen för:rättades prisutdelnlnq för Vigqenserien och Xlassmäslerskapet,

Klassnännden
De klassbestätu'nelser som fastställdes

av Svenska seglarförbundet 1979-11-30 finns till försätjning till de medlerunar som
så önskar. Under verksamhetsåret har inget förslag tj11 revidering av bestänrnetserna framförts. Detta har: gjort att klassnämnden under året inte har häft anledning att sanmanträda.

Styre lsesanmanträden

Under verksamhetsåret har styrelsen hålIit
saruranträden.

'10

Teknlska konmrtt6n har haft sex sannanträden. Koruritt€n har
sam,ranställt fem Tekniska tips, son har utsänts ti1l nedlenmarna tillsanmans med viggenbladet.

protokollförCa

Yedlenr,.nar

Kapps€91 ing skoruri

Artalet nedlerunar var vid ver.l..sarLhetså.ets s1,rt 625 not före9ående år 590.

Kappse-o

En efterlysning

av viqgenägare har kostnadsfritt

var.it införd
i ett änta1 båttidninEar, vilke-! resulterat i cä 25 n]'a med-

Rekr-yteringsbroschyren har omarbelats och tryckts i ca 2
exemplar för utdelning ti11 presumtiva

(

(

000

(

Iiedlemsmatrikeln har trl,ckts i en upplaqa av ca rso .'...pru'
och under juni nånad distribuerats till klubbens nedle:r.:ar sdn-!
ti11 nya nedlemrnär i samband med medlensskapets

(

l ingsk onini t t6n har u::der året haft fyra sanrn.niräden,
planerat årets vigqe.serle och infört gastbank, nyit räknesystem, viggenledare och splnnakerfr.i klass samt forttöpande
informerat medlen'rLarna on resultat n m i Viggenblådet. På
viggenträffen i mars presenierades årets viqgenserie och
visades fitm från Ärierican Cup.

I årets viggenserie ingick följande kappseglingar: Lidlngö
Runt, ornö Runt, SxK 24-tinr'llarsseqling, Kräftköret, Klassmästerskapet, Segelbåtens dag, Vegas höstregatta och \tikiisarnas inb j udn ingssegl ing.
Klassmästerskapet arranserädes även i år av liaxholns leppseE
tingssäl1skap. Vinnare blev Nisse Tidner i viqg 282. På andra
plats kom 1248 custaf Olofsson och på tredje plats 643 romas
Berqgren.

Klubbens elionomi är 9od. Rcdovisni n9 återii rs i
tat- och br l3nsr;jkn i)-,9. ri:d I etrsa\'gillen har varit

sepå

r:t

r:e su

1-

tt6n

4

5

Rcsul

tatet i viggenserien blev:

REG]ON öRESUND

f
2
3
4
5
5

178 stefan Eckardt
245 carrl-O\of Carlsson
662 Jan Lidman
53 Ingemar Lindgren

öresDndsr:egionen har: haft två fester och en regionträff. Varje
tisdag under seg I ings säsongen har. de haft kappseglin-oar och
under pinqsthelgen hade de en eskaalersegling ti11 Barsebäck.

i

282 Nisse Tidner

534 Per-Otto walter

Kurser har anordnats on plastarbe',en och kappseglinqsregler.

Klubbnöten ocb famil jeträffar

Försäkring

REGION STOCKHOI-M

I Stockholmsregionen har fem träffar ägt rum på sunas restau- (
rang i Frescati och en uteträff hos Näsbyvikens båtsåltskapVid uteträffen alemonstrer:ades trimning av rigg och seget.
Vårens inneträffar har b1 a behandlat vad man gör i otika nödsituationer, segling i ytterskärEården, tips inför vårrustningen, kappsegting och presentation av årets eskadrar. Vid
höstträffen rapporterades från kappseglinqen Gotland Runt sent/
från Scampieskadern til] Bornhotm, som ti]l övervägande del
t
bestod av storviggar..
vialare har följande skärg årdsträ f får arranserats: pinqstträff
vid Skoqsskär och Sandhamn, rnidsommarlräff vjd Lådnaftaden
och augustirräfF i \dgoleonvjken på ågnö.

(

Försäkringsavgifterna i Båtorg an i sat ionernas egen försäkring
har kunnat hållas på sånuna 1å9a nivå även i år, dvs 198 kr
för innehavare av förärbevis e1ler skepparexa"]en, 247 kr för
övriqa.
Viggenshopen
Sanköp har gjorts med båtsportkort,

(

Eskåderseqling
Under verksamhetsåret har lvå

där: man bl a tittade

och åter. Besök gjordes bl a på Kökar, Jurmo och

vid alen ena träffeD
flrades besättningen på vi99 1248 för sina kappseqlingsfrangåpgar under 1981. Vid vårträffen diskuterades sonmarens segIingar, vilket resulteraile i Västkustens viggenserie i vitken
föIjande kappseglingar ingår: fyra risdagsseglingar, Vårknatren,
Tillfartssegling
tilI Tjörn Rur,t, Tjör:n Runt och Hösrknalten.

I
2

Styrelsen den 1 november

/)

f)

(

äiti5'i::Ti:insen

ti1l rjörn Runt kom Gustär ororssoq även (

Jan Millbjer har deltagit i 15 kappseglingar med sin \,igg 1182
och dessutom gastat i andra båtar. Han ptacer:ade sig på 1:a

plats i Höstknalten och i både vår- och höstserien av tisdagssegl ingarna.

,- . < r-,*'

(

.(i,,,.

Tngemar Li ndEien
! 1'-

47-!, -

Er.ika Hurunerhielm

Tifl Tjörn Runt var däremot 17 viggar anmälda varäv 13 gick
i irål. Pörst av dem var 1248 cuslaf Olofsson, son placer:ade
sig på 16:e plats av 691 nålgående båtar,
1

!-:

1982

..,,,.,,,!,,1

'+',
Lårs Berg/
(

Sommarö.

Eskåderledningen bestoil av Tomås Berggren, Mats liob0strön],
Esko Korhonen, l,ars lundin och lars Ulne.

än en segting i Västkustens

1248 custaf olofsson
11a2 Jar. Mirlbjer

ingar arrangerats.

Hangöeskadern hade samlat 18 båtar som under närnare tie ve.kor
seglade genom den Å1ändska och rinska skär9ården ti11 Eangö

Region Västkusten har haft två tråffar.

viggenserie, Resultat:

skade rseg l

Eskaderledare var Xarl-Erik åhlborg,

på

REGlON VÄSTKUSTEN

Endast två viggar deltog i fler

e

I eskådern på Göta Kanal deltog tre båtar. UnCer den tre veckor
1ån9a eskadern, som slartade vid Xolnäsviken på ornö, gick
genonr kanalen tilf
Vänern och åter, hann man med 116 slussar.

REGION GÄVI,F

Gävleregionen har haft en vinterträff
en fifm från GotlanCseskadern.

vigqentröjor och r.uffluckor.

-- -r- .-'-
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VIGGENKLUBBEN

Hangö-eskadern fortsätter

19a2-1 1-18

Ps ,1) 73 05.2

Utdrag ur I170 SOLOLAS loggbok.
Lördag 1982-07-17. Vi vaknar ovanligt tjdigt
denna morgon. För första gången sedan star-

3O-!GET r 981

ten hörs ett avlägset åskmuller. Det är bäst att
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skynda på med morgondoppet. Kvickt i böljan, fika och sedan skepparmöte kI08.15.
Vi startar något tidigare för att i sällskap
med GALATEA gå över till Gullkrona och
köpa rökt flundra.
GALATEA, som hade bestäilningar frän
många andra, tömde nästan hela lagret av
flundra och torsk, nyfångade samma morgon
och härligt färskrökta och varma.

{
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911
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småningom efter kontakter per radio att ej gå
vidare till Västerlandet som planerat var utan

i5tällel ra narrhamn inärheren av Korpoström. GALATEA går löre och lodar i de
okända vatten, som ej heller fanns uppmätta
enligt sjökortet. Så sakteliga tar vi oss förbi

500
2rO

Granö och förtöjer vid ön Lohm, där vi lår
gått lä. Väderrapporeten talar om vindkantring och alternativa tilläggsplatser rekogno-

4A 25O

seras.

25

Strax efter tilläggningen lättar molnen och
solen rinar fram igen. Nägra lar elr dopp. Ön
vi hamnat på verkar mycket orörd. Den besöks nog inte ofta då den ligger inom omärkt

1942
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1 960.77
51
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Xl-ubbtldatDA

1O7.75

uatrlkel

,ssa(

Träffar

3

öYr1At

område. Vi har fått höra att det finns två
vargar på öarna vid Nagu-landet. De har gått
över på isen i vintras. Det känns d?irför extra
spännande när vi på ön får se en vildmink
springa ut ur sitt gömme under en stor sten.

74A.42

12 927.65

7

Den kommer helt nära många av oss.

611.O5

(
51 950. A/

(

Det är varmt igen och vi kan fira lördagskväll

i sittbrunnen med nyrökt flundra och rödvin.
Vi sitter sedan och tittar på vår reskamrat, en
spindel som tagit vår vindex till revir, Den
spinner flitigt denna ljuva sommarkväll. Man
kan just undra vad det betyder? Kanske det
blir mer oväder? Nej, vi beslutar oss att tro
på solen. Den har följt oss troget hittills. Imse
Bimse spinner bara för att fånga mat.

10

Bibbioch Losse

Stra\ efter starten av dagens segling kommer
regner. Vinden vrider runt i alla riktningar
och stundtals blir det bleke. Askbyar drar
över oss allt närmare och ibland blandas det
kraftiga ösregnet med hagel. Vi beslutar så

4A 2rO

rudaei

vinden tilltar ej. Nalten sånker sig över
den stilla viken och alla somnar småningom
efter en dag full av skiftande händelser och
växlande väderlek.

Vieg 55, S/Y Viggen frdn Helsing;fors

Foto: Solteig Olovsson

juli. Det blåser från sydväst
väst ca 5-8 m/s och solen värmer vårt
morgontrötta ansikte. Havet känns varmt
och vi tar ett morgondopp. Dagen bjuder på
kryss över Skiftet och Skepparmötsgänget ser
sammanbitel ul. Alla fdrbereder 5ig på en
lång dae då det blir minst 25'. Havet vredskas inte så en del blter från kryssfock till
standardgenua. Vi behåller det mindre förseglet och ser den ena efter den andra pas
Söndag den 18

till

sera,

Förtruppen försvinner ganska snart ur
sikte och kvar är vi som tar det lugnt. Vi ser
Ethel, Lamalo, Costa Jourtan, Solola och Fia
II. Vi hänger rned lint och är glada över leklionen \i fick ar Las.e. UlllåIarna stirrar vi
på, fast vi inte skulle, för vi villju så gärna få
dem an ligga fint. Undrar om skotpunkten
är rätt? Vi kryssar fram och tillbaka och alla
är på olika kryssben. Vi möts i sundet vid St
Ytterskär - Skräckskär innan vi ger oss ut på
det öppna havet som skiljer Finland och A11

På ön finns en kiosk med cafeteria, öppen 1022, dit vi skyndar oss för att köpa mjölk. Vi
är alla hungriga och när spagetti och köttfärssås står dukat så känns det som om det inte
fanns något godare. Vi gör en ny promenad
till kiosken. Vi passerar uthyrningsstugorna
som ligger tätt och det känns lite väl civiliserat. Vi har rådslag på berget, eftersom det är
liggedag imorgon, om vi ska stanna eller fortsätta. Det kostar 20 mark/dygn att ligga vid
bryggan och på det får man fiska hur mycket
man vill. Hur många vill fiska? Vi rösrar om:,
att sranna, atr gå tiil Sommarö eller art gå ertl
par distanser och försöka hitta en ny hamn.
Röstningen avgör aft vi gar till Sommarö

land. Vi faller av för mycket och Lamalo,
Ethel och Costa Jourtan drar ifrån. Fia II har
redan försvunnit ur sikte. Vi har ialla fall

är en perfekt hamn med massor av plats för
båtar och skyddat för alla vindar.

Caramio Mats o Matgareta
Holmströtn med barn + hund
Jdttevigg 5403

imorgon.

Tisd^g 2O/1. Utdrag ur GALATEAS loggbok. Liggedag på Sommarö böriar med strålande solsken som alla andra dagar under
e\kadern. Men rZirmen känns pressande. Är

Solola med oss och som vi vinkar ål när våra
vägar korsas.
Det tar många timmar innan vi siktar Gustav
Dahldn. Det börjar blåsa på lite mera och vi
revar storseglet för första gången. En finlandsfärja är på väg mot oss och vi gör ett
extra långt kryssben för all inle ligga ivägen.
Vi slår på radion och hör att de fö$ta båtarna är hamn. Klockan är halv fem och
Roland börjar klaga över a[ han är hungrig.
Vi har nog minst två timmar kvar innan vi är
framme. Han tar sig en knäckebrödsskiva
och går och lägger sig. Han sover sista biten.
Magnus fortsätter att leka med sin plastbåt,
som han har i ett snöre efter båten. Den surfar fint på de stora vågorna.

i

Men vem är det som dyker upp, är det inte en
vigg? Jo, det är Solvind. Vi hälsar glatt över
att inte ha blivit övergivna på havet. Vi har

sällskap fram
I8

.0o-tiden.

till Husö dit vi

anländer vid

det kanske åska på gång? Hur som helst, redan rid ll-tiden drar lnger och UIla igång

Roland och Magnus har hittat en gräsplan dit
de har gått med de andra barnen för att
spela forboll. Tiden, ja... den bara rinner
iväg. Klockan ,ir snart 23.00 och ännu en fin
dag med rol har passeral. Vi har del bra.

sina båtar och skrubba däck.

Vid grillfesten på kvällen kommer vindkantringen med ökande vind och regn. Men
inget kan ta kål på eskaderhumöret varför
kvällen fo sätter med stor underhålning av
de olika båtgrupperna som bjuder charader,
lekar och sånger. Stämningen :lr trevlig och

Hrilsningar frdn Frida 1349 - aliqs
Ann-Marie, Thotd, Roland och Magn s
A lfredsson

uppsluppen.

Måndag 1917. Avgång från Husö ca kl 10.
Till en början klart till halvklart och ostlig
vind. Nåir vi närmar oss EmbarsundeL vrider,
vinden lill syd och mojnar. Många satterl
järngenuan, en del badar från båten och
kommer efter för motor. Tomas Berggren låter pilken släpa efter båten och får två abborrar.
Framme i Degerby kl 14 är det kaos i af-

fären. Inga färskvaror men efter en stund
kommer bröd och mjölk fram. Avgäng från
Degerby kl 15.40. Nu börjar en sydlig bris.
De flesta seglar men några går för motor. Vid

l7-tiden börjar båtarna anlända till Sommarö efter ca 20 distans. Senare på kvällen kommer Esko i 1286 med den finska viggen nr 55
rillbaka lill eskadern efier 5 dagar. Sommarö

12

lekar med små och stora eskaderdeltagare
och alla offrar sig för sitt lag.
Orosmolnen på himlen tyder på hårda
vindar och dåligt väder men eftermiddagen
förfl),ter med bad, promenader, roddtur i
jollarna m m. Många passar på a se ö\er

När det så småningom är dags att krypa

till kojs hör vi hur vinden viner utanför den
skyddade viken vi ligger i. Väderrapporten

)
)

har talat om nordostlig kuling så visst undrar man hur överfarten över Alands hav ska
bli i morgon. Lite vemodigt känns det också
när man snart ska skiljas från gamla och nya
vänner.
Kerstin och Ove iriqg 5922

(

Ur Bambis loggbok 2l/7.

Dagen började
med skepparmöte kl 8.15. Vädret var halvmulet och väderleksrapporten lovade NO 2-5
m,/s senare på dagen vridande till NV 5-8

m/s.

"Eftersom

vi

höll tiden bra som vanligt.
Nästa natthamn skulle vara Hummelskär,
ev Tjockö om överseglingen gick bra och vi
skulle ha ork kvar för de extra distanserna.
Kl 11.45 passerade vi i grupp 4 Nyhamn. Övriga grupper hade genat på något sydligare
kurs. Här fick vi en liten regnskur på oss varför vi fick leta fram våra regnställ. Under
eskaderns 2 veckor hade vi niistan glömt bort
hur det känns att vara klädd i regnställ.
På Alands hav hade vi en något skvalpig
slör. Ibland ökade vinden dock till utlovade

5-8 m/s, vilket gav en behagligare segling
med surfar på vågorna. Sikten var god hela
dagen varför vi hade någon av fyrarna i sikte
under hela civerseglingen. I närheten av Tjär-

\en kl 14.22 meddelade Lars Lundin ria
radio till alla båtar att natthamnen skulle bli
Tjockö. Himlen i väst var svart men det blev
inget mer regn. När vi var syd om Botveskär hörde vi från båtar vilka var före oss att
Tjockö var fullbelagd av andra båtar och vi
skulle inte få plats med hela eskadern. Därför ändrades natthamnen till Hillö söder om
Tjockö. Vi förtöjde iland på en liten namnlös
Hillö kl 17.
Nils Hummerhielm hade räknat ut att vi
hade haft 3,8 knop medelfart vid överfarten.
ö syd om

Maten smakade väl efter 9,5 timmars segling
och den kyliga kvällsluften bidrog till att man
kände sig hemma igen.
vtGG 1286

skulle gå på kurs 242"

över Aiands hav var \ i ganska ndjda. Avgång
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Appropå Eskader.....

båtar kommer utöver den vanliga belastningen. Men det är ju också så att det under hög,
säsong är väldigt mycket bårar överallt, vilker
gör att ingen seglare kan räkna med att den
hamn man tänker segla till har en plats att
erbjuda, eller att man skall få vara ostörd i
populära skärgårdsvikar eller andra hamnar.

UPPROP
_::::-"o"{

rill

r(

vippenklubb-

V

alt skadeurfaller på Viggen enligl Båtorganisationernas Försäkring har fördubblats senaste året. Ett av sk2ilen till att Viggen har
haft så Iåg försäkringspremie ä just det lilla

antalet skador. Viggenklubben är därför
mycket intresserad av att få en uppfattning
lirade klubbmedlemmar.
Med anledning av eskaderartiklarna i senaste Viggenbladet vill jag passa på tillfället
att komma med några synpunkter som kanske kan starta debatt om samseglandet.

Det finns tlnr'ärr en nackdel med stora
eskadrar och det är den irritation de förorsakar bland våra grannfolk och medseglare. Jag tänker då främsl på situationer i

natthamnar på Aland och Bornholm. Atskilliga gånger har jag bevittnat hur uppretade älånningar blir när drösvis med svenskar

dyker upp och lägger beslag på varenda
hamn eller bryggplats ieLt nafs och tvingar
övriga seglare att söka andra natthamnar,
kanske på åtskilliga distansminuters avstånd,
med tomma magar och griniga ungar som
följd. Detta gnisslande i umgainget kunde förhindras om man antingen redan vid planerandet av eskadern nedbringade antalet båtar till
fem, sex stycken eller åtminstone hade förutseende att dela upp sig på flera natthamnar.
Man bör hålla iminner arr inle bara Viggenklubben anordnar samsegling utan åtskilliga

klubbar, inte minst Kryssarklubben som ju

systematiskt eskaderseglar kors och tvärs.
Jag hyser stark oro över att vi svenskar
börjar bli lika illa sedda som tyskarna ivåra
grannländer. För ett par somrar sen fick jag
även höra det sväras på danska då vi låg i den

lilla vackra, men trånga hamnen på Chris-

tiansö utanför Bornholm. En stor eskader fr
Kryssarklubben dök plötsligt upp och börja-

de packa sig in bland de förundrade och
sedemera irriterade fiskarna samt övriga
hamngäster. Då ville man helst ta ner akterflaggan och gå och gömma sig under däck.
Aven på Bornholm sågs liknande incidenter i

Midsommanraffen 1982. Foto: H Olovsson

de trånga hamnarna som ju blir heli igenkorkade av femton, tjugo båtar utöver den

Jag skulle

giort helt fel, framför allt om man kommer
fram sent.
Personligen tycker jag trots allt att de positira sakerna med esladersegling ?ir större än
de negativa.

Vi vill dock g:irna höra fler medlemmars

i denna fråga. Inom klubben måste
der finnas bäde drabbade och de som är
positiva. Skr.iv ndgra rader om detta lill
åsikter

klubbredaktionen (adress sid 2).

r{

Med seglarhälsning
Vigg 973

För- och nackdelar
med eskader
Till att börja med vill jag racka Vigg 9?3 för
att han tar upp detta ämne som väl förtjänas att diskuteras. Det är ju precis som
framgår, att det är få hamnar som tål att 15

ilja påsrå aft den som har en viss

hamn som enda alternativ/möjlighet har

normala kapaciteten. Hamnvakten tvingades
awisa restemnde seglare som kanske suttit
till rors i många timmar.
Flera gånger har jag fått frågan: varför måste ni svenskar komma så förbannat många
på en gång? Ni umgås ju dndå bara inom
eskadern och isoleras från ortsbefolkningen
och övriga seglare.
Tia, vad svarar man? Nå, eskadrar lit vzil
fortsätta att segla, men skulle det inte gå att
segla i mindre grupper? Hellre flera små iin
dessa "storflottor" som alltför ofta får sjöfarare att tära på sitt förråd av svordomar.

r

om antalet skador och deras omfattning.
Styrelsen uppmanar alla som under 1982
fått skador på sin båt, som är reglerade via
försäkringsbolaget Internationell Assurans,
att snarast sända in en redogörelse för skadan
samt kostnadsuppgift till: Lars Ulne, Sätraängsvägen 57, 182 37 Danderyd.

Lasse

i

1360

Från Bryggan...
r,(

om i vilka kappseglingar man ska ställa upp i
för att få tävla mot andra Viggar och kanske
t o m bilda egen klass.
Således: var med i Viggenklubben och segla med och mot andra viggenseglare. Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till alla dem
som på olika s.itL hjälpr sryrelsen och mig atr
hålla igång verksamheten i klubben.

Besök hos Rebellsegel
Tisdagen den I februad 1983 ?ir kappseglare
och andra som iir inueserade av tillverkning
och trimning av segel v?ilkomna till Rebellsegel
och deras nya lokaler. Staffan larslall kommer
max
an visa och beräna. Deltagarant?-let
40 st och anmiilan sker till Stefan Eckardt (se
sid 2) senast den 23:e januari. OBS aa dden tu
kl 18.00. v?ilkomna!

ä

Viggenhälsningar
Lasse
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Tillfartsseglingen till Tjörn Runt
l:a 1248 Gustaf Olofsson av 56 bätar. 2:an
drygt l5 minuter efter.

KAPPSEGLING
VASTKUSTEN
Olofsson som deltog ifler än en segling.
Tjdrn Runt hade iår fler deltagare än någonsin. Det var 14 A- och 3 K-Viggar anmälda.
13 båtar gick i måI. T] r'ärr har vi inte något
vandringspris att tävla om längre, så deltagarantalet kommer kanske att sjunka till nästa år. Kanske kan Viggenklubben ställa upp
ett n)'tt vandringspris? I sä fall med 3 inteckningar = erövrat pris såsom föregående. [ år
belönades en l6:e plac av 691 båtar och seger
i egen klass med ett st Whiskyglas ! (lnte va
de nåt i'at heller!)

Tjöm Runt

l33l östen Persson
52:a 880 Lars Andersson
57:e 613 Staffan Lillienberg
24:e

6l:a

69:e

676 Anders Ekström
175 Folke Mikaelsson

Karlsson

73:e

840 Knur
98:e I347 Mats Mogefalk
108:e 572 Hans Ryberg
ll9.e 273 Lennatt HammaJström
128:e 793 Karl-d\el Thorstensson

153:e 970 Eivor Bengtsson (vacker tjejen!)
229:e 241 Niklas Feldmanis
ToelplacerinBar qv 691 målqdende båtar.

l2:a

1248 Gustaf Olofsson
15:e I182 Jan Millbjer

I

I\

(

l(

sin I182 och dessutom
gastat i över l0 seglingar i Express och Albin
18.
15 kappseglingar med

Till sist vill jag tacka Viggenklubben för
"för framgångar i kapp-

seglingar 1981" som överliimnades till mig
under pågående kappsegling ute på Hanöbukten den 19 september av ordl Lars Berg.
(Livet är fullt av överraskningar!)

TILLFARTSSEGLINGEN
TJÖRN RUNT 1982
pl
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Kapptedingskommitten

Intemor Nilsson

Segelbåtens Dag
I Viggenserien ingick liksom tidigare år kapp-

seglingen "Segelbåtens Dag" som gick av
stapeln 4-5 sept. T',värr hade bara 2 Viggar
anmält sig, så vi fick inte segla i egen klass.
Seglingar ägde samtidigt rum på många håll i
och runt Stockholm, sammanlagt 19 banor.
Kanske var Stockholmsregionens övriga Viggenseglare ute och såg på vid Riddarfjärden,
där de litet äldre och större båtarna seglade.
Viggarna var hänvisade till bana 5 på Stora

V:irtan tillsammans med ett 25-tal andra

klasser, från Soling till Folkbåt och Carrera
Helmsman. Som sagt: 2 Viggar och 153 andra båtar. Viggarna (Lys 0,35) fick segla i en
av LYs-klasserna tillsammans med Maxi 68,
Becker 27, Shipman och en del andra båtar,
de nesta snabbare än Viggen.
Seglingarna arrangerades av angränsande
klubbar i Täby under Gunnar Tidners fasta
hand och assisterad av diverse funkrionärer
och datorer. Perfekta arrangemang!
På lördagen seglades 2 seglingar frisk
vind och delvis regn. På söndagen sken solen,

i

men seglingarna uppskörs någon rimme i
väntan på ordentlig vind. Resultat? Nisse
Tidner försvann snabbt som en oljad blixt
och vann överlzigset över den andra Viggen.
Placering i förhållande till de övriga i LYSklassen vet jag ej.

Viggen som kom sist!

1982-års klassmästerskap har avgjorts och

.1

Berdkning ov Viggense e enl Sthlms-modell.
Behaighet ej kontrollerad. Priser kommer..,
Kappseglingskom mit tdn tackar Gustaf för
sitt aftete, gratulerur fill segern och hoppqs
-få se honom (och alla andrs!) på KM n()sta

gamt snrbbast€ blt i rDll komD€r rd hr pds rtt hiEtr.
villodnr Iill prisuldelDinge0 och

Yil

KAPPSEGLING

KM

GustafOlofsson

.rd rja,

kiiT;ii-CGEfOl6lG6'Firl--n--

';ilJ=1F.@6F-fio-68
Bttn i L.c

De b:ista hälsningar

Prbtd€ltriug lomm€r att ske i saru.

brra n.d Surnaskils lrsmöte den
l9lla Uockrd l9,m i NiselSArden,
Niså- Da rex föasb blhrnr, LorriSe.

ingen bonus.

den Hedersplakett -

GÖTEBORG

fiifi

10.
11.
12.
13. 9T0EivorBengtsson ............. 1lp
14. 241 NiklasFeldmanis ............ lop

deltaga i.

SUNNESKÄRS BÄTSÄLLSKAP

Ti[ n.n kon i

l6p

15p
572 Hans Ryberg . . . . . . . . . . . . . . . . 14p
273 Lennart Hammarström . . . . . . . 13p
793 Karl-Axel Thorstensson , , . , . . .12p

Tack Urban för fina seglingar ftan är
mycket mer :in gast). Tack Anders (min son nu 17 år). Han och jag har ensamma seglat
hem tillfartsseglingen två år i följd!
Till Lars Ulne vill jag framföra ett innerligr tack för låner av 646:an och gasrning i
samband med årets KM. Det var en synnerligen välarrangerad segling som fler borde

Jan Millbjer borde få ett s?irskilt pris för
idogt kappseglande i år. Han har deltagit i

1182 Jan Millbjer
1248 Gustaf Olofsson

8. 840KnutKarlsson...............
9. 1347MatsMogefalk..............

18p
17p

P g a det ringa intresset har jag inte br)'tt mig
om att försöka ordna några priser.

l:a totalt 1182 Jan Millbjer

Vårserien av tisdagsseglingar

6T6AndersEksrröm

*Vid mindre tin 3deltagande viggat efidlles

Höstserien av tisdagsseglingar

Totalplacering av 46 båtar.

10-10-10-1040p
X-X-X-26 26p

.............
7. lT5FolkeMikaelsson ............

1:a ll82 Jan Millbjer av totalt 69 båtar. Slog
2:an med 10 minuter.

Vårknalten

Eitrd't in

1248 Custaf Olofsson. . . l0-10-10-29 59p

3. 1331 Östen Persson
880 Lars Andersson . . . . . X-X-X-23 23p
613S. Lillienberg ......X-X-X-2020p

4.
5.
6.

l6:e 1248 Gustaf Olofsson

Höstknalten

APPSEGI,INGSRESULTAT

l:a totalt
4:a totalt

1.

2. ll82JanMillbjer......

Försöket att aktivera viggenseglare genom att
anordna en Västkustens Viggenserie blev tyvärr ett fiasko. Det blev endast Millbjer och

X

Vöstkustens Viggercefie

gm 1178

VIGGENKLUBBEN framför sitt stora tack
de fina priser som de
skänkt till KM och Viggenserien iSthlms-

till K-TRYCK AB för

suveräne Nisse Tidner log en inteclning
för 3:e året i rad. Vandringspriset är en
mycket elegant skeppsklocka pä en teakplatta och skänktes till klubben 1969 av
Karlskronavarvet och Leinsparbanken.
Efrersom den är sr:indigl vandrande så
får vinnaren en kanon. Vårt "lager" tog
slut, men Karlskronavarvet har skiinkt oss
4 nya kanoner. Ett stort tack frän Viggenklubben till Xarlskronavarvet. lnte bara
för priserna, utan också för en fin bät och
goda råd m m när vi kontaktat Er. Tack!

reglonen.
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ha. Alla delseglingar

i

se-

BÄSTA FAMIUEBESÄTTNING KM
BÄSTA TJEJBESÄTTNING KM

(

FJÄRMASTE BÅT

se-

MÄLARFATET
1178 Flerrr med Stefan Eckardt

KRYSSARPRISET
662 Marie med Jan l-idman
SKEPPSKLOCKAN
Vinnaren KM

=p
-P=tooolF
placeingat
Arets klassmdslare Nisse Tidnet i kamp mol
ö rc t s
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1969
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Per Skjonberg
Bo Svantesson

Cunnar Tidner
Staffan Ljungfeldr
Ingmar Holmström
Bjöm Engdahl
Folke Lysell

Nisse Tidner
Nisse Tidner
1982 Nisse Tidner

ffi

VIGGENSERIEN

Dettq innebör stt i ptincip vinner den sotn
slagit Jlest båtor.

I178 Fleur med S Eckardt

l98l

l. 662 Jan Lidman . . . . . . . . . . . . 3394p
2. 707 Folke Lysell . . . . . . . . . . . .2101p
3. ll78 Stefan Eckardt. . . . . . . . . . 2668p
4. 282 Nisse Tidner... ... -... . .2616p
5. 471 BertilSvensson ...... ... 1975p
101+ l000vf
deltagande viggqt,

-

VARA KLASSMÄSTARE

(

inteckningar.

D=

282 Galatea m Nsse Tidner

TENNSTOPET

3a2(39'

Eckardt och tillfaller den som har tre

-

Vinnaren serien

Kryssarpriset

Formet:

Ingen i år! Men vi jobbar för minst tre tjejbåtar nästa år....

245 Fortuna med C-O Carlsson

rien och startade i genomsnitt 1,5 kör. En ökning på
deltagare. men en minsknjng på antalet staner Der
bät med 0,6. Även srar!
fältet har blivir mindre 4,9
viggar per kör (6 st 1982).
Hösten har blivit en downperiod och de tre sista seglingarna inhöll bara 2-l-3
Viggar. Nästa år får Ni ta
er i kragen....
KS sm I178

Priset tilfaller den som kan rankas som
bijsta båt enligt SK3o-metoden på två seglingar.Kryssarpriset aU instiftat av SIefan

ser iem tis t a re St efq n Ec k a rd t.

Foto: Charlie Ahlborg

taviganenecesscest..

643 Bacill med Tomas Berggren

rien är bra arrangerade, så
vi hoppas på fler deltagare

till nästa år.
I år delrog 26 båtar i

*

nedanstående:

SXK 24-timmars

och Kräftköret i Mälaren.
Båda mycket lämpade for
familjesegling. Och det är
familjebesättningar vi vill

Vandringspriser

Viggenklubben har ett antal vandringspriser
och iår har de tillfallit båtlbesättning enl

av årets Stockholmsserie.
I år tillkom två nya seglingar

310

*

SAMMANFATTNING
AV VIGGENSERIEN
Här intill ser Du resultatet

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Gunnar Tidner
Björn Engdahl
Gunnar Tidner
Björn Enedahl
Folke Lysell
Nisse Tidner
Nisse Tidner
Stefan Eckardt

ATTKAPPSEGLA?
En del läsare kanske har fått den uppfattningen att det här är proffsens sidor
men det vill jag bestämt förneka. Vårr klassmästare Nisse Tidner ÄR v:ildigt duktig, men
han har också varit nybörjare. Jag läste någonstans att han kom 8:a på KM:et -78 eller
-79. Då lyckades han att kasra av en besättningsmedlem i vattnet... . Nu har han ju bli
vit en skicklig seglare och visar niistan alltid
sin aktenpegel.
Fdra ärets Lidingö Runt kom jag nzistan

en timme efter vinnaren imä, det lar min
Viggenpremiåir
nu står man ett år senare
- Så
som seriemästare.
till Er som tycker efter
sin första kappsegling att det här åir ingenting
för mig, de andra är sä mycket bättre, har fel.
Till Er som inte vågar på atL kappsegla ainnu
anm:il dig som gast till Viggenledaren!
Man blir lite besviken efter att ha lagt ner
så mycket arbete på att få folk intresserade
att det resultatet inte blivit fler båtar. Men vi
i kapps.kom. kommer att jobba vidare. Och
under ny ledning, Bosse Göransson.

-

Några nya medlemmar

i

klubben har vi

sett på några av seglingarna. VZilkomna till
Klubben. Några av Er hann man prata efter
seglingen. En annan person som jag har haft
nöjet att snacka segling med åt Gustaf som
kom upp från Cötet och deltog i KM:et med
Lars Ulnes båt. Det var kul att Du kom och
vi i kapps.kom vill också framföra ett stort
tack till Lars Ulne som på sitt kamratmåissiga
sätt ställde sig själv och båten till förfogande.

Vi

ses

till Lidingö Runt...

I178 Stefan Eckardt
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Viggenbladets
Efter min första säsong som Viggenseglare
och efter en lyckad båtupptagning härom lör-

dagen har jag stött pä problem atr få båten
ren. Jag tycker mig ha gjort den erfarenheten
alr pla(ryror som blivit krafligl smursiga är
väldigt svåra att få helt rena igen. Det verkar
nästan som om smutsen "äter" sig in i plasten. Detta gäller såväl segel som däck och
skrov.
Efter att förgäves ha försökt få bort en
träoljenäck från den räfflade delen av däcket
med hjälp av bilshampoo, fotogen resp starkdenaturerad sprit och nagelborste (!) vill jag
ställa följande frågor:
l. Hur får jag bort svåra fläckar från räfflade delar av däcket? 2. Hur får jag borr svåra fläckar från seglen? 3. Hur får jag bort gul
missfärgning av skrovet stmx ovanför vattenlinjen? 4. Vilka rengöringsmedel ä direkt
olämpliga att använda på plastt'torna?

td

Med Viggenhälsningar
Olle Rindälv, Ahus. Vigg J89

q.

Seat tiry Olle Rinddlv

it

l.

f

Att få bott fläckat på taifflade plastytor

kan vora syårt. Om de metoder du beskiver
ej ger resultqt kan du fötsöka Jöljqnde:
Borsta med hdrd borste och aceton. Lyckas ej
dettq kanske det gfu atl vattenslipa med

3
?.

I

Några av beställarna av båtsportkortet har
inte ännu hämtat sina kort. Lite synd, för ni

har faktiskt betalat dem! Ring
{se sid 2)

?.

td

6

^

/i3.

&
å

t2
\

t5.

(.

2
?

i

botten på ftfflorna. Målhing sv-

res Riksförbund, SSR4 som heter "Coda
rdd om segelvård". Broschyren kan man Jå
hos en aukloriserad segelsömmare.
Försök fötst trdftq med shqmpoo och dait-

3,

efter med aceton. Om detta ej llckas kan du
ydttenslipa (slippappet nr 400) och dAreftet
slipa med rt båtrubbing. Sedan kan man
eventuellt poleru. Slutligen bör man snarust
vaxa, qftersom en ovqtad yla snabbt blir
smutsig igen.

4. gtilull. Crow

Praktiska Tips
Rena tampar, skot
och segel
Vill ni ha rena och fina tampar och skot?
Man kan tvätta dem i tvättmaskinen med

vanligt tvättmedel i 30-40'. I sista sköljningen kan man ha i rikligt med mjukmedel
(sköljmedel typ Comfort).
Om man inte använder sitt badkar till att
bada i eller så, kan man med fördel tvätta segel i det. Ljummet vatten och tvålflingor kan
med fördel användas till segeltvätt och riklig
sköljning därefter.

till

Stefan

Vintern är oxså en bra tid att se över splitsar i
fallen. Av erlarenhet vet vi art splitsarna i
flera fall är undermäiga.

om Du \ ill ha dilr bårspofl korr.

jEGLING

slippapper. Grov rubbinp.

ooOoo

Sjökort att hämta...
IT

met ner

rådes efte6om hql ksktddet då förstimras.
2. Råcl om fliickborttagning pd segel finns i
en broschlr, utgiven av Sveriges Segelmaka-

frågespalt

I

yarml shompoo. Anydnd i så fqll vattenslippapper nr 400 och vik pappret så att du kom-

kommer från gammelsvenska

order Segha.-Segling är atr sega sig fram på
så lång tid som möjligt, till högsta kostnad

ooooo

Vantskruvarna mår bra av Iite olja
ooOoo

några få distans.

BESÄTTNING
har man med sig för arr
1. kunna hämta- nåt med minst vörtstyrka
1090. 2. Hålla i sittdynor. 3. Skrubba däck
4. Hindra med eget huvud bommens rörelse.

iir känsliga
så vi hoppas att ni har tömt
dem på vatten, annars är det risk för läckage
Färsk- och sjövattenpumparna

för isbildning

tillsommaren21

med kldderna på men det &jorde han så gärna. Ddr med skulle det bevisas aft Viggenseglate dom dr duktiga dom.

pnÄN vIGGENtnÄr'FEN

Viggenshoppen
till

Backventiler
självlänsen

Av en händelse råkadejag i somras träffa den
lilla Viggeneskadern, som letat sig fram till
Vänern. Då tittade vi naturligtvis på varandras båtar och hur vi löst olika problem, varvid mina alldeles nya backventiler till själv-

Den 13 oktober var det dags att trtiffas för att
lÄsna pd Stig Öbergs ber(iuelte hur man eör
för att segla Gotland Runl. EJter honom be-

rdttade Arne Arvidsson om eskadetsegling
t ill Bomholm.
Men vi tat del från börjqn. Ca 35 perconer
hade samlats på Sunds Reslaurant för alt titla
pti bilder och njuta ov kappseglingsberättelset. Ingemat Lindgten, våt ce otdförunde,
hdlsade vdlkommen och uppmanade alla att
efter våra föredragshdllarc to frum sino egna

bilder och visa sommarens seglingar.
Stig O i Johqnna II hqde qlhid önskat att
fd segla Gotland Run!, men att sttilla upp i en
Vigg dr ju inte tilldtet. Ndr nu det blivit möjligt genom bålbyte till en Comfort 30 \,or det
bara att ragga besiiltning. Sagt och gjo . Vat
Jinns det folk som vill och kan stdllo upp?
Viggenklubbarc så klqrl, Besdttningen blel)
Jötutom Stig sjalv, sonen Johan, Lars Berg i
Vigg 1360, Arne Arvidsson i 6276 numera
kampiseglare, samt Arues son Per-Anclers,
Det vat ingen ddlig besailtning. De ttdffades

till pdsk för att göru en arbetsfördelning. Senare seglades Ornö Runt som trdningssegling
och darefter en dlgnslång segling tån Sandhamn till Koppq$tenarua, Kallt vat det, barq
5" och på natten bldste det duktigt. Och vad
mer, båten liickte överallt. Allt blev rejält
blött. Hem och tdta. Sedan familjesegling ddr
det togs i odentligt Jöt att det som skulle gd
söndet gjotde det innan del var dags att starta
den stora koppseqlingen. Ty vad skulle hdnda

pd havet om ndgot gick sönder? Bäst att ha
sönder nu och hinna laga allt som behövdes.

Den storu dagen var inne, kikerhelsbesiktning vidtog och en stor eloge fick Stig för de

rtna täphegar han hade med sig. Det maste
man ha för att kunna t.ita botdsgenomföringar. Paul Elvstöm låg i hticken på Johanz
no I! och Stig kunde kteppt tvaln dackel
eftet detto celebru besök.
Missöde innon start var att ontenn till PRradion gick av, bara att köpq en n! till kostnad av 440,-. Men en olycka kommer sällan
ensam. Plölsligl fungerude inte transistorradion heller. Den bley kvarglömd isittbtunnen
vid en regnskut. Men det fanns ingen att köpa. Som tur vat hade Johan en kompit som
hode en tillör)ers som defick lånaSå var det i olla fall dags för start den 4/7
kl 11.30. Statten gick bra och kuts sattes mot
Ftitö dit de onldnde den 5/7 kl 00.30. Vinden

vat god 7 m/s SV. L(ickte gjorde hon trcts

a l i a q fqll,

Stig safte fötterna pd du*en
och dar var det en stor pö|. Östergorn siktades kI06.18 l0 m/s och brte till genua 2. Vid

Hoburyen blev det ett ganska lyckqt slag (visade det sig pd slutet) ttots gtov sjö. Ölands
norra grund nåddes den 6/7 k|01.50 och det
vat dags föt spinnaker. Vem hade glömt atl
packa den? Strul, suul, nytt försök och uppr
kom den. Dagen grydde och det blev sol och
mycket ldtt vind 2-4 m/s S. Nu vat det bara
all styru mot Almagrundet. Inga andra Comfortet i sikte. Vindvridning och spinnaker
ner. upp med lduvindsgenuan nr l. Natr igery
och v(ixlande vindat. men ntiro nu. Skeppol
ren tat pinnen när målet nalkas, Är vi fOrst
eller... Jo, ndr mdllinjen sk(irs får vi skottet,
jubel utbrltet. Johanna II har i sin första
storl vunnit sin klass i Cotland Runt. Tid tog
det, ca 68 timmat, qlt segla den lilla bonan
som dr JJs distansminuter ld g. Efier prisutdelning rtck skepparen som sig bör bado

Så kom turen
seglat eskader

tillA

e

A^)idsson. Han hqde

till Bornholm med Scampifarbundet. Men det dr v.il inget att skriva om,

D,cker ni kanske. Men del tu del. Gissa vilka
som vor med? Jo, Viggenseglare så klott. Vissetliqen jtitreviggat men dock medlemmar i
Viggenklubben.
Ame ber(ittode medryckande om den eskader som han ledde till Bomholm, samlidigt
som vifick se underbara bildet. Det vqr tur
att det inte var någon Vigg med, för dagsetapperna hade nog blivit litet J0 långa då.
Men en eskadet till Bomholm med Viggar
vore nog inte så dumt Andå.
Dtirefter fick vi se kappseglingsbilder från
årets KM- Sd hade dd klockan bli\)it 22 igen
alldeles för snabbt och alla gick hem till sitt

ihöstmörkret.

länsavloppen vann eskaderns uppskattning.
De är enkla, effektiva och läfta att tillverka,
vilket framgår av skissen.
vill du inte göra dem själv kan du beställa
dem av Viggenklubben. Ä.r beställningen inne
löre februari -83 kommer de plus beskrivning
mot postförskott före den 15 april. Priset blir
50,- per par för klubbmedlemmar. Av det
beloppet går en del till klubbens verksamhet.

'lfr€^e^z@s
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2
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Bricka
HaIv, massiv
delad bolf

4
5

3

6

Nylonfina
calvad stoppr ing
Galvaal s-krok

Efter montering hänger bollhalvan utanför
självlänsmynningen och stoppringen är i sittbrunnen, Då båda stoppringarna krokas ihop
med S-kroken dras bollhalvorna in mot sj2ilvlänsens utlopp och tätar det,

Kjell Nylön
1284 Viggorous

ti

Viggenklubben, c/o
Beställningqr skickas
Solveig Olovsson, Wollmar Yxkullsgatan 40
I tt, 116 50 Stockholm.

D
22

23

c/o

VIGGENKLUBBEN

. Nya medlemmar

Olovssol

Wollmar Yxkullsgatan 40I tr
116 50 STOCKHOLM

o

20 Eva Arrnäs . . . . . . . . . . . . . . . . Bromma
85 Per
. ... .. Lund
97 Jan
. . Kalmar

Hagelin
Snöberg
127 Anders Thorn

....

......Ekerö
280BjörnHedberg............. Sandarne
474Mikael Wennereren........... Billdal
477 Raine Haikarainen, Helsingfors .. .. SF

527 LennartCarlsson ........ Helsingborg
609Eric Holmblad............ Mölnlycke
775 Habs-Göran Björkman . .... Vällingby
820 Rolf Hemdal. . . . . . . . . . . . . . . . . Farsra
999 Robert Nilsscn ....... ..... .. Malmö
1041 Björn Grandien .... ....... Sandviken

1083Ivan Daverus.

.... ... .....

Larsson
l3l5Göran Lindkvist ..........

1308 Lisbet

Bonässund

Huddinge
Kvicksund

.

Till alla Er

o..Tillsalu...
Spinnaker Cross cut - Neil Pryde. Ljusblå,
obetydligt använd.
Yigg 42
Tel 0176 884 45

o o Onskas köpa o
Spinnaker, gärna begagnad,

Kurt Wallin
Tel 0750-258 82 efter kl 19

Viftr

se

o

till Karlskrona

vigg.

wm som ringer.först?!

HEJ!

som funderal varför Viggen-

fågeln flyger upp och ner! Nu kan Ni sluta
undra för fr o m nästa nummer kommer den
arl flyga på rärl kö1". DeL ar nämligen \å

att när vi gjorde det första VIGGENBLA-

DET tillsammans råkade pippin hamna upp
och ner och det har sedan dess varit vårt
"varumärke" och nu har ni läst det sista
VIGGENBLADET under vår "stjärna".
Vi har haft två mycket trevliga och roliga
år när vigjort VIGCENBLADET, men efter-

\ler få iritiden har det underz
srundom också .arii lobbigr arr lå riden art
räcka till. Vi tycker att den kontakt vi har
fått med olika Viggenseglare är mycket positiv. Det linns en liten tapper skara som regelbundet för.er ridningen med malerial. mcn \i
önskar som så många gånger förr att flera_
skickar in material: frågoi av skilcta slag(
utdrag ur loggboken; tips om natthamnar;
recept på god "skeppsmat"; bilder (helsr
sv/V) osv.
Till slut önskar vi alla Viggenseglare eD
COD JUI OCH FJI COTT \YI I ÅR,
5om allr arbere

saml ett stort LYCKA

TILL rill den

klubbredaktionen.
reuureqtsEc :lP^s
Marianne och UIla

nya

