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Omslaget: Vykon som Utgivits av Albin Marin.
Tillstånd har givia av Albin Marin Stockholm.

PROGMM VÅXXN

20l4 Viggenträff (eskader, kappsegling)
24l4 Presstopp VB t -83

t

Yxkullsgatan 4Or

Samt:

tastiska seglingssäsongen då man får njura av
att weekend-sda, semestersegla, eskadenegla
och träffa alla trevliga Viggenägare på klubb-

HansOlovsson

uäffar.

Freddy Geuken

GunnarTidner

Dessutom borde man kappsegla lite eller
låna ut sin egen båt och själv gasta på egna
båten. Man kan också nöja sig med att bara
ställa upp som gasr för att se hur det är atr
kappsegla. Det sägs att man inte kan segla
fönän man l?in sig lite kappsegling. Spännande
och roligt är det också. En annan viktig sak
är art en enrypsbåt som inte kappseglas är en

lngmar Holmström

"dod"

LarsUlne,Sätraängsv.

Orrlö Runt
Pingst-köret
28-291 5 24-ti'lj'marj'
I /6 Viggentr?iff (navigering, utrustning)
7/6 Presstopp VB 6/7-83 (sommdnummer)
24-2616 Ml.dsomm nåff

Lars Berg

Karl Erik Ahlborg
Arne Arvidsson

22lt

vägen 61, 146 00 Tullinge, tel. 08-78 31 25
Stetan Eckardt

Samt:

redan att der skall komma deltagare i

Carlolov Carlsson

Teknisk kommitt6: lngemar Lindgren.
Klövjevägen 13, 183 38 Täby, tel. @758 31
Nils Hummerhielm
Bengt-Olov Ekström
Peter Rönnmark
Ludwig Backes

Samt:
Stefan Eckardt
Hasselquiswägen

l9

l2l46Johaoneshov
Tfo 08 - t9 29 00

KM

både

från Syd och Väst så der är snan dags för

Claes Hultberg
Per-Otto Walter

S

(

Srockholmare atr göra sig beredda att låna
både sig själva och båt.

ut

Iör er som inte böjat kappsegla än kan
jag ge trösten art klubbens flesta kappseglare
kör med dkta Hongkong standardsegel. Kapp.eglingskommirren har lovat att vara generösa
med prisetna så att det blir fler än Nisse
Tidner och Gustaf Olofsson som får dela
kakan. Lår oss allrså kappscgla lirc mcr i
sommaf

MEDLEMSAVGIFTEN....
De medlemmar som inte betalat medlemsavgiften ännu, bör göra det med det snaraste.
För konrroll av rcgisrrer gör art den som intc
betalat "åker ur" och därmed inre får vår
medlemstidning m m. Så gå på posten tedao
I morgon. ...

:;-t

båtklass.

Därför är det vikrigr att vi kappseglar och
att vi gör det bra, för då håller vi priset och
intresset uppe på våra kära Viggar. Det ryktas

Kappseglingskom: Bo Göransson, Smed-

Eskaderstan
Presstopp VB 8-83

Så här ser programmet ut för närvamnde
och reservera dessa datum (lite preliminära).

2

Nu börjar det bli angenämnt långa dagar som
genast fåt mig att tänka på den härliga, fan-

Ledamot: Lars Lundin, Grundstigen 8,
141 41 Huddinge. tel. @-n487 35
Ledamot: Stefan Eckardt, Hasselquistvägen

2llt

194 37 Upplands-Väsby
Tfn 0760 - 802 98

< Från Bryggan Säepp O'bo1

10, 181 64 Lidingö, tel. 08-766 13 91

Klassnämnd:

Styrelsemöte

Hassclgatan 115lll

Blåbärsvägen

57, 182 37 Danderyd rel. 08-768 57 43

Lidingö Runt

Harald Akselsson

116 50 Stockholm, tel.

Kassör: Erika Hummerhielm,

2l-231t Pingsl.lÄff

3/7
1/8

t,

08-69 76 18

Suppleanter:

Presstopp VB 4-83
1314 Styrelsemöte

8/!

Sekreterare: Solveig Olovsson, Wollmar

39, 121 46 Johanneshov, tel. 08-59 29 00

24ll

18/

€
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Lars U/ne
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Klubbvimoel
Strykmärken

Klubbdekaler
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Klassregler

Enklast är det om Du sätrer

in beloppct på
klubbens pg 40 71 O5 - 2 och ange namn,
adress och båtnummer samt vilken vara Du
villha.

Reglonal

Reglonal

al

Solröksgatan 10, 802 30 Gävle
Tel. 026-10 16 1?

ombud.
Han får presentera sog själv på omstående
sida. Harald Grad€o heter han och styr Vigg
12J0. Ha rald kalbr redan rili försra r räff

Sonobubten

vÄNtnN'

nägot jag egentligen inre har råd med (lärarlönen skall räcka till mycket)
b/ något som slukar en med hull och hår
(Hybris var son till Lyckan)
c/ seglingsdebut när mao om tägra är fyller t0
d/ btis är en högst seglingsbarvind
e/ en naturlig känsia vid tillnädet av ett nytt
uppdrag

Säsongsupptakt. ...

I

Nytt regionombud!

$au0o

Ulf Karlström

Philip Håkansson
Vintervagen 9, 294 00 Solvesbors
Tel.0456-14? 11

fia0r^a,t

Karl Gerdehag

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

cUrine,tn
Harald Graddn
Furuvägen 5, 542 00 Mariestad
Tel. 050I.1I 50 95

'$?est Sweet Waters. eller
vad nu Vänetnseglare kallas, får änrligeo err nyrr region-

fredagen 8 april kl 19 iMariaskolan, BIom,
backagatan 16, Mariestad.
Vi diskuterar kommande verksarnhet och
ser trimningsfilm. Välkomna.
STOCKHOTM:

VIGGENTRAFF

20 14

Onsdagen den 20 april kommer Viggenträffen
på Sunds restaurang att handla om sommarens
eskadrar och årets Viggeoserie. Vi startar som

vanligt

kl t9 och för

de som vill äta en bit

innan kommer kl 18.10.
Sunds restaurang är det lilla huset mellan

T-banan och samlingshu.et

pi

Uniuersirets

området. Välkomna.

2L-22t5

CUasfu,tås

PINGSTTRAFF

Sven-Olov Friman

Lördagen den 21 maj träffas vi för traditionell
piogsnraff. Samling med sherry kl t7 på en

Barkö Bygata ?9E, 725 90 Västerås
TeL 021-525 50

ö som heter Torkorna (N

och ligger

cUctstbusten
Gunnar Malmberg

Floravägen 7C, 437 00 Lindome
Tel.031-?6 l1 29

O,tasund

Erik Palsund

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

i

i9'08'

O 18"38')

triangeln mellan Mörtöklubb,
Mörtö-Bunsön och Jungfruskär. Ön ligger S
om Nämdö och der är raka spåret in från
Fjärdhällans fyr

på

Jungfrufjärdeo.
kl 10, ordnar vi en kappsegling med bara Viggar, ett bra tillfälle att
pröva på. Banan kommer ar bli en s k dirranssegling, det innebär att man rundar öar, skär
och prickar. Längd ca 10 M och resultatet får
På söndagen, ca

inrälnas i Viggenserien.

Tipsmnda på ön för barn och vuxoa. På
söndagkväll kanske lite allsång på berget, har
Du något insrrumeot tag med det. Välkomna.

Eftersom namnet på regionombud förVänern
lyst med sin frånvaro i några Viggenblad kon-

taktade jag ledningen f<ir att fä reda pä
orsaken. Det skulle jag aldrig ha gjort. Jag

blev fast och är sålunda utsedd till Viggenklubbens representant i dessa trakter.
Efter drygt tio års motorbåtaode skaffade

jag en Vigg för två år sedao. Jag har alltså
högst begränsade kvalifikationer i seglingssammaohang. Båteo heter Hybris - ett namn
hämrat ur den grekiska myrologio med inne.
börd av övermod, självförhävelse. Det står i
detta fall för

hemmahamnen Mariestad finns cirka l0

Yiggar av vilka oägra brukar träffas vid segelklubbens poängseglingar. Där finns en grund
att bygga klubbverksamheten på. Men fler
skall till. I andanom föresvävar mig såväl kappsegling med Viggar lire på larrlo som mysiga
träffar vid lämplig holme.
För övrigr anser jag att eskaderseglingar
från andra kustområden skall bekantgöras till
nytta och nöje för bäde gäsrer och värdar och,
inte minst, för Viggenklubben.
Men låt oss börja på hemmaplan och ses
många gånger på lämpliga platser runt Vä-

fletn,
Jag ser fram emot trivsamma träffar och
kamratiiga kontakter med viggenvänner vid
Vänerns vida vatten.
Med viggenhälsningar
Harald GradEn

1 Hjälp Ert regionombud...
Nu är det tyvär så att stor del av våra medlemmar är koncentrerade till vissa områden
och därigenom blir verksamheten snedvriden.
Vi vet ex att Stockholm, Göteborg och
Valmö har över 70olo av medlemmarna.

t

Därför är der viktigt att ni medlemmar

i de mindre "beviggade"

områdena hjälper
err Iegionombud med akrivireter. Vi känner
till dessa problem och hoppas att fi fram
material som regionerna kan få låna

till

sina

träffar, t ex filmer vi gjort från eskadrar. Just
när det gäller eskadrar har regionerna goda
möjligheter att träffa andra. Självklart är det

att t ex Kalmar-gänget ska fiirsöka stöta på
Viisterviks-eskadero. Vänern-ligan kanske tar
och kör i hop med Västkusten...
Men sånr får ni lösa själva. det får inre
bli "cenualt" styr. När vi ändå oämnde
Västkusten, så gfu det rykte om art minsr en
Sthlms-besättning vill låna båt till Tjörn Runt.
Vi får hoppas att der inte krockar med KM .
Och därmed kommet vi in på låna/låna ut
båt i sommar. I maj-nr dnker vi ha båtbytesså

annonser. Så

vill Öresundate

segla Stockholms

skargård och någon av dessa vill segla Danmark byt bårl

g
Besö Ae t

Gast

hos Segelmakarna
TeI.08410075

DtrTisdagen 1 februari besöktes ett segelmakeri. Full snösrorm o,h blåsr kom in över
ostkusten och skapade trafikkaos och därför var det endast ca 2t medlemmar som
rrotsade vädtets makter.

Sen träffens bokning har Rebellsegel
slagit sig samman med Staffan Carlens
och det nya produktionsbolaget heter
Segelmakarna.

Vi droppade in ojämnt och fick
med ett frågeformulär med ud-

da frågor. Felaktigt svar

gav

minuspoäng... De som visste
mest om dukar och trim var
Britta Geuken och Hamld
Akelson. Som pris fick de

välja mellan trimkassett
och vinschavlastare.

.

Jan Lidman fick också
pris. Det var för sina
resultat på kapp'
. seglingsbanorna.

Man bestämmer form och egenskaper - man
helt enkelt ritar seglet. Varje segel får ett
nytt prograrn och man väljer kurvor för bukens
placering och form. Detta gör att ingen kan (
"ra med sig" segelmakeriets id€er.
När vi ou ska göra etr storsegel bestämmer
vi först iamplig duk. I vårt fall foll valet på
2689 Polyant. Srorseglet skall ju hänga med
många ir o,h vara form.rabilr. Vi program- ,

-.,"i in rn:rren på lrkcn

många lartor och hur de ser

om hur (
och
'alat
ut, fiån våra klass-

,eglcr )edan forma. tåd

och den följer med seglet under hela tillverkningen. Irån att mao böta klippa fram

att fö$e det med Cunningham (segelsträckoing) och plaorev. Trim-miissigt är ruilrev helt

programmer.

felaktigt, för man kan inte srdcka ut seglet
ordenrligr när det är revat. Mao får precis
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När ett segel skall tillverkas behöver man
bara veta måtten på liken och bårens

vikt, re-

steo ordnar segelmakarn. Deras srora kunskap om båtar och segel är yrkesskickligheten

Hur är det då med segel rill Vlggen?
Vi "tjllverkade" en lättvindsgenua och ett
srorscgel. Man gör alla beräkningar i en dator.

:egelmrkare Jr lre udd; o, h mv' ker av nöieL
är atr höra deras upplevelser på siön. För att
få eo uppfattning hur mycket de seglar kan
nämnas att Larsvall under !982 gjort över 80
kappseglingsstarrer. Så att teknikeo art dra
med.ig 20 bårar på rtur'ran fir iu en r'is

möilighet till övning.

dec också aa vi skulle låna
våra båtar till gäsrande KM-seglare. Till
min stora glädje hade Gustaf samma tankar
som jag så det kändes heh rätr när han ringde
och sa att han kommer till KM med gast, låoar
min båt och har mig som den andre gasten.

behövs när man kappsegiar.
Sedan var det dags att trimma båten. Alla
beslag som jag med möda skruvat på båten
skruvades bort. Andra intog deras stäJle. Vanr
och stag sträcktes lite hårdare äo vanligt efter
kontroll att masteo stod rakt. Sedan sattes segel
1248 och så bar der av. Hela riden föll
regnet. Vi prövade ett och annat segelskifte
och satte spinnaker på Gustafs sätt. D v s den
Iår ingen chance arr rrassla rill rig. 046 ver inre
1248 och Gustaf donade och trädde om fall.
lift och nedhalare. Tillsist fick det duga.

ff

tvärtemot vad man önskar ett bukigt segeJ.

r .: --

I klubbladet stod

ut

'om

våderna, till ihopsättoingen och sista detaljjusteringarna.
Rebellseglen är kända för sioa hårdvindsegeoskaper och man väljer t ex till storseglet

T 1

Tidner.

Torsdag kväll före KM dök Gustaf upp med
Urban leidegren i bilen. På fredagen var det
dags att åka till Pikina och stuva in segei. sovsäckar, mat och annat som hör kappsegling
Lill. Inre minst må5tr vi römma allt
intr

När hela programmet är klart ritar datorn upp
seglet. Äll information kommer ut på en lista

VAD NR

Efter att ha läst vårr kiubblad ett antal gånger
srod det klart för mig att det är nödvändigt
att kappsegla för att hålla både intresse och
pris uppe på våra Vigger. Klat var även arr
skuile det seglas skulle det vara på hög oivå
och då helst av Gustaf Olofsson eller Nisse

fc;r våd

till

NLr tilibaks

på egen båt

dan gå högt i vind. På så sätt wingade hao rn
flera båtar i det s k säkra läläget. Gustaf tyckte
det var byigare och gick mer krabb sjö än på
västkusten. Han tyckte det var ovant.
Snart nog fann vi att Gustafinte var glad i
triangelbaoor och art han enligt Urban bjod
på alldeles för mycket vid märkena. En slörbog var mer lik en srrä, kbog och där fick vi etr
par wärbromsar i form av <Liliga upp.kärningal
som fick mig att tänka på försäkingsbeloppes
stodek. Gustaf tyckte då an besättningen kunde vara lite lugnare och iote bråka om småsaker. Iramför allt borde besättniogen skiirpa
sig lite battre och jobba på lite mer.

(

Vi tog natthamn

i

Vaxholm, åt middag

o(h ga!

osq av på iakr efrer någor kvällsnöje.
Der blev Vaxholm.bolageo Vdsrar. Rarkt änrrade vi ombord och tog oss upp på bryggan

där vi ficl en uppvisning hur man manövrerar en Va-xholm'bår. Skepparen var en rrir.ar'r
man och bjöd på ö1. Vi tog en natrmacka
ombord. klev av i Vaxhoim or h gick r ill koys.
Dagen darpå var det dags. Aktersnuran, bensintanken och mycket annat sattes iland före

rran. Cu(raf( s(arrer var magnifika. lör<l över
linjen i full fart och i lä av hela fäker och se-

Lars U/ne ocb Urban Leidegren ombard på
PiÄina. Foto: Gutaf Olof:son.

Under dagens gång kom vi mer och mer
underfund med hur vi skulle bete oss. Det
gick allt fortare och fonare att sätta och riva
spinnakern och Gusraf gav mig pinn några
gånger för att vi skulle vinna metrar vid rundningar. Inrer hjälpre dock denna lördag, Nisse
Tidner vann båda kören i vanlig ordningPå kvällen var det fest och Gustaf bestäm'
dc atr deL skulle fesras ordcnrligr. Han är cn
man med auktoritet, så Urban och jag festa,
de ordeodigt och det gjorde även Gustaf.
Dagen därpå skulle det både seglas o, h vinnas
och även det hade Gustaf bestämt. Det skulle
nu vam slur med gastarnas schabbel och alla

ridigare vunoa erfarenherer skullc urnyrrja:.
Sist men inte minst. man kommer irite hela
vägen från Mölndal utan att få ett "skott".
Det blev som Gustaf bestämt. Allt fungerade
Forts sista sidan

6
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En god atin öuerger nzan
D trSå skrev Tore Hall6n i DN:s båtbilaga
härförleden. Der har ju bevars varir bårmässa
igen, och det brukar sätta sina spår i dagspresen. Som framgfu av rubrilen var dock den
här artikeln ingen lovsång till dagens nyskapelser, uran den handlade fastmcr om tips
för underhåll av KLENODEN. Och Viggen

och Viggenklubben fick

t

o m lite

graris.

reklam. Vi citerar:
oågra känslor i koppen, så
överger man inte en god vän, särskilt inte om
det är en bår. Vad har man inte upplevt tillsammans med sin båt under gångna år2
Sälja för att köpa nyt är en dålig affär på
den köparcs marknad som råder idag. Nyköp
av båt behövs inte för att man ske få ra del av
de senastc framstegen och bekvämligheter-

"Om man har

Till att börja med - hör med klubben!
Viggenklubben har en pärm med hundratals
tekoiska rips {iir just Viggen, och liknande id6förråd finns hos andra klubbar.

"

Allt-ftir-siön -83

VIGGENTRAFFEN L6I2

inte....

Det var ju uevligt. Utöver en del

Ämnet liir denna uiiff var enligt programmet
"Siömätning", och många av dem som infann
sig hade kanske väntat sig en teknikspäckad
stuod med smaskiga avslöjanden om kaftliigg-

under-

hållstips så berättar aftikeln ockå om ombyggnader och förbätuingar. Så ex hade en

t

skeppsbyggnadsingenjör

vid namn

Conrad

Luttrop köpt en gammal Vega för 59 tusen

konor, byggt om den för 60 tusen, och därmcd fårt en bår 'med helr andra seglings- (
egenskaper än Vegan." Ny. högre rigg med '
stöfte storsegel samt ett utanpåliggande roder
(modifierat Maxi 68) rillhörde nyheteroa. En-

ligt uppgift blev båten mindre lovgirig
snabbare på kryssen.

"Men en

så

ning av allas vårt favoritelements avgrundsdjup
och ydigheter. Nu blev det emellenid inte så.
Men låt os slå fast, att ingen skugga må falla

)

över kv?illens gäsdirelisare, Krister Lokind.
Han hade kommit fiir att prata om seglar-

)

hamnar på Godand, och det gjorde han också
med den äran. Missftirctåndet med amorucringen har vi inte riktigt rett ut, men det k?inos
inte så angel?iget.
Krister är Gotlaods-vän sedan barnsben.
eftercom hans morföräldrar bodde dar, och
han har under årens lopp skaffat sig god kännedom om var och hur man bäst tar sig iland
på denoa fina ö. Som seglare (Storfidra) kom
han oclså underfund med, att det saknades
en fullgod beskivning av Gotlands hamnar.
De som finns är aotingen ofullständiga vad
gäller anraler hamnar. eller också ger de inga
eller dåliga inseglingstips för "!öJfarande".

och

hiiftig om-

daniog ska man natudigwis inte göra på t ex (
en Vigg eller IF eller H-båt som seglar bra"
kommenterar Tore Hall6n. Jag undrar vad
ägare till Vega i originalskick gillar den passningen....
Dessutom är ombyggnaden natudigtvis
helförbjuden enligt klassreglerna.

Älltnog

l?ir ombyggnadsprojekret av Vegan

ha beskivits udörligt i fyra nummer av "Vi
Båtägare", så den intresserade kan ju skaffa
sig en egen uppfattning om det hela.

vill byra upp sig till ståhöjd, 5:e koj

Men nu ska det bli annat av. Förhoppnings-

och

vis redan

inombordare får punga ut med minst 70.000

rill.....
Årets båtutställare tror på att botten är nådd
och det vat ett större intresse på Stockholmsmässan än på den i Göteborg, rrots hoter
om båtskatt och ränteiegeländdng.
Albin Marin kom med en ny modell som
skall passa gapet mellan Cumulus och Nova.
I Albin-hallen fanns reklam för Nova-, 478-,
Exptess- och Cumulusförbunden. Så Ballad,

Vega och Viggen fick vara utanfdr. Dåligr
att vi inte fick vara med....
Vega har ju uppmärksammats stort med
den hottade Vegan, så där sörjer man kanske

inte.
Anoars var det som vanligt
- stökigt, få
nyheter och d-y-r-a-r-eViggens andrahandspris ligger oförändmr,
vilket innebär mellan 40-48.000 föt en Älbin
Vigg, 10-42.000 för en K-Vigg. Så deo som

8

Tillbehörskatalog
Viggen

Viggbyholms BK, kommer så småningom
at! ge ut en Viggen-katalog likt deo de har
gjort till Vega. Först i rur srtu en till Albin
2) och Ballad.
I
Åndr€ns säljer sprayhoods. bomkapcll. se- '
gel, reservdelar m m.
Seglen de säljer är Neil Pryde. vilker innebät att de ät tunnare duk än t ex Segelmakarnas, och något billigare i ud<irande och
Ädressen är Hamnvägen 6

Du ringer 08-7t6 76 40.

)

som X-klubbens övriga skrifter.

)

(

i Täby och om

ESSELTE-kartan eller X-klubbens karta.

Vi fick dessutom en hel del andra prakriska tips, som t ex att inte underskatta avståndet vid överfaften, art välja utgångspunkt
med omsorg, och att alltid hålla ut lite extra
från land i synnerhet på.Gorlands västsida.
Bottnen består till stor del av småsten och
sand som driver i "åsar" och därfttr ständigt
förändras på ert opålitligt sär. Runt Saodön
är fenomenet extra markant, beroende på att
sjön går runt ön på ert speciellt sätt, och runt
uddarna kan det vara mycket strömt. Vid ankring gör mao klokt i att leta upp något
stråk med stenbotten.
När der gäller val av hamnar o.h uppläggning
av hela rutten tyckte nog Krister, att många
har alldeles för bråttom. Hellre då en mer begränsad seglats i godan ro till de bästa och naurskönaste hamnarna. Själv ville Krister rekommendera avsnittet Lickershamn - Ljugarn
med mellanliggande hamnar: Kappelshamn,
Bläse, Lauterhorn, Fårösund, Fjaugen, Smö-

jen, Slite, Katthammarsvik, Herrvik och till
sist Sysoe.

Natudigtvis ska man vara väl rustad inför
en sån här seglars (när ska man inte det,
föresten?), och Krister talade varmt för bl a

Det blev inte mindre än 32 st hamnar,
meo då är även några "weksamma" inräknade. 18 är däremot utan vidare rekommen-

ur för dimma....

dabla.

Vi som "gick runt" 1981 vet hur der känns!

Man kan skilja på tre karegorier av hamnar:

En klotterblankett för att hålla reda på väder"
prognoserna inte bara inom den allra närmaste omgivningen tillhörde förresten hans egna

gamla "lanthamnar" från den tid då kustsjöfarten spelade en avgörande roll för öbornas

kontakt med omvärlden, fiskehamnar

och
kalkhamnar. Välbekanta exempel

radiopejl och radareflektor. Man kan ju råka

uppfinningar.
Som avslurning på föreläsningen fick vi sc

på de sistnämnda är Visby, Slite och Klinte-

en naturskön smalfilm från Kristets seglats
förra sommaren, med bilder från bl a Gotska

hamn.

Sandön och Fjaugen.

slurligen

pris.

sommaren ger nämligeo Kryssar-

dcn ekonomiska karrao i skala I l0 000 gjot
noggranna skisser över samtliga användbara
seglarhamnar, och beledsagat dem med tilllämpliga inseglingsråd cnligr samma mönster

till

Petet Ändt€n ÅB (Ändr6ns Båttillbehör), vid

till

klubben ut Kristers bok "Seglarhamnar på
Gotland". Han har med utgångspunkt från

Krister påpekade det anmärkniogsvätda i
i normala skalan
1:50 000 över Gotland. endasr 1:120 000 resp
11200 000. Han rekommenderar därför Gorlandsseglaren art komplcrrera med anringen

att det inte finns sjökon

Deo högra jollen lutar "åt fel

ARTIKELSERIEN DEL 2:

Ir{u tittar ui på seglen!
i fir artiÄe/seie om Äonsren att Jeg/a.täArare, btjttre ocb
det ocAså hommer att gå lite snabbare dr bara potitiat. Hör a1) Dig med
frågor och rynpaaäter till redaAtionen - så sAall ti samrnanstrilla, nara ocb föra ddare.
Om Du inte til/ sAltlta med ditt namn, rå rdtt nartn inorTt parantet, då säiter ai inte
at det. Höl al E/!
Hrir Aonzmer ardra delen
enälare.

Att

I föcta

delen beskrev vi hur Du justerar din
rigg till ett bra normalläge. Det skall på en

seglen hårdare om vi inte har Cunninghamsstäckare (samma verkan, men smidigare). Vi

gång erkännas att vi kostade på

skotar också hårdare, men i en annan vinkel.
Genuans skotpunkt flyttas bakåt, dä öppoar
sig akterliket mera och övre delen faller ut och
släpper mer luft. På srotseglcr )rräckrr \i ur
seglet efter bommen för att få bort rynkorna.
Storskotet tas hem lite till och rravaren släpps
ned mot lä. Tack vare att storseglet är planare
slipper vi inslag i framkant fråo genuan ( s k
backvind).

oss

en liten lögn

i

syfte att få er koncentrerade på riggen. Vi
att seglen egentligen inte har med lovgirighet att göra, vilket inte är sant, det har
wärtom stor betydelse. Detta skall vi gå io på
nu. Först en liten kompletteriog till bildtexteo
på riggarna: Båtarna är sedda framifrån.
Ett litet mummel har hörts angående terminologin av öveftant. Nu mera säger de
flesta toppvaot. Ordet valdes efter icke okände
Peter Sundelins artikel...
skrev

Vi

kommer ihåg att när båten kränger ändrar undervatrenkroppen. {orm rill arr.rörre
delen är läskrovet och att CS (segelcentrum)
kommer på läsidan om båtens mjttlinje. Båda

till effekt att båten vill
upp.
Har vi justerat vår rigg riktigt och båten
vill i alla fall lova, är felet något/några av
följade punkter: Storskotet för mycket hemtaget . båten kränger för myclet . spalten
mellan seglcn för rrång..rorskorstravaten i
lovart . tyngdeo för mycket på fören . storseglets akterlik stänger I geouans skotpunkt
för långt frarn . genuan för bukig . xp,..staget för mycker ansart . för mycket segel .
för lite krum i masten.
dessa händelser har
sryra

Det var hela felsökningsprogmmmet. Der
ser ju mastigt ut, men det mesta har med
varandra att göra, den gemensamma nämndren blfu seglet och dess form.
Vad vi gör när vinden börjar ökr är arr
plana ut seglen. Det gör vi geoom att hissa
10

håll" och i det
falle riktigt. SegelL4ckcr hamnar min över
båten och rorsman kan lyfta bon rodret. Vill
han falla lutar han sig bara längre ut. Den
här båren kommer i alla lägen gå säknre och
h?ir

När vi talat om balans har vi hela tiden talat
om deo i långskeppsled. Vi kan sj;ilva r?*na ut
att det är omöjligt att flytta masten framåt
och tillbaka för att få balans. Vi kan ju så att
säga flyrta seglen, genom an skota olika och
det är ju det vi gör. Dessutom kan vi flytta oss
själval Som ett exempel kan nämnas atr på
läns i lätwind, vill vi lyfta aktern för att få ett
bärrre släpp. Vi :irrer då långr fram. men i
hård vind och lite mer slör skall vi akta oss för
att sitta långt fram, det kan i en by medföra
en hiskelig uppskärniog!

Vi har talat om krängning och den kan vi
minska genom att vi sätter oss på lovartssidan
i båten. För art illustrera sidbalansen gör vi
det enklast genom arr titta på jollar. Den
väostra båren ligger rakt i vattner. Eftersom
ail segelmassa och därmed allt tryck hamnar
på ena sidao av båten måste rorsman korrigeta kursen med rodret, det ger lägre fart.

fortare än den vänstra.

till

sinbrunnen. det blir då en preventer-

gaj. I övrigt om detta vill vi bara råda till de
rvå viktigaste reglerna på sjön: r sitt i båten

.

....stödjer Viggeollubben i ftia?ikingdrågan,
ännu är väl inte sista ordet sagt. Till sryende och sisr är der ändå vi i Viggen som är
lite:kyldiga. Därför måsre vi urbilda oss i navigering och handhavande av båten för att få
så

Det hdr fenomenet g?iller till stor del även kölbåtar, om än inte så känsligt som hos jollen.
När der gäller den praktiska seglingen kan vi
bara avräda att segla plattläns (med vinden
rakt bakifrån). I lätwind kommer storseglet
och bommen bara att fladdra från ena sidan
till den andra - gippa. Så fort en motorbåt
åker förbi får man en gipp. Vi går lite snett blir gippeo den farligasre
skär. I hårdare
'ind
manövcrn ombord En rräff av bommen i
huvudet kan sluta med att man medvetslös
hamnar i vattnet. Då skar vi lite också. Den
ofrivilliga gippen kan hindtas med en tamp
från bommen till mantågsstöttan. Den avancerade drar den till ett block i fören och tillbaks

SYENSKA SEGTARFORBUNDET....

använd flytväst.

Der var "dagens lektron - vi får sc om vi
får något bidrag till nästa bit, anoars blir det
nog en del spinnakersegling.

ner skademängden.

Nu vet vi inte om det är "ViggenklubbsViggar" eller "Svenne-Viggar" som äi otsaken

till den ökoing som skall ha skett.
Vi rror o, h hoppas givewis arr de( inrr

våra
oss

är

medlemmar....

Det känns i alla fall skönt att SSF stödjer
och vi tror inom styrelsen art vi får be-

hålla vår unika försäkingstariff, dock med en

höjning.

i

Annonsera
Vi rar gärna emot

annonset

i

VB

Viggenbladet.

Hel-, halv- och kvats-sidor går bra. Tag och
hör efter på Ditt företag.
Som medlem vet Du rdl aft det

?ir

kosmad6-

annons för försäljning
och köp, sätt helst ut prisnivå.
Tag kontakt med redaktionen om Du har
en anoons eller blänkare på gång. Tack.

fritt att införa privat

Det närmarsig...
Cutty Sark Tall Ships
Race 1983
26-10 Jrull är det stor fest i Karlskona. Då
de stora skeppen komma in till
smden. Bland de deltagande båtarna finns
minst I svenska skepp.
beräknas

Svenska östenjöregattan stanar

9-14 yuli fat att vara
28

vid Dalarö

i mål i Kadskona

den

juli.

1 augusti bö{ar EM för 1-0-5. Så det blir
verkligen en riktig fest i Blekinge....

...sjösärtning! Så nu är det dags att börja
putsa och gnida. De som har båten i Östersjövatten eller insjövatten och har VC 17 på

botten, klarar sig utan ny bottenmålning.
den som väljer att renslipa hela botten ner
rckommendens VC:n, meo lägg
på ordentligt med tostskyddsfärg och grundfärg först. Sen är det bara att spruta/rolla
på VC 17 och sen klarar man sig 2-3 säsonger
utan ommålning. Då kan man lägga tiden
alr pu(sa skrovsidor och fräscha upp inomSå

till jiimkölen

bords.

ll

L

ALLT OM VIGGENSERIEN

Anmälan skall göras till VL. Visar
det sig att han inte går att nå, gäller
övriga ikapps.kom som reserver.
Rorsman ansvarar för att båten blir

VIGGENSERIENS SYFTE

Seriens syfte är att få så många Viggenägare som möjligt att gemensamt kappsegla i utvalda seglingar iserieform. Serien är uppbyggd så att dän gynnar de som
seglar många delseglingar. Därmed är det inte säkert att de snabbaJte båtarna är
de som kommer bäst i serien.
En ändring av systemet har gjort det mycket lättare att segla utan spinnaker och
genom detta hoppas vi att fler vågar delta i någon segling.
VIGGENSERIEN 1983
Ändringar från föregående år är dels att
bonus kommer att tilldelas även om det
bara startar en eller två Viggar. dels att
kravet på tre båtar för att segla Usp
har slopats.

Det innebär att Du som ensam båt
kan segla Usp och ha möjlighet till bra
poang.

gäng!

har valt att satsa på fler deltagare, dels
att de seglar fler kappseglingar.

Här följer de regler som gäller i Viggenserien. För att undvika ev poängförluster och problem ber vi Dig att läsa dem

Den skicklige får ju kanske pris för

vårt system gynnar flest starter, är ett
pris och mycket bra placering garanterad den som åkt 3-4 seglingar.

De 5 senaste åren har 3 starter gett
som minst en 9:e placering. Och då var
resultaten sist-nästsist-tredjensist!
Vi har valt att satsa på familjen
det
är ju ändå den som som seglar helger
och semester tillsammans. Det gör vi

-

bl a genom att låta båtar få möjlighet
till bra poäng även utan spinnaker. Fast
först och främst måste man ju segla
snabbt.

Vi vet att regler är lite krångligt. Där
för kommer vi att göra enkla beskrivningar av de viktigaste reglerna. Men
vi brukar normalt ropa till varandra först

12

och inte bara hissa den röda flaggan

ensstämmer med klassregler.

KLASS. När Du anmäler Dig till kappsegling, uppger du på "klass": 1 Viggen

2 LYS. Då får vi, om det inte blir så
många båtar segla tillsammans

att det skall anmälas till an vid LYSÄr Du anmäld med spinnaker, får Du
givetvis avstå från att hissa den, t ex
om det blåser för mycket, men Du kommer att beräknas som en spinnakerbåt.
Seglar Du utan spinnaker {USP) diskas
Du om den hissas. Vid LYS får Du ett
lägre handikapptal. Oavsett med eller
utan seglar vi normalt tillsammans.
Ändring till/utan spinnaker går normalt
inte. Kappsegl.kom ger dock vid särskilda fall dispens, dock senast 48 timmar innan start.
VANDRINGSPRIS skall vara kapps.kom
tillhanda senast 1 oktober, för att vi

ska hinna med gravyr till prisutdeln

REGLER

men brutit och därmed inte hamnat

i

resultatlistan.

Rorsman ansvarar själv för att båten

blir anmäld med/utan spinnaker, som
f

amiljebesättning, tieibåt.

Visar det sig svårt att nå VL för en
aktuell segling, tjänstgör övriga som

Sp-BÄT. Båt som seglar med spinna-

ker (normalbåt).

Usp-BÄT. Båt som anmälts utan spin-

SPINNAKER. Båten anses normalt se-

glande med spinnaker. Vill Du segla
utan skall Du anmäla det till VL. Notera

Dig.
Däremot kan Du låna någon annans
båt och tillgodoräkna Dig poängen.

som kommit kappseglingskommitt6n tilI
känna. Visar det sig fel, ska rorsman
inom wå månader. dock senast 1 oktober, anmäla felet. T ex att man deltagit,

gastbank m m.

naker,

till

Båt tilldelas poäng efter den placering

ien

LYS-klass.

noga. När det gäller på själva banan
gäller de regler arrangören satt upp.
Det innebär att om Du blivit 'diskad'
för ett fel på banan. erhåller Du endast
startpoäng och ev anmälningspoäng.
Observera att poängen gäller s k rorsman. Det innebär att Du inte kan låta
någon kompis segla in poäng

segling. VL tar emot anmälningar start,

reserver.

(

(protest). Vi säger t ex "styrbordsbåt"
och då vet den andre att han ska väja.
Vi Viggar brukar vara snälla mot varandra- Vad vi kan påminna oss har det
bara varit en protest på 4 år.
Så Du behöver inte vara rädd för att
vi ska krocka sönder din båt. Och du
kan alltid börja med att gasta åt någon.
Vivill i alla fall se dig ivårt glada seglar-

Att Viggenserien är uppbyggd efter sitt
nuvarande system beror på att vi dels

klasseger, men den flitige som åker de
flesta seglingar och som hamnar i mitten
av fältet går iu normalt lottlös. Eftersom

anmäld till arrangör och startavgift blir
inbetald.
Rorsman ansvarar för att båten över-

VL. Förkortning av Viggenledare. Den
person som ansvarar för en viss del-

(

ing.

KM
Klassmästerskapet är Viggenseglarnas
höjdpunkt. Bara för några år sen var vi
ett tjugotal båtar. Låt oss bli det igen
och ställ upp åtminstone på KM. Här

har vi även priser till bästa tjejbåt, familjebesättning och fjärmaste båt. lngen
går lottlös från KM.
Likt förra året vill vi se rorsmän från
andra regioner. Vi ger ekonomiskt stöd
och försöker ragga UPP båtär.

RORSMAN. Den person som ansvarar

för båten på aktuell segling och vars
namn anmälts till VL och Arrangör.

Han/Hon behöver inte styra båten
hela tiden. Den person som får tillgodoräkna sig poängen.

ANMÄLD BÄT. Båt som anmätts till
a) VL, b) Anangör inom föreskriven tid.
Vid riktig anmälan erhålles 5 r 5 poäng
efter start.

STARTAD BÄT. Båt som gått över
startlinjen vid första seglings start. Är
därmed garanterad 5(10) poäng, även
om den bryter eller diskas.
FAMILJ EBESÄTTN ING. (GäIIEr VANd.

ringspris KM). Alla ombord skall anses
som föräldrar-barn.
TJEJBESÄTTNING. Samtliga ombord
är tieier.

EFTERLYSNING!
Resultat av Viggenserien

tom

lg71

eftenökes. Om någon har dem, var vänlig
skicka dcm till redaktionen.

13

]i

Frågespalten
I

Viggenblade

$

11112-82 berätar Olle
Riodälv i Åhus om sina problem med att få
sio Viggen ren. Hat själv hafr samma typer av
fläckar på däcket och i sittbrunnen. Äilt gick
dock bon med skrubbning med levangen och

Klorin.
Däcket klarades med knappr en rimmes
hån arbeie och resultatet blev fullgott. Gul
missfärgning i vattenlinjen fick jag bon med
rhinner eller rödsprit (kommer fakriskt inre
ihågvilket!) samt efterpolering med båtpolermedel. Inget behov alltså av vare sig slippapper, stålull eller andra repande bearbet,
mngar.

Kjell Nylön

yigg r2B4

TeAnisAa

"Päbegänn"
...heter ett revlig radioprogram! men nu
handlar der om at man vill att vi upprepar
anvisningen för hur textildekalen för T-shirts
m m appliceras. Älltså:
Ställ in strykjärnet termostat på bomull. Lägg
dekalen med f?irgsidan mor ryget. Tryck '-kraftigt mot skyddspapp.r., i." lo ,.t,.rlrffifl
OBS! Papperet {år inte bli brunt, då är j?irner

förvarmt.

låt papperet svalna i ca l0 sekunder, och
dra därefrer försikrigt bort det. Har inte hela
delalen fastnat-stryker Du ett tag

Trailer till Viggen

Iör maximal vidhäftning bör Du slutligen
lägga över skyddspapperet och stryka en gång
till, men se upp med inpassningen, om det
finns färg kvar på papperetl

och lönepåslag 12 o/o
Exrra urustning för ljusramp m m_1. jOO,Drag för bil om ej sådan fions + bes. 2.t00.-

_2.261

Vid några tillfallen har det inkommit

f<ir-

frågan om der finns en rrailer. som lämpar
sig för transport av Viggen. Offert från Firma
SIGAM ger följande dara:

Ånkostnader

Trailervikt . .

Avskivninp

ca t00 kg
1100 kg

6m

L?ingd

Bredd
Pris den 2.12.82
Moms 2i,460/o
Leveranstid frirr

-4m

1t.100,.

Drottningholm

t90,veckor

Tillkommer: Ljusramp som uppbygges
på
-4
ställning samr drag på bilcn besikrning av
drag och rrailer.
Eftersom trailem lastar högst 1,5 ton =
båtens tomvikt får man räkna med att all
utrustniog för båt + besäffning lastas på
dragbilen. Rådfråga TSV beträffaode dragbiJ
för varje enskilt fall. Även beträffande kör,
kortsklass för föraren

t4

till, oc\

prövar på nytt efier avsvalning.

Kostnadskalkyl Anskaffning
Trailer inkl moms
18.890,Beräknad prishöjning p g a devalvering

Aommittän:

Lasdörmåga

Siösamariter...

,-

25.157

,-

_2:80,l5ozn
\ i7^ Arlig Iordonsskatt - besikrning _
J7r,Allmänna underhälskosrnader 4olo L006.- ,
Kapitalränta enl SHB 10,25o/o

Garagering lOmån/årä I00.-/mån L000- -1

A6kostnader_8.

73 5.

-

Sedan tillkommer driftkosrnader i form av
drivmedel för dragfotdonet m m, ev avgifter
för nyrtjande av sjösärtning:ramper. I

Trafikför.äkring för trailern ingår eoligt'
SKANDIÄ i bilens, men ej transportförsäkring av båten. Rådgör med akuellt försäkringsbolag om tecknande av rilläggsförsäkring, om sådan ej redan ingår. Det är då föt,
säkringsbolaget för båten man skall fråga.

Nils Humnzerhieln

Vid

i februari diskuterades bl a
rjöss och vad man gör. om

styrelsemöte

säkerhcten

rill

någon skadar sig allvarligt.

Röda Korset har faktiskt organiserar sjösamarirutbildning som omfatrar 2t rimmar
för en kursavgift av ca 1i0 l<ronor. Der är nog
väl använda pengar, i .ynnerher som Viggenklubbens styrelse nu beslutar. att i begränsad
omfattning kunna gå rn med en subvenrion
om 500/o av avgiften för inuesserade medlemmer som fullföljer kursen.
Varltjr inte itiröka silta på att i ftista hand
utbilda åtminstone någon aktiv medlem per
region? Narudigrvis tu det desutom fritt fram
för enskilda initiativ. Kontakta Röda Korsets
distriktsexpedition i Ditt län (se telefonkatalogen) så får Du reda på om kurstider etc
passar Dig. Ta sedan konrakt med Dirr rcgionombud ellc med styrelsen, för "klarsignal"
(om Du stdller subvention av kursavgifteo som
villkor för att gå kursen).
ObsObsObsObsObsObsObsObsObsObsObs

Vi håller på att samla material till en utställning om Viggenklubben.
Har Du några gamla dokument, bilder o d
som Du vill skänka till Viggenklubben är vi
tacksamma om Du sänder dem

Vi vet att nya medlemmar har misat en detalj
när der gäller våra arrangemang. Då vi i Vigg,
enbladet informerar om ett arrangemang och
det inte står något om anmälan, är det bara
att "flyta upp".
Står det att man skall anmäla sig, beror
det på att vi, eller föreläsaren, vill veta hut
många som ränker komma. DåärdetDusöm
medlem som anmäler dig till den person som
står angiven.
Älla våta träffar och möten är öppna för
alla medlemmar. Det gfu inte ut någon annan
kallelse än den i tidningen.

När det gäller t ex anmälan till eskader,
gäller dct att "hänga på låset" efrercom de
är populära. Det innebär ar försr till kvarn. ..
och inte att Du som ny medlem inte iir välkommen.
Så var inte rädda för atr dyka upp på alla
v|t^ ttc-ffat. Och hör gärna av Dig om det är
något Du kan hjälpa oss med. Okey2!

nÅrnytt z

Du som vill låna ut Din Vigg i sommar eller
vill segla på annan ort, skicka in en lapp med
dina önskemål till maj-numrer (senast 24l4).

till

Solveig Olovsson

Du bar ttil inte glönt att

Wollmar Yxkullsgatan 40, I tr

b

116 50 Stockholm

e

tala

me d/emsau giften

?

!

?

!

ObsObsObsObsObsObsObsObsObsObsObs

BATBYTE
Du som

1

ska sälja/sålt

din Viggen berärrar väl
[ör nve ägaren om Viggenklubben)l S k rärvningsbroschyr finns an tillgå. Glöm inte meddela kassören. f<ir medlemsmatrikelns skull.

Och Du, lycka till med din nya båt, men
Du vet väl an Du Iår giima vara kvat som medlem i alla fall. . ..

Carclaii.r ingen friirnling
....Carola Häggkvist som vann den svenska
uttagningen av Melodifeswalen, ;ir en ganmd
(rättare sagt ung) Viggenklubbare.
Så vi håller tömmarna extra hått när det
blir dax för Miinchen. Grattis.
15

Olovsson
WoUmar Yxlullsgatan 40I

c/o

VIGGENKLUBBEN

116 50

. Nya medlemmat . . .
880 Lars
1037 Lars

Andersson.
Lindberg.

.

.

Nödinge

.....Lund

106t Svante Ringsrröm . . . . . . . . . . . . . Ekerö
1274 Sven

Samdcl.

VÄLKOMNÄ

TILL

. . . Halmstad

VIGGENKLUBBENI

tr

SmCKHOLM

o Till Salu o

.

o

Albin Viggen -77. Genua 2, kryss- och stormfock, storsegel. Ny Vallas 1400. kompass,
m m. Nr lllT finns i Norrköpingsrrakten.l

Pris

48.000.-

GunnarToll€n
011-928

l0

efrer

kl 19.10

(

GAST PÅ EGEN BÅT.....

från sran rill måI. Gustaf visade sio klass oär
han på sisra lctysscn valde egcn väg iställct för
att täcka Nisse. Han drygade ut sin ledoing
och vann med god margioal. Gustaf fick sitt
efterlilngtade skon. Kvar var ac grarulera Nisc,
se Gusraf få sin plakett, ta 646 till hemmahamoeo och vinka av Urban och Gustaf.
Siälv hade jag haft en ovanligt häodclserik
weekcnd som gav cn lektion i kappsegling,
som bjöd på kappseglingens spänning och som
gav mig cn ny seglar vän.
Min slurkläm får bli. Ståll upp i KM eller
låna ut din båt och bli gast på egen båt i KM.
Det är dct roligastc man kan ha i en båt.
646

VIGGENSERIEN -83
För att det inte skall

bli lika srruligt

som

förra året, påpekar vi redan nu:
Anmälan till Lidingö Runr rill affangör senas!
l3 april. Kostoad 7t,-. Anmäloingsblaokctr
ska gå automatiskt ut till förra årets LR-deltagare. Ring antars 08-767 83 21. Anmälan
VL liire

8/4, Srefan 08-t9 29 00.
Anmälan Ornö Ruot senasr 2 maj

till

arr.

Anm.blankerr tcl08,7l2 00 t0. Kosrnad 80,och anm till VL P-O Valter rel 08-8t 22 78
sen st 2914.

Aom;ilan rill SXK 24-timmars görs

senasr

6/! till kansliet. Kosmad 60,- (40,- medl.)
och anm W C-O Carlson tel 08-89 8i 88 senLst 215.

I övrigt se bilagan.

Bok att läsa...
En av de riktigt bra böckeroa för nybörjare
och mindrc erfarna är en rikt illustrerad bok
som hcrcr "Detra är långfärdssegling" avJ D
Sleightholme (Bonniers). Tyvärr är nog titelo
så atr mao missar den. Kan finnas på bib-

liotekct.

Du som vill hjElpa oss med något bidrag til{
tidningen. skriv då helsr på på maskin och'
mcd ca 40 oedslag per rad. Räkna alla tecken,
även mellanslag ("luft"). Då blir dcc mycket
lät[arc för oss att beräkna hur mycket plats
din rext behöver.
Har du intc tillgång till skrivmaskin. så är

vi narurligwis lika

tacksamma för crt handskrivet (läsligt) bidtag från din penna.
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