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När Du skriver, använd 85 mm bred spalt,
så kan redaktionen använda din text utan
att behöva skriva om.
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Klövjevägen 13, 183 51 Täby,08-?56 21 65
Nils Hummerhielm
Samti
Beng1,-Olov

tacka fdr.

Viggenldubben kom;ner under Mats alt anordna samköp av BATSPORTKORT ti ett
pris av ca 100 kronor. Pris i handeln blir ca
125-135 konor. Bestälinhg kommer i mars-

Ekstrom

Peter Rainnmark
Ludvig Backes
Bilden tagen av Christ€r Aidrcasson' Ma-1mö

andra Viggenseglare och få delge andra sina
erfarenheter likaväl som man efterfrågar an'ras erfarenheter.

Inför båtbytarsäsongen vill jag

Kaooseelinsskom: Jan Watlmark, Spånlöpis+"00 Åkersberga. Eel.0764'661 24

Ulla-Britt Ahlborg

OBS! Sisba manusdag.är den 20:e

(

r(

betala.

Samköp båtsportkort

alla medlemmars väg att få kontakt med

GunnarT'idner I\
lngmar Holmslröm

Medlemsavgiften för 1982 ä 70 krono!. Inbetalningskort fands i förra nurfet av Vig'
genbladet. SisLa inbel ningsdag är 31 januari
1982. Om avgiit€n ej bokförts 15 marc utliimnas Ni i årets matrikel. Skynda Er att

st]'relsemedlem Stefan Eckardt att tacka
för. Inlehållet har vi klubbredakkirerna att
Vi har dock ett önskemål om att fler medlemmar skall bidra med artiklar och andra
inslag i tidrringen. Tidningen skall ju vara

Karl-Erik Ahlborg
Arne Arvidsson

Marianne PalmJ<vist Berg
Bägerstavägen 38, 121 63 Johanneshov
Tel.08-81 36 45

gensvar

både på tidrdngens utformning och innehåll.
Den "proffsiga" utformningen har vi vår nye

SKEPP OHOJ !

Avslutningsvis går vi mol ljusare r,ider
och snårl är det dags aft bdlja förbereda
sjösättnhgen! Men innan dess är det dags
att utman Stenmark i vara fjä11...

9asse

Frågespalt eller. . . ..

.

I
ocksa

uppmana alla som säljer sin Vigg att värva
köparen som ny medlem, samtidigt som jag
vill påpeka att klubben giirna vill ha kvar
garnla Viggen-ägare som medlemrnar.

Lev väl och med Viggenl-riilsningar

nunret.

förra numret skrev Lasse att vi vill att ni
skickar in frågor som berör oss alla Viggenseglare. Eller

vill ni helLe ha debattft

åigg.

Vi väntar iwigt på frågor till alla med-

lemmars fromrna. Skicka era bidrag

till

klubbredaktionen.

Ny adress . Ny adress
Viggenklubbens nya adress iir:

VIGGENKLUBBEN
c/o

ol,ovssoN

WOLLMAR YXKULLSGATAN
116 50

4OI TR

STOCKHOLM

3

Karta över
universitetsområdet

Reglonal
O,tasund

Erik Palsund

cUastortås

Älggatan 248, 216

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

13

Malmö

Tel.040-16 09 73

Stoebl,o0r,m

cUristbusten

VIGGENTRÄFF

Gunnar Malmberg

Floravägen 7C, 437 00 Lindorne

Tel.03l-?6 1t

29

Sonobubtear

Philip Häkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
TeI.0456-14? 11

fia0r,,nor,

Karl Gerdehag

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

Parkera här och gå

liings Arrheniuslaboratoriet

2412

ARNE ARVIDSSON leder en sjökortssegling i ytterskärgården. Du ska ta med dig

Bilväg till parkering

sidkort. helsl båtsportkortei, och garna dinå/
egna specialleder och hamnar som du villt
Liosa

'

t

aldra om.

Ames tidigare kvallar av denna lyp har
varit mycket uppskattade, så missa inte
denna kväll.
Vår överenskommelse med resLaurangen innebär att deltagarna antingen äter en varmrätt eller en kaffe/tecompl6t, den senare koslar 12 kr och innebär art du fär en god smörgås

UU Karlström

Sohöksgatan 10, 802 30 Gävle

Tel.026'10 16 17
Dags för en ny Viggcnklubb-tdff. Utbyt€ av

somnårens erfalenheter, bl a en film från
Gotlandseskadern. Kaffe och fika.
Känn dig vdlkommen tiJJ Studieframjan.
det. Nygatan 17. 4:e vån. portlelefon finns.
ifall det är last.
Fredagen den 5/2

kl.

19.00.

rVono,tn
Rune

Wiklund

Furuvägen 17, 542 00 Mariestad
TeI.0401-188 63

c,ÄJord och Ostgötabusten

VIGGENTRAFF

1.4
l'...

2413

hämta...
*
*
*
+

245 Carl-Olof Carlsson

78 Hans Svensson
534 Walter/Hager

I 128 Äke Hansson
Dessa 4 har priser att hämta vid våra Vig-

genträffar.

Ar rhc niu

s

La;.råtor ier

@.

3.

I

5. {;rLr Vil l.rn

l

3

Programmet denna kväll kommer att bli:
. En halvtfunne med kappseglingskornmitt6n som bland annat redogö! för: ,lviggenserien 82 ncastbanken (nyhet!) och
I Kappseglingsliurs
. En seglingsfilm som får oss att längta..
. Tips inför vårrustningen under ledning av(
te*niska kommitGn. Ring eller skriv en\
rad till lngemar Lindgren ladress sid 2l
om det dr nägot du vill att det tas upp.

Kappseglingspriser att.(

t.
2.

Välkomna!

tavlp,
a)-

HARTN,IFFASVI!

\

till. Lokalen hetel Sunds restaurang.

(

-..
---

Gångväg från T-bana

s#

I

2s
F

r

aHr-er

Bor:iik

3. Xeriska iivrinss I3bors-

, lll

,5-1
t1. El-Esso
(

t,

r.

^-|.
10.

Sii,irr l.ir,th!.-

Allhuset

T-bana nr 15 eller 24, station Universitetet
Vi träffas den 24fehrua(i klockan 19.00, eller 18.30för att Ni ska hinna äta något innan
vi böriar. I mars blir träffen också den 24, så boka den dagen redan nu. Vem vet. kanske
får vi vara på SUNDS Restaurang då också.
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Profllca

ESKADER ELLER II{TE ESKADER
Synpunkter om och omlffing Gotlandseskadern
llDetta skrivs delvis på begitan, då
Marianne bad deltagama i eskadern bidraga
a 'd något till Viggenbladet.
Så med detla vill jag tacka Lasse och
MariaDne för att vi fick vara med. Tacka för
viggedmedlajerna och det fina sätt som de
ledde eskadern på {årminsrone så låinge vi

'

var med).

Detta låter kanske lite konstigt, men här
förkladngen. Efter att ha varit med i de
r,vå senaste eskadrarda (till Gotland resp
Karlskrona) var frågan eskader eller inte es-

((
.'\
Mitt namn är Lasse Lundin och jag skall
under de närmaste två åren göra mitt bästa
för att motsvara de förväntningar ett inval i
Viggenldubbens sryrelse kan Länkas inne
bära.
Efrer ett liolal års träning

i

navigering

per motorbåt lockades även jag av den sportiga seglingens tjusning.
För två år sedan blev jag därför rned Vigg

och självklart efter två säsongers segling
blivit rejält biten av det friska, naturliga och
enda rätta sätt att stäva fram med hjälp av
elementen vind och hav.

Snart nog fick jag genom Viggenklubben
många nya vänner och jag ser fram mo!
ytterligare trevlig och stimulerande bekanlskap och samvaro tillsammans med många
Jikasinnade Viggare och andra 'helt vanliga'
seglare.

Speciellt eftersom jag även skall fungera

som klubbmästare.

Jag vill därför också passa på att be om allas
Er hjälp i detta väru med idr6er och uppslag.
Hör av Er! Gärna och ofta.
Snarr är deL dags tack och lov. Bå:en i fulla segel mot nya eskaderäventj'r och an'

kader 1981.

Jag heter Stefan Eckårdt och nybliven ledamot i Viggenklubbens stgelse och kappseg-

lingskomrnitt6.
Jag

iir

26 år och sambo med Carola och en

skickade över eskaderprogram m m.

flicka som tir veckan gammal samt två små

Vi anslöt oss trrå Hur,udskär den

skeppskatter.

och planerade

och affischer.
På kvällarna gÄr jag på reklamskola och

nära syd,

Min "sjömansbana" började med en Koralle
jolle och vi giorde Erstaviken osäker. Jollen
är lik en Flipper, men har två svaird ist:illet
för centerbord.
T tonåren var pappas motorbår, i tanka(
- 30 knop. Men bensinförbrukning var cå)4

(,

liter/timmen...

hösren -80. med en
Carola och jag

spik.

\

farn en Vigg den hösten

och hngtade hela vintern. Premiär i sena
april för att liira sig alla tampar til Lidingö
Runt. Timglas osv...

Ta& för förhoeodet
kan motsvara det.

.a civerfaruen, förrän eii<adem åter ko,-m
fram ur soldiset vid Sandön.
Vi va.r fra$me samhdigt. De hade lyckats
hålla högre kurs medan vi fick slå upp mot

fFen. Enligt boken "Våra fritidshamnar"

i

skall marl kunna ankra eller landförkija NO
en i vindar mellan SO och SV. ej över I0- nr-/s, djuP 1'1 1/2 m'
För att landförtiija anser jag dock att det
inte får blåsa mer än 2-3 ID/s och en båt med
enormt överhåing, tJD skärgårdslayssarc,

1I

måste

-

jag hoppas att jag

titl ca 10 rn/s

Vi låg ändå i lii. Vi Låg kvar pä natten me
dan avseglade vid 23-tiden mot Lauters. Den
naften hade slingerkojer behövls. men vi sov

ändå ganska bra. Hade vi vetat att det var
så bra ankarbotten hade vi sovit ännu bätt-

re. Vi var rädda att botten skulle vara liknalde den i Sanöamn.
Gotska Sandön är verkLigen intressant,
kanske inte som AlberL Engström skrev
"Ostersjöns pärla, ett paradis på jorden"
men någol dilåt. Men tyvärr krävs mvckeL
tid. det är långa avstand och lungt att gå i
sanden. Vi var endast iland några tinrmar,
då vi ville vara i Lauterhorr innan kvällen.
Vi var också oroliga för båten, då vinden
ökade.
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Vår färd uppsköts till eddast en halvtimme före eskaderns. Då hade det lättat be
tydligt och vinden Eidit mot sydväst. Kursen var 153o, men det lyckades vi inte hålla,
så vi fick slå vid Kopparstenama.
Från början var eskadem i horisonten,
"n när den förs'"'unnit såg vi inte en bå! på

utbildar mig tillreklamkonsulent.

Seglingsintresset kom först för några år sen,
Peter med fästmö köpte spjutet - Safir och
förslå kappseglingen jag åkte lsom gast) l -

juli
för att

gånger. Vinden hade ö ökat
mellan syd och sydväst.

att avgå nästa morgon,
få några timrnar extra på Gotska Sandön.
Men då var det alltför disigt och vinden för

Till vardags fiamställer bror Peter och
jag trycksaker, allt från visitkort till fol&ar

nat.
Hej och ha det så bra. Sköt om både Er och

Man vill ju planera och tiinka lite själv
ibland. Vår semester sammanföll med Gotlandseskadern och efrer rjar från den ),ngste
familjemedlemmen bad vi alt få vaia med
"vid sidan om" så länge det passade oss och
en mycket tillrnötesgående Lasse Berg

6-7 m/s, och på morgonen när vi var iland och
skulle ut, lyckades vi få jollen vattenfylld 2

till.

När vi var där tog strandbotten med sig
en jolle för barnen och då blaste det "bara"

Segiingen till Lauters blev verkligen jobbig
till aU ktrja med. Hög sjö, boltenrevad slor
och sjosjuk husrru. Vinden avtog sedan alltmer och rill slul Iåg vi och guppade i dösjo.
När vinden sedan kom tillbaka var det med
ideliga rtidningar, men alltid dtt emot. Den
dagen blev det mycket motorgång.
Vi förenade oss med eskadem i Lauters
på tisdagskvällen, för att på onsdag segla vidare till Fårösund, en kort etapp på ca 1 1/2
timme.
På torsdagen skulle det bli eskaderfest i
Smöjen, en mycket bra hamn vid ett nedlagt
kalkstensbrott, mellan Fårösund och Slite,
Det skulle också bli en mycket kolt etapp
på ca 15 nM, men d.å det var var kryss tog
det sina 5-6 timmar. Då vi gick något före de
örriga lyckades vi också vara framme först.

båten.

6
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Nä! vi förtöjt ser vi huvuddelen av eskadem
komina för motor när det är fin vind. {Sak
samma vid Katthammarsvik). Vad belor det
pÄ? Är det för långa etåpper så det blir
tråkigt att s€gla på slut€t eller är det sä att
ingen vill komma sigt?

väde eksrapporten
för fredagen lovade ökande sydostlig vind
F€sten kom av sig diå

ochdåligsiktpgaregn.

Det beslöts om tidig avgåog fö! att komma undan det våirsta och det blev tidig kojning. Då vi nu skulle segla i eskadern var vi
int€ så noga med navigationen, men det dåliga vädret kom plötsligt och dä såg vi varken
land eller någon annan båt. Det blev till att
segla lit€ på känn.
När vi sedan skymtåde Östergarnslandet
i diset tog vi uddeo för ön Ostergarn, då den
var högr; än det bakomliggande landet. Östergarn visade sig senare vara en mycket låg
ö. På det sättet kom vi för lÄngt in mot land,
men plötsligt dyker en trissjolle ftam ur diset så vi fick fråga oss fram (det var visst fler

giort det).
Katthammarsvik, som var en mycket
trevlig harnr\ blev våLr sistå förtitjning ti[sanrmans med eskadern. Nästa harnn var
Roneharnn 2? nM och vinden sLick i sL+iv ca
l0 m./s, det ansäg vi för jobbigt (man har ju
semest€r). Dessutom änkte vi söka upp någsom

ra slåktingar som hylt stuga pä Ljugarn.

bryggan. Aja, baja viggenseglare, så får man

duschning, bunkring, en förrättningen till
Hemse, sol och ett av de få bad vi vågade oss
på i det l2-gradiga vattnet. När vi vid tre
[iden va! klara fdr avgång började vinden

in[e göra. T_].värI blir det allt vanlisare alt
man faslnar i någons ankare, dä äer blir
trängre och trängre i hamnarna och sårskilt
vid eskadrar.
Men om vi skulle råka lyfta nägon annans
ankare måste vi se till ått förutja om Mten.
Armars kal det bli stola skador på båten.
Det tänker man inte alltid på.

avta. Typiskt!

Vi hann i alla fall vädra spinnakern ett

tag innan järngenuan fick göra tjänst nästan

10 nM av de

Trist!

till Gotland.

Det blev cykelutflykt rill Ljugarn. tyvdrr
träffade vi int€ släkt€n, sa vi passade på att
inspekt€ra hatnnen, som inte var mycket att
huna för. T!ång och helt öppen för ostliga
vindar. Ttllba-ka till Katthammarsvik där vi
t!äffade en helf<irbannad fiskare. Hans båt
låg vid samma brygga som eskadern hade
och vid avgången hade någon lyft
hans ankare så att haDs båt Låg och högg i

utdyttjat

8

ten?

Vändburg.

.r

regn. Det sägs aLl Burgsvik ska vara olamg

dae. (Var det idas eskadem skulle lrån Klin-

tehamn Lill Visby?I. I Vändburg trivdes vi
trots det dåliga vädret. Hadnen var verkligen bra. 2 platser, 1,3 m djup enligt gästharnnsförtpckningen stiimmer inte så bm.
Det lär ha varit båtar med 1,7 m djupgående
inne och det var hemmahamn för en Fingal
som sticker 1,4 m. Crundaste passagen är en
klack strax innan hamninloppet. Det gäller
att gira ur enslinjen så snart hamninloppet
öppnar sig. Men 2 platser stiimmer nog. Med
fler än 2 båtar hr man nog ligga ivägen för
den livliga fiskebåtstrafiken.
Som tur är, är inte harnnen så välbesökt.
Vi var ensam gästbåt i 2 dygn. I vilken gästhamn kan man räkna med det mitt i industri-

&indagen den 19 juli, eskadern år i Rone
hamn fdr att segla till Burgsvik. Vi är i Katthammarsvik och tiinker gå till Ronehamn.
Det är lovat nordliga vindar så vi plale
rar avgång vid 6-tiden. Men då var det spe
gelblanlt. Vid ?-tiden kan vi inte håUa oss
liinge utan diar iväg på motor. ("Det är väl
lite vind &ir ute"). Det var det, men fortfarande från sydväst, så det blev till att börja
kryssa. När vi var syd Sysneudd var det åter

semestern?

En fördel är Viggens ringa djupgående.
Naturen kring Vändburg var varkligen vacker mh omväxlande. Ena stunden stedla
raulfält andra lumm.iga lövlundar eller gula
sädesfält, t€llskogar och sandshänder. Bond-

motorgång l0 nM till Ronehamn. Dit
kom vi vid halvåua-tiden. Jämför med eska.
(
derns hårdvindssegling innan.
I Ronehamn träffade vi några seglard
som mött eskadem yid Hoburgen. De berätrade an eskadern i alla fall hade bättre vind

darna av kalksten.
I dessa trakLer skulle man

flera dagar.

I

Ronehamn berättade hamnfogden om

att föriöja, det lär ha variL l8 bårar i hanf,
nen. Vi tycktp att det, va-r trånm när vi var
där, då var det 4 seglare.

Måndag 20 juli kom nordvinden. crattis alla
eskaderseglare. ni har verkligen fåLt läm er
kryssa,

Idag var det visst 30 nM norrut enligt
plogrammet. Vad sysslade vi med då? Jo,

I fint

vilja stanna i
väder måste detta vara ett

drömsälle.
Den sista råppoden vi hade om eskadern

var att den passerat Vändburg. Då

än vi den här dagen.

eskaderns bescjk och berömde deras förmåg3

i

dansk stil och kontrasten Holrns
fiskeläge, Gotlands Röder, fast här var bo
gårdar

b[

dem som tånker sig

till

ljg som hamn i nordliga vindar. I duggregn
är det inte roligt att segla, så det blev )igge

vänta på lordvinden. Pä 5 minuter fick vi 6
fina torskar, så det nöjel blev kortvarigr.
Näja, vinden kom tillbaka med fortfaran.
de från syd och svag. Strax norr om Närs,
hamn blev det åter vindstilla och då fick det

något som verkligen rekommenderas för

15 nM

Tisdag2l juli. Burgsvik var tänkt som nästa
hamn, men det var nordlig vind och dugg-

helt blaDkt. Fram med torskpilkarna och

Vi blev kvar i Katthammarsvik och h1'rde
en tandemcykel, erl cykel hade vi med oss,

&ygt

Något som förbryllade oss under seglingatt vi kunde se fyren Näsrevet redan
från Hoburgen. Men då den bara var 7,5 m
hög var det ju omöjligt. Det vi såg visade sig
vara en enormt hög skorsten på Näsudden.
Varför står inte så fina sjömärken i sjökoren var

I

,(

hade
bland annat Vindö 32-an gått väldigt bra, en-

tigt Fingaliigaren.

juli. Nordvästlig vind, pefekt för
att runda Hoburgen. (Det gick på ett slag).
Iväg tidigt 7.30, för att komma fram tidigt,
Onsdag 22

då Burgsvik 1är vara en populär hamn. Men
det var en stor besvikelse. Dålig service och
långt till samhället, men vi kanske hade för

stora förväntningar.

Torsdag 23 juli. Skulle vi nu fortsätta i eskaderns spår och gå rill SLora Karlsö? Eller
skulle vigå direkl tlll Böda på Oland. Det lu.
lade ål Karlsö, då \'inden var vastlig när vi
vaknade. Men innan vi var segelklara hade
vinden widit mot sydväst, så det fick bli Böda.

Vi hade en verHigen fin överfat, strålande sol och fin sikl med Karlsoarna i horisonten och loggen hela tiden pendlade mellan 6
och 8 knop.
Böda blev också en besvikelse, visserligen
en fin hamn med utmärkt service. men DYR.
För 35 kr/dygn får rnan en nyckel till toalett
och duschrum.

I örrigt

var hamnen helt i

händema på turistindustrin.

Fredag 24 juli. Nu lockade skärgårdssegling.

Trots allt är det det som är roligast, så kursen togs mot Kråkelund. När vi kom in i skärgården kände vi oss genast hemma, trots att
vi bara seglat här en gring tidigare, Karlskronaeskadern 1980.
Sedan bar det iväg norut mot Västervik
och Harstena. Där hade vi hoppats att träffa
delar av eskadern, men det misslyckades ty-

9

värr. De l,iir ha legat för aDl<ai i dimma utanför Arkösund.
"Så ett tips til alla jätteviggar". I sd&a
inloppet till Harstena by, som vi trodde var
högst 1,5 m djupt, mötte vi en Maxi95:a.

Vår segling "runt Gotland" avslutades

juni var der dags för Gäddis-regallan. en
tiivling som brukar ha ca 5 Viggar. I år var

med möjlighet€r till alternativa vägval och
sedan ätersamling, för eskader måste väl
inte vara sadiad varje kväll.

6-?

det bara 2 anmälda - klubbmästaren i 282
och undert€cknad 11?8. Olyckligtvis anordnades samLidigt Pingsllräffen. En trolig or'
sak till der ringa inuesset. Nu blev det ingen
Vigg-klass. Synd.

se-

darr som sig bör, rned äDnu ett besök på Hu-

anmäl
da. På torsdagen innan började kuling och
stomvarningar i radion. Själv ringde jag till

KM höls

ltdskiir. Det va! visserligen

10 dagar efter
den planerade eskaderavslutningen, men vi
hade eskadern i

tankama.

arrangörerna WKSS och hörde om der skulle
bli någor i blåsuen på fredagen innan. Eft
vagt bm deL inte blåser mer än 14 nts blev
svaret.
Brorsan, som kör havskappseglingar, sa
att vi skulle satsa att sticka vid 6-tiden på
lördagsmorgonen, för på fredagen gick det

Speciellt i naturhamnar kan det inte vara

roligt för andra seglare att hamna mitt i en

eskader med ca 20 båtar. Jag har en klubbkompis som råkade bli omringad av Karlskronäeskadern. F<ir detta har jag fått gans- (
ka besk kritik. Ven samrnanfauLningsvis:'
Eskadersegling är KUL och SEGLA vill vi
göra.

Lennart Strååt, Vigg nr

4-

inte att komma ut ftån bryggan. Det var
tufft att 8 båtar kom till startl

Segetbätens Dag hade förånansvärt lagt
antal Viggar - endast 4 startande.

Sktrmrask

12-13 septembe var det Vegas höshegatta
med 5 stycken Viggar.

Kappseglingsfrågan
till idedningsfrågan,

eskader eller rn-

te eskader? Och nu gäller det 1982. Svaret
kanske förvånar de som låiser detta, men om
det klaffar med semester m m blir det eskadersegling för oss 1982. DeL måsle vara något särskilt med att segla eskader och då
speciellt för barnen.
Efter det att vi lärnnat eskadem tjatades
det i flera dagar att vi skulle segla ikapp eskadern. Att se en tolvåring gå runt i hamnen
i Vzislervik varv eftel varv för al L se om någon båt från eskadern kommit in, visar att
eskader på semester är ett måste för barnen.

Går det inte att änd.ra planeringen, så att

I

ex dagsetapperna bes[äms på skepparmöten och inle fler amånader i förväg, då ingen
vet något om väder och vind. Etapper på 2030 nM kan ju ibland betyda 10-12 tirnmarc
segling och då blir det inte tid över till det
ljuvliga livet i hamn.

Flera reservdagar kan väl också vara
lämpligt, det kan ju bli både storm. dimma
och stiltje. Dessutom kunde det vara kul

ro

trc Viggar,

problern som inte bara gäller Viggpnklubben,
utån också and.ra båtklubbar.
Den håir insändaren skrev jag i oktober
och innan jag blev vald till st,'relse och in i
kappseglingskommitt6n. Diirför har den nu
i elterhand redigeras med klubbredaktionens

Dei dr en av de fdrslag vi diskuterar inom
kappseglingskommitt6n. Ett annat är dubbelanmälan - en till arangör och en till
ViggenkJubben. På del, viset vet man hur
många Viggar som kommer. eflerlysning av
gastar: och anmälan av lediga gastar. Det ger

möjlighet fö! den ovane båtiigaren att åka
gast i sin fö6ta kappsegling.
Till ålets serie kommer vi att ta upp de
regattor som efterfrågas av medlemmarna
samt en bra mix mellan distans- och bansegling. På f<irslag ligger t ex Kryssarklub'
bens 24-timmars på vår'en och en lamplig

segling

i

Mälaren. För

'

Race nr 2 var Omö Runt. En distanskapp-(
segling runl ön på ca 23 Nm. näslan en "dub- '

,r

'

är nästan varje helg på hösten!
Det kan ju bli lite väl mycket av det goda
Men det finns väl inte någon båtklubb som
forsöker anoröad egna seglingar på Segel'

Stefan Eckardt i Vigg 1178

segla,

att drömma

att drö-mma om segla
att segla pä havet
att segla i driimmen

Att fly ut till

seglen

att fly in i drömmen
att segla på vintem
i minne från sommar

Vad finns det då för oBaker till det dåliga

Att

baks

'

segla

oalens uagal

startantalet? Vad kan man göra åt det?
Om man tittar på skiilen, går allting till-

(

at! bl a locka våra

Västerås- och Södertdljemedlemmar.
Detta tu nu inte bes*imt utan jag passar
på alL uppmana inlresserade at! ta konlakt
med oss i kornrnittån för att påverka

Att
Höstarna brukar vara den kappseglingsspäckade perioden och L)'vdrr är det så at-l
vissa regattor kockar med båtklubbens. De

Deltagarantalet på Lidingö Runt visar. att
de! frins elt iniresse för [appsegling. l? st (

bel-Lidingö-Runt". I denna tåvling startar
de långsammare båtarna först i tiduppde).
ning så att alla kan koifina i mål samtidigt.
Här startade 5 Viggar.
Nackdelen med Ornö Runt är att den är
väl långt från stan. Då har man en transportsträcka på &ygt 30 distans.

M ed spinackerfritl får den ovane. den med få
gaslar och de som inle har spinackerulrustning möjlighet att kappsegla.

Att

KAPPSEGLINGSFRÅGAN

tillåtelse.

Viggar deltog. Och der är nog inte heller alla
som är klara med påmastning osv i böian av
maj.
Då får man bl a söka svaret varför inte
dessa deltog i de rest€rande tävlingårna.

- vi börjar med sPinackerfri

26-2? seprember årels sisLa med Vikingar'
nas inbjudningsregatLå. Här starl,åde endast

I ff 9-1981 av Vigg€nbladet sökt€s svar på
varför medle unarna kappseglar så lite. Ett
Så äter

29-30 augusti. 11 båtar var

Båten
klass!

till

l-skepparen, 2-gastama och 3-båten

och dess utrusbning.

FöljakLligen drar man den slutsa[sen

att

för att få skepparen att våga ställa upp, så
måste harthon kudra de grundlåggande reglerna. Bästa sätt är att skaffa sig någon bra
bok och l.iisa sig till dem.
Vad det gäller gastama, tror jag att förslaget med gastbank, kan bli dtta lösning-

segla med drömrnen
om segla på riktigt
att läsa om segla

att närma sig sommar

Att vänta

på båten
på båten i vattnet
att kåinrE med hoppen
att segla är riktigt
Vigg 1366 Daniella

en,

ll

Kappsegling

FRAN VIGGENTRÄFFEN
*

Rapport från rårets första Viggentråiff lg82

n DSom den uppmdrksarnme låisare ser ni är
ser ni säker att vi inte kallår detta för Wasa-

vawsträff. Vi har på prov fåft

h.y'r.a

in oss i

Sunds restaurang ute i Frescati. Lokalen var
inte så elegant som Restaurang Tle Lejon
men ändock trivsam och bra akuitik.

Kviillen började med ett låtal deltagare

men fylldes på under kvällen. Förklaringen
var at! T.banan hade ett stopp på ca I timme. Till slut var vi i alla fall ea 50 personer
som hittat till vår nva lokål
Lasse hälsade alia viilkomda till iårets första Vigg€nträff. Både nya och gamta Viggägare dök upp.
Innan vi kom igiång med kvällens pro-

det sjukvfudsmaterial som vi tvcker

DEL

tid råkar ur

rnan

för.

(

rial ombord.

"n

p".ron

Känna,

siälv sådana

mun-mot-mun

Jag. UIla klubbredakr{tr, kan inrygå att dessa lröjor dr i verkligt god kvalitet. Jag har

Mll ha4den ovanfdr näsa och
mun. Om personen int€ andas ge konsrglord andning med inblåsningsmetoden,

Kvällens program var NöD. Vilket inte be
tydde aft vi inte hade något pro-gram. Klubbredakkir Marianne och hennes kollega Ingrid,
l,ill professionen sjuksystrar, visadä oss seglare hur vi ska ta hand om vår besättning,

Du som ger konstg;ord andninq: andas med normala andetag och bl,å; in i
den skadade. Om det gälle; bam, tiin-t{ då
på att ta mind-re andet ag än vanlisr. Barn
har ju mindre lungor... OBSI En-nerkvld
per,sop kgn det m längre tid innan egen-

till sjöss.

ancuung

, Dock-or att öva konslgiord
fånns till hands.

niir gäIde det al,t inre gldmma några
viktiga dctaljer. Det rent faklamässigå raptagE-rna.

porterar Marianne om
Kvällen var som vanligt mycket !rev[g.
Och ganrla och nya konlakler åierknöts som
vanligt. Tips bytte ägare och bariren häffades igen. AIlt så kom och Lräffas ieen den
2412

a

nin€ placeras i framstupa sidoliige, fö! aft
iå fria luIlvägar och underlät t3 ahdning.

r

;; *J,,"i,"I'"" t

Blöd]ling. En lsaftig blddning sr(

J

lYyck över skadan anlingen med fingrarna eller med ert förband. Läss ei föibandel för hån för då kan nervii och senor
skadas.

C

-

Chock. Skadechock ger en förs{imrad

blodcLk ation i kroppen. En chockad per-

Vi stanade kvällen

med en geDomgång av
A B C-vård vid olycksfall. Vidare tog vilpp
några skador och hur man kan bihantiå
dem.

lngrid och jag hade också plockat ihop

son än Blek. kallsvettig och apatisk. Behandling av en choekad sarErnanfåttas i 4 V:
. Ventilation, framstupa sidoläge

o
.
.

Värme, Ligg person på en filt etler dylilt
och lägg över honom så att hah ei fr.vser.

Vila

Varsamhet, vänlighet

Fodsättning i nästa nummer

t2

/

/
\

Luffning får ske hur snabbt som helst och
uran fdrvarning, så om du tänker seglå om
någon i lovad så var beredd på aLt h; kommer att försöka luffa dig. Det är bara att
passa dig. Det vore att ge bort ledaingen om
malr inte försvarar sig, så se det hte som
något osportsligt.

Irman start får man INTE luffa snabbt
till dikt bidevind (ej till vind-

och endast upp

ögat!).

8 W*'

rc---------*
(\<Z?-'-----,>

nästan alla regler bygger på dessa skillnader.
Går vi tillbaks till lovart-och-lä, så vet vi att
lovartsbåten skall hålla undan för läbåten.
Det innebär att man inte får falla ner mot en
annar båt (från kryss till hal',vind), men diiremot lova (högre i vind).

Eerkoruner.

y,.;;;,

Lovartsbät är den som åir närmast vinden
och det innebär på en krjrss att en båt som
seglar ovanjör (och som kan ta din vind) är
1- 'artsbåt. EnMt som lädsar blir då lovarts.dL- mo[€n som krJrssa_r. Länsar kommer ju
med yinden och kryssaren på väg mot vin-

Det är till 1017o viktigt att kurma detta, för

En medvelslös person med egen and.

B

bohmen mot babord. FöliaktUgen s.å om två
'tar platddnsar (rakl ba_kifrå;l så tu båLen
,m har storsegler, och bommen ur Lill höger
en babordsbåt och den som har bommen ut

Hi t Bna\

ancuungsvagaIna).

jor. Båda köjorna imycker sod kv;Irer.

andning på
diverse sjukvårdsarlikl-ar
som borde ingå i vå.ra siukvardslador visades. Det antecknades flitig1 av de flestå del-

(

Titta på br(istkorgens- bukens rörelse
Lyssna, hörs några andetag? rosslande
andning {tecken på att något tiipper l,i

TROJORNA, både T-shirts och Collegelrö

,/
'

till vänster styr.bordsbåt.

''liten lathund för diverse s[ador
och vårl,
förslag till skeppsapol,ek och siukvårdsmate
kontroliera uLL

första delen lärde vi oss att babordsbåtar

.J,il'M*-^-jJÅ) @

in vinden på stJ,Tbordssidan (högra, och för

Tähkl,e i detta nunrner ta upp ABC-vård
och i nästa nummer av tidninqen kommer en

A - Andning.
andas genom:

Kappseglingsregler

skall väja för styrbordsbåtar. Art lovartsbåtar väjer för läbårar. För att fönydliga
vad en sty'rbordsbåt är, det är en båt söm får

bör ha med ombord för art själv kunna klala
av all, sköta diverse bles.y.rer, som man ju all-

gram visades prov på de nya VIGGEN.

om det händer en olycka

I

*

2

Liisaren förstår nu att grunden till luffningsrätten börjar komma fram. Denna re
gel har kommit til för att ledande bÄt skall
j- ma "försvara sig. Om en båL försöker
\. o'Ia om i lovart. får man "preja'upp den
till och med til vindögal OBS inte fala!
Den ledande båten är ju nu läbåt. Men han
får endast göm det så liinge han är snett
framför och har sin rnasl, längre flam än la
varlshåtens rorsman. Nfu lovartseglaren har
1 t fram Lill läbåtens mast och hi den 90"
) -Jar han -Mast tvtus. Då måste den ledande båten genast avsluta luflningen och falla

till "tillbörlig kurs" (mot märket).
Du lår inte luffa igen orn inte överlappen
bryts eller ni i höjden har sLilt er åt minst

i

d#.-,

I förra numret påpekade vi ski .naden mellan
exernpel2 och 4. Situarionema är sanska lika
med den skillnaden aft i exempel 2 är länsbåten en stJnbordare och krvisaren en babordsbår. Då kan Du dra slutsarsen atl re
gela styrbord/babord gäller före lovart/låi!
Lycka till och vi fortsätter i nästå numrner.
KSemttZS

Segla med dubbla genuor
Hör du till dem som förla vintern köpte en
Albin-79 genua eller ändå har två genuor, är
hiir ett tips till bekväm plattläns.
Hissa den ena genuan som vanligr,, och
den andra som flying'och saxa dem. Storseglet tar Du ner. Effektivt och bekvämt.

tillbaks

två.båtlängder. Eller båda slåri gippar.
Overlapp? Det iir när ena båtens för iir
kant med framfrirvarandes båts a.kler.

D-

1284 Viggorous

nI 2r5, ddr
ovanstående segelsättning kombineras med

ps. Jämför med Tekniskt Tips
sj

älvstlaning.
DS

t3
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VIVB VIGGEN

T"Shirt A och B
Amrikansk T'shirt i '100% bomull. Tvättås i ma_
skin 40'. A = Vit tröja med blått tryck, B = lika
men ljusblå tröja.
Vid best. åv I 3 st.
Pris per st:
Föliander

,,i1,1

..--1 ^^i

Vtqgenvisan

Amrikansk T-shirt i superkvalitet. Blåmelerad m.
blå bård runt hals och ärm. Tryck lika ovan med
Vigg'emblem ca 140 mm.
Pris per st:
35,- Vid best. av 1-3 st.
Följande:
STORLEKAB T SHIBT (cirkamäft) Lx B:
67t40
41

6-8tu x33 Small
år 50x35 rMedium 70t42
Larqe 80 x 44
14.16 år 58 x 39 X Larqe 75 x 50
1O-12

/-l7äT-i\';-.'--->

Ärä,;F

ti/l-,:-'.:-:-l
--.:-'-

B

fleri
Lyx rröian
vid best. av fler:
av

10,'

Vid best av

75,-

Vid best åv

1_3

st'

l4

ANE59 T

TELEFONI
COLLEGETRöJA A IVIT}

I

(VtT)
ST STORLEK

F
|

""o"tt*
tt tto"tttt
,r rro"rr*

T- SB|FT A
SamtligE priser inkl moms och shablonkostnad.
Vid bestållning inbetalas tröiorna. Ev porto till

Ev överskott kommer

att tillfalla Viggenklubben.

l--

-
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l-"t
l-

ST
30

i-

-

|

-srsroRLEK
I-STSTOBLEK
sroRLEX

70,tu'

-----+
-l
-f
i

sr
sr

sroRLEK

.............-

sronrer --i I
rro"..*
rro"rr*

lFsTiit ININGEN siiti,.Dxs TrtL

-rr

sr

sroRLEK
.ro*..* ----l ' l -----+
sronrex
sr
I
--T_
"ro".."
LYX
-sr
coLLEGETRöJA
,r rro".r* ]
l

LYx

|

I

coLLEGETBöJA B IBLÅ)

T-sHlRT LYX
T_SHIRT

I
l-rr
-

STORLEK __--I70.-

ST STOFLEK

l-tttto^"*

l

T-sHtRT B (BLÅ)
rBLÄ) -l
sr sroFLEK

Tack för ordern.

TRöJAN sER DU pÅ sreral (pRoFt IEN sID 6). QM DU BESTÄLLER
HTNNER vI TRYCKA DEM ocH FA DEM KlAa-ATllf,.z4lz.
oMGÄENDE

-

BÅT NR:

1O,-

l

Larse 75x52
L se 71 x 56

BESTÄLLNII\IGSSEDEL TBöJON

1 3 st.

Vill Du ha trycket i en annan fårg lillkommer en
färgbytesavgift på 45,-. Vi kan även ordna tryck
med ditt båtnamn och nummer, men räkna med
en extra original och shablonkostnad på ca 175,-.
Ta i så fall kontakt med 1178 Eckardt på telefon
08,59 29 00.
(Cnkamått)
STORLEKAR COLLEGE
L x Bi
Leveranstid ca 1 mån. Tröjorna utlämnas på Vigg
6- 8 år 43 r 33 Small
60 x 44
1012 åt 53x37 rMedium 65 x 48
rräffarna. Eller mot postf örskott.
X

,,r,atf v.tu'rr"tc o6f

65,-

i 5^ ''-\ t
:--t I) a^

1416åt 62x41

uiit!.L6t

V79g 123

Collegetröja Lyx
I samma höga kvalitet som ovanstående, men det
år en blå melerad tröia med mycket god passJorm
A och

fttltra

VIVA VIGGEN!

Colleqerröia A och B
Kvaliiers tröia i 50% akryl och 50% bomull. For
maskintvätt. Vigg'emblem på bröst ca 85 mm A
är vit tröja med blått tryck. B = blå lröia.

vid best.

e6

viggen vakar vidunderligt väl
vid varje vresiq vås
Vid varje vå9 vakar Viqqen vä1
vid vådLiga vinande vindar
vänslas viggen vinnande vigl
viqqen vänslas viqt vid varje
viggen v111 vad vi viLl

T'Shirt Lyx

Priser Colleoetrbior:

tta6-ca \rh-Pr. ttr'-vt-ea -\t6f wL

VTVA VIGGEN!

35,-

I

I

sT

l

SToSLEK --+75'""""""'l

t- sr sroRLEK
-sT sr sroRLEK
L-oBssrv.a.n b6tålnins6n

:

Stefå! Eckadt, Easselqvistsväeen 19' 121 46

I

SToRLEK

JoEINNESEOV

är

binöde

I

Olovsson
WolLnar Yxkullsgatan 40I tr
c/o

VIGGENKLUBBEN

116 50

STOCKHOI,M

Viggenbladets Vinter rebus . . .
-aA

tk=
fw.
o

#-WJJ
Nya medlemmar

oo.Till Salu...(

285 Claeslilliehök Åkersberga
447 Mats Nilsson Hölö

BIåttbomtiilttillA-Vigg.......... 1.000,*

1300 Lennart Gustafsson Enstaberg

1 st Mrdvindsgenua Magnusson . . . 1.200,Tel 0501-188 63, arb 0501-610 00 ank 147

BALLAD

-??

Spinnaker, 6 försegel, toalett med septitank(
värme m m.
Lasse Jonson tel08-?55 39 16 elter kl 17.00.

å-

uaqqnl{@Bat påq rn-BIa€S :åmuso-I

