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FRÄN BRYGGAN
Hej Viggenvänner!
Så är det då äntligen dags att påbörja
segelsäsongen, som jag hoppas skall bli
givande i alla avseenden för er alla.
I sommar kommer vi att anordna di-

verse aktiviteter som ger tillfälle att
träffas och utbyta erfarenheter med an-

dra Viggenseglare. Jag vill uppmana
alla att delta i dessa. bland annat för att
uppmuntra arrangörerna så att de ordlar
flera akiiviteter.

Min arbetsgivare har bestämt att jag
skall arbeta i Kristianstad från 1juli.
Det gör att vi tånler segla ner båten i
juli och resten av sommaren segla i
Karlskrona skärgård och i Skånska vatten, vilket verkar trevligt.

Förhoppningsvis innebär detta inget negativt för Viggenklubben eftersom den
övriga styrelsen gör och även framledes
kommer att göra ett fint arbete.
Med hopp om en fin sommar

9asse

SKEPP OHOJ !
Efterlysning:
Rita klubbens måirke
Klubben har behov av ett nytt mårke som
kan användas på jackor/Blazrar och som
nå1.

För detta behöver vi en s k logotlP

som kan vara klubbens "officiella" märke.

Vi önskar därför att klubbens konstnärliga talanger Lar fram och skickar in
förslag till märke. Märket skall kuruu
vara litet (nål) och stort (blazermårke).
Förhoppningsvis kan en prototyp vara
framme till Viggendagen 1982.

Skicka

in

förslagen senast 30/8 till

Lars Lundin (adress sid 2).
Relc5rteringsbroschyren som

ni får med
denna tidlrhg, hoppas vi att ni använder
för art värva fler medlemrnar till Viggen'
klubben. Sprid broschl'ren bland andra
Viggenägare på Din båtklubb.
Änge på inberalningskorteL att Du har
vdrval den nya medlemmen. Då deltager

Du i vår medlemsvänmingstiivling'
Fler broschy'rer kar du få av vår sekre
terare Solveig Olovsson.
Tröior och siökorl, kommer att medlagas
till uteträffen. De som inte kan komrna dit
eller vill ha sitt paket tidigare bör ta kontakt med Stefan Eckardt (tel 08'59 29 00)'

Regloaal

Regtonal

fiaor^a,t

med att vara i Sandhamn senast kl 15 för
att vara med om de evenemang som anordnas. De som vill segla distanskapp

Stocbl,o0m

Uteträff
Uteträff onsdagen den 2 juni kl 18.30
(OBS tiden). Vi träffas på Nåsb1'wikens

;,Y.!:'ji+g$*

seglingen får bryta upp mycket tidigt från

Braka.

VI SES PÄ BRAKA!

BrÅtsällskap (NBS) i Näsbypark.

hogrammet blir: Praktiska tips för
trimning av rigg och segel på A- och Kvigg.
Medtag kaffekorg för efter demonstration dricker vi kaffe tillsammans i klubbhuset.

Det kan bli ganska kallt på kvällen

så

tag med varma klåder.

De som inte hittar, se telefonlatalo
gens karta blad 2 ruta N3. För icke bilburna, tag Roslagsbanan från östra station till Näsby ,4116, därifrån promenad på
ca 5

minuter.

Pingstträff
o
o+

€

0tesu,,.d

årik Palsund

Midsommarträff

Älggatad 248, 216

På midsommarafton är alla hjärtligt välkomna till Skomalarviken i LÅdnafladen,
där Viggenklubben har midsommartråff.
Tiden år kl 15. Beskri.,.rring av plats(
kommer i nästa nummer av Viggenbladet.

På

ttt träffas och ha irevligt. Även medlemmar från andra o:nråden år välkornna,

Reservera midsommar redan nu!

men ring

13

Malhö

Tel. 040-16 09 ?3

Pinesteskader

piqFtafion seglar vi till Barsebrick tör

Ulf Karlström

giirna Erik Palsund och taLa
om att du kommer.
Pingsten är fuinryckningens tid, och i
siillskap med andra Viggenseglare blir
man speciellt hänryckt.

Solröksgatan 10,802 30 Gävle
Tel.026-10 l6 1?

Välkomna

Qau{e

LVAnOitn

Sono{cubten

Rune Wiklund

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

d^å

Furuvägen 17, 542 00 Mariestad
Tel. 0401-188 63
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Som traditionen bjuder blir vår första båt-

träff i skiirgården under pingsten. Under

de sista åren har vi tråffats på BrakaSkogskär pa pingstafton och sa gör vi
även i år.

Pingstträffen sammanfaller med andra
evenemang, nämligen Ornö Runt och
Albindagen. Vi hade t?inlit att lösa pre
blemen på följande sätt.
Pingstafton träffas vi på Bra.ka-Skogsskiir (se bif karta) och kl 17 serveras Viggensherry på berget. Vi umgås, promene
rar runt ön (tipsrunda), dricker kaffe vid
elden och har det skönt. De som seglat
Ornö Runt ansluter efter t'åvlingen.
På pingstdagen har vi planerat att se
gla till Albindagen i Sandhamn. Vi räknar

N4

cUastbusten
P g a tidsnöd kom resultatberäkringen av.

\
Västkust€ns Viggenserie bort.
Samtliga seglingar går enl LYS. Om
Du startar med eller utan spinnaker är
aUtså upp til Dig.
Endast deltagande Vigga riiknas oavsett (
om endast en Vigg startar. Poiiagberiikning enl Stlrlrns-modell men utan någon
speciell beriikring för icke spin:rakerföran"
de båt. Bonus till de 4 första båtama med
7-5"3-1 poiing, Start ger 10 poäng och 1
pc*ing för varje slagen båt

Endasi 4 tisdagsseglingar få: räknas, var

,
'

(

av 2 ska tillhöra vårssien och 2 höst",rien. Varje tisdagssegling iir likviirdig
'ned

t ex Vfuknalten.

4 tisdagsseglingar * Vårknalten * Till"
fartssegl t Tjörn Runt + Tjörn Runt +
Höstkralten = 8 seglingar. Av dessa ffu
)dast 4 riiknas.
På något vis ska vi sedan försöka bomma ihop priser till de 3 första båtarna i
serien.

Vill man ha ner alla tampar till sitt-

brunnen för enklare spinnaker-segling är
det två lösningar man har att välja på,
hår visas den billigaste.
Fem stycken skotlås som från vänst€r
används till cunningham, spinnakerfall,
storkick. lift och nedhal.
T'ill detta skall två st gummilinor fästas tvårs b,åten mellan de båda grabbräcken som finns på däck, en före skotlåsen
och en lått bakom. Den före går under
tamparna och den bakom över tamparna
precis bakom skotlåsen. Den balae år till
för att tamparna inte ska hoppa ur då
man har en sprayhood monterad. Den
främre håller fast tamparna i hamn.
Skotlåsen bör vara av god kvalitet
Servocleat. De kostar ca 50,lst. Den erfarenheten vi har håller 33:orna bra. Men
köp inte små Barton (silverfärgad topp).

Den proffsigare variant€n kräver betyd-

ligt mer mont€ringsarbete. Den bestar av
Brytblock och vinchavlastare. Då monteras brytblock på bada sidomas grabb
råckes framkant, lite snett, så att man ffu
en ra} Iinje mast-brytblock-sittbrurur.
Hål borras i sargen för sprayhooden så

att vinchavlastarna hamnai straxt ba.kom
burken på bilden. Avlastare av god kvalitet ca 200,- och brytblock ca 120,-.

Lanternor

FRÄN VIGGENTRÄFFEN

Så var

vi då samlade till säsongens sista

inneträff på Sunds Restaunant i Frescati.
Kvällens ämne var Eskader. Uppslutningen var som vanligt stor, ca 50 personer.
Lesse Lundin som är Eskaderkommittöns

ordförande hälsade alla välkomna och
meddeLade kvällens program.

Därefter visade Lars Ulne bilder från
föregående års eskader och berättade humoristiskt och medryckande till bilderna.
Därefter gick Lasse och Tomas Berggren
igenom den eskader som ska styra kosan
till Hangö. Fina bilder på sjökorlen visades på Overheadapparaten.
Hjålp att förklara hur de olika lederna
och hamnarna ser ut fick Lasse av Yngwe
Broh&ill och av Charlie som varii dår lö'
rut.
Samköp av sjökort för eskadern kommer att ske och administreras av Lasse
Lundin. Eskadern till Hangö är redan fulltecknad så inga nyanmäLxingar kunde tas
emot under kvållen.
Dags fdr kaffepaus. Nu kom pratet igång
och besåttningarna fick tiluålle att bekan-

ta sig med varandra.

Charlie visade bilder från den mini'

vi $orde

D trPersonlig tillfredsställelse i form av
frånvaro av lantern-hets-aruronser (åtminstone t o m mitten av mars månad 1982)
kan härmed awapporteras.
Jag kan bara hoppas att många med
mig inte gick på den skickliga, men fula

drive, som lanterntillverkare och -säljare
'rtsatte oss bålägare för under de två se

6@fr. glJgt,...

naste båtrustningssäsongerna.

Bara 4 båtar som vill gå med fram och
tillbaka.

Några vitl ha sällskap med oss en bitl
någon vill följa med till Vänern och fortsåtta på egen hand runt kusten. Aven här
hade vi bilder att titta på. Nog var det
vackert. Korna som betade ända nere vid
kanalkanten på gröna lummiga ängar. De
branta slusstrapporna, seglingar över de
små sjöarna och över Vättern och Vänern
Nog blir det spärurande.
Så var klockan nästan 22 och det var

dags att gå hem. Men
uteträffarna i sommar.

vi

ses

ju igen

På

Viggen i Norge
I lI

Osleområdet finns cirka 2O Yrggat
varav en som är med i klubben, 1010 mI'
ägaren Johan Wasserf all.
Eftersom vi som aldrig seglat i Norge
är nyfikna på hur det är att segla i norska
vatten efterlyser vi från Johan eller någon
annan Viggenseglare några rader om det-

ta.

(

De norska Viggen-seglarna är ocksa
välkomna att genom bLadet komma i kon-

Så var det dags för Götakanåleskadern

takt med svenska dito,
Är det någon av de svenska medlemmarna som vill fråga något eller komrna i
kontakt med norska Viggenseglare är han

Den är däremol inte fulltecknad ännu.

också välkommen med en

eskader som

tillsammans med

goda vänner 1981.

o

rad.

lI

Det enda goda, som jag ser det, som
driven förde med sig var att många seglare upplåckte att det fanns och finns någonting som heter sammansatt och runtrnlysande masttoppslanterna som man
kan komplettera med en runtomlysande
ankarlaterndel.
Många, många skaffade sig dessa gre
jor och eftersom det är strömsnålare med
en lampa länd i stiillet för som tidigare
tre, kan man numera se alltfler båtar under segel i mörker, dis eller dimma med
Landa lanternor. Mycket gladjande ur sii.
kerhetssy'npunlt.
Likaså ser man allt fler båtar liggande på
svaj med anlarlanternan hånd. Förmodligen delvis beroende på att den hte drar

mycket ström. Men framför allt för att
det är så enlelt och bekvåmt att vippa på
en konta&t i.st.f.

att hänga upp en osande
fotogenlampa som kanske blir utblåst i

första vindpust.

Fdrutom

att

masrroppslanternan dr

strömsnål, syns den mycket bättre för
omgi\,'ningen.
Men Du som har rustat Din båt med
masttoppslanterna måste komma ihågatt
är Du går för motor, mråste Du ha den

gamla hederliga"

lanternbelysningen

Praktiska tips
tr nNågra tips inför de., stundande

seg-

lingssäsongen kan väl vara på sin plats så

hiir i båtrustningstider.
För att förbättra anltarets grepp har
jag satt en tvåmeterskätting mellan an}artampen och anliaret. Greppet frirbåttrades märkbart, men både vid il,äggning och
upptagning av anlaret uppstod problem,
Var jag inte nog försiktig rasslade kättingen mot båten med skador på fribord
och dåck som följd.

Problemet löstes ganska enlelt genom
en plas[slang som träddes över kättingen.

Jag har även sett att man på andra båtar
använt en uttjänt cykelslang för att lösa
problemet,
Ett annat litet problem kan vara förvaring av sjökortet under segling, Det bör
vara liitt tilgängligt, men inte sa liitt att
det blåser över bord.
En stretch- eller gummilina görs fast i
sprayhoodbågarna och dras ner under trä-

listen som omger ruffingången. Ett par
småskruvar eller stift sätts sa att linan
halls på plats.

Nu kan Du luta sjökortet bal<om linan
mot ruffskottet. Lättillgångligt och ändå
på plats.

Att

kurura åndra förseglets skotpunkt
umn att behöva ga upp pa &ick. har jag
löst genom att fästa en linas båda ändar

i

skotråttan. Akteröver går linan runt en
mantågssrötta och föröver genom eti
block som fåsts i överstagets vantslquv.
Långst akt€rut på skotskenan har jag se

tiind.
Om Du vill veta mer om bestämmel
serna för lanternor på fritidsbåtar, kan du
rekyirera en broschyr från Sjösäkerhetsrådet, Box 27312, I02 54 Stockholm, tel

Når jag så vill ändra skotpunlten för
förseglet, tar jag bara upp linan i endera
delen av den s k ändlösa linan.

08-63 05 40, i ärnnet.

Bengt i Viss 258

dan fåst en clamcleat.

c/o

VIGGENKLUBBEN

. Nya nnedlemmar o
12 Ulla Karma]<ar . . . . . , . . . . . Kalmar
972 Bengt Gunnarsson . . . . . . . . Märsta
1031 Claes Martinelle . . . . . . . . . . Lidingo
1075 Bengt Astren .......... Södert?ilje
1157 Kjell Granberg. . . . . . . . . . . . Spånga
1183 PerAndersson...............Åby
7005 Mats Holnström . . . . . . . Vällingby

o o önskaS köpa o

o

..oTillsalu...
Expo släpjolle, komplett med segel. Pris
30 87.

116 50

STOCKIIOLM

P g a båtbyte sriljer vi: dlmor med kliidsel, tjocka ryggkuddar, förpikeskiva med
dyna, gardiner. Anvånt 1 säsong, kemtvättat. Orange/viUbmn.
Nypris var 1.560,-, nu 500,- (300,exld ryggdl.nor som vi gärna behåller
själva). 08-770 46

86

,07 50-51

255.

(

A-Yigg 1977. Storsegel, fock, standardgenua, bomlålt, värme, trai.ler m m.

Bomtiilt till Albin Vigg kiipes.
Leif Melldab| Vigg 1241, tel 031-28 03 39.

2.000,-.
Bertil Lindeberg, tel08-767

Olovsson

Wollmar Yxkullsgatan 40I tr

YamahaShl<. Pris:
Tel0243-195 14

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

52.000.{

K-Viggen nr 232, vålutrustad, bl a 4 försegel * spinnaker, för- och akterpulpit,
radio. windex, sprayhood m m. Båten är
isolerad med tråklädda fönster och skott.
Johnson6hk. Pris: ............ 35.000,Tel arb 08-41 50 80, tel hem 08-41 91 80.
C.O. Dahlin

vf&&trNS#öptrN,
(.s\

Rufflucka
i plexiglas
Rulflucka i plexiglas för regniga och kalla
dagar då man måste hålla sig inne i mffen
men änd.å vill kurma se ut, släppa in ljus
och behålla värmen.
Luckan är $ord i 5 mm tjock plexiglas
ett stycke och passar titl K + A-Vigg.

Vi har haft derma plexiglaslucka i flera år och är mycket nöjda med

i

den.

När vi inte använder luckan står den på babordssidan framför köket.
Ca pris inkl moms 55 kr. Fraktkostnader tilkommer. Luckan levereras mot

postförskott.

Bestiilhing och ev förfrågningar genom Marianne Palrnkvist Berg,
Bägerstavägen 38, 121 63 Johanneshov, tel08-81 36 45.
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