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FRÄN BRYGGAN

i

Hej Viggenvänner!

N ossr nroor-pMSAvcIr"TEN oBS!

Vi båtiigare har just påmints om att säsongen nämai sig med stormsteg genom att
årets båtmässor ägt rum.

I\
t\

srrpPoHoJ

r

N n- on * .rr"tu såiker Då aLL komma med i
N arets marrikel måste Du snarast betalå med'

lemsavgift€n. Är du osäker på om Du betalt,
fråsa Erika (adress se sid 2).
Eft€r att ha besdkt mässan iir det två saker N Vi bifoeat inbetalningskorl för ati göra
som slagit mig,
N det enkl*e. Du som redan betah kan spara
att man får betala vlildigt mycket för kl inberalnineskon€r och ge till någon som
- delE
att byta upp sig
I I anskar bli medlem.
att man för de 50.000 kr som en beg
- dels
Vigg kostar int€ ffu mycket om man kö N
per ny bät.
N Tekniska kommitt6n efterlyser . . .

N
N

ExempeMs kostar en ny Tliss Magnum N ],ÄCKANDE FÖNSTERVENTIL
600 över 60.000 kr i listpris och till detta N Har nagon i klubben råkat ui för at! vatkn
kommer tillbehör för minst 10.000 h.
Detta tyder på att and.rahandsvärdet för
våra Viggar borde vara högre än det nu är.

N
N

droppar in mellan glaset' i bårens fönsrer
och överbyggnaden?

f.l Tekniskå kommirtön har fåft denna fråga
I] från en bekr.rnrad medlem och vi lårer frågan
l'1 oa ..ia*" iil lä."k""t""tt. Har någon löst

Du som är intresserad av att kappsegla men
inte vill riskera din egen båt tycker jag skall N problemet så hör av dig till Viggenbladets
bö{a med att gasta åt andla. I Stockhohns- N iedakr,ion eller iill någon medlem i tekniska
regionen kommer vi därlör till sommarcn att ['.] kommitt6n.
ha en gastbank &ir intresserade kan anmiila N
sig och skeppare som behöver gastar kan Iå N
sådana.

Lycka

till

med förberedelsema inför våren

och somrnaren.

Viggenhiilsningar

9osse

N TEAKARBETEN
N xt,,t t.r' t'r, tatL.n broschvr från Bo Peters
f.l natlyggerl och lruedningssnickerier' Kalle
N fors 9?03. 440 80 E[ös. Tel0304-223 60.

N . qun tillverkar bänksatser., ruttrallår
l\ mindre sruckener e onskenlal.
N
N

N3
N

fT

och

SVERIGE iir stort och antalet VIGGAR är
mådga, men Viggenklubbens regioner iir
få ! Vi vill slå ert slag för ökad regionverksamhet, med trevliga häIlar under vinterhalvåret, båtträffar i någon mysig vik
under sommaren, eskadersegling och
sarr <öp av båtprylar osv.

r--

's\r

Reglonal

_.i

Rune

(

(

åenderar vi DIG: bli REGIONOMBUD-J
och vi kan lova DIG att DU far många.
" t,'
nya rrevliga seglawänner. Ta kontakt med styrelseD och Du får aI
,;

VIGGENTRÄFF

I

-:.'
JAMTLAND
YÄSTTRSOTTEN

Under en halvtimme komrner kappseglingskommittån bl a att redogöra för

Philip Håkansson
Vintervägen 9. 294 00 Sölvesborg
Tel.0456-147 t1

, si

2413

Kappsegling och vrirmstning
är kvällens ämren.

( &anoloubten

I

t

Stocbl,o0r,n

CUastbuston
Floravägen ?C, 437 00 Lindome
Tel.031-76 11 29

I

/

TeI.0401-188 63

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

Gunnar Malmberg

r

Wiklund

Furuvägen 1?, 542 00 Mariestad

cUasterås

Bor Du i ett omdde där det sal<nas re
gional kontaktmao4rvinna så rekom-

hjälpDubehöver.

cUanet n

I

*
*
*

Viggenserien
Gastbanken

Vårenskappseglingskurs

Däelt€r visas en film ftån Americas Cup'
seglingama l9?7 med bl

tKa0r^ar,

KalmaNägen 88, 381 00 Kalmar

tips
- inför vårrustningen.
BlaDd annat kommer följandeatt- behand-

$au0e

las:

SoLöksgatan 10, 802 30 Gävle
'1e1.026-10 161?

sprucket roder
underhåll av segel och rigg
underhåll av elsystem och motor
Ring eller skriv en rad till lngemar Lindgren
{adräss se sid 2) om Du har något speciellt
som Du vill ska tas upp. Du kan Daturligtvis
s*illa fråeor under kvällens lopp, men Du får
siikrare ivar om kommil Gn far förbereda

UIJ

*
*
*
*

Karlström

t

Oresund

Elik Palsund

(

Sverige , Baron

Sedan tar Tekniska kommitt6n över och ger

Tel. 0480-739 59

t

a

Rics 'Fralce 'ochTed Thrner m fl.

Karl Gerdehag

Alggatan 248, 216 13 Malmö

över- och undervattensliickage

iel. 040-16 09 73

sig.

Vårmdle äEer rum i Öresundsregionen ons'
dasen den Z4 mars kl l9 på Pizzeria Sl,ella'
Gamla eatan i Limhamn.
Föru1om trevlig samvaro med andra Vig'
genägare kommer deL aLL ske en planering av

Platsen blir som tidigare hos Sunds restau'
ratrt€r på Universitetsområdet i Frescati. Se
kartan i föregående blad. Som tidigare får du
en kaffe/tecbmplet för 12 kr eller en god

1rcts

aktiviteter.

Deltasande sam! synpunkter och

tips in'

for åretslktivil,eter vill Erik Palsund gärna
ha innå förhand. tel040-16 09 73.
OÅ der- ar någon Viggenägare i. området

som inre varir

I

konraku med Oresunds-

regionen så passa på nu!

varmrätt.
VIGGENT8ÄFFEN 21i4 kommer i sin hel-

het ägnas åt somrnatens eskadrar. Dessa
presenteras närmare på annan plats i detta
blad.
Alla som funderar på alt della i någon
eskader och andra som air intresserade br
således reservera denna

kväll.
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ESKADER.S2

Profllca
fllll

skrivande stund oorlar der faktisk

i

backama. Den första glada talgoxen slår sin

vårdrill och sjunger in en härlig tid av vår
och sol.

Snart air det sommar, hissnande tanke,
hdrlisa seslalser och varfdr inte lillsammans
med"likasi"nnade viggare och andra i en
spännande och trevlig ESKADER.
AtL Iå känna spännins men ändå ha tryggher i eor-l sällsliap. AtL få iämföra och byta
tips ;; bå[ama,- rigning. segel etc. At! [å
"lesra sis siälv och besättningen [leL i ert
segJ.ing och
få lattia Lillsammans i alla
det håir är jättekul och det är

slatt eänioch leka fram bärtre
ärfat"-ntte"tet.

Att

åldrar. AIt
ESKADER!!!

Här presenterar vi kort vad vi planerat för
ålets eskadmr.

Nästa etapp går till Kökar och där skiner so
len så srannt alt vj slannar en dag efter den
-eskaderfeslen vi räknar med at! firå
första
där.
På liggedagen kan vi besöka medeltidskaoell och kloster, som finns på den ral I slc
ra'ön. Vi kan strdva. bada. leka. rrivla och
fyua på fdrråden från öns affär innan färden

går vidare

lill Jurmo, som har det

finast"e

kapellet Charlie sett i sitt liv.

Jag heter Hans Olovsson är sen Viggen'

Elter uppehåll i Rosala-arkipelagen sravar vi
så småningom in i Hangö efter en veckas
segling. Här tänkte vi ta det riktigt lugnt i

dagen 1981 suppleant i Viggenllubbens styrelse.

Anskaffandet av båt för flra säsonger sen
var något av ett impulsköp. Vi, rnin fru Sol'
veig och jag, hade aldrig tidigare varit nere
i en segelbåt.

Första sorDmaren med båt då vi satt med en
instruktionsbok i ena handen och något snö're i den and:ra var nog så spännande.

Sedan dess har spänningen minskat och

tjusningen ökat.

Vi hade tur att imputsköpet blev just en
Vigg, ry da gav ju köpet inte bara båt och
seÅIng utan även chosetri kontal{L med våra
viggenAgare, som på dessa år blivit glädjan'
de många.

När iag inle seglar Vigg 123 {se bilden ovan)
har jag anlsat upp på fel sida om katedern
vid Gullrnarsplans ruxengl,'mnasium.

6

Jag heter Esko Korhonen och är suppleant
Viggenklubbens stlrelse.

två hela dagar.
Vi kanske tar chansen till en Helsingforstur 12,5 timmar med tag eller kanske vi

i

charhar en buss).

Gott om grillkött till nästa fest fiDns det
i saluhallen och på fisketorget kan man kän-

Jag har seglat Viggen tillsammans med(
min fru Helka och vår son Mika 8 år, sedan
sommaren 1976.

Vigg 1286 iir vår första båt och ingen av

Vi träffas på Själbottna under söndagen den

oss

hade seglat tidigare.

Vi lärde

(

oss segla på egen hand och

med'

hjälp av seglingsböcker. Numera kan vi nju'
ta av segling även i lite Mrdare väder, vilket
var svårt ibörjan.

FörIa året fick vi för första gången tillfälle
att segla med en eskader och det gav mer'
smak. Nu l?ingtar
eskaderseglingar.

na gammaldaqs marknadsatmosfär'

HANGÖ-ESKADERN

vi till

sommaren och nya

4 juli. På måndagen vände! vi stäven mot
"Finlands Sandhamn" Hangö en seglats
ca 150 nrn.
'Då totalt
Så klan lar vi inte alll pä en gång. Vi
knallar på i etapper och Granhamn är målet
försra dan. Redan på tisdagen-skall vi nå
Rodhamn, som Ligger ulanlör Alands sydkust.
Sedan seglar vi vidare över Degerby, där
vi kan bunkra, Norra Degerö, Sonnboda och

En

sighseeing-tur kan

vi

sakerl också

hinna med om det passar.

Sommarö till Husö-arkipelagen.

7

Nu är det torsdag och vi vänder st?iven 180".
Seglatsen hemät går via Dalsbruk, Gull-

krona-arkipelagen och Korpoström i Finlands skiirgård.
Se'n får vi en havssegling över Skiltet
kanske via Jungfruskåir mor Älands skärgård och Husö-arkipelagen.
Nu är der dags igen för en liggedag innan
vi seglar vidare genom de h?lrliga ålåindska
skären och på onsdagen den 21 juli räknar vi
med avslutning med tillhörande fest och
balluns i den svenska skåirgården.

(

( i(

Distansema blir cirka 20 nm om da'n liggedagar oräknat, vilket gör att vi bör kunna
hålla en lagom
leva massot.

takt

)

och verkligen se och upp-

Vaå sägs om detta go' vänner? Toppen

elle! hur.
Tänk inte på sjökort ännu, fdr vi kommer att
kunna erbjuda minst 15% rabatt på de bätsporrkort vi behöver. men då måsEe vi gora
ett samköp. Ni tjänar drygt 60,- och för de

Art vara i goLt sällskap under slussningar
och aktiviteter gör rcsan genom kanalen

oförglör ig. A pro på slussning vill vi berätta att kostnaden för dessa är cirka 1.000,-

erL

Vi har också planerat något Iör den som vill
vara med om något helt aDnorlunda. Nämligeneskaderi...

tillbaka

under de närmaste fem dagarna. Häefter
avsluras alllså eskadern och den som så dnskar kan också förkorta genom att minska an'
talet dagar i Vänern och göra åtedärden i ka-

Under de förcta tre dagarna tar vi oss fram
till Mem via Landsort och Oxelösunds skåi!'
gfud. Sedan följer Jem dagar genom kanalen

Sjökortskostnaderna

blir låga

eftersom

til

med inktip av sjökort till låga priser, vadör
Ni bör a!'valta så vi får stora antal i samköpet.

åttnå.

(

)
)(

En förberedelse Ni därcmot kan göm (förutom att se filmen "Göta Kanal") är att be
ställa broschy'ren Med friLidsbåt på Göta
Kanal 1981. Den kan man besLälla hos AB
och broschl'ren i hand.

i Eskaderkommitt6n på stor an'
slutning till de båda eskadrarna. Vi vill samtidigt närDna att eftersom deltagarantalet
kan kornma att begränsas bör Ni anmäla Ert

Vi

hoppas

Stockhokns söd.ra skärgård. Under komman'
de cirka 1? dagar skall vi sedan "göra" både
kanalen och Vänern för att sedan avsluta

intresse så fort som möjligt och absolut se
nast den 31 mans. Varmt välkomna!

vid Arkö.

Vi har

vi fritt spelrum för var och
eo att ta' sig hem eller kanske en extra tur
Sedan lämnar

söderut dessförinnan.

8

ej passar)

de sjökort som behövs endast är ett över kanalen (koft 12) förutom ett par i Vänem. Vi
kommer för ö\,'rigt även h?ir att hjälpa

Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala. Tel
0l4l - 535 10. Ha det så kul med planeringen

Jaia-men här får Ni chansen Lill tidernas
upilevelse. På måndagkväll efter midsom'
mar den 28 juni rräffas vi någonstans i

(stlyk det son

då också gästhamnsavgifter.

heter. Många ligger i näheten och är lätta

klubbens Vänenegion.

Preliminär anmälningsblatrkett esks&ar'82
Vi viII segla: TiU HANGÖ GÖTA KANAL

för en Vigg totalt t.o.r. men detta inkludemr

och Roxen, Boren, VäLLem i nämnd ordning.
Under dessa fem dagar räknar vi givetvis
med att få tillfällen att beskåda olika sevärd'

Väl framme i Vänern har vi tänkt oss segla
till Mariestad och Kollandsö under he till
fi.ra dagar. Då hinner vi bese Läckd slott och
lioppas också bland annat kunna hrilsa på

GÖTAKANAL

SKÄRG,ÄRDSESKADER N ]981PAVAG MOT
SVENSKA HÖGARNÄ

nalen snabbare.

3 satser båtsportkort vi behöver inklusive

översiktskort på den finska sidan rör sig
då totalpriset om cirka 360,-. Vi undersöker
dessutom möjlighe(erDa Lill ännu bäI,lre pris
direkt från Finland.

Sedan vänder vi på kölen och tar oss

trHar PR-radio
tr Har tidigare seglat Viggeneskader och
ställer g:irna upp i eskaderledning eller för
annat uppdrag.

!Onskar

samLöp

Anmälan sänds

sjökort

till

Lasse Lundin, Grund'

stigen 8, 141 41 Huddinge. Tfn08-?74 87 35.

en Viggenträff bokad då vi går ige
nom våra eskadrar och diskuterar olika för-

slag etc. Den går av ståpeln den 21 april.
Notera det i aLnanackan!
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INSJöSEGLING - Svea Kanal i
modern tappning. Båtled genom Orebro!
E lDrömInen om Svea Kanal, dvs en båtförbindelse mellan Örebro och Vänern eller
Vättem, har funnits hos många mänrriskor

(

genom tidema.
Det finns en mängd ritningar och utkast,
men liingre än så har man aldrig kommit.

Hjälrnare Kanal dr sagolikt vacker. Den rnnehåller åtra slussar i början, några uthugg'
na i berget.
Hrr-man bara reiälr med Iendrar så är det
inset problem aft rå sig upp de ca 20 metrar'

nal Ejrer slussarna fdlier en dryg Limmes
underbar kanalfärd och alldeles innan Hjälmaren en 4 dm-slussning.

En muddrad led för sedan båten ut På
Storhiälrnaren. som fakliskt är slirre än nå'
gon fjard iMälaren och Slockholms innerskargård.
Dit är bara vid myckel god sikt, som man

kan skdnia en liten remsa av den västra

' Våryster Limhamnsseglare
har gätt några dagar in i februari,
isen ligger lortfarande ganska tjock i Sundet
och det är inte låingesedan jag ti.llsamrnans
med familjen tog en promenad ut på den isbelagda hamnen och bort till vål brygga.

gummisövlar, kaffe och speceder är något

Jag sitter nu och tittar på videkvistar som
jag sarte in för en veckas tid sedan och minsann har inte ett par små ulliga hängen blivit

f öränd.ringar av båtama.

.trDet

sl.nliga.

Tankarna förirrar sig snabbt lill sorrmaren och till dagar då lätt morgonvind får
bladen att fladdra rill i rräden. Vind-riktning-

en strämmer med seglingsrnålet
Dragor, kanske Vikhcig.

-

kanske

Till

sommarens seglarliv hör ocksa allt
"bryggplat" med utbyte av goda Iåd och erfarenheter och planer på förbättringar och
Dagen kanske avslutas med grillning vid

ansluter sig. Det blir så småningom dags att
krlTa ner i sovkicket för art skönt somna in
till vattnets kluckande mot båt€n.

NarurLigtvis bidrar också en Viggenkäff
som vi var på härom lördagen. Många medlemmar hade saml,ats till en fest diir vi åt

segla till Dragö! i Danmark tu också ett
lagom långt miål för våra bam - handla

glass med gräddbulle, sylt och vispgädde i
kiosken utgör en stor dragningskaft.
Att vand.ra gpnom fiskehamnen med dess
Iukt av tjlira och fisk, att gä in hos handlaren
Kai P med de blandade dofterna från te till

lo

bästa

som lumt

ut sommaren ur sitt ide.

(

sod kinamat, kaffe med hembak[a fastlags- ,
6u ar, rittade på sommarbilder. dansade och (
gemensarnL l,änkt,e framåt på sjösäl,Lning.
pingstsegling och sofiunaren. EIL stolt tack
till arrangörerna Iör en trevlig kväll.

Men trots alla ysha vårkänslor ligger

dock isen ännu tjock

i

hamnen men en sjösättning till påsk kan det kanske ändå bli
som baditionen påbjuder.
Lisbet Berg$en, Vigg 173

Om Du vill ha mera uppgifter om det hiir,
kan Du ringa till Örebros Tudstbfå, tel.
019-13 0? 60. Allmänna seglingstips om exempelvis hamnar. provianLering navigering
etc-tåimnas med glddje av undenecknad.

VÄLKOMMEN T]LL OREBRO!
Sune Belgelin, Vigg
Tel.019-20 02 02

ff

1304

Men nu ska det bli ändring på båda punk'

Ja, tankarna har l2irt att skena iväg i sina
egna sommarurflykLer och ta fram sina

av det lystaste, mest naturliga av alla driv'
medel
- vinden.

Att

öppnad. Dessutom har ingen gästhamn fun'
nits i centrala Orebro.

stlandkanlen dit andra seglarvänner gärna

l

Bamen tycker det iir roligt att vinka åt
vararldra och särskilt roligt är det att ankra
upp jämsides ute på havet och ta fram lite
fika.

Nu har dock Örebro kommun genom T[rist_
byrån Uinkr sig att i sommar såLsa på en
variant av kanaldrönmen.
Att som båtturist komma till Örebro har
hitills inte varit speciellt lockande eftersom
det i stans östra utkant finns en sluss, som
varit både kostsam och besvitlig att få

visst för oss vuxna.

mi len från härliga familjeeskaderseglingar, grillkvällar och trcvlig samvaro.
Kanske är det inte bara mina viaeWistar

vid bryggan möter vi våra vänner i Vigg

1345, familjen Ekelund, och tillsammans be
stämrner vi att göra en gemensam segling
den tidiga timman kan man ha hela havet för
sig själv. Tysl glider båtama fram med hjälp

slranden. Den sisLa biten in mot Orebro går
till Svadåns mynning.

via en prickad led fram

i

1(

terna! tr'r o m den 15 juni t o m den 15 augus'
ti kommer slussen att vara öppen och avgiftsfri ett par timmar varje förmiddag och
varie eftermiddas.
hn gdsuhamn-ska anläggas med en avgifL
per dygn på ca 20 kr och med tillgång till
toalett och färskvatten. Hamnen ligger myc'
ket centralt, ca 300 meter ftån Stortorget.

För den som vill ska det gå att beställa trailertransport (minst en vecka i förväg) till ett
mycket bra pris, till exempelvis Askersund
eller Kristinehamn. Finns det nägon som ska

(

samma vrig rillbal<s halveras kostnaden. T\rristhvrän ska försdka samordna detta.
A"v- och pämasLning arju naLurligtvis lite

bökig, men lör oss med Viggar är det er!

överkom-ligt problem.
Som Hjälrnareseglare kan jag rekommen-

erl besrik i Orebro även om du inle
trailar vidare. Leden från Srockholm via

dera

EFTERLYSNING. . .
segla i Mäla-ren unde! försofiunaren men har inle några bra hamnbeskrivningar.

Vi planerar atl

Om Du vill avslöja Din favodthamn för oss,
sa blir vi glada.
SolveiE och Hans Olovsson
{adresioch tfn finns på sid 2}

Strängnäs, Kvicksund och Kungsö! är myc-

ket hevlig och bjuder ofta på behaglig se
gling.

il

Samköp båtsportkort ooo
I

vär kommer äntligen båtsportkorten med
nya utmiirkningen (system A). Det är ilya
f1'r-kara]<tåirer, nya prickar och nya grund.
Kortens Jormat är 36X46 cm och är därmed liimpliga för sillbrunnen. De säljs i serie
om 18-25 kort. Priset i handeln är berå&nat
til 127-129 kr och mäss-priset i Stockholm
var I15.-. Någon rog förbokal för 99,- +
porto,
Viggenklubben säljer sederna för 105,st och följande 100,-. Så biligt kan Du inte
få dem i handeln!

Korten kommer först i handeln slut€t av
april, kanske till träffen den 21ia. Vi ordnar
avhiimtning på nolr- och söderort.
Vill Du ha skickat är portot cika 25,-.
Vårt pris bygger på kontantköp varvid vi
kräver att beloppet insättes på klubbens pg
40 73 05 - 2 och att best?illning sändes in
senast 5 april!
För de som skall åka eskadern i sornmar har
vi tagit med Vänem-korten för Göta Kanalåkarna. Vad det giiller de finska korted - se
artikeln. Om det inte går att få hit från
Finland (tull och frakt) kommer de samköpet
gå ihop rned det fuir.

Kupongen inskickas till Stefan Eckardt,
Hasselquistvägen 39, 121 46 Johalneshov,

s/4sa!

BESTÄLLNINGSSEDEL båtsportkorten
va3&

Namn:.............

-st

st

- Arholma-Landsort
B
- Strömstad-VarbergC
- Landsort'Oskarsh.
D
- Mälaren-Landsort E Vänem
A

Summa

t2

Plastårbeten - reparåtioner
Den 15 april kl 18.30 kommer Kurt Tjärn-

st!öm från fuman Combiplast ab

i

(

Söder-

tälje att tala om hur nlan gör olika tlTer av
plastarbeten. Från hela båtar rill lagning av

Kr

RABATTER

Följande firmor har utlovat klubbens medlemmar rabatter på hela eller detar av sitt
sortiment.
Klubbens motprestation dr att vi i ökad
omfattning utnyttjar de firmor som ger des"
sa rabatter.
Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att utnyttja de ffumoma som ger
rabatter. Det kan ge oss möjlighet att till
nästa ar förbättra eller åtminstone bibehålla
villkoren.
STOCKHOLM

mindre skavanker.

Lars

I

Berg, Bägerstav 38, 121 63 Johanneshov.

östermatms Bilradio AB

Avgiiten blir cirka

15

kr

och platsen med-

delas i nästa nummer.
Anmiilan om deltågande skickas

till

Ange namn och antal deltagare.

Kom-radio (Handic, Lafayette, Kraco) båtpaket - 107o på båtklubbpriser
Lösa

delar'minst

I O7o

Marinbatteri, Tudo.70 Ah - nettopris
Bilradio - specialerbjudanden
Ekolod och andra instrument - 107o

ress se sid 2). Ange namn och antal del"
tagare.

o:o,:,o
Segla

till Höga Kusten

eller

,,
'\

Hör av Er

till Ulf

eller Cecilia,på telefon

026-1016 17, kvä stid.

Chrysler . 159.

tag med olika soltiment.

Vi arbetar vidare med att försöka få nya
företag i hela landet att gp oss rabatt€r.
Rabattiirenden bör skötas diskret mellan
dig och säljaren så att inte andra kunder i
affåuen uppmärksarlrllar det. Tag gärna
med detta meddelande som 'medlemsbevrs'.

CälIe. siökort och siöfa.tsverkets publikationer- 107"

Ej speciallitteratu., instrument och dylikt.

(OBS! Klubben ha. samköp av nya båtsportkortet och eskadrarna avser samköpa kort.)

/
\

AB L Press och Son
Ranhammarsvägen 9, 16I
Tel08-80 29 80

Kiills Fiirg

och

Marin

Kommendörsgatan 26, Stockholm O
Tel08-14 29 90

Vid köp om minst 1.000 kr per tillfälle lämnas- 107".

_ I.{S DETTA FöRSTI
Vid arbert med art konlal<La olika firmor
for a!1, ulverka rabalter framkom atl priser
MOTORBYIE?

qt

\aLt

II

Bromrna

Pressenningar och ställningar av olika typer,
specialhållare för vaggor som kan tas av vid

målning- 107"
(Broschyrer finns hos Lars Berg, kontakta
honom först. Till hösten kan ett samköp ak.
tualiseras om intresse finns.)

-

Vår strävan är inte att ha målrga företag
som hår samma sortiment, utan att ha före

]J

Reservdelar lör Evinlude, Johnson, Cale och

Vigg på Västkusten, helst kring Gö
teborg, för båtbyte under semestem, 1-14

*

a)

Marinshopen R,M. AB
Ringvägen 149A, 116 31 Stockholrn
Tel08-42 93 00 eller 42 63 00

Söke6:

Finnes: K-Vigg nr 164, 6 segel inkl spinn m
utrustning. Crescent utombordare.
Hemmahamn: Norrsundet, 40 km N Gävle,
med goda bussförbindelser. Ev kan annan
tid för lånet tiinkas.

RABATTER

D
9

Åhnd?

augusti i år (bala den tiden!)

*

Nautiska magasinet
Skeppsbron 10, 11130 Stockholn
Tel08-10 00 08.

Torstensonsgatan 9, Stockholm Ö.
Tel08-63 02 55 eler 67 23 56.

Kappseglingsregler
Den 7 april kl 18.30 kommq Bengt-Olov
Hult (seglar bl a Nova) att hålla en kurs om
regelkunskap med lit€ taktik. Lokal kommer
att meddelas dem som anmält sig. Kost'
naden blir 10 kr med rabatt för gastar.
Anmäl er snarast till Jan Wallmark (ad-

LANA UT
BAT I SOMMAR

ViggNr:......... Telefon: ...........,.......
Korten hiimtas/Skickas (tillkommer porto)

st

*

ooo

STOCKHOLM

LANA

Adress:..

st

KURSEft
I

KURSI'ERKSAMHETEN

på båtmotorer i Stockhohn tu hårt pressade
på gmnd av konkurrens och att klubben därför inte kan få någon rabatt.
Sagesmannen påstod även att det skulle
löna sig att å&a ganska långt till Stoekholm
för att köpa motor.
Så ditför ger vi ett tips till alla som skall
byta molor, slå en signal till någon firma i

Stockholrn och jdmför priset med de! Du
erbjuds hemmavid.

Lasse i 1360

r3
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FRAN VIGGENTRÄFFEN

VIGGENTRÖJAN
Vi har tagit fram T'shirts till Viggenklubbens medlemmar.
Tröian år i 100% bomull i hög kvalitet och den går utmårkt
att tvätta i maskin. A=vit 1-.shirt med blålt tryck och B=blå
tröja.

Prisperst: 32,

*--<;-4_-7_t\
l-^t.:._-.-.^\
\1s I

vid beställningav 1-3st,vid flera{öliande30,-.

(
Lyxtröian

Amrikansk T-shirt isuperkvalitet. Blåmelerad med blå bård
-_,-runt hals och ärmar. Tryck lika ovanstående-_/ r;
,A,J -Pris per st: 37, vid beställning av 1 3 st, Jöliande 35,Tröjorna finns i följande storlekar. [,4åtten är LxB (cirka):
6I år (41x33), 1012 år (50x35), 14-16 år (58x39), Small
(67x40). [4edium (70x42), Larqe {80x44) och XL (75x50}.
"<

--{ -^^^

-::^fS,

'=^-.....:

-<a'-

SÄ HÄR SER

I EOnsdagen den 24 februari var det dags
får årets andra VIGGENTRAFF på våLr nya
häffpunl<t SUNDS RESTAUARANT på
Frescati i STOCKHOLM.
Gliidjande nog hade en rekordpublik hit'
tat til var häffpunkt.
Men så var ämnet för dagen mycket lock-

ande. Arne Arvidsson lotsade oss runt i
Stockholms Ytterskärgärd. Det blev en här'
lig kviill dä vi "torrseglade" fråo Kadrolms'
fjärden - Bockö - Storösunden - Björksk?ir Lilla Nassa - Stora Nassa.
Stora Nassa är fågelskyddsområde t o m
30 juni. Hundar får överhuludtaget aldrig
tas iland. Hela Stora Nassa består av kala
låga öar som det blåser rakt över, vilket gör
att det kan vara besvärligt att ta sig ur området vid dåligt väder.
Sedan följde vi kabeln till Gillöga. Där
rekommenderades 'vr att lägga en lunch-lsok

vidJönsen.
Äterigen följde vi en kabel, denna gång
till Svenska Högarna. Att följa kabel är ett
bra sätt att få garanterat djup. Viggar kan
gå in i inre hamnen, se beskrivning i Viggenblader ru 10-1981. annars rekommenderar vi

,)
coLLEGETRÖJORNA görs i 50% akryl och 50%
bomull. Maskintvåttas. A=vit college med blått tryck
och B=liusblå college med mörkblått tryck.
Pris per st: 73, vid best l-3 st, följande 69,-.

\\--

'

77,- vid I'3 st, följånde 75,-.

2

te observera fågel- och sälskyddsområdena

mot Svenska Stenarna. Fredelskären iir ock'
så värda ett besök med flera fina rillåggsplatser.

I Kudoxa och Vidt€e anmanas vi att
lägga till mot östra sidan av Vidinge diir det
finos sopmajor.
Vår seglats avslutades i Söderarm.
Många drar sig för att gå in i orri.rådet eftersom mycket är militiirt, men om marl följer
militärens anvisningsskyltar ska ingen av
oss behöva råka illa ut.
Som underlag för denna kviill hade Arne
Arvidsson använt seglarnas bibel "Seglarhamnar på Ostkusten" av AmÖn-Hansson.
Vi fick dessutom tips på flera andra fina
harnnar. I kon[nande numrner av lidningen
ska vi servera någxa godbitar.

TACK ARNE FÖR EN TREVLIG OCH
INTRESSANT KVÄLL.

telEron'

(

iill

sista chansen tilr tröjor innan sä'
nu en omgång
songen till sjöss. Tyvärr har det blivit en prishöjning I mars,
vilket har gjort att priserna har gått upp några kronor.

srsrA cHANsEN!) e!4grrrs|
I4

ANE59

I första omqången sålde vi drygt 40 tröjor och erbjuder

Samtliga priser inkl moms och del i shablon_ och intagnings
kostnader. Overskott kommer enl avtal tillfalla Viggenklubben
Vill Du inte hämta dina tröjor på tråffen 2114 skckar vi dem mot
postfö$kott. l\4ed porto cirka 28,-. Vi räknar med att trycka omkring 1 april, var vid
vi vill ha din-be$4lni!q 16le-EeEflfue{s-uJgålg. Beställningssedeln skickas till Stefan
Eckardt, Hasselquistvlgen 39, 121 46 Johanneshov. Ttöjor som skall hämtas på träffen
ska inbetalas vid order till Viggenklubbens postgiror 40 73 05 2 (se sid 2)

Sen seglade vi vidare mot Lygna, diir vi mås-

8ÅT NF:

bröstet.

i'

ta en promenad över Ljungheden till f1'ren.

BESTÄLLNI NGSSEDEL YRöJOR

College Lyx år blåmelerad tröjå i superkvalitet.
Tryckei å. lrkd ovänstående med diskret märke på
Lyxcollegen kostar

att lägga till mot södra delen av Storön och
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VIGGENKLUBBEN
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Till näsla nr av

bhd"t kommu'. *n

lathDnd med det
nya räknesystemet och ingående segtngarna
som ett separat blad. I serien kommer 8
seglingar att ingå och 4 får räknas.
Systemet är färdigt för att även segla en
klass utan spinnaker. Bara det blir 6 (3+3)
båtar, kan vi dela upp det.
Ett fdrsök göIs att få serien mer ksäckande. SXK:s 24-timmars går på många
plarser i landel - och alla på våren ingår i se-

rien. Stockholms-banan går från Tlosa

till

Östhammar med olika startplatser. Miilaren
beseglas på hösten - och då vill vi se alla
Västerås' och Södertäljebåtar !?

Västkusten har nånga bra Viggar - i år får
de möjlighet att segla in tulI pott genom 24timmars, Knaltenrundan, Tjöm Runt och en
annan lämplig som vi gett Gunnar Maln'
berg och Gustaf Olovsson fullmakt att välja.
Guslaf har en överrasking som vdnlar...
KM bli.r der 28-29 augusli. För långvaga
seglare provar vi subventionerad startavgift
och till dem som lanar ut väntas ett transportstöd. Så Du som inte tänker själv åka
KM, låna ut din båt till andm medlemmar!
Du får själv gasta om Du vill och den gästande rorsmannen håller med segel. I år ska vi
bli minst 25...
KSsm

11?8

Olovsson

Wollmar Yxkullsgatan 40I t
116 50

STOCKHOLM

Sjöhistoriska musöet, Djurgrårdsbrunnsvägen 24, Stockholrn
har under våren olika

program på tisdagar,
lördagar och söndagar.
Bl a visas olika seglings- och
an&a filmer med ankrytning

till sjön.
För barn och l'uxna.

Nya medlemmar
207 Kturström, Henry
913 Ruding, Gunnar
1137 Nilsson, Rolf

1191 Lantz, Alf
1 260 Thegström, Rudolph

o..Till saluo..
Karlskrona-Vigg nr 244, mycket välhållen
och välutrustad, bl a 4 försegel, spiuraker,
bomrält, Yamaha 5 hk. Tel.08-712 53 35.
Spinnake! komplett med born, gajar och nedhalare. Pris 1.000,-.
Svar till Mårten Nybom,08-94 ?194.

Vigg 511.

I nästa nummer av
VIGGENBLADET

&

kommer bl a
Frågespalten. Det har inkommit en del
frågor om Viggen som vi försöker finna
svar på. Fler frågor är mycket välkomna.

Den utlovade LATHUNDEN om småbless5ner och sjukvårdsutrustning omombord fick ej plats i detta nummer, utan
kommer i april-nurret.

