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Tack Lasse!

Vår nye ordförande Lars Ulne avtackar Lasse Berg
för en fonjansd:ll insats vid klubbens roder.
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drömmen med ståhöjd, som går högt i vind
och har inombordsmotot.
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blit lyckan näsran
total när man upptäcker att man kan ta sig
fram med vindens hjälp.
Under sommarens lopp böjar den nye
upptäcka att andra Viggar seglar fort och

Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05 - 2

ibland mycket fort. Nybörjaren tröstar sig
med art säga att han har inte bråttom och
snan lär han sig väl arr segla bra. Efter ett
tag dt h^n övertygad om att de som seglar
biist ägnar sig åt svankonst eller har mutat
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Knåp och knep...
Om du kunde alla segeLmätken i föra numret - skulle du fått fram lösningenr gästhamnsavgift.
Foto framsida: Claes Lundberg
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första båten blir man omåttligt stolt
över att i virrvaret av tampar och beslag ha
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Skepp O'lto1

båten. En båt att ha tills man uppfyllt

,08-592900
.08-7562333

Tekniska kommitt6n

c'o

Lars

vill jag framföra lite

funderingar om att seglaVigg.
För många är Viggen den första segel-
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Viggenhälsningat

Hej alla vänner i Viggen.

18338Täby

Sammankallande: Bo Göransson, Smedvägen 61.
CarLolov Carlsson, Tumultgränd 63, 162,16
Stelan Eckardt, Hasselquistvägen 39, 121
Claes Hultberg, Koltrastuägen 17, 18351
Per-Otto Walter, Lostigen 22, 171 71

praktisk tillampning på vad vi lärt. Att segla
Viggen är bland det toligaste som finns.
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vinden.
Der är vikrigr arr kunna segla när man är
i en segelbåt. Överhandsvind, kollisionstillbud, gov motsjö och andra otrevligheter
klaras bäsr om man kan segla vä|. Då minskar också risken f<ir att båten skall skadas.
Viggarna har haft så många skador att vån
billiga försäkringskydd ik i fara.
Nu medan båten står på land är det dags
att l?isa många goda böcker om båtar, segling och slösäkerhet. I sommar skall vi ha

Styrelsemöte

Viggenrräff- Segelrrim. vårrusrning
Presstopp VB 4-83
Styrelsemöte
Viggenrräff - eskadrar. kappsegling

hAader

1983.

.
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Nu är det dags att börja planera för lg83

års

eskadrar- Och en av de som kommer att hålla
i trådarna är Freddy Geuken.
Du som är intresserad av den här typen av
segling och har synpunkt på eskadermål, hör
av Dig till Freddy, tel08-37 23 72, helsr före

februari.
Då kan eskaderkommitt6n utarbeta konkreta förslag till aprilträffen.
20
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UlfKarlström
Solröksgatan 10,802 30 Gävle
Tel.026-10 16 1?

Profllea
VIGGENTRAFF T I2
Nu är det klaft att Rebellsegel som inbjudit

till visning, slår sig samman rned Staffan
Carl6ns, som bl a har på sin meritlista SM l:a
H-bår, Exptess och Finn.
Därmed får mao kapacitet at sy upp rill
"12:a-segel". Segelmakarna blir deras nya
namn,
Som vi nämde i nr I I / l2 var en ll) rLning
pi gång oth den oy.r .rdrc:sen blir Lumavägen
oss

Wanobubtan

Philip Håkansson
VinteNäg€n 9, 294 00 Sölvesborg

Tel. 0456-147 l1

6. Dir kommer Du med bil från stan enkiast

tKa0r^a,t
Karl Gerdehag

Kalrnarvägen 88, 381 00 Kalmar
TeI.0480-?39 59
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genom att köra lilla broo - Skansbron och kör
ner vänsrer direkt och fölier vägen förbi Br
Ed'rraod. gamla Grvt. Ahlsell o.h io rrllvän:ter och in på Luma-området. Det är ganska
nära Fredells i S:a Hammarbyhamnen.
När Du kört genom grinden snett upp till
vänster och förbi L&Z och "genom huset" ner

till

höger. Nu ser Du vattnet. 2:a huset på
tånbir dr platsen

vänster sida som ser ut som en

Hej alla vänner i Viggenl<lubben

för kvällens visoing.

till

Der:ir jag som blivit vald till ord{iirande i

Stefao Eckardt.

klubben. Tack för föruoendet.
En typisk xindagseglare eller rättare sagt
Week-endseglare ?ir rad som kar sägas om mig.
Endast ett par längre udlykter med min Vigg

cVaste,tås
Svelt-Olov Friman
Barkö Bygata ?9E, 725 90 Västerås

Tel.02l-525 50

cVristbuston
Gunnar Malmberg
Floravägen ?C, 437 00 Lindome
Tel.031-?6 11 29

VIGGENTRÄFF 16/2
Onsdagen den 16 februari är det dags för eo
ny Viggenträff. Platsen

O,tosund

Erik Palsund

Älggatan 24B. 216 l3 Malmö
Tel. 040-16 09 73

blir Sunds Restaurang

på universitetets område vid Frescati. där vi
höll yära uäffar i väras. Karta finns på sid 1l
i or 1-82.
Kvällens ämne blir etr föredrag om sjömätning. Programmer börjar kl 19. de som
vill äta innao kommer 18.30. Välkomna.
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646 Pikina har jag gjon med hustru AnnMuie och dotter Malin. Sonen Änders har vid
desa tilllällen varir hemma och skört sina
sommarjobb. De båda långresorna var med
Viggeneskadrar till Öregrund och Hangö.
Pikina har vi heft sedan 1975 och vi hu
heone laa för hon seglar.å finr. De( ir n?im.
ligen så att jag seglar hellre dn jag pular med
tekniska grejor på båten.
Helst vill vi segla ut till tlubbens triiffar i
skirgården. Det beror ju på att alla vi tr?iffar
som har Vigg eller har haft Vigg ?ir så fartastiskt
trevliga. Jag hoppas d?irför att i sommar fä
rräffe måoga, många uevliga klubbmedlemmar
pä vi'sa u:efrx .

ä fr o m detta
Viggenbladet eoa halvao av redak-

Jag heter Harald Akselsson, och

nr

Tideo vrr kl l8 och anmäl Dig hel.r innan
23:e januari

.

av

tionen.
Det tycker jag ska bli både spännande och
roligt (som på bilden), men jag bävar för eventuell materialtorkal Så ös på (med arriklar) är
ni snälla och hjälp oss hålla Bladet flytande.

Min seglarbana började så sent som sommaren '80 genom en veckas seglarläger med
Väderöjulle på Öland. men der rärkre - jag
var fast. Vårvintern -8r förväftade iag Vigg
1103, och har nu seglat henne wå säsonger.
med bl a eskader runt Gotland -81 och till
Haogö -82. Det har gårt fint, tycker jag själv,
rror\ (märre incidenrer, mcn vem råkar inrc
ur [ör derl Der är vcrkligen err nyrr liv .om
har börjat, och det är väl helt i sio ordning
när man ou blir 40 i år.
Ti!l vardags knogar jag ihop rill båtpengar
som ingenjör vid SJ Hunrdkootor i Stockholm.
Är det iote "tackel och tåg" så är det "mackel
med

tåg" kan man kanske säga.

Efter kaffepaus hade vi det stora nöjet att
lyssna till ett föredrag av en av klubbens

VIGGENDAGEN 1982
Iördagen den 20 oovember var datum för
åtets Viggendag, vars program inleddes

kl

lj

med drygt l,t timmars fusmötesförhandlingar på Milit?irhögskolan i Stockholm.

Uppdragen

ar för mötet

nestorer, Harald A:son Moberg. "Några erfa-

renheter mcd Viggen och andra bärar jag
seglat". Själv blev jag oerhört fascinerad av
denne man, vars seglarbana började i helt

Vår duktige redaktionsduo, Matienne och
Ulla-Britt, avsade sig omval, och till oya re'
daktörer valdes Harald Åkselsson och Stefan
Eckardt.

och Solveig Olovsson. Årets verkamhetsbe'rättelse och ekooomiska redovisning gicks
igenom, och några hinder att bevilja sittande
styrelse ansvarsfrihet förelåg inte. Årets resulrar blev f ö ca 2.600 k, och mötet beslöt i
stabiliserande syfte fondera 1t.000 k av den
samladc behållningen.

Klubbordföranden Lars Betg hade av geografukt-praktiska skäl avsagt sig omval. Till ny
ordförande valdes Lars Ulne, men i övrigt är
styrelsen oförändrad.

Även tekniska kommitt6n är oförändrad,
medan kappseglingskommia6n berikades med
några nya entusiastet: Claes Hultberg och
Per-Otto Waltcr, eftersom Jan \flallmark och
Åk. H^nson drar sig tilbaka. Bo Göransson
är nu sammankallande.

Valberedningen fick en ny ledamot och sam1
mankallande i Lars Berg.
pteseoterades
fö{
med
Budgetförslag
1983
utgångspunkt från oför?indrad medlemsavgift.
Möret beslutade i enlighet dtumed.
Ingemar Lindgren och GunnarTidnet tapponerade från klassförbundsforum och planen (
på sammanslagning SSI-SBU.
Klassn?imnden fönydligade visa regeltolkningar, och fusmötet beslöt i enlighet med

)
)

fri inom

{tinriangel är

-

exua genua-/fockskena förbjuds

ramen

för

totsok.

med riden föredra cn ombonad

Tillsammans med sin bror och med hjälp av
god uppfinningsrikedom lyckades Harald under sommarlovsvistel<en hos sjn faster rigga
upp någonting råsegelliknande på fastetos

fast-

främst kävde en annan segelföring än råseglet. Problemet var bara, att de dyrt och

fri

Därmed var själva förhandliogatna avslutade,

heligt lovat att inte permeneot förändn båten.

och stor medaljutdelning tog vid. Ulf Karlström, regionombud från Gävle , likom Erik

Faster skulle med kort varsel kunna ro

båten om hon så önskade. Mast och övriga
anordningar måste alltså hela tideo vara lätt
demonterbara, och det löftet höll man.
Med små medel \rkades de rigga ett sprisegel och en liren fock, och kunde så börja
gå även mot vinden. Men de upptäckte också
att der fanns något som hette avdrift. En köl

?

)

skulle nog inre vara så dumt... Sagr och giorr:
en lösköl av rä snickrades till och skoddes från
för till akter med ett kaftigt järn som samtidigt gav en viss tyngdpunktssänkniog. Sen
gick båten riktigt bra, än bättre efter åtskilligt
experimenterande med riggningen.
Så började

"Klubben

iijr

gamla ordföranden",

klass-

nämnden, fick givewis lars Ulne till ny ledamot, tillika semmankallande.
Till revisorer valdes Gista Barrling och KarlErik Ahlborg, med suppleanterna Bo Hjertstrand och Karin Skoglund.

Palsund från Öresundsregionen, mottog förtjänsrmcdalj för gon arbere. Erik va-on fö även
i år medlemsvärvningstävlingen. Övriga medaljbehzingda var eskaderledningama för

Kanal och Haogö samt funktionärer
band med årets KM.

i

Gita
sam-

ut med

dlaå wå

seglares bana, och

fon-

särtningen blev helt stilenlig. Bl a med förvärv av en relatrvt stor fiskebåt som byggdes
om och riggades enligt brödernas id6er. Den
lär ha seglat alldeles förträffligt, om än lite
tung och svåmanövrerad i trånga vatten.
En annan båt som figurerade på flera av
Haralds fioa bilder, och som han uppenbar,

ruffarr koja i

/'-'*

-R,<:J
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roddbåt, och därmed var fömtsättningarna

ställde maxmått
storsegelskotningen ät

mycket påminner om Viggens, och det är
kanske ett av skälen till att Harald nu seglar
Vigg nr 810. Äuen en ,ann enrusiasl kan iu

bästa pojkboksäventyrsstil. Det är

skapade för hans livs första plartläns. Framgången stimulerade och gav kaft nog att orka
ro hem igen, mot alla vindar. Som vanligt
"växer aptiten medan man äter", så även i
Haelds fall. Han skulle narurligtvis vilja kunna
kryssa hem i stället för att ro, vilket först och

klassniimndens förslag, art

-

omöjligt att i sammandrag göra hans berättelse full rätwisa. men här är i alla fall ett

unga år

svinga klubba

och penna aoföntoddes enhälligt åt Lars Berg

i

ligeo varit mycker förtjust i, vat en Avanti.
Båren var öppeo, så när som på ett mindre
fördäck, men försedd med sittbrunnskapell
fick den årskilliga gånger berisr err dcn ävrn
klarade lite tuffare sjö. Om jag förstod saken
rärr hade Aranrin seglingregenskaper som r

Harald avslutade med att förmedla en del
ptaktiska synpunkter på segling i allmänhet
och Viggensegling i synnerhet. En del av dem

kan det fionas anledniog att återkomma till
lite ufförligare längre fram. Jag noterade i alla
fall siirskift, att ett min&e sronegel, en sto.mstor, tillhörde hans "specialare" som erbjöd
crr bra alrernariv rill konvenrionell revning.
En bra radarreflektor. åskledare och dubbelt
mantåg förordades också, och på bekvämlighetssidan en Autohelm som sköter rodret åt
ensamseglaren medan han t ex byter försegel
eller kokar kaffe.
Så hade vi nått fram till dagens wå sista programpunkter. Först en videofilm från årets

kappseglingar

i

Viggeoserien, producerad av

Stefan Eckardr. Härliga bilder, som för en
srund väckte till liv de livsandar som så nyligen lagr sig att slumra under presseningen
tillsammans med det ägandes flytetygetl Där'
efter diabilder från årets eskadrar geoom Göta
Kanal resp till Hangö. Samma effekt nu, det
började rycka r skot-armen. Men om vi bara
get oss till tåls, så blir det nog en sommar -83
också. och

-7 -

då....

Kvällens fesdigheter med middag och dans
avhölls som sig bör sjömansm?issigt på Skepps,

holmen. Närmare bestämt i Flottans kompanioflicersmiiss. Dit var det ioga problem att
hitta då huset var smyckat med vär banderoll
och marschaller utaoför poften.
Samling för Viggenflottans glada gossar
och flickor runt sju-tiden och många uppklädda i kavaj och klänning snackade båt och sommarminnen i salongema.

Harald Å:son Moberg var givewis den ene och
Erik Palsund den andre. Erik inkasserade sin
vinst i medlemsvärvningstävlingen i form av
rosenkanape och urbenad kyckling. Eveotuell
nubbe fick dock tas ur egeo pung.

Ulla-Britt och Marianne prövade våra kunskaper ltir bordsplaceringen. Eftersom alla fått
tjusiga namn- och nummerskyltar i viggenmdrkets form var det lätt med detta prov, som
gick till på följande sätt: damerna fick en lapp
med texten (t ex bränning), herrarna hade
symbolen. På det viset fick man gå runt och
diirmed B:iffa de flcsra gdsrema. Uteslutningstaktiken att kvarvarande herre skulle passa
fungerade inte så bra. En liten signal att läsa
på lite sjömärken under vintermörket.. .

Tyv?irr fattades många deltagare varför stora delar av der digra prisbordcr fir k bäras hem igen.

Men ri fitk i alla fall grarulera vå kl:rssm:ilrare
Nisse Tidner och vår långräga "sekond" som
rest upp från Giteborg.

::
Vår klubbmästare. Lasse Lundin, lyckades
ordna en utmärkt orkester, men vi skulle ockft)r sång. Ett revligt sångh?ifte med
både vin- och nubbvisor. Middagen liksom vtu
så själva stå

sång var

fleatj?irnig... ..

Efter middagen serverades kaffe och evenruell
avec. Därefter startade dansen rill levande
musik. Kanske ömma fötter till de som dansade
till klockan ett.

Nåvä1, alla fick i alla fall en bordsgranne och
en stol, så ock även de speciellt inbjudna. Där

fanns bl a rvå.om boksrarligen prd(ar sig rn.

Prisutdelniog föränades till våta kappseglare
av Gunnar Tidner med assistans av Lan Berg.
I fu fanns pokaler, plaketter och andra priser till
a Ila .om delragrr r klasmärrerskaper eller serien.

VIGGENMARKET

VINTERTRAFFEN

.

I

maj utlystes en tävling art rita klubbens
märke, som vi bl a skall ha rill blazermärke.

klubbredaktörer avtacka-

vi kan vam säka på art de

inr€ överger vårt glada gäng. Bland talaroa
återfanos ett kärt ansikte - Årne Arvidsson -

+*4

november. det slutade med att alla förslag som kom in (ca 20 st) anslogs på Viggendagen och medlemmarna fick rösta. Bara för
ar. kångla rill det fick vi två överlägsna 1:or.
Därför avgjordes tävlingen av styrelsen efter
demokratiska regler....
Därmed är tävlingen avgjord och klubbens
officiella märke ser ut så här:

*

en av de som armngerat vårt KM.

=-\

.----:--l

Dcr vinnande förslaget
Akselsson.

I

är

ritat av

Harald

färg kommer det att bli blått

hav och orange himmel.

För oss Viggeoseglare är det här nog årets
höjdpunkt och verllig festdag som jag vet tar
tid atr planera. Ett srort rack för en sån rrevlig
och minnesvärd dag. Och det är inte utan att

man redan börjar längta till nästa Viggendag,
fasr gärna med lire regling där emellan. ..

a

Foto: Claes Lundberg

KLASSREGLERNÄ

.

Klassnämnden och fusmöter har i regelfrågor
beslutat att extra fock/genua skotskena är förbjudet att användas på båteo vid kappsegling.
Riggen .kall övcrensrrämma med ritningar.
det inncbär t ex att spridarna inte får kapas.
Däremot är storsegelskotningen fri och den
är också olika på K- ocb Ä-Vigg. Vad det gäller segei är storleken fri inom tamen av maxmått. Det innebär t ex att man får segla med
en hårdvindsgenua på ll m, på en A-Vigg.
Och om det är någon som är osäker på
tolkning av klassreglerna - tag kontakt med
klassnämnden.

t0-

19 samlades 2! av stockholmsregronens
viggenentusiaster vid planetatiet på SjökrigsJt"lb
1.,.1
skolan i Näsby Park. Temat för kvällen var
astronomisk navigation, och den som skulle ge oss en inblick i ämnet var ingen mindre än
sjökigsskolans hur'udlcrare i navigation, kommendörkapten Bengt Ståhl.
Så var turen kommen till själva planearret,
Efter en inledande ioformation demonstreetr cirkelrunt rum med sfäriskt kupoltak. I
rade han de instrument och hjälpmedel som
mirren en pelar"rump som bar upp err .innidag kommer rill anrändning ',id navigarion
rikr. mekaniskr-optiskr underverk, med vars
med ledoing av himlakroppar, och gav samhjElp alla från vår jord synliga himlakroppar
tidigt nödvändiga förklaringar "hur" och
kunde projiceras Lrpp på "himlavalver" (ta"varför". Naturliqrvis blev vi inte fullfiädrade
ket). Här fanns nu alla möjligheter att simulera
på den stunden, men vi lärde oss i alla fall, att
såväl betraktningspunkt på jordytan som tid
på året och tid på dygner. Eft förnärDligr särr
det som behövs är en stadig hand, en sextant
(eller oktanr), en noggrann konometer samt en
att demonstrera hur det hela hänger ihop, vad
nautisk almanacka- Ja, därtill kommer förstås
)om ro(erat kring lad om man rå far'.äga Ävcn
att det är klarr väder, så att nödvändiga obserom man stuodtals kom att tänka på det gamla
vationet kan göias.
'kämrer: Ni rycker der hdrverkarenkeh. men
. Principen kao, förenklad, sägas vara föl- vänta bara tills jag fåtr förklaral" Vi hann med
jande: Himlakopparnar inbördes rörelser fölkorr rur rill ekvarorn för atr ritra på:olen nJr
jer givna lagar, och kan därför med stor nogdeo mitt på dagen stod precis rakt ovanför oss
granniet förubes*immas. Det inneb?ir an
{i zenir). men.rör.ra riden ägnade vi åt orrenman på {lirhand vet, an mal från en vis punlt
rering från Stockholmq posirion Polstjärnan.
på iord,'tan kommer man vid en vis ridpunl<t
Stora Björn, Orion och andra välkända stjärnett kunna observen en viss himlakopp. Denna
bilder lokaliserades. T o m en rymdfarkost
kommer då an synas i en viss lompassriltning.
fanns inlagd i systemet, förmodligen en av de
och des höjd över horisonten (unryckt i vinkelfönta i Spumik-serien från slutet av lo-talet.
grader) kommer aa uppgå till en vist vtude.
Atr tiden kunde gå fort i dubbel bemätkelse
Genom att sammarDtiilla ett otå-l mätv?Lden i
när mao befann sig i plaoetariet, det blev vi
ett tabellverk, den nautiska almanackan, har
vatse. Meo innao vi drog oss bort till Näsbyman skapat forucänning liir an kunna gå 'bakviigen'. D v s har man män upp höjd över horivikens Båtsiillskaps stuga för att inmundiga ev
medhavd kvällsfika. harrn vi med att kasta eit
sonten och kompassrikming ör en himlakopp
öga på månen genom en kikare. som Bengt
vid cn viss tidpuokt, så kan man best?imma var
Ståhl haft vänligheten att rigga upp åt oss på
man befinnersig.
De grundläggande ptinciperna var man klar
byggnadeos tak. Otroligt att man kunde uröver ganska tidigt. Det visar bl a fynd som
skilja så många detaljer och att ljusskenet var
så starkt.
härör från Spanska Årmadans undergång
Ett vamt tack till Beogr Ståhl för den alhi1t88. Noggrannheten i besr?imningen har dock
genom förn?imliga demonstrationen och infor'
{tirbätuats med dcn tekniska uwecklingen, och
mationen. Till er som iote hade tillfälle att
idag kan man komma ned rill någon distansnärvara kan j^g b^ta säg t missa om möjligt
minuts fel. I helt lugnt väder praktiskt taget
inte n?ista chans när den kommer!
inget fel.

r*

till t

des givewis. Och

DECEMBER

Kl

Först kom ioga förslag in, så vi gjorde en påminnelse r september och förlängde rävlingcn

Lasse Berg och våra
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VIGGENKLUBBEN

. Nya medlemmar .

Olovsson

Wollma! Yxkullsgatsn 40I tr
116 50 STOCKHOLM

Ttpu

till bunkringshamn

72 Thomas Neppare . . . . . . . . . . . .Järfälla
127 A-M Thorn-A.lquist . . . . . . . . . . . Umeå
1124 Staffan Söderhäll . . . . . . . . . Stockholm

o o önskas köoa o
Har Du köpt nya lanternor

till din

o

o

Vigg?

Jag köper din gamla styibordslanrcrna (grön).
Tel 07 55-629 98

.o.TillSalu..o
Boooter till Viggen (!flessel Marin). Se beskivning i Viggcnbladet nr 7-8. Röd/blå ran-

dig, 28 m2. Nyskick. Säljes p g a bårbyrc.

Pris..

... ....

.... ..1.800,-

Tel 0t9-724 16

Du

som vill hjelpa oss med något bidrag

till

tidningen, skiv då helst på på maskin och
mcd ca 40 nedslag per rad. Räkna alla tecken,
ävcn mcllanslag ("luft"). Då blir det mycket
lättare för oss att beräkna hur mycket plats
din text behöver.
Har du inte tillgång till skivmaskin, så är
vi naturligwis lika taclaamma för ett handskivcr (läsligrl bidrag från dinna penna.

i Gryts skärgård finns en bunkringshamn som inte är mycket frekventerad.
Den heter faktiskt Gryt och ligget ca 1,1 nm
väst om Fyrudden som är betydligt mer ttång
och stressig. Man lägger till längst in i viken
som enligt sjökonet heter Åsviken. Dät finns
bensinautomat, toa och val. Uppe i Gryts
samhälle finns lanthandel, post och bank.
Det tar 1t-30 min atr gå upp till samhället
mcn man får låna kärror så man slipper biira
det man handlat.
På Ostkusten

Bo

Tecknade illustrationer är alltid trevligt
att få. Men gör dem med en svan penna (kul-

Kimstruxd

{

Priser att hämta...

spets, tusch, hård blyens).

Du ltar aäl inte glönzt at, betala
medlemsaagiften för 19s3.. .
,

De kappseglare som inte kunde komma rill
Viggendagen och hämta sin pokal, plakett e d
skall ta kontakt med Stefan

tG?:t"t+.rtt

Eckardt.

(

