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Sista anm.dag

Kräftköret och KM

Carola Hålansson

början av mars fick jag ett brev från Lasse
Berg som slutade med "30 dagar rill sjösärrning '. Brevet fick jag samma dag som jag
åkte skidskor i skärgården vid Dalarö. Då
tänkte jag att de är lyckliga i Skåne som har

LarsUlne,Sätraängsv.

Arne Arvidsson
Gunnar Tidner
lngmar Holmström

Kappseglingskom: Bo Göransson, Smedvägen 61, 146 00 Tullinge, tel.08-7831 25
Stefan Eckardt

Samt:

Carl-Olov Carlsson
Claes Hultberg
Per-Otto

Walter

.

Teknisk kommitt6: lngemar Lindgren,

Harald Äkselsson
Hasselgatan I I tlll
194 37 Upplands-Väsby

Klövjevägen 13. 183 38 Täby, tel. @758 3'1
Nils Hummerhielm
Bengt-Olov Ekström
Peter Rönnmark

Tfn 0760 - 802 98
Stefan Eckardt

Hasselquistvägen 39

l2146Johanneshov
Tfn 08 - t9 29 00

en lång seglingssäsong. Derta gäller även alla
Viggar på Västkusteo.
Men skärgården och Mälaren på långfiirdsskidskor är inte fy skam det heller. Tänk på
att fä fara omkrings kor och wärs på den

Lars Berg
Karl-Erik Ahlborg

Omslaget: Foto av Erika Hummerhielm och

VIGGENKLUBBEN
c/o

Olovsson

Wollmar Yxkullsgatan 401 tr
116 50 Stockholm
viggenklubbens PGnr 40 73 05-2

r Från Bryggan Säepp O'/to1
I

HansOlovsson
Freddy Geuken

57, 182 37 Danderyd tel. 0&768 57 43

6/7-83 (sommarnummer)

l/7

(

Ledamot: Stefan Eckardt, Hasselquistvägen

1/6 Viggcntr?iff (navigering, utrustning)

7/6

35

1

2l-231, Pif.gsuritf
21l5 Omö Runt - VS 2

24-26

(

Kassör: Erika Hummerhielm, Blåbiirsvägen
'10, 181

Att uuusta båren

'1'16

08-69 76 18

(

S

GOTTANDRUNT
Förra året vann vi: Arne

och Per-Anders

Awidsson, Lasse Berg, Johan och Stig Öberg
från Viggenklubben.
- alla
I år vill vi göra om samma sak och behöver två nya brsätrningsmän. Dem hoppas vi
kunna rekvirera från Viggenklubben.
Arvidssons seglar i år sin cgen Scampi.
Vi seglar Comfot 30. Srart söndag den 3 juli
beräknad målgång fciljande onsdag.
Inresserad? Slå en signall Stig, Vigg 1052

grundfyllda Svanlögetärden i 8 knop i svag
vind och sttålande sol. Om ni försöker någon
gång så gör det i sällskap med någon som har
iskunskap, Erik i 203 t ex.
På skidskor kan man alltså sondera far-

-

vattnen för sommarens seglingar.
Men nu ligger skridskorna i källaren och
förberedelser för bårsäsongen pågår. Jag önskar alla en riktigt underbar, Jyckad och härlig
sjösättoing.

En kommunikationskanal som VB måste vara

Lars

U

,;--,
\
--:- -/

tel08-97 7105.

TYCKTITTI
dubbeltiktad föt att fungera väI. Därför är
red beroende av Dina :ynpunkter. Skiv en
rad, gärna i form av en artikel, som speglar
Din syn på segling, Viggenklubbverkamheten
och VB. Välkommenl

Du som 1)i// garta på någon Aappregling, anl)dnd gastäupong i ,7r 2
oclt sAicäa in den ti// Bo Göransson

ARTIKELSERIEN,..
...får av platsbrist i detta

oummer stå över.
Sänd gärna in frågor rill red så skall vi besvara
dessa i sommatnumret,

ps. Båtbytes,annooserna
24

aptil....

till VB

5-83 vill vi ha

z

Rqloaal
Qau{e

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

&arnobubte,l

Philip Håkansson

Vintervägen 9, 294 00 Sölvesbors
Tel. 0456-14? I I

Regionverksamheten.

.

Lite Aappseglingsregler

.

Vad händer i regiooerna denna säsong? Det
är lite tunnsått med information till redaktionen om vilka planer som finns ute i lan-

Hår prerenterar li,några at de aiAtigaste Aapprcglingsreglenca som Da bör Adnne ,i//
om D,a ttinker d_e,haga i ez Äappsegling. Dera reglir gä//e/ odarett on Du seg/ar en
klubbseghng, t Vrggenteien el/ere// VM.
. Vi försöAe.r hdr att inte bara tala on ?ad som står i regelbaLe?2 - utan förAlara /i/e
brittre med shixer och tanke på baäom rege/n.
De-n roln tdnAer Aappsegla mera bör Aöpa en regelboA ocb det finns ruå att reAomm€rlderc. 'Kappregling-vegkr" aa Eic- Twlnaåe 6peLtr4 o;/1 Seglarft;rbundets
regelboh. Den ista ar bi//igare, men utan i//u.ttlationer.
Ntir Du rcr den har massan texl och s/h au att d bara tLrapal på
Van, sLa bara ldnAd
på att det egent/igen inte tir fi hrångligt. Reglema mhte de/iniiraiså ajt
det inte råder
tuiu,e/ om.aad de.t iqnebar. Darför ar det au ttor uiht med iefnitioner au uad t/1rbord.
babord, /ouarl. /a ach matt trtin otu innebdr. LltcLa ti//.

det.

Det skulle vara kul om några Västerås och
Södertäljebåtar bokade in 20-21 augusti och
kommer till vårt Mälarkör vid Göta SS holme
Jungfruholmatna.
likaså vill vi gärna se representanter frän
regionerna på KM. Ju tidigare Du hör av Dig,
derro lärrare för oss atr raggauppbåtar...

REGIoN ÖRESUND:

tKa0r*or,

PINGSTESKADER

Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar

Likt förra året kommer en pingsteskader
att anordnas till Barsebåck. Intresserade
bör ta kontakt med regionombudet Erik

hel del regler, men man skall Lomma ihåg att
reglerna är gjorda så att de även skall passa

Palsund för vidare information.

tanken är att man skall veta vem som skall
hålla undan eller väja.
För den som bara lappseglar någon gång
- der ingen anledning arr föBöka
Irnns
sig på
att lära sig alla dessa regler, utan koncentrera
sig på de 10 viktigaste. Själv kör jag med en

Kårl Geldehag

Tel. 0480-?39 59

cVrino,tr,
l{areld Graddr
Furuvägen 3, 542 00 Mariestad
Tel. 0501-l i 50 95

Många drar sig nog för att kappsegia därför

att det finns

Sven-Clov Friman
Bark!ö Bygatå 79E, 725 90 Västerås

Tel.02l-525 s0

Viggenklubbens

Tio-i-Topp-lista

- en hemmagjord bok med
aktuell regel. som sorteras in på de
olika benen. Nät man då närmar sig etr länsmärke slår man upp i god tid och vet vad som
gäller när man rundar. Derta är etr måsre för
mig på LYS-täviingar. Får man eo Omega 34
{låsande i nacken och tjuter om överlapp är
det enkelt att bli nervös och bjuda på plas (fast
"Fusklexikon"

skisser på

och den södraste i Simrishamn.
Så här ser listan ut för de mest "beviggade"
områdena i april. Förorter är inkl.

(rockhotm.
Göreborg.

Västerås....

J9l

. .10't

...............21

vanligtvis ska han inte ha det).

CVastbustaar
Gunnar Malmberg
Floravägen ?C, 43? 00 Lindome

Tel.03l-7611

29

(J,tesund
Erik Palsund
Alggatan 248,216 l3 Malmö
Tel. 040-16 09 73

Det finns en

å's&

på ett VM med kanske too båtar. Grund-

Vi har tittat lite på hur Viggarna är fördelade
över landet. Nordligaste Viggen finns i Piteå

cUaster,ås

så mycket regler.

(

Jag tänker nu presentera de viktigaste reglerna
och de bör alla kunna som sräller upp på en
kappseglingsbana. Vi börjar med grundregier-

Regel 36 som illustreras ovan, säger art "Båt
för babordshalsar skall hålla undan för bår
för styrbords halsar". Svensk Väjnings Regel
17 är densamma, vilket innebär att alla sjöfaraode bör känna rill den.

Hal.ar menas mcd från den sida som vin-

den kommer in på. Kommer vindeo in på
styrbordssidan (högra) så seglar Du för styrbordshalsar- Man kan aldrig vara "halslös"
mao platrlänsar (rakt bakifråo) så seglar Du på sryrbord<halsar om bommen är ut

så när

på babordssidan (till vänster).

Aven om bommen skulle på länsen vara
på något sätr (för atr undvika gipp) och
vinden skulle vara lite mer på babordssidan
räknas i alla fall hur bommen .rår. De( är i
alla fall logiskt, för om man ligger en lO0 m
bakom och ien aonan vinkcl. kan man ju
inte börja en matematisk ekvation för att räkna ut på vilken sida man bör köra om på. Nu
Jåsr

<rr man var bommen är på rvå .ekunder.
En bra minnesregel är "gröna sidan upp"

och om sryrbordslanternan är upp (lovart) är

fri bog. Ett bra tips är art märka
mantågsstöttao vid vinschen och ute på bommen mcd grön resp röd markering.
man på

Regel 36 ovao ger styrbordsbåtat

full dtr, men

man skall inte glörnma 35:an som säger att
inte hindra babordsbåten att hålla undan
Tänk er själv på fjärdeo, ni går för babords
halsar och fallq av lite för att gå akterom en
sryrbordsbår, då svänger han av för arr sröra
dig. Du sväoger upp igen {tir att gå före och
då gör han det också. Det gårju bara inte!
Mao skall också ha i minnet att der finns
en regel (41) som säget aff man inte kan slå
sig till styrbords halsar och på en gång tro atr
babordsbåtarna ska hålla undan. Man skall
göra det i "god tid". Det är innebär praktiskt
att man inte kan slå framför nosen på en båt.
Detta skall dock inte förvälas med att slå
till en bog och få luffnirigsrätt på en gång som

ö"'"';
b(^,,
,^@/'
Nästa grundregel är l7 och lyder: Lovartsbåt
skall hälla undan för läbåt.
Lovansbår är den bår som är närmasr vinden. En länsande/slörande båt kommer med
vinden och är helt klart lovansbåt mot en båt
som kyssar och följaktligen är på väg till vin"
den. När det gäller två länsande båtar är det
som skissen här visar aft båren Ä är lovaftsbår
och B läbår, även om mao rycker att A ligger
lite läogre fråo vinden.

i

lä fråo klar akter om skall lämna lovarrsbåten väl tilltagen plats...". De som kappseglat någon gång har säkeft råkat ut för luffning. Och tånker man art man som läbåt har
rätt till väg så har man egentligen (tror de)
rätt att ttycka lovartsbåten, vilket är fel.
Sanningen är den att den ledande båten
får f<irsvara sin ledning med att luffa en båt

+

görs många

t)

%N),
Vi har ju nämnt 3t:an

som kör om på lovamsidan (ovansidan) genom ,
arr svänga upp rill vindögar. Han får inte falla (
(svänga ncr) mot en båt som försöker köra om

@j,M

på läsidan (tillbörlig kurs osv...). Han skall

(

k/€

P

)'
)

klara det med att ge vindskugga med sina segel. Äv den anledningen vill de flesra köra om
på läsidan (särskilt med spinnaker). Men dea
som kör om får inre trycka upp från lä-position
den ledande båten. Tänk Er själva en LYStävling med handikappsraa och Viggen star-

Meo till slut kommer man rill etr märkc som
man skall runda. Vi börjar med kryssmärket.
Dit kommer man då man fåt göra ett antai
krysslag för atr nå dcr Der är lire spcciellr I
för arr der "rxisrerar inre i de flesra regler. '
vilket innebär att man seglar som om inte bo,

ö"/s(o'(

som handlar om att
man inte {åt hindra ow. Den regelo innehåller
dock wå undartag: L lnnan stan (finrs ingen
tillbödig kurs) och 2. Rundning av märke.
Det 2:a undantaget illustreras här. Normalt skulle inre sryrbordsbåten (Å) få svänga
för då hindrar han ju babordsbåten. Men
styrbordsbåteo hin&ar inte enligt regeln, utan
rundar ett märke. Det enda rådet man kan ge
häi - akta er för babords halsar när det är da:<
att rundal

Vanligtvis lägger båtarna upp sig pä rad for
styrbordsbog och då gäller näs.'1n rill 99o/o

Om vi ränker oss att vi seglar en olympiabana
ett slörben till
slörmärkei. En skiss på den bana som gäller
t ex på vårt KM ser du här.
så kommer efter första kryssen

)
)

fel. "Båt som etablerat överlapp

Styrbordsbåten kan segla förbi märket och
vänta med att slå uran art göra ett regetbrott!

@+

a

(o
Vi

nämnde inledningsvis oågot om defioi-

tionet och förutom styrbord/babord och lovartllä som vi har behandlat har vi rre olita
lägen när vi går på samma halsar som är viktiga att känna till:
l Klan för om (och akter om)
2. Överlapp
J. Mast tvärs

%=

4-,
Efter kryssmärket gället nytt ben och det innebär att deo ledande båten har sina rättigheter igen (som sattes urspel vid ruodning)
och han kan därför på en gång luffa om inre
lovartsbåten har sitt " mast-wärsläge ". Han
kan helr enkelt ge f-n iarr segla rill slörmärket utan välja att fortsätta kryssal

här

serie-

segling om han kommer sämre än i:a eller så.
Den båt som då skulle vinna fick det här läget
och sa: Hcj hopp. nu åkcrvi rill Åland...

att innerbåten skall ha plats.

tar bland de första. sen kommer hela basset
och varenda Ballad, Cumulus osv som är rned
skulle köta om Er och preja upp Er till vind,
ögat....

^ww"
.!
Den här regeln fortsätter på punkt 2 och

hang kan det löna sig. Det finns ett exempel

på när Perer Norlin skulle förlora en

Nu ska ju medges att det är mycket sällsynt

i

en Viggeoklass. meo

i

srörre samman,

--+

-s3
--\
När det gäller luffning har vi ovan sagt att en
bår rom ligger klan för om har rän arr fönvara

sitr för:prång gcnom arr luffa. Der säger sig
siälvt att det inre går atr luffa någon som är
klart akter om. Läbåren sticker då utan verkan

upp till vindögat och den bakomvarande lovaftsbåreo smiter förbi i lä.

Utan man måste vänta tills den andie har

kommit så långt fram att han inte kan falla
bakom och darmed ligger precis vid gränsen
för övcrlapp. överlappcn i dcr här fallct spe_
lar ingen som helsr toll. Ledarbåten får hur
soabbt som helst jaga upp den andre dll viodögat eller tills den andre har fått mast-wärs_
läge. N?ir den luffade båten ropar "mast w?irs,,
måsre läbåren falla av rill rillbörlig kurs (den

snabbasrr vägrn rill bojcnl. För atr få rn ny
chans att luffa samma båt måste han skapa
ert försprång på wå båtlängder (tillbaks dll
klarr fö: om/akter om) eller wå bårlangder i
sidled (l).
Genom arr två båtlängder skapars gäller
då tegeln för skärande kurser (lovarr/lä) och
der innebär då ocksi au en båt som kör om
klart i lä kan luffa den ledande båten (l).

fort en båt slagit, gippat eller rundat får
den ny luffningsrätt (om den blir läbåt och
Så

ligger före masr-tvärsläge). Det innebär att en
båt som seglar för babords halsar (och då ska
väja) kan slå till styrbord snett framför i lä om
en styrbordsbåt och luffa direkt. Der fördelaktiga styrbordsläger blev nu klart sämre. Och
detta är helt regelriktigt och rätt vanligt blaod
snabbare båtar.

ESKADER 53,
hållit uodanl Nu har jag aldrig sett

Intresset för årets fyra eskadrar ät stolt, med i
dagsläget (24 mars) 25 båtar anmälda. Några
av dessa är dessurom anmälda till fler än en

göra detta medv€ret, men att

eskadet

läget har

någon
många gånger

funniu. Det beror på att den balom-

varande strävar normalt till att ligga bakom
och täcka vinden, så den framförvarande båtens spinnaker skall säcka ihop.

Nu är det i praktiken omöjligt att bara

se-

gla för styrbords halsar, så åk även för babord,

men om det kommer ett helt gäng bakom, så
gippa till styrbord (och få luffningsrän som
läbå9. Gippen skall göras i "god rid".

Vi har nämnt som

hasrigasr vad som gäller
går
runt märket med en radie av två båtlängder.
Där den cirkelo börjar g?iller rundningsreglerna. Vi sa att innerbår skall ha plats. Exemplet
nedan visar art båten A (som är lovartsbår) ska

vid rundningar. Tänk Dig en ring som

innan cirkeln hålla undan [ör B (lovärr/lä).
men när de nått 2-båtscirkeln skall den ha
plars " även för art gippa (regel42).

/

En regel som man bör varna för då rnan har
en långsam båt. ärart regeln styrbord/babord
gäller även om sryrbordsbåren är upphinoaode. Exempler fungerar bara på läns, men
(iruarionen är inre ovarrlig. Siruationeo är
följande: Du har rundat kryssmärket, hissat
spinnakern och är på väg ner rill länsmärker
för babordshalsar (bommen till höger). Då
kommer "spjutet" bakom Dig för styrbords
halsar (ill ll). Deone hat rätt art köra rakt in i
din akterspcgel och Du blir diskad {tjr arr iore

(

'r (
|.

Jaglvi vill gärna segla följande eskadrar:
! rill vÄsTERvtK

tr

i SÖDRA SKÄRGÅNOTN

O i YTTERSKÄRGÅRDEN
D i NORRA SKÄRGÅNOTN
Vigg

nr-

4 båtar med

I ungdom i åldern

Deltagande barns åldrar

Dina synpunkter:

Detta beiyder att de eskadrar som presente'
rades i

febnrarinumret blir av.

Vi vill dock här ta chansen och göra lite
extm reklam för Norra Skärgårdseskadern.
Eo eskader som kommer att gå i strålaode
augustiväder med ljumma, mörka, sköna
kvällar och med möjlighet ärr besök, Öre'
grund - Östersjöns pärla, och från den där
belägna ktogen få se solen gå ned i Gävle-

kapp när det är dags att runda. Deo upphinnande bårcn har ingen rärr a(( få plar) efLersom han iore crablerar övcrlapp i rid

när ptoblemet är aktuellast, hellre än att

??

r

-

16

tr trEfter en inledning av Ingemar Lindgren,
med en redogörelse för kvällens program och
ävert en preseotation av Tekniska Kommitt6n,
berättade herrar Nilsson och Dalin från båtmotofirmen Snurran det mesta om motorval
och motorsköael. Der sisrnämnda med tyngdpunkt på vinterförvaring och service.
Vi bör nog återkomma rill den frågan i höst

räg rill län.märkcr orh en bår hioner preci:

-2417-3017

-IITZ-311j611

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

t---Yrrerligare anmälniogar morlages gärna

och mer information ges på Viggenträffen
den 20 april eller geoom att ing^ 08-a7 23 72.

VIGGENTRÄFFEN L6I3 PÅ
Eo situarion som kan vara inttessant onr nran
åker en båt typ Viggen är då mao sjäiv är på

-TZI;.2]IZ
EIA

YTTERSKÄRGÅRDEN:
7 båtar med 10 barn i åLldrarna 4-73
NORRA SKÄRGÅRDEN:

bukten. Tjusigt!

+

N.&"

Just nu fördclar sig anmälningarna.å här:
VÄSTERVIK:
11 bårer med 20 bero i åldfarna 3-16
SÖDRÅ SKÄRGÅRDENi
8 båtar med 10 barn i åldratna 1-1,

ESKÄDERÄNMÄLAN

-

skriva för mycket nu. Bara några viktiga
punkrer inför säsongen:

-

Byt olja i växelhuset, om Du inte redan
gjort det, och kolla art oljepluggens pack-

ning ar "frisk"
Smörj propclleraxeln och riggrörer< lagring
med vattenfast fetr

-

STNVOS

Byr tändstifr och var noga med att följa
fabrikantens rekommendation
Byt ev offeranod (liten zinkplåt fasakruvad
på riggens nedenta del) om den ?ir anfrätt
Någon gång emellanåt under sdsoogen bör
Du "dra ur" motorn ordentligt. D v s Du
ser till alt motom får gå så länge under
belasrning. a( den gorr och väl hinner
uppnå normal drifitemperatur. På så sätt
motverkas igensotning av motoro
En god regel dr an själv blanda sia bränsle,
då vet man vad man får. Använd enbarr
sådan olja som är avsedd just för utombordare

Det sades en hel del om motorval också. och
lngemar kundc bekräfta resp kompletrera in-

formationen genom att citera ur och hänvisa

till Tekniska Tips

):l

och 1:3.

Profllca

Efter genomgången blev det tillfälle till frågor,
orh r pauscn kunde hugade ra.ig en närmaie
titt på de demonstrarionsmotorer som Nilsson
och Dalio hade med sig.

att de flesta akterpulpits som satt
på K-Viggar var olika. "Dyra specialbeställningar" flög det genom mitt huvud och jag
såg massor av hundralappar "flvga sin kos".
Meo vid err be.ök på Var.ki. Lr.rogatan. i
ett helr annat ärende. fann jag den akterpulpit som nu sitter på min båt. Vid en titt idera, l4ralng losJ .er iag arr den Gnnq r rcrri
mentet i år också. Visserligen har den nyrt
produktnummer, 61013-500 och finns på sid
9l i katalogen, men det är likadan akter-

oskadat och tål en renslipniog med fin putsduk tilljämn-matt yta. Påstods kunna ge lika
fin lyster som på ert nyrt skov. Men kolla med
fackmanncn siälv - der här vdl bara er lip\.
ingen arbetsbeskrivning.

dagen den 29 mai.

Glöm inte att anmäla
dig till Viggenledaren

Bok att läsa....

En bra och lättliist bok med mycket foto
grafier i serier som visar ol-ika handgrepp
är Hissa Segel av Curt Geln (Båtnytt).
Boken är billig och rikt illustrerad. Den
som läser den bör dock tänka på att när
det gäller segelskifte m m passar det inte
på Viggen som är mastheadriggad.

10

borr deo,akcn. Den ra 2 merer långa kiirting
srump som de flesta numera har mellan
aokarrampen och ankaret är en mycker viktig

i säkerhetsurrusrningen på Din båt.
Der är den som skall hjäipa Din ankare att få
bäsra möjliga fäsre genom ar lägga ankarets
ten paralellr med ankarbonen. Dessutom hjälper kärringen med sin tyngd längsr ner mor
detalj

botten att utjämna rvck iankaret som kan
uppstå när svall eller vågor träffar Din båt.
Många rycker att det är besvärligt att ha
denna kätringstump eftersom den är ganska

.rårhanrerlig orh lirL.krapar i friborden när
ankarer .kall ra. upp. En pla'r cller gummislang av lämplig dimension som träs över kättingen är lösniogeo på problemet.

pulpit som jag köpte förra året.
Monreringen är.yonctligen enkel då man
bara bchöver gora .er hål rorah för atr .lrta
fast deona akterpulpit. För andra atterpulpits,
Ingemar Lindgren. Vice ordföraode, ledamot
av Tekniska kommitt6n.

maj (mellan 12-14) och målgång på sön-

Karlskrona-Viggen

passade och

F;rursårningen är art geLoar.kikrer är

Vi beklagar att datum för SXK 24-timmarssegling som ingår i Viggenserien
saknade datum. Start lördagen den 28

ANKARKATTING...

Hur mår Din ankarkätting? I samband med
rånr'tnrngen ir der lirr giorr .r'r glömma

Till förra sommarens semestersegling hade jag
önskemål om atc komplettera min K-Viggs
utrustning med en akterpulpit. Snabbt kom
jag uoderfund med art Älbrn-Viggen' inre

Slutligen berättade Sture Wennerstrand från
Ioternarional lite om laget på (botten,) färgfronten. Bl a nämnde han en nyhet: InrerJux
709. Det är eo "extra Jjus och elasthk, blank
hJrdlr(k för ,åväl rrä som plast. Den .äg:
vara ytretst stark, och ska inte gulna- Kanske
ett alternativ för den som har missfärgade
eller fula fribord och funderar på lackering
med pigmentfärg.

24-timmars....

Akterpulpit till

Eftersom der var nägra är sen sist (1979)
pre\cnrerar vr ånyo en av re(eranernJ rnom
Viggenklubben.
Ingemar med familj började så smått med
att segla lånad Vigg en vecka på somrarna

under slurer r\ o0-rrler och därefter i egen
Vigg (nI ti) sedan 1976. Han har även varvat
med mororbåtsåkning samt jolle- och skidskosegling sen unga år och försöker nu lära sig
brädsegling.

Ingemar har varit ledamot av Tekniska
kommitt6n sedan 1978 och styrelseledamor
sedan 1979. Han kappseglar då och då och
uppskattar där mest spänningen och efter'
snacket.

När Ingemar inte seglar jobbar han med
elekrriska prylar på marinens fartyg.

hl a den,om A Viggen hrr. må'tr Du

RedaAtionen tacÅdr på li-Mrnds ldgnat

föt

de

göItr

'ex hål i båren tör varjc bcn Vid håltagning

för deo här ovan omskrivna akterpulpiten bör
Du se upp .å rrr håler inte hamoar mirr
skottet som skiljer det stora aktre utrymmer
r

från dom mindrc tofterna om styrbord och
babord
Bengt
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i ligg 2t8

Sjösä ttnmg...
Tänk på arr innan ni sjösärter eller går till
mastkran att kootrollera atr alla riggbultar,
verktyg, fall osv är i ordning. Då går det
och.midigarc. Ligger man i
myckcr
"nabbar.
en klubb där 60-;0 båtar skall i på en dag, blir
mao inte populär om mao strular..-.
Sän på spridarskydd och tejpa dessa. Der
fick jag erfara på KM:et. Spridarskydd fanns.
men låsriogen stod ut. det blev rill att sy om
en genua. Lite onödigt.....
Vi k.rn hara ön'ka en ly,kad sjö'Jrrrring
och ge två tips glöm inte dvvikan och lägg
iramp arr lörröja med...

Att utrusta båten....
ll lDen som har skaffat sig sin första
båt har säkerJigen sina funderingar over
vad som behövs ombord för en trevlig
och säker säsong.

De som varit inne i en tillbehörsaffär och sett utbudet och priserna får
snart känslan att här behövs en stor
plånbok. Vi ska försöka ge en vägledning vad som behövs till att börja med.
Vi behöver flytvästar till var och en. Köp
inte flyt/seglarvästar för en lägre kroppsvrkt. En trygg besättning seglar mycket
bättre och är man ovan är det dumt att
segla utan västar.

För navigeringen skaffar vi båtsport-

kort och två transportörer (trekantiga
graderade linjaler. Kostnad lillsammans
ca 200.-. Därtill behövs en kompass i
11

c/oOlovsson

VIGGENKLUBBEN
båten, En enklare kompass (t ex Silva
70 UN) kostar ca 350,-. En avancerad
skottkompass {Silva 1000} ca 650,-.
En kikare bör vi ha för att kunna se
prickar och skär. En marinkikare går att
få för ca 400.-. Det ar den urrusrning
som behövs för alt vi ska kunna navigera säkert. Vill vi sedan komplettera
väljer vi logg (fart- och distansmätare)
och en syftkompass. Den som seglar till
havs skaffar sig en radiopejl.
Fendrar (6 st) behövs för att skydda
båten mot skador vid bryggan. Ordentliga tampar till boj/brygga på 12-14 mm.
Dessa förser vi med fjädrar för alt minska rycken.
Ett ankare måsie vi ha för ati kunna
lägga till vid skär och öar. Ankartyp och
vikt har debatterats livligt, så med risk

för påhopp, tycker jag att plåttankare
på 10 kg med någon m kåtting och 40 m
lina i 12 mm räcker för normalt bruk.
Den som ligger långt ut i ytterskärgården och som tu ute i blåst bör välja ett
Danforth på 10-12 kg och 4-5 m kätting.
Många har två ankare - ett hua'udankare
och

ett "lunchankare".

Woll.rnar Yxkullsgata! 40I
116 50 STOCKHOLM
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o Nya medlemmar

.

Ari-HeikkiVikman..... Vanda, SF
163 Bengt Persson . . . . . . . . . Jönköping

840 Knut Karlsson.... . Hisings-Backa 1
900 Tommy Andersson... Uppl.-Väsby \
1128 Michael Anzengruber. . Vallentuna
1159 Dick Lövbrand......... Mariestad
I 186 HåkanBejnrm............ Tyresö

1303TommySteen............ Alvesta
1348 GunnarPåsse............. Billdal
VÄLKOMNA

TILL

(

VIGGENKLUBBEN!

o o önskas köpa o

o

Stormfock till Å-Vigg önskas köpa. Ring Kjeil
Nyl6n, Vigg 1284, Tel 0110-602 50 (arb),

0t10-143 10 (bosr).
Bomtält till Älbin-Vigg
Christer Berg, tel 018-31 57 61.

KÖP KLUBBENS vARoR
Tekniska Tips
eller styckpris

fi

Klubbvimpel

Förtöjningstampar bör vi ha gott om
och två linor om 20 m är en bra lösning.
Vad väljer man för material? 3-slagen
armerad polyesterull är både stark, lättarbetad och billig. En rulle 12 mm på 42
m får man för 180.-. Linan tål 2 ton.
Den finurlige ordnar en 'bryggtamp'
på ca 4 m med hakar i vardera ända. Då

slipper man ha ormbo på däck när man
ligger vid en gästbrygga.
Vi har nämt flytvästar, men vi be-

höver lite mer säkerhetsutrustning. I
första hand en brandsläckare. Därefter
väljer vi en livboj och nödsignaler. Det
slarvas en hel del med säkerhetsuLrustning.

Srrykmärken

Klubbdekaler
Klassregler

io beloppet på
kiubbens pg 40 73 0t 2 och ange namn,
adress och båtnummer samt vilken vara Du
Enklasr är det om Du särter

villha.

N"
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,rt

d"t t'tLrrg."," .-b-d .ch (

kan därmed segla tryggt om vi vet hur
vi handskas med vår utrustning. Tag
därför alltid tid att instruera familj och
gäster ombord hur t ex brandsläckaren
fungerar. Öva man-över-bord. Se till att
minst två ombord kan manövrera båten.
Då känns det mycket tryggare.

EEEEEgItr

