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Olovsson

Wollmar Yxkullsgatan 40I tr
116 50 Stockholrn

Upplands-Väsby, dn 0760-802 98.
Stcfan Eckardt, Hasselquiswägen 19,121 46
Johanneshov, dn 08-!9 29 00.

Hej alla vänner i Viggenl
satsat på wå saker:
försra att köra fler eskadrar med fler
deltagare än tidigare. Det har lyckats och

Till denna sommar har vi

Viggenklubbens PGnt 4073 05 - 2

Iör det

VIGGENKTUBBENS FUNKTIONARER
OtdföEnde: larcUlne, Sätraängsvägen 5/. 182 37 Danderyd
. . . . . 08-768 57 43
Vice ordf: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 18338Täby..
08-758 31 99

rcsultatet är att fler medlemmar med familj
har fått nöiet att träffa varandra. På eskadrurna hu mänga liin mer om segling och
navigation.
För det andra an {å fler att pröva på kapPseglingens glädje och spänning. Det har
också lyckats. Några kappseglingar har ordnau utan spinnaker, kappseglingsregler och
annat som kan ftirefalla kångligt. De som
ställde upp fann at de hade län sig mycket
om sin båt och om segling på bara en enda

Sekreterare.' Solveig Olovsson, Wollmar Yxkullsgarn 40rrR, 116 50 Stockholm. . . . . . 08-69 76 18
,(assE.. Erika Hummerhielm, Blåbårsvägen 10, 181 8l Lidingö . .
. 08-766 13 9l
Klubbmästarc: Latslundin, Grundstigen 8, 141 4l
.c€'-rt48735
Ledamot: Slelan Eckardt, Hasselquistvägen 39, 121 46 Johanneshov . . . . . . . . . . . . . 08-59 29 00

.
Huddinge...

Klassnämnd
Sammankallande: Lars Ulne, Sätraängsvägen 57, 18237Danderyd..,..........08-7685743
Karl-Erik Ahlborg, Ljungvägen 8. 194 60
. . . 0760-850 56
Arne Arvidsson, Vegabackenz.,l8s 02 Waxholm. . .
. . 0764-361 13
Lars Berg, Brinkvägen 8,291 zl3
. . . . . , , , , ,04+10324€'
lngemar Holmström. Reimersholmsgatan 37vrrF. 11740 Stockholm... . . . . . . .....08-686460
GunnarTidner, Stallvägen 6,
. . . . . . . . 08-758 35 74

Upplands-Väsby
.
Kristianstad

18338Täby

Kappseglingskommitt6

start.
,

Tullinge
. . . .M-7183125
Vällingby.
. . . . . . . . . 08-89 85 88
. . . . . . 08-59 29 00
Johanneshov
Täby....
. . . . . . . . . . 08-756 23 33 (
.
. . . . .M-8522.78

Sammankallande: Bo Göransson, Smedvägen 61, 146 00
Carl-Olov Carlsson, Tumultgränd 63, '162 46
Stefan Eckardt, Hasselquistvägen 39, 121 ,16
Claes Hultberg, Koltrastuägen 17, 18351
PeFOtto Walter. Lostigen2,17171 Solna . . . . . . . . .

Tekniska kommitt6n
Sammankallande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby . . . . . . . . . . . . . . 08-758 31 99
Ludwig Backes, Åkerbwägen 258,
. . . . . . . . 08-758 07 68
Bengt-Olov Ekström, Ploggatan 5M, 116 34
. . . . . . 08-44 79 10

18335Täby
Stockholm

NilsHummerhielm,Blåbärsvägenl0,18164Lidingö..
Peter Rönnmark, Tröskvägen 18,

2

17545Järfälla...

..

......

.........08-7661391
. .0758-36543

Jag

triifia

vill sätskilt betona att vfua
och kappseglingar också iir

eskadrar,
för våra

till

nya medlemmar. Härmed meddelas alltså
att ni är syonedigcn hjäftligt välkomna.
Det enda som stön min seglarsommar
hittills är arr jag träffat på för många Viggar
som inte är medlcmmar. Dessa båtar hat
givewis bordats, rorsman Jått en broschyr
och ett vänligt påpekaode att båtlivet blir
bätue om man tu medlem i Viggenklubben.
Snalla alla - hjälp oss att värva medlemmar'

Slutligen vill jag ta tillfället iakt och
racka Johan Vasserfall för hans "Seiling i
Oslo{jorden" och hoppas att våra medlemmar i Danmark och Fioland hör av sig med

ANNONSERAIVB
Med risk att bli litc tjatiga, vill vi uppmana
vfua medlemmar att ordna annodser. Vår
tidning gräver djupt i klubbens kassa och vi
vill helsr inre höja medlemsavgifren. Så gör
oss den tjänsten och hör på "ditt" företag
om de kan sätta in en annons. Tack på

förhand....

HÖSTENS KAPPSEGLING
Efter Krftköret och KM återstår tre kappseglingar: Segelbåtens Dag 319, b^na 14
(Kanholmsfiarden), info från Bo Görensson
08-778 3125 (22t8).
lo-11 september Vegas Höstregatta. På
St Värtan. Uppl \4- Per-Ono Walter, tel
o8-8t 2218. (2918).
Sista chanscn: 24-25 scptember i Vikingarnas Inbjudningssegling mellan Lidingö
och Djurgtuden. Uppl VL Stefan Eckardt,

tel08-t9 29 00. (1419).

några rader om hur der är att segla
hemmavatten.

Ha en härlig fonsättning på

i

deras

seglingssä-

songen.
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Rcafual-

Do
semester

Ulf Karlstrom
SoLitksgatån 10, 802 30 Cåvle
Tel.026-10 16 l?

tages tacksamt.

Sanobubten

Philip Håkansson
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Te1.0456-14?ll

Vilken bätär snabbast?
K-Viggen eller A-Viggen

lircr nummer. @ventuella klagomål beaktas
inte). Som tur är har vi ett litel lager pä material, men det börjar rryta. Så bidrag emot-

0ar0n

Vintervdgeh g, 294

och sorelse ronrarandc har

"-ro
får jag nöjct att göra ett helt cgct

Solvesbors

-

lag har haft oöjet art åka en iättcvigg två
gångcr i sommar. Familjen ÖbergsJohanna II
på Horsten Race och Gotland Runt. Första
racct var bl a föt art jag skulle få känna på
båten. Vi kom l:a. Scn var det då Gotland
Runt - pojkdtömmen. Om detta blir det oog
ett par rader så småniogom. Jag vill framföra

)

Snan dags ftir KM. K-Viggar och Ä-Viggar möts då ftir ftinta gången varie säsong på
en riktig bankappaegling. "Förlorama" uttalar sig i bryggsnacket att den ena båttypen
är srabbare. Ofa hör man att K-Viggen kryssar bånre och A-Viggen länsar båttre.
Ligger det någon sanning i deta?
Om vi börjar med att titta på skillnadcrna på
båama, finncr vi den störsa skillnadcn uoder
vattenytan. A-Viggen fick delat lateralplan.
Dct ionebär att köl och roder ä scparcradc.
A-Viggen har cn modcrat fcnköl och skedda
fiamför rodret. N& det gäller riggen är dcn
ca 3 dm högre på A-Viggcn som har en liren
annan segclgarderob. K-Viggens genue I är
0,5 m2 stölte än A-Viggens standardgenua,
men A-Viggeo har också en lätviodsgenua
på 19,t m, (17,5 har K-Vigg). Numera bör
vi kalla lätwiodsgeouan för I och standard-

ett ston tack. Och jag är säker på att Lasse och
Gustaf instämmer!

tKa{mar,
Karl Gerdehag

Kålmarvägen 88, 381 00 Kalmar
Tel. o48o-?39 59

cUcine,tn
llarald Graddn
Furuvågen 3, 542 00 Mariestad
Tel. 05Oi- I 50 93

(

genuan fiir genua II. K-Viggens genua II är
på 13,0 m, och Ä-Viggens fock I på 10,0 m,.
Så långt {iiregel. K-Viggen har 1,3 m,

tavigarcneccsseest..

störe storsegel. Spinnakcrn tu

cUaste,rås

Kappseglingsprisema.

skall
vara kappscglingskommitdn tillhaoda senast

Gunnar Malmbetg
Floravägen ?C,437 00 Lindome
Tel.031-?6 1l 29

I oktober (för graryr till Viggendagen).
Plakeaer från 1982 som firins kvar: F lysell

(7 VS),

t-Å

rJ?erner (9 VS) och B Svensson

(10 VS). Dessa finns hos Stcfan Eckardt.

Erik Palsund

Alggatan 248,216 13 Malmo
Tel. 040-16 09 73

m2

)
)

Nästa nummer...
Onesund

2-3

För att intc röra ihop det för mycket kan vi
säga att K-Viggcn seglar med 29 m, och A/iggen med 27,2 m2 (ge ra II). Detta förhållande gäller vid 6-t0 m/s. BIfucr der mindrc tar A-Viggarna sin I:a och fär då 0,7 m,
mer än K-Vigguna.

..

Vi vill påminna om att vandringspriser

cUristbusten

c

störe till A-Viggen.

Svenolov Friman
Barknt Bygatå ?9E, ?25 90 Våst€rås
Tel.02t-525 50

Till septembernumret hoppas vi art

eskader-

berättelseroa har iokommit och givervis lire
sommarupplevelser. Vi vill gärna få lite mcr
om båtnamn och fina hamnar Du besökr.

?

När det börjar blåsa runr 10-12 m/s går cn
K-Vigg mcd gcnua lI på 13 m,, mcn Å-Vigg
på fock I på 10

m,.

Tcorctiskt borde då A-Viggcn gå soabbare
i lättare vind och K-Viggen bättre i hårdare
vind. Dcn tendens kan man faktiskt också se
om man liiscr resultatlistcr!

För att nu avliva myten - åtminsrone när det

gäller hårdvind, plockar jag fram cn scriös
test från början av 70-talet. Som seglingsexpcrt medverkade Jörgen Sundelinl
Testen gick i havssjö och htud vind, både
med genua och fock. Båtarna var oerhört lika!
A-Viggcn gick lite snabbare på krys och dct
trodde experterna berodde på en mindre våt
yta - ej på scgelytan som störsra o$akcn. När
det gälldc läns var K-Vigg minst lika snabb.
A-Viggen var dock litc lättare att styta då
deo har delat lateralplan.
Så rcsultater på

KM har inger med att göra
om mao sitter i eo K- eller A-Vigg. Bcsäcningens skicklighet, taktik och seglens skick
är det som avgör.

*n rUr,

^"n

rtnr^...rr*,

Bästa VIGGEN-ägare
För något tioral fu scdan då jag var aktiv i sjöscouterna fick jag höra att Viggar det var bta
grcjor det och även om jag intc fick segla dem
själv så visstc jag det.
Så bestiimde jag mig i höstas för att köpa
segclbåt och så såg jag i en annons om nån som
villc sälja cn K-Vigg.
Jag åkte dit och pratade med ägarna och
snan var köpet ett fakrum. Det blev just inte
tid till oågon provsegling, men man uodde
att jag kunde klara den själv. Det trodde jag
också.

i

Sigtuna övcr vintern och sjösattes på
Valborgsmäsoafton. Nån vecka senarc fick den
gå Itir motor till Navis. Ddr liggcr den nu. Men
dcn måste scglö också. Jag fann raskt att det
intc gick att rusa upp på däck med sutat roder utan att det var nödvändigt att dra fallen
till sittbrunnen. Har satt block vid mastfoten
Låg

och så dragit fallen

till

lås vid sittbrunns-

kanten. Dä klarar jag stor, fock och dirk. För
den bomncdhalare som finns har jag ännu inte kunnat göra något, men jag skall nog hitta
cn lösning diir också.

Motorn sitter bedrövligt placerad. Man
ut geoom pulpiten och
fixa med mototn. Stå upp först och siinka oer
den. Sc till att den stfu på START och choka
och dra isnöret. Dct är egentligen inre gjon
ör halwenika.l start, men det blir så. Sen taskt
in med choken, varmköra, ställs på SHIFI,
krypa ändå längre ut och ställa om v?ixeln och
kanske backa och maoövrera, styra med motorn, SHIFT om igen och så ändra viixeln till
framåt och dra på.
Utanför hamnen låta motorn gå på sakta
fram upp i vind och hissa seglen. Ställ om på
SHIFT och motoro i friläga och kupera! Jag
har bara J meter latten fram till ett gruod som
iag måstc passa mig liir akterut. Så om motom
måste hänga halwägs

tycker jag inte. Men jag har köpt en Volvo

MB2 StO och till hösten så skall den i båten i
stället. Fordrar inte 5:e delen så mycket jobb.
Visserligen hindrar propellern lite men det
gör den nu med. lngcn skillnad så. Iår bara
ett reglage som jag kommer åt där jag har rodret. Fast bensintank.
6

Fast jag har seglat den

emam nu. Fleta gånger'

till Vaxholm och åter och
skall det bli rejäla långtutet

Någon gång ända

till

sommaren
också. Det synncrligen urusla Origo'köket har
jag bytt mot ett gasolkök. Fantastiskt bra. Har
jag haft förut som sponkök.
Nåt som jag ännu inte klok på är hur köksavloppet fungerar. Visst kommer det vatten
när jag pumpar, men det blit slagvatten som
jag inte blir av med. Varf<jr finns det inte,
pump rill detl Och varför samlas kondensvat- I
ten under kojema? Ffu man ta upp med vettexduk. Radion funkar inte. Bara kom-radion
Laddningen går inte heller beroende på att
suömuttaget från motorn inte funkar, men
det får vara så länge. Bltu iu bra bara jag fär (

i nya motorn.
Den gamla kan man ju sätta på en iolle
Där passar den nog.

Och jag har anmält mig till en eskader i
slutet av juli. Huka er grabbar/tjejer för vi
kommer, CORONA och iag. Och om vi kan
ställer vi nog upp på lite KM och sånt också,
för visst kan jag segla, bara det inte blåser för
mycket - eller lirer. Ibland vill den bara inte
gå upp i vind så vi gör gippar n?ir vi vänder
och visst ser det lattio ut, men det funkar ju
ändå. Vi kommer framåt, även om det tar rid.
Och motorn använder vi så lite som möjligt.

Thorn.

Kryssaqpriset
nu:

5

Bo Göransson (2\

3 Ingemar Lindgren

(
2701

(l)

-kan undra vilket som är värst

...

Vi på Fleur satsade på ert bra resuftar. Fö.
att besätmingen skulle uivas också viil$llt med
mat och dryck. 4 personer, 6 segel och massor

med kläder och livsmedel Sllde båten till
bristningsgränsen.
Vi började också bra och lyckades hålla ett
snitt på 4 knop de 6-7 första timmarna, men
sen blev det tvärstopp. 13 timmar och 0,8
knop. Samma fyr i sikte kl 23 på lördagkväll
och kl 8 på söndagmorgon. Minst sagt deprimerande. Men vi hade med oss till natwickning, såJaosson avnjöts kl 03 (vid fyren).
Många gav upp. Närmare hälften av alla
stattande gjorde det. Och ligga kanske 20 M

646 Latsutne (t)-2263
(2)
-388')
1165 Thorbjörn Gustavsson
t34 P-O'W^ket (2) -'3002
1185 Claes Hultberg (2) -2291
-2173 -2231

I majnumret

ställde Solveig frågan varifrån
bätnamnen kommer ifrån. Nu böriar svaren
komma il.

DARING
Folk som ser namnet, brukar säga: "Har Du
inte glömt ett "L"? Nej, svarar jag, det är
inte en "älskling" utan en "Våghals" - en

oförvägen!

När jag för ett par år sedan förvärvade
K-Vigg nr 42, vat det litet funderande
kring namnfrågan. Eftersom mina wå söner

heter DAnilo och Rlchard och jag själv
INGvar så blev det till slut "DÅRING".
som

ju på engelska språlet bl

a beryder

"våg-

hals".
Iaguar Orsu,irn
ETLEN

Efter min mor som dog när jlg v$ 2 är.
Guxaf Olofiton, Vigg 1248

Den h&ir

ANNONSEN
kostar 150,-

ResuttatBörsen

53, 646 och 707 foftfarande chansen, meo då
krävs ett bra resultat på KM. Så här är ställ-

86t

Föra året ingick på prov SXK, Kryssarklubbens, 24-timmars segling i på våren. Då deltog 9 Viggar och fick bl a kuling med vind
upp rill 23 m/s.
I år kom l0 Viggar och påfrestande väder
dock inte kuling, utan stiltjel Och man

1178

Då bare de wå biista resultaten fär räknu Aan
Kryssarpriset redan vara klart. Visserligen har

ningen
24) C-O Carlsqon (2)
1178 Stefafl Eckardt (2)
707 lolke Lysell (l)

_TIMMARS vadiir heter hon....?

från målet i stiltje oär tiden rioner iväg, får
de flesta att ge upp. Vi låg bara 6-z mil ifrån
vån mål och fick vind några minuter i elva.
Med kryssbog och spinnaker fick vi härlig fart
och kom bara 14 rninuter försenade över mållinjen.
Vi kan bara gratulera Lars Ulne och Pikinas
besärrning f<ir sina orroliga 67 mil (l) efrer sirr
förseningsavdrag. På det blev de !:a av de ca
11t klass III-bårar som fullföljde.

Med Viggenhälsningar från CORONA och
mig - Anders

24

24-tftDmaN
646 LarsUlae (67,0\
2. 1160 Ulf afEkdahl (r5 ,2\
203 Erik Greyerz
99I Chrisrer Nilsson {49,2)
5. 1178 Srefan Eckardr (4t,1)
170 Leif Bäckdahl (43.9)
882 DagzetteFrall (40,3)
7
8. 1181 Claes Hultb etg (18,4\
241Carl-Olof Culsson

t.

3.
4.
6.
.
0.

_26
(13,4\-20
_Ij
_1t
_r4
-21
_13
_12
(0).
6t6 Lars-Äke \(/erncr (0) _t0

Med den når Du över 600 båtiigare.
Annonspriser: 1/1 (f24X 178) 400,1/2 (124X88 eller 59X178) 200,1/4 (59X88 eller 124X44) 150,Bilagor går också bra. Tala med red.
t0

c/o

VIGGENKLUBBEN

**

116 50

STOCKHOIÅ{

NYA MEDLEMMAR **
Lars-Giiran Scllgren

94 Thomas Iend6n
t72 Bo Loneux
344 Eric
438 Nils

Wickenberg
Hcllman

985 Håkan Södcrman
1041 Iars-Giran fuckc
1048

Olovsson

Woumrr YxLuUEgrt&,{}I tr

lars

V:ixiö

qr-Ll'^l-

Vårrclvik
r erum
SF

Olsson
V:aFrölunda
Elfring
Välliogby
-Gera

1359 Christina

VÄ]"KOMNA NLL WGGENKLLEBEN !!!

Sommaren öuergår
Hösteo nitmar sig med stormsteg och ännu
cn fantastisk sommar ift till ända. Siälv har
jag passat på an se lite yrrerskiirgård som jag
inte sett tidigare. Rödlöga, Fredlarna, Ängskiir m m. Detta i såillskap mcd wå båtklubbsvänner - en minieskader...
Men det var egentligen inte mina sommarminnen jag skulle skiva om - utan om hösteo
och vad deo för med sig. Och hösreo iir för

många den aktiva sjöperiodea. Sommareos
slösegling

iir över och ru kan mao kappsegla

mycket som gastar orkar mcd. För dcn store
entusiastcn går det bra varjc hclg till oktobcr!
Nu behövcr vi ju intc vara så cxuema, men
varför inte passa på att åka någon av dc I återsrående seglingama som ingfu i Viggensericn.
För att sarsa litc me! oiista fu. ..
Höstco kännctecknas av mer vind och det
ionebär att rigg och beslag bör kollas att d€
sitter som dc ska. Även splitsning/schakel på
ankaret får sig övcrsyn liksom linan.
så

ti// bost

Nät höststormarna komrner gäller det art
lita på sin boj- och brygg{iinöjningar. För an
inte riskcra att skada egcn och grannars båtar
så ut med a.lla fendrar.
Hösthclgema inbjuder annaa till att å*a på
upptåcksftud$ dll nya öar, bcsök på båtklubbens holmc m m. Med värmare i båten
går der alldeles urmåhkr an åka långt in på ,
hösten, rill dcr dr dags att åka upp på rorra
land.
Hösren innebär också mörka kvallar. Ge
lanternor och batteri en översyn. Att åka i
mörker utan lantemor är båda dumt och farligtl Se också till att det finns en fungerande
1
ficklampa i båten.
små

\

Dessa små åtg?irder gör

Du på några tim-

mar och den tiden är det väl viin. En revlig
höst.

l!Eii!rr:?I=r

