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Lar\ Berg. Brinlvägen 8, 291 43 Krisrianstad, tel 044'10 32 46

Marianne Palmkvisl Berg, Brinkvägen 8,
291 43 Kristianstad, t el044-lo 32 46.
omslagsbilden har vi fått från Per Brohäll
och vi tackar så hjärtligt för bilderna han
skickar till viggenbladet.
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Ledamol: Stefan Eckardt
Hasselquistvägen 39, 121 46 Johanneshov
Tel. 08-59 29 00
Suppleanter:

Klassnämnd:

32 46

en vänligare atmosvär i umgänget mellan

båtfarare än vad som är vanligt på ostkusten, vilker är väldigt possirivl.
Jag hoppas a ni inre har tröllnar på
segling utan ställer upp på träffar och
tävlingar ihösr.
Framförallt villjag att antalet Viggar
på klassmdqerskapel skall bli högre än

Hans Olovsson
Esko Korhonen
Lars Berg

Karl-Erik Ahlborg
Arne Arvidsson
Gunnar Tidner
Ingmar Holmström

Carl-Olof Carlsson

fjolårets ca t0. Var inre rädd för

\

Teknisk kommitld: Ingemar Lindgrcn. Klö\'
jevägen 13, 183 l8 Täby, Tcl.08'758 3l 99
Nils H ummerhic'lm
Silmt:

Tel 0760-850 56

L

_t

Bengl'C)lo\ Ekström
Peler Rönnmark
Lud\ ig Uactcs

arr

ställa upp på KM, det är lagom många

Bo Cöransson

Ulla-Britt Ahlbore
Ljungvägen 8, 194 60 Upplands-Väsby

FRÄN BRYGGAN
Hej Viggenvänner!
Så kom då äntligen den sommar som vi
så länge väntat på, med myckef sol och
värme. D v s juni-semestrarna i södra
Sverige har ju haft otur.
Själv har jag seglat ner från Stockholms skärgård lill BIekinge. När vi passerat Karlskrona tyckle jag mig märka

Kassör: Erika Hummerhielm
BIåbärsvägen 10, 18164 Lidingö
Tel. 08-?66 I3 9l

Kappseglingskom: Jan Wallmark, Spånlöps!
93, 184 00 Äkersberg a, Tel. 0'764-661 21
Samt:
Stefan Eckardl
Åk" Hanrson

Marianne Palmkvist Berg
Brinkvägen 8,291 43 Kristianstad

Tel0M-10

401

båtar på banan och bra arrangemang.
De som inte vill tävla kan komma och
lyssna på skrlr och borr förk laringar på
partajel mellan starterna.

Arers eskadrar iGöra Kanal och till
Hangö har genomförts under trevliga
former och de som arrangerat och left
dessa har gjort detta pä efi förrjänsrfullt sän vilker jag rackar för. Reportage
från dessa kommer inästa nummerJag hoppas

all även höstens

blir trevliga och givande.

9nsss

seglin€tar

SKEPP OHOJ !
KLUBBREDAKTION
Ledigt: Mycket stimulerande uppgift inom Viggenklubben.

Nuvarande klubbredaktörer "övergår till annan \erksamher".5lalfar smä.
barn resp flyttar lill Skåne, så nu efterlyser vi våra efterträdare.

önskvärda kvalifikationer: lntresse av
segling och speciellt Viggenklubben. Bosatt inom Stockholmsområdet.

Vad gör Vigg€nbladels klubbredaktion:

I gäng/mänad sammanställa
Viggenbladel rillsammans med ordförande. Materialet får vi lrån klubbmedlemmar. styrelsemölen. Viggenträffar
och "andra källor."
Lön: Medlemmars uppskattning när tidningen kommer. Kortakter med många
Ungefär

trevliga seglare.
Nästa nummer gör vi den 29 augusti och
den som är intresserad är hjärtligl väl
kommen att vara med.
UIla tel 0?60-850 56 och Mananne
lel 044-10 32 46lämnar alla upplysningar
som ni kan iinska.
ps. Vi tycker atl detla jobb är bland der
roligaste vi gjort.
ds

\)

Ru?b^*l
Qau0e

Ulf Karlström
Sohöksgatan 10, 802 30 Gävle
Tel.026-10 16 17

#onobubten
Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
Tel.0456-147 11

På midsommardagen gai' sig Vigg 7120
iväg för att starta Göta Kanal-eskadern.

Några andra av oss gav sig iväg till

..Onsdagen den 2 juni hade vi säsongens
sista träff på land. På programmet stod
trimning av rigg och segel.
Gunnar Tidner hade tyvärr fått förhinder, men vice ordf Ingemar Lindgren höll
demonstration med den ltuan. Till hjälp hade
(
han ordf Lars Berg,
upp
mött
en
stor
skara
Som vanligt hade

tKo0r^a,t

Efter avslutad demonstration lick vi lån?
NBS:5 klubbhus för att dricka vårt med'havda kaffe och prata segling.

Kalmarvägent8, 381 00 Kalmar

Så har årets första

Tel. 0480-?39 59

Rune

Wiklund

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

cUaste,rås
Sven-Olov Frimån
Barhö Bygata ?9E, ?25 90 Västerås
Tel.02L-525 50

Resultat samköP
trtrSamköpet av båtsportkorten är till ända

och totalt har det omsatts 11.000 kronor.
62% av försäljning har gått till klubbens
medlemmar och 36% har sålts vidare Resterande har gått genom privat lörsälining.

Sherry serverades som vanligt

kl l7

)

)'

TeL 031-?6 11 29

Du har väl anmält dig till arets klassmAsterskap?
I år hoppas vi på ett rekordstort startfåilt!

och

förande tillstötte fram mot kvällskallten
efter kappseglingen Ornö Runt. Sedvanlig

Sista anmtilningsdag för tävlingarna iir den 15 augusti, tel0764-32172 daetid eller tel 0764-372 13 kvällstid'
Avgift: 100 kr. Utförliga upplysningar fanns i Viggenbladet nr 6 1982'

brasa och kaffe i skYmningen.

Nästa dags segling gick till Sandhamn
och Albindagen. Ett sorgligt kapitel till
vilket vi återkommer i nästa nummer.
Annandagen bjöd på vackert väder och

SPARTAJ
KLASSMÄSTNNSKAP
på
klubbholme Rönnholmen

fri hemsegling.

På lördag den 28 augusti

i

ringlekar. Tävlingen med säcklöpning gav
prov på mänga olika sätl att ta sig fram me/
benen i en påse. Vuxna och barn kunÄ
sedan motionera med en finurlig tipsprome-

Erik Palsund

Älggatan 24B, 216 13 Malmö
Tel.040-16 09 73

Efter maten hade vi prisutdelning och

sedan satt vi på berget, drack kaffe, lyssnade
till gitarrspel och slogs med miljontals mygg'
allt i avvaktan på att solen skulle gå upp.

19.30

WKSS:s

vi igång VIGGENKLUBBENS MÅSTERSKAPSPA RTAJ.
Vi serveiar in supö till ett pris av ca 60 kr per person, sen blir det
dans och trevligt umgänge med Viggenseglare. Även om Du inte deltager i tävlingen så sei vi på kvåillen på Rönnholmen. Vi som inte seglar
tili Rcinnholmen träffas på Resarö Ytterbys brygga kl 19.00 för att ta

spaTKaT

Skomakarviken(

I år var det ca 15 båtar som samlats
för att klä midsommarstången och dansa

kl

-

Stockholmsregionens midsommarfirande

nad.

Oftesu,,.d

KrassMÄsrERsKA P 2B-2s / 8
Arrangör: Waxholms KSS

Lådnafladen.
Gunnar Malmberg
Floravägen ?C,437 00 Lindome

femma" vilket har gjon 135 kronor.
Försäljningen av Viggen-tröjor är också
rillända och tröjor har sålts för totalt 4.'100
kronor. Klubbens förtjänst elle. rättare sagt
vår kassörs inarbetade del blir någonstans
mellan 2-300 kronor. Det är twärr inte riktigt klan för att Stefan Eckardt som har
haft hand om det hela har lite problem med
tillverkaren.

därefter promenad runt ön Braka. Ord-

hölls "som vanligt"

cVöstbuston

Klubbens förtjänst har varit en "expeditions-

l\t

uteträff gått av stapeln.
PINGS'I-|RI|FFEN. Ett tjugotal båtar hade
mölr upp. lrots den slundtals kraftiga vinden.

cUönet n

firandet.

- ca 40 personer. var av mänga nya Viggenägare som ville lära sig hur man sätter an
stag och vant.

Karl Gerdehag

Södra Stavsudda lör att avsluta midsommar-

)

i(

passbåten.

Anmälan till KM-partaj görs till: Lasse Lundin, tel08-7'7 4 87 35.
Grundstigen 8, l4l 4l Huddinge senast 22/8 kl 19 -30-

jag/vl kommer gärna till KM-partaj den 28 augusti kl 19.30
Antal personer .
Namn . .
Ja,

Vigg nr

.

Sandes

till

4

Lasse

Lundin

Grundstigen 8, 141 41 Huddinge

Viggenklubbare vann Gotland Runt!

KAPPSEGLINGS- SIDA
Resultat från kappseglingar från andra regioner skickas till Stefan Eckardt (adress se
sid 2), för beräkning i Viggenserien.

NUNT
LIDINGO
II
anikeln om Lidingö Runt i förra numret blev undertecknad lite lurad till ett fel.
Uppgiften om'1/100 dels sekund kom från
LSS då resultaten låg för databeräkning.
Det blev dock en förväxling med Albin
I

Express-klassen. I våran klass blev skillnaden
mellan 1:an och 2:an "hela" 10 sekunder.

ORNÖ RUNTi

llFyra

stycken Viggar startade
andra delsegling - Ornö Runt.

seriens

Ornö Runt är liksom Lidingö Runt en
distanskappsegling, men betydligt längre.
Banan är ca 24 nm.

Viggarna startade i LYs-klass I med 45
båtar. Där fanns båtar mellan 0.92 till 1.06.

lår gynnades de långsammaste båtarna, de
första tolv totalt i båda LYS-klasserna hade

11 Viggar var anmälda och indelade

klass

lll som omfattade drygt

i

Nordligaste Vigg blev Göran Lemos i 314
från Furusund och sydligast 969 Minandra
med Svante Scherp lrån Trosa.
En 24-timmars tävling går ut på att åkl
så många distans som möjligt genom at.
runda/passera vissa punkter. Stockholms
regionens punktkarta har från Eggegrund
lcävlebukten) i norr till St Karlsö i söder.

Ärets 24-timmars bjöd på omväxlande vin(
Från stiltje och 4 m/s sydlig vind till 21 m/s
nordlig vind. Omkastet gick på ett par timmar och mycket tidigare än vad SMHI hade
förespått.
På natten gick vi inomskärs i stora leder
(fyrar) och det är inte det mest lönsamma

Men vi tog det lugnt och gled runt i2-3
knop istället för att ligga längre ut och rulla

minuter före 865 Hannah med Bo Göransson.
Det räckte till27:e plats.
Sammanlagt båda klasserna startade 82
båtar. Segern gick till en Vega före en Shark
24 och Vigg 662.

24
I

- TIMMARS

fTredje delseglingen och vårens sista var
Kryssarklubbens 24-timmars. Det är egentligen inte en riktig kappsegling - men den
är omtyckt av Viggenseglare och har många
startpunkter.

rt

5052) vann

Comfort 30-

Viggenklubben, vilket
f.furr"n i ar"-Å Co,fund Runr. Stig hade värvat hela besättningen inom
klubben'
inom
hög
standard
av
seglingskunnande
linns
visar att det
en var ett avgörande moment. Här distangomfort 30 liksom bl a Scampi och Ballad
serade Stig den blivande tvåan med 30 miseglarden korla banan som är 335 M .
nuter, imål var Stig endast sju minuter
OsterBanan går runt Gotska Sandön
före. I mål skilde 20 minuter mellan vinnagarn - Hoburg - Ölands norra grund - Almaren och fyran efter 3 dygns segling!
'rundel - Sandhamn. Den 5lora banan ät
Vi får väl se om vi kan värva Stig att
en
+00 M och gör före Cotska Sandön

210 båtar.

upp runt Svenska Björn, men är

i

'väng
övrigt

densamma.

l{

Vad var del då som gjorde an Stig i sin
första start lyckades vinna?? Förutom en bra
)åt var det en god anda och diciplin ombord
som lade grunden

till

segern.

Man vinner inte Gotland Runt på att bara
segla bra det första dygnet, för det gör de

flesta. utan det gäller att ha o.k kvar att
segla bra det tredje dygnet då seglingen
oftast avgörs.

En jämförelse av passagetider visar att
en hård kryss meilan Östergarn och Hoburg-

berätta om förberedelser och segling vid
någon Viggenträff i höst eller vår.
Lasse i 1360

ResultatB örsen
ORNÖ RUNT

......
L.Häget..

l+
2*

662
534

4*

865 B.Götunsson

in

J.Lidnan

als n.siargt"rs

....
"

"

19 20p

'

16

17P

t4p

" '13 llp

distans.
God mat, lite bada och lite värmande samt

en underbar soluppgång giorde det hela till
en upplevelse som vi gärna gör om ,

lägre än '1.02.

För våra 3 Viggar kom 662 Marie med
Jan Lidman på en total 3:e plats. Det tog
dryqt 4 h 30 min för Janne I Co att segla
runt. På 10:e plats totalt 534 Happy Girl med
L Häger. Halvminuten Jöre 858 och fem

trtr:aiteuiggen Johanna tl med Stig Öberg som rorsman (Vigg nr

Jag l iste frågan och svaret om familjespinnaker i Viggenbladet nr 6-82 och vill göra en
fönydning och komplettering.
ö"t i f.ågan söLta seglet kallas bl a
Booster (wessel Marin). Den typen av segel
ska hakas fast i förstaget som en genua. Det
som skiljer den mot lättvindsgenuan är:

f(

l Tyget (kraftigt spinnakertyg) 2. Betydligt
djupare underlil {kjol) 3. Akterrundan i

större 4. Sydd mer likt en riklig spinnake\
Boostern går att kryssa med i lätt vind, men
fungerar bäst från halvvind till slör.
Cruising spinnaker är en annan typ av
familjespinnaker. Just Cruising spinnaker
är Northwyns varunamn. Minnaker, Spanker år andra namn. Det hakas fast i för-

Familjespinnaker
staget på två ställen. I toppen och längst
ned. Seglet sköts upp och ner längs förstaget med en nedhalare. Seglet är assymerriskt och i tiock spinnaker duk. Den fungerar likt Boostern från öppen kryss i lätt
vind till läns då den sPiras.
Seglet är som svaret på frågan mycket
rikrigt framhåller, enklare att slöla än en
spinnaker.
seglet är snabbare än genua har tester
framhållit och niistan likvärdig med en riktig

Att

spinnaker i fart. Frågan är om inte l.YSmakarna får snart börja titta på det här, för

att det kommer allt fler båtar med dessa
segel.

S

=

Ä=

Stavsräs, T

=

Trosa, F

-

Furusund'

Östra Algögrundet.

Beåkning har skett genom prccentuell
mest seglad distans i förhåuande till tiktvätde ffu gemensamma snabbare båtat på de
olika startqunktema.
Då det inte blivit klarlagt om hänsyn skaii

till utomstående båtar vid poängberäkning, redovisas därför båda poäng'
talen och de båtar som är *-märkta är Vigg-

tagas

enklubbsbåtar och ingår i serien.
Beslut om vilket av de två sätten som
skall gälla kommer att fattas av styrelsen i
augusti.

7

c/o

VIGGENKLUBBEN
o Nya medlemmat

Olovason

Wollmar Yxkullsgatan 40I tr
116 50 STOCKTIOLM

o

LÖSNING TILL VIGGENKRYSSET I NUMMER 6:

200 Cöran Hultgren . . . . . . . . . Karlskrona
... Västerås
320 Karin Norlin

662 Jan Lindquist.

.... .......

Hägersten

794 Johnny Svensson . . . . . . . Helsingborg
850 Georg Thunström . . . . . Johanneshov
860 Sten Mandal .............. Uppsala

868 RogerNyman.............Ljusterö
962 Bo Bengtsson ... ....... Landskrona
1035 Christina Gunnarsson .... Djurhamn
I 139 olle Modin. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mora
1357 Tomas

Carlsson......

.....

Borlänge

Detryktas... . .
. . .att förra årets suveräne Västkustseglare
Gustaf Olofsson kommer att segla med Lars
Ulne i Vigg 646 i KM:et.
Ska vi gissa att lite av favoritskapet till
ny klubbmästare hamnar i den båten?
. . .att Erik Palsund i Malmö leder medlems\är\ningsrä\lingen. Men ge inte upp. än
har ni möjlighet att slå Erik. Tävlingen pågår till den l5/9 1982.
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...Tillsalu..o
g_lömmer väl inte
klubbens varor?

Ni

att

köp1

Tips
.........60,......... 2,styckpris
Klubbvimpel .. ....... ........ ...40,....... 5.
Strykmärken
..... 15,-'
Klubbdekaler.
Klassregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-

Tekniska
eller

ADRESSÄNDRING
Ordlörande Lars Berg ändrar adress fr o m
I

/8

1982

till:

8, 291 43 KRISTIANSTAD.

1

T el. 044-10 32 46.

Enklast ar det ait setta in beloppet på
klubbens postgirokonto nr 40 73 05 - 2

Samma adress gäller för klubbredaktör
Marianne Palmkvist Berg.

och ange namn, adress och båtnummer
och vad Du vill ha.

Brinkvägen

