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l'ice ordförande: Ingemar l,indgren
Klövjevaigen 13, 183 38 Täby

Tel.08-758 3199
Sekreterare: Solveig

Obvsson
". ll6

vv'ollmar Yxkullsgaran 401
Tel.08-69 76 l8

(

50 Sthlm

Hej Viggenvänner!

91

Ärets matrikel som bifogas detta nummer är förhoppningsvis mer lättlåst än
föregående års och innehåller kända
förändringar till och med 30/4. Med
hjälp av denna kan Du t ex snabbt
identifiera andra klubbmedlemmar och

Ledamot: Lars Lundin
Grundstigen 8, l4l 4l Huddinge
Tel.08-7?4 87 35
l,edamol: Stefan Eckardt
Hasselquistvägen 39, 121 46 JLrhanneshov
Tel. 08-59 29 00

Suppleanler:

Hans Olovsson
Esko Korhonen

Klassnämnd:

Lars Berg

även se om de har radio.

Karl-Erik Ahlborg
Arne Arvidsson
CLrnnar

Tidner

(

Marianne Palmkvisl Berg
Bdgerstavägen 38, 121 63 Johanneshov

Tel.08 8l

36 45

Ulla-Britt Ahlborg
Ljung\'ägen 8, 194 60 Upplands-Väsby
TeI.0760-S50 56

Xappseglingskom: Jan Wailmark, Spånlöpsv

93, I84 fi) Åkcrsberg a,'tel. 0'164-66/ 24
Stefan Eckardl
Samt:
Åke Harrsson
Carl Olof Carlsson
Bo Cöransson

feknisk kommiftd: Ingemar Lindgren, Klöv
jerägen 13, I83 38 Täby, fel.08-758 3l 99
:iamt:
Nils Hummerhielnl
Bengt-Olov Ekström
Peter Rönnlnark
Ludvie Backes

Klubbredaktionen med flera tar nu semester och nästa nummer utkommer
inte förrån ca 15/8. Detta gör att Du
själv måste komma ihåg de kallelser vi
gör i detta nummer, t ex klassmästerskapet.

Ingmar Holmsiröm

REDAKTION

sKEppoHo.rt,
Radiokontakt med andra Viggar

Kassöri Erika HuInmerhielnl
Blåbärsvägen 10, 181 6j, I iditrgö

Tel.08-?66 l3

FRÄN BRYGGAN

(

Till klassmästerskapet efrerlyser vi
till seglare från andra regioner.
Derta är ett, fint tillfälle för den som ej
kappseglat och vill se hur det går till
båtar

:tt följa med som

gast i sin egen båt.

Jag vill avslutningsvis önska er alla en
verkligt trevlig och fin båtsommar.

9asse

När du är ute och seglar och vill ha kontakt med andra Viggar som du ser eller

vill dela natthamn med någon vigg, anropa på kanal 13, klockaa 22 minuter
över hel timme.

Kanal 13 iir ju anropskanal sa att om
du vill ha kontakt med någon du ser så
ropar du:

"Viggbåt xxx från viggbåt y (ditt nummer) kom".

Om du vill ha kontakt med någon
vars nummer du inte vet eUer någon
vigg överhulrrd sä ropar du:
"Viggbåtar från viggbåt y kom".
För den som anropas är det naturligtvis frivilligt alt svara, man kan ju
ha andra planer...

Glöm ej medlemsvärvningen

!
hjalp
kan
Med matrikeln som
du snabbt
identifiera viggenseglare som kan vär-

vas. Du måste dock tala om att den
nye medlemmen på inbetalningskortet
anger att han värvats av dig (ditt Viggnr).
Den som värvat flest får gratis middag för två på Viggendagen i november.

Regioaalt: - /tats bahten .

Reglonal
AUGUsrrrRÄFF l4-lb
QauQe

UU Kårlstrdm

Soköksgatan 10,802 30 Gävle
Tel.026-10 16 17

REGIONTRÄFF I GÄVLE
Lördagen den 19/6 träffas vi i Trödje-

intill Hålöklubb eller Enmaren
beroende på vindförhållande, för att ha
fjärden,

trevligt tillsammans.
Vi kan då ocksa bestiimrna om vi ska.ll
segia någonst€ns tillsammans under söndag förmiddag. Ska vi satsa på att samköpa kött för grilning?

Hör av er

till Ulf

Gratäng på

aug

Napoleonviken på Ägnö pos N59'14'
018'24'. Vi ses väster om 12 m:s markeringen inne i viken.

Efter sommarens eskader och semesterseglingar träffas vi en sista gång i ran

rtärnad

potatis

cUctsto,tås

* *Även på sjön är det goti att kunna

Sven-Olov Friman
Barkö Bygatå 79E, 725 90 Västerås
TeI. 021-525 50

variera potatis. Den här råtten kan man
rillaga utan vanlig ugn. men en Optimusugn som man ställer ovanpå spisen måste man ha.
Det här behövs för 3-4 personer:

höslmörkret på allvar sänker sig övey

skärgården. Kl 17 på lördagen servera(
sheny på berget.
Kvällen ägras åt trevlig samvaro med
andra glada Viggenseglare.
Ni som har musikinstrument ta gärna
med det, så kan vi ha allsåne till kaffet.l

burk tärnad potatis
msk margarin
3 1/2 dl mjölk eller grädde
2 msk vetemj iil (kan uteslutas)
1/2 tsk salt
1

cUöstbusten

1

Gunnar Malmberg

Flolavägen ?C, 43? 00 Lindome
Tel.031-?6 11 29

1

Karlström eller

O,tesund

Cecilia Wändell tfn 026-10 16 17.

vitlöksklyfta eller vitlökspulver

1/2 kryddmått svartpeppar
I 1/2 dl riven ost
Så här gör man:

Erik Palsund

Smörj formen, häll av spadet på potati.
sen. Lägg potatisen i formen, blanda
mjölk (grädde), mjö1, salt, vitlök, peppar

Älggatan 248, 216 13 Malmd
Tel. 040-16 09 ?3

och ost. Håll blandningen över potatisen.

MIDSOMMARTRÄFF
Ni har väl inte glömt Viggenklubbens
midsommarfest i Skomakarviken på Lådna? Vi samlas kl 15 på midsommarafton.

Sonolcubten

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
TeI.0456-147 11

225'

på så många nya platser som möjligt. I
nummer 3 av bladet kan du se var medlemmarna finns, Att vara regionombud
innebär inte att du skall göra allt själv,
det innebär att vara sammanhållande i
regionen.

- Det fanns inget regionombud härnere och eftersom jag var intresserad,
började jag med hjiilp av Viggenllubbens

På kvällen samlas vi på berget, kanske

blir det någon tipspromenad, för att umgås och vem vet kanske får vi tillsam-

matrikel "jaga" Viggenägare

mans se solen gå upp.

i vår re-

lron.

När jag fått kontakt med de redan
etablerade Viggenmedlemmarna var det

fina skärgård.

LVanortlt

Vi ses i Lådnafladen dit alla är hjärtligt välkomna.
ps. Vi blir jätteglada om ruågon vill speLa,

Rune Wiklund

4

REGIONOMBUD!
tr lKlubben behöver nya regionombud

ombud i Öresundsregionen:

och dansar ringlekar.

så vi kan ha lite allsång.

Grädda på svag värme i ca 40 min.
Har man båt med ugn ska gradtalet vara

Vi har intervjuat Erik Palsund, region-

Efter den traditioneUa Viggensherryn
klär vi tillsammans midsommarstången

På midsommardagen seglar vi tillsarunans till någon ny trevlig hamn i vår

Efterlysning:

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

dags

att värva nya medlemmar, Håll

ögon och öron öppna, i hamnar och på
havet.
På ett år har regionens medlemsantal
mer ån tredubblats, Kontakter med an-

.

Till potatisgratiingen föreslår vi att man
grillar karr6kotletter, som har fått marinerats i grillolja ca 1/2 timme. Tänk på
att fliiskkött måste vara vål genomgrillat.
Till dessert föreslår vi att ni grillar bananer. Så här gör man:

När köttet är klart lägg på bananer
med skal. Vänd dem efter 10-15 min. Skalet ska vara svart. Lägg bananen på tall-

rik och skär upp längs med. Lite punch
och vispgrådde är gott till.
dra Viggenägare har bara varit positiv.

Vi tråffas under vintern, dels för två fester dår vi umgås med varandra, dels har
vi regiontråff &ir vi planerar för sommarsäsongens aktiviteter.
Eftersom vi är några stycken har jag
också lyckats få fram samköp av bl a
snabbrev till hyggligt pris.
Forts sid 8

Viggenbladets
frågespalt

Fartdiagram (polärdiagram)

130

Scglittgens leori

Eeglingens teori 129
Med diagrammets hjälp har man möjlighet
att ungefår förutbestämma vilken fart man
kommer att göra på en viss kurs, Men

Det var åtskilliga år sedan jag kappseglade med VIGGEN och mina kunskaper om båtens seglingsegenskaper har
givetvis blivit lite "rostiga".
Når jag liiste frågespalten i Viggenbladet 4/82 fick jag i alla fall lust att
framföra några delvis ar.vikande åsikter.
Svar 1; Segelföringstabellen ståmmer väl
med mina erfarenheter. Den är i princip
en utveckling av den som finns i A-Viggenhandboken. Raderna om poliirdiagram
Ar nog helt obegripliga för en icke initierad läsare. Det räcker inte med att kurvan
skall vara "tillplattad". Den måste också vara inbuktad för att det skall löna
sig att "kryssa" i medvind.
Jag bifogar ett utdrag ur boken "Min
segelbåt" som visar ett fingerat diagram
med förklaring. (Jag har flera gånger
försökt göra verkliga måtningar, men har
misslyckaLs p g a att vinden oftasl varie
rat ganska mycket både i riktning och
styrka och p g a att en mycket sofisti-

kerad mätutrustning och mycket lång
tid skulle behövts för att få fram verk'

ligt tillförlitliga vården).
Svar 2: Kurs 50-55" från verklig vind fö-

refaller verkligt pessimistiskt. Med en
vältrimmad VIGG bör det normalt inte
vara mer än 90o mellan krysslagen.
Det innebär att man seglar en kurs på
ca 40' från den verkliga vinden och med
avdrift får man då ca 45o 'kurs över
grund" - givetvis med stora variationer

vid olika vind- och sjöförhållanden och
framför allr beroende på olka krängning
-

vilket också framhålls.

6

ännu bättre är alt man med diagrammets
hjälp direkt kan avgöra vilken höjd man bör
ha under bidevindssegling för att så snabbt
som möjligt komma upp mot lovart. Denna
höjd (kurs iförhållande till den verkliga
vinden) får man om man drar en linje vinkelrätt mot vindriktningen så att den tangerar fartkurvan. Den kurs som går mot
denna tangeringspunkt är den förmånligas'
te (40o respektive 45o på figuren).
På samma sätt kan man avgöra om det
lönar sig att "kryssa" i medvind. En båt
går ju alltid snabbare på slör (den seglar
hela tiden in i ny vind) än vad den gör på
plattläns (då den seglar från vinden, och en
svagare vind verkar på seglen). Av det visade exemplet på fartdiagram framgår ocksä
detta. Men lönar det sig verkligen att gå en
långre våg i sicksack även om man får
något högre fart - och vilken kurs skall

Svar 3: I svaret anges atl krängningens,
medelvärde ej bör överskrida 30". DetLa{
anser jag helt felaktigt.
I A-Viggenhandboken har jag angett
att maximal krängoing ej bör överskrida

20 ä 25', vilket kanske motsvarar eit
medelvärde på högst

20'.

I

Skillnaden i våra åsikler kan bero på'

att jag avser vården mätta med klino'
meter (krångningsmåtare). Jag har
många gånger konstaterat att seglare
gärna överskattar krångningsvinkelns
talvärde - t ex att 20' krängning bedöms
som

30'!

Vid överdriven krångaing går farten
ner och avdriften ökar våsentligt - och

man iså fallstyra?
Svaret får man liksom i frågan om kur-

åven lovgtigheten! Med Viggens ganska

sen på kryss direkt från farldiagrammet.
Om man drar en linje vinkelrätt mott vind-

grunda skrov och blygsamma köldjup
ökar avdriften och därmed skrovmot-

riktningen, som i detta fall tangerar kurvan
pä medvindssidan, kommer tangeringspunkten att utvisa den kurs man bör styra
för att snabbast komma mot Iä. I det visa"
de fartdiagrammet finner man att vid vindstyrkan 3 m/s kommer man snabbare fram
genom att styra 35 å 40o från kursen rakt
mot lä (3,4 knop rakt mot lä) än om man
seglar platt låns (med 3,I knops fart). Vid
'indstyrkan 6 m/s lönar det sig däremot ej
att krvssa" imedvin.l-

ståndet snabbt vid ökad krdngning.

Vid

familjesegling tycker

jag att

krängningen vid bidevindsegling ej bör
överstiga 15". Då får man bekväm och
åndå effektiv segling.
Vid kappsegling på korta triangelbanor kan det ibland löna sig att kryssa me(
mer än 20' medelkrängning. Segelskilt:
ningar eller för sm^å segel på undanvindsbenen kan ge större tidsförlust än vad
man får genom att kryssa med för stora

"

segel.

Per Brohä(

Viggenbladets
frågespalt

'-

Ur "Min segelbåt"

(P

Brohåll)

Får publiceras i Viggenbladet
TTB

Kommentar till Brohälls inlägg:

)(

Trevligt att höra kloka synpunkter
lrån båtens konstruktör och tillika en

)

erfaren kappseglare. Jag håller med om
att "polärdiagrammet" i svaret på fråga
nr 1 blev svårbegripligt och tackar å läse

kretsens vägnar för Per Brohälls klarläggande.

Beträffande fräga nr 2 menade jag
(vilket ej klart framgick av formuleringen)

att man bör hålla "kurs över grund" 5055' {alltsa inkl avdrift) mot vinden, vilket
är något mer pessimistiskt ån Brohälls
45"

.

Mitt

svar på fråga nr 3 avsåg kappsegling på triangelbana och det av mig
angivna högsta krängrlingsmedelvärde
30' är måhända i överkant.
Ingemar Lindgren, ordf i tekn komm.

7

Viggenbladets
frågespalt

FAMILJESPINNAKER
Det finns ett segel, typ försegel (genua),
som är nästan lika sLorL som en spinnacker men hanteras som ett försegel.
Vad heter det? Finns intresse för sam-

KLASSMÄSTERSKAP
28 - 29 augusti
Arrangör: Waxholms KSS

köp av dito?

TRAILER
Finns det någon Viggenågare som har
gjort en trailer för A-Viggen? Finns det
ritningar till en sådan? Är det i så fall
möjligt att dra den efter lastbil eller
större personbil?
Svar: Redaktionen känner tyvärr inte till
om någon har skaffat en trailer för biltransport av Viggen. Id€n med trailer lå-

ter lockande för att lått kunna förflytta
båten för segling inya vatten på litet
större avstånd från hemmahamnen, t ex
på en semester.

Om någon i läsekretsen har erfarenhet eller tips att lämna hoppas vi han/hon
hör av sig.
Tekniska kommitt€n har forskat imöi
ligheterna att köra Viggen på trailer och
därvid funnit följande: Det tycks inte finnas någon färdig vagn att köpa för en båt
av Viggens deplacement (1,4 ton). Vagnen måste därför specialtillverkas. Kostnaden uppskattas till ca 15.000,-.

Som dragbil erfordras en liten last,
bil, buss, Land-rover e dyl, eftersom släpet väger för mycket för en vanlig personbil. Föraren måste ha körkort av klass

E. Tekniska kommitt6n har kontaktat
agenturfirman "Sigam släpvagnar", som

Svar: Det segel som avses, ä. en s k familjespinnaker, även kallad cruising- eller
kryssningsspinnaker. Dess yta bör vara
ca 807o av en vanlig spinnaker, d v s för
Viggen ca 35 m,.
Den är osymetrisk och kan hakas till
förstaget eller hissas lösfotad (flygande),
som en stor bukig genua.
Seglet kan användas vid öppen vind
och är mera lättmanövrerad än en vanlig spinnaker, bl a genom att man slipper

spinnakerbom med tillbehör, gajar etc.
Detta gö. att man vid s k familjesegling
kan segla mera avslappnad. Man kan förutse att båten vid svaga, akterliga vindar
går bättre än med genua.

Seglet finns beskrivet

i"På

Kryss &
Till Rors" nr 4 och nr 9-81. I nr 9 står t o m
hur man syr ett segel själv, om man anser sig kompetent härför.
Redaktionen hoppas att om någon i
Viggenklubben ha. erfarenhet av familjespinnaker för Viggen. att han/hon hör av
sig. Något samköp planeras f n ej, men
kan bli aktuellt om intresse föreligger.

Klassmästerskapet 1982

Låna ut din båt

I

Styrelsen har beslutet

likhet med föregående år genomförs
i WKSS regi på Trälhavet
nära Vaxholm. Tåvlingen går över två
årets KM

dagar med två seglingar på lördagen och
en på söndagen,

Tid: 28 - 29/8

Anmålan sker per telefon O764-32L 72
på dagtid och 0764-372 13 på kvällstid.
Avgift 100 kr som antingen betalas kontant vid starten eller på pg 67 20 90-8.

Anmäl ditt deltagande

till

Viggenleda-

till KM!

att underlätta
för seglare från andra regioner att delta
i KM. Följande gåller:
* Den som lånar ut båt erhåUer 100 kr
för att tåcka transporter m m
* Den utifrån kommande seglaren får
startavgiften åter (100 kr)
* Ägaren har rätt att delta som gast,
övr gastar enl överenskommelse

Anmäl intresse för att segla resp låna ut
båt till Viggenledaren för KM - Bo
Göransson, Först till kvarn. . . .

ren också sa att han Iår kontroll på läget.

Viggenledare här är Bo Göransson tel
08-778 31 25 senast 11/8. Anmälan till
WKSS skallvara gjord senast I5/8.
Föregående år var tävlingen väl arrangerad och det var ingen trängsel på
banan. Detta gör att tiivlingen är lämplig även för dem som ej år rutinerade.

Frågorna är insända av Kurt lvarsson i
Vigg 1351.

KM-Träff
På lördagen den 28 augusti kommer vi
atl samla KM-deltagarna och anöa intresserade medlemmar vid WKSS klubbholme vid Trälhavet.

Denna träff sker antingen i WKSS
eller Viggenklubbens regi. Detaljer om
dema träff kommer i augustinurnret, men
reservera dagen även om du ej seglar
KM-

lovat lämna förslag för lämplig vagn.
slå sig ihop och köpa en vagn tillsam-

telefonkontakt med styrelsemedlemmar
och så får jag alla protokoll från styrel-

mans?

semötena.

Kanske kan ev intresserade medlemmar

REGIONOMBUD . .

.

Under seglingssäsongen träffas vi för
helgseglingar. Förra pingsten planerade
vi en minieskader men tyvärr satte väd'
ret stopp för det.
Vad som händer och sker i Viggenklubbens styrelse får jag veta genom

B

Sammanfattningsvis måste jag säga (
'
atL det inte är speciellt betungande aLt
vara regionombud. Ekonomiskt betalar
klubben mina utlågg för telefon, porto
o dyl, men det viktigaste ärju att få kontakt med andra trevliga Viggenågare.

Erik Palsund

Ang trailer för Viggen
T\ll Käppala Båtsiillskaps hamn kom idag
den l0/5 en lastbil med trailer som just
transporterat en H-båt från Finland. Då
en H-båt och Vigg torde vara i samma
viktklass frågade jag om trailerns data.

Fabrikatet var tyskt: Echtermann Anhiinger. Dragbilen tillhörde Botnia Marin
Den var på 5 ton, men chauffören påstod att de brukade använda en
Land-Rover som alternativ dragbil.

i Finland,

Vigg 659 Hummerhielm

Premiåir Viggenserien 1982
- trLidingö Runt inledde kappseglingssäsongen och bland de drygt ?00 anmälda båtarna fanns 14 Viggar
- 4 st
färre än förra året, men en hel del nya
båtar som vi får hälsa välkomna till vår
serie.

I

år kom det vind

runt 6-8 Er/s giorde

- en byig sydan
att segelvalet blev

lite olika. Några valde rev i storen, andra
inte. Själv satsade jag på max-ställ, viL
ket gav 30-35" lutning på kryssen, men
det varju inte så mycket kryss.
Starten gick enligt programmet i år
utan uppskjutning och vi startade tiusammans med 8 st Becker 27:or. Bra

start i lovart fick 707, 662 och 439 som
snabbt fick ett försprång på några minuter till Brevik. Sedan kom i en utdragen
klunga resten av fältet.

I

Halvkakssundet fick 282 och 471
upp sina spinnakrar och avancerade en
bit framåt. 245 Fortuna hade inte fortuna - rigghaveri.
På Askrikefjärden gick 471 Lunsen
som ett skållat fioll. 282 Galatea slet
ont med att få spinnakern att stå i halvvinden.

-

Lidingö Runt

In på mållinjen var det hård kamp
om spiken och enligt LSS nog den tuffaste. Båda måldomarna på var sin sida
om linjen ansåg att 707 Lady Millan var

decimetern före 662 Marie, Marginalen
blev 1/100 dels sekund!
Vinnartid 2 h 43 min, vilket var drygt
I h 52 min snabbare än förra årets vinn-(
ande Vigg. Snittfart 4.97 knop (3.49 på
282 t98l ). Men det var jämnt hela vägen
och trean var ca minuten efter. Sista
Viggen var mindre än 23 minuter efter

::1"1",

OUO".

12

245

4nrtE

C-Ocarlsson...........Brutit
P-O Walter och 1360 U-B

10p

Ahl'

borg.

Beklagligtvis blev det en klumpig formulering i näst sista stycket. Br$blocken
skall naturligtvis inte monteras pd grabbräcket, utan på rufftaket vrd gmbbräcket!
Vad det gäller prisuppgiften så vafierar det
en hel del mellan olika fabrikat, men om
man köper OH som anses vara av hög
kvalit€t får man betala 2 x 2 avlastarc 510,ochbrnblock2x2 215,- totah 725,-.

10

i Viggenserien var Ornö
Runt, De viggar som var med åkte i LYSklass I och 3:a totalt i den klassen kom
662 Lidman (2:a på Lidingö Runt). 534
Waher kom in som l0:a och Bo Göranssor1
i 865 blev 27Å. Alla placeringar är preli-'
2:a deltåvlingen

minära.

Att 662 Marie med Jan Lidman var den
snabbaste Viggen är nog helt klart och det
innebär minst l9p och därmed ledning i
serien.
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I maj-numret sid 5 handlade en artikel om
olika lösningar på hur man skall fä ner
tampama till sittbrunn.
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sov-
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L

Angående brytblocken Ornö Runt blev LYS,

4/
,A

NE

gott för en spännandel

1 ?07 F Lysell . . . . . . . . . Tid min: 162 28p
2 662 J Lidman ...... . .. . . . . . . .162 25p
3 471 B Svensson .............. 163 22p
4 439 J Walrnark ............ . . 164 19p
5 11?8 S Eckardt. ...... . ........ 168 17p
6 282 J Lindgren . . . . . . . . , . . . , , . 168 l6p
7 144 G Engvall. . . . . . . . . . . . . ... 1?2 l5p
8 446 N-G Nilsson. . . . . . . . . . . . . , L72 l4p
I 1185 C Hultberg. . . . . . . . . . . . . . . 179 13p
l0 692 C Lundberg . . . . .... . . . . . . 183 12p
11 1191 K Lantz. ........ ......... 184 llp
Ej staft: 534
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VIGGENKLUBBEN
o Nya
192
212
247
286
33?
341
403
435
458
634

medlemmat

o .

Nils-Owe Svensson. . . . . . . . Ljusne
Bo Bergman . . . , . . . . . . Stockholm
Hans Palander. . . . . . . . .. Abbekås

Lennartlööw...........

Kungålv

Stefan Magnusson . . . . . . Alingsås
Thomas Ololsson. . . . . . Hägersten

Ollelarsson...,.. -... Eskilstuna
Ragnar Nielsen

.......

MartinForslund

Vallentuna

...........

NellyGard...........

Olovsson

Wollmar Yxkullsgatan 401 ir
116 50 STOCKHOLM

Piteå
Åkersberga

653 Stefan Antonsson ........ Partille
780 Lars-Gunnar Gavelin . , . . . Öckerö
?88 BoCarlberg.......... Karlskrona
886 Sören Berg. . . . . . . . . . . . . . . . . Tåby
. Enköping
953 Sören Sä[

959 Robert Andersson . . . Kungsbacka
989 Jan Pilebjer. . . . . . . . . . . . Göteborg
I 140 Sören Englund.......... Enånger
1154 BengtRydberg......... Karlstad
1210 Urban Jansson,...... Karlskrona
1241 Leif Melldahl. . . . . . . . . V Frölunda
1324 Harald Sundlo . . Östenstad Norge
132? Torbjörn Bondesson. . . . . Ljungby

o

.

Till salu

...

VIGG .76
Ny Mariner

8h.l<, bomtält, vagga, el.logg,
Optimus-kök. fullt utrust.... ..44.000, /
I
08-91 60 45,713 21 02.

ALBIN VIGGEN

.74

Välvårdad. 3 försegel, motor 6hk, kompass, logg, Origokök 2-Iågiet, sprayhood,
nya lanternor. bomkapell. trall m m. (

Pris..........
Bo

Bj örklund, tel

...42.000,-

0 8-7

42 22 47.

BOMTÄLT till K.Vigg
Oanvänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,Ingemar Lindgren, tel 08-758 31 99
(ev 0455-501 40)

Lanternor (enl nya bestäm).4 st nya.

Nypris 500-600kr. NU .......... 300,Hopfällbar lunchdragg,7 Il2kg . . .50,Fendrar blå, 5" X20". 4 st........ 100,Paddel, fernissad furu, 140 cm .... 35,-

Blyplått 10kg....

..............I75,-

oo.Tillsaluo.o

Björn Engdahl, tel08-765 59 25

Ni glömmer väl inte att

Klubbredaktionen önskar allf
Viggenseglare en riktigt skör\
segelsommar!

köPa

klubbens varor?

......... ......... 60'.... . 2.styckpris
Klubbvimpel ........... ........ 40,.... . 5'Strykmärlien
Klubbdekaler.................... 15'.... .. 5'Klassregler.

TekniskaTips
eller

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

(,

Vi hoppas på många trevliga berättelser

till höstens Viggenblad.

