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Ånnons: Segelmakarna

Annons: Andr6ns
Annons: Press & Son
Marknaden, nya medlemmar
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Harald Alaelsson, Hassclgatan ttt, 1g4 1j
UpplandsVåby, tfn 0760-802 98.
Stefan Eckardt, Hasselquiswägen 3g, l2t 46
Johanncshov, tfn 08-59 29 00.

(

Wollmar Yxkullsgatan 40I tr
I 16 50 Stockholm

göra segelreparationer o dyl på hösten
för då kan man få rabatt på arbetena.
Det tycks vara så att ju fler medlemmar kommer samman ju mer ökar in.
tresset att träffa fler medlemmar att by-

213

Täby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0S-7Sg 3t 99
Sekreterale.' Solveig Olovsson, Wollmar Yxkullsgatn zl0rrF, lj6 50 Stockholm. . . . . . 08-69 76 18
Kasso'r.'Erika Humme.hielm, Blåbärsvägen 10. 181 8l Lidingö
. . . . 08-766 1391
Klubbmästarc: LarcLundin, Grundstigen 8, 141 41 Huddinge.
. . . . 08-t4 97 35
Ledamot: Slelan Eckardt, Hasselquistvägen 39, 121 46 Johanneshov. . . . . . . . . . . . . @89 29 00
183 38

ta erfarenheter med. Detta isin tur

.
.

tycks öka int.esset för kappsegling, es.
kadersegling och andra träffar. Vi mås'

Upplands-Väsby
.
Kristianstad
Täby

(

Kappseglin gskomrnitt6

Tullinge
.
Johanneshov
Täby.........
Solna

Sammankallande: Bo Göransson, Smedvägen 61, 1z16 00
Carl-Olov Carlsson, Tumultgränd 63, 162 ul6 Vällingby. . . .
Stefan Eckardt, Hasselquistvägen 39, 121 z16
Claes Hultberg, Koltrastuägen 17,'18351
Per-Otto Walter, Lostigen 22, '171 71

.M-7783125
. . 08-89 85 88
. . 08-59 29 00

...08 756233 /
..

.08-852278

Tekniska kommitt6n
Sammankallande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13. 183 38 Täby . . . . . . . . . . . . . . 08-758 31 99
Ludwig Backes, Äkerbwägen 258,
08-758 07 68
. . . . 08-44 79 10
Bengt-Olov Ekström, Ploggatan 5m, 1 '16 34
.....08-7661391
Nils Hummerhielm, Blåbärsvägen 10, 181 64 Lidingö. . . . . .
. . . . 0758-365,13
Peter Rönnmark. Tröskvägen 18, 175 45 Jäfiälla. . . . . .

18335Täby
Stockholm
.
.

\

oftare. Nästa stora tillfälle blir i novem.
ber vid årsmötet. Kom och delta och bli
en iinnegänget. lViggenklubben vill vi
ha alla medlemmar i innegänget.
Klubben kan inte bli bättre än vad vi
medlemmar gör den till och hittills har
vi alla gjort det mycket bra. Det finns
inget klassförbund som kan konkurrera
med oss när det gäller olika aktiviteter,
Bättre kan vi alltid bli genom att allt fler
ställer upp i vår trivsamma verksamhet.
Vi börjar alltså med att komma till årsmötet.

Till alla de som bor för långt bort
för att kunna komma kan jag bara säga
att ni skall ringa ert regionombud och
tilsammans med honom ordna träffar.
Det är trevligt att träffas.
PS. Glöm inte att vårva nya medlemmar.

Lars 0
2

till

är det Du som medlem som tjänar på dem

i

längden. Annonser innebär a vi antingen
kan lägga mer pengar på andra aktiviteter
och/eller göra fler sidor i tidningen till ett
lägrc pris.
Cynna våra annonsörer - del lönar sig

för alla parter.

I

Men vi vill ha fler annonser, så vi ber att
ni läsare gör ett försök....

te därför bli allt fler som träffas allt

Klassnämnd
Sammankallande: Lars Ulne. Såtraängsvägen 57, 18237Danderyd.............08-7685743
Karl-Erik Ahlborg, Ljungvägen 8, 194 m
. . . 0760-850 56
Arne Arvids.son, Vegabacken22,l8s 02 Waxholm. .
......076+361 13
Lars Berg, Brinkvägen 8, 29'l 43
. . . . .044-103246
lngemar Holmström, Reimersholmsgatan 37v rF, I17 40 Srockholm. . . . . . . . . . . . . .08-68 el m
GunnarTidner, Stallvägen 6, 183 38
. . . . . .08-758 3b74

vi då lyckats ordna några annonser
Viggenbladet. Som Du kanske förstår

Så har

Säsongen börjar närma sig slutet och
det är dags atl planera för upptagning

och vinterarbeten. Det lönar sig att

Viggenklubbens PGnr 4073 05 - 2

VIGGENKTUBBENS FUNKfi ONÄRER
IÅrsulne, Såtraångsvägen 57, 18237 Danderyd
. . . . . . . 08-768 57

Otdfönnde:
Vice ordf: lngemat Lindgren, Klövjevägen 13,

Från Bryggan Säepp O'lto1

VIGGENKLUBBEN
c/o Olovsson
-16

Vik redan nu
den 19/ l1 för Viggerdagen! Vi åtcrkommer
i nr l0 med atumare information om tid,
plats, program m m.

Märken, nålar
De beställda vatorna firtns nu till salu hos
Erika Hummerhielm

-

vår kassör.

Textilmiiiket, som iir broderat i bl a guld
och blått, blev supcrsnyggr! C^ 70 mm @
och kostar

20,-/st.

Klubbnålen, lik tidigare nåI, iir i formco

likt Viggsymbolen och är cmaljerad på guldbotten. Snyggt på jaci<slager! Pris 25,-/st.
Beställcs cnklast genom att på ett inbctalningskon angc önskade varot och namn,
adress och Viggnr.

Höstträffen 2O-Zl18 Ljusterö

RcAloaal

Viggenälubbare
$au0e

Uli Ksrlström
Solröksgatån 10, 802 30 Gåvle
Tel.026-10 16 1?

Sanobubton
Philip
Håkadsson

Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
Tel. 0456-r47 I

I

fio0r*ar,
Kall Gerdehag

Kalmarvågen 88, 381 00 Xalmar
TeI.0480-739 59

CUrino,tl
llarald Graddr
Furuvägen 3, 542 00 Mariestad
Tel. 0501- I 50 95

cVasterrås
Sven-Olov Friman

Barkb Bygata

?9E, 725 90 Västerås

Tel.02l-525 50

cVcistbusten
Gunnar Malmberg
Floravägen ?C. 437 00 Lindome

Tel.031-?6

ll

29

( f,tcsund
Erik Palsund

Älggatan 248, 216 l3 Malmö
Tel. 040-16 09 ?3

solen lyste så inb.judande varmt,

i

stigande. Når dimman

tentemp var

knepig. Ålla båtarna kom dock i hamn efter

lättat bredde Viggarna ut sej vid den råtta
klippan för att invänta invasion. VimPeln
fladdrade i den svaga brisen, dekalen kom
på plats och tipsrundan förbereddes. Det
dröjde inte länge förrän de första båtarna dök upp. Många hade kommit en bit
på väg kvållen innan idet fina vädret.

denna något uppskakande upplevelse.
Hamnen var uevlig och vi gjorde cykel- och
och Ällinge.

på östra Bornholm. Detta var en fin stad med
ett bra fukökeri och en nöjespark i närheten.

Efter wå dagar ställdes kosan mot Chtistiaosö
som vi cfter ännu en dramarisk överfan i ca
16 m/s och bidevind så småningom angiorde
med div skador på några båtar. Den fortsatta
hårda vinden gjotde att vi stannade wå dagar
även här för-atr hämta andan. Christiansö tu

ett fint minne och mycket annorluoda

än

vanliga hamnar.

Överfanen till Sverige gick i god vind och
direkt till Krisriansopel - 70 M. Här mötte vi

Snart blev det

\

1

(

fullt, Där kommo de:

den 1980 Viggenklubbsmede.ljerade viirdshusägaren som hiilsade oss välkomoa. Hiirifrån
gick fiirdcn rill lfiestaden och Aqua-rurchcn l!
Efter mycket åkandc på alla kroppsdclar under

(

(i

Efter vålkomstdrink gav vi oss ut på
tipspromenad. Oh dessa svåra frågo1 tar

aldrig slut. Ar det någon som vet vad
en "pushpit" är utan att slå i böcker så

så

skuggsidan fick vara t ill lördagmorgon.
Nu skulle vi nog inte blir fler. Radion
stod på - lät det inte som fler Viggar på
gång? Anrop från Swania till 658. Men
det kommer inget svar. Med ankarlanternorna tända lyste vi vägen för Swania.
Nu sänkte sej tystnaden, natten och dimman som ett skyddande täcke över Viggenbåtarna.
lnget skepparmöte våckte, men den
naturliga väckarklockan lät inte lura sej.
Ett skönt morgondopp talade om att vat-

Detta gjorde angöringen av Bornholm lite

En frisk viisdig vind som kunde göra utseglingen ur hamnen något äventyrlig gjorde
att vi stannade här i Sra dagar, och hade
mycket trevligt.
N?ir vinden lättar gav vi os iv?ig tiJJ Svaneke

börja.

dagen. Fin vind, kryss rakt in i viken vid
Ljusterö. Se Solvind finns på plats. Då
får det bli kaffe för två till på berget.
Men än var kvällen inte slut. Lamalo dyker upp, och rätt som det är även Pikina.
Klart att vi valt fel klippa, men kvälls-

Två Viggar (4 och 1360) och fyra jätteviggar
(t922, 5927, 1936 och 6161) i sällskap med
en Beasoo 31 gjorde i juli en gemensaln segling rill Bornholm - solens och vjndarnas ö.
Detta var delvis inspirerat av "Arvidssons
Scampi-eskader" 1982.
Eftersom båtaroa kom ftån olika delar av
landet samlades vi i Karlskona skärgård Flaggskä! i Gåsefiärden - den l0 juli. Nedf:irdcn för Stocl'åolmsbåtarna awerkades på
en vecka med långa etapper.
Via Hanö och Simrishamn gick seglingen
till Hammerhavnen på nota Bornholm. Denna valdes eftersom NO vind på ca 10 m/s
väntades. Under övcrfanen drabbadcs vi av
en åskväder med hfuda vindal upp till 20 m/s.

till bl a Rönne

Lilly, Mouette, Smulan. Nu kunde festen

tryck på väg! Vi sliter oss loss på fre-

ti// Borubolrn

bussturer

Asha, Bacill, Bambi, Brione, Chrlstlnå,
Costa Jourtan, Escapad, Feellng, Frlda,

Vilken fest!
Sista chansen att träffas på sjön. Hög-

cn liggcdag al'slutades dagen med att Owe
Svensson vann minigolf-mästerskapet. Efter

Färjestaden började vi skilias åt för snabba
hemfärdcr.
Vädret var så niii som på vinduna mycket
fiot under hela tiden och vi hade en myckct
fio tid tillsammans. I sällskap mcd Viggcnklubbare har man dltid rrevligt och omgiven
av goda vänner.
Ia$e Bery 1360

-

tala gärna-onfdet. Det måste vara roligt
att fundetå'ut alla dessa kluriga frågor.
Sen blev det dags för kräftor och musik.
Escapad's Helen hade tagit med sej förstärkning. Fem vålsjungande flickor un.
derhöll oss hela kvållen med den mest
underbara musik i ståmmor, kanon och
gester. L55 som gåstat Bambi i eommar,
nybliven medlem i klubben (vi tråffade
den trevliga familjen i Hangö förra sommaren) hade donerat en fin stor maBhall

som tillsammans med andra lyste upp
den sköna sommarnatten.
På morgonen våntade "Le l4anskapp
seglingen". På given signal startade besåttningarna från en plats på berget. Det
gållde att rusa ner till båten, kaeta loss,
för motor bege sej till hamninloppet dår

seglingen skulle överta rundningen av
Stinas Grund. Äter till hamnen, förtöjning vid samma plats och upp till berget
för avanmälan.
Tyvårr var vinden oss kåmpar inte
nådig. Det blev styrfart till Stina, sedån
förbarmade sej ledninge över oss och låt
oss "gå hem" för motor. Bambi fick mot.
ta den åtrådda Magnumflaskan.

Det fina vådret lockade många ått
stanna kvar långe, Några voro tvugna att
starta tidigare. Komna till N Saxaren såg
vi ett hav av uppslagna psalmböcker från

Grinda till Viggsö, lysande spinnakrar
från Viggsö till fastlandet. Vid Torsby.

fjården hördes en röst på radion: Det år

till Stegesund! Men då
hade vi fått fin vind, mötte HMS 04 Carlskrona med Kungaparet ombord på våg

visst kölappar

till Finland och kunde snart ankra upp i
hemmahamnen.
EJatu

GOTLAND RTJNT T9S3:

S hg.Ö

lerg uaynjge 7t - Aonhurrentenm

Den 27-2918 seglades det Klassm?isterskap

seglades under honsonten
Årets Gotland Runt blev i några avseenden
en kopia av fjolårers. Dels var vädrer i sron
sctt sarnma och dcls van[ jätteviggenJohanna
II i Comfon 3o-klassen igen.
Stig hade i år värvat wå nya Viggenklubbate sedan Arne och Per-Ander Arvidsson
föredragit att stana sin jättevigg Atiram II i
dcn tuffa Scampiklassen. De wå nya var
Stefao Eckardt (1178) och Gustaf Olofsson
(1248) som på ett utm?irkt sett kompletterade
den övriga besättningen som varJohan Öbetg
och lasse Berg (1360). Stigs {iimämliga förarbete lade grunden rill den goda anda som
fanns ombord och som inspircrade alla att
göra sitt yttenta.

Tall Ships Race 1983

Även om Cornfor 30-klassen är liren

utsättningarna är placeringen suax under
mitten äodå en mycket bra prestation i den

((

Seglings Såi1lskap. På trevligt dukade bord

Platsi Måilaren, Arrangör: Göta SS

för årets Kräftkör igen.
Dä det hade vadt jätteroligt förra året, bäde
till sjöss och till lands, anmailde jag mig även
i år att agera som bäde gast och ruffhåixa.
Pga bortfall i gastbanken blev det bara
Så var det dags

Det blev bara omking l0 så fartygen fick god
fan i det fina vädret. Urseglingcn följdes av
mängdcr av båtar och blev en fin avslurning

Tall Ships Race. Förra gång€n hade Viggen-

på några uevliga dagar.

klubben en eskadcr dll denna folHest i Karls-

Calle och jag i båten, vilket skulle visa sig

Iaste Berg 1360

nästan vara två för mycket

kona.

Även i år blev det en stor folKest i Karlskona och arrangemangen var verkligen uevliga.
De riktigt stora segclfanygcn deltog inte i fu
utan dct var Gladan och Falken som var bland
de största. På tondagen upptädde Carola,
Hasse Åndcrsson och Kicki Daniclsson på

Stortorget

i

en mycket välbesökt och upp-

skaaad gala. lolklivet i hamnen och på stadcru gator var av samma omfanning som Itirra
gången och pågick längt in på oätterna.
Dagen ftit utseglingarna aosåg meteotologerna att det skulle blåsa 14-18 m/s fråo väsr.

6

SUNDS

Restaurang har dessvture

marna

slagit igcn, och vi ;ir f n utan samlingslokal. Styrelsen arbetar dock med frågan,

Värbyviken, där vi glatt återsåg

Klart för start. Bojan och Viking som hade
valt att anmäla sig utan spin[acker, startade några minuter innan oss övriga. Viggar-

VacA,ert!
resultatlistan från Segelbåteos Dag, som
årligen anordnas av SvD, Stockholms Seglarförbund och CAf Yachr Sociery, läser vi att
wå Viggar toppade resultatlistan i kampen
om Kaktuskannan. Segrade gjorde Elisabeth
Hällström, och Kristina Tidner kom wåa.
I LYS 0.80 - 0.99 segrade Johan Ponten i
K-Vigg 182. Grattis, Grattis!

i

Bojan och Viking; Bosse, Johan och Börje i
Hanna samt besättningen i Vigg I124.

och vi hoppas på co soar lösning.

I

de obefintliga

vindarna.
Vi startade lördag morgon f!ån Hässelby
och tuffade i morgonsolen till Jungfruhol-

I tidningen där man prcsenterade allt om
evenemanget eftcdyste man Viggenklubbcns
deltagande, men man trodde att det skulle
komma andra eskadrar. Derra hindrade inre
att klubben var representerad av många enskilda medlemmar som sökt sig dit.

i

na seglade i LYs-klassen.

(i

.

naturligwis vano igen. Mao kan faktiskt sc
honom sorn Viggenklubbens Ingemar Stenmark.

Vid prisutdelniogcn hade de flesta redan
scglat hem. Undeaeckoad fick diirför stanna
och "håva"

in ctt flenal

prGcr

Ca l0 min efter skott drev vi ocksä över
startlinjen. Sedan gick seglingen mest ut på
att inte driva in i någon annan båt och att
med nästan desperata försök, hitta en vindkåre som gjorde att man över huvudtaget
kom framåt.
Efter 4 timmar kom vinden och vi hade
en speinnande kamp om förstaplatsen med
Vigg llu, Vi fick dock se oss besegrade.

ffir vidarc

befordran.

i

" Krciftköret....

Berg

Karlskona var l98l åter väd för en crapp av

Vädrct rlar perfckt b:igge dagama. Iiirdagcn
bjöd på laber vind vid fötsta seglingcn. Vinden ökade undan för undan, och vid 2:a
stan hade sjöbrisen satt igång för fullt. Båda
dessa seglingar vann Nisse Tidner - som
vanligt.
På kvällen var det "regattabal" på Rönnholrnen som arrenderas av \faxholrns Kapp-

hårda vinden.
I^atse

-

KM - ute påTrälhavet.

(7

startande) så kan en jäm{tirelse göras med de
andra halvtonnarna Scampi och Ballad som
vt 33 rcsp 24 st. Av dessa 64 fickJohanna II
tre st Scampi före sig i verklig tid och ytterligare en Ballad i beräknad tid.
Hur gick det då för Ätiram II? Arne hade
otuleo att få återbud från wå kvalificerade
besättningmän nägra dagat före stan. Arne
lyckades bara få tag på en ny och kom därför
till start med minimibesättning. Med de för-

den chamfi:lla ladan scrverades mustig seglarmeltid. Staimningeo var hög.
Så kom söndagen mcd frisk bris redan i
ada morgonstuod. Segclsättningco varieradc
mellan revat och fullt ståill. Ytterst få hadc
spinnaker, bland dem Nissc Tidner - som

KMKMKMKMKM*"*"

1185

Resten av eftermiddagen gick åt till sol, bad
och eftersnack.
Utvilade startade kvållens aktiviteter och
vi trångde ihop oss i båtarna i bästa Viggenanda och hade jättetrevligt. Kvällen avslutades med dans i Cötas klubbhus och eftersläckning i K-VieE 2A5, nattning ca kl 03.
Tanken pä niista dags kappsegling var inte
så påträngande,

Söndag. PUH!!!! Sittbrunnen såg mer ut
som en sopcontainer än en segelbåt klar för
kapps€gling. Jag började förstå varför jag
var med.

Röj

ng och åter

röjning.

Hur var vinden i dag då? Man försökte
att med positiva ögon titta på flaggorna och
intala sig sjåilv att "dom rör sig nog något
mer ?in i går". Pyttsan, Var det stiltje på
lördagen så var det supe$tiltje på söndagen.
Som gast kunde jag hålla mig på dåck
och med hjiilp av seglen få lite skugga. Viine
var det för Calle som i alla fall för syns
skull måste sitta till rors. Värmeslaget var
nära. Efter ca 6 timmar kunde vi glida över

mållinjen.
Ett stort grattis till Vigg 1124, som både
lördag och söndag kom först av Viggarna
över mållinjen. Hur han bar sig åt förblir
hans hemlighet.

Hölsningarftdn Biryit
Gast pd K-Vi88 245

Klassmisterskapet
It

staftande båtar i fu. Det
är lika mycket som 1980 och dtumed bästa
deltagarnotering sen 19761 Och Viggenscrien
i övrigt har i skivande stund 65 Vigg-starter
gjons (1982 42 st). Nu kommer vi. .
Vad som var kul med KM är att i fu fick
Ombudet i Öresund
vi wå "regionbåtar"
Erik Palsund kom upp och lyckades som bäst
när vinden ökade och lite bätue vaoa på skärgfudsvatten, ta en 4:e plars i ena körct. Sen
har vi förstfu Gustaf Olofsson, som även i år
lånade familjen Ulnes båt. Serien 2-2-3 berärtar ett de gick bra, men lyckades inre ta
Nissc Tidnår i år heller.
Sen har vi tjejbåt, det var länge sedan!
Vi hoppas att Ulla Ekvall tyckte det var kul
och kommer tillbaks me d blodad tand .

Härligt! Det blev

-

Vi ffu inte heller glömma att nämna att
Jarl Munkestam ställde upp solo - då uran

spinnaker. Detta gjolde även Hans Thorell
och Clacs Lundbcrg. Claes blev bästa båt
utan spinnaker med 11:e plats i mål och 9:a
pe poäng.

Ett stott tatk till arangörerna med P-O
Rathje i spetscn

En av våra redaktörer, Stefan Eckardt, har
byfl till en jältevigg och därför söker vi nu
nägon som är intresserad att hjälpa Harald
Akselsson fr o m nov/dec-numret. Du bör
helst deltaga på våra tråffar (det skaju skrivas referat). I övrigt behövs bara ett stort
intlesse att ge andra medlemmar information och tips.
Stefan har lovat att i fortsättningen ge
oss hjälp med sättning och tryck, ibland
med några artiklar.

Ä.r Du intresserad elier vill ha mer information, så ring Harald tel. 0760-80298

14 ?'.mäld^
417 , Efter det att 12
^v
bårar h"ade samlars i Älöfladen under sönda'
gen, startade vi kl 9.30 på måndagsmotgonen
med en halvtimmes motorgång ut på Mysingen. Vi hisade stonegel med 3 varv rev + fock,

Nl nd^e

Kdiftköret

1 1124 Staffan Södeihäll-2o

2
3

4

t7

865 Bo Göransson
24) Carl-Olof Carlsson
804 Bojan Hjalrnar

1l
{(

KlassmästeNkapet
282 Nisse Tidrier (1-1-D
2 1248 Gusraf Olofs son (2-2-i)
182 Johan Pont6n (3-3-6)

1

3
4 i34 P-O lralter (t-7 -2)
t 1185 Claes Hultberg (4-4-8\-31
-28
6 245 C-O Carlsson (7-6-t)
7 834 Erik Palsund (8-8-4) -2t
8 1124 Sraffan Söderhäll (6-10-7)-17
-22
-20
9 13 Ingemar Lindgren (9-t-10)
10 86t Bo Göransson (10-9-11)-1t
-19 -16
12-13-9)
11 692 Claes Lundberg (uSP-18
12 32) ullaEkvall (r't-12-12) _r3 -16
l3 787 Freddy Geuken (13-11-13)
14 319 Jarl Munkestam (JSP 14-14-14) 11
l5 1120 Hans Thorell (USP lt-1t-lt)-12

)

i
1((

1

2 116t Thorbjörn

vid Tvtuen omking kl 20.15, dit Pikina och
Hannah redan hunnit tillsammans med båda
"jätteviggarna" samt i dag anlända lormna.

l:a)

-18
2 1124 Staffan Söderhäll (l-3-3)-17
3 692 Claes Lundbetg (USP 4-4-1)'-20
4 116t Thorbjörn Gustavssoo (3-2-4)'
-14
endal
'För VegA (oo6 ViÅiagamar) gdller-11
I

53 Ingemar Lindgrcn

lördagen

i

Efter en lång dags fiird mot natt kom sista båt
i hamn kl 21.30. Tolv timmars gång första
eskaderdagen, vi har 13 dagu kvar! Vad har
vi gctt oss in på, tänkte en del.
Vigg 319

Gustavsso! (16)

Vegas Hiistregatta

(2-l-2) -lt

4'

)

Viggenteiea, därau den omAattade

till

gruod för sammanställningen. Ev fel skall
anmälas

till

Bosse eller Stefari senast 10/ 10.

VANDRING.SPRISER TILI
STEFAN FORE IIOKT !

Ätt hitta rätt io till
inte så lätt och uots
hjälp av "Arm6o", blev det wiirstopp {iir
någa. Iland kom vi dock alla och avslutade
kvällningcn Lundama.

sj?ilva natthamncn var

kvällen med allsång och lotteri på berget.
Vigg 329

(

(

Trsdagen den 5 juli. Denna dag skulle biuda
på smala parsager och vida varten l lätt sydväsrlig vind gick vi ner rill Stendönen Namnet iniagu lätt newositet, men alla lyckades
kryssa igenom. Det blev för övrigt flitig övning i stagvändning i Espsk?tsleden, där pinnarna bitvid bildade "staket" och vi fick på
så saa tilfallc att niuta av öar och skär på näa
håll och olikavinklar'

Till lunchkoken på Tråisö (utaoför Oxelösund) kom vi lite senare än beräknat, men
desto bättre smakade maten. Solen stekte,
men oågot dopp hann vi ej, för ou gällde dct
att hinna över Bråviken. Vindcn var stundtals
svag, meo vi segladc oss fram och nådde mot

SrtuMi,

6/7. Strålande högtrycksvädcr gjordc
moigonens skeppamöte cxtra uevligt. Vi
Onsdag

skulle ftirbereda kv?illens eskaderfest, och hade
därför valt enklaste vägen till få!gö. Fcstkommitt6o var i febril vc*samhet uots deo

tidiga timmen. Alla skulle till A*ihund för
att filla på förådcn som börjat sina. Till
Arkösund gick vi för moror. Viil dtu var det
dags arr handla, fylla på vatren och bcnsin.
Mest av alla bar eskadcrns inköpare. Alla bara
levdc upp av civilisationcns fröjder i form av
godis och glass. Några köpte fii$k böckling
och rökt flundra. Pojkama böriade spela fotboll på kajen.
Kl 12.00 och strax dcssfiirinnan avgick vi i
i sjöbris och halwind mot Långholmen syd

Fångö. Hiidig slösegling efter allt krysande.
Vid ioloppet och innc i fladen stöttc flcra litc
lätt på grund. Ett blev bcsökt 2 gånger och
doptes till Hjalmaagrund, då dct var han
som var ftirst på det. Vattnet hade badtcmpcratur, varför lyckliga barn och vuxna kastadc
sig i

Podnger,,
ResultatBörsens redovisade resultat ligger

Efter kanalen måsre vi invänta 3:e gruppen, och passade på att laga lite valm mat. Böt
till genua, och efter Herrhamraleden sliippte
vi upp storen. I en h?iftig kryss höll det på att
bli "kvinna över bord", men tack vare mantåget räckte det med en stukad haodled, en
kortare svimning och några blåmäken Bra
karl reder sig själv, tänkte Jalle och gick upp
på däck och revade storen 2 varv.
Jobbig kryss över yttte Hållsfätden, och vi
fotsatte kryssa gcnom Sävsundet, över Tvären. Kom äntligen till natthamn Lilla Bergö

-10

Segelbåteru Dag
182 Johan Pooten (total

och satte kurs mot finnhälloma. Arilände
Nyniishamn vid l2-tider för tankning, och
fortsatte till Dragets kanal, som var vacker att
få uppleva.

-14

.

Redaktör sökes

VasteruiLseskoderu 1953

ResuttatBörsen

vattnet.

Sedan börjadc ftirberedelscrna för kviillens
fest. Det va! 245:an som höll med de drivan-

de kafterna oär det giilldc inköp och tillredoing av den goda måltiden. Kvällcns lckar
vu roliga, och ståimningen steg. I den underbart lackra sommarkvälleo san vi på klippoma

och sjöng. Då börjadc Tord på att dela ut
priser
grundpriscr till några av dcm som

-

gån på grund under dagcn. Det var mnd-rings-

priser i fom av slipsar. Grundstötningana
skcddc dels då vi skulle ut från Lundama,
dels vid inloppct till vår natthamn. Kvällens
hedersgiister var Ludvig och Jeannine i Vigg
nr 6t8.
646 PiAixa

Torsdag 7/7. liggedag vid Robbsholrnen, 58'

10,2' N: 16' t6,7' O.

Byttill

segcl
mcd scgcrdrag!

Efter jobbiga dagar med vioden från fel håll,
fick vi så vila ut, vfu distans ja den blcv noll.
Det ångade av våirmen i den soldriinkta fladen,
så ftir många blev det rätt så rän melao baden.

Dock kunde ei Freddy och Bojan sig bzirja,
utan måste på nytt ur på havet och härja.
Med Bosse och Calle och Lars som instruktör,
att få känna utav ett litet spinnakerkör.

,

Pannkalor avåts. men ingen ro eller rasr,
Thord ville leka, det blev femkamp med kast.
Som belöning för all vfuan nedlagda möda,
vi ftirsågs sen med godis - ormar, sega och röda.

Aven i ar toppar Rebellsegel resuludistoma i de giftigaste
Hassema. Förklaringen dr enlel:
M på Segelmakama s1t segel med inbyggd racing-kvalitet.därför att vi kappseglar sjdlva.
Ar då en Rebellsegel rdtt segel också för dig som bara
söndagsseglarl Förvisso. Du far mycket bäme balans på
båten och kan snra bekvämt med fingertoppama. Du får
et bäme drag, kan gå högre i vind och vinna både dd och

kvällen det blev av orkestem dcbut.
ginar klinla' Giran, i klarinen sa Viking tur
och Börjc på flöjt och på melodika Maggan.
Klockan blev nio och vi halade flaggan.
På
På

Allsången vidtog fastän mörket låg tätt,
att se någon text var ej längre så lätt.

Vid midnatt då ebbade sången såut,
vi sa'godnatt och så var den dageo slut.

distans på långa kör.
Och visst ffnns det en Pelle Petterson längst inne också
hos dig ! B1t till Rebeilsegel i vinter så blir din segling flera
klasser roligare i vår I

(*****

fredag 8/7. I dag skall vi nå våra drömmars
måI. Med hiinsyo till lång etapp, 30-3i nm
tar vi tidig start.
Med kopia på Ame€ns skiss i näven letar
vi oss ut genom det nordliga utgångshålet -

NAGRA AV VARA VÄTSTOTT
OCH TOPPLACERNGAR 1983 :
SM Express
SM Saffr
KM Comfort 30
IG4 Linlett 32
E-jolle
1

:a på rankinglistan

Godand Runt:
1 Linjett totalt lilla banan
2 Granhill totalt lilla banan
1 Omega 34
Windsurffng Div II
1 :a på rankinglistan

g

Segelmakarna
Lumväsen 6 (Hah@trhåmnen),

10

10480

Stocliolm, Tel. 08410075,

Btirta på V;gg 787
sättarens anm.)

med mast på som går i fadeden mot Västervik. Eo koll i kikarcn ger visshet - jo det åir
Viggar. Vi konvertcrar också och sättcr eftcr
kopplet.
I Västervik angör vi dcn bryggyttersida
som reserverats för Viggar i \X/SS klubbhamn.
Yttersidan visar sig även ha en balaida pga
hiifriga motorfordon som far av och an i
hamnbassängcn- Ånkarfästet är dock gott så
ingen tjongar io i bryggan, vilket man srundom befarade.
Väl föftöjda utbryter i vissa båtar cn febril
aktivitet vilken rcsulterar i an till oigen.kan-

Iighet uppsnoffsade besättningar i fläclfria
stasset med presweck m m dyker upp ftir att
hastigt försvinna mot stadcns hägrande
krogar.
Skeppsrådet på Hannah cnas om att rcstautantetna ffu våiota till kommaode dag och
skaffar i stället uppstekt spagetti.
En kvällspromenad in till stadco blir dct
dock. D;t tu en trängsel och ett folkliv som
för tanken till sydligarc länder. Vissa mer typiskt svcnska inslag i festbilden saknas intc
hellcr. Htu pågår finalen på cn visfestival.
Ha.lvt omtumladc återviinder vi till bryggzn
diir aftonparlamentet enu om unkeo på liggcdag i Viistervik kanskc inte iir en så god id€

{tirpastoralt sinnade Viggenseglare.
Från 86J:s

boisont

ingen slips idag heller.
Rapponeo har lovat syd till sydviist, men
vi hoppas på ert genom sjöbrisen få en viss
dragning åt ost - det tycks stiimma.
Vi stävar sakta fram på vfu kurs - men vad
händer - glider inte en Maxi 77:a om i lä - hiir
sirrcr vi bestiimt och sover. Några små juste-

(

((.

ringar och 77:an tu snan

dium. Solen stckcr

i

ett

passemt sta-

det är riktigt godvädersegling. I de trängsta passagerna där
vinden iir stick isdv sätter vi på hunan ca slag.
Sen sticker vi ut på havet några stycken fiir att
niirmare bcskåda Stotkläppen.
Mot slutet av eftermiddagcn befinner sig
Hannah med gdstgastenJonu på ett slag utåt
då vi i fjäran ser en ptulband av motorbåtar
oss och

11

InÅag 917. Den tropiska hettan i

V?istervik

blev eskadem övetmäkdg. Eftcr att ha duschat
och på olika sätt bunkat, pcr båt ellei till fots
(puh:). påbörlada återfdrden nomrr gruppvis
vid 14-15-tiden i hopp om att få svalka på

sjön. En del gick genom Gr?insö kanal: en
egenatad och inuessant upplevelse.
Vinden var svag läns, varför vi (Vigg 971)
g satte vår spionaker - med framgåogsrikt
rcsultat.
Natthamnen vat ön Alen strax söder om
Vädcrskär. Badet efter tillägningen var verkligen efterlängat. 23.30 köp vi till kojs,
trötra av spinnakerkoncenrrationen. när ännu

ff

"sjörövarhövdingcn' ' (Thord) på andra sidan
ön. Men vägen till honom var svår: det faons
nämligen styvt en handfull "tullare" på vägen med rärr art "kulla' och awisitera varje
skattsökare dennes upphittade skatter. Kom
man troc allt igcnom väntade belöningar i
propotion till antalet överlämnade skattcr:
gel€maskar. tablertaskar. pennor. Avslutning
med fika på berget ivanlig ordning.
Ha/dld, Vigg 110a.

(

9.00. Bad, matcriclvård, slöande fram till avgång kl 11.00. Svag vind, i ston sett OSO.
Motorgåry till VädersLiir dtu vi hoppaa kunna
köpa rökt fisk. Tyvitur var sonimcntet ,ust då
begr?insat till flatrökt å1, mcn många köpte

Måndag 1l/7. Vaknar av att det ?ir vamt och
soligt som "vanligt". Vid skepparmötet kl 8
beslutar vi att gå lite skilda vågar under dagen.
971 Vindöga, 1103 Cosra Joufta!, 1120 Soleado och Il49 Frida vill segla via Harstenal
medan de övriga seglar mor Fyrudden för att'
bunkra till kvällens eskaderfest. Vadedelarapponen säger v?ixlandc vindar, 2-5 m/s och
sjöbris, så det ?ir bara att hoppas att vindarna
vrider åt rätt håll .
När vi tagit ett svalkaode dopp är det dags
for avgång. Roland och Magnus från Frida tu
med som extra gastar till Harstena. Kl 9.45
startar vi motorn och gfu ut genom fladen

sådan

till lundh- ellcr middagsmat. Vi hann

mellao Långholmen och Brännholmen. Vi

också

titta pe dct lilla pitoreska uäkapellct

möts av SO-vindar. Dct iir bara att hisa storen

som, cnligt sktugfudsbeskrivningarna, har

och genuan. Emellanåt kommer vi upp i en
fat av
knop, men i stiltjebaltena blil det
bara 2 knop. Från Ljusklabbs fir hållcr vi en
kurs mor fångö. Kl 11.30 passerar vi Hägeökartens $r med 3 knops fan. Dcn miiktiga

några eskaderbarn,

bl a

Suramins

4 l/2-

årige Stafran utflyrtiadc sin sista uppd?imda
energi

till natdig badlck.
Vigg 971

littndag 10/7. Sovmotgon, skepparmöte kl

anor ftån 1too-talct.

Efter snabblunch fonsatt fiftd norrut till
natthamn vid Lingholrnens v?istra sidra (SO
Stora Å101. Vindcn var myckct svag, och 2
knop var efte! omstäodigheterna skaplig fan
Flcra av båtarna sattc spionaker, medan vi
andra svcttadcs med att få genuan fylld Bad
i siikerhctslina efter båten cmcllanåt svalkade
och piggade upp

.

Efter avsluad dagsetapp, nfura futtiga rnil
som dock pga den loja vinden klindcs som det
dubbla. kunde vi konstatera att vi harnnat
vid cn utm?irkt badplas, åtrninstone om man
ffiredrar att dyka i bölian. Brarit klippa med
avsats precis i vattennivån, diirutenför bråd'

djupt.
På kvällen skattjakt, toppen för alla stora
och små barn. Kottar inlindadc i al-folic replesenterade skattel som gömts i skogen De

skulle upplctas och sedan överlämnas till

12
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Gubbön scglar vi söder om vid l3-tiden. Då
ligger vi fem Viggar i en tät rad. Vid 14ridcn anlöper vi Harstena. men först gårvi (
moror förbi dc fina båthusen och byn fram
till en brygga närmarc Huvklinten.

<q

Eftermiddagsvitumen dallru mot bergsklipporna. Mäoniskoroa går så långt in under
trädskuggoma som möjligr. Vi föller suömme9
av folk. och kommer till en kiosk och en rökel.
ri. Trappan upp till kiosken dr firllpackad med
folk, men det tu bara att ställa sig sist, ör vi
vill ju alla ha en walkande glass.

Ann-Marie från Fdda, Karin och jag tar
sedan cn promenad genom byn ner till byns
"samJiogstorg" dä majstången ståtar på mitten. På en stuga stfu en skylt "BULLÄR" och

rn lr

vatfAe

G

t/s

FIly rmo|crnnur ucc|rnous rU,

otr5a7a60.

orsr

[-^*

Fq?se75

rmnreu.. oildi[ nu.!tl{r od mslrw.ur

$

nu

Gru

r.til lltr

ool

l! ll$lånr
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en pil visai in

i srugao. Det kan vi bara intc
motstå, utan inhandlar sex stora doftande
kanelbullar till eftermiddagskaffet. Sedao letar vi oss ner till båthuscn. Där ligget en
liten röd bod markerad med "Tele", och på
gaveln sitter Hantenas postlåda. Jag postar
mina fiirdigskrivna q,kon. Värmen gör art vi
längtar tillbals ut på havet, så vi tar oss oer
till båtarna igen och avgår vid l6-tiden. Väl
ute på haver sätter vi segel. och gör nu rärt
bra fan i de OSO-vindarna. Vi svalkar oss gelrom att ösa övei oss vattcn i sittbrunncn.
Scglu örbi Gräsmarii och Gtåskiiren, och kom-

mer så småningom in i fadeden. Där ffu vi
ren läns. Hasse iir sugen på art hissa spinnakeln, meh vi har så kort bit kvar, att det
inte iir någon id6. Det ffu bli spirad genua
istället. Vi seglar hela tiden i samlad tropp.
Vi 18.30-tidco glider vi in mellan L'ånga

ötholmen. Eskadcrlcdarna har hittat eo h:irlig och skyddad
Missjö och Ösua och Västra

natthamn som vanligt.
På kvällen har vi cskaderfest med grillad
kassler, sallad, vitt bröd och rödvin. Smakar
delikat, och vi njuter alla på berget i kvälls-

solcn. Älla utom barneri sitter och kopplar
av. Iogen orkar med några aktiviteter. Kv?illen
avslutades med lotteri och allsång. Ioggcn för
dagen visar 17,4 M.

Kerain i Vigg 1120 So/eado

Tsd^g L217. Så var det nu oybörjarna på
Jänra's tur att berätta om en dagsetapp, mcn

innan vi gör dct vill

vi

(alla fem ombord)

till dagens händelser som inneb?ir liggedag
med en ljuvlig sovmotgon.
Eskadededningen hade bestämt att högtryck skullc råda denna dag, och som vanligt
Så

fick man sin vilja fram mcd kanske sommarens varmaste dag

till

allas gladje.

tlllverkar och såtler

ALLT FöH gÅrrÄcKNING

Jollar pumpades r.rpp. sjösartcs och invaderades snabbt av de tidigare redan sjösaca

i vattnet och väntade på att
skeppare på eget fanyg. Sedan hördcs
plurns när den vuxoa besättningen gick rill
sjöss och snan var det bara lilla Jimmy och
skeppshunden llisan kvar på det tora.
Jänta och dess besättning lotsades ut (utan
alt erövra slips) av mästerseglama Calle och
batneo som låg

bli

!r!.en.inq.n tiå^ 5krov.r.
Fän$ i lör ochäkr..pulpir.
Hålr€r

M.ll.nn6d.nmo.t.r$lilr fra.d9:lö .rn.

för ert nyrr ävenryr. Under ledning av
wå salta killar skulle vi invigas i dcn
svära konsten att segla spinna&er. Ja, jag tror
att vi ftirstod deras budskap, så se upp i Fyrisåns mynning, för dtu kommer vi afi träna i
Bosse

dessa

sommat.

Tillbaka

i

Av förzinkat srå1. Lä demonrerbar för
bekväm trånsport och förvåring.
Vikt c:a 10O kq.

OÄCKSTÄLLNING
land, grillar fram och gdlloset

belägrade ön (Långa Missjö), tipsptomenad
med kluriga frågor (fantastiska lekbåtar, var
får de allt ifrån) . Men mitt i det goda grilloset
kommer det en stickande lukt, ett ryckte om
låFryck börjai höras. Kvällen avslurades med
ett skeppamöte med rynkade pannor beu morgondagens ävcntyr mer det får n?ista båt
berätta om.
Et, taak fiån orr på 1 277 för denna dag

Tyvär får vi här bryta av V?istervilseskadero.
Forts följer i naista oummer.

Fair.s

ldr

och åkrerpurpn

'
T.l.,kopi*!
m.llanndd som.orm.k rlöd(

hgdet!

7

A-STÄLLNING

N
\+

rör notor o seeelbåtar

A.bockärna når !d marIen.
Terelxoo6ka melraturöd som normåh {dd€r

klämma fram en annan sak.

Ett iättetack till alla övriga

Båtvagga

SPECIAL DACXSTALLNING

Föi.nklar uppt.gning.n och

!nd6l,när bon.nb.ha.dlinge..
Skruv.!.ll.r b!k.rfa!r i

BÄTBOCK
cskadermed-

lemmat som gjorde denoa sommar till något
att minnas för all framtid. Ja, vi är alla helt
överens. eskadcm översteg alla ftirhoppningar.

drömmar och fantasier vi haft. Visst var vi
båten som kom mcd ankaret till natthamnen,
men vi hittade alltid rätt hamn och med lite
seglingteknik av Ulne och de andra polarna i
nacken så hade vi alltid kontakt med den
flyende eskadcrn i fonsättoingen.
Skcpparen påJäota har fått ett uppdrag;
fixa semestcr nästa år som sammanfaller med
eskadem, annars PLANKAN.Ja, dct vill säga
vi

ses

14

nästa år.
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VIGGENKLUBBEN

Olovsaon

Wolhar YxkuUsglta! 40I tr
116 50

SITOCKI{OLM

. Nya medlemmar o . . .
Bi:imum
Stenbring
194 Per-Ola Frid
östhammar
213 Irodart Cadsson-Stockholm
314 Mikael Böckman
Johanncshov
428 Torbjöln Nilsson
429 Thomas Hedrön
Täby
441 RogcrBrctt
Nonborg
499 Bruno Engel ----------------Stockholm
-Hässlcholm
JP I Ingrid Mcdclbcrg-Sundsvall
,93 earlottc Trädgårö Helsingborg

1!5 Tommy

i9!

Lennart Adolfssoo

608 IngcmarBrobcrg Trångsund
619 Cuft Berg
Köping
637 Hål€n Osbakk -Göteborg
Kartrup, DK
766 Jörgen Iarsen
811 GöstaDjurha$mar Arboga
8tl Stule Silström

9t2 Erik Matts€n
1017 Hå*ar Dalväg

Till salu

...

A-Vigg

Nr t72 G72). Kappseglingsutrustad, 6 segel,
ny sprayhood, Yamaha 5hk. Uddevalla. Pris
ca

40.000,-.

Hans Ryberg, tel 0t22-868

tt

A-Vigg

Nr

1145

018-42

till

salu. För information ring tcl

t2 9r.

Spinnakerutrusming

Komplctt: bom, gajer, upp- och nedhalare
samt block. Ring 0760-848 77.
Tony Erilsson (K-Vigg 94)

Virtertiickningskapell till A-Vigg (origioal)
l.ite &v:ind BYTES mot Sprayhood inkl bågar.
RiAg 08-97 3t 38, GitstaJonsson

Onsala

Gustafsson Vällingby
r ycteby
1342 PerlngeBäck
--Oskanhamn
116t Magaus

Völhomna

till

Vigg e n Ha b b e n !

Torrsättning...
Nu närmar sig torrsåttning och båten
skallupp på land med hjålP av sliP eller
kran. Passa på att tvätta av skrov och
dåck på hösten. Ståll båten i vagga eller

palla upp den under kölen med st6d'
bockar i för och akter. Gör detta ordentligt för senhöstarna är alltid stormiga.
Montera ur batteri och underhållsladda
detta. Öppna dyvikan (bottenproppen)
och tappa ur vattnet ur WC och Pum'
par. Töm vattentanken. Tag hem all
utrustning Du är rädd om. Jag vet ett
exempel på en Vigg som var "ungdomgård" på luciamorgonen....

VIGGENDAGEN

hflles lördagen den

19 oovember i Stoclåolm. På programmet
bl a fusmötc, middag och prisutdelniog.
Boka den redan nu!

(

Segelmakarna....
Segclmakarna, som vi besöktc i våras och som
syn vfu eskaderllagga. kan inte bara sy segel
utan ockå segla. I Safr-SM med niistan 4G

båru blev dct scrien l-1-l-l-1. l:a blev ännu
en Rebellbåt körd av Peter Eckardt som är
bror till Stefan .
I dct verkliga getingboet - E4>ress, visade
Staffa.n var skåpet skall stå genom att snurra

upp övriga mcd scrien 1-l-1-1-t. Tala om
uppvisoingl

EEIEf,-E

