MEDDELANDE NR 9 SEPTEMBER 1982

Hiir Ar sörsn delen av den svenska "storflotta" som .från rnåndag till torsdug gijstqde
hamn. De rctalt 58 gästerna , alla medlemmor i Viggenklubben, Ar uk på eskatlerseg-

Ha'r'

linghied hela l8 segelbåtar. An ge sig iv|g med tra bötqr som på bilden skulle varq tviirt emot
klubbems motto: Aven den som inte dr så rLuinera(l skalt ha möjlighet au delta i långseglqts i
siikert sällskap.
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Ledamol: Lars Lundin
Grundstigen 8, l4l 4l Huddinge

till start.

^f

liga former, med bra arrangemang, fint
väder och med lagom många båtar på

Så har då årets klassmästerskap avgjorts,

men tyvärr hade endast 9 båtar kommit
Seglingarna genomfördes under trev-

el. 08-774 87 35

Ledamot: Stefan Eckardt
Hasselquislvägen 39, l2l 46 Johanneshov

banan. Här hade även nybörjare kunnat
ha en trevlig segling och lärt sig mycket!

Tel. 08-59 29 00

Suppleanter:

Hans Olovsson
Esko Korhonen

Klassnämnd:

Lars Berg

Arne Arvidsson
Gunnar Tidner
lngmar Holmslröm

I år hade västkustens suveräne viggenseglare Gustaf Olovsson ställt upp till
start med egna segel och lånad båt.
Custaf gav den blivande segaren Nisse
Tidner en hård kamp vilket jag lycLer är

(

Marianne Palmkvist Berg
Brinkvägen 8,291 43 Kristianstad

Åle

'fel 044-lO 32 46

Hans.on

Carl-Olof Carlsson

I

Bo Cöransson

Ulla-Britt Ahlborg

Teknisk kommiltå: Ingemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby, Tel.08-758 ll 99

Ljungvägen 8, 194 60 Upplands-väsby
Tel 0760-850 56

L
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Nils Hummerhielm
Bengr-Olo! Ekström
Peter Rönnmark
Ludvig Back€s

trevligt.
Sommarens medlemsvärvningar har givil

Kappseglingskom: Jan wallmark, Spånlöpsv
93, 184 00 Äkersberg a, Tel. 01&-661 24
Samt:
Stefan Eckardt

gott resultal och antalet medlemmar är
för första gången över 600 vilket är bra
för klubben. Der är därför vikrigl all vi
tar hand om dessa vid rräffar och på
klubbarna.
Och om Du kommer pä något som du

i

klubbens regi - hör
av dig till styrelsen eller regionombuden
eller andra viggenseglare i området.

tycker skall göras

Till sist - glöm inte vara med på de aktiviteter som klubben har i hösr. gå inre
vinteride som båten!

9asse

'l

!

SKEPPOHOJ !

iiviggendagen

Hej Viggenvånner!

-'l
REDAKTION

TRÄru BRYGGAN

Kassör: Erika Hummerhielm
Blåbärsvägen 10, l8l 64 Lidingö
Tel. 08-766 l3 9l

Karl-Erik Ahlborg

r

(

i

N Nu zir det dags all boka lördagen den
frJ 20 norember. Det är lid för ärets VICCN ENDAO. med ärsmdlesfdrhandlingar,
N eskaderbilder och middag med dans.
l.J pä Vi börjar som vanligr kl 13 och häller
till kl 0l med avbrort för eftermid\l
N dagskaffe och evenluell hemresa för atr
ll byra om rill kvällens fesrlisheler.
Urforlig aagordning och kallelse med
l)
f,\ anmälan lill middagen kommer inr l0
l] av Viggenblader. Som vanligl avhålls
kl ärsmöret i Slockholm. Narurligtvis kan
[] Srock holmsregionens medlemmär erbjuLl da nattlogi utå kostnad. De medlemmar
L) som inle är från Slockholm kan konlakla
Ll styrelsen som samordnar nanlogiet.

nita viggenN klubbens märke
$

N I nummer 5 av Viggenbladet utlystes en
N tävlins att rita klubbens märke som ska
fri användas till klubbnål och kavaj/tröjN märke i tyg. Vi vill ha fler fclr.tåg och
N u rs ra"k.i äarf.i. riden för fdrsl;g rill
N t november. På Viggendagen finns samrH liga förslag utslällda. Förslag skickas rill
Ll Lars Lundin, se adress sid 2.
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Regloaal

Stocbl,o{rm

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 S<ilvesbore

VIGGENTRAFF

ntrVi

! ENu när hösten är på väg vore det kul
att träffas och titta pä fina seglarbilder från
sommarens seslatser.

visar bilder om hur de vann Cotland Runt
i Comfort 3o-klassen.
Ta med egna bilder så får vi alla se dem
och få tips på hamnar och nya segelmål till
nästa sommar.

var hösrrr;ff blir onsdagen den 13 okt
på Sundsrestaurang på Frescati. Alltså på

De ordinarie eskadrarna

har alldeles nyligen flyftar söderut
tillsammans med rår Vigg 1360 och hon Ij"ger tryggr förröjd i Sölvesborgs Segelsällsk(

Att flytta från

en jättesror Srockholms
marina har för oss varit en enormt positiv

tKa0r^a,t

Kalmarvägen 88, 381 00 Kaloar
Tel. 0480-?39 59

LVanert!1
Wiklund

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

runt Hanö, föresten

det kryss ner till fyren Taggen.
Vi seglade upp oss under spinnakergång-

en och vid Hanö låg

som skulle rundas.

visade sig att vi kom först fram

cUctstbuste

14 och 15 augusti. På lördagen blåste
det en kraftig vind och tyvärr lovade SM_H[
ökande vind-med kuling.
(

Gunoar Malmb€rg

soppa tillsammans med de andra besättning-

Floraväged 7C, 437 00 Lindome
Tel.031-761129

morgondagen.

(

Mans-start, det var bara vi som hade flytväst-regnställ-stövlar, vilket blev en ordentlig
ballasr när vi skulle springa längs den långa

kajen.

till

fyren

Vinden var mycket byig under inseglingen
1008 satte spinnaker, som gav
a farr men också haftiga uppskzir, lör arl
,/l
\
in flera min på oss.
^omma ifatt oss. De log
men vi kom i målca 45 sek före dem.

till måI. vigg

Vilken fin kappsegling, vilka fina arrangemang!

arna och hoppades på bättre väder till
Vinden mojnade under nalten och slai!.rr
sattes till kl 8, efter 7.30 fick ingen ibesättningen finnas i någon båt.
Det märktes att vi inte var vana vid Le

Malmö

1008

Ä.rets Sölvesborgsnatta skulle gå natten mel-

båtarna

Vi for till båten och började förbereia
seglingen. Våra farhågor besannades och
tävlingen uppsköts till söndagen. Vi åt ärt-

13

iVigg

Fältet var mycket utspritt under kryssen
och därför blev vi mycket förvånade när det

till

lan

Erik Palsund
Älggatan 24B,216

vi först bland Vigg-

arna.
Precis efter Hanö tog Philip
ledningen och försvann.

och sen seglar man ut från bryggan!

Sven-Olov Friman
Barhö Bygatå ?9E, 725 90 Västerås
TeL021-525 50

(9,tesund

4

solen sken. Kryss ut genom inloppet till
Hejan som ät ca 2 nm och sen spinnakergång upp till Hanö. Vi loggade stadigt
5-6 knop, en riktigt härlig segling. Sen var

en

mycket fin ö som är verkligen är värd ett
besök om man seglar i dessa vatten, samt
rundning av fyren Taggen utanför Ähus.
Själva formen för seglingen tycker vi är
mycket trevliga. Skepparmöte kl 19 därefter
gemensam middag för alla besättningar.

klubbhuset med språngmarsch

n

Mycket oväntat gick startskottet ca l0
i8. Med all vår utrtyrsel blev riej så
.,abbfotade utan kom i\äg bland de sista.

in

Seglingen seglades enl LYS och det var 4
Viggar som deltog. Det blåste ca 8 m/s och

Efter målgången avslutas seglingen med
gemensam frukost. Tävlingen har Le Mans
start, dvs alla besättningsmän startar vid

cUaste,rås

Tel. 040-16 09 ?3

1\

angerar årligen en tävling som kallas Sölvesborgsnatta och seglas under en natt i
augusti.
Seglingen går

Stig öberg

samma ställe som vårens träffar.

upplerelse. Från allra för.la stund har vi
på alla sätt fått en fantastisk service och alla
är så \ änliga.
(
Nåvä1, de a förlräffliga segelsällskap a'r,-

Karl Gerdehag

Rune

(

hamn Hejan.

Solröksgatån 10, 802 30 Gävl€
Tel.026-10 16 1?

eskader några

jätteviggar gjorde till Bornholm.

TeI.0456-14? 1I

UII Karlshöm

att beräIta om den

Kallelse

Sonobubten

$au0o

Förhoppningsvis kan vi lura Arne Arvid-

sson

\

esiirfuingen

i

Vigg 1360,

Lasse och

gasturna

RESULTAT AV SÖLVESBORGSNATTA
Viggar

l.

1360 Lasse Berg
1008 Philip Hdkansson
376 Lors Asln
4. icke medlen i Viggenk lubben.

i

Johanna

II

berättar och

till Göta Kanal

och

Hangö kommer som vanligt arr redovisas
på Viggendagen i november, Alltså, väl
mött den 13 oktober kl 19.00, mat eller
smörgåsar finns att köpa på restaurangen.
Mat serveras från kl 18.00.

***
IJTETRÄIFEN

i Stockholmsregionen
hölls den l4-15 augusti i Napoleonviken pä
Ägnö. Ett femtontal båtar - vilket innebar
ett fyrtiotal personer - hade mött upp trots
hoL om regn och hård vind. Båda hoten infriades, dock kom inget regn under den tid
aktiviteterna pågick.
Särskilt noterades att många nyblivna

Å,rets sista

uteträff

Viggenägare hade kommit

till träffen. För-

hoppningsvis smittades de av den numera
berömda viggenandan, en smitta som ju inte
kräver nägot motmedel.
Samling kl 17 följdes av en tävling i lekform innehållande varierande vansinnigheter.
Efter tävlingen var det dags för en promenad ur i naturen. Den råkade avslutningsvis
gå genom en trolsk skog med en stor grotta
full av skalter som barnen med förtjusning
jagade rätt på.
Kvällen avslutades med samling vid brasan som lyste fint i höstmörkret. När glöden
falnat vid elvatiden kom regnet som extra
släckningshjälp.
Innan avf?irden på söndag demonstrerade

Anders och Lars Ulne hur man kan få
besättningen fulltalig igen sedan man råkat
ut för "man över bord".
Viee 123

5

1-2 .
3-5 .
6-10'

REGIONVERKSAMHETEN
tr trVi i klubben vill att så många som möi
ligt skall ha stort utbyte av klubben. Det är
dä.för önskvärt att klubben har aktiviteter i
olika delar av landet.

För aft klara detta krävs att vi får kontaktpersoner och regionombud på så många
ställen som möjligt.

Vad är det då vi vill att dessa skall göra?
Jo, till exempel att ta iniativ till att samla

underlätta de regionala aktiviteterna? Jo, förutom att vi kan ta fram medlemsregister ort

vis kan vi ekonomiskt stödja verksamheten,l
sprida in{ormation ibladet och iövrigt hjälpa'
rill.

träffas diskutera olika ämnen som:

-vårrustning

dylikt.
Du som tycker att det här verkar lite intressant, slå en signal till mig så ska jag skicka en
lista med medlemmar iditt område. Sedan
kan du prata lite med dom andra och höra
om fler är intresserade.

segeltrimning och reparationer
- kappseglingstaktik och regler
navigering och segelleder
-tips om hamnar
planera gemensamma seglingar

Du behöver inte bli utnämnd till region
ombud bara för att du tar detta iniativ. du

-

Dessutom bör man försöka intressera så
många Viggenseglare som möjligt att delta i
kappseglingar så att Viggen kan få segla i
egen klass lvilket är mycket mer spännande
Ge

får prova först om du vill.
Om ni har några träffar eller andra aktiviteter vill vi gärna att ni skriver en rad till bladet
om det.
TA lNlTlATlV fråga dom andra Viggseglarna om de är intresserade av att träffasl

LYCKATILL

nom att vid träffar tala om kappsegling kan
man öka intresset och få fler deltagare och

Lasse Berg,

,

{

oRpgionomb*

Ekonomiskt kan vi ge bidrag till lokalhyra. kappseglingspriser, porto/telefon och

(

Vid sådana träffar kan man förutom att bara

I

-25. i
-50q'
too a

Vad kan då Viggenklubben göra för att

Viggenseglare i området någon gång.

än LYS och andra handikappsystem).

lols

--J

ordf

('

VIGG EN KLUBBEN

3

Viggenklubben försöker stimulera kappseglingsintresset bland våra medlemmar. Ett
sätt är atl ha mänga kappsegling\priser.
därför är alla bidrag med kappseglingspriser
hiärtligt välkomna.

f--

)
I

POÄNGSTALLNING
EFTER 1/2 SERIEN

PRELIMINART RESULTAT EFTER SCIiCNS
förcta seglingar Lidingö Runt Ornö Runt,
2+timma6 och Ktäftkörct.

.......45p
........45p
..........28p

1 1178 S. Eckardt (17-X-18-10)

2
3
4
5
6
7
8
9

662 J. Lidman (25-20-X-X)

707 F. Lysell (28-X-X-X)
656 L. Werner (X-X-24-X)...
471 B. Svensson 22-X-X'XI

..

.. . .24p

......22p
245 C-O Carlsson (10-X-X-10) .....20p
439 J. Wallmark (19-X-X-X)... ... . lgp
534 L. Häger (X-l7-x'Xl. .... . .. . .17p
282 J. Lindgren (16-X-X-X) .......16p
10 1160 Uaf Ekström (X-X 15-X) ......15p
11 144 G. Engvall(15 X-X-X}. .... ... . 15p
12 446 N-G. Nilsson {14-X-X-X) . . .. . .14p
13 969 S. Scherp {X-X-13-X}... . ... . .13p
14 '1185 K. Hultberg (13-X-X-X) . . ... ..13p
15 314 G. Lemos (X-X-'12-X) ........12p

därmed trevligare seglingar.
1

Ja, så är ställningen mellan de 15 första båtarna efter 1/2 serien.

NI N G
EFTERLYS
Efter en vad'vi hoppas mycket skön
se-

glingssomrnar med många lina upplevel'er

med Viggen har vi väl alla nägo( att berätta.
Viggenklubbens tidning är ju till för att
ge andra lip\, råd och inlormation om 'eÄling iallmänher och om Viggen isynnerhet.

Just nu lider vi akut brist på material,

reslen av årel. Viggenblad kan ju inle barE
be\rå a\ rapporter från årets eskadrar. I
Så ärade medlemmar, fatta pennan och

skriv ett bidrag och skicka till klubbredak-

lionen.
Under våren startade vi en lrågespalt om
Viggen och vi fick då några bra och kluriga
frågor, nu efterlyser vi fler.

***

6

Redan nu vet vi att de tre första På
KM:et tar 5:e, 8:e resp 10:e plats. Resultaten
från Segelbåtens Dag, Vegas Höstregatta
och Vikingarnas lnbjudningssegling kommer
att bliavgörande.

282 Nisse Tidner, S
lngemar Lindgren,245 C-O Carlsson med
flerär på väg uppåt...

oa

IIAI{GOTIDI\TNGEN
HANGONLEHTI

Lördagen den 17

cr(

iuli

Nr 79 o 1982 o Lösnummer 2:-

Jad t8(

stimulera erfarenhetsutbyte, sommarrestaurang' jättegry-

Svensk 'storflotta' kastade
ankar i Hangö hamn

kaDDseslinear

I

soliga Hangö Och sist men inte minst Eskaderfesten med
Till den digra verksamheten stort E, allsång och trivsam
hör bl.a. familjeträffar och nå- samvaro ånda in på småtim_
gonting som kallas för TT. dvs. marna

''Tekniska Tip\".
_Familjeträl _ Vån btir tyrisk av den finfama anordnas åtligen lrll.en lendska skärgåiden. sade en ar
frid{ull naturlig ankringsplals deltaearna. S,-å också Lars Lunute i skarSården. Telniska 6;n ,'o. g"noln följande vi
Tips år ett hopkok av praktis- framföra sitt tåck: "Vi är lE
ka idöer som envar kan tilläm- båtar i denna Eskader, varav
pa i sin bå1.
15 viggar. som nu seglar över

tade nämlig€n ankar från måndag eftermiddag till torsdag fdrmiddag vid
hamnens nybyggda gästpir, Båtarna hör till Viggenklubben, en storförening
med cirka 600 medlemmar i Sverige men med rnedlemmar ä en i Norge.
"Hangö.eskadern" som seglatsen ditpts till år denna sommars åventl-r' berättar eskaderledningens medlem Lars Lundin.
Sverige av en herre vid namn
Och det fu inte enbart på
Viggenklubben förelar

i m€d betoning, eskåd€rscglingen är ing€t våghalsigt ävenlyr utan meningen dr
stt åven der som inte årså rutinerad seglare skall ha möjligh€t att göra långfärd i såkert
l€r hån

siillskap,

O Omsorgsfullt planeringsarbete
Trots att det svenska sällska_
pet från Viggenklubben år ett
glatt gäng på 58 perconer skYi
man klokt nog mångas äls. klingsmotto: "pang, tjong,
bom och kasta loss".

sjön som vettet finlrs

-

neringsarbetet börjar redan På
hösten, föklarar Lars. Då träffas alla som varit med På seg-

latsen och ser på fotografier
och återupplivar minnen.

O Mångsidig verksamhet

Viggenklubben är en sam-

manslutning grundad

8

med.

"Hangöeskadern" är ett resultat av ett långt planeringsarbete. Av de 58 deltagarna är 16
stycken bam under tolv år så
det säger sig självt att omsorgsfull plånering år ett måste.
Lars Lundin från Huddinge
utanför Stockholm år medlem
av både eskaderledningen och
Pla_
planeringskommittden.

1969

Gunnar Tidn€r. I detta nu har
klubben omkring 600 medlemmar, de flesta från Stockholm
med omneid.
- Men, berä11$r
Lundin. vi har ock" .nedledmar från Norge. {
-it.t.q.
vi vel att det finns många Vi|gen-fantaster även i Finland
skulle vi bli mycket glada om
de ville ansluta sig till vår Vig-

qenklubb. SamarhFte över
iransema rir allti( .ikande
och roligt, anser Lundin.

Mggenklubbens eget medlemsblad kan man bl.a. läsa
följande: "Vigg':nklubben,
som är klassförbund för AlbinViggen och Kårlskrona-Viggen, har bl.a. till ändamål att

lrrviam tor. minigolf. Iidning förgyllde
58-mannå flortan\ trstelqe idet

re".

O Hangö hamn hade verkligt storbcsök denna vecka. En svensk eskader
bestående av modiga aderton segelbåtar, av dessa femton av typ Viggen, kas-

- sommår en lingre s€gvarje
lats, beråttarlundin. Orh, fyl-

och

samuaå i'ell,rn Viggeniga-

Klassmåsterskap

lör vr88en Älands hav

till det

6-q
"na
tP^
\/

våckrå

varje år i augusti. Man Hanpö.
försöker också styra utveck vihar hafi den stora turen
lingen så att tillräckligr många trevligå atmosfrir och det trevViggar ställer upp i vrssa seg' tiea bemörande vi a e 58 fåfi
lingar, så att VigCen där kan seglas

(,

tävla i egen klass.
erfåra hår kommer oss att kånVi har också haft det stora
Eskaderseglingen upptogs nå tanken på en vistels€ i ett le- nöjet att träffa någrå Viggenpå Viggenktubbens program år
land. Till denna kånslå ågåre och vill gärna passa på
"n6gts
'q75 och rönte sådan populari- 6;6.". giretris också de fina att sända en hälsning till ålla
an den blivit årligen åter- n"1u.upp1sy615er vi fått i den åndra likasinnåde vi vet att

kommande.

\

Bl.a. Golland,

åLländska och 1inländskå skår-

Helsingfors. Karlskrona och gården och den finska kontivattnen kring Äland har tatl nentsolen som värmt både
besök av klubben under tidiga- kropp och själ.
'e åIs eskadrar. lntresset för Vi har under vårt besök i
kadersegling har numera Hangö fåat uppleva en hårlig
'rönt sådan popularitet att man tid med såväl båd och trivsam
anordnar tlå eskadrar per samvaro som givande kultur,

sommar.

, --,-,bltel en orvg vecKas

finns i Finland.
När vi styr stäven hemåt igen

i vår härligå sommarseglats
hålsar vi alla vi mött, seglare

och åndrå, inie m€d ett farväl

utån med ett på

återseende

vackra Hangö och Finland".

exemp€lvis besök i Er vackra
kyrka. en titl på jallegrllorna

)!g'"1" *h €n tur rill cåddtarmen.
den spännande medeltidsham'
,n'tul
1t'l.",1::
vdder gåstilde man alltsa nenHango. l5 km sandstrånder.
med för der

9

tail. Barnen hyrde tandemcykeloch cyklade

Göta Kanal-eskadern 1982
E EMidsommardagen den 2616 startade vi
vfu lilla eskader genom Göta Kanal. Första
träffpunkt var Kolnäsviken på Ornö, där
vi stämt möte med Vigg 319 - Jarloch Maj.
27/6 avfärd kl l0 mot Landsort. Först
god gång, senare lättande vind och mer sjö
på Mysingen, dvs skvalp. Motorgång bitvis
och framme på Läskärs v:a sida där vi fick
en egen klippa. På kvällen fiskade vär son
Hans och Jarl. Fångsten blev 2 gäddor och
3 abborrar. I kojen till sjörapporten.
28,/6 avfärd kI9.30 mot Oxelösund. Slör
ca 8 m/s. Utanlör Kockelskär anslöt Vigg
1120 med Kerstin, Dan, Elisabeth och Karin.
Läns och slör genom hela skzirgården. Vi
anlände

till

Oxelösund

i

regn

kl

16.30.

Bunkring på stan, fika i Vigg 7120 och regn
hela kvällen.
2916. REGN hela dagen! Avfärd kl l0
söderut. N kuling över Bråviken, varför det
bara tog 1 tim till Arkösund. Halwind och
senare kryss dver Sldtbaken och motorgång
sista biten till Mem. Tre slussar till Söder-

köping där vi tog natthamn kl 19. Eskader-

middag på Statt.
30,/6. Regn hela dagen idag också!!
slussar och elt anlal broar. Lile skrapmärken på babordssidan blev resultatet av da-

ll

gens slussningar. Natthamn i Norsholm dit
vi kom kl 18. En liten apiritif före middagen
och tidigt i kojen.
1/7 avgick vi kl 9.30. Det tog drygt 2

om vi kunde hitta en pizzeria, vilket han
trodde att det inte skulle finnas. Men tji vad

han bedrog sig. Det fanns, varför middagen
snart var avklarad. Ost och vin i Vigg I120,
trångt men trevligt. Gissa om det regnade
hela dagen.

IO

och for på vinglig färd. Kvällslika

slussning genom de 5 slussama i Borenshult.
Ca 4 min 16 sek per sluss. Det brukar ta ca
l0 min per sluss, men vi ville ut för lunch-

Väntan på viggarna

i

Motala och ut

Vigg

1/1. yi eick eller cyklade till Ekuddsbadet på förmiddagen för tvagning, bastu
och bassängbad. Det ingick i gästhamnsavgiften. Handlade och avgick från Mariestad ca 12.30 med kurs på Lindökroken,

motorgång över Boren. Vi utförde express-

uppehållet...

i

319.

2/7. Yi avgick kl 9.30 efter att ha hämtat kylklamparna iaffären. Pin kryss och

(

rrl

Vättern. Motorgång igen till Vadstena där vi
förtöjde i vallgraven runt slottet. Sol tidvis
och ganska varmt. Promenad och middag
på stan. Sedan kvällsfika i vigg 319.
3,/7. Liggedag i Vadstena. Kanaldag med

Mariestadsseglarnas klubbholme. Lite vind
och som vanligt kryss. Fina bryggor fanns
utlagda annars hade det nog varit svårt att
få landförtöjning. Eskadermiddag med grillning på stranden.

jippon hela dagen. Diana, Juno och Wilheln/
Tham angjorde Vadstena på sin jubileumsl
resa till Stockholm från Göteborg. Sol pä

l0/1, Avgäng9,3O rr]'ed spinnaker norrut,
men vid Låckö stiltje och därifrån motor
till Malbergshamn på norra Djurö. Men oj
vad grunt det var, jätte svårt att komma
intill. Men det fanns gott om hjälpsamma
5eglare. \ilker vi oslkuslseglare inle är sä
vana vid. Sol och varmt och kvällsbad.
Gemensam grillmiddag på berget iaftonsolen. Lite allsång tillkaffet.

förmiddagen, men häftiga åskregn på eftermiddagen.

4/7.ldag,hat vi vind : väst lO-12 m/s.
Det blir sträckbog över Vättern till Karlsborg. Motorgång till kanalens högsta punkt
- Forsvik. Regnskurar naturligtvis, det rä tur
vi har bra regnkläder. I Forsvik bytte bägge
Viggarna besättning. Maj i Vigg 319 reste
hem och i stället kom Jarls dotter Asa och
hennes man Sverre. Mgg l l20 klev Hans

8/?. ldag kurs på Läckö slott. Pinkryss
och vind 5 m/s och grov dyning. Sol och

och Niklas av som varit med över helgen och

I l/2 timme senare
än jätteviggen. Gemensam middag på Läckö

deras slzille mönslrade Danne på igen.
Kvällsfika i I120.

slottsrestaurang.
9/1. Besäg slottet och den fantastiska

varmt. viggarna anlände

i

timmar över Roxen för motor. Det var naturligtvis pin kryss, Väl framme vid slusstrappan i Berg hade vi lite vadslagning med
en Marieholm 32:a. Vi vann 20 kr och slussvakten och Vigg 7120 köpte glass. 7 slussar
itrappan med sju båtar giorde att det tog
drygt 2 timmar upp. Dagens slussar var till
antalet 16 och broarna 9 st. Vi kom till Borensberg i grevens tid kl 19.50. Vi hann precis genom den slussen, innan vakten gick
hem kl 20. Charlie hade lovat bjuda pä pi?za

på kajen. Kerstin och Charlie lånade cykeln

Bruno Liljefors-utställningen. Även en utställning om gamla spetsar pågick. Och också den väl värd att besöka. Avgick kl l3 mot
Lidköping för halvvind. Sol och ca 25-30"
varmt. Det blåser bra konstiga vindar i Vänern. Mitt ute på sjön finns det ingen vind,

1

(l(i(

men in mot land där blåser det som bara

I
5/1 Iveg 9,30 först på motor och

sedan

segling över sjön Viken. 7-8 m i v l0-12 m 1
= dikt bidevind. Ankom lill Töreboda eltel
I sluss och 7 broar. Tittade på samhället,
åt middag i båten och tittade på skotsk dansuppvisning vid gästhamnen.
6/7. Idag passerade vi sista slussen i Sjötorp och sedan motor till Mariestad. Knytkalas i Balladen = tonfisksallad, risotto och
pannkakor med vispgrädde och fruktcock-

l\

ll/7 . ld^g, vat vät Vänernseglats till ända
och vi satte kurs på Sjötorp igen. Disigt och
varmt, l-3 m./S - slör och läns. Väl framme
blev det lite persedelvård med tvätt i den
fina tvättstugan med maskin och lorktumlare. Synd bara att så många trodde att man
kunde ha stortvätt där. Bad efter middagen
och sen fika med våfflor i kaffestugan.

l2/1.ld,ag a\ gän9 ivanlig Lid igen. vi är
ganska diciplinerade. l9 slussar och en massa
broar och framme i Töreboda kl 17.30. Slussning är enkelt när man kan det. Promenad
på byn och kvällsfika i Balladen.
l3'7. I sluss idag och så var vi uppe på
toppen igen. Seglade 3-4 m kryss och sedan
motor till Karlsborg. Fullt i gästhamnen varför vi la oss på utsidan i yttre hamnen mot

Vättern. Bad i sjön Viken pä kvällen och
sedan kvällsfika i 1120. Oj vad det gungade
på natten när dyningen rullade i från Vättern, nästan så man fick hålla i sig.
14/1.ldag överfatt över Vättern. Försökte segla men l-2 m/s ostlig och kort hög sjö

\al(e sropp fdr det och del ble\ motorgång

-t

il

ca 17 M till Motala. Vi besåg kanalmusdet
och hämtade pengar på banken. Därelter

KAPPSEGLINGS- SIDA

avgick vi mot Borenshult. Vifastnade ovan-

för slusstrappan ica 3 timmar pga 3 stora
fartyg. I Borensberg sent kl 20.30.

l5l7. Avgick kl l0 efter bunkring. Nedåa
slussning hela dagen. Kraltig motvind hela
dagen på Roxen. Framme iNorsholm kl 19.
Dåligt med nattsömnen för visov 50 m från
stambanan.
1617. Tankade vatten och diesel före avgång. Soligt och varmt idag också. vi badade
efter båten på sjön Asplången. Karjn och
Hans hände i en tamp med en fender fastknuten. Framme i Söderköping kl 16. Köpte
en låsskruv till förluckan. Middag på Statt

(t

vid Mem.^Ler
Antligen ute på Ostersjön. vi hade
awerkar 2x 58= ll6 slussar. Det var jobbigt och vi gör nog inte om det. Seglade till

Aras den som iiras bör
I förIa numret av Viggenbladet

U

q

i

Viec 7120

demonstre-

rade Lasse Berg en anspråklöshet som definivt gick till överdrift. Han berättade då
om Johanna II:s klasseger i Cotland Runt

utan att med ett ord beröra sin och den

övriga besättningens roll i denna ärorika
bedrift.
En skeppare kan naturligtvis omöjligt
vinna en så stor Iävling som Gotland Run(
uran en förslklassig besättning. Därför är'
det självklart att presentera hela besättningen: Lars Berg från Vigg 1360, Arne och
Per-Anders Arvidsson från yigg 6216 och

min son Johan.
Cotland Runr blev för mig en underbal
upplevelse. inte bara dzirför att vi vann utallt
också för att vår segling på ett så tydligt sätt
visade vilket enastående fint klassförbund vi
har i Viggenklubben. Jag tvekar inte att säga
utan Viggenklubben hade aldrig Johanna ll
kunnat vinna.
StiB Vige 5052 ( = Com-fott 30 Johonna

t2

E DÅrets klassmästerskap avgjordes helgen
28-29 augusti och likt förra året arrangerades det av wKSS på Trälhavet.

holmarna.
Ett 70-tal båtar kom och 26 av dessa åkte

iLYS.

hamn och dans till skicklig orkester iett
mysigt klubbhus. Där det t o m med serverades öl och grogg.,.

Arkösund dit vi kom kl 16. Regnskur,
trots att det inte var utlovat något regn.

niinget veta.

tr tr21-22 augusti gjck 4:e kappseglingen i
se.ien av stapeln. Kappseglingen arrangerades mycket trevligt av Göta SS med start

Det var bara två Viggar som tålde kräftor
och mälarvatten - 245och 1178. Dåligt!
De andra gick miste om bra segling, fin

päväg och de 3 sista slussarna

Middag och iordningställande av båten. Avsked till Soleado 1120, eskadern avslutad
och Balladen gjorde sig klar för ytterligare
en lång etapp till Gotland. Men om det lår

KlassMäst,

och mål vid deras klubbhamn - Jungfru-

igen, plankstek rekommenderas. Vigg 319:s
skeppare och besättning bunkrade och fortsatte då deras tid var lite knapp.
11/1.

Kräftköret

II)

Banan var en triangel som skulle köras två
varv. Viggarna lick åka LYS med handikapp-

- likt Ornö Runt. Långsammaste båt
stanar lörst och snabbaste sist, den som är
först j mål vinner, Ett kör på lördagen och
ett på söndagen.
"Hare" blev en snabb Sea-Cat {bl a LYS
2:a Lidingö Runt och som gast ombord en
från snabbaste Becker 27:an). De stanade
'13 minuter löre Viggarna, som i sin tur fick
3 min försprång till606 och 9 min till lF och
M 15.
Varje varv tog ca 1,5 h och så länge fick
start

vi ligga 2:a och 3:a,
På lördagen var 1178 Fleur 1,5 min före

245 Fortuna och på söndagen 4 sekunder
efter 3 h 20 min. En slutspurt som var rent
otrolig med spinnakrar sida vid sida tog vi
rF med spinnaker och Express utan {!).
T'yvärr var vindarna sådana att de gynnade
stora och snabba båtar: Soling, Sveakryssare, Rapider och Omega 34:or.
Bästa långsamma båt blev en lF på 10:e
plats. Hade LYS-klassen delats vid 1.05 kom
1178totalt5:a (6,4) och 2457ia (8, 5) av då

12bätat.

9 båtar kom till stan och de llesta var
också med lörra året, 1:an Nisse Tidner i
282 Galatea,2:an Thomas Berggren i 643
Bacill, 3:an C-O Carlsson i245 Fortuna, 4:an
Stefan Eckardt i 1178 Fleur, S:an lngemar
Lindgren (v ordfl i 53 Shalom. Debutanter

i

KM: 341 med Thomas Olofsson,

865

Hannah med Bo Göransson {gastade visserligen 245 förra året), 1185 Libella med
Klas Hultberg och sist, men inte minst Göteborgaren Gustaf Olotuson i L Ulnes båt (646)
med 1248 på seglet. Bäddat för ett riktigt
spännande KMI
På lördagen gick två seglingar, båda i
hård vind och de flesta hade rev istoren.
1248 startade först med kryssfock. men fick
byta till genua under första spinnakerbenet,
som viandra hade valt.
282 Galatea tog ledningen efter första
dagens seglingar med 2 spikar före 12tE och
643 Bacill. lngemar Lindgren iä3:an med
bl a vår kassör, Erika Hummerhielm ombord
och 245 Fortuna med Carl-Olov tog de fem
första platserna inämd ordning.
På kvällen var det regattaparty i WKSS hus
på V Rönnholmen. Välkomstdrink. sill med

potatis och ö1, rostbjff och potsallad samt
vin och kaffe till det {acila priset av 60 kr.
Trevligtl
Bland arrangörer och funktionärer lanns
Viggenfolk t ex Arne Arvidsson. Lars Berg,
klubbredaktionen och allas vår Charlie. De
skall ha ett stort tack!

Söndagen bjöd också på hård vind och
1178 Fleur skörade sin genua 2 och bröt
sönder rorkultsförlängaren ijakten på täten.

J

I3

Segelskiltet kostade tid och de hann bara i
kapp två båtar, 1248 fick till slut ta 282, men
det satt hårt åt.
Efter seglingen var det prisutdelning och
de som var kvar fick en plakett,
Klassmästare igen blev Nisse Tidner grattis - och vi får hoppas att fler båtar
kommer nästa år....

v{&&trNSffap€N,
Några ruffluckor
i acrylglas finns

(S

Segelbdtens Dag

Relerat och resullal från 6:e delseglingen
Segelbåtens Dag - hoppas vi inkommer
till nästa nummer....

-

ResultatB örsen
KRÄFTKÖRET

1. (17) ll78 S. Eckadt (18, ld .......10p
2. (19) 245 C-O Carlsson (21, 17).....lop
*
Underctiget antalet 3 Viggar f* ej bonus tillgodoåknas. I detta fall

S

resp 5 p mindrc.

KLASSMASTERSKAPET
7 282 Nisse Tidnq (l-1-Z . . . . . . . . . .25p
2 1248 Gustaf Olofsson (2-2-1)....... 22p
3 M3 Thomas Berggrcn (??g . . . . . lgq
4 53 lngemat Lindgten (644).. . ... 16p
5 2tl5 Carl-Olov Carlsson l+7-5). . . . . 14p
61178 Stefan Eckatdt (6-U7) . . . . . . . . l3p
7 1185 Klas Hultberg l7-GO) ......... l2p
8 Al Thomas Olofsson (8-9-8).. . . .. llp
9 865 Bo Göransson (9-&9.... . .. . . 10p
Beslut hat fattas av styrelsen att hänsyn ska

i

poängbeåkningen till utomstående
båtar. Detta innebär att de högra siffrorna
som redovisades i f g nummet gälleL men
att icke-medlemmar inte ingår i serie sam-

tas

manställningen.

Rita
Viggenklubbens

miirke

Ufp tn namp för vår["
GASTHAMNAR!

Rufnucka i acrylglas för regniga och kalla
dagar då man måste hålla sig inne i ruffen

men ändå vill se ut, släppa in ljus och be-

hålla värmen. Luckan är gjord i 5 mm
rjock acrylglas iell slycke och passar till

Varje är betalar bätfolket stora belopp i form
av

hamnavgifler.

(

Men vad får vi för råra pengar? Iblanl
endast en bryggring att förtöja vid!
Vi måste ställa krav på gästhamnarna.
Toaletrer och soplunnor iir sjåilvklar service
överhuvudtaget skall få kallas
och om man skall få betala
20-25 kronor dygnet.

för att man

för gästhamn

-

A-Vigeen med nr från 1000 och uppät-

Vi har haft denna lucka i flera år och är mycket nöjda med den När vi inte

använder luckan står den på babordssidan framför köket.
Luckan finns hos Stefän Eckardt, Hasselquistvägen 39, Johanneshov, tel
08-59 29 00. Ring innan! L\ckar' kostar 71 kronor. Om den ska skickas tillkommer porto och pf-avgift.

tffi,

ldag har båtklubbarnas sommarholmar
minst lika bra service som de kommunala och
privata gästhamnarna,

a

höra våra
medlemmars åsikt och om de stöder ätt
genom en motion till SSF, SBU eller annan
lämplig organisation tillsätta någon form av
utredning för att stjärnmzirka gästhamnar,
kräva skåilig skötsel och standard på dessa
och att genom media (båtpress och radio)
upplysa och vama båtägare vilka hamnar
Undertecknad är inlresserad av

som är missköta, har dåligt vatten osv.

Cenom stjärnmärkning med t ex

skalan:

(

* TC, Va
* * TC, va, dusch
* * * WC, Va, dusch
* * * * WC, Va, dusch, tvätt
* * * * * WC, Va. dusch, lvätL. marser(
skulle man kunna fastsrälla rimliga taxor f-

dessa och rädda många från besvikelsen att
man t ex måste ha enkronor för att kunna gå
på toa....

,N.
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VIGGENTRÖJAN
i höq kvalitet

Tröian är i 100%

ls
A=vit
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COLLEGETBÖJORNA görs i 50% akrYl och 50%
bomurl. Maskintvätras. A-vit college med blårt trvcl
tryck och B=blå och B=liusblå collese,med mörkblått
1

trvck

(_ll=

r///

'läl;*::"liil'll+,*;:iii':"';i.iiå"i?1""*"0'.,VY'4l/:!:'M
tp91,1ila ovanstående
r'"i1*.
i"il'
',"i

"'."r,

c,rr*"

r_r- a, o,1i],".,-o

,.i"t';,-;*Hj

trFä;,:,,".,i:J$Iå1"j,åil;di3';",$J#äil;,#r--,i:ä"K'

ffi':iffi

i;:;älifi J"diiffi

s./

@g

N

Det finns ett fåtal tröjor kvar till försäljning Är Du intresierad tag kontakt
med Stefan Eckardt, tel08-59 29 00.

1178

t4

iinnukvar.....

'-,'"*,uel

Stefan Eckadt

I5

cio

VIGGENKLUBBEN

o Nya medlemmar

Olovsson

Wollmar Yxlullsgatan 40I tr
116 50 STOCKHOLM

o.

77 Christer Rindeblad ...... Bandhagen
85 Sven Ahlm. . . . . . . . . . . . . . . Furulund
131 Torvald Frejd . . . . . . . . . . . . . Lyckeby
137 Tord Nilsson. . . . . . . . . . . . . . . Malmö
169 Christerörn...........Höllviksnäs
217 Leif Emtin .,.... .......... Kalmar
320 Anita Åhldn . . . . . . . . . . . . . . västeräs
320 Berit Larsson .......,.....Västerås
389 Olle Rindälv. .... .... ........ Åhus
465 Frank Ullmark . . . . . , . . . . Sollentuna
465 Lisbeth Persson . . . . . . . . . Sollentuna
514 Carl-Erik Holmberg . . Väsrerhaninge
547 Raimo Suorsa . . . . . . . . . . , Olofsrröm
736 Hans Stenberg ............ Västerås
854 Anders Månsson ........ Rosersberg
875 Göran Andersson ........... Båstad
900 Kåre Glad
Väsrerhaninge
927 KristerEkelöf .......... Karlskrona
l0l9 Bertil Rudsrröm..............Täby
l0l9 Ragnar Hultgren . . , . . . . . Sollentuna

o

. Till salu . .

o

Nytt, av beställaren ej avhämtat storsegel

till

K-Viggen. Fabrikat de Vries. Upplysn

om seglet lämnas av Hans Olovsson, tel
08-69 76 18.

Pris.

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

.

l.s75.J

ALBIN VICGEN -75. Chrysler Sailor 6hL'
1976. Standardgenua, spritkök, Iogg, komm m. Lire använd. Ligger i
Gävle. Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,-

pass, bord

Tel023-21162

o o Onskas köpa o

o

Bomlält lill Albin Viggen önskas köoa. Tel
018-46 l2 97 Sune Jansson efrer kt t7

l03l BoWestman............Djursholm

1042 Per-Anders Garpström . . . Vikingstad
1044 OweGrenliden...........Norsborg
1072 Bertil Lodhammar
Solna
1096 AkeCunnebäck ..........Finspång
I101 Birger Westman . . . . . . . . . . Vällingby
I 165 Thorbjörn Cusrafsson.. . .... Spånga
1233 Robert Hansson
Saltsjöbaden
1234 Lennart Trygg . . . . . . . . . Kungsbacka
1235 Dan Bergstedt ...........Södertälje
1290 PederFlank,...........,,..Malmö
1307 Tore Hedberg . . . . . . . . . . . Sollentuna
1326 Sören Hansson . . . . . . . . . . . cöteborg
1336 Lars Höglin. . . . . . . . . . . . . Stockholm

...........

å-

.......

BORTSKÄNKES
Vagga till K-Vigg, finns på Värmdö. Tel
08-41 50 80 arb, 41 91 80 bost. Dahlin.

Boka Viggendagen 20 Novf

