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nÄrrrmr:
Region-ombud Vänern, Harald Grad6n, har
relcfon 0501-150 93. (Det stod t''värr fel i

vB 4.83).
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Harald Akelsson
Hasselgaran 111lll
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Vi har fått en reaktion på "Visste Du.."
i VB 2-83. Gustaf Olofsson skriver att
han under sina dryga 30 år till sjöss hört
och brukat "disLansminut" och översänder kopior ur sjölexikon med denna term

angiven.

Stefao Eckardt
Hesselquistvägen 39
121 46 Johanneshov

Tfo 08 - t9 29 00

(

Svar: Observera att jag inte påstod att
distansminut år felaktigt, utan att det
inte ska (bör) användas. Ordet år enligt

källan (Båtnytt 1i2-83) ett "språkligt

missfoster".

För att förtydliga det hela tar vi lite
historia. Det fanns två mil, den engelska
och den tyska. En engelsk mil (nautical
mile 6.07? fot) översattes till 1.852 m.
Att sedan USA och England awundade

Rcgionalt
Sciling i Oslo-florden (del l)
Seglar-serie n: Spinnaker (del 3)
Tekniska sidan
Kappseglings-sida
\ i.ggetträffen 20 I 4
Insändare, Rabatter, Thermo 1700
Marknaden, Nya medlemmar

c/o

Sjömil? nautisk mil?
distansminut? mil?

!

, Från Bryggan Shepp O'ltoi

?,420 m). Dårför fanns i Sverige på 1700talet "små sjömil" (eng.) och "stora" (de

tyska).
1851 faststiiUde IHO (Intern. Hyd'
rographic Org.) att längden till sjöss är
nautiska mil. Tyskarna medgav i mitten
på 1800-talet den nya formen och i t ex
den tyska seglarkalendern 1884 står: I

Den tyska milen försvann för nästan
200 år sedan - så risken för missuppfattning torde vara liten. För att inte blanda
ihop milen på land och till sjöss, bör vi
bruka sjömil. När vi förkortar använder
vi förslagsvis nM. Men att distansminut

är 1.852 m är helt riktigt. Det bör inte
förkortas dm

(

:

decimeter).

Äntligen är båten i sjön. Sjösättningen är iu

Succ€n

mal sjökapten lärde mig det en gång. Det

Seemeile 1.852 m.

sjömil.

MEDIEMSVARVNING

rent av deo största händelsen på hela året. Nu
ffu vi nöjet art sätta segel och uppfolla alla
drömmar om friheten på sjön. Vissa faror
lurat, men den som iote har gått på grund
har nog inte heller fått se särskilt mycket. Det
gäller dock att välja rätt tillfälle oiir man går
på grund. Själv brukar jag göra det i låg fat,
när det inte går någon sjö. Vid hårdväder
blir jag både valsam och försiktig. Eo gam'

till 6.080 och därmed blev en m längre är
en annan historia. Tyska geografiska
milen (1/15-del av ekvatorgad eller drygt

Danskar och norrmän anvånder sömil ,
och finnarna merimaili. Dårför borde vi !
säga sjömil! När ämnet var på tapeten
under slutet av 1800'talet stod det i den
svenska litleraturen att: En disiansmi
nut är U60 grad eller 1.852 m och be
tecknas som en liten (eng.) eller vanlig q

Hej alla vänner i Viggen.

(r

kallas att ha respekt för sjön .
När man står på gmnd gället det först och
främsr ra drt lugnr. Sedan kan man ra sig av
gruodet med hjälp av kriingning, båtshake,
ankare, motor eller segel. Om vartnet är bad-

ban kan man hoppa i sjön och skiuta båten
av grundet. Glöm irite då att ha en lioa king
dig själv vars andra ände sitter fast i båten.
En stege e dyl är sedan en bra hjälp när det är
dags att ta sig ombord igen.

Ändra faror är rigghavetier. kollisioner.
eld och tjuvar. Mitt tips ät att vi inte skall
hjälpa rjuvarna och det gör vi biiit genom att

ta hem kikare, tadio och andra dyra

saker

efter avslutad segling.

Tidigare har 1a.g tärnnt att Viggarna hat
hafi för många skador. Därför kommer vi inte
att få ha vår specialpremie kvar eftet 1 juli

rullar vidare. Missa inte chansen att
vinna gtatis middag {ti! två personer på Vigg"
endageo i novembet 1983. Om så edordras
in,,lucieras åven logi hos någon i Viggenkiubbens styrelse.
Vad Du ska göra? Jo, triiffa nyblivoa ellcr
"gamla", ovetande Viggenägare, och genom
Ditt alltid lika föredömligt uevliga upPträdande och Din allra bästa svada övenyga
vederbörande orn, at! det är så gor som vansinne att inte vara medlem i Viggenklubben.
Nej, kanske ändå inte, men Du väljcr sj?ilv
orden, och argument finns att hämta ur
klubbens värvningsbroschyr, som tillsammans
med inbetalningskon kan rekvireras från styrelsen eller regionombuden.

TÄruNGSR.EGLER:
Den som väwat (eller den värvade) ska på in'
betalningstdongen ange: 'Värvad av . {narnn
+ båmr). Segrar gör den som under tidcn 15
maj - 15 septembe! värvat flest nya medlemmar. LYCKA TILL!
1983. Det finns dock hopp om att vi kan få
det 1984 igen.
Nu glömmer vi allt som är sorligt och
börjar SEGLA.
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SEILING

hos NBS 1 iuniu"r, Uteträff
den.l.juni har vi våreos sista tr?iff
Du

Ditt regionombud

Onsdagen

i Osloforden. Det kunne kanskje inspirere noen av
"Vestkustseglarna" til å fonsette forbi Kosteloarna, over gtensen til udandet, til nabo-

Vi vil gjeroe fonelle litt om seiling

:il::.t'*fflllil';|ffiä;f*H;åifjfjl
Narun*".

som har sin hamn i

"er^

sjottiii-

a., r,"-ro.
nrcroNneNösurnr.r, '*få;iffi*:tlffirå!1,,"'".
nva medlemmar.
allt
Pingsttriiff 2l - 22 mai i;n?l;*tfffH;:l'.t':l;.ll,l::
pingstafton den 21 maj kl 17.00 samlas vi
på Tjärö enligt skissen. På pingstafton tänkte
vi ha lite rrevlig samvaro mcd bl a Viggen'
På

med tilltugg ftir

shcrry för de vuxna och läsk
barncn. Vi byter också erfarenheter och tips
om vad rnan kao göra med sin Vigg och om

hamnar.

På pingstdagen scglar vi till en ny hamn
inte alldör långt bon.
Den här uiiffen är ett fönök för att prova
om det finns något intresse för denoa typ av
u?iffar. Man behövel inte vara med hela riden
hcller utan man kan utgå eller tillkomma senare. Vi passar kanal 13 nät vi kommel ihåg
varie hel dmme (l t00 som exempel).
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der og havoer uten for laog tilreise etappe.

Min kone Inger og barna Line, 6

Välkomoe!

Midsom martråff

I

Även i år vill vi se glada Viggenseglare i Skomakarviken på Lltdnaön (position NO Gällnö
och NV Stavsudda) som ligger mitt i inner'

Vestkysten.

Man
uenger sjokatt. Båtspoftkaftene er best, og
man må ha serie Ä og B som koster NOK 8J,'

skärgårCer.

Samliog kl 15 med Viggensherry och därefter kliis midsommarsrången och dansas ringlekar. Den som har bra dansmusik på kassettband tar gärna med det. likom den som har
något musikinstrument. På kvällen blir det
bl a tipsrunda.
Alla är hiäftligt välkornna och den som har
k^n i,nc Hans olovssoo tel 08-

pr serie. Hver serie har en plastlomme
Jeg synes boken "Kysten

sen

t;;vd.ruai"i

",t
början av augusri).

airp".ä*

1 vecka

I

Värmdö. Tel 08-84 42 33.

ut min Vigg or

1124 som

ligger nära Vaxholm. fung 716 58 38 eller
lo 08 82 (rsv.) lbr ytrerligare informarion.
Staffan Saderltall

(

vår" av ArveJohaner dcn beste. Den be-

I leden cr det en jernstang med en

plate på som peker hvor du skal seile. Disse
stårpå skjer, så seil icke fornaer (se fig).
Det blir hvert år satt opp flere toalctter,
soppelstativer (sopmajor) og fonoyningsbol-

st ev

Uthyres: K-Vigg, välutrustad uthyres hela
sommaren eller veckovis. Båten ligger vid

Uthyres: Jag hyr

i sjokanet.

(juli -

Liimnas: K-Viggen - fritidshus på ö med
bastu och fiske, 7 mil norr om Stockholm.
Tel o8-2t t3 24 Jtet H 19 .

til NOK 1!4,-

skiver leder og havner på en god måte og har
med lirt historie og upplysnlnger som gior
den til en undetholdene bok. mcn den må
leses sammen med sjokattene. Det cr en liten
forskjell i merking av skjer i tillegg til IÄLÄsystemet i Norge. Det er hva vi kallet faste
staker som er merket som en liten knappenål

BATBYTE M M (
önskas: I näheten av "Höga kusten"

for at de skal skade tauet.
Den trekker også båten ut fra landet igjcn
etter at barna har trukket båten inn til brygga
for å gå iland eller ombotd. Vi sover godt og
trygt ombord.

Det er normalt icke stor forskjell på hoy- og
lawann (ca 24 cm). Strommen er mest merkbar ved Drobalsundet, men vinden i Skagcrack kan oftc ha storc ionflytelsc på strommen enn måncn.

fsrst roen pmktiske opplysninger:

r***i*t**ri***r***
O
-

Den senkcr dreggtauet ned, slik at båtcr kan
gå tettere opp til båten vår uten at vi er rcddc

år,

Camilla, 4 år og jeg har i fem sommerferier
seilt med vår Viggen nr 1010 (N-2901) "Fatuhiva" fra Oslo til Sorlandskysten og svenske

tiTä:?:ot

Qpf

V

demonstrationer.

laodet Norge. Eller å leie/byttelåne båt så
mao få seilt i andre farvann, oppleve nye le-

På programmet

Dassar

I OSLO-FJORDEN

(

ter (dubbar), men regn icke med at det finnes
over alt. Ha med noen bergkiler. Den mest
brukte dreggcn (ankaret ö a) i Oslo-omddet
er "paraplydteggen" . Vi har en på 12 kg med
2 meter grov kjetting og tau (ankarlina ö a)
Vi bruker også er blylodd på 3 kg som vi
fester på dreggtauet med en karabin og som
vi firer ned J-4 meter langs tauct. Detre gir cn
god dempning av belastningen på dreggen og
gir en bedre vinkel mellom tauet og bunnen.

Den strgmmen som normalt gfu nordover
langs Vestkysren av Sverige, drciet av ved
Hvaletoyene, går ovc syd for lerder fit og
nedover vestsideo av Oslolorden mot Sorlandei.
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Vi fortröfiel ned Johan lVasterfall't artiåel
nAsra ,ttn rnel ocb då be*åtes bl 4 plaXel
sorn ör fil dtda ett betöa,

ÄRTIKELSERIEN DEL 3:

ska hissas i topp och beslås innan man trtirjar
skota med låbkotet och få spinnalcm aa fylla.
Om man skotar fullt innar fallct sincr fast och
spinnakern fyller. kao "hissaren" klämma sig

Nu sritter ui spinnaä,ern!

ordentligt.

seglet som gcr fancn och spiinningcn på uodanvind. Rän skön vållar dcn
inga stöne problem, och kiinslan niir det bär iväg på en slör iir obeskrivlig. Den måste
upplevas. Vi skall nu beräna vad man behöver och hur man gör.

Spinnakem

-

Förutom spinnakern behövs en spinnaketbom
(längd max 2940 mm), wå skot (ca 16 m var),

hanfot, Iift och nedhal. Hanfotcn ät till för
att bornmcn inte skall knäckas i hård viod.
IJften håller upp bommen och ocöalet hållcr
ne! dcn.

Liften går till ett block sorn sättcs i öglan

niin

masteru lantema. och ned. Det

?ir

cn ftir-

dcl att ha wå fall, crr rill genuan och ett till
spinnakem. Man kan då hisa med en ftirsegel
uppe.
Skoteo dtas

atatfot vant och mantåg dll var

sin block så långt akterut som möjligt.
Fallct, liftcn och ncöaler fJstcs vid/på mastco om båten inte har brnblock m m så aa dct
gär arr få alla linor rill sirtbrunn. vilket är det
bekvämaste.

'5kir*.t"
]'Btåsan'

\

,

"Ngt"*t'

Vi har nämnt att bommcn skall stå nästan 90'
mot vinden (relativa). Horneo skall stå lika
högt, det justeras med bommen (lift och ncdhal). På läns skall scglet vara bukigare och
i lätt vind vind likaså. Se på skissen ncdan,

l

den vänstta föreställer lätwind och den högra
hård vind, då seglet skall vara planare.

Bommen sänes på motsatt sida som man för
stoncglet och bommeo skall stå näst n 90' mot
vindeo (se lJ7indcx). Iovanskot ftdlas gaj) gfu
från spinnakerns ena skothom geoom ögat på
bommeos ände till ett block bona vid sinbrunnen och till wiochen. Lii skot går från andra skothomet till blockct vid sinbrunnen och
till gasten. Skotet behöver inte gå över winchen
dcls ftir att der inte tu någon stönc kraft {iir?in
det blfuer på. dels an gcnuaskoter reda-n siner
på den winchen. Gajeo diiremot blir dct sådant
drag iatt man inrc orkar hålla en ldngre srund1
redan vid 1-6 mis. Failet fisres ider kvarvaran-'
de fallhornet. Der dr en fördel om fallcr iir ftirsetr med cn lekerc.

Nu iir der fiirdigr art hisa om de fall, skot
och gaj iir kopplade och an bommen så på
plas vinkclrärt mor vinden och masren samr art(
lift och nedhal tu på plats. Spinnakem hissas
snabbt i skydd av genuao och oä den ?ir halvvägs uppc drar man litc i gajen så an blivandc
lovarthom oiirmar sig bomänden. Spinnakem
_

2. Lift

4.
6.
8.

Hanfot

5. Bom
7. Skot

Nedhal
Ga:J

Suggot

För att mowcrka lovgirighet på slör och lans

ltir man bommen niirmare föntaget. Vid hdvvind bör man inrc låta bommen trycka på förstagc[.

I
GIPP

mcd stor saonolikhet "timglas".

1. Fdt

och skot (se skiss).

SKOINING

Det finrx tre plaser att placera spinnakem vid (
hissning. Om man ?ir ovan ftireslfu från pulpiten i fören. Niir man fån lite mcr vana kan
spinnakem hisas fråo liirluckan undcr mantåg
och r:pp bakom genuan. Nii! man iir van hissar
man från sinbrunn balom storseglet. Varifrån ,
man än hissar bdr majl tänha på wå saker.
Dcr första är att mcd försegel uppc är der
lättarc att få upp spinnakctn utan trassel och
ingen risk att det viras runt förstagct. Det aodra är att packa ordentligt - annars blir det

I.

aa niir spinnakcm stickcr mot lä så faller Du
och vice versa. Ncr med bommen co bit och
skota hem i lä. För aa spinoakem ska bli läturc
an handskas med säner man "suggor" dll gaj
så

)

Om Du titrar på ornslaget VB l-81 och tänkcr
att det blåset lite mer. ca 4-l m/s. Sorn en
liten vägledning kan vi säga att den högra
båtcn (944) har sio bom för lågt, segler för
plaot. Vigg 811 har bommeo för högr (lähornet hänger) och Vigg 600 har bom och
scgel rätt. När lovafts "axelparti" börjar vika
drar spinnakern maximalt. Läskotet tas hem
lite och vecket försvinncr.

,)

BESÄTTNINGENS PLACERING
Pa läns i lärt vind skall tyngdcn föröver bl a
för att få bättre släpp i aktern. På slör/halvvind i hårdare väder skall besätrningeo akteröver. Sitter besärmingcn då föt långt fram
och spinnakcrn är för hård skotad kan det bli
eo uppskärning
Uppskärning har iag både råkat ut för och sctr
flera gånger med Viggu på kappscgling. Felet
är vanligwis fdr håft skorad spionaker.
Der andra ?ir pendling. vilkct inte dr vanligt med Viggen, men bör nämoas. När hela
båten med spinnaket b<irjar rulla från sida till
sida. Fclct iir att spionakem får röra sig ftir
mycket. Styr i ftiata hand in under spinnaketn,

Der finns wå sätt an gippa. den s k dip-gippen
glömmer vi, utan anviinder av korsgippen. Niir
man skall gippa faller man av till planläns och
ser till att båda spionakerhomen ia ungcfår lika
långt fram. Bommen losas från masten och
Iijr ut bommen till läskotet och trycker ner det i
bommens ögla. Nu går bommen från hom till
hotn. Nu losar man andra ändan av bommen
från gajen och fåsrer det i öglan på masren. Nu
är spinnakern klar och stonegler gippas och ny
kurs.

NEDTAGNING

Att ta

ner spinnakem utan an den blir blör iir
nog dct wårastc momentet. Man tiirjar med an
hisa genuan. Diircfter låtcr man "insarnlaren"
få tag i ldskotet och hornet på spinnakem. Nu
släpper man på gajen så atr spinnakcm åker ur
bakom genua och storseglet och "irsamlaren"
tar i län viod båda skothotncn. När han fåa tag
så losar man fdlet och släpper så snabbt som
"insamlaren" lyckas hiva in. Släpper man helt
ldr övrc delen bli blöt. I hå-tdare viod har man
bara lähomet och "trattar" spinnakcrn medan

fallct släpps.
H?t ffu det räcka fttr den h?ir gångcn och vi få.r
nog en hel del frågor om spinnakerseglingen.
Höt giirna av Et så skall vi besvara.

KLASSREGLERNA MARATONTABETT

Har Du godlsänt
snuffelås?

Den h&ir

Från och mcd den

ANNONSEN

I

Hösten '82 kom en debatt om klassreglerna och på årsmötet beslöts om bl a skot-

skenor. Bl a från Västkusten hördes lite
synpunkter.
Våren -83 har klassnåmnden haft ett
stort arbeta att räta ut alla frågetecken. En

januari 1983 gäller

skärpta

kav på fastlåsning

på båt

i

av utombordmotor under J0 hk (36,8 k!q) som tu monterad

kostar 150,-

sjön.

D v s om

man

lång lista har genomgåtts och vi presenterar nu vad som gäller:

vill ha ut

(

pengar på försäkingen, om motom trots allt
blir stulen.
Motorn måste antingen vara fastbultad på
båten, cller fastlåst mcd något av nedan
angivna läs:

Med den når Du över 600 båtägare.
Annonspriser: 1/1 (124X 178) 400,1/2 (124X88 eller 59X178) 200,1/4 (59X88 eller 124X44) 150,Bilagor går också bra. Tala med red.

Försäkringsfrågan
Det är Båtorganisationernas Försäkingskommitt6 som tillsammans med försä'l*ingsgivarna har bestämt att Viggen inte längre skall ha
en cnhetspremie. Det beror bl a på att Viggen numcra utgör mindrc än 1% av hela försäkdngsbeståndct och kao diidör inte längrc
ge tillräcklig riskspridning inom premiegrupPen.
Från början vat det ett slags försöksverksamhet när Viggen fick sin cnhetspremie Nu

skall denna

försöksverksamhet upphöra
Gunnar Tidner som bevai<ar våra inrressen i

denna fråga har motsatt sig dctta beslut.
Slutrcsultatet blev att frågan skall kunna tas
upp i 1984 års konrraltsfiirhandlingar igen
Vi får awakta och se vad som händer då
För atr dcr inte skall urppsrå några miss'
Qintånd meddelas att Internatiooal Assurans
endast sköter försäkingshanteriogen åt för-

säkingsgivarna. Det är alltså ingen id6 att
börja förhandla med dem.
La.rs

U

SEGEL
Angivna måtten är maxmått och det innebär att t ex toppgående hårdvindsgenua
är tillåten. Antal segel ombord är fritt. My'
larsegel o dyl är förbjudet. Rev i för- och
storsegel tillåtet. Boosters m m skall an'
ses som spinnaker.

Specialmotorlås: ASSA-Stenmans rödås
1479-82 komplererad med stuskild till-

Båt försedd med akterstagssträckare eller

invändig maststöttning får ej röra dessa
efter 5 min skott. K-Vigg med A-Viggens

Hänglås: Äbloy 3081 eller 3085, Anchor
800-1, samdiga med 11 mm hiirdad bygel.
Äldre lås med 8 mm h?Ldad bygel är alltså
inte längre godkända.

rigg skall följa A-Vigg segel.

UTRqSTNING
Båt skall vara utrustad med bl a kök, flyt-

Kätting: Gunnebo KL 100, KL 130, Orsa

våstar, batteri. ankare, brandslåcka.e.

J8L.

TILLBEHöR

och den ser ut

Pl

Bät

så

här för de 20 första bårarna

Namn

9

Hansson

5

24t Cadsson

4

10 l3t Tidner, G
11 948 Pdmer
12 1178

Eckardt

18

Longhi
Ahlboig
Betg

Tot

22154
1793r

264
251

r833r

2r9

'\1 433182

13222160
1,3 1,40157
11 1t114i
12202't40
ll 040130
7420108
10000100
110 2 83
82
7110
6011
68
55
t0l0
4200
54
1001
53
t0
t000
t000
i0
4001
43

2

4
2

13 662 LiLdnan 3
14 641 Betggjlen 4
1t 1165 Skoglund 1
16 284 Holmström 2
17 927 Nor6n 1
40

st I 2 3

Sås

1 i3 Lindgren 7
2 282 Tidoer, N 5
3 707 Lysell 7
4 60i Engdahl 6
5 534 tl7alter 5
6 439 ll(/alLnark 7
/ /ö )vensson )
8 1128

RIGG M M

sats.

Alla sponer med sjiilvaktning har en maratontabell där man samlar poäng från alla år. Re'
daktionen har sammanställt än tabell 1976-82
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Följande ändringar/tillbehör är tillåtna: 2våxlade vinschar, storskotsbalk, fall t sittbrunn, spinnakervinschar, kevlarskot och
kullagrade block.

VATTENTANKEN

PLACERING M M
Batteri, ankare, motor m m får inte flyttas
under kappsegling.

föna placeixgama.

Klassnämnden har som grundidä att man
inte ska behöva specialgrejor för att kapp-

Vi har blivit påminda om att vi glömt en rc-

Tekniska Kommitt6n kommer eventuellt att
utarbeta ettTekniskt Tips om deta.

Vem har inte upplevt att vattnet

i

båtens

vartcnrank har smakar liter misstänkt och när
man lyfr på in:pekrionsluckan funnir arr det
bildats små gröna alger eller vad det är som
ligger och simmar i botten på tanken?
Själv hu jag inte behövt uppleva det efter
att fåu en tips om att tills?itta en han (ca 2-3 cl)
ättikssprit till varje t0 liter ffirskvatteo jag

fyllt på tanken med.
För arr förebygga att det under vinrern
inte bildas någon gtogrund för dom här
gröna, obehagliga sakerna, sköljer jag tanken
en sista gång med vatten tillsatt med 0,5 dl
ärtikssprir per 10 liter vatten.
Berzgt

i

Vigg
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,
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segla och en båt helt standard skall ha
möjlighet att hävda sig. Därför är t ex riggreglerna hårda. Andringar som enbart är
avsedda för att höja båtens fart på kappsegling kan därför ifrågasåttas av klassnämnden. Det skall inte vara fördyrande
att kappsegla, men man får inte heller helt
stoppa den som vill utveckla/förbättra sin
utrustning.
Klassnämnden kan ge dispens till de
som har original storsegel, men inte försett masten med begränsningsmårken.
I ',I78

19 1120
20 1360
10
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VIGGENSERIEREGET
gel som gällt Viggenserien i många år.
Vid wå dagars seglingar gällcr endast lördagen i Viggenserien, undantag KM.
Kappseglingskommitt€n har också undan'

tagit Kräftköret från denna regel då den seglingen består av endast en segling på lördagen och en på söndagen.

Det innebär att när det gäller vegås höstregatta och Vikiogarnas lnbjudoingssegling
räknas endast tesultatct på lördagen och vid
lika tal giiller sisa scglingen ftit mu.
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vrccENTRliFFEN 2ot4 pÅ stnvos
Som vanligt kom en hel del medlemmar
och många med sina barn som fick uäffa sina
lekkamrater till eskadern. Programmet började med presentation av eskadrama och visa

Högarna där Bosse i eskadedcdningen har en
kusin.
Norra skärgåtdseskadem startar vid Tjockö på

ska här berätta kort om platserna som de

Grisslehamn. Beroende på väder och vind har
man möjlighet att välja Vaddö kanal på uppeller ncdväg. !ärden går vidare mot Vässarö(
och upp Lill Öregrund. dar eskadern vänder'
På nedvägen kommer man bl a till Arholma.
Nora eskadern omfattar 4 båtar, vilket gör
det möjligt att åka mera som man vill.
Varje eskader får sedan {iir sig meta detaljerade planer och vi hopp", konn" pr.r.nt.t"(
en mer exakt i sommatnumret, så att andra
medlemmar kanske kan träffa på eskadrarna.

olika eskadrarna kommer att besöka.
Viisterviks-eskadern kommer att träffas i
Ålö-fleden (N Nåttarö) och segla fötsta dagen
ner till St och la Bergö vid Tvären Nästa
etapp gåt ned till trakterna av Årkö. 3:e dagsetappen gåt förbi Hatstena net till Langholmen vid S Fångö. Liggedag. Och sen är der
meningcn att man skall vara nere vid Väster-

vik.
Eskaderledningen hal räknat med att man

inte kommer att ligga någon natt

i

själva
sraden, utan välia någon hamn uranför som
t ex Spårö. Färden hemåt går geriom Gränsö

kanal upp till Hasselö. Förbi Fyrudden till
trakterna av Finnö. Dät man räknat att vara

den I l:c.

Fätden går vidare över
måndagen
laxkoksholmarna - Dragets kanal och slutar
den 16:e vid Ålö. F n ät det 13 båtar med 46
pe$ooer (22 barn) som har anm?ilts sig till
den här eskadern.
Stidra skårgåtds-eskadem startar direkt därpå
från Ålo på söndagen och går 1:a dagen upp

2:a dagen med luochkrok till
Biskopsön har natthamn St Otmskär' Liggedag med bunkingsmöilighet i Solvik.
På torsdagen blir det besök på Bullerö och
ev Sandhamn innan Bockö/Iiikaö. 6:e dageo
går färden via Björkskär till St Nassa och
sista dagen till avslutningshamnen Träskö/
Storö. Till denna eskader har aomälts 8 båtar

till Hurldskär.

med 10-tal barn och 15 luxna. Långsta dagsetappeo är 18 (l) nM.
Om SöCra skärgårds-eskadern har fått god
möjlighet till egna utforskniogar, vad har då
inte Yttenkärgånds-eskadem .. Man har inte
planerat dag-för'dag, utan nämnt de platser
som skall besökas och tar dem beroende på
väder och vind. Bland de spänoande målen
kan nämnas Kallskär, Gillöga, Fredlarna, Vidinge, Rödlöga och ett specialprogam på Sv
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söndagen den 31:a

juli och går upp till

Varför heter hon........r

trollkarlen GANDALF från Tolkiens sagovärld ha haft nytta av en CONDOR?

Vårt nya regionombud i Vånein berättade
i sin presentation varför hans båt heter
HYBRIS. Det kom ett brev från skepp"
aren på Vigg 1241 dår han meddelade
att båten skuile heta KASSIOPEIA efter

MÅRRAI,I. FILIFJONKAN, MUMIN
och LILLA MY för mig i tanlarna till

sköldpaddan i Michael Endes bok Momo.

Jag började studera vår medlemsmatrikel. Aldrig tidigare har jag tänlt på så
mycket kulturhistoria det finns i den.
Är det månne en antik havsnymf som
inspirerat till namnet GALATEA? Var
inte NIKE grekernas motsvarighet till
romarnas VICTORIA (VIGGTORIA)?

Efter kaffepaus tog kappsegliogskommitt6n
vid och presenterade de olika deltävlingarna
med visning av banorna och tr?iffpunkter för
eftersnack. Meniogen är att t ex Ornö Runt_
deltagaroa skall fortsätta upp till pingstrräf'
fen vid Torkorna.
Efter presentationen kom svaren på vår
klasregler och seglingstegler. Frågoma g?illande
start vållande en del problem Vi fick i alla fall
3 st "vinoate" genom Gine Berggren, Thomas
Olovson och Torbiöm Gusta!'sson. De wå sistn?imnda tu nya medlemmar, vilket var glädjan-

!

då som Viggen seglar bäst för mig. Varför?
Jo, när det blåser mer ?in 10 m/sek får man
alltid vinden att räcka tili. Det är alltså vik-

...bör vi medlemmar fora på Styrbordssidlrl

vid förliken. När det kommer en hård by så
IALL AV och lova sedan försiktigt så att båteo inte ktänger. Orn du inte lyckas att hålla
båten upprätt, reva, byt genuao mot kryssfock, släck lite på skoten.....vad som helst,

.

KTUBBVIMPEL.

I

Varför heter hon AMIE, BAMBI,
CEJA, DAMIL, ELLEN, FRIDA OSV
osv?

Solreig i Soltind

mellan spridaren o,h däcket. Efrcrsom Viggenklubben är en riksorganisation föres vår
vimpel ovan båtklubbens eller egen kompe'
tensvimpel.
Vimpeln skaffar Du snarast hos Erika för
t0, , om Du inte vill "iagas" av medlemsvärvare.,,

båt och gasta på KM

Efter några timmars botaniserande i
denna fantasieggande värld kände jag
ait det fanns NO RETURN, jag måste
få veta vad som ligger bakom alla dessa
fantastiska namn på era båtar,

till sitt SAMARKAND?
Hjälper trollformen ABRAKADABRA när man fått en BACILL? Skulle

tigast ar få båren i bästa lage för maximal
fart. Bäsra lägcr är när båren står uppräri.
I förra numret fick vi veta alla nackdelar
med att kränga båteo mot lä. Alltså, segla båten utan att kräoga. Det går till så att storens
skotpunkt flyttas ner i lä, kicken sätts hårt och
mast- och bomlik sttäcks upp så att buken
inte blir för sror. Besättningen placeras i lo-

lars Ulne avslutade kvällen genom att pto'
pagera för uteuiiffen 1 juni och ft)r att låna u(

Taubes luta i bakgtunden.

Jag - och Viggenbladets övriga låsekrets
- väntar med spånning på Ditt brev!

Min favorirvind är hård byig halv vind. Det är

de.

När jag läser namn som HULDAS
KARiN, ELLINORE, NOCTURNE och
SOLOLA tycker jag mig höra Evert

Vem av våra skalder var det som skrev
"Resa AMANDA iag vill till aldrig skådade länder"? Har Vigg 458 nått fram

Segla ro/igare

ripslapp orh de flesta var du[riga på våra

Mumindalen.

Stor och fock skotas så att de nästan slår io

men kräng inte båten mot

lä.

Viss 123

Kommentat: Man får irTte g/ö/?2ma atl I aton
stående ta/at om ba/a ind. Jag sAz/le bellrc
uila :äga ttind aiter om trätt o.A då tu u flne

Nortb attrycÄer i
and go" ocb då menat
han att gå ned xågon grad och ldtta /ite på
&oten ocb fi en lejdl fartAnuff. Dertu ga//e/
iuet uld tpinu6ersegling då man öuertim
mar spinnaAern (bommen meru ai.teöter ocb

på preci

ud

sege/expertet?

e, trin2arliAel: "F/ou

/d

ate

*otad).

Nrir det gdller tind tfir ti// Aryss d// 1ag
pårtå att deN dr tl)drtom. Att falla i en by från

Aryu med er jolle garanlelat ba./! Max *nJttlat b!n förat, inna höjd.
Gererel/t lax figar ott i föria ba d ner
med slorsAotsuagnen i /d. I andra ldnd dcA
/ie på shotex ocb ttedje band Ärrsdnding.

År t'inden fi hård ocl btig dtt naL "ttlr
s/a/om" föreslh ett ret,i rlo$eg/et.
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70 Sverkcr Axelson

BengtHolmberg Äkersberga
Fnebyberg
Dag ttervall
1311 Stig-Olof Elmelind
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Thermo 1700

Till Salu

...

SITIBRUNNSKAPEII, fabriknytt t Albio.......1.t00,Viggen. ...
Tel. 08-766 l3 91

Da ltar uäl inte glömt att betalo
nzedlenzsaugiften för 1983. . . .
batteriet. En vecka klarar man sig på barteriet
1
utan uppladdning.

.

F d \Tallas-värmarna heter numera Thermo
och tillverkas i Kalmar. 1700 ät den som skall
ersätta gamla Ci(alles) 1400 och 1800.
Värmaren fungerar så att den tar

in frisk

luft utifrån, värmer upp den och blåser ut
den i båten. Avgaserna går ut genom skorstenen,
Brännaren går på lysforogen och alla kännare säger att det bör vara Esso Blå, för den
sotai inte. Förutom lysfotogen behövs ström
till fläkt och brännare. Hur mycket suöm forbrukas då? Vid sta.r 6 A och vid full effekt 0,7
A i timmeo, då är briinslefttrbrukningen något
under 0,2 l/h. Efter ca 5 min kan man gå ned

till halv effekt, då drar den 0,5 Ä och 0,1 I
lysfotogcn i timmen.
En utombordare på 6 hk laddar ca

) A per
rimme vid fullgas. Det innebät att om man
åker 2 timmar motor, räcker den "dosen" till
att köra värmaren i 4 timmar utan att ta på

VIGGENKLUBBEN
Medlemskort 1983-84
GÄLLERTO M APRIL 1984FÖR:

MBATT PASJOKORT
BOCKERmm
Viggenklubbens medlemmar får l0o/o (abatt

vid köp av nordiska sjökon,

Sjöfartsverkets

publikationer och svensk allmän bårlirreratut_

Detta får vi hos de som hjälpre oss med
samköper av båtsporrkonet förra året. nämligen Nautiska Magasinet AB på Skeppsbron
l0 i Stockholm.
Medlemsbeviset på sista sidan rnedtages
vid kop.

RABATTER.,.,

Viggenklubben har varit i kontakt med flera
företag ang rabatrer. men alla svar har ännu,
inre inkommir. En del f<iretag ska ordna r exl
samköp eller specialpriser för oss i Viggenklubben. Det innebär art vi lik höra av t ex
Andr6ns Bårtillbehör och Press & Son.
Vi kommer att ta den biten fortlöpande
och vädjar rill medlemmama an gynna rabattgivande och annonserande företag.
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