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Marknaden, nya medlemmar

Omsl:151116s.,446 N-G Niisson på Lidingö
Runr 1982.

--z

6-7

Arcikelserien del 4
Seiling i Osloflordcn
Pingstträffen
Matematik på sjön
Ritningar till Viggen, U-båtar

Resultatbörsen

98

c Från Bryggan Säepp O'ltoj

08-898588

...08-592900
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Bengt-Olov Ekström, Ploggatan 5m, 116 34
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Försäkringsfrågan är just nu lite trasslig. Vår
förra egna försäkring med egen tariff fick ett

hastigt slut i och med ar prisstoppet upphörde. Det blev också lite trassligt med Internationell Assurans som skötte hanteringcl av
frirsäkringarna. Slurer blev arr vi föste: in
bland alla andra 20m,-båtar och att denna
försäkring nu sköts av Svenska Sjö ÄB i Vaxholm.
Då SSF m fl förhaodlar med udändska försäkringsgivare låg det nära till hands art Viggenklubben skulle göra detsamma. Vi anser
att vära \tggar förcjänat att ha ett eget för-

säkringsprogram.
Två offertet hade styrelseo fått att ta ställning rill. Den ena accepterades så der inne.
bär att medlemmarna i Viggenklubben nu
har en helt egen försäking. Mer om detta på
annao plats i detta nummer.
Vad gäller segling tycker jag att fler skall
ta chansen att anmäla sig till vår gastbaok.
Den fungerar på bäsra särt för jag har själv
prövat den till Lidingö Runt. Fick C-O Carlson
i 245:an som skeppare och han är så rrivsam
att man gäma gör om det en gång till.
Till sist vill jag önska alla en riktigt skön
seglarsommar med allt det underbara som
hör till.
Lars U

Nästa flufilmer av VB
Redaktionen tar nu semester och sättel igång
med nr 8 omkriog den 2-3 augusti. vilkcr in'
nebär att tills dess hat Du möjlighet att vara
flitig med bidrag....
Numret beräknas komma ut omkring den

20:e augusti. Nr

!

börjar vi med den 24:e

augusti och kommer omking 19 seplember.
passa på att beklaga au f g nummet
blev ordentligt försenat (den var klar 8 maj)
Blixten förstörde nämligen datorn som vån
medlemsregister ligger i. Vi hoppas att våra

Vi vill

att det blev strul
för t ex Haoöbukts-regionen. Därföt rekommenderar vi att urlysning av triiffar/mörcn
görs minst 1-2 mån innan. Så om ni t ex skall
läsare har överseende trots

ha cn rräff i oktober. presentera datum i augustinumret (presstopp 3 aug). Detaljerna kan

ordoas

rill

septembernumret. Då får

ni ut

kallelsen i god tid.
Att det tar så lång

tid beror att vi eftet den
presstopp) ska sammanställa
material. sätta text och rubriker. Veckan efter
d v s runt J-4:e trycker vi, bilagor och etikettet ska fram, allt skall oer i ku;i'en och postas,
enligt tidsinnan det når Dig som läsare

2t:e (normalt

scheme

runt l5 - 18:e.

-

Tfn 08 - t9 29 00
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REGION VÄNERN:

Rc1loml

M

REGION HANOBI]KfiN:
Redaktionen beklagar verkligen den sena kal-

$au0e

lelsen rill pingst-träffen. Vi skickade ur iförväg ett trertiotal till de medlemmar vi fann i

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

vår marrikel Vad feler berodde på kan or
läsa på aonan plars. Vi hoppas art ni kan

Ulf Karlström

har för sig. Låt mig få berätta lite om
Vånerregionen,
Hårförleden - den 8 april " träffades ett
tiotal medlemmar framför allt från Marie

stadstlakten.
Vi såg en videofilm om segeltrimning
(distr Friska Viljor, Stocksund). Filmen
är mycket instruktiv och behandlar i tre

trösta er med detta sommarnummtr,..

Sarnöbubten

Philip Häkansson
Vinteryägen 9, 294 00 Sölvesborg
Tel. 0456-14? l1

REGIoN vÄsrKUSTEN:

avsnitt storsegel, lörsegel och spirunker.

Kappseglingskommitt6n har nu fått klart ett
vandringspris skänkr av Albin Marin i Srockholm. Men det får bli ständigt vandrande.
Pri'er ir ämnar som er\ärrning lör d.r erigr

gäma flera gånger. Den är ganska
massiv,
Se den

Fiffige Kjell Nyl6n från Lidköping hade
varit på båtmässa och visade några prylar
t ex ankarlina modell spinnspörulle, navigationshjälpmedel, termosmugg samt
roderkultshållare vilken skall gå att köpa
så småningom (utskick 5-83 ö a).

"förlorade" Älbin-hornet.
ITEGION VÄNERN:

tKo{r^a,t
Karl Gerdehag

Prel anm och förfrägfingar göt hos Harald
Grad6n, tel 0t01-1t0 93, eller Kjell Nyl€n,

TeI.0480-739 59

rel 05l0-14l 10. Derra gäller eskorrscglingen
(se sid 5).

Kalmarvägen 88. 381 00 Kalmar

CUäne,tn

RIGION STOCKHOLM:

llarald Graddn

kappsegling - i år "Pingstköret''.

Ett vandringspris är uppsatt för vårao

till sommaren. Efter mycket diskuterande bestämdes att regionen bör

Så över

anordna någon form av VM (Vänernmästerskap), Sjötorpsregattan ansågs
vara lämplig. Den utgör aUtså måsterskapssegling. Deltagande enligt LYS.
Övr data: Anm senast 2318 till Sjötorps
SS, Box 51, Sjötorp. Anm.avgift 50,- till
pg 66 38 53-0. Officiell resultatlista gäl-

egen

Furuvägen 3, 542 00 Mariestad

Tel.050t" 15093

cUaste,tås
Sven-Olov Friman

Barkro Bygata ?9E, ?25 90 Västeräs
Tel.02l-525 50

CVostbustan
Gunnar Malmberg
Floravägen ?C. 437 00 Lindome

Tel.03l'?6 1l

29

O,tcsul,d
Erik Palsund

Alggatan 2.18, 216 l:l \Ialmo
Tel.0{0.16 09 7il

Höstträff till siöss
20 - 2laugusti

När Du är vill ha konrakr med andra Viggar.
för t ex dela natthamn elier hälsa på, anropar
Du på kanal 13, klockan 22 min över hel timme.

Du ropar "Viggbåt xxxx från Viggbåt y
(ditr nr). Om ropet är allmänt: "Viggbåtar

-

NATTHAMN Ankomstdatum
Samling Mista Udde (Eken) (3/?), Kållbergsskaten - Lurö, eller vid ostlig vind
Stenstaka (4/7). Sandö - söder om Goviks

udde (5/?), Ämål (6/7), Svegön

Vingens hamn (8/7) via Sunnanå för

till

(?/?),

pro

Jarlehusudden (10-1U7),
Spikens fiskeläge - Eken (12l?), Lindö-

viantering
kroken

-

Brommö (14/7) där eskorten

upplöses.

Viggenseglaren som vål kånner

till

ovanstående område kan ju stålla upp
som ciceroner. De som inte deltager kan
ju möta upp ändå vid bryggan så vi får

träffas.
För gärna något igenkänningstecken,
helst Viggenklubbens vimpel eller aruran

klubbsymbol.
Vi får

se

hur det går...

.!lJonn0d $rnd6n

Vigg.S.glale

skör.dade

stofa tramsans:at

t

Sparbanksäpän!
Omseglingen av 1982 års SParbanl$cup sam-

lade omking 25 dek^g rc vate-v 4 Vigg

t

(Gustaf Olofsson som ledde originalseglingen
när den bröts kunde inte komma till stan)

naturligtvis.
Så något för alla som vill ha sällskap
under långseglingen utan att vilja binda
sig.

ning. Välkomnal

från Viggbåt..."

--4

ler. Viggenklubbens klassregler tillämpas

Lördagen den 20 augusti uäffas vj vid l7-tiden
i stora viken SV Ljuster<i. Den heter Norviken
och urmärb med q idjupriffra på S:a Ljusrcrös
vZtstsida söder om fren Saxaren.
Medtag gärna kr?iftor och gott humör. Vad
ev program skall innehålla {& bli en överask-

Radiokontakt med andra Vigg".

4-83 undrades över vad regionerna

(

Vi gör upp en rundtur i vilken man
deltager enl eget intresse och med relativt korta etapper. Man ansluter sig till
eller lämnar routen när man vill.
Dåligt våder kan självklart medföra
att någon natthamn eller delsträcka inhiberas. Likaså finns förstås dsken att
alls ingen deltagare finns på ett visst
ställe, men låt oss pröva åndå. Mötet
gjorde upp följande route:
Arrangemanget går under det mindre
pretentiösa namnet eskortsegling.

Seglingen gick i bra väder med vind mellan
4 och I m/s och Hanöbukten var inte alldör
gropig.
I klassen LYS lägre än 1,05. belade Viggarna de tre främsta platserna med Lars Ås6n i
J76 Vågspelet på t ia platsen. Lars Ås€n blev
även totalwåa i hela seglingen. Två i klassen
och totaltrea blev Lasse Berg i 1360 Lilla My,
slagen med 13 sekuoåer eftcr drygt 4 timmats
segling. Trea blev Viggen Vigti som oclså
blev totalfemma. Fyra bland Viggarna blev
Christer Jeppson i 89t Agrooe som oturligt
blev av med vioschhandtaget och därmed
hade det svån med skotningen. Banan var 18

sjömil.

I^M Bery

--5--
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ARTIKELSERIEN DEL

4:

.

Segelualet

i olika uindstyräor

Viggen är en masrhead-riggad bår och det
innebär arr förstaget går till masttoppen och
därmed får relativt stora försegel mot en 7/8dels riggad båt. Det innebär att man seglar
båten på försegler.
Viggeo böt anses som eo styv båt och som
vägledning presenterar vi ou ett segelföriogsprogmm:
0-5 m/s '

Väljer vi lättvindsgenua (om vi har - annars
standardgenua) och fullt storsegel. Lös skotoing och storskotsvagnen i lovan.
5-8 m/s
Vid !-6 m/s blir det fcir mycket med Genua I
(lätt) och vi byter till genua 2 (standardgenuan). Flyttar genuatravaren lite bakåt och
storskotsvagnen

till mitten.

8-10 m/s

Familjeseglareo tar 2-3 varv rev i storen. men
kappseglarna kör fullt ställ om de kan få storseglet tillräckligt planr. Man kao säga art om
båten kränger för mycket (över 21") och blir
lovgirig lönar det sig att reva. Genuatravaren
långt bak så at man öppnar akterliket på
genuan och storskotsvagnen i1ä.

l0-14 m/s
Vi tar ert par rev till och passar nedre lattan.
Famrljescglaren väljer nu fock L Vad :om ridigare sagrs om skotpunkrer gäller fortfarande. Vid hög/krabb sjö faller man av lite från
max krysskurs då Viggens bulliga förskepp
annars får båteo att stampa.
14-17

mls

När det blåser så här mycket bör man söka en
lämplig hamn. På vägen dit väijer vi fock 2
och mera revat i storsegler.

på arr öva revning och byte av försegel när der är 7'8 m /s, så art Du kan handgreppen nät det vetkligen gäller. Kan man
segla bakom en ö är der lämpligt an byta då.
Passa

Uppgifterna gäller vid kryss och med båt i bra
skick- Vid medvindssegel kan man ha mera
.egel då krafren inre blir lika 5161 $6rn vi ridigare har sagt är problemet i sig inte art bå,.i 1,.,,"r, .r,in bieffekterna deifar med sig:
lovgirighet. avdrift och tungstyrd Äveo om
mao har mer segel uppe är det inte alls säkert
arr der går 5nabbare - och framför allt inte
säkrar€. Vid allt arbete på däck (t ex segel-

(

skifrrl (krll flvrväqL vara påLagcn och helst en ,
säkerherrlina kopplad. An vända o(h bärg, r
en persoo i vattnet oär det blåser kräver god
segelkunskap..

..

REVNING
Viggarna är försedda med rullrev och revar
gör Du på följande sätt: 1 man går upp till
masten och letar fram rätt fall (storseglets)

och montetat bort kicktaljan. Rorsman går
upp på kryss och slackal sto$kotet så att seglet
fladdrar. Iallet släpps 3-4 dm långsamt, samtidigt som lorsman sträcker seglet bakåt och
vid masten passas att seglet inte knycklas
Fallet spänns med vinschen och fastsättes och
rorsman skotar hem. På K'Vigg och äldre ÄViggar har man en lös revnyckel - deo medtages

till sittbrunn.

BYTE AV FöRSECEL
I\
Arr byra för:egel är liLe svårare än arl reva Du
rar fram det nya seglet och lagger det till rätta
på lovartssidan och drar skotet genom trava-

ren och runt vioschen (lovart är ju ledigt)
Hakar loss de 2-3 nedre hakarna på befintligr segcl o,h hakar på det ny: Rorsman går (
långsamr upp ivind och Dtr lo'sar den nedersta haken och sätter dit den nya. När fallet
släpps hakar Du snabbt av de övre hakarna
(som Du tidigare inte nått) och byter fallet till
det nya seglet. Det gamla fastsärtes snabbt
och provisoriskt runt mantåget. Hissa det nya
seglet.

Den behagliga vindstyrkao 4'6 m/s är som
vi nämnt gränsen mellao genua I och ll. Obs
att genua I's fabrikat påverkar om vi ska byta
ou eller inte. T ex Albins lättvindsgenua tar
av för hårda vindar lblir jätrebuk i mirr'kada
sektion mot akterliket). En kraftig Geoua I
rål uran problem 6-: m/r. Skillnaden är arr i
Albin\ lärrvind(genua är der ltOg duk. i I €x
Segelmakarnas över 200g med mycket stärkeliduken. Därav den stora prisskillnaden.

se

SPINNAKERN
Vi presenterade spinnakern i nr 5-83. Du kan
åka spinnaker iganska friska vindar. Ven jag
vill då ge följande råd: Ordendig gajer (skot)
och gärna längre f(am och med suggor (se art).
Var farsiktig i halwind, annars brukar det gå

bra och dec bjuder på en hissnande upp'
levelse oär båten rusar fram nätmate 8 knop.
Själv lyckades jag med skrämma slag på min
gasr torh mig siäht när vi körde planskotat i

1t-18 m/s. Då blev det hinkvis med vatten
isirtbrunn. Men man lär sig väl av misstagen
och om sanningen skall fram var det felsökningen av sådana upplevelser som födde den
här anikclsericn. För art andm skall :lippa göra
samma misstag. Ätt segla in vatten i Viggen
är lätt då man gör fel (t ex för hårt skotat och
fel styrning), men rätt haodskad bör den tåla
nästan hur mycket som helst. Är riggen väl
ansatt och skot, fall m m i god koodition är
der en mycket bra hårdvindsbår. Och vi kan

framföra

ett tack till vår konstruktör

Per

'Brohällför en rrevlig bår.
BINDREV

nu sträckas och skothornets revlina tas sedan5e Tekoiska Tipr nr 2:lq När vr ändå ir inne
på vissa ändringar kan niimnas TT 2:16 med
sträckning av bomlik.
Observera att "hålen i seglet" iote är till
för arr sträcka seglet i. Det håller aldrig den
lilla förstärkningen, utan de är till för att ta
bort fladder och hängande duk, så spänn varsamt.

Brndrevs-.ystem kosrer ,a 100.-. Därrv är
hälften öljetter och förstärkning av seglet. Ca
I50.- för skena på bommen. som popnira:
fast. När ni väijer clamcleats, så ta de i aluminium De är my(kcr bärtre än dc .varra i
plast. Om man inte har någon tamp till revlina föreslås 6 mm försträ(k( Vad kostal vi
inte på våra båtar...
RTGGEN

Vi har i del I behandlat tiggen, men det skadar inte atr påpeka igen att det är stora påfrestningar på den då det blåser. Vant, stag
och vantskruvar ska vara i god kondition. Jag
aoser att lika viktigt som styrning och broms
på bilen är rigg och roder på segelbäten.

fi

2:11 behandlar maststötta och det är

klokt att ha en sådao i båten när det bötjat
at "Bralla ordenrligt". Den tekniska biten
hoppar vi över tills vidare.

Att segelvalet varierar en hel del har visett vid
t ex KM:et. Vår klassmästare har genua II och
full stor längre äo de flesta och de som väljer
fock och mindre rev brukar segla med mindre
krängning än de som väljer genua II och mer
rev. Givetvis varierar båtarnas stuvning, vikt
och besättningeos pJacering mellan olika bårar att man inte kan dra en säker slutsats.
Teoreuskt sett och som tillverkaren rekom'
meodemr är det vi ,nämnt.

Flera Viggenseglare har valt att ha bindrev i
storseglet. Fördelen är art seglet står mycket

Nu ska man nog skilja på kappsegling och fa-

bättre. går att plana och kicktaljao kan an-

att

väodas. Revningen är något srnidigare också.
Med bindrev gör man följande: Släpper på
fallet några dm och spänner halshoroet så att

mv, ker

revhålet kommer ner

till bommen. Fallet

miljesegling, varvid vi avslutar denna del med
säga: Eftersträvar man inte maximal fart
är det bärtre att ha mindre segelyta än föt

ska

"7
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sErLrNG

r osLo-ryoRDEN

nenfor Drobak fisker icke vi, men mange
gjor det.
Det er ikke tillan å gjore opp ild eller bål
i Norge om sommeren- Vi har aihid med en
Jiteo grill som er et fiot samliogspunkt for
hele familien
Solgangsbrisen (Sjobrisen) er også typisk i Oslo-

fra nord.
En liten beskrivelse av farvannet:

Folg med på sjokartet og seil med oss nordover fra SrromsLad. Errer å ha bunkrer bensin.
vann, T-sprit og andre kemikalier setter man
kurs nordover.
Sekken kan vere toff med stromsjo. Om
det blåser friskt fra SV, kan man gjore den
kort ved å gå inn syd for Sandö til Skjarhal-

den. Er vrret bra, er Tisler verdr et besök.
Det er bra havn på ostsiden.
Mellom Hvaleroyene legger man merke til
at vannet ef forurenset, Det er bare sand og
slam som elva Glomma forer med seg. En
aonen sak man noterer seg, er den tette hyttebebyggelsen med mange private brygger.

Mange områder er imidlertid kjopt opp av
kommunene og lagr ur som friområder som
alle kan benvcte. De er merket med gu)t i
sjokartet.

qkjrrhalden har burikker. men er ingen

ideell nattehavn med få gjesreplasser og fergeanlop.

Nrrliggende havner er på N. Lauer, men det
går ferge til moloen. S. Lauer inn i sundet ved
J'rallet og ankermerket. Holtekilen og Helle'

-8-

ha r fasre

boyer i bukta med ankermelkel.

kilen skal vrre gode. På n- Sandos vestside er
det flere fine naturhavner. Videre nord om
Hvaler er farvannet lite spennende.
Vi låg to dager på Lauer og ventet på at

Vi har ligget ved Furuholmens NV side oven'
for marinaen, men anbefalder den ikke. Vi

kulingen skulle loye. Da den endelig spaknet,
fikk vi en kjempe stromsjo i Lauersvcljen.
Men Viggen tok bolgene bra. Rett over Loperen
er Viker med molo. Leoger vest ligger Akeroy.

gjennom
sundet og se på båtet og bebyggelse. Vi går
alhid gjennom sundet ved Sandviken. Her ser
der rraogr ut . men man går som merkene viser mellom jernstangen og skjaret med hus
på. Vinden kommer gjerne friskt imot for vi
runder Smaustangen og lenser opp till Engelsviken.
Engelsviken har fin molo med gjesteplasser
inner:t. Vann og bensin Iår man innerrr i viken hvor det er fiskemottak og butikk like ved.

Her er havn på osurden innenior forning:florden. Den kommer fra sydvesr ved 12-13
tiden nåt soleo har varmet opp lendet og forsvinner ved 18-19 tiden. Den kan bli relativt
frisk, og om natten skjer det mocarte. Ved
3-4 tiden kommer den fra oord. De beste
nattehavnene er derfor beskyner mot vinder

sitt landsted her, og kongeskipet "Norge"

(De/ Z)

alltid

Der er tillar å liske i Oslollorden. Vi har
en fiskelina på slep når forholdene er rilstede.
Det er en lina 7-8 rode og gule gummi marker
med et blysenke (ca 2009) helt i enden. In-

preget av århundreskiftes overklasslandsteder
med private brygger. H M Kong Oiov V har

holmen med noen brygger og en del 'dubbar'.
Stedet er batnevennlig med sandstrender og
får på bete.
Mye av oya er fredet natureservat. Havnen
er noe utsact ved nordostlige vinder.

Ved dårlig

vrr

har også ligger under Suberget med fören
et tre i den bratte flellsiden.

Det er ihvertfall moro å seile

r

l

J,

har vi gått fra Akeroy og opp

Rundt Skjelo er det flere lune havner, men er

Skjelsbusundet. Asmalsund har vi ikke provet,
men 10 m uoder broen er målt ved hoyeste
hoyvann. så det skal holde. 10 m er dec også
under broen på SV siden av Kjoko. Det er
alltid spennende å seile under, og vi tar ned
seilene og går sakte for motor. men det er alltid god klaring.

Vi har

til

rkke ligger

i

odelagt av hytter med private brygger.
Evjesund er den nermeste nattehavnen
notd fot Larkollen. Den er lun.

Videre nordover må vi vestenfor Jeloen. Se
opp for fergene mellom Horten og Moss. De
viker ikke for lystbåtet. Når vi nevner Horten,

Papperhavn. men inn i
Pappero er en perle

lorden på Seilo nord for

av en havo kah "Fredagshullet". Det finns
flere gode ankringsplasser mellom småoyene
også. For en frisk sydvesrlig solgangsbris slorer

ftr og går indre
led nordover.
Leden opp tll Slevikdilen er fio. Vi har ligget
på vestsiden av bukten fra 9-tallet og sydover.
Her er en dcl dubbar.
vi over Leire mor Strsmtangen

Misingen har en liten havn med innseiling
fra ost med over ett merker. Mye av ova er natufreservat.

Hanks er seilerelitens morested

(1.Jorges Sand-

hamn), med kro og dyre gjesteplasser rett overfor Vikene. Herifra starter mange srore regar-

taer. Hankosundet har lite å gi for oss turseilere som onsker en billig rur. Sunder er

I

t Jt

som har gjesteplasser. marinmuseum og marina, må vi også nevne Asgårdstrand som er
en liteo idyll hvor Edvard Munch bodde og
malte flere av sine mest kjente malerier. Bruk
nordre havn. Ingen fiskebåter er hjemmehorende i Åsgårdstrand. så vi har ligget ved
fiskebryggeo.
Nord på Jeloen er vesrsiden av Vittingbukten eo mulig havn, meo Son er verdt et
besok. Her er garnmel fin arkitekrur og mange
kunstnere har slått seg ned her.

Oslo!orden videre er lite spennende inntil vi
kommer tilDrsbaksundet. Denne preges av
Jet6en og Håoya. Jet€eo eren kurstgjon grund
som tvinger alle store båter å gå ost for Håoya. Detter var av stor betydning i gamle dager
da fortet på Kaholmen kunne samle sine kanoner mot fientlige fanoyer i det trange sun-

det. Det er laget en åpniog ijet6en rett syd
for Kaholmen, merket med to staker. Det går
også å gå over S Jet6en helt intil Slotret på
vestsiden ved en liten stenmolo med en gul
lampe på.
Drabakundet er preget av Håoya som med
sio store hoyde lager vanskelige vindforhold.
Det er ikle uvanlig å se båter for samme halser

med motsatt kurs. Her er tratt-fenomener
som forsterker vinden og her er lä. Sammen
med strommen blir Drobaksundet en spen'
nende seiling.

Ierdeneilasen, som er den reggataen i Norge
med flest deltagere (ca 1.000 båter), blir ofte
avgjort på vei ut Drobaksundet. Her er også
flere gode havner. I weelendene er disse godr
besskte, men i industrsemestetn er som regel
hele Oslos lystbåtsflåte ute og seiler nedover
svenske Lysten ellet Sodandskysten (norske
kysten). Da er det god plass i Sandspollen
som er den storste weekendhavneo. Bjomehubukta på NV siden av Håoya er også en god
havn. (Husk som regel er det nordlige natte-

vinder).
Videre opp Oslolorden er det noeo få
havner og marinaer på vestsiden av fiotden.
Oslo har en gjestehavo ved "Kongen". Den
er ikke stor. Eokelte båthavner, marinaer og
foteninger har noen gjesteplasser og ledige
bryggeplasser i ferietiden. Det går jo an å
sporre, marr kan jo språket.

Det går ferger til de fleste oyene i Indrc
Oslofiord. På disse ayene er det flere fioe
havoer. I Vestjorden (oordvestsiden av Oslofjorden) er det mange muligheter..
Oslo har mye å gi turistene. Jeg bare nevner
Sjofartsmuseet på Bygdoy, Vikingskipene og
Folkemuseet samme sted. Holmenkollhopper
med Skimu<eet. Frognersercren hvor vi spiser
eplekake med vispgrädde (ö a), Tryvannsrår-

ner hvor mrn ne:ten kan <e

rill

Sverige.

Munchmuseet og Nasjonalgalleriet, Frogner,
badet med lang rutchkaoa, Vigelandsparken
og Akershus Slott.

GOD TUR

Jolan Warerfal/
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PTNGSTTRIiFFEN pÅ
SMHI lovade fint pingswäder. Då är det väl
bara att lita på dem. Meo fredagsförmiddagen strömmar rcgner oer, det är vindstilla och
igenmulet. Ingen ljusniog. Men se där vid
l4-tideo börjar det blåsa, molnen lättar. Då
får vi

fint vädet till starten i em.

Väl ute på Baggen blåser en jämn fin SV.
På ett enda slag når vi Napoleonviken som får
bli vårt första etappmåI. Vinden står sej även
lördag morgon. Mcd isnirr 5 knop går vi mor
Torkorna. målet för träffen. En fin ö, men
god natthamn för Viggenbåtar??

Vid 3-riden börjar de första båtarna dyka
upp. Vinden har vänt mot syd - sydost och
stryker över viken vilket gör ankingen något
besvärlig. Vi får dock in 7 båtar däribland 2
jätreviggar. Sedan blir det lite problem. De
som kommo senare föredrog art sranna på öns

norrsida. Vid rådande vind gick det ju bra.
Vid l7-tiden var der dags för Sherry på berget
i strålande sol. Tolv båtar hade hunnit komma. Innao kvälleo blevo vi 17 båtar.
Vi hunno med eo genomgång av kappseglingeo dagen därpå dll vilken 11 Viggar +

romoRNA

Matematik på sjön....

1Jätrevigg anmälde sej. En av Järrevjggarna
fick blistartfartyg.

Med klocka, logg, sjökort (avstand) kan
vi beräkna fart, tid och avstånd enhelt
om vi kan några formler.

Det blåsre SO 8- lO m/s. Sranen blev synnerligen oiämn men sköo för alla ovana! Vid
sådana starter, sraftar vi gärna vid varenda
kappseglinglll Vi kommo

i

Vi vel aLL den mekaniska loggen visar
för lite eUer inte alls i liitta vindar. Den
elektroniska loggen är k inslig för fukt och
elstörningar. DeL kan faslna nagot i gi-

väg en och en

utan trängsel på sta{rlinjen! Det blev en ungdomsbåt. vars skeppare hoppar över rill några

varen. Vi måste därmed kunna navigera
säkert utan loggen, Och vi vet att loggen
visar för lite vid liins. Den visar näIr igen
sträckan genom vattnet och inte sträckan
över grund. Det innebär att i lättvind kan
vi få fel upp till 507o.
Dårför är det viktigt att kånna till hur
mycket fel loggen visar, både på läns och
kryss. Vi giir en Iiten tabell vid olika vindst''rkor och farter.
Avstand och fart ges från samma givare och diirmed blir båda felaktiga. För att
mäta felet, tar vi avstandet mellan Lvå öar
som vi passerar och jämför med det avstand Ioggen visar. Fartfelet far vi fram
genom att räkna loggat avstand : tid (h)
: loggad fart och råknar ut skillnaden
mot verkligt avstånd : tid (h) : verklig
fart. Enligt tester brukar de flesta loggar
visa för lite upp till 4 knop och fdr mycket

mer ovana, som rod täten. Även kvinnliga
rorsmän skymtade bland de tävlande_ Den
ojämna srarten till tro$ blev det en jämn
kamp mellan försra och sista båt. Vid måler
hade en utav våra f d ordförande, Arne
Arvidsson, infunnit sej, för att klocka av de
tävlaode. Både skeppare och gastar på samtliga båtar fiogo priser. Der finaste fick sista
man - en flaska som såg stark ut. Så akta er för
art bli försr. Efter ptisutdelningen blev det
qvän snabbt uppbrott. Fesren var slut. Måoga
hade väl också lång väg hem och väderutsikterna blevo lite tveksamma. Kappseglings-

kommitt6n skall ha tack för en mycket förnämlig bana och god organisatioo.
En Aappteg/are

KM
27-28 t8
Klassmäster.lkapet för Viggen arr
av \WKSS. Ovriga klasser: Avance
36, NF, Albin 79,Int 5 och lYS.

Anm 0764-372 12 (kväll). Utgår
15 I 8 . VL Claes Hultberg tar emor
anm rill 8 / 8 och ger upplysn ingar
om regattamiddag m m.
.. Claes når Du på 0764-370 48.
Ar Du villig låna ut din båt och ev
gasta på egen båt kontakta Claes.
-- 10 -

Pingstköret
Åv de 13 Viggar som deltog

i

över 6 knop.
Den exakta farten är oltast av minöe
betydelse. Gör vi 5,1 knop och loggen visar 5,3 spelar det normalt ingen skirre roll
om vi inte räknar på längre avstånd,
Däremol om loggen visar l0 nM när vi
seglat 9 nM kan innebära att vi girar rakt
på ett grund, niir vi tror att vi bar rundat

pingstträffen

ställde I I upp i Piogstköret. Dessutom deltog

med 16 minuters handikapp enl LYS, Stig
Oberg i sio Comfort 30.
I frisk vind awerkades Köret på 2 och halv"

timme. Der skillde miodre än lo minurer
mellao l:a och sista båt i måI. vilket måste
betecknas som fantastiskt, då på grund av
någon missuppfartning skillde årra minurer
mellao första och sista båt i starten...
BG 86'

(

med god marginal.
Pröva någon gång att segla

"blint"

- en

sitter nere i ruffen och ger kursen i grad-

tal, och sträckan (eller tiden) till en som
sty,r båten på order", En nyttig öv'ning
när man är ute i mörker eller dimlna!

Exempel vi har 9,2 nM kvar

till

en

fyr

och vill veta när vi bör vara där, Loggen

visar på 4 knop.

Vi räknar

9,2:4=2,3.
är vi alla
överens om, men 'trean' är inte 30 min
utan 30/100-dels timme, vi måste omforma talet till 60-dels timme (minuter). Med
miniräknaren blir det 60X3= l8 min.
Vår fyr ska vi nå efter 2 h 18 min. Men
det förutsätter att vi håller en jåmn fart

Att'tvåan' innebär två timmar

på 4 knop. Sjunker farten kommer det
att ta länge tid.
Sträckan
Når vi seglar kan

vi mäta på sjökortet
avståndet mellan två öar som vi ska
passera och jämföra med loggen. Den
matematiska formeln att få fram vår
sträcka är:

Fdt

X Tid (min) ; 6n = 114

Exempel: Vi seglar i genomsnitt 4,5 lglop

30 min (:135) | 60
sträckan vi har åkt.

i

=

2,25 nM, det är

Fart
Känner man inte

till farten får man fram

den genom:

nM : Tid (h) = Fart

Exempel: Vi har seglat 7,2 nM på t h 28
min. Vi tar 7,2 : f ,46 (!) = 4,9 knop. Obs
att 28 min blir 0,46 timmar. Det får vi
fram med att råkna "min : 60". Har vi
inte en miniräknare ombord får vi fram
minuter till delar timmar med följande:

1:0.0166
10=0,166
25:0,4t6
40=0,666
55:0,916

2=0,033
15:0,250
30=0,500
45:0,75O

5=0,083

20:0,333
35=0,583

50:0,833

60= 1,000

Våra 28 min blev 30-2 (0,5-0,033) blir
0,467. Den exakta farten är 4,907 knop.

TID
Vill vi veta hur lång tid det tar att nå ett
mål använder vi formeln:

nM : Fart = Tid

(h)

- 1l
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VARA OBJTJDNA

Ritningar

BESOKARE...

Tekniska kommitr6n påminner om att Vigg-

Sveriges långa kust besök alltmer av frammande makt (er) som kan utnyttja vår kust för sioa

ubårar under kigstid.
Mao vill <kafta.rg inlotmrtion om mincling
m m. Nu uppmanas allmänbeten att hålla ett
vakande öga. En suenA ubät hat vän riksvapen
högt på rorner (blå ring med gula konor) samt
en bokstavskombinatioo t ex Shä (Sjöh?isten).

En ubåt (normal) är 50'70 m lång och behöver ett djup av minst 6 m (i ytläge). Därför
är det mycker svårt att upptäcka en ubåt. Ocb
man visar'"normalt" bara periskop och soorkel
under en kon tid. Der finns ca 100 ubåtar i
Ösrenjöo, 30% NATO och 70olo Östblocket.

Rävarnas race

Viggen

)-6 m/s SO och byig.
Själv hade jag hyrt ut båten till Hammarbyhöjdens Scoutkår och tränade på lördagen
med 245 (Carl-Olofoch Bosse). De fick sedan
ta min båtplats över natten.

Karlskrona-Viggen
20567

3 Lrnlet

205674 Ioredning
205681 Segelritning
200130

20t6818 Specialsegel

Några timmar innan start träffades oågra av
Viggarna vid kajeo och passa på att ä.a och
snacka med d.e aodtt. 241 hade raggat upp
förstärkniog i Lars och Anders Ulne. Vi kunde
se lF-klasseos kalabalik-artade start med krock
och tjuvstarter innan det var vår tur.
Vi valde genua I orh räkoadc med att vr
på fyra skulle burka upp båten. Starten var
snäll och 707 lady Millan och en båt till 'fick'
göra babordsstart. De hano smira föta fältet.
Sjalva valde vi styrbord i lä av hela fältet och
missade linjen med ca 15 sek enligr vår egen
tidtagning i land. Väntade på lyftet och tog
sedan täten efter wå slag.
Då babordsbogen i början lyfte var det
taktiskt lätt att segla och vi fick en ordentlig

304086 Segelprofi I (klich6ritning)
107470 Segelmärke och nummer
20t616 Mast och bom
20t79i Löpande rigg
205794 Riggritning
304123 Rigglista. Stående rigg
t0-44 Däck
005840 Skrov

Albin-Viggen
2'1910083 Segelritning
1r t05 t 4 Linjet itoing
2-3950082 Inredning
2 -

2-

)q50072 Durk. 'panr. srringcrs. målning

Ritningarna kosrar 20 Kr/st och beställes
enklast genom att beloppet insättes på Vigg-

Der är viktigt att varje ia.kttagelse som kan uppfattas som en främmande ubåt rapponeras. Ser
Du en kon radiomast och rör som ger svall eller
våg. Luftbubblor eller oliefläckar ringer Du till

ledning till Mölna och Brevik. Vi hoppades
att få behålla den halva Askrike!ärden, men
så blev det inte.
Efter Gåshaga kom I 18) Libella med Claes
Hulrberg och läcrmö (1) oLh tuffadc om i
halwinden. För iite koll på seglen och för
mycket bakåt. Vår luffning fick inte stopp på
dem. Upp med spinnakern och i kapp. Då
fastnade vi två i ert vindhål. 707 Lady Millan
gick fötbi med skiciligt skött spinnaker. 53

enkiubbeos postgirok onto 40 7 3 0t-2.
Ange önsk;dc rirningar på ralongen. Ävcn
andra ritningar kan i vissa fall erhållas från
Tekniska kommitt6n. Tala i så fall med Ingemar Lindgren.

Marinens sjöbevalcniogscentraler- Västkusten:

011-290081, Malmö; 040-11i ttt, Karlskooa:
045t-10 000, Gotland: 0498-490 60. Ostkusten: 0750-4tt 64. olto'455 6) och Norrlandskusten: 0611-10t 00.
Med uodantag av ubår "\{117" som gick på
grund utanför Karlskrona. har aldrig någon
ubår rngen.tanr r världen ragit' på har glrning
med fasatällande av nationalitet En "möjlig
ubåt" är an alla teckeo rvder på ubåt men uppgifterna är ofullständiga eller efrcr analvs delvis
motstridiga.

-- 12
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Treu/ig sonznznr
önsäas a//a aa

Styrelse och redaktion

-

Viggar kom till start i årets första
kappsegling iViggenserien - Lidingö Runt.
Det är lika många som föra åtet och liksom
då bra väder med.ol och vind. Ci*ningsvis

!tr13

enklubben har ert mindre rirning'rrkiv dver
.åväl Karlsktona-com Albin-Viggen. Vi..a av
dessa ritningar är ljuskopierbara och kan i kopi" leverera. trll medlemmar. nämligeo:

(

Shalom och 245 Foftuna kom fram och vi fyra

fick bilda klunga och jaga den bortåkande
Iolke Lysell.
Straxt bakom blev det en ny klunga med
bl a 446 Mia. )34 Happy Girl och 1124 med
Staffan Söderhäll. Hela tiden vakade vi 471
Lunsen snett bakom in vid Lidingölandet
Medan 707 forsade fram ostört. fightades
vi andra om täten i klungan och länge såg det

TIDINGO RUNT
ur som 1181 skulle ta oss andra. Ingemar och
Carl-Olofvalde innerspår, vi stod på en stund
ti)l med spinnakern och då trodde vi att saken
var klar om vi tog 118t. Det gjorde vi, men
Ingemar lyfte förbi Tranholmsgrundet och vi
låg inte upp på vår styrbordsbog. 24t Fortuna
hade ingen fotuna i år heller, i målfighten
gick genuafallet av. 446 Mia klarade 6:e plats
i hård fight mot P-O !0alter i t34 och Bertil
Svensson i 471. Claes Lundberg i 692 - enda
båt anmäld utan spinoaker hade otur med att
det var SO vind och kom på mellaohand.
Folke Lysell fick darmed äveo i år skotret
och vi får bara grarulera. Ingemar Lindgren
visade också att vi unga grabbar inte ska sticka

upp.
Hur gick det då för övriga Viggenllubbarel
I Comfoft .1o-klassen kom T9Johanna II på en
3:e plats, slagen med en halvminut. Dät stattade 8 båtar. Samtidigt startade Scampi. Men
Arne Ärvidsson som länge låg bredvid Stig
Öberg, fick tyvar bryta.
I Balladklassen med drygt 20 båtar kom
Guonar Tidner på 13:e plats (3:a 1982) efter
en smärre rncrdenr. Or h i der verkliga geringboet - Express - med över 70 båtar kom 782
med Bröderna \Tallmark på ,1:a plats. Vår
segelmalare Larsvall tjuvade och hann "bara"
att köra om 66 båtar till en 6:e plats.
I år körde bästa Vigg på ett snitt av 4.38

knop {4.0- knop

1q82). VL- jlTSFkut

Ornö Runt

Årets andra kappsegling som ingår i Viggcnserien - Ornö Runr - gick av srapeln pingsraftoo. Vi har ännu inte fått den slutliga

ställningen. 4 Viggar ställde upp i en LYS"
klass och första Vigg kom mnt 28:e plats.
Resultatet (prel) kan Du se iResuhatBörsen.

Höstens segliflgar
Siisongen

hu börjar bra med hinilh

niirmare

l0

Vigger på kappseglingsbaoorna. Vi hoppas
på lika god uppslutning tillhöstens segliogar.

-. 13
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Försäkringsfrågan Märken och nålar
Nu har vi en helt

egeo försäking som bara
gäller för medlemmai i Viggenklubben. I fonsärningen behöver vi inte mer låta andra förhandla för

oss.

Den nya försäkringen har n?istao semma villkor som den föna med vissa förbänringar t ex:
Försäkingsbeloppet för personliga effekter

är höjt från

-

2.500, till 6.000,-

(obs

undantag pengar, smycken m m)
Självrisken för brand, stöld m m ligger
kvar vid 500,- (gamla förs. 700,-)
Vi får lägre premie: 214.- med förarbevis och 275. utan förarbevis.

På en punkt är vår fcjrräkring .ämre. oämligen:
Självrisken vid sjöskada är alhid 3% eller
- ca
1.200, . I den gamla försäkringen var
den I o/o 1:a årer, 2o/o 2:aäretoch lc/o det
J:e året om man var skadefri. Dock var
alltid den lägsta självrisken 700,
Meningen med derta sysrem :ir aft självrisken
skal) vara låg för skador som inte beror på
rorsman och högre för skador som rorsman
svarar för.
Kott sagt, försök att inte gå på bryggor,
grund och varandra. Tänk också på era förtöjningar, de skall hålla för storm.
OBS försäkringen är beloppslös dvs oavsett
vilket värde du anger så är försäkringsbeloppet = marknadsvärdetFörsäkringsbolaget heter UÄP och är ett av
Europas störsra och har eger kontor i Stockholm. Dit skall eventuella skador anmdlas.
Alla medlemmar skall ha fån aosökan och

villkor ibrevlådan.
När den gamia försäkringen förfaller är
der bara art skicka in ansökan på den nya och
berala premieo. Spar vil)koren de kan trots
allt komma till användning.
Ju fler som tar deona försäkring desro
bättre villkor kan vi få i framtiden.

Vid senaste styrelsemötet kunde gladjande nog

Textilmärker. som presenrerades i\B 1-83,
i diameter. och kommer att kosta
20,-/st. Nålmärker;ir likadanr som det som
tillverkar. cn gång tidigare. d v s der urgörr av
Viggen-symbolen (segelmärket) och tillverkas i

så

Erika i början av juli. Vi återkommer med
besked, men det är möjligt at "djungeltelegrafen'' hinner före.

I
2
3

Carcla ingen friimting...

har en rrrevlig orh dukrigr arrirr. Arr ri ger
våra medlemmar tips om hur de skall segla,
reparera, hantera osv sin båt anses tydligen
inte så något unikt, trots att vi är enastående
ndr der gällcr informarion rill medlemmarna.
Tydlrgen :kall vi ha anrrngcn bårar ä la
Midnight Sun. åka SM eller ha attribut som
tilltalar manliga redakrioner för att få oågon
offeodigher åt vår verksamher. Särskilt när
debatten om båakatt / lyxbåtar blossat upp
kan väl inte bårpressen undvika att det finos
dussinbåtar för vanligt folk som t ex Viggen

4

514 P-O Walter

8t8
86t

-10

Roger Spångberg
Bo Göranssoo

I
2
3

4

86t

Bo Göransson

-17
-14 30)

1165 Thorbjörn Gustafsson
S 70 Stig Öberg (Comfort

t

646 Anders
t

Åhlander
-11
Mårten Nyblom

9 1120 Kerstin

22a

J-E

14

-24
Thorell

A,t'],betg

l1 659 Erika Hummerhielm
-18
12 319 Jarl Munkcstam

-16

t2

-13

så

häl

1 24i

52" i 6.1 knop, lönar det sig att gå 48",
om inte farten sjunker mer ån 1 knop!
Blåser det lätt ska man hålla så hög
fart som möjligt. En knops fartskillnad
5 till 6 är l7 Vo , men en knop mellan

C-O Carlsson (2 seglingar)

2 116t Thorbjörn Gustafsson (2)
3 86t Bo Götansson (2\
-41

Midsommartrdffefl...
...forfaraode gäller: Det bästa sätret att försäkra sig om en trevlig midsommar är att fira
den tillsammans med Viggenklubben vid lådnafladen. Planerade aktiviteter:

VIGGENSERIEN
lite då resultat
Stallning för "halvtid" haltar -11
från 24-timmars inte är klart. Där startade i
alla fall 9 Viggar och vad vi känner till bör
-10 som 1:a ligga
oog eo gissniog på Lars Ulne
bra till. Ställningen i topp ser ut för oäftarande

DeL innebär ca 30-35' från relativa vinden. När vi räknar våra slag på sjökortet
kan vi räkna med 45', då detta är enkelt
tal att arbeta med.

2 och1 ät 33Vo.

-15

(

blir skillnaden mellan dessa två och den
riktning vi ser på vår vindex.
Vi bör kunna kryssa runt 45' fuån
den verkliga vinden, därtill 2-3" avdrift.

-21

24 Björn Paulson

8

(10

1l

TYS

Uloe

6 1201 Margarera
7

fart och relativ vind. Verklig vind är den
faktiska vinden som blåser, fartvinden
är den som blåser i pannan"'åker vi
motorcykel i medvind blåser det inte i
nacken, utan i ansiktet. Relativa vinden

Matematisk lönar det sig att i hård
vind gå högt. Exempet Om vi kryssar

7791 Alf Lantz

PINGSTKORXT
24t C-O Carlsson

(

Det finns tre sorters vind: verklig,

-12
-12

ORNO RUNT

M 4-82 och 6-82 behandlades kryss'
egenskaper och vinklar. Då det tillkommit många nya medlemmar och några
igen.

-r7 -13
-16
-1t
-14

l1

Utlovad leveranstid är t-6 veckor för båda,
med lite tur ska märkeoa finnas till salu hos

Kryssa med Viggen...
frågor på detra. tar vi upp delta ämne

-29
-26
(189,6)-18
-23
-20

J
6
7
8

kosta

Vår lilla notis i VB 3-83 har tydligen bokstavligen tänt hela båtpressen. Samtliga kunde
inre låra bli arr oämna art Carola var Viggenklubba re. Bå tn1 Lr passade på a tr urtala sig om
henoes scenframförande i en viss riktning...
När vi publicerade notiseo hade vi inte en
tanke på hur det skulle blåsas upp. Vi tycker
nog till mans att på sjön skall mao få vata
aoonym.
Det är sorgligt om båtpressen på ett år får
ca 100 sidor information om vår verksamhet,
bara kan hitta att vi bland våra medlemmar

rsen

1178 Srefao Eckatdt (186,0)
4 l18t Claes Hultberg (187,1)
241 C-O Carlsson
446 N-G Nilsson (190,6)
)34 P'O \flalter (r90.c))
471 Bertil Svensson (191,2)
9 1124 Staffan Söderhäll (192,0)
10 1161 Thorbjörn Gusrafsson (193,3)
7t2 Björn Dietman (199,0)
12 692 Claes Lundberg (USP 199, t)
13 223 J-E Arnbere Q03,3)

3

är ca 70 mm

Det kommer att

ö

1 707 Folke Lysell (t84,9 min)
2 t3 Ingemar Lindgren (18r,7)

märke.

tvåfärgad emalj.
2t, lst.

esultatB

LIDINGO RUNT

Lundin rapponera. att vi äncligen fåtr
offen på tillverkning av dels broderat textiimärke (att sy fast på jacka/kavaj), dels nålLasse

och Vega.

14

R

40

Välkomstdrink på berget kl
lövad stång

Dans

o

lt .

Dans

king

Tipsprorirenad

till Din egen favoritmusik utförd

av

Kasertbandet, som Du själv tar med. Vi fixar
det tekoiska.
Har Du eger in:rrumenr så,Iår det fölia
med för egen och andras rrevnad.
På midsommardageo kan någoo form av
kappsegling anordnas.

-- 15

--

Olov$on
}.
VIGG ENKLU BBEN LåHä#ål[@'o'"
c/o

. Nya medlemmar o . o . Till salu o o .
143 Bo Miiller .. ... -... .. Västerhaninge
145 Sadao Iijima . ........ ..... .. Solna
207 Tomas lsaksson .. ..... .. Stockholm

2ll

OlleTermdn ................Växjö
272 Cunnar Mattson ..... ...... Kalmar
298 Jon-Erik Öberg.... ...... Hägersten

301 Sture Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . Cävle
... ,......... Bromma
640 Lars KärIing............. Mariefred
764 Rolf Ranehov . . . . . . . . . . . . . . Maimö
798 PeääeWanjura............Uppsala
858 Roger Spångberg ...... .... Handen
933 Bo Magnuson ... ..... ..... Frillesås

456 Lars Wallhed

953 Everr Sand.rrdm . . ....

l126 Pekka Korjonen
1299 Christina

lJlT Cöran

de

... Lnköping

.........

Södertälje

Norberg..... V:a Frölunda

Ceer

.

Rönninge

VÄLKoMNA TILL vIGGENKLUBBEN!

'Jag har sålt min K-Vigg nr 94 och har en del
båtdetaljer till salu:

Kompl spinnakerutrustning, blyplätr 1t
kg. dragg 6 kg. ankarlina, div fönöjningslinor, teleskopbåtshake. 2 seglarväsrar,

2

sitt-

brunnsdynor, 2.rora fendrar. 2-låg Oprimuskök, stävstege, segeljolle (vikt 19 kg."
För detaljpriser och information ring 0760848 77 (Tony Eriksson).

o o önskaS köpa o
Bomrält och vagga
Ring 07 56-377 98

till

o

Karlskrona-Viggen.

.

till K-Viggen
men vill ha en aluminiummast eftersom jag
är ensamseglare och vill ha fallen på mastens
insida. Finns det någon som vill byta eller

Jag har en original glasfibermast

salla/
Ring 07t6-3r7 98.

Hamntipset
En av Nämdö ytterskärgåtds finaste omdden
är Långviksskär/Söderö som ligger S om det
populära Hallskär.
På södra ändan av Långviksskär fions fast
befolkning, så det höga Söderö blir målei.
Lättast att komma in till denoa skyddade flad
är från SV och geoom Skinopälshålet mellan
Hällsingkobben och Svartskär.
Vid infart siktar mar på Domkyrkan - ett
litet hogt sker. Håller man sig mitt i eller
lire närmare Söderö (styrbordslander) i sundet

mor Hummelskär kan man runda
kobbsudden på Söderö och komma

Ttots att denna hamn är beskiven i Bårleder på Ostkusten (SXK), Färdleder och
Gästhamnar på Osrkusten (Båtnytt) och Våra
fritidshamnar (Rab6n och Sjögren) äir der ihdå
ganska lite bätar. Anledningen är att båten

inte får gå mycker djupre än metetn,

en

Viggen kommer i alla fall in.
Den som rar rig be.väret atr näsrla sig in
kommer till en vacker och väl skyddad hamn.

Om man inte vill ta sig genom sundet vid
Slangkobbsurdden. finns flera fina ankringsplarser på småöaroa.

Slang-

in till

Mjölkvellarna.

r:Cit'trt;n?El

