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Ordförande: Lars Berg
Bägerstavägen 38, 121 63 Johanneshov
Tel. 08-81 36 45

Viceordförande:Ingemarlindg"en (

(

Klövjevägen 13, 183 38 Täby

FRÄN BRYGGAN

Tel. 08-?58 31 99
Sekreterare: Solveig Olovsson
Wollmar Yxkullsgatan 40I tr, 116 50 Sthlm

Tel.08-69 ?6 18
Kassöt: Erika Hummerhielm
Blåbärsvägen 10, 181 64 Lidingö

Hej Viggenvänner!

Äntligen år det dags att starta vårarbetena med båten för de flesta i vårt
långa land. Viggen tu ju en lagom stor
båt att vårarbeta med eller för att citera
Brasse "...då var jag glad att jag inte
fått en basfiol."

Tel. 08-766 13 91

Ledamot: Lars Lundin
Grundstigen 8, 141 41 Huddinge
Tel.08-?74 8? 35
Ledamot: Stefan Eckardt

Hasselqvistvägen 39, 121 46 Johanneshov
Tel- 08-59 29 00

Suppleanter:

REDAKTION

Klassnämnd:

Hans Olovssorl
Esko Korhonen

Du som är ny Viggenägare och är osäker
på hur du ska göra tycker jag skall kon-

Lars Berg

eller någon ur styrelsen/regionombuden
för atb få råd-

Ahlborg

Marianne Palmkvist Berg

Karl-Erik

Bägerstavägen 38, 121 63 Johanneshov
Tel.08-81 36 45

Gunnar Tidner

Ulla-B tt Ahlborg
Ljungvägen 8, 194 60 Upplands-Väsby
Tel.0760-850 56

Arne

i

varje

månad.

När Du skriver, använd 85 mm bred spalt,
så kan redaktionen använda din text utan

att behöva skiva om.

1

Liksom förra året har vi en medlems-

värvningstävling för

Ingma! Holmström
Kappseglingsko-m: Jan Wallmark. Spän1<ipsv. 93, 184 00 Akersberga. Lel.0764'661 24
Stefan Eekardt

Carl-Olof Carlsson
Bo Göransson

OBS! Sista manusdag är den 20:e

takta andra sim har Vigg på varvet

Arvidsson \

Åke Hansson

Tekniskkommitt6: IogemarLindgren,
Klövjevägen 13, 183 51 Täby, 08-758 31 99
Nils Hummerhielm
Bengt-Olov Ekström
Peter Rönnmark
Ludvig Backes

\

att

ge så många

Viggenseglare som möjligt tillfålle att
bli medlemmar. Så jag vill uppmana alla
att göra sitt bästa i denna tåvling.
Eskadrarna är inte öppna enbart för
jem som bor i Stockholmstrakten, utan
alla medlemmar år välkomna att delta i
hela eller delar av resp eskader. Så kan
t ex Väner.och OsLgötaseglare lätL delta
i delar av Göta Kanaleskadern.
Ha det så bra på vårens seglingar och
vål mött ute på fjårdarna.
Med Viggenhälsningar

9assc
2

SKEPP OHOJ !

Viggenklubbens

textildekal
Nu kan du köpa Viggenklubbens textildekal för tröjor, jackor eller kanske i
mössan. Dekalen kostar fem kronor. Be
ställning sker genom att du såtter in fem

kronor på klubbens postgiro för varje
dekal du önskar och anger på talongen

att det gäller "Klubbdekal".

Instruktiou för applicering av dekal
Tyget skall vara slått (ej frottd eller

ribbat) av bomull eller linne eller blandning med nylon ända upp till 50%.

Lägg plagget på ett plant underlag och
släta till det där dekalen skall sättas.

Forts sista sidan

3

RWfonal

2. Ornö

Runt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

cVäste,tås

Viggenträff 21 april

Sven-Olof Friman

kI19.00

3.

Eskader 1982 iir kvällens ämne

VL: Stefan Eckardt. 1178.

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

Tel. 0456-147 11

4.

Karl Gerdehag

Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar
Te]. 0480-739 59

eskader.
Du som tänker segla till Finland elle;
gå i Göta Kanal uLan atL fdlja med eskå

5.

Välkomna, platsen är som tidigare
SUNDS Restaurang i Frescati, se karta
i nr 2 eller ring styrelsen om du inte

7. Vegas

Programmet blir bl a:

Tel. 0401-188 63

vidare kallelse i nummer 5,

Förslag fanns att arrangera en Viggenserie i likhet med Stockholmsregionen.
Efter att ha gått igenom kappseglings-

kalendern för Västkusen enades
att följande seglingar skall ingå:

(

Dag.......

4-5

september

Höstregatta ..

11-12

september

Vikingarnas inbj. Regatta. . 25-26 sept
Vikingarnas SS
Bankappsegling på Lilla Värtan.
VL: Ake Hansson. 1128.

, cUastbuston

l. LidingöRunt.................. 9maj

Lidingö SS
Distanskapps. runt Lidingö, ca 13 nm.
VL: Stefan Eckardt. 11?8.

(.

vi

om

Tisdagsseglingar {poäng- och träningsserie).

Vårserien: 2714, 415, 1115,1815,2515,

116

Höstserien: 1718, 2418, 3118, 719, l4l9

Avgift:50,-

per serie, samling kl 17.30.

Vårknalten.......,...,..........

5

juni

Denna segling är ca 25 nm lång och går
delvis utomskärs. OBS individuell start

enligt LYS-tal vilket innebär att första
båt i mål vinner.
75 kronor.

Avgift:

Tillfartssegling till Tjörn Runt.

. . 20

aug

Arrangör Sunneskärs Båtklubb {Nåset,
Göteborg). Avgift: 60 kr.

TjörnRunt.........,.....,.

21 augusti
Västkustens Wasa-lopp! Avgift: 125 kr.

HöstknaIten,..,......... 12september
Avgift: 75 kr. I övrigt se Vårknalten
ovan.
J

Gunnar Malmberg
Floravägen 7C, 437 00 Lindome
Tel. 031-76 11 29

Viggenserien 1982

ilavigane necesse est..

Den 9/3 träffades några av Viggenseglarna i Göteborg hemma hos Gustaf Olofsson för att diskutera sornmarens seglingat,

och 2719.

8.

* segeltrimning
* tips för riggen

Se

28-29augusti

Bankappsegling på Stora Värtan.
VL: Carl-Olov Carlsson, 245.

VIGGENTRAFF 2/6

KAPPSEGLING

och 8/6.

SS Vega

seglar Ornö Runt ansluLer naturligLvis
till klubbens träff efter seglingen. Deial'
jer kommer i nr 5.

Rune Wiklund

2l augusti

Sv Dagbladet, NBS
Olympia-bana på Stora Värtan.
VL: Jan Wallmark. 439.

PINGST-TRÄFF

Årets uteträff genomförs preliminärt vid
NBS i Täby (som vanligt).

Furuvägen 17, 542 00 Mariestad

KMVIGGEN..........

6. Segelbåtens

hittar.

CVctne,tn

......,......,.

Olympia-bana på Trälhavet (Vaxholm).
VL: Bo Göransson,865.

dern kommer att få tips om låmpliga

Solröksgatan 10, 802 30 Gävle
Tel. 026-10 16 1?

Kräftköret

WKSS

en pingstträff ul,e i skärgården. Du som

Ulf Karlström

juni

Bankappsegling i Mälaren, nära Såtra.
VL: Carl-Olov Carlsson. 245.

Vi planerar som vanligt ati genomföra

$au0e

4-5

Göta SS, Jungfruholmarna

De som anmält sig och de som fun'
derar på att delta får träffa andra del'
tagare och får reda på detaljer om resp

hamnar m m.

tKa0r^at

24-timmars.............

LYS-indelade klasser. Går i hela landet.

rade eskadrarna.

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg

SXK

Sv Kryssarklubben

Eskaderkomrnittön redovisar de Olanl

Sanöbubtsn

maj

Tyresö BK
Distanskapps. runt Ornö, ca 24 nm.
VL: Jan Wallmark, 439.

Lördagen den 21 nov, när Viggendagen
firades i Sthlm, samlades några Viggenseglare hemma hos undertecknad iör att
se på film och käka ärtsoppa med punsch.
Urban och Anders bjöds på äkta Champagne ur "Albin-hornet" som tack för
Tjörn Runt och alla andra kappseglingsframgångar under 1981.
De bästa hälsningar 1248 Ellen.

Anders Olofsson, gast på 1248

Samtliga tävlingar går enligt LYS. OBS

om Du inte vill segla med spinnaker

justeras LYS-talet för båten.
Förutom Tjörn Runt och Tillfartsseg-

lingen är det Långedrags Segelsällskap
som är arrangör och starten går också
därifrån.
Det kan ju vara kul att pröva detla
en säsong och se hur det utfaller.

Vill Du veta mera ring gärna Gustaf
tel.031-21 51 24 dler Gunnar 031-76 11 29

för information.

om Viggen och segling.

9/SLIDINGöRUNT

2&29i8 KM Viggen (Trälsociety)

Lidingö SS

WKSS

1. Är det någon som har ett s k polärdiagram över Viggens fart på olika kurser? Det mest intressanta vore att få

Det är en distanskappsegling runt

Gunnar Malmberg

Viggenbladets
frågespalt
Här kommer de första frågorna som
har komrnit till Viggenbladets frågespalt. I nästa nurnrner kornmer några

Anm på postgirotalong på särskild
blankett som sänds till 81 års del-

polärdiagram för olika vindstyrkor och
olika segelsåttningar, så att man sedan
kan valjä den optimala segelkombinatiof *
nen vid varje vindstyrka.

tagare.

Upplysn 08-?65 95 41
Utgrår 82-04-14. Efteranm m dubbel

avgift.

---\

Storsegel fuut

o-3

t-6

XX

Stolseeel revet t varv

har lust att göra det. Kontakta
redaktionen.

6-9

Iock nr 't - kryssfock

tr'ockn!2-storrafock

iså fall

avgift.

Avgift

XX

2416151.

><
Kap!aeal
Bekvän

SekväE

segl \ . segl.

K.p!-'
segl

!ekvåd
Eeel

!.lp-'

- .seg1

!

, segl\

><

a

Vega, Beliona.

Anm skriftl på särskild blankett till
Sv Dagbladet, Segelb. dag, 105 17
Sthlm.
UtgriLr 82-08-26
Avgift 60 kr, pg 80 50-7.

Uppl Segelb. dags kansli SvD på tel
08-22 50 00.

11-12/9 SS
SS Vega

I'EGAS Höstregatta

VL C-O. Carlsson, 08-89 85 88 . . (28/8)
14

maj.

Blankett och uppl på 08-63 18 60.
Avg SXK-medlem 40 kr, öw 60 kr.
r./L S. Eckardt, 08-59 29 00 . . . . (i0/5)

KRÄFTKÖRET

Göta SS
Bankappsegling i Mälaren niira Slagsta, ca 1 timrnes gångväg fr Ham-

seal

Bana 5 på St Värtan. Bankappse

gling med bl

nen gäller:

21-2218

!.rn-'

SEGELBÄTENS DAG

SvD, NBS, VBK

Olympiabana på St Värtan med start
och mål vid Ekudden.
Anm på postgirotalong
Utgar 82-09-02, ingen efteranm.
Avgift 50 kr, betalas pg 69 13-8.
Upplysn 08-756 52 87.

Anm arr cillhanda senast

\

4-519

SXK Z,ltimmarssegling
SXK
Kryssarklubbens 24-timmars startar
på flera platser - alla gäller! För de
lom sLarLar inom SLockholmsregio

18

>< ><

0764-37213.
Utgrår 82-08-15. Ingen efteranm.
Avgift 100 kr, betalas kontant eller
pg 67 20 90-8.
VL B. Göransson, 08-778 31 25 . ll7l8l

VL J. Wallmark, 0764-667 24

5/6

X

Olympiabana på Trälhavet tillsammansmblaAT9.
Anm på dagtid 0764-327 72, pä kväll

80 kr betalas pg 84 23 61-8.

Uppl 08-712 00 50.
VL J. Wallmark, 0764-667

över

'15-18

9-12

Sto?sege1 revat 9 varv

Ilårdvlndsgenue (atandard

29/5ORNÖ RUNT
Tyresö BK
Det är också en distanskappsegling.
De langsammaste startar först och
banan är ca 24 nm.
Anm skriftligen till C Hansen, Mediavägen 6, 135 48 Tl'resö. Särskild talong utsänds t 81 års deltagare.
Utgrår 82-05-10, efteranm m dubbel

Nedan löljer dock en segellöringsplan för Viggen itabellform, avsedd för
bidevindsegling. Vid öppen vind kan segelytan ökas något.
En ;ntressant detalj beträffande båtens fart vid läns förtjänar att framhållas.
De flesta båtar. så även Viggen, seglar

Storsegel revat 6 varv

lättvindssenua

Avgift 70 kr, betaias pg 1 27 04-3
VL S. Eckardt, 08-59 29 00 (10/4)

polärdiagram (fartdiagram) finns oss veterligen ej uppgjort för Viggen. Däremot
finns diagram publicerade för andra bål/
tvper, t åx Shipman. Frågan går vidarel
till läsekretsen. Kanske har någon intresserad viggenseglare provat siq fram eller

.---.--Ii111r"t'

6

Lidingö, ca 13 nm.

Svar 1: Någon segelföringsplan i form av

Med hälsning

Sesel

VIGGENSERIEN 1982

fler frågor. Vi väntar med spänning
på fler kluriga och intressanta frågor

2$26/9 VSS Inbjudningssegling

Vikingarnas SS
Bankappsegling på La Värtan med
start och måi vid VSS hamn Hundudden.

Anm skriftl VSS kansli, Bråviksv

9,

121 68 Johanneshov.

Utgtu 82-09-20

marbyslussen.
Anm på tel0753-776 55, 08-88 47 18.
UtgdLr 82-08-16. Efteranm m dubbel

Avgift 60 kr, betalas pg 40 30 96-1,

avgift.

VL A. Hansson,08-765 5I 69

Avgift 60 kr kontant eller postgiro
28 48 48-9, bokf senast 08-14.
C-O Carlsson, 08-89 85 88 . . (1218)

VL

R Sjöberg.

Upplysn 08-81 4l 44, torsd -t5-l 9.

. . (I6/9)

lllF,

ALLT OM SASONGENS KAPPSEGLING

:

@

Äntligen har kappseglingskalendern kommit (2613) och därmed är serien helt klar.
Som Du har kunnat läsa tidigare är det en
hel del nyheter. Alla har i syfte att bredda
våra startfält. I år har vi valt ut 8 seglingar varav 4 Iår räknas.
Gastbanl<en kommer att fungera sa att
a - alla som söker en gast, och b - alla som
vill gasta - tar kontakt med Viggenledaren
(VL) för den aktuella seglingen, så skall vi

försöka pussla ihop det. Observera att datumet är 4 dagar löre ordinarie anmäl-

)
{

(

)(
Duell frän KM I981 mellan 662 och 1128.

ningstid.
Spinnalerfri-klass. På prov har vi be
rett möjlighet att även kunna segla utan

Dilferentiering mellan båtar med lika tal
sker i första hand med antalet seglingar.

spiniaker (usp), För detta krävs minst 6
arunålda båtar (3+3). Detta blir en intern
indehing och det hnebär att samtliga
Viggar startar samtidigt. Det skall inte
anmälas

till arangör att Du tänker
till VL.

Det innebär att den som deltager i fler har
dels möjlighet att byta ut ett såmre resultat och dels komma i förhand. I andra
hand gäller den som har det högsta talet i
någon segling och i tredje hand den som

segla

usp, utan endast

Båt som anmälts med spinnaker får

inte har det lägsta i någon segling.

givetvis segla utan spinnaker av någon

anledning, men kommer att beräknas som
en spimalerbåt. VL kan medge båt att
klassa om sig till usp efter anmälan i siirskilda fail (t ex 1 gast, barn ombord), dock
ej av Iaktiska,..

Anmälan skall göras till arrangör enl det

Poiingberiikning sker elter fg års system,
om ån något förändrad för att passa den
här klassdeLrhgen. Det irurebär att start
ger 10p och lp för varje slage[ båt. Bonus
till de 4 första båtarna med 7"5-3-1p.

alltså inte bunden hela säsongen till en eL
ler annan klass. Dock måste två seglingar
genomföras usp om Du vill vara med och
slåss om det vandringspriset.

Då det förekomner usp"klass erhåUer
dessa 10p för start och 1p för varje slagen

uspbåt, samt 2p för varje slagen spinnakerbåt. Bonus till de 4 första med 4-2-1-

Tjejjerna visar akterspegeln . .

.

separata bladet och till VL för den aktuel-

la segJingen. Detta för att vi skall kunna
serva med gastbank och veta hur många
båtar som kommer. Hit gör Du din anmälan med eller utan spinnaker. Du är

)'
)
(

1/2p. Bonusen räknas klassvis. Du kan se

olika råknemodeller på bal<sidan av det
separata bladet.

OM DU LOSSAR FÖRSIKTIGT DET HÄR BLADET HAR DU ALLT

OM KAPPSEGLING I VIGGENSERIEN SAMLAT. SKYDDA

I I\4APP.

FRÅGESPALTEN

EXEMPEL:

126
223
320
417
5 15

126
223
320
417

u2-Å5

u3-15

u3_13

u4_13,5
u5_12

u1_21
u2_17

u1_18

u4

-11,5
u5_10

5

10

126

u1_27

222

319
u2 20
415
u3 16

512
6 11

u4J0,5

126
223
u1
3 -2519
u2

_,20

u3

124
221

u1_22
u2_19

3 16
413
u3l3

414
-18
5
u4__J4,5
5

11

t)

10

10

u1-30
u2-27

124
221
3 18
4 15(
5 13
u3-15
6 11
710

Fråga 3: Hur stor krängdng skall man

''kryssa" ("skära") något med vinden. I
ett polärdiagram visar detta sig så att
kurvan är något "tillplattad' på undersida n.

il

rl,

$s

Svar 2: Man bör, på kryss, kunna hålla
50.55o från (den verkliga) vindriktning.
en. Avdrift på bidevind kan normalt uppskattas till ca 2-5o och beror främst på
krängningens storlek och ev sjögång.
Vid stor k.ängning och havssjö ökar avdriften betydligt.

!

Svar 3: Båtens fart minskar och avdrift.
en ökar vid krängning. En liten krängning saknar betydelse.

Den minskade farten be.or dels på

kappsegling bör krängningen under en
längre tid, som ell medelvärde, ei överskrida ca 30o, ty då minskar farten.
Hänsyn bör dock tas till den fartfö.lust som uppstår under den tid ändring

Fråga 2: Vilken vinkel från vinden bör
man kunna hålla under kryss med en
fulltrimmad Vigg i olika vindstyrkor?
Hur stor är avdriften i de olika fallen?

Anmälan till LIDINGö RUNT skall vara inne (bokförd postgirot)
senast 16 april. Precis under tidningens pressläggandet. Vi försöker
att skicka ett par hundra "express". F g års Lidingö-åkare skall ha

acceptera, under kappsegling, Lman man
börjar reva?

det ökade vattenmotståndet, dels på att
kölens motverkan mot avdriften ökar.
Å andra sidan ger en större seqelyta normalt en högre fart än en mindre. Vid

(

Observera att för att klassupdelning skall kunna göras
skall 3-3 (6) båtar deltaga, i annat fall kommer samtliga att beräknas som Sp-båtar !

oBs

...

betydligt snabbare på slör än på platt.
läns. Det kan därför, speciellt vid svag
vind, löna sig arl i srället för att länsa.

av segelyta pågår. Krängning kan vid
bidevindsegling ihård vind ev minskas
något genom att man släpper ut litet på
seglen.

Säkert finns det bland läsarna komp'
letterande (awikande) synpunkter i dessa

frågor. Skriv iså fall till redaktionen.

lngemar Lindgren Vigg 53

Frågorna insända av Anders Thöl6n i
Danmark, Vigg 461.

aa

ARETSTAVLING:
MEDLEMSVARVNING

tått anmälningsblankett direkt!
Enl uppgift finns anm,blankett hos: Källs Färg, Kommendörsgatan,
Starex, Fleminggatan och Watski på Erstagatan.
Sista-minuten-anmälan med kontant betalning (2 x 70,-! )kan ske
tisdagen 20 april kl 19-21 hos Björklunds, Lillåkersvägen 12 på

aa

Vem våirvar flest medlemmar
15 maj - 15 september?

ppseglingskommittdn 1 982
245, 439, 865, 1 1 28 och i 1 78
Ka

(

till

Saxat ur "Vi båtägare" 1/81:
"Båten har ett väl inarbetat klassförbund
som gör att andrahandsvärdet står stabilt i förhållande till andra båtar. Viggen
år en utmärkt förstabåt och ger mycket
båt lör pengarna."

Viggenklubben under perioden
Tävlingsregler:
Den som värvar ska på sin inbetalningstalong ange vem han/hon blivit värvad
av. Rekryteringsbroschyr och inbetalningskort kan rekvireras från styrelsen
eller från regionombuden,

Pris:

Gratis rniddag för 2 pers på VIGGENViggenklubbens målsättning är att alla
Viggenägare är medlemmar, så nu gäller
det för oss att värva de som ännu inte
är medlemmar!

ps.

w

I

DAGEN i november 1982.
Om så erfordras bjuder vi på logi hos
någon i Viggenklubbens styrelse.

LYCKA TILL!

nästa nr av Viggenbladet kommer vår nya rekryteringsbroschyr.
ds

7

ABCförsmåblessyrer

FRÄN VIGGENTRÄFFEN

SÄRSKADOR
Ingen av oss har vål klarat av en hel

segelsäsong utan att drabbas av sårskador. De vanligaste typerna är:
SkrubbsrÅ'r

Har en ruggad såryta som ofta är för'

orenad av smuts, grus, sand osv beroende på hur skadan uppstår. Efter nog-

trtrOnsdagen den 24 mars träffades vi
den tredje av årets VIGGENTRAFFAR
på den för oss nu invanda platsen: Sunds
Restaurant på Frescati i Stockholm.
Många var vi, ca 70 st, som kommit
för att se film om kappsegling. Vi fick
se hur de stora grabbarna gjorde i Ame

ricas Cup 1977.
I pausen vid filmrullebytet redogjor'
de Bo Göransson för årets kappseglingar
i årets Viggenserie för Stockholmsregionen.

Till

årets nyheter hör en gastbank,
som presenteras i en bilaga till d€tta nr.
Som vanligt startar årets seglingar med
Lidingö Runt den I maj. En nyhet är att

24-timmarsseglingen den 4-5 juni för för'
sta gången ingår i Viggenserien.
24-timmars år ju lite speciell eftersom
man inte vet sin placering förrän resul-

tatlistan kommer. Man kappseglar ju

inte i ordets råtta bemärkelse.
I en bilaga till tidningen presenteras
årets seglingar, samt kontaktm,iinnen för
de olika seglingarna.

De tips vi fick bygger på Internationals /
program och finns atL läsa i en bok som '

färgfabrikanlen utgivit:'Handbok för

båtägare". Kostnad ca 5,-.

Att försöka åtgårda böldpest nu, innan

sjösättningen, är lite sent påtainkt. Det
borde man börjat med i höstas. Det finns

ett Tekniskt Tips (TT 1:11 810310) att
köpa för de som är intresserade.
Ingemar redogjorde sedan för lagning
av plastskador på kölen i K-Viggen.

Sprickor

i

roderinfästningen på A'

Viggen förekonmer ganska ofta. Ett Tekniskt Tips med arbetsbeskrivning har

ren.

Ingemar Lindgren började med "skro
vet under vattenlinjen". Enligt tekniska
rön har det ingen betydelse om botten'
färgen är alldeles slät, båten går i alla

fall inte fortare, möjligen har det
psykologisk effekt.

8

en

Om man t ex trampar på en spik ser man
utifrån endast en liten prick medan såret

kan vara mycket djupt inne i kroppen.
Denna t)'p av sår är helt naturligt mycket
svårt att rengöra. En del bakterier trivs
utmärkt inne i den trånga sårkanalen.
Rengör det du kommer åt.

Skärsår

De[ är ld[L hänt aLt slinta med kniven
eller något annat vasst verkLyg. Skärsår

när man låmnar in den, men billigare
blev det.

dröjer läkningen.

utarbetats av Folke Lysell

till

i Vigg 707.

Tekniska Tips
medföljde som bilaga till nr 3 av ViggenInnehållsförteckning

bladet.

Stig Öberg i Vigg 52 beråttade när han
målade om hela sin båt. Jobbigt och tids'
krävande men resultatet blev tillfredsstälLande, även om finishen inte blev som

PeLer

att hjälpa oss med vårrustningsbesty-

Sticksar

har jämna sårkanter men sårer glipar.
dvs sårkanterna ligger långl ifrån varandra. Ju djupare sår desto mer glipar
det. Vid djupare sår måste man komma
ihåg att risken för sen och nervskador
ökar. Dessa sår behöver ibland sys för
att underlätta läkningen.
Efter noggrann rengöring kan man
tejpa ihop såret med speciell sårtejp t ex
Steristrip. Att tejpa ihop ett smutsigt
sår leder bara till sårinfektion och för-

Dags för kaffepaus och lite mellansnack.
Nu är det dags för Tekniska Kommiti6n

g:rann rengöring Iäker skadan oftast
utan komplikationer.

Rönnmark visade diabilder på

prall

tiska inredningstips: skåp, sjökojer. vär-\

SÄRRENGÖRING

marplacering. toa och myckel annaL.
M vckeL av detta finns som Tekniska
Tipq."
Även om det är mysigt med en blank
och tjusig båt, fick vi rådet: Låt säker-

Tvätta såret ordentligt så snabbt som
möiligt, När man väl rengjort såret ordentligt ska man inte hålla på och tvåtta

hetsutrustningen gå före tjusigheten.

För att rengöra ett sår behövs mild
tvål och vanligt vatten. Vid behov kokar

såret dagligen utan endast vid behov, t ex
om såret såsar mycket.

man vattnet. Natriumklorid går också
bra att använda. Lösningen finns att
kopa på apotek, men en bruten förpackning håller sig inLe så länge, i kylskåp
max 1 vecka.
Desivon och Bensalkonlösningar bör
man inte använda vid sårtvätt eftersom
dessa lösningar är så starka att de skadar
huden och fördröj er läkningen.

Bdrja LväLta runt såret och gå sedan in
mot mitten av såret.

Tvätta med kompresser, de luddar
inte av sig i sårel,. Kompresser är också

b.,

som

iårfrtrband. såret kan andas
torrt sår, torrt

genom dem. Rent och
förband.

Trots ordentlig rengöring kan det bli

en sårinfektion. Symtomen är:

.
.
.
.
.

Rodnad runt sårområdet

Svullnad runt sårområdet
Smärta i såret, pulserande
Såret vätskar

Allmän sjukdomskänsla, kanske lite
feber

Sår med tecken på sårinfektion låggs om

med blött förband. Dränk in kompresser
med ex. Allsollösning med sprit och lägg
på såret. Denna lösning har en utdragan'

äe effekt. Se
blötr.

till att

förbandet hålls

STUKNING, ARM- OCH
BENBROTT

Vi tramDar snetL, halkar, ramlar och tar
osi med armarna och det smärtar.

.-ot

Den skadade kroppsdelen svullnar, det

blir ett kraftigt blåmärke och
f örmågan

blir inskränkt.

rörelse'

+

ABC- - -

håller brånnskador av 3:e graden ska

En stukning tar 3-4 veckor innan
besvären är över. På dagarna är det
lämpligt med ett stödförband, dock ej

Brännskador är smärtsamma, något
smärtstillande är på sin plats.

alltför hårt. En led som ska lindas ska

vara lite böjd.
På natten behövs inget siödförband.
Den skadade kroppsdelen hålls högt för
att minska svullnaden.

Vid ben- och armbrott (fraktur) har den
skadade kroppsdelen förutom de ovan
nämnda symtom en felställning,
Vid misstanke på fraktur sök genast
läkarvård. För att underlätta transporten
kan man spjäla den skadade kroppsdelen
ex. med

lattor.

behandlas av läkare.

Solbränna - soleksem
Det viktigaste är att förebygga. Var försiktig med solen åtminstone i början av
säsongen. Anvånd solkräm med hög
skyddsfakt"or. mdssa på huvudet. inga
bara axlar osv.
t

Svmtom: Sveda, huden räcker inte till.
Hudrodnad, kan komma sent
Frossa, feber

Klåda
För att [ndra kladan kan rnun pudr.u -"d(
potatismjöl, eller med ett medel som
heter Derolan och finns att köpa på

apoteket.

Magsäcken

Livet till sjöss bjuder många rillfällen
till brännskador: köket. grillen, solen
osv. Ett sått att skydda sig vid matlagning i dåligt väder fick vi lära oss på
Viggenträffen i januari, anvånd regn-

stiillet om du måste vara kock vid dålig

BEHANDLING: Kyl genast ner skadan
under minst 5 min. för att minska skadans djup samt att nedkylningen verkar
smärtstillande.

Brännskadan behandlas med salvkompresser ex. Adaptic. Salvkompresserna ska endast häcka själva skadan. dver
den läggs sterila kompresser. Pga risken
för infektion lossas ej förbandet på flera
dagar om de inte vätskar igenom.
En brännskada som har stitrre utbredning än en handflatas slorlek eller inne-
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det har stoppande effekt.
Dian6 kan vara nog så besvärligt når man
ute på havet. Mångas magan har svårt att
fördra dricksvattnet.

Ett sått att skona magen år att koka
dricksvattnet. Några tips för att stoppa
diarr6:

.
.
.
.

Te med dextropur
Morotssoppa eller blåbiirssoppa
Kolsuspension (Medikol) eller tablett
Leokol, som finns att köpa på apoteket

Sjösjuka
Alla som någon gång har drabbats av sjö'
sjuka vet sj.mtomen...
På apoteket såljs Postafen och Glanil
mot sjösjuka receptfritt. Dessa tabletter
måste tas före sjösjukan sätter in. Några
huskurer mot sjösjuka:
. Stå till rors

. Hårt bröd och så liie vätska som
möjligt
. Frukt, av portugisiska sjömän har vi
lärt oss att åpplen ä! bra
. Tuggtrmmi

4:.

väderlek.
Brännskador brukar indelas i:
1:a gaaden
rodnad hud
- lått
2:a graden
vätskefyllda
blåsor
- spruckna blåsor,
3:e graden
huden
- bortbränd, svart död
hud

Rikligt med vätska, men ej te eftersom

MAGTARMKANALEN KAN
IBLAND KRANGLA

De allra flesta uv o." d.ubbu" .rigon,
gång under segelsäsongen av förslopp (
ning, torrdassen i all ära, men de är ju

inte som hemmawc:et.
Fiberrik kost och motion är ett bra
sätt att hålla magen igång. Några tips:
* Vetekli och filmjölk till frukost
* Katrinplommon
* Hårt och grovt bröd

* Grönsaker

-irc-$/
DJUREN

I

NATUREN

Ormbett
Tvätta av noggrannt dår ormen har bitit.
lTåll den bitna kroppsdelen i srillhet.
Fästingbett
För att få fästingen att lossa smörj in
den med fett, margarin, fotogen e d.
Vrid bort fästingen med hjälp av en
pincett. Det är mycket vikrigt aLL man
iår bort huvudet. Vissa fäsLingar bär på
ett virus som hos människan ger en
hj ärninflammation

Insektsbett
Tvätta noga med något svalkande

t

ex

Salubrin.

Allmänt kan sägas att sjålva bettet
inte är så farligt utan att det som kan
ställa till besvär är de allergiska reak'
tioner som kan uppstå hos den bitne.
Skulle en kraftig reaktion uppstå,
sr,rrllnad, värme, allmiin sjukdomskiinsla,
i svårare fall andnöd, sök läkarhjälp.

Sjukvårdsutrustning
Det fims färdiga förbandslådor att köpa.
Men det är inte svårt att göra sin egen

förbandslåda, här följer ett förslag

till

innehåll:
. Sterila kompresser
. Plåster

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Häfta
Fingerförband av tubgas

Steristrip, sårtejp
Salvkompresser
Salisylsyretalg mot skavsår

Natriumklorid

Allsollösnins med sprit
Picett och sax
Febertermometer

Skeppsapotek
Magnecyl, Bamyl eller Alvedon mot

smärLa, muskelvärk, huvudvärk, förkyl-

ning och feber.

Koltabletter eller kolpulver mot diar-

16.

Postafen eller Glanil mot sjösjuka.
Derolan mot klåda. Nezeril, näsdroppar.

Ingrid Andersson
Marianne Palmkvist Berg
11

c/o

VIGGENKLUBBEN
TEXTILDEKALEN....
Ställ strykjårnets termostat på bomull.
Lägg dekalen med färg-sidan mot tyget
Trtak idrneI kraftigt mot skyddspappe'
ret. Tid: ca 30 sekunder. OBS papperet
lår inte bli brunt.

Låt papperet kallna i ca 30 sek. Drag

försiktigr bort skvddspapperet. Har inte
hela de[alen fasLnat stryker du ett tag

till. Drag inte av skyddspapperet förrän
det kallnat.

För maximal vidhäftning bör du läg-

ga tillbaka skyddspapperet och upprepa

faststrykningen.

Olovsson

wollmar Yxkullsgatan 40I tr
116 50 STOCKHOLM

o o önskaS köpa o

o

Begagnad spinnaker med bom och spin-

nakerutrustning till Albin-Vigg.

Lars Gudmundsson, tel. 0752'161 06.

Eskader -82
Det år hög tid att göra preliminär anmälan till årets eskadrar. Ni har vål

inLe missat den utförliga presentationent

av Hangö-eskadern resp Göta Kanal-\
eskadern som var i Viggenbladet nr 3?!

Har Du funderingar så ta kontalt med
Lasse Lundin, tel. 08-77 4 87 35, han vet
allt om årets eskadrar.

...Tillsalu..o
.........500,BlåttbomtäIt................... 800,Genua t hård Gransegel

Thomas Lundqvist, tel. 0756-230 98.

ALBIN VIGGEN.72

rkfl,;:::g"*

il

i#åf:i,r's:+#;ffit'*,

#"

Ni glömmer väI inte att

köpa

3 försegel och spinnal<er, Motor: Yamaha

8 hk -75. Akterpulpit, logg, kompass,
värme m m. . . . . . . . . . . . . . Pris 39.000,Börje Melin, Skolgatan 14, 815 00 Tierp

tel.0293-107 66.

ALBIN VIGGEN -76 Nr 1239
Motor: Volvo Penta 7,5 hk. Rikligt utrustad med bl a kemtoa, sittbrunnskapell,
2 st sprayhoods.

Pris 48.000,- eller högstbjudande.

Fi

nansiering kan ordnas. låg handpenning,
Bernt Lindquist, te1.0755-314 40 efter

kI17.30.

SUBFBRÄDA................ 2.695,Vår medlem Lars Malmering säljer surfbrädan AMERICA till klubbens medlemmar för 2.695,-.
Intresserad? Begår broschyr från:
Lars Malmering, Piggvarsg. 10, 42L 79
Västra Frölunda. Tel. 031-29 85 04.

klubbens varor?

(
................... 60,eller sLyckpris ... .... -.....,.. -.. 2,Klubbvimpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,.....,.. 5,Strykmärken
Klubbdekaler.................... 15,KIassregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,- (
TekniskaTips

Enklast är det att sätta in beloppet på
klubbens postgirokonto nr 40 73 05 - 2
och ange namn, adress och båtuummer
och vad Du vill ha.

