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dags att börja tänka
på den kommande seglingssäsongen. Det är
nu vi skall utmsta våra båtar på låtsas och sedan ta reda på vad som saknas. Det som saknas skivs upp på en lista oth allt eftersom
man skaffar fram det som fattas, stryks det
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Karl-Erik Ahlborg

från listan.
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Den som gjort denna lilla vinterlek kan
räkna med en trevlig sommar i båten genom
att t ex slippa öppna konserver utan konservbrytare eller byta täodstift utao tändstiftsnyckel. Sj?ilv gör jag mig även besv:iret att kontrollera alla sömmarna i seglen obs båda sidornaEn bra rustad båt ökar säkerheten och är
roligare att vara ute och segla med. Det blir
också lite jämnare med ekonomin om man
sprider sina inköp över flera månader.
Nu är det dags för er som bor långt från
Stockholm att börja fuodera på att ställa upp
i klassmästerskapen KM. Vi skall försöka att
skaffa fram båtar med gast till alla som vill
ställa upp. Dessutom skall vi stödja er ekonomiskt. Välkomna.
Till de som bor i Srorsrockholm vill jag rekommeodera att gå på våra möten. Där finns
många trevliga medlemmar att träffa och en
hel del att lära sig. Välkomna.
Lars Ulne

BÅTFöRSÄTiRINGEN,..,
I nummer 11/ 12 efterlyste vi skaderapponer.
Vi ber Er som ännu inte skickat in sin rapport

till ordförande, att

göra det med det snaraste.
arr det ?ir så viktigt är art vi
skall kontrollera om skadeantalet på Viggar
srämmer enl försäkingsbolagers noteringar.
Ett annat ?h om de många skadorna kommet
från Viggenklubbare.
Ecr av skälen

rill
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STF:s gästhamnsförteckning
Sveoska Turistföreningen ger regelbundet ut
en gäxthamnsförteckning. och arbetet med en
ny utgåva pågfu just nu ör fullt. Man bör dock

fundera på, om man inte bokstavligen håller
på att ta sig vatten över huvudet i frågan.
Ambitionen är ju. art hålla förteckningen så
akruell och korekr som möjligt, vilket faktiskt
kräver besök på platseo. Med näimare 500
hamnar listade kan STF:s gästhamnsbåt dock
inte göra årerkommande besök oftare än van
3:e eller vart 4:e år för att kolla läget.

forts sid 10
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UIf Karlström

Sven-Olov Friman

Solröksgatan 10, 802 30 Gävl€
Tel.026-10 16 17

Tel. 021-525 50

Barhö Bygata 79E, ?25 90 Västerås

cUastbusten

Sonobubtern

Philip Håkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölv€sborg

Gunnar Malmberg
Floravägen 7C, 43? 00 Lindome
Tel.031-76 11 29

Tel. 0456-14? 11

mitteo av januati samlades o?irmare t0 personer {tjr att
etl besök på en av vfua
^vlägg
statsisbrytare.
Fyra av vära totalt 8 statsisbrytare låg vid
Stadsgfudskajen och v?intade på avgångsorder.
Vi har först lilla Ale som gåt i Vänetn. Gamle
Thule (1954) som tat hand om sydkusten.
Tre stycken mellanklass'isbrytare från 60-talet
Oden, samt systedanygeo Tor och Njord.
Slutligen de största. även de systerfartyg: Atle
(74),Frcj (75) och Ymer (76). Såväl mellanklassarna som de störsra är byggda hos \fliirt'
silaa

tKa0r*a,t

U,tasund

Att bryta is äi en stor koost. Dels finns det

Karl Gerdehag

Erik Palsund

Tel. 0480-?39 59

Tel. 040-16 09 73

Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar

Älggatan 248, 216 13 Malmö

Stocbho{r'vr

VIGGENTRAFF 16/3
Onsdagen den 16 mars :ir det dags för ndsta
Viggenu?iff på Sunds Restaurang vid Frescad
Kvällens program innehåller en bildserje om
Stockholms sktugfud, motoret. Irågor om vfu'
mstning. Programmet bö{ar kl 19 och de som
vill äta en bit innan kommer 18.30. Välkomna

"1s". Det

bli

bl a iwaklivräddning, issågning, skidskosegling samt
aktiviterer ombotd. Resewation fiir ev isbrisr'
seifarrygen på temat

Mars

Tis

I kl 1s.3t

\flindsurfingkväll. Ma$ Hag-

man, Göran Gross och Bengt Od6en från tidningen Surfspot berättat och visar bilder om
surfteknik och sportens uweckling. Dessutom
visas film om bl a waveriding och hopp.

Tis 8

kl

18.00 Modellriggningskur börjar.

19.00 "Kustsjöfar i blickpunkten". Dis-1
kussionsafton om kustsjöfanen och dess framtid. Kommunikarionsminister Cun Boström.
generaldirektör KajJan6rus och Torbjörn Wil6en deltar.

Kl

Sjöhistoriska Museet
Vad händer på Sjöhistotiska den nåirmaste må'
naden? Vi har saxat ur det rikhaltiga programmet.
Febnrari

Tis 22

kl

18.3J "Pemerssonbåtar". Gunnar

Frirz-Crone beräfiar och visar bilder.

li kl 11.00 Siöfilm för barn i
''Samtal med val" - späckhuggare Kl 14.00\

Lör 12 - sön

Sjöfilrn för vuxna, "The Grear Clipper Race".

visning

Grat Britain II vinner en internationell klippertävliog 1976.

av den nya utsnällningen Vintenjöfart. Inledning på \(asavarvet, fonsärning på museifar-

Tis 15 kl 18.3t Museets nyförvärv "Round
Cape Horn". Med Srmastbarken Peking, ett

Tor 24 kl 18.J0 "lsbryr:arafton" med
tyget isbrytaren Saokt Erik.

lÄr

2612 - Sör,

6II

Sponlovsaktiviteter på mu-

ilinland.

av de sista stota råsegelriggade handelsfartygen, runt Kap Horn.
Fons sid l0

olika soners is. T ex skärgårdsis, havsis och
packis. Dels gäller det att "läsa" isen genom
färg, form, sprickot och tempelatur. Dette
för art kunna anfalla den på bästa sätt.
Varför har man då deona stora flotra av isbryrare? Och däftill har ju finnarna 9 styckenl
Man håller samdiga nonländska hamnar öppna
från luleå och nedåt. Det är dels för syssel"
sättningen i oorr, dels för ftir att på billigaste
sätt fä ut vfu stora e4rorwara - massa. Malm gfu
ju med tåg till Norge. Kostnaden är lägre att
trarisportera gods sjövägen än att ta det på
långtradare genom landet.
Att hålla igång den här flottan kostar ca
7! milj k om tuet. D?inill lika mycket i kapitalkostnad. Av kosmadet gät ca 7 I 3 tlll olja, 1 I 3
till underhåll och resterande är personalkostnad.

"Vår" isbrytare hette Åtle, en av de stola.
Atle är divisionsledare och det innebär bl a att
den samordnar all trafik i Bottenviken och
styr de övriga isbrytarna. Man samlar t ex ihop
fem stycken handelsfanyg i Gävlebukten och
ser till att Frej eskonerar dem till Kvarken, diir
en ny isbrytare mörer upp och tar de fartyg
som skall vidare uppåt. Som mesr hat man
dirigerat 118 fartyg - samtidigt. . ..
Atle har imponerande mått: L ö a 104 m,
bredd 24 m och en nettovikr på 8.000 ton. Så

t 1 9 Tanuan

tillkommer 2.000 ton brännolja - fulltank blir
dryga 4 milj kl. Bryggan ligger på 9:e våningen.

2t m ö h. 22.000 ahk.
En isbrytare är speciell på måoga sätt. Skovformen är lik en koster, utan raka linjer och
rundbottnad. Detta för att inte isen skall få

gepp om fanyget. Det göt att det rullar

en

hel del i öppen sjö.

Dänill har man berydligt rätare spant än
ett konventionellt fartyg och tjockare plåt. l2
mm som mest- Man har 4 propellrar, wå ftam
och wå bak. De friimre skall inte förviixlas med
s k bogprop. Deras huvuduppgift ä att skicka
is och vatten bakåt och under båten.
Maskinetiet ombord är också speciellt. Det

är dieselelektriskt. Arle har 5 st hur.uddieselmotorer om vardera 5.000 hk. vilka driver var
sin elgeoerator. Desa matar i sin tur likströmsmotorer på propelleraxlarna. Effekten kao lätt
anpassas geoom att antalet dieselmotorer som
iir igång varieras. Detta get dels koostant varvtal på dieslarna, dels kan man genom att polvända elmotorerna få full back på 5-10 sekunder. Hela maskineriet styrs och öcervakas från
MC - maskincenualen. På ett enormt övervatningsbord kan man direkt se digitdt t ex 4:c
motorns l:e cylioders temperatur, genom att
bara trycka på en knapp. Givewis med pro-

grammerade larmv?irden. Och det behövs.
Det året jag låg på isbrytare blåste vi 7 st
topplockspackningar! Ombord har man fullständig verkstad, så der mesta reparerar man
under gåog.
Isbrytde iir civila båtar som sfu under Sjöfaraverket och styrs från Norköping. Personalen
ombord är militärer. På Atle var det 18 befäl
och 38 värnpliktiga. De är indelade i 4 vakter
varav en alhid är ledig. Man jobbar 4 timmar
och är ledig 8. Dygriet runt. Efter tre veckor
får man ledigt igen .
För att de ombordvarande skall trivas har
man inrern-radio. Tv och video. butu. pingis.
motionsrum, bibliotel. Maten iir superb, för
fanygschefen brukar se till att de får cn lestaurangkock i byssan...

5

Apropå Eskader

måste ske undet den allmänna semestertiden
och målen måste vara lockande... ia då kanske
det inte är så lätt alla gånger.

....

Nog kan jag hålla med,Ylgg973, att det kan
vara besvädigt och skrämmande när en hel
armada båtar kommer till en hamn. (Lågo
själva inklämda mellan stora båtar en gång).
Och visst vore det ur hamnsynpunkt många
gånger lämpligare med mindre eskadrar. Men
....der finns också andra aspekrer som vi upplevt det. För en ovan seglare är det en lättoad
att tillsarnmaos med mem vana seglare genom'
föra en längre segling och kanske komma till
err cfrcrlängrar och iorrcssaot måI. På vägeo
dit får man dessutom uppleva nya hamnar
som ledningen

"luskat" upp.

Får många

fina

tips om hamnar och leder för en ev eosamsegling längre fram.

För det andra är det ju

till

stor del genom

eskadersegling som man som nybörjare får vädefulla tips och hjalp med allt möjligr. Gcnom

den fina Viggenandran och den nära konrakten får man vänner för liver. Många familjer
med barn har aldrig haft så roligt som under

en eskadenegling. Bamen har fån lekkamrater
de känner igen och trivs tillsammans med.
Det fu någonting att se frarnemot n?ir etappen
på dagen kanske blir lite tuff och lång. Bara

vi kommer i hamn skall vi ha roligt tillsam'
mans med dom andra
Det har t o m byru besättningar och barnen

har följt med någon annan båt någon etapp.
Det kan bli mycket omväxliog. På 'iland-riden'
har lekledare eller bamen själva satt upp en
massa trevliga aktiviteter för stora och små.
Sysselsättning under en kanske uåkig seglats.

Alft deffa gör alt många längtar efter oästa
sommarens eskader eller Viggenträff

.

Detta gäller inte bara barnen t o m ungdomar har haft roligare än de kunnat tro vam
möjligt. Många vuxna ser säkert också framemot nästa års eskadet och undrar vart det
skall bära av då. Så nog finns det många
positiva sidor sett från seglarens synvinkel.
Der är klart, sedan kuode man kunna önska att eskaderplanerare funderade ut seglatser
till mindre befolkade hamnar. Men då det

6

Men nu

till

själva eskadrama. Tag angivna

tider och platser med en nypa salt. Tiderna
kan komma att variera med någon dag åt ena
eller andra hållet, och platserna med några
sjömil. Ällt kommer dock atr klarna så små'

Nöjd esAadereglare

ningom, när vi kommer igång med detaljplaneringen.

Esä,ader 1983

vÄSTERVIKSESKADERN
Vi börjar den 3 juli på Utö. Vårt mål blir Västervik, där vi mötet sommaten och tar med

(

Nu när inte ens vintersponlovet har passerat
kanske det fortfarande är mest skid- och

den dllbaka,

i (ankarna o(h inre
kommande sommars sköna seglatser.
Med hopp om en lika varm och skön som'
mar som ilol skjuter vi i eskaderkommitt6n
i alla fall tankarna på vinteraktiviteter åt sidan
när vi med iver ger oss i kast med att planera

skridskoåkning man har

)
)

1983 å!s eskadrar.

Årea eskaderplan, som ?innu inte iir detaljplanerad, bygger på delvis nya id€er. Det
mcsr märkbara är arr vi presenterar inte mindre än fyra eskadrar. Deo första två veckor
lång och de övriga en vecka lång vardera.
Dessa fyra eskadrar är upplagda så, att den

Tiockö den 30 juli. Distaos 80-100 nm.

)
(

oss

att hålla antalet båtar

per eskader på en "rimlig" oivä, dels för att
få hanrerbarare eskadrer, o.h dels för arr i
oågon mån tillmötesgå den kritik mot "jätte-

eskdrar" som har före

kommit.

t

Lösningen på dena är inte arr begränsa'
deltagaraotalet i sig, utan vid stort deltagarantal kan exempelvis del-eskadrar bildas. Desa
kan då gå något aonorlunda rutt, eller kanske
med någon dags förskjutning. Detta hindrar
inte, att deleskadrarna sammanstrålar någon
gång, för utbyte av gjorda erfarenheter och
gemensam eskaderfest.

söDRA-SKÅRGÅRDSESKADERN
Denna etapp stanar vid Utö den 17 juli. I den
här delen av Stockholms skärgård finner man
r ex platser som Huwdskär, Biskopsön, Hallskär, Sandhamn och St Nassa väl värda ett
besök. Ävslurning den 23 juli i Lådna efter en

YTIT,RSKÅRGÅRDEN
Här får vi fina seglingat i området som ungefärligr begränsas av linjerna mellao Möja - Sv
Högarna - Söderarm - Möja. Ett område fylh
av fina skärgårdar. Ta en titt i siökotetl
Stan i Lådna den 24 juli och avslutning vid

Fördelen med detta är att ni mera fritt kan
planera er egen eskadersommar till längd och
rid genom att anmäla er till en, wå, tre eller
fyra av dessa eskadrar. Vi hoppas också kunna
locka några av et ännu inte eskaderfiälsta till
att prova någon vecka. Ni kornmer inte att

Vi har även tänkt

stora

distans på 80-100 nm.

ena slutar börjar deo andra.

ängrt erl

till de övriga eskadrarnas

glädje. Seglatsen gtu via Sömlands, S:ta Annas
och Gryts skärgårdar. Avslutning deo 16 juli på
Utö efter att ha seglat 22t-275 \m.

j

ESKÄDEMNMÄLÄN
(preliminär, men värdefull och nödvändig)
Jaglvi vill gärna segla följande eskadrar:

!

I]

NORXA.SKÄRGÅRDSESKADERN
Efter stat vid Tjockö vänder vi stäven norrut.
Via Arholma, Väddö (utanför eller innanför)
kommer vi rill Grisslehamn, Singö och kanske
även Öregrund. Efter en distans på 90-110 nm
är vi tillbaka vid Tjockö den 6 augusti.

t1-r6ll

rill VÄSTERVIK
i SÖDRA

SKÄRGÅININ

tr i YTTERSKÄRGÅRDEN
-TZIZ-Z3IZ
tr i NORRA SKÄRGÅRDEN
1117- 618
-2417.3017
Vigg

nr-

-3

Dehagande bams

åldrar-

Dina synpunkter:

Tag nu eskaderplanen som utgångspunkt, gör
en anmälan till den/de eskadtar ni redan nu
känner för och tyck till om t ex tider, plarser,
eskadersrodekar m m. Dcrra har vi nyrra av i

det fonsatta detaljplanerandet. Posta

den

ifyllda anmälningsblanketten senast den

11

mals,
Boka också redan nu den 20 april! Då har
vi en Viggenträff som bl a handlar om årets
eskadrar.

Sändes till: Freddy Geuken, Beckombergavägen 196,161 t3 Bromme.

INTRXSSETÄLONG
Jag TROR att vi seglar följande tävling med

att hissa. men Du kommer att beräknas som

Viggenserien -83

en med spinnaker.
se flera familjer i år - det
ändå de som seglar tillsammans under
semester och helger. Man har ett utmärkt tillfällc arr se hur andra gör för arr segla bärrre.

Vi hoppas att få

vår båt:

trLidingö Runr DOrnö Runt EPingstsegl.
824-rimmars EKtäfrkörer EKlassmästersk
lSegelb D trVegas -Vikingarnas
Jag skulle vilja gasta på någons båt följande

segling/ar:

Dlidingö Runt DOrnö Ruot trPingstsegl
!24-timmars EKJäfrköret EKlassmästersk

-Segelb

D

EVegas

lVikingarnas

Tel
Bårnr

Redan nu vill vi kalla på gastar till vår gastbank. Du som åir inueserad an gasta på någon
eller någta av seriens seglingar fyller i nedanstående talong och insänder den till Bosse
Götansson före 15 mars. Ädressen är Smedvägen 61, 146 00 Tullinge.
I år skall vi försöka arbeta med eo aktiv
gastbank.

Visste Du...
...att mao skall

säga

sjömil, nautisk mil eller

mil. Distansminuter är ert som inre skall

an-

vändas. En nm ät 18t2 meter.

...att Ingemar Lindgren (v ordfi Vigg 53) har
.tartat i l9 kappseglingar scdan l9-8 som ingårt iViggeoserien.

...att Viggenklubben har medlemmar även i
Danmark, Finland, Norge och Västtyskland.

c5

mars-

numlet.

bekl"g^t aft VB l-8.t kom niirmare drygr
en vecka sent. Anledningen är att den dator
som vårt register ligger i hade fullt upp med
kappseglingskalendern.
Vi strävar efter att \E skall komma ut omkting den l5:e varje mänad.
Det innebär att de tegioner som skall ha
vånräff i mars/april bör skicka in kallelse rill
mars-numaet, senast 24l 2.

11

!

tiv lista med anrnälningstider m m till

tt
Vi

ju

Mer information kommer i nästa nr. Skicka in
din kupong redan idagl

24-21 I 9 Y ikingatnas inbjudningssegling.
Äv dessa seglingar, får de fyra bästa räkoas sammanlagt. Vi hoppas få fram eo defini-

Namo

Obseruera a// denna anmalan inte dr bindaxde .
Vi bör at o:s ti// dig då någon söAer ex gast.

är

Årets Viggenserie börjar få sin form och vi
räknar med att följande seglingar och datum
gäller: 8/! Lidingö Runr, 22lt Pingstsegling,
28/ t Ornö Runt, 4-t l6 24-timmars pä vären.
20-21/8 Kräftköret, 27 -28 I 8 KM, 3 I 9 Segelbåtens Dag, 10-11/9 Vegas höstregatta och

Vi har tagit bon kaver på ar 3 bårar blir egen
klass. De som ställer upp får rättmätig bonus oavsett antal Viggat. Om vi seglat egen
klass avgör ju arr., vanligwis 3 ell. t båta(.
Vill Du segla utan spinnaker går det utmärkt.

Du anmiller bara dena till Viggeoledaren (Vl)
enl de regler som g?iller. Vi har tagit bon kavei
på 3 båtar utan spinnaker (JSP). Du kan åka
ensam USP och får då I exrra poäng för varje
bår du slår med spinnaker. Derra gäller givervis iore på LYS-rävling. då redan der är jusrcrat.Det är endast vid LYS-segling Du skall
anmäla USP till arraogören.
Vi får i år t poäng för anmälan till \rL och
t p för starr = 10 p i botten vid riktig anmiilan.
Sen får vi I p för varjc.lagen bår. USP får 2 p
föt slagen bät axmd/d med spinnaker. Därtill
bonus till de 4 första bårama i mål med 7-t-3-1
poäng.
Dessa små förändringar hoppas

vi skall leda

rill flera delragare. Dels för art man i år iore
riskerar bonusförlust vid en "liteo" segling,
dels att man alltid kan segla utan spinnakerGivewis får Du om der blåser mycket avstå

'

l/JoJ,l

Här startor en artiäe/seie sonz
gör DiS ti// en bättre seglare !
Hdr Aonmerförsta delen i en artiäelseie soru skall ge dig lite tipt om bur Du sAall göra for
att segla lite sdÄrare, btittre oc/t en6lare. Vi sAall försöAa ge Dig små tip: som gör lbet ti//
s1ör: roligae. TonaiLten på seien ligger fute i fax, daen onz det sdäerligen Aomnzer att gå
iite snabbare. Var det hela slura.r argör Du! Hör at Dig med s1'npunäter ocb tips, så:Aa// ai
sanznzanstd//a och Jöra ddare.
Grunden rill att segla kan man bara lära sig på
ett sätt - teori och praktik. Teori läser mao med
ftirdel på vinrerhalvåret och på rommaren övar
man det man liirt sig i båten.

Men för att kunna få båten aa uppöra sig
anst?indigt, måste den vara rätr flggad. Om din
båt uppftir sig lire koostigt. behöver dcr inr
bero på skoming och segel. Den h?ir första biten
handlar om riggen.

.f\r

din bår lovgirig? En fråga som ställ" gan-

På

fig lA iir riggen lutad bakåt. CS ligger klart

akter om CLM . Diirmed vill båtens akter uyckas
ner mot lä och båten vill styra upp mot vinden,
den 2ir lovgirig. Fig 18 har vi en ral< mast och
den båten har balans och kan därför segla rakt
utan att den behöver passas med rodret.
Båten skall vara neutral vid 4-5 m/s, då kommer den att vid vindbyar lova lite. Båten blit då
lättale att styra n:ir det gfu vågor. Vad som sker

är atr n?ir båten kränger ner

till

CS

Varför iir då båteo lovgirig? Det beror på aa
masten ä.r lutad akterut. Vad som händer är att
seglens tryckcenuum (CS) förskjuu bakåt och
hamnar akrer om båtens tyngdpunkt. Rättare
utuyckt en kombination av båtens, kölens och
besättningens tyngd. Skovets form spelar en

Liisaren börjar nog inse

mycket stor roll. Dena tillsammans ger motståndscentrum hos undervattenskoppens lateralplan (Cf$.

ör

byn, förskjuts

lä om båtens mitdinje och båten får en

ofta. Blir svaret då nej, uor folk att det är
nog flir att den andre har bra segel. Men seglen
har cgenrligen inte med lovgirighet att göra.
"Boven" ?ir riggen.

ska

annan undervatteosform, den styr då upp lite
mot vindeo.

att mastlumingen har

stor betydelse. Och för att kunna tigga rätt,
måste man känna till lite om hur det fungerar
tekniskt.

Vad har vi då för stag att justera vår mast
med. För- och akrerstag reglerar masrens lu!ning lång.keppsled. På vardera sida har vi tre
srag - dessa herer vant. övewant (eller toppvanr) som går från masttoppen, via spridaren

ner till röstiäroet i däcket. Främre och aktre
undeftant som går fiån mastens mirt och ner.

När vi särter an riggen börjar vi först med
för- och akterstag samt övervanten. Nu är det
dags att kontrollera att masren stfu rakt. Vikrigast är wärskepps och det kollas enklast genom

att ta fockfallet och mäta vid röstiärnet.

Särt

fasr faller så err der med lire try, k når pre, i.
ner till däcket vid röstjärnet. Tag fallet rnder
förstaget till andra sidan och mät att det blir
lika långr. Jusrcra genom au låce och rpänn
vantsktuvarna.
Långskeppled lodar du enklast med en rejäl tyngd i storfallet. Då ser du också hur stort
krum (böj) du ger masten. När masten srår
rakt sätter du an för- och aktersrag rätr hårt.
Nu är masttoppen (!) fixerad till rätt läge. Nu
är det dags för mittsektionen av masten med
hjälp av undervanten. Mastens mitt skall vara
lite framåt. Ca 2-3 cm anses lagom. Det läget
får du genom art spänna på främre undervanten. Det är mycket viktigt att du drar stvrbords och babords främre undervant lika hårt.
Titta upp l?ings storsegelrännan att den dr re-kl
De al<tra undervanten ska inte sättas an så hån.
Ju mer det blåser, desro mei skall maslen krummas, men det är mer segeltrim, så det får
vi spara till en annan gåog.

sJöHrsToRrsKA

...

Du vet väl att Du för

-

-

10,

Frientr6 till Sjöhistoriska museer ocb Wa5avarvet
Meddelande om alla aktiviteter på museet,
museifartygen och Wasavarvet
Föreningens årsbok som utkommer vartannat år (ord pris ca 60.-)
Inbjudao till vernissager på museer, mu'
seifartygen och !0asavarvet

Föreningens adress är:
Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Djurgårdsbruonsvägen 24. 1lt 27 Stock'
holm, tel 08'22 39 80. Postgiro l5 4610-0.

l0

$0

Il/aslrationema olan ivr fe/aLtiga riggar. Dex
finstra isar fe/ i steg L Stlrbordt toppuant
dr för hårt anwtt. M med fa//et. Den btir
båtex sAulle bli fal/giig på :tlrbords/ta/:ar.

Mitten aar i6tig ,;//! stlrbort* zxdemant
anvttes för bårt.

För /öst sp,indd toppl)arL Toppex fa//e/ at)
mol ld ndr det b/årer.

, .: I

När masten dr riktigt justerad provseglas båten

på kryss

i4-5 m/s.

till atr

telltales (ulltrådarna) på genuan står rakt bakåt på båda
sidorna av seglet. Fladdrar lovart skotar du för
lörr. Stor.egelr;gnen r(dlJ5 ungefär i miL(en
och skota hem rills srorseglet slutat fladdra.
Är seglet för bukigt. så sträcker du lite på bomliket. Nu skall båten segla rakt om den lutar
lite 1,a I0''1. Fr får du jusrera ma'tlutningen
Se

ir\l
Hej. Jag leter Freddl GeuAen n1b/hen np-

igen

stefan

totbåt.

STI säget därför isitr medlemsblad, att man
tacksamt tar emot rapporrer från "alla som (
rör sig på vattnet". Det är bland andra vr r

Viggenklubben. och nog borde vi - STF-medlemmar eller ej - kunna riicka ut en hjälpande
hand) Det.amladr reiullarer gagnar ju oss
alla.

Hör iså fall av Dig till STF:s båtlivsavdelning på det sätt Du rycker är bäst. Telefon
(växe1): 08-22 72 00. eller brev: Box 761i,
1O] 94

STOCKHOLM.

(

Bo Göransson, Aapp:e glixgtdommitt4n

i

ViggenLlubbenr rryrelre.
I'lin naulirda bara börJade för ca ) år sedaa,
då jag togförarbeuit och Jdepparexlnzen utaa
att egext/igen ba tait ombord på någon båt.
Fö/ att få dnt)andtirrg at mina nyfönänade
Aan*aper bydes Aommande nmmar en mo

Pleant

GASTHAMN....

.

/år kan bli rnedlem
i Föreningeo Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Då får Du:

-

Profllea

Fn wcAa ra'.Atc Jör afi ;nk at/ lcgla 1* nog
de, dnda rärta, il6et innebar att jag ocb min
fru Bitta i repten2ber 1979 deltog i vglar
åurs på Li//a Vdrtan i StocAbo/m.
1981 Aöpte oi Vigg 787 lnnalo. Att det
blet en Vigg berodde mlcäet på uissa sriljaret
louord om tliggenAlubben. För.tta året seglade
1)i dllena fh att irzle ge alltför ttora offentlig
bet å, uåra initiala mitxag ocb föna året de/tog ui i /åxgesAadern ti// Hangö. En fin upp

lerclse inte mitst

föt

uåra bam Pernilla och

Jast nt dr min frdmsta ppgtrt aff i/ham-

mans med ötiga i esl.ader6onzmitt€t planera
;ttreJfir2t ocb rolig
årets esAadrar. En

ltte\t

1)Psift.

Viggenägare sedan 1979.

Txffide tidigare

onäing i en t/2iqa.
Seglar

unligtti

med Åsa 16 ocb Joban
fra dr landArabba ocb
fot på fl1leQg som dr mindre

10 tunt gaJtar, Min

rätter ogttrnd i,
dl er Waxbo/rnsbåt ocl då sÅall det beb aera

/ugat.
Fatln lnat att Aapps?gling a'r etl fanrar
tiät rc/igt rd'tr aft laia rig legla bdttfe. Gcnom
Aappkglal2det A.onnennaa de$utonz ut på
s1tu oftare, får tilfalh att regla andla båtat
tin un egen orh fir appleua lite mera ryänning
i tilltaror. Jag tnrrar Jlera Viggentegtare att
få göra de:sa e{arenbeter ai/Aer modaetur
Aaa

mig axjobba i Aappteg/i,?grÅ.on ntitEn.
Seglar gdrna esAader uilÅ.et s,lrsAih upptÅatras au mix beldtl,ting. Her bittillt de/'
tagi i tte esdadrar tarao ex gång, der fötta,
i es6aderlednixgen.

På ic6e /ediga xuxderföröAerjag admixi
strera nti/jötårdtforåate på Inttituret föl

1)o

en

oc

i

la ftråldtfon€nifi g.

1l

Olovsso!
.\.
VIGG ENKLU BBEN LåHs"Hå["ififi'no'"
c/o

o Nya medlemmat

. .

10 Mats Lindfor . . . . . . . . . . . . . . . . Tyresö
188

JoachimVolckens...........Lidingö

.......Ärjäng
J56 Ove Brodin
t41 Bengt-Åkejonsson . . . . . Hisings-Backa
881 RolfRunefjell.. .. . .. .. . ... Göteborg
910 PetcrPåhlsson. . . . .Järfälla
1024 Christer Wickström ... . .. Sk?irholmen
1108 Leooschulz ..........Limburg, BRD
1246

IngeBrcdtn

.

... . .. .. . Ki1

o

.

Till salu o o

o

Albio Vigg -71. 6 segel varav nyft storsegel
och genua -81. Snabbiev. Vdrmare !flallas
1800. Logg, PR-radio, bomtiilt, sprayhood
m m. Yamaha )hk -81
Christer Svalin

01ti-10i

08

o o önskas köpa o

o1

Autopilot exempelvis Autohelm 1000 köpes.
Hans Olovsson, tfn 08-691618.

Knep och Knåp for hela familjen

r'/"./. "/ /-rz tu,L 59,

ETEIErItrl

(

..........42.000,-

