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Omslag: Gustaf Olofsson och Gunnar
lvlalmberg passerar Vinga fyr från Skagen.

Valhallavågen Östermalm). Nyhet för i år
är att barnen får en egen hörna art se film i.

Vårt KM blev en fullträff med deltagare
från både region svd och väst. Det var 15

Vem blir första medlem som ordnar fram
en annons? Vi får val locka med ett liiet

Viggar som stållde upp och alla kampade
väl idel lidvis hårda vädret. Stämningen på
banan och på regattafesten var i topp. Vi
som var med hoppas nu att det skall bli
dubbelt så mångå som ställer upp nästa år

pris....

Även nyborjare kan ställa upp för vi

I

Harald Åkelsson, Hasselgatan ll5, 194 37
Upplands-Väsby, do 0760-802 98.
Stcfan Eckardt, Hasselquiswägen 39, l2l 46
Johanneshov, dn 08-!9 29 00.

(

l9

nya skatteobjekt. Det blt förmodligen skatt
på vissa lyxbåtar. Viggen är ingen lvx varför
vi får hoppas att även Riksdagen lörstår att
segla Vigg hör till livets nödtorft. Detta har
sagls förr och måste nu sägas en gång till.

för då får vj dubbelt sä trevligt.

6-7

Ingen kan väl missa att Viggendagen är den
november. Plars Militärhögskolan på

i

Viggenklubben bär oss hövligt åt på kappseglingar. Nisse Tidner vann som vanligt,
GRATTIS, men tuffast på banan var nog
Hjalle Munkestam som seglade ensam. Vi
fick också ett välseglande damlag. Tack
alia som arrangerade, organiserade och del,
tog.
Nästa stofa tillfälle att träffas i stor skala
är vid årsmötet och jr.l fler som kommer
desto trevligare får vi.
Lors U

Stall upp på Viggendagen!

ANNONSER...

PALLNING
När båten stått några veckor på land är det
dags att kolla stöttor och press. Varje höst
rasar hundratals båtar...

SEGEL
Nu har segelmakerierna lågsäsong. Lämna
in dina segel NU om de skall ses över ellet
lagas.

Nu får Du också hostrabatter om Du tänker
skaff a'friska" segel till nästa år.

INSTRUMENT I BÄTEN
Nere på vårt båtvarv har redan ett 10{al
båtar rensas _ofrivilligl. Tag hem kompass,
kikare m m. Då har Du även utrustning till
nästa säsong.

Rcalual

Västerviks-eskadern (det 2)

Viggenklubbens
decembermöte - 6l12

Qau0e

Ulf Kårlström
Soböksgatan 10,802 30 Gavle
Tel.026-10 16 r?

Sanobubter,.

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
Tel.04s6-14? l1

tKa0mar,
Karl Gerdehag

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

Onsdag 13/7. Långa Missjö

Kallhamn.
Natten har varit så angenäm. Vi vaknade
vid 3-tiden av att åskan mullrade och blixtar

Tid: Tisdagen 6 december 1981 kl 19.00.
Plats; Sal 1, Ösretmalms föreningscentrum
Fälrövers(en - Valhallavägen 144/Karlaplrn
Gå io gcnom någon av Fähöversren< huvud- (
ingångar, gå till nona delen invid biblio-

na korsade himlen. Regnet smattrade mot
rufftaket, och vinden ven i mast och stag.
Vi hade gått tidigt, då de lovat kuling till
kvällen. Vinden är nordlig, så vi har kryss
upp till Arkösund. Flera går för motor över
Aspöfjärden där regnmolnen hänger tunga

teket. Tunoelbana KarlaPlao.

Program: GUNNAR TIDNER berätrar från
familjeseglingar i skotska vatten.
Fönäing: l'4ddag kan äta. r "Clada Laxen
(Fältöver<Lcn. .ödra ingång) lnpas.ering,rzarr
kl 18.1t. Matförslag:
Skaldjurssallad 27:-, laxpudding 26:-, Soppa
28:-, Räkor med ost 26:-. Kostnad för dryck
och servering tillkornmer. Beställ gärna bord i
förväg, tel 63 20 80 och ange att du rillhör

och vinden friskar i.
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KaffeAorg kan
ningssalen. Välkomna!

CUäne,il

pausen

i

fylla en hink med vatten.

Frida 1349

föreläs'

Furuvägen 3, 542 00 Mariestad
Tel.0501' I 50 93

:==E=

Sven.Olov Frirnan
Barkrö Bygat€ ?9E, ?25 90 Vasterås
TeI.021-525 50

\
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Märken, nålar

CUristbusten

De bcställda varorna finns nu till salu hos

Cunnar Malmberg

Floravagen ?C, 437 00 Lindome

Tel.031-76

ll29

vfu kassör'
Erika Hummerhielm
Textilmärkct , som är broderat i bl a guld

-

och blått, blev supersnyggt! Ca 70 mm A
och kostar

Erik Palsund
Älggatan 2aB,2t6
Tel. 040-16 09 ?3

20,-/st.

Klubbnåleo, lik tidigare nål,

O,tcsund
13

Malmo

åk

i formen

Viggsymbolen och tu emaljcrad på guldbottcn. Snyggt på jacklaget! Plis 2t,-/st.
Beställcs enklast genom att på etr inbetalningskon ange önskadc varot och narnn,

lik

adrcss och

Viggnr.

1417. Lovat kuling, men på morgonen blev det bleke, senare på dagen vind
- SO frisk bris 6-7 m/s, precis så som vi fick
lära oss på tipspromenaden häromdagen
Det blev spinnaker över lag. Morgonen började bra för en del. t ex Jonas på Lamalo,
som vaknade av sång och musik, flaggor
och fanfar. födelsedagen räddad, "hurra!".
Började dagen med ca 2 knop, senare 6-7
knop å hej vad det går. Brione prövade spinnaker för första gången denna säsong havsvägen, och blev ordentligt duschade.
Munkestam körde hårt idag, så eskadervimpeln flög sin kos. Christer stackarn glömde sin nyinköpta spinnaker hemma, nu när

forsdag

llarald Graddt

cUaste,tås

Vi bunkrar. och bestämmer oss för att
gå till Kallhamn isödra delen av Bråviken.
Vi får uppehåll, och när vi lägger till skiner
solen igen, och vinden har avtagit. Vi leker
en vattenlek, med fendertar mellan knäna

och med plastpåsar med hål i; en stafett
med två lag, där det gäller att snabbast

Viggenklubben.
medföras till

'

(l

han {ått inspiration och lärdom att segla
den. Suramin upptäckte en ny ö som inte
fanns med på sjökortet, men oj oj då, det
visade sig vara ett timmersläp.
Caramia flöt som en orm ibåtsportleden
mot Västra Stendörren genom Sävsundet,
motorbåtarna flydde sin kos när hon trädde
iram isina 8,5 knop.
Caramia 54O3

Ftedag'15/7. Briones besättning vaknade
med att det kluckade ordentligt i båten. Oj,
vad det blåstel Start kl 09.30 för Viggarna
och 10.00 Iör Storviggarna. Vilken cirkus
det blev vid losskastningarna. Filmkamera
med ,{./d hade varit smaskens. Kommandoord röts och västes fram. Besättningar kutade som besatta lrån akter till för. Vad

skepparen på Vigg 319 sa när brytpinnen
gick, går inte att skriva ner.
Alla kom iväg och Brione hade valt att
gå runt Askön för att mor skulle slippa att

bli grön i ansiktet. Det blir hon alltid när
Landsort siktas. Brione for iväg med 7 knop
med bara lilla genuan. Mor satt vid rodret
och far skörte det här med mat och pottor.
Han var nog rätt glad an vi valde den inre
leden. I vanlig Viggenanda hade de första
lagt ut {endrar på de vanskliga grunden på
väg in till fönöjningsplatsen vid Krogen.
Efter bad beordrades grillarna fram. Dags
f

ör eskader-/avslutningsfest. Kyckling, sal-

lad, bröd och vin samt grillad banan med
punch. Mums! Herr Blåst ville inte riktigt att
det skulle bli fest, men då känner han inte
till Viggenklubben. I en gräsklädd grop åtnjöt vi en underbar middag. Efter middagen
utmanade flickorna pojkarna på fotboll {?!) snarare gyttjebrottning. Den stank av sur
lera som spred sig över eskadern skulle få
en skunk att skämmas.
Elter tvagning var det dags lör kafle och
sång. Näcken Viking och panen Börje spelade långt in på natten. Några av skepparna
blev så förtrollade att de satt och sjöng {?)
till solen tittade fram.

Redaktionen tackar de flitiga skribenterna

för Västerviksreferatet och fortsätter
nästä eskader:

med

Södra Skärgårds-eskadern
Sommaren har gått, och minnena från den ska summeras. Den eskader
som vi gjort tänkte vi redovisa genom att låta alla andra läsa våran loggbok, tyvärr så kan aldrig glädien. vänskapen och allt av det tina och roliga
förmedlas itext. Men vi gör ett försök så att flera vill segla eskader med
Viggenklubben kommande sommar - för det är roligtl
Vi har gemensamt kommit fram till att vi delar upp loggboken så att varie
båt fått sin dag.
Måndag 18/7. Skepparmötet enades om
avgång kl '10. Fårdmålet lick bli Fjärdlång,
Mönviken istället för Huvudskär, på grund
av rå dande vindar, sydvästlig '10-1'1 m/s.
Färden gick genom Rånösund ut på Mysingen där familjen Berggren

isin

P28

mötte upp. Tyvärr uteblev mötet med Vigg
204 som var bestämt till Huvudskär, vi hoppas att de möter upp vidOrmskä1.

Viken på Fjärdlång visade sig välbesökt
men vi lyckades ialla fall få plats vid en
klack, även om alla inte kom ända in till
land.

Efter maten gick vi en promenad till
Thielska villan som lockade med "Kiosk
med begränsat sortiment" men glass och
godis fanns till barnens glädje, På vägen tillbaka över ön bjöds vi på en regnskur som
gjorde oss blöta om lötterna iden höga
och lrodiga vegetation som finns på Fjärdlång. Väl tillbaka vid bålarna smakade det
gott med kvällskatfe.

5ll,

fam Nybom

Tisdag 19/7. Vid skepparmöret kl 8.00 bestämdes avgång till 10.00 enligt förut be
stämt tärdförslag, dvs bunkring iSolvik på
Nämdö och natthamn på St, Ormskär.
10.m. Avgång för motor ut ur Mörtviken,
där det snart visade sig blåsa betydljgt hårdare än någon av oss väntat sig. Brione och
vi i34l gick för endast storsegel medan de
andra tog eft par rev i storen och hissade
locken.
lMed god fart gick vi upp mor Ängs
holmen på Nämdös sydspets, där de tockförsedda inväntade oss andra. Vi lrängde

6

runt öar, mestadels har vi halvvind, så även
över Älgötiärden går det undan.
Väl framme vid Kroksö Björkö kommer
en stormby med regn, så det blir lite struligt
när vi ska lägga till, men det reder opp sig.
Vi träffas på berget där alla är överens

om att nu blivit ruggigt och ingen är direkt
upplagd för samkväm, så alla går till sitt.
Och visst är det skönt att krypa till kois när
det är snålblåst och regnstänk ute.

(

i Solvikshamnen och rusade in i
affären på vår jakt efter glass och lestförnödenheter. Vid bryggan Iåg Vigg nr 14
och bara väntade på att bli medlem. Den som
(
lever får
För endast fock tog vi oss ner mot Ormskär efter en del tveksamma vågval. Detta
beror på att kortet stämmer bättre än verk-

se.

ligheten, enligt Vikins i971.

Det blev körningsmöte med sherry

på

Vigg 971 där matlagningssysslorna lördelades. Till allas vår glädje dök Brolin iVigg
204 upp, vi skulle ha träffat dem på Huvudskär. Nu möttes de med sång och en utmärkt middag bestående av sallad. potatis
och fläskkotletter för oss vuxna och qrjllad
falukorv till barnen.
Vi hade en fin kväll med sång och musik
distans ca 14 nm.
Vid pennan besäftn. på Jenna

gm M. Nyblom

stämmer med sjökortet. Vi angjorde Bocköområdet välbehållna och hinade en namnlös
kobbe - döptes till Bananholmen -. Barnen
+ Bojan hoppade som vanligt isjön. Kvällen

eska-

derns höjdpunkt. Vädret är skönt med vind
från NV 10-12 m/s. Ännu en dag med revad
stor och fock, något annat har det inte varit

talom på hela eskadern!

Nu smakade det gott med mat efter en
segling där man endast kunnat äta en smörgås på sin höjd. Efter middagen hade vi
tipspromenad där alla blev förärade med

Al

Onsdag 20/7. Planerad liggedag efter gårdagens lest. Benil (471) sitter på berget och(.

)r

fina priser. Kvällskaffe dracks på berget,
där vi diskuterade hur vindarna skulle bli.

täljer visselpipor till ungarna som stortrivs.
De paddlar runt i lagunen med några gum-

,l

Väderlekstjänstens bud var väldigt skiftande. Kvällen avslutades med att vi vinkade
till Helsingforsbåtarna som gick förbi.

mijollar.
Vi föräldrar får flera gånger rycka in med
att hjälpa och trösta när någon drullar i sjön, (

givetvis har alla flytväst.
Allt eftersom dagen lider vill vi ivä9, dels
för aft det suger i seglartarmen, dels vill vi
ändra resplanen till förmån lör bunkring på
lördag fm.

Vi lättar på eftermiddagen mot Kroksö-

Biörkö, norr om Sandhamn. Vinden NV

ca

8-9 m/s. Seglingen går igenom sund och

t

Vigg 511

Frcdag 2.17. Solen skiner och Nassa vi-

iny skönhet. Skepparmötet bestämmer avgång kl 15.00. Eskadern genomgår
allmän tvagning. Nassa börjar lukta saltvattenstvål och Barnängens barntvå|. Alla
gonar sig i solen, och avgångstiden börjar
närma sig, men ryssarna skickar inte bara
ubåtar utan även ett dåligt väder.
sar sig

tillbringades på udden med underbar utsikt över Kanholmsfjärden och en vacker
kvällshimmel.

Vienas om vägvalet, norr om Korsö och
ut mellan Högskär och lvlåsvjlorna och sen
kompasskurs (för säkerhets skull) på Björkskär. Vi går bidevind för babords halsar, en
skön seglats om än lite gropig. Vi gör ett
par, tre slag i sundet genom Björskärs skärgården och sedan bidevind igen mot Skötkorpharan där vi går in och tar ned seglen.
Vi lirkar oss för motor genom St. Nassas
många och stundtals trånga kanaler upp till
Beckskäret, där det är gott om plats.

som slutade först efter midnatt. Dagens

Snabb övergång med halwind. Göran

blir något hetsig när grunden jnte riktigt

fo'sdag 21/7. Dax för St. Nassa,

)(
)

havet.

Bettil

471

oss in

Briones gast börjar varna om storm. Hastig lunch och med sista potatisen imungipan ger vi oss iväg. Går ut söder om
Bonden. Fruarna skickas upp som utkik konstigt att det är fruarna -. Oj, vad det
blåste och skumpade. Vigg 97'l fick vända
och gå in i lä igen. Fick inte upp storen.
De skällsord som sades hördes vida över

7002

Brione

Lötdag 817. Förmiddagen är avsatt rill
bunkring på Möja och den kona biten dit
gick vi för motor i motvinden. Kyrkviken
bjöd som alltid på skådespel för folket.
Trångt och rörigt inte en angöringsplats
utom en liten tläck där el, båt kunde ta sig
in till land. Det blev förtöjning å la druvklase. I Konsum-butiken var det inte ett
dugg bättre. de av oss som ändå försökte
kom inte mer än innantör dörren, sen var
det kö genom hela butiken. Vi gjorde några

fruktlösa försök att plocka ner lite varor

i

korgen, men det var lönlöst.
Vi sökte oss i stället till "kiosken" i Berg,
där fick vi allt vi ville ha, de gav oss även en

service som man sällan möter i storstaden
och den omgivningen.
Efter allt blivit stuvar gav vi oss i väg som
på ett snöre genom Möja ström och ut på
ljärden där vi lick en fin halwind. Seglatsen
blev kort, vi skulle ju bara tvärs över Möja
Västerfjärd till Träskö-Storö där förberedelserna till festen skulle avsluta eskadern
som givit oss många fina seglarvänner.
971 fam. Hjalmat

Någrauppleaelser i samband med SS Vegas
höstregatta 7O-77 september 7983

Viggendagen 1983 - Lördagen
19 november mellan kl 13-01!

Det var så dags för Segelsällskapet Vegas
höstkappsegling, som traditionsenligt hölls

Ärsmötesförhandlingar, föredrag, middag, prisutdelning m m
hålles på Militärhögskolan, Valhallavägen 1 17 (högra valvet).
PROGRAMTIDER

GÄsTFÖRELÄSARE

13.00 Viggendagen oppnas, årsmöte
15.00 Kaffepaus
15.30 Kåseri av EDVARD MATZ författaren till "Sällsamheter i Skargården".
16.30 ca Ledig tid för byta/köpa/Sälia varor
19.00 Samling till middag

Årets forelasare på årsmötet blir Edvard Matz
som kommer att hålla ett kåseri. Edvard är
författare till "Sällsamheter i Skärgården".

FÖREDRAGNINGSLISTA

g 1 Ärsmötet öppnas
! 2 Fastställande av dagordning
5 3 Fråga om årsmotets behöriga utlysande

VIGGENDAGENS FEST

10
911
912
913
S 14
S

kal som förhandlingarna). Festmenyl

Toast Skagen
öloch vatten
Lammstek med Potatisgratäng
vin
kaffe
Drinkar, snapps, avec m m kan köpas i baren.

Val av ovriga funktionärer
Behandling av inkomna motioner
Budqet och medlemsavgift Iör 1984
Övriga frågor

Ärsmötesförhandlingarna avslutas
lJnder årsmötesJörhandlingorno kommer det
ott oisos tecknode filmer på uideo lör bomen

I VÄNTAN PÄ MIDDAG...

Under middagen kommer prisutdelning förrättas till våra kappseglare.
Lotteri m m kommer att anordnas.
Efter middagen blir det dans till Stig Olssons

i källarvalven till kl 01. Pris för hela kalaset
är 120,-/person, for ungdom under 16 år
65,-. Du kan givetvis vara med på förhandlingarna, men inte middagen och vice versa.

Vill Du sälja/byta nägra varor, kan Du ta
dem marknad blir det mellan 17-19.
Nedanstående talong är bindande och skall
skickas senast 7 november till klubbmästam:
l-ars Lundin, Grundstigen 8, 14141 Huddinge
med

Vår kassor har laddat upp med de nya klubb-

nålarna

jag deltagit i denna tävling, bestått av diverse
rundningsmärken på Värtan med start och
mål utanför Ekudden i sundet mellan Djursholm och Lidingö. Men icke så detta år: Det
blev olympisk bana av Travemiinde-typ med
start mot vinden utanför Näsby-Park. Detta
medförde att lörsta seglingen måste uppskjutas en timme tills alla båtar hunnit ut.
Så småningom kom vi (dvs undertecknad
och klubbkamraten och redaktör Harald) då
iväg, tyvärr 2 minuter eiter startskottet, på
grund av rorsmans ouppmärksamhet. Första
varvet höll vi oss diskret i bakgrunden, men
lyckades sä småningom knappa in på konkurrenternas försprång. Vinden var mättlig
rill lrisk med små och läta vindvridningar,
som det gaillde att utnyttja för att vinna höjd
på kryssbogarna. Som så ofta annars höll
sig Viggarna väl samlade på banan och bevakade noga varandras positioner. En av

På kvällen blir det nöjesdax Middag, Prisutdelningat, dans till levande musik. Samling
klockan 19 på Militårhögskolan (samma lo-

S 4 Val av mötesordförande och 'sekreterare
S 5 Val av justeringsmän
S 6 Ärsberättelse och -redovisning

g 7 Revisionsberätt€lse
! 8 Fråga om ansvarcfrihet
€ 9 Valav styrelse

(

(25,-) och brodyrmarken (20,

).

Kanske julklapps tips...

(

Naturlistvis kommer jaglvi till middagen! ANMÄLNINGSTALONG(
Namn:

Viggnr:.....

Telefonr

Kr:vertavgiften

120,- (65.- för

ungdom under 16 år) betalas kontant innan middagen

Jag önskar övernattning hos någon medlem i Stockholm
Jaq har plats och erbjuder övernattning för

''

för.

personer'

... personer'

på St Värtan. För arrangemangen svarade
som vanligt Bjdrn Pouselte. en god organi'
satör och tillika själv flitig seglare av den
"gamla" stammen.4 Viggar var anmälda
förutom ett antal skärgårdskryssare, Safir,
RJ 85, 606 m m samt ett 60{al (!) Laser.
Banan har, åtminstone under de 15 år

Viggarna seglade utan spinnaker, och halkade efter pä slör- och länsbenen, vilket dock
till stor del återhämtades på kryssen. Desto
mer fick besättningarna jobba på de andra

till de korta banbenen: Efter rivning av spinnakern, uppsnyggning och stuvning var det dags att förbereda och hissa igen. Och detta 3 gånger i
varje segling!
I andra seglingen fick vi bättre start och
lyckades t o m med konststycket att putta
en grosshandlarstartande Cumulus utanför
startlinjens begränsningsmeUke.
Nästa dag öste regnet ner, och vinden
hade ökal rill näst intill kuling. Men Viggarna ger inte upp i första taget. Alla 4 kom
till start, trots att endast resultatet från den
första dagen skulle räknas i Viggenserien.
Viggarna, med hänsyn

i

Till all lycka fick vi förstärkt besättning
vfu båt med klubbens kassör. (Jag kan

lugna läsarna med beskedet att klubbkassan

inte var med.) Det blev en våt och jobbig
segling i den friska och byiga vinden. Någon
spinnakersättning blev det inte tal om. Först
i mäl kom Vigg 692 och däefter i snabb
takt övriga. Blöta, trötta men nöjda återvände seglarna rill sina hemmahamnar.
Yics 53

Vikingarnas
Vikingarnas inbjudningsregatta var årets

sista kappsegling i Viggenserien. 7 Viggar
var anmälda. men ösregn och stormvarning
gjorde att bara 5 kom till start.
182 Johan Pontdn, årets stjärnskott, tog
l:a seglingen före 245 med C-O Carlsson
och 692 Claes Lundberg.
2:a seglingen vann 245 före 182 och som
trea kom ll24 Staffan Söderhäll, en liten

revanch mot försra körets 5:e

707 med Folke Lysell, Lidingö Runt-räven,
fick ta 4:e resp 5:e platsen.

Söndagen bjöd inte alls på kuling som
vädertjänsten utlovat, utan snarare lätta
vindar. Inte hjälpte det 182 att han vann 3:e
seglingen före 245 och 1124, dä bara lördagens resultat räknas.
6178

placering.

9

Maratontabellen
Så här är ställning

i

maratontabellen efter
säsongen 1983. De lem första platserna intages av fortfarande aktiva seglare, sedan
kommer ett knippe "avviggade" seglare.

Nr Namn årst 1 2
1 53 Lindgren, I 8 25 2 6
2 282 Fidnet, N 618 10 3
3 707 Lysell, F 8m 43
4 245 Carlsson, C 5 17 2 5
5 534 Walter, P-O 6 16 3 2
6 605 Engdahl, B 6 13 4 3
7 439 Wallmark 7 13 1 4
8 78 Svensson 5 11 1 5
91128 Hansson, Ä 512 2 0
10 135 Tidner,G 2 7 4 2
10
11 ll78 Eckardt,S 3I
'12 948 Palmer,G 4 I 0 0
13 865 Göransson 31 o 2
14 245 Björkman 2 6 21
15 662 Lidman.J 31 11
16 g3 Berggren,T 4 6 01
17 446 Nilsson.N 6 6 0 0
18 1124 Söderhäll 1 5 'l
19 1165 Skoglund 3 5 0l
20 284 Holmström 2 4 2 0
21 692 Lundberg 2 5 0 0
22 gn Noftn 15 00
23 40 Longhi 2 5 0 0
24 1165 Gustalsson 2 5 00
25'1185 Hultberg 2 5 0 0

Pl

p

Kryssarpriset
I

3
4
5
6

7
8

10

245 C-O Carlsson
1185 C Hultberg
53 I Lindgren
182 J

Pontdn

534 P-O

walter

-3942
865 B Göransson -3444
-3394
-3164
-3014
-3002

1178 S Eckardt

282 N Tidner

4
1

306
268

1

246

1

212

för de tre

första placeringarna.

2

Tot

2 197
3 142
0 157
1 145
214o
0 108
3 106
090
183
182
042
168
163
062
055
054
153
153
050
050
050

1

l0 poäng för start. Bonus 7-5-3

3

Viggenserien 83

PL

261

Käppseglingskommitt6ns satsning på att
lamiljen skall ställa upp gick hem och vi har
fått närmare dussinet debulanter. Visserligen har de kommit långt ner iserien - med
ett undantag 182 Johan Pontån. Han bara f
dök upp på KMret och gjorde en mycket
tin segling (3:a). Johan har lite erfarenhet
från Ballad och Comfo.t säger ryktet. Ty
värr hade han lite otur på Vikingarnas där
han vann vår klass med 1-2-1, men blev två iserien på den seglingen, eftersom C-O (
Carlsson genom 2-1 på lördagen tar seger-

41165 Br Gustafsson

5
6
7
B
l0
11
12
13

I4
15

Kräftköretl har fått fler deltagare än förra
året och vårt första eget arrangerade kappsegling har fått massor av beröm. Vi tackar.
Och kommer att arrangera en likadan nästa
år. Diskussioner har också böriat om att vi
ska göra en till på hösten. Med bara Viggar.
Många är nämligen lite rädda att deltaga i
en kappsegling med ett tiotal andra klasser.
lvlan vill pröva i"lugnt vatten". En protest,
har det varit i år . den drabbade Calle i245 \
och han fick snurra två varv. lngen större
situation, så Calle kunde ialla fall vinna.

1,9 gånger (1,5 1982).
Det innebär: Större startfält, flera
deltagare som startar mer. Även om några
startar

i snitt

båtar, t ex Staifan Söderhäll, startar så ofta
att de "lurar" siffrorna. 21 stycken i år har
bara åkt en kappsegling (18 1982). Även om

I Lindgren

J

19

646 A

20

834 E Pal sund

27

B5B R

24 1201

25
26

21

3i

2-28

28
26
23
22
22

t4-t2u
3-20

2A

18
18

7-18

t7

2-11

I7
I7

4-r1
6-11

M Åhlander

511 14 Nybl om
471 B Svensson 8-I5
24 D Teller\a11

5-t6

16

6- 15

15

t4

1-t4
12- 14 u

14
13
13

8- 13
13-13U

I1

4-11

4-II

11

0-

II

1I

656 L-Å werner
1120 H Thorel l

startande 13 4
134
17 5

39
38

1-31

4- 18

Spångberg

10

68

52
5- 10

Ul ne

B5

1lU 3-i7U

5

9-t2
L1-i0

103

5B

4-

2-23

971 B Hjal mar
A Lantz
659 E Hummerhielm

42
,81

2-18

!-26

do 1191
34

l-20

5-20

B-12

T0T

63
62
61

3- 14

4-22
1t - 15U

329 U Ekval l
1120 K Thorel I
787 F Geuken

32

35
36

I-20

1248 G 0l ofsson
646 L Ul ne
1160 U af Ekdahl

22 99I C Nil sson
23 446 N-G Nilsson

()

3-25 t-18

Pont6n

18

29
31

9- 16

282 N Tidner

'83 Äntal

I\

2-26

223 J-E Ärnberg i3-10
319 J l4unkestan
203 E Greyerz

28

2-r5

3-21

10- 13

Walter 7-16
l2-l2u
tberg 4-20
l-29
707 F Lysel I
3-23
1178 S Eckardt

I7

och

För att ge lite siffror på året, så var snittet
på startade Viggar 7,5 per kappsegling {4,9
1982) och därmed en ökning. Varje Vigg har

182

16

silfra!

a "nya" seglingar (24-timmars

53

534 P-0
692 C Lundberg
91185 C Hul

premien genom våra regler där 2:a seglingen
gäller för mer. Otur.
I toppen har vi de "gamla" stötarna och
245 Fortuna vann genom flitigt deltagande.
Med 6 seglingar kunde han räkna bort de
två sämsta och få 21,2 poäng isnitt. En bra

v

LID.R ORNiJ PINGST 24-H KRÄFT Kl,l:et seg.D Vega Vr'k. Poang

I-29 1-20 I-21 I-26 r-20 1-31 1-18 l2A r-2r
t
1-2 i 109
r-21 9-rc 3- l4 6-19
I 245 C-0 Carlsson 5-18
2-t1 t0-15
2 865 B Göransson 3-14 2-24
2-17 4-t2 8A
3 1124 S Söderhäll 9-14
r-20 B-17
Maxirlal

Ärets Viggenserie blev en fullträffl Antalet
båtar ökade med 10 stycken och antalet
starter ökade med

Nr Namn

10
10

9-10
15- 10

110

det är väl många 160%). är det ändå bättre
än förra året.
Avslutningsvis vill vi bara nämna KM som
fått ett mycket bättre deltagande. Ett stort
tack till Esko Korhonen som låhade ut sin
båt till Erik Palsund från Malmö. och till
Lars Ulne som hjälpte custal Olofsson från

I

15
9
8

4 5
1342
5342

:68

Göteborg. VL Claes Hultberg ska också ha
ett stort tack för den fint ordnade hamnen
för deltagande Viggar.
Eft tack till arrangörer som i de flesta fall
ordnat fina seglingar. Vi kör väl ännu mer
nästa år....

Kapps.kom.

11

. NYA MEDLEMMAR o
308 Göran Lilja
417 Bjc;rn Brahed
635 Bengi Andrae
--Malmö
689 Tommv Auoustsson

Solna
Valbo
Alinosås

710 Anders Kleist
753 Sören Gustafsson
--Stockholm
Mariestad
858 Mats Sylv6n

861 Urban Sandberg-Landskrona
967 Rolf Jeglund-Borlange
1063 Anders Holmgren
1 l23 Hans Sörensen-Ystad
1223 Bengt Samuelsson -Stockholm
1310 Sören Falk
Mörrum
13b3 BenilSandctröm-Saltsjö'Boo
7018 Sv Seglarförb. L. Runemo

-

-S'Boo (
-SundbYberg

Gast på KM
-Stockholm

Jag hade aldrig kappseglat förr- undantaget några förhållandevis enkla övning.

ar med Olands Seglarskola för tre

år
sedan ibegynnelsen av min "seglarbana".
Det var därför lugnast att satsa på en för'

striden. leftersnacket kunde vi inte komma fram till att vi gjort några egentliga
tabbar . del gick väl helt enkelt lire ft(
sakta iäms över. Kanhända tappade vi

lite i någon stagvändning här och var,
beroende på undertecknads ovana vid
Karlskronans lite "elaka" vinschhandtag,

som hade en viss förkärlek för att smyga

som fick 73 kg extra ombord i 53:an.
1:e gast var Ingemars son Mats, för till-

sig dikt upp mot knapen så att man inte
genast kunde få grepp om det. Isista seglingen anvånde vi heller inte spinhakern,
ville inte riskera att sköra den iden ganska kraftiga vinden, och det gjorde väl
också sitt till.
Måhända hade skeppar'n hoppats på
bättre placeringar dessa två dagar, men
jag tycker ändå vi gjorde en hygglig insats. Vi var med och kämpade, gjorde
vårt bästa, och det är det viktigaste. Att
så många Viggar som möjligt ställer upp
i KM, och andra tävlinqar också för den

fället importerad från Cötebo.g.

siktig början som underordnad gast vid
något lämpligt tillfälle. lsomras anmälde jag mig därför till klubbens gastbank,
och väntande sedan med viss spänning
på att något skulle hända.

Några veckor före KM ringde så "bank-

direktören" själv, Bosse Cö.ansson, och
meddelade att det saknades gastar till

flera båtar, o(h att del således fanns
chans atl göra en insats. Det visade sig
kort därpå, att det blev Ingemar Lindgren

Han

delen, bör vara ett av Viggenklubben(

hade varit med förut, och tur var väl det,

större må1. Det ger stadga åt Viggen som

baserades mest på bokliga studier.

klribbens age.ande i många sammanhang. Nu vet jag också, av egen erfarenhet. att det inte är så märkvärdint/far.
tigt/svårt att kappsegla. Är Ou rrÅ at,(
osäker - gör som jag: gasta först åt någon erfaren skeppare, lukta" på atmos'

för mina kunskaper i spinnakersegling

Seglingarna avlöpte utan större dra.
matik för vår del. Det blåste lite ojämnt i
första köret, och jag har en känsla av att
vägvalet fick lite chansartad betydelse.
landra blåste det lite bättre-det kändes
minsann när man skulle skota hem ge-

nuan'och därtill fick v; en väldigt fin
start. Jag tror till och med att vi ledde
efter första rundningen.
It.edje och s;sta seglingen gick det åter
lite sämre. och vi fanns inte alls med ität'

ett klassförbund och en fast grund för

fären och se hur det hela går till. Jag kan

nästan garantera

att Du inte blir

av.

skräckt. Snarare tvärt om!
''Han med skjortan"

