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Ytterskärgårds- och Norra eskadern
Viggendagen med bilder
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Viggendagen är över och vi kan se tillbaka
på ett lyckat år. Det är därför dags att se
fram mot nästa år som naturligtvis skall bli
ännu bättre. Bättre blir det om vi gör som
vanligt dvs ställer upp på eskadrar, vid träf-

Lars Berg, Brinkvägen 8,291

lngemar Holmström.
GunnarTidner, Stallvägen 6.
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far och i kappseglingar.
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. . . 08-89 85 88
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Stetan Eckardt, Hasselquistvägen 39, 121 46 Johanneshov
Claes Hultberg, Koltrastvägen 17, 18351

Täby........

Johan Pont6n, Grönvretsvägen 39, 17s,loJärfälla......
Siaffan Söderhäll, Gästrikegatan 9, 113 34 Stockholm
Per-Otto Walter, Lostigen 22, 171 71 Solna.......

TEKNISKA

Dessutom skall vi satsa på våra damer.
Det är deras tur att lära sig segla, navigera
och nå resultat på kappseglingar. Viggen är
en familjebåt och därför en angelägenhet

..08-7562333

för hela {amiljen och intresset för Viggen

.0758-389 56
. . . . 08-30 08 82

''''

'.....08-852274
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KOMMITTE

Sammankallande: lngemar Lindgren, Klöv.ievägen 13, 18338Täby...... ....08-75831 99
. . . . . . . . 08-758 07 68
Ludwig Backes, Äkerbyvägen 258, 18335Täby........
...... . . . .08-447910
Bengt-Olov Ekström, Ploggatan 5, 11634 Stockholm
. 08-766 13 9'l
Nils Hummerhielm, Blåbärsvägen 10, 181 64 Lidingö. . .
,
Peter Rönnmark, Tröskvägen 18, '175 45 Järfälla . . . . .

Från Bryggan Säepp O'bo1

.

...

.

0758-365 4i,

\

(

växer om klubbens damer sätter igång att
segla. Alla klubbens damer, tjejer, flickor,
fästmör och ruffhäxor börjar alltså genast
att förbereda sig för sommarens seglingar.
Klubben ger Er sitt fulla stöd,
Låt det bli damernas år i år så blir Viggenklubben ännu bättre.
Larc UIne

,

t *, redaktör

REDAKTION
Harald Akselsson, Hasselgatan 115rr1, 194 37 Upplands-Väsby . . . . . . . . . . . . . . 0760-802 98

Viking Hjalmar, Brännskogsvägen 3,, 194 53 Upplands-Väsbv . . . .

.....

.

. . . 0760-852 55

Omslagsbilden: Claes Lundberg har under Vikingarnas inbjudningssegling tagit från sin
Vigg (692) när Johan Pontön {Vigg 182} väjer för Stefan Eckardt (Battad '1155).
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Medlemsavgiften
På Viggendagen den 19 november beslöts
bl a att medlemsavgiften för 1984 blir oförändrad - 70 kr. Härmed ombedes medlemmarna att snarast insätta detta belopp
på Viggenklubbens pg,l0 73 05-2 samt ange

namn och Viggnr samt ev ändringar mot
tidigare. Vi hoppas att ni gör det så bra att
vi slipper trycka upp inbetalningskort....

Styrelsen
Freddy Geuken (tid. suppleant) blir vår nya
sekreterare. Detta innebär att klubbens nya
adress blir: Viggenklubben, c/o F, Geuken,
Beckombergavägen '196, 161 53 Bromma.
Material till VB skall dock skickas till någon av redaktörerna.

Nya istyrelsen är också Hans Thorell
{tillika klubbmästare) och Månen Nybom.
Bojan Hialmar och Carl-Olof Carlsson är
suppleanter,

Till ny redaktör valdes Viking Hjalmar. Och

407305 -2

givetvis omvaldes Harald Akselsson.

Är Viggenklubbens postgirokonto. c/o Erika

Stefan Eckardt, som numera är redaktör för Ballad-bladet, kommer att hjälpa oss
som teknisk redaktör-

dingö. Dit skall Du skicka pengar lör medlemsavgiften, köp av TT. märken, nålar ow.

Hummerhielm, Blåbärsvägen 10, 181 64 Li-

REGION VÄNERN:

Kallelse till träff

Måndagen 16 januari kl 19.00 håttes träff i
Mariestads Segel-klubbs klubbhus "Kajutan". Program: "Vänern runt året runt".
lngemar Landin tar oss med på en resa i
ord och bild när vintermörkret är som tätast.
Lantmäteriet har flygfotograferat Skara,
borgs kuster
- vifår se resultatet.
Anordnas isamarbete med MSK. Viggenmedlemmar hjärtligt välkomna.
Mer information om andra träffar i nästa
nummer.

Hanld Gradån

viggentrält 18/1 -u
Onsdagen den l8januariär det dags för nya

årets första Viggenträff. Den kommer att
hållas på samma plats som decemberträffen

dvs Fältöversten. Sal 1, Östermalms
Föreningsråds lokaler på Valhallavägen '144.
Tid: kl 19.00.
Vill Du äta på "Glada Laxen" så läs om
detta iVB 10-83.

-

VIGG[:},!KI.UBBHH

stängt på kvållarna. Fältöversten där vi har
nästa träffen, är krånglig att boka och vi får
svar för sent om vifår den lokalen.
Det är av stor vikt att vi kan hitta en bra
lokal, varför vi gör den här uppmaningen

tillvåra medlemmar.

Annonser

WI

Som Du förstår kostar vår information stora pengar för klubben. Och dårför är det
nödvändigt att få in annonser. Kan Du inte
höra på ditt arbete om de inte kan sätta in
en annons. Helsida 400,- (A5). halvsida
200, ._ (124x88 eller 59x178 mml, 1/4sida 150, - {59 x 88 eller 124 x 44 mm}.
Kan Du ordna en annons, så tag kontakt med Harald {se sid 2).

V E R K S ÄM H E T S B E R Ä T T E L S

(

(

Styrelsen för Viggenklubben får härned avqe följande verksarhetsberättelse för tiden 1 982-1 1-01 --1 983- 10-3 1 Styrelse

(

Som Du ser har vi redan planerat vårens
träffar, men lokalJrågan är fortfarande inte

tlans Olovsson
Teknisk

kommitte

löst.
Vi uppmanar medlemmarna att höra efter
på t ex företagets matsal e dyl om Viggenklubben kan vara där på sina träffar.
Vi brukar ju vara runt 50 personer på
träffarna. Och många vill gärna äta, då de
kommer direkt från arbetet. Snälla Du, hör
efter på någon lämplig lokal!
För de som inte känner till vad som hänt
med våra tidigare lokaler. kan vb berätta att
när det gäller Wasa-varvet så skulle ville de
att vi skulle garantera en viss matförsäljning. Och Sunds restaurang vid universitet. där vi höll träffarna förra året, har nu

Kappseglingskommitt6

(,

kassör
lealamot

lealamot tilfika

klubbnåstare
suppleant
suppleant

sanmankallande

Rönnmark

Bo Göransson

carf-ofof carlsson
Stefan Eckardt
Claes Uultberg
Per-Otto Walter

samnankal la.de

Ingmar Bofmströn

(

Gunnar Tidner

Valberealning

Karl-Erik Ahlborg
Lar.s Berg

samanka l l ande

Tomas Berg9ren

Xarin skoglunal

(

Karl-Erik Ahlborg
cösta Barrling
Bo Hjertstrand
Karin Skoglund

(

samhuset på Söder).

Max deltagarantal blir ca 20 st och anmälan skall göras till Stefan (08-59 29 00).
Kostnaden blir ca 25,- per person. Då

ordföi.ande
v ordförande

Lars Ulne
Karl-Erik Ahlborg
Ärne Arvidsson
Lars Berg

kvällar.
Kursen vänder sig till nybörjare och kommer behandla regler, taktik och tips.

Platsen kommer att bli ÄSS - Ärstavikens Segel-Sällskaps klubbhus i hamnen
vid Eriksdalsbadet (nära Skansbron och Folk-

Ingenrar LindgreD
Ludwig Backes
Bengt-Olov Ekströn
Nils Hurnerhielm

Peter

Kappseglingskurs
Steian Eckardt kommer att hålla en kappseglingskurs i januari/februari under 2-3

Ingemar Llnalgren

Freddy ceuken

Vårens träffar

Program: Sven Wolter visar bilder och
berättar om vinterskärgården och långfärdsskridskoåkning. Välkomna.

Lokalfrågan

Lars Ufne

Solveig Olovsson
Erika Hu{uierhieln
Stefan Eckardt
Iars lundin

(

Våren närmar sig med stormsteg och därmed vårens Viggenträffar. Prelimära datum
för dessa är:
22.lebruati,21 mars, 25 april {eskaderträff)
och 23 maj (uteträff).
Anteckna dessa datum redan nu. VB
återkommer med plats och program.

E

i(lubb-

redaktörer

suppleant
suppleant

Härå1d Äkselsson

Stefan Eckardt

ingår ett häfte som kurslitteratur. De som
inte har "kappseglingsregler" kan köpa den
till nettopris.
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resuftat- och balansräkning. Medlemsavgiften har varit
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Gdnnar Tidner
i ga
ledanLöter
St änd

viqgenbl adet

Ilans Björknån

Bo Hjertstrand
Sven-O1ov Friman
Xarl cerdehag
Philip ijåkansson

Ulf Xarlström

Gunnar l4alinberg
Erik Palsund
Rune

wiklund/

Harå1d crad6n

Under verksanhetsåret har '10 Viggenblad utsänts ti11 rnedlem-

Region
Region
Region
Region
Region
Region
Reglon

nrarna, Annonser och neddelanden har kostnadsfritt kunnat
införas av klubbmedlemar. Även betalda annonser: har varit

Väsi:erås
Kalmar
Hanöbukten

cävle

Västkusten

(

(

öresunal

Vänern

införda- Tryckningen har utförts av K-Tryck ÄB i Stockholn.
Viggenbladet här b1 a innehållit rapporter från viggenträffar,
reilogörelser för. klubbens eskadrar, kappseglingsregler och
resultat från kappseglinqar, referat från regionala aktiviteter, en ärtikelserie om konsten att segla säkrare, bättre
och enklåre sant barrsidor.
Tekniska kor nittEn
Tekniska konnitt6n har haft ? sanmanträden. Xommitt6n bar:
sanmanstä11t 4 Tekniska tips, som har utsänts till nedlemnarna tillsamnans med Viggenbladet.

viggendagen '1982 med årsmöles förhandlingar

i
Militärhögskolans lokaler vid Valhaflavägen i StockholmProgranunet, som startade kl 13.00, var som vanligt fyllt med
intressant.a och trevliga inslag. Efter årsmötesförhandlingarna
följde ett synnerligen uppskattat förealrag av Harald A-son
uoberg "Några erfarenheter med Viggen och andra båtar jag
seglatr'. Därefter visades en filln från kappseglingar i Viggenserien och diabilder från 1982 års eskadrar.
viggendagen den 20 novenber 1982 höl1s traalitionsenligt

Xoruiitt6n har nedverkat vial Stockholnsregionens träff on
vårrus tningsarbeten , XorMitt6n har i klubbtidningen framfört
råd och synpunkter i diverse tekniska fr.åqor såsom akterpulpit,
trailer, dri cksvattentank , skrovrengöringsnedel och ankarlina.
Kommitten har kontrollerat och skyltmärkt klubbens skrovfornr,
sonr förvaras vid Björnhammarvarvet (Vaxholn) .
Komnitt6n har studerat prissättningen på begagnade Viggar
och uppgjort en tabell över "nornalpr.iser'r. Tabellen har på
tldningens begäran över]ämnats ti11 'rBåtnytt". Konnitt6n har
förvaltat klubbens ritningsarkiv och i vissa fal1 distribuerat

Representanter från regionerna deltog i viqgendagen.
Viggendagen avslutades kl 19.00 - 01.00 ned mldalag och alans
för ca 80 personer i Flottans konpaniofficersmäss på skeppsholmen. Ijnder. niddagen förr:ättades prisutdelning för Viggen-

serien och Klassmästerskapet

ritningskopior

Styre l sesanmanträden

l4ed l

Klassnämnalen

10 protokollförda

Ett möte har håIlits för att utröna om det gick att ändra
klassreglerna utan att Viggens karaktär av faniljebåt åndraales. lvlötet fann att ändras klassreglerna så ändras Lys-talet
{Leading Yard stick}- Detta är inte önskvärt. vidare sku1le
spec ia l utrus tning b1i kostsant och kunna avskräcka nybörjare
och famlljeseqlare från att kappsegla. Det fanns därför ingen
anledning att föreslå några åndringar i klassreqlerna.

enerar

Äntalet

medlenL.nar

gående år 625.

var vid verksamhetsårets slut 580 mot före-

En efterl),sning av viggenägare har kostnadsfritt

i ett antal båttidningar.

medlem.nar.

I övrigt har Tekniska konmittEn bistått ned råd i diverse
tekniska frågor såsom rigg, r:oder, mastbafksförstärkning etc.

-

Under verksamhetsåret har: styrelsen håtlit
sarunantråden.

tilf

varit införd

uatrikeln har distribuerats tilI klubbens medlerwar under
juni månad samt till nya medlenmar i sanband med medlemsskapets tecknande. Stadgarna har införts i natr.lkeln.

(

(

Kapps eg l

ingskonuii tt6n

Kappseglingskonmitt6n har under år:et haft 3 samnanträden.

Kom'nitt6n har planerat och genomfört årels Viggenserie, om-

fattande 9 tävlingstitlfå1len

enligt fö1jande.

I j,l i r,gö F:r,l

REGION \',.]NERN

Harald Grad6n har titlsatts
som nytt regionombud. Möte med
ett 1o-tal rnedlenrnär hö]1s den 5 april. Videofilm om segeltrimning visades, varefter trimning och prylar diskuterades.
En "Eskortsegting" Vänern Runt planerades nen misslyckades
då Viggenbladet inte fick ut meddetandet i tid- vänernmästerskap (vM) har hållits ned två deltagare. Segrare blev Iiarald

SxX 21-t inn,ar sseg l ing

riräftköret
Kl

a

(däl aren
ssmäster skapet

)

Sege 1båtens dag bana
vegas höstregatta

14

Vikingarnas inbj udning

sseg

crad€n,

ling

Av dassa arrangerades pingstköret i egen regi. Tåvlingsresul-

taten har fortlöpande offentliggjorts

REGlON VÄSTKUSTEN

i Viggenbladet.

i<appseg.ldrna på väsLkusten hdr inte lyckåLs lika bra i år

Klassmästerskapet ingick liksom de senaste åren i Trålsociety,
som arrangerades av hlaxholms KappsegtingssälIskap. Xlassnästare
blev liksom föregående år 282 Nisse Tidner med 1248 Gustaf
olofsson på andra p1ats. Trea blev 182 br:öderna Pont6n. Tjejbåten 329 UIla Ekvatl nåalde en hedrande placer:ing i det 15

som

De tre deltaoande viggarna i Tillfartsseglingen
Tjörn Runt
kon på 29:e (1248 c Olofsson), 31ta 11241 1, Melldahl) och
(388
plats.
40:e
S Andreasson)

båtar starka startfäItet.
De främsta placeringarna i viggenserien var som följer.
1

2
3

4
5
6

(

1155 Br Gustafsson

sdag

s

segl ingarna och

REGION öRESUND

53 I Lindgren

öresuDalsr.eglonen har haft en vårfest samt alen sedvanfiga

182 J Pont6n

pingsteskadern ti11 Barsebäck.

Statistiken för årets viggenselIe visar glädjande ökningar

834 Palsund och '1290 Flank har framgånqsrikt deltagit i
carrera cup ned kvinnl.iga rorsnän.

på praktiskt taget atla punkte!. I 9 tävlingar korades 8
segrare blanal 36 viggar som företog 68 starter. Även förned1ingen av gastar och båtar har ökat under året.

Försäkring

far

Ny försäkring har ordnats genom

UAP sedan särskild viggentariff btivit uppsagd i Svenska Sjö, som inte 1ängre viIIe
hå den speciella tariffen för viggen. Pr:enien för innehavare
ned nautisk konpetens är 234 kronor, övriga 275 kronor. Denna
försäkring kan endast tecknas av medlem i Viggenklubben,

REGION STOCKI.IOLI4

I Stockholmsregionen har tre träffar ägt rum på Sunds restaurang i Frescati och en utetråff hos Näsbyvikens båtsä1lskap.
Två studiebesök har arrangerats. Det ena ägale rurn på sjökrigsskolans plånet.ariun och det andra på statsisbrytaren At1e.
Vårens inneträffar har bl a behandlat utombord smotore r . tips
inför vårrustningen, hannar på Gotlanal, kaPpsegling och
presentation av år.ets eskadrar. Vid uteträffen gavs tips om
utrustning och trinning samt en genongång av grunderna i
navi9erln9.
Vialare har fötjande skårgårdsträffar årrangerats: Pinqstträff
vid Torkorna, nidsommartr:äff i Lådnafladen och augustiträff
i Norrviken på S:a I-justerö. Samtliga träffar bar varit våIbesökta och kappsegllngar för nybörjare har funnits på Programmet.

I Tjörn Runt startade 16 viggar men ingen kon i nåI inon tidsgränsen på grund av för fite vind.
Vigg 1182 J Millbjer vann vårserien av ti
kom 7:a på Höstknålten.

245 C-o carlsson
865 B Göransson
1124 s söderhä1f

Kfubbnöten och faniljeträf

tidigare år.

Viggenshopen

Nytt ktubbnärke och klubbnå1 har tillkonmit
Samköp

i sortinenlet.

av backventiler har qjorts.

Eskadersegl ing

(

(

En eskaalerledning bestående av Göran Berggren, Börje Ekval1,
Freddy Geuken, Bo Hjertstrånal, Mats Holmström och Lars Lundin
lade upp planerna för årets eskadrar. Resultatet blev en
2-veckors eskader samt tre 1-veckors eskadrar med möjlighet

till valfri
andra vid,

kombination, för där en eskader slutade tog

den

9

.,å Vi-st.rwiLs.ii..ö,rn ae)i-oq t2 L:t.1r under ledning av cöran
Ecr99rcn, Freody ccuken och t1;1ts iiolrLslröm. på eskadern i
Slockholns siidra skär9ård seglade 6 båtar. Ledare var Mårten
Nybom och Thonas Olofsson. y tter sk ärgård seskade rn ]ockade
till sig 8 båtar nred Bo Hjertstrand och Tomas Berggren sorn
ledare. På Norra skärgårCseskadern til1 öregrund d;Itoq 4
båtar under ledning av Lars Ulne.
Sanmanlagl har drygt 90 personer och 25 båtar eskaderseglat.
5 av båtarna deltog i 2 eskadrar.
Styrelsen den '1 november 1983
:/
il
/
,/
v*
t'-'
7tr t-.'t l; jt -;,'
S. r -.-. -,-,..-'''-c,"
i,ars ulne
r{lemar r,inaeien
sorveig olovsson

åf-åi,,"4

Erika Hurnnerhielm stettn Eckar&'

J
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BUDGET FÖR 1984
Post

Budget -84

Budget -&l

50.000,-

N.2fi,8.000, 4a25n,-

29.000,-

27.M,

lntäkter
Medlemsavgifter (570)

39.900,

Övriga intäkter

'10.100,

(

Utlall -&l
38.355.

-

11.644,98

txl.ggll.sS

Kostnader

'.,.-

Klubbtidning
Matrikel
Träffar

.1,"--a--.--

Styrelsen

Övrigt
Oförutsett
Årets vinst

Viggenklu bbens å rsredovisning -83
BALANSRÄKNING

3.000.

50.000,

TILLGÄNGAR

SKULDER

Kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,80

Dispositionsfond . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00

Postgiro........... ............5.37O,7O

Balanseradvinst...............

Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.932,50

Ärets vinst , , , . . . , , , . . . . . . . . . . . . . .n,a1

-

6.000.2.000.8.000,2.000,-

-

2.ffi,8.000, 4.250,3.000,
4.000,

8.N,-

26.21,35

2.920,6.04{',1.800,9.236,75
3.745,O7
27,81

49.9S9,98

14.592,08

..................7.410,81
deka|er....................598,m

Lagervimplar

29.619,84

God Jul
och

strykmärken................945,60
- -.... - -..... - -7&,W
kavajmärken....... .......2.170,9

klassregler ..

nålar ....................4.104.18
Tekniskatips ............. 1.288,00
(S:a lager 17.300,03)

ä.619.84
RESULTATRÄKNING
Kostnader

lntäkter
Medlemsavgifter

..............38.355,00
..............7.889,00

Försäljning internt

Annonser

.....................

1.100,00

Ränta.........................2.655,98
/$.glxt.98

Viggenbladet

+ porto.........

lvlatrikel...........

.

-21,35

..2.920,@.

TräffarViggendagen............S.S+O,ZS

(

ott Nytt Ar

Styrelsen...............

1.800,00
Regioner . . . . . . . . . . . . . . . 1 .295,00
Stockholms regionen ... ., 1,213,25
Övrigt: priser, resor, pres.. . ., . . . . 2.066,25

Kuvert

.................1.26,00

Frimärken...............5.391,50
Såldavaror

....................3.745,07

Äretsvinst,.
10

-...........,........n,g'l

'[9.g!l!t.S
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Ärets Viggenserie har firat triumfer med

Därmed var årsmötesförhandlinqarna till
ända, och vi kunde ägna oss åt att njuta av
Gustaf Olofssons ca 20 min långa film från
en rad av hans Viggenseglingar under årens
lopp. Åtskilliga merer var filmade av kolle-

hela 36 båtar i 68 starter - en verkligt glädian-

de ökning.

Sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet;
det var som vanligt inga problem.
Så var det dags för val av det kommande

årets styrelse och tunktionärer,

Freddy

Så har vi alltså rundat ytterligare ett märke
i den seglats som Viggenklubben, med historieskrivarens ögon sett, f örhoppningsvis
nätt och jämmnt påbörjat. Det handlar om
årets Viggendag, som ägde rum på Militärhögskolan iStockholm lördagen den 19 novembet.
Som vanligt inleddes med möteslörhandlingar kl 13.00, och som belöning lör att de
skött sig så bra under året fick Lars Ulne
och Solveig Olovsson hantera ordförandeklubban resp protokollspennan även dagen

Geuken efterträder Solveig som sekreterare, Hans Thorell och lvlårten Nybom går in
som ordinarie styrelseledamöter istället för
Stefan Eckardt och Lars Lundin. Nya suppleanter efter Freddy och Hans Olovsson blir
Bojan Hjalmar och Carl-Olof Carlsson.

tillära.

Pontön.

Tekniska kommitten, Klassnämnden och
revisorerna sitter i orubbat bo, medan den
framgångsrika Kappseglingskommitt6n får
törstärkning av 3:an och 6:an i årets Vig-

genserie, Staf{an Söderhäll resp

::=,,G
--t-

-,'

till580 från

625 föregående år. En bidragande
orsak kan vara våra bekymmer med försäkringen tidigare i år, och I så fall finns der an-

VB för!

72

(

],
\
-å.

se hur väl båten uppförde sig, och den som
inte visste vad Viggen tål kan nu känna siq
åtskilligt lugnare: der finns marginalerl

Medlemsavgiften för det kommande året
beslöts bli oförändrad, dvs 70, -,
Försäkringsf rågan diskuterades. Konsta-

terades att vårt nuvarande försäkringsavtal
gäller t o m juni nästa år, och atr vi själv,
klart skall fullfölja det. Årsmötet enades vi-

VIGGENDAGEN...

Verksamhetsberättelsen gicks igenom
och kommenterades. Bl a påpekades det lite
tråkiga faktum att medlemsantalet minskat

ledning att tro att det är en högst rillfällig
nedgång. Att vi trots allt fick ekonomin att
gå ihop, vilket framgick av presenterad årsredovisning, kunde vi tackä annonserna tjll

I valberedningen ersätter Lars Lundin
och Solveig Olovsson de avgående KarlErik Ahlborg och Lasse Berg.

Johan

\-{:-=-,
\

(

gerna på en lotsbåt och innehöll många
sköna sekvenser. Bl a från segling i grov
sjö (8 m höga och 80 m långa vågor) och i
hård vind (15-20 m/sl. Således förhållanden
som "söndagsseglaren" sällan eller aldrig
får uppleva. Det var mycket intressant att

VB:s redaktion får förstärkning med Vi-

king Hjalmar, eftersom Srefan

i

forrsärtningen begränsar sitt VB-engagemang till i
huvudsak den tekniska f ramställningen.

?

dare om att vi inte har anledning att agera

i

frågan förrän ett ur affärsmässig synpunkt
bättre bud presenterades.
Stockholmsregionen är fortfarande utan
samlingslokal för Viggenträffar, sedan Sunds
restaurang slagit igen. Medlemmarna uppmanades hjälpa till att söka.
Årsmötesförhandlingarna avslutades så
med utdelning av ros och Viggenmedalj till
en rad hedervärda klubbmedlemmar, ingen
nämnd och ingen glömd.

Kaffepaus, då deltagarna också hade tillfälle att beundra Solveig och Hans Olovssons

fina utställningsskärmar med Viggenklubbens "historia". Jättetrevligt! Sedan följde
eftermiddagspassets avslutande attraktion:
ett kåseri av Edvard Matz om utflyktsmål i skärgården, beledsagat av diabilder.

Uppläget var originellt - som en resa
genom tiden med historiska strandhugg.
Geografiskt höll vi oss till Ostkusten mellan
Gävle och Norrköping, med instick i Målaren,

Färden började någon gång på 1200talet i Snorres Edda, första kvädet, där Sorunda och Ragnaröks omnämns. Under fär-

1)

den genom seklen fick vi så stifta bekantskap med Sotarskär {där svenska Sången
föddes). Gusrav Adolfsslätten vid Älvsnabben, Drottninggrottan på Nåttarö, Helvetesgrytan vid tandsort, Baggensstäket, Strindbergs Kymmendö och Evert Taubes Arhol
ma, för att nämna några platser.
Den som vill veta mer om dessa och
andra "smultronställen" gör klokt i att skaffa
sig Edvard Matz'bok "Sällsamheter iSkärgården". Kanske något för jultomten att
klappa tillpå?

Båtförsäkringen
Vår enhetspremie

med bravur.

Egen Försäkring sadesju upp fr o m

Kaffet intogs i de trivsamma, valvförsedda
källarlokalerna, Prisutdelning för årets tävlingar förrättades av Bo Göransson, med f f
ordf Charlie Ahlborg som prisutdelare. En
rolig sak med Viggenklubbens prisutdelning

men efter mycket om och men nåddes en
tillfredsställande uppgörelse med ett annat
försäkringsbolag,
Trots information i VB samt att vårt nya
bolag per post översänt försäkringsvillkor
och ansökningshandlingar direkt till alla
klubbmedlemmar, så finns det emellertid en
och annan som har missat detta. Vi upprepar därför kortfattat vad som gäller:
. Försäkringsbolaget heter UAP-AGF Assurans AB,
. Försäkrinsen qäller ENDAST FÖB VIGGENKLUBBENS MEDLEMMAR
. Försäkringen är beloppslös. d v s oavseft
vilkwt värde som anges. så gäller aktuellt

är mångfalden priser. Bl a tilldelas båten med

längsta vägen till KM ett speciellt pris öppnar nya utsikter för många. Tjusigaste
priset, en utstyrd {Ha-ha!} ratt, gick till bästa
dambåt (329 Suramin), Största mängden
trof6er håvade Calle {245) Carlsson hem.
Dansen vidtog i en del av lokalen som var

('

t(

K

förvånansvän rikligt dekorerad med ballonger, upphängda på väggarna iolika formationer. Dessa fick sin förklaring kl 23, då

dragning av ett lotteri ägde rum. Vinst-

.

numren var inblåsta iballongerna och varje
vinnare av glas, konfekt m m fick punktera
nästa vinnarbal

VIGGENFESTEN
Eiter dagsprogrammet skedde återsamling
kl 19 i Militärhögskolans för ändamålet utmärkta lokaler. Varie dam och herre fick vid
inträdet ett blad med kompassros, där ett
speciellt väderstreck var markerat.
Under samlingsdrinken sök1e var och en
av de 83 gästerna upp sin moatje med samma väderstreck, vilket så småningom lyckades.
Till tonerna av Stig Olssons storband (2 man)

vi in till middagen bestående av
toast. lammstek med potatisgratäng, öl och
vin. Källarmästaren har vid ett flertal tillfällen tjänstgjort som kock under Gotland
Runt, så en speciell känsla var nog inbakad
i kvällens skaftning.
tågade

En Iiten id6

Ordf Lars höll ett kort och charmtullt välkomsttal. Ett trevligt, för kvållen speciellt
tillkommet allsångshäfte, sjöngs igenom

.
.

re

.

Båtorganisationernas

&l-07{1.

I min

dagliga gä.ning har jag en förtlutet

som teknisk skribent, d v s jag har utarbetat
anvisningar tör hur olika tekniska arbeten
ska utföras. Då har det också hänt, att jag

iefterhand fått reda på en och annan felaktighet eller oklarhet i det iag skrivit. Beklagligt i och för sig, men samtidigt ett bevis Jör att anvisningen blivit läst, att informationskanalen fungerat. Dessutom kan

detlelaktiga rAttas till.

Försäkringsvärde för personliga effekter
är 6.000,- (undantag pengar, smycken

Nu undrarjag hur det är med våra Tekniska
Tips. Har Du, bäste läsare, följt något TT
och stött på problem i form av brister eller
oklarheter? Det vore i så fall ytterst värdefullt Jör Tekniska Kommitten och för red. att
få ta del av Dina erfarenheter, så att vi dels
kan informera i VB, dels komplettera nåsta
utgåva av TT. Lika värdefullt är det att få
"kvitto" på att ett TT fungerar i befintligt

etc)
Självdsken vid brand, stöld m m är 500,
Självrisken vid sjöskada är alltid 3%, d v s
ca 1.200 kronor
Årspremien är f n 234,
för den som har

skick. Skriv gärna en rad och berätta!
Själv har jag i höstas tvingats bygga en
ny vagga. iT 1:1 och 1:2. Det gick alldeles
utmärkt, men jag har små kommentarer,
som jag ska återkomma tillvid tillfälle.

marknadsvärde

-

-

tlB

nautisk kompetens (minst förarbevis),

- för övriga
o Tillåggspremie 50,- för släpjolle {värde
275,

Kvällens barn hade arbetat sig igenom en

max

nog så knepig frågesport om sjön. Den
vanns med knapp marginal av pojklaget,

2.500.-)

Skriv till UAP-AGF Assurans AB, Grev Ture-

men alla blev prisbelönta.
Dansen fonsatte med liv och lust till deadline kl 01. Ett stort tack till avgående klubbLundin för en trevlig kväll.

i

(

gatan 8, 114 46 Stockholm eller ring 08-

100:e

styrelsemötet

20 93 44 och tala med deras kontaktman Bo

Johansson, så skickar de fullständiga försäkringsvillkor och ansökningshandlingar.
Ju fler som tecknar denna försäkring
desto bättre villkor kan vifå iframtiden.

,((.

Sty.elsen gör det mesta arbetet av vår verksamhet. lnte bara styr och ställer, utan gör
planering, samordnar program m m.
Detta innebär täta möten, ofta till midnatt och närapå en gång i månaden.

Mötena hålls hemma hos någon ledamot som bjuder på arbetsmiddag. Lönen
för ett års arbete är sista styrelsemötet. då
de1 hålls på

FOTOGRAFIER

J
14

Fotos

i VB

(från årsmötet och andra till-

fällen) tagna av Claes Lundberg, kan beställas direkt av Claes - tfn 08-88 30 48 - eller genom redaktionen.

-

seglarnas egen tidning

-\lz
zzriS

någon restaurang och med sina

fruar/mån.
I år blev denna avslutning ett litet iubileum. 100 mötet avhölls på Wärdshuset
Godthem den 10 november.
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ES KAD ER:

Ytterskärgården

Där den ena eskadern slutar börjar nästa,
Träskö-Storö är starthamnen för Ytterskärgårdseskadern, Vinden är svag så det hin-

ner bli kväll innan alla äro samlade. Vissa
åndringar ideltagarlistan äro också anmälda, Brione har fått avsluta semestern tidigare på grund av extra jobb, På Caramia
har hela besättningen byds ut. fvä "tje1er"
ställer upp som gastar på Ethel resp Vips,

Cantippa: med åror för barnen, endast en
att klara av det äro
legio. Efter att ha prickat av alla tävlande
och utvärderat det snabbaste sättet att ta
sig fram utgår Thomas som suverän segra-

baka.

Uppbrottet blev tidigare än väntat då
några börjat dragga. Det blir fin gång i
N/NO 10-12 m/sek. Fullt av båtar på Nassa.
men alla får god plats i denna lilla hamn.

att utnyttja den fina vinden bestäms
färden till Sv Högarna nästa dag. Då mojFör

nade vinden och det blev dålig sikt.

Det blir Sr Nassa med Bredskårsviken som
ev tillfällig anhalt. Diset tätnar emellenid till
riktig dimma så det får bli en lin tipspromenad. allsång på berget med godis för både

strupe och mage. En Taptoblåsare manar
till nedhalning av flaggan, vilket låter något
spöklikt i den tilltagande vinden, där båtarna knappt kan skönjas. På morgonen ligger dimman kvar. Det blir i stället jolleutflykt
till St Bonden för fisk och ägg samt lite
joggning. SMHI hotar med tilltagande svdlig vind. Det beslutades att flytta till norrsidan av Bredskär, där Viggarna får lin plats
mellan land och en kobbe en liten bit ut Nu
blir det mera begivenheter.
Bollkastning, knopslagning, springa med
tennisboll på en sked. Jolletävling med

16

skall

lnnan Norra eskadern stanade hade Ejatu

vid tidig ankomst till Botveskär tillfälle att

ansluta till Norra eskadern blir kvar. Från
Ängskärs knuv ser vi Viggarna i god formation på väg söderut.

göra en avstickare till Fejan. Harry Sjöblom
visade oss personligen sin "egen" båt Olof Wallenius, gjord helt efter hans erfa-

renheter. Denna förmån uppskattade vi

åra för de vuxna. Sätten

re.
Nästa morgon har dimman lättat och vi tar

Eskaderledningen skall ha stort tack för en

(

motorn till Sv Högarna, denna skärgårdens
underbara utpost. Genom Bosses försorg
Jår vi fin guidning av ön med fyren, kyrkogården och den gamla labyrinten,

Första etappen Lilla Nassa angörs efter provianteringsbesök på Möja och lunchkrok på
Stortistronskär. Nu har vinden kommit till-

ivä9. Vegan

till Rödlöga på lördagen och Ejatu som skall

Viggen efter den andra

På egen upptäckslärd hittar vi många

(

Norra skärgårdseskadern samlade 4 båtar

ett svårt åskväder i annalkande från Skåne

till srart vid Botueskär lösler om Fejan) på
aftonen den sista juli: 646 Pikina, 659

med ilfart, men vi hann i hamn och få undan
segel etc innan regnet började falla. Åskan
slapp vi helt. Bunkring, på kvällen fin eskadermiddag på Hasselbacken med utsikt över

Eiatu, 11Gl Costa Jourtan och 1Z)4 Lyssa.
Därutöver hederseskon halva första dagen
av 7005 Caramia, som just avslutat eskadern i yttre skärgården.

härligt åskväder, Rusning till båtarna, det
skulleju bara bli ett kortare uppehållvar det
Reservankare läggs ut. tampar förs över

på andra sidan viken och de var välbehövliga i kulingen som snart vräker in i hamn-

hålet. Ankarvakt bestäms lör natten. Det

Viggarna att komma loss på förmiddagen.
Men, med hela besättningen ombord och
hjälpande händer iland kommer den ena

Sveriges enda stad på ostkusten där solen

Måndag

t/8. Skepparmötet valde att till
första etappmålet, Gtisslehamn, gå inre vä-

promenad och en titt på den som museum
bevarade överbyggnaden f.ån f d fyrskeppet

gen, d v s Väddö kanal, eftersom SlVlHl

Våstra Banken.

lovade kuling från SO. Solen sken och vinden var hygglig Björkfjärden upp, så vi länsade/slörade med god fart. Efter en kvarts

kan komma fiskebåtar för att söka skydd.

Viggarna att komma loss på förmiddagen.

den nedgående solen. Öregrund är ju
går ned ihavet. Avslutade med en kvälls-

tänkt.

När morgonen kommer är dags för uppbrott, Redan kvällen innan hade Fia och
Caramia lämnat oss. Det blir lite jobbigt för

Ejatu

ÖnEGRUNDSESKADERN

fina insjöar på öns sydsida. Svarta moln dyker plötsligt upp, det ser ut att kunna bli ett

Morgonen därpå är havet åter lugnt. I
medvind bär det av till Fredlarna för lunchkrok och upptäcksfärd till fiskebodarna.
Natthamn denna gång blir Norrsundet på
Ängskär. Äter blir det kulingvarning. Äterigen åker extra ankare ut och tampar törs
över till andra sidan. Kulingen kom mitt i
natten. Men alla ligger tryggt.

mycket.

utomordentlig vägledning vid navigationen
bland öar och grynnorna långt ute i havsbandet.

(

väntan släpptes vi igenom, och tuffade vidare upp till Elmstabron, vars öppna period
vi nätt och jämnt hann fram till! Här gäller
verkligen att hänga på i tillåtna 5 knop, om
man inte ska bliinlåst en extra timme,
Väl igenom kunde vi fortsätta för segel,
och när vi nädde Grisslehamn blåste det

Onsdag 3/8. Vi hade bestämt oss för att gå
till Riddatskät NO om Fogdö. och gav oss
iväg kl 10.00. Färden gick via Fåröholmen,
Norrön, Böte, Stora Risten. Vässarö, Jössan, Gåssten, Stångskär och Svartklubben.
Vinden var svag och farten maklig, vilket var
tur, eftersom både 1103 och 646 fick grundkänning på ett 1,9 m grund vid Getskärsudden. lnga skador dock, och vi fortsatte

riktigt duktigt. När vi på kvällen tog en
promenad och tittade på bl a Albert Eng-

genom den trånga men mycket vackra leden
som mynnar no.r om Omön, dät vikostade

ströms atelje och den bamsiga signalkano-

(

nen från 1700-talet såg vi. att båtarna i den
östra hamnen gungade våldsamt iden sjö
som vinden drog upp, Det bekrältade att vi
gjort rätt väg- och hamnval.

på oss en "lunchkrok". Vid Svanklubben
mötte vi dis, nästan dimma, men det blev
aldrig besvärande.

Torsdag 4/8. Nu storde
Aholma, den genom

vi

kosan mot

såväl SMHI:s och and-

Tisdag 2/8. Fortsatte till dregnrnd via Fogdö, Loskären, Fälön och vidare leden upp.
Vinden SSO. kanske 5-6 m/s. Ganska soligt,

ras valser välkända ön. NV svag vind och
stampig sjö, svån att hålla seglen fyllda.
Stundtals disigt och smått hotfullt. Såg

men tidvis molnskärm, Enligt lokalradion var

teaterbåten Arena stäva ut från Grisslehamn.

t7

Vår natthamn på Arholma. österskär, var
skyddad och fin, men den branta klippan
framför stävarna blev riskabelt hal av nattens regn. Undenecknad redaktör tvingades,
liksom flera andra kvällar, sömma på en
havererad spray-hood, men övriga besättningar hann med en upptäcktsfärd på ön.

Fredag 5/8. Rödlöga Stotskär ltidigare Åsmansboda) var vårt nästa må|, och dir fick
vi en fin segling istort sett nordlig vind.
När vi installerat oss överraskade 1ä)4 genom

att bjuda övriga på lunch

bestående av
skinka och melon. Mumsl Så dags för lite
motion. Ön bjöd på en fantastisk utsikt när
man väl genomträngt dess djungelliknande
vegetation och nått högsta toppen. {Synd
att vi inte tänkte på att ta med sjökort och
pejlkompass upp, för identif ie.ingens skull),
Ett mysterium var en till synes ändlös. smårostig stålwire som ringlade sig längs stigen
över ön som en Ariadne-tråd - vi kom aldrig
på någon vettig förklaring.

J

ulklappstips

lsista minuten. Varför inte fixa tre-dubbel
glädje? Det kan Du göra genom att köpa
någon eller några av klubbens varor och ge
bort i julklapp. Då blir både mottagaren,
båten och Viggenklubben glad.
Som Du vet tinns det rätt många sake. att
väl.ia på:

Tekniska Tips

Klubbvimpel
Klubbnål

_50,

-

eller

-kompl65,

)q-

klubbmärke

Broderat
Viggenritningar (se VB 6-7l83)
Klubbdekaler "Se-gla-ut..."

2,-/st

-

20,-per

st20,

E_

Strykmärken
Klassregler
Enklast är det om Du sätter -1
in beloppet på
klubbens pg N 73 O5-2 och anger namn,
adress och båtnummer samt vilken vara Du

villha.
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Berättelse om samt funderingar kring
Ka p pseg Ii n gs n ervositete n frå n ma rkn ivä

Liirdag 6/8. Sista dagsetappen skulle föra
oss till Möia, närmare bestämt den lilla ön
våster om Stortlbtrorskår (norr om Lökaö).
Vinden va. NNO 6-10 m/s och erbjöd finfin
segling med över 4 knop i snitt. Anlände ca
kl 13, så det blev en halv liggedag. Allmänt
städraseri utbröt, och båtarna fick sig en
välbehövlig (åtminstone 1103) skrubbning.
Solgasset lockade lill och med några i besättningarna till bad.
lvlorgonen därpå var det uppbrottsdags.
Ejatu var morgonpiggast som vanligt, och
skulle göra diskret soni för segel. Vi överraskade genom att vara vakna allihop. så
det kunde bli motorstart iden skrala vinden.
Så lättade vi så småningom, en efter en,

(

(

nöjda med en liten men mysig eskader. Tack
ska vi ha för att vi hade det så bra!

Nedtecknat av 118, med

öviga deltagares benägna bistånd.

Undertecknad gasts upplevelser vid första kappseglingen ombord på S182
s/y WISH {K-Vigg}. I denna artikel försöker jag referera situationen alldeles
före en stundande kappsegling, samt belysa läget ur en annorlunda synvinkel.
Jag som är ett helt oprövat ämne. direkt

på himlen. Nere iden ännu hetare ruffen

kommen lrån jolleseglandet och tillika ägare
tillen skärgårdskryssare {Sä INDRA) med,

kom inte iag och.den förhatliga spinnakern
- som tycktes växa i händerna på mig - riktigt överens. De turistseglande båtarna som
passerade vår Vigg såg konfunderade ut,
och försökte lista ut vad som egentligen stod
på. Två unga killar som gav order och åthutningar såsom: "Sätt fart, minst 10 båtar
har lått upp blåsan, skynda dig det är strax
rundning! åt en stackars tjej som slavade så
svetten lackade.

som känt är. helt annan skrovform ån Viggen. Plötsligt befann jag mig i den prövostund som det är att bli tillfrågad om man
händelsevis hade lust att ställa upp som gast
i kappseglingssammanhang. Jag?l I valet
och kvalet lyckades jag till slut bestämma
mig för att besvara frågan jakande. Vad hade
jag egentligen givit mig in på? Nå, det lick
framtiden utvisa...
lvlen kravet som iag ställde i samband med
mitt förmodade deltagande på bröderna

God Jul
och

Pont6ns icke förut kappseglade Vigg. var

träning, Helgen innan det stora slaget {KM)
skulle övningen ske på Trälhavet, för att bli

Tyvärr "försvann" en båt från tabellen när

någorlunda bekant med båten och vattnen.
Morgonen utlovade ett strålande väder med
en sol som växte sig allt starkare och varmare alltmedan den svaga vinden avtog. Spinnakern som hade hissats medan jag tittade
på (och med fasa tänkte på "broachar" och
andra dylika företeelser som en spinnaker
plötsligt kan få för sig att utIöra), var knappt
fylld p g a vindbristen. Bleken blev mer påtaglig, men jag skulleju tränas, och så blev

vi g,orde korrigeringar av Viggenserien.

det även.

Gott Nytt Är
Ett litet fel i

(

Viggenserienstabell
Vigg 24 med Biörn Paulson kom 7:a i
Pingstköret och fick därmed 14 poäng, Det

(

(

rorsmannen (eller båten) är medlem i Viggen-

Handgreppen visades, en teoretisk samt
praktisk förklaring gavs om hur en uppsättning resp nedtagning i bästa fall skulle se ut.
Vi letade upp lämpliga prickar, som fick symbolisera rundningsbojar på en synnerligen
kort bana. En lustiger dans följde, där både
Johan och Anders hetsade på mig med hög-

klubben och därmed "försvinner" från redovisningen.

ljudda röster. för att jag skulle kvicka på ännu
mer, allt medan den varma solen stod högt

innebär delad 27:e plats. Viber om ursåkt.

Dessutom vill vi förklara att det t ex inte
finns någon 11:a från Lidingö Runt redovisad. Ett sådant överhopp innebär att den

Och hur mycket de förbipasserande än ansträngde sig, såg ingen våra inbillade konkurrenter, som vi vilt diskuterade. Bekant
med Trälhavets vatten gjorde iag mig även
genast ett välbehövligt doppl Jag sammanfattade övningen med: Alla är viju nybörj8are någon gån9...
På kappseglingsdagen kändes benen som
spagetti och fjärilarna i magen flaxade vildare än någonsin förut {för att uttrycka mig
klassiskt). Skulle jag misslyckas helt, och
därmed sabotera för oss alla. eller skuile vi
genomföra seglingen utan incidenter? Att
lyckas eller inte lyckas, det var frågan...
Nåvä1, startskottet smällde, och aktiviteten
steg på WISH. Faktumet att vi aldig förr

tävlat och inte besitter den rutin som behövs
{vi har förmodligen lägsta genomsnittsåldern)
kryddade situationen extra. lvlen efter hand
släppte det {gastl}kramande grepper kring
mig (hade grabbarna tid med så'nt? -reds
anm) och jag började inse tävlandets tjusning.
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Så småningom tyckte jag mig skymta
konturerna av kappseglingens know-how.
Denna beskrivning är inte avsedd som en
siälvbikt, utan för att underlätta för alla helr
nya gastar, som förmodligen haft mer eller
mindre liknande känslor som jaq inför första

Man får inte gräva ner sig vid smärre tavlor,
utan försöka glömma malörerna och se framåt. Detta gäller över lag inom alla soner av
tävlingar och är till god hjälp för att komma
över tröskeln, och lörstå yarfo. alla ger sig
ut och kämpar,
It's the real spirit!

tävlingen. Det krävs att man någorlunda
bemästrar nya handgrepp och rutiner - där
det dessutom gäller ett samspel som skall
klaffa. Man måste våga att satsa samt fundera över sin position i sammanhanget.

Segel med segerdrag
Julklappen tiu kära båten

Hösthälsningat fån

en

frälst gast (vid namn Matia)
hos

BÄSTA FAMI LJEB ESÄTTNING
PÄ KLASSMÄSTERSKAPET
1980
1982

S-lA

till Specialpris!
,

pris på Rebellsegel
Då segel iir en stor investering erbjuds också delbetalning. Segelduken är i toppklass liksom atbetel. 2 års garanti. Nedanstående priser år normalutfrirande - vill
Du ha telltalesfönster, ruta, trimrand tu det tillägg.
Rebellseglen har i år förutom SM l:a i Express (segelmakar-klassen) och l:a och
3:a Safirer, tagit massor ay måtskott bl a 3 första platser Gotland Runt. För andra
året i rad gick Viggenklubbens Mälarfat till en Rebellsegel-båt.
Prisexempel:
Genua I som tål 7 m,/s. 19,5 m, i 2209 Polyant
3.0s0,Genua II - 17,2 m':i 2809 US Bainbridge - standardgenuan som slår allt _2.790,-

_2.930,_2,775,-

B€ställnings- och betalningsvillkor: Order f<ire I januari och Du betalar l/3. Seglen
klara för avhämtning 20 februari. I /3 betalas före I : a mars och resten före Lidingö

Runt...

Du som var med på Viggenklubbens studiebesök hos Segelmakarna förstår varför
Rebellsegel idag :ir helt outstanding. Fåirdiga och provade program till Viggen finns
och har resulterat i utmärkta segel. Inte minst när det gäller förseglet där man tagit
hänsyn till Viggens förskeppsform. Helt underbara segel tycker
5178 Stefan Eckardt (ex I178)

ps. Segelmakarna ligger på Lumavägen 6 (Hammarbyhamnen). Tel 08-41 00
och tala med Staffan Larsvall eller Mikael Olesen.

g

Segel makarna
20

T

1983 1124 Staffan Söderhäll

BÄSTA TJEJBESÄTTNING KM
1981 1360 U-B Ahlborg
1983 329 Ljlla Ekvall

Stefan Eckardt har ordnat fram ett special- nya segel.medlemmar.
till Viggenklubbens

Storsegel - med travare, bindrev, nummer. 10,0 m'i 2689 duk
Spinnaker 42,2 m1- 43g Polyant. Radialhead frir allroundhet

52 Stig Öberg
643 Tomas Berggren

bödern Pontön

Ka skrcnavigg

75

VÄRA KLASSMÄSTARE

VIGGENKLUBBENS
VANDRINGSPRISER:

@

FJÄRMASTE BÄT
1W

245 C-O Carlsson från Vällingby
1983 329 Ulla Ekvalllrån H*rr"n

g
MÄLARFATET

l3$lll:3f*';åå:.;,

m

KRYSSARPRI SET

Staffan Ljungfeldt
lngemar Holmström
Björn Engdahl
Folke Lysell

Nisse
Nisse
1982 Nisse
1983 Nisse

Tidner
Tidner
Tidner
Tidner

VIGGENSERIEN
1975 Gunnar Tidner
1976 Björn Engdahl
1977 Gunnar

Tidner

1978 Björn Engdahl
1979 Folke Lysell
'1980 Nisse Tidner
1981 Nisse Tidne.
1982 Stefan Eckardt
1983 Carl-OIof Carlsson

1984
serie är självskrivet.

Har Du några förslag, på nya seglingar
eller ändringar av reglerna, tag kontakt med

Bosse Göransson.

Kappseglingskommitt6n jobbar vidare

på arbetat att få fler deltagare, Och styrelsen har beslutat att det ska vara "damår"
vifår se vad ylkan göra åt det.,..
Dessutom finns det planer att även på
hösten arrangera en segling till inom Viggenklubben som ska ingå i serien. Kom
med förslag!

'1982 662Jan Lidman

1983 245 C-o Carlsson

å

och till-

faller den som får mest poång på de seglingar som Viggenklubben arrangerar,

1983 2414-0

Gunnar Tidner

Nu är det mindre än 5 månader till Lidingö
Runt och årets första kappsegling. Att Lidingö Runt kommer att vara med i årets

-

VIGGENKLUBBENS
ÖRNPOKAL
Detta vandringspris instiftades iår

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

cartsson #

R

H

Vi har fått förfrågan om hur det här med anmälnings- och startpoäng fungerade. Vid
anmälan till VL + start blev det l0 poäng.
Vid start utan anmälan till VL blev det 5 p
och om man anmålde sig till VL men inte
starta 0 p. lvlen om man har anmält sig och
åkt över stanlinjen, så får man sina 10 p.
Det vill säga att man inte kan få poäng förrän man startat. Så var det med det.
2'J.

Ar Albin-hallen i Södertälje seriöst?

helgen. På söndagen startar motorn knappt,

Batterierna slut. I detta läge tänkte vi inte
på att efter 50 nm {med hämtningen) skulle
det vara gott om el, utan trodde att stereon
på 2 x 50 W som var med, tagit det mesta.

TEXT STEFAN ECKARDT
Efter både båtförsälining och -köp hos Albin-hallen i Södertälie kan man inte dla
någon annan slutsats än att de inte motsvarar de krav som man bör ha på en seriös
båthandlare. Metoderna böriar likna "47:ans Bilhall" och här är en ledogölelse vad
som hände oss hos Albin-hallen. Trots att vi var noggEnna och tittade tre gånger
innan köpet och spårade förre ägaren blev det en besk eftersmak. Så nu vet Du vad
som kan hända Dig när du ska göra nästa båtaffär...

Att köpa båt är, för de flesta, en stor affär
och man vänder sig då helst till någon man
tror sig lita på och som verkar seriös. I mitt
fall vände jag mig till Albin-hallen.
Visserligen harju Albln Marin de senaste
åren haft ett antal konkurser och ägarbyten,
men de har enligt min mening alltid byggt
bra båtar och är ett stort företag. Man tror
sig kunna lita på större företag.
Båtköp skiljer sig betydligt från t ex bil
köp. Båten är svårare att kontrollera. linns
oftast ingen "mätarställning" och svårt att
se om båten "körts hårt". Dessutom är det
massor av tillbehör som ska synas och värderas. Som ett exempel kan nämnas spinnaker. Med bom och utrustning får man betala minst 4.000 kr till en beg båt värderas det till ca 1.500 kr.

utom visade det sig att vi inre köpt en 76:a.
som det stod i alla våra papper, utan att det
var en 75:a. Där åkte två tusen till.

Genomgång bör betecknas som noggrann då t ex segel kollades, dynor vändes,
mantågsstöttor provrycktes.

Vi fick den uppfattningen att Balladen
var lika ordentligt genomgången av både
Wllie och förre ägaren. Bl a hade båten
lyfts upp för botteninspektion.

Nästa helg åkte vi ut med nyladdade batterier. Då var det kallare, så nu skulle vi ha vår
termostatstyrda värmare. Den gick inte. Och
motorn svårstartad igen.

som kom var vi i kontakt med serviceman från Eberspächer - värmaren var
felkopplad. '1,5 mm'? på matarströmmen!
Tre dagar senare bokades tid på Volvex
och vi skulle dit veckan efter. Då kom domen
på motorn: Defekt generator. oljeläckage,
stanar på ena cylindern, vevhuskomp osv.
Beräknad kostnad runt7.000 kr!
I veckan

(

Nu tog vi kontakt med Willie i Södenälje och
nu började han visa sitt rätta jag, Till att bör-

ja med bestred han att han SÄLT båten.
De hade bara fötmedlat köpet, Trots att de
står som köpare för Viggen och säljare för
Balladen. Kontraktet godkänts av Nya Albin
iVisby och lånet ordnat genom dessa. Om
vi nu ansåg att felen var mer än vad man
kan räkna med på "en sån gammal båt" (76).
så skulle Vl ta kontakt med törra ägaren och

det törsta: hur kan man ha en värderingsman som inte kan märka felet på motorn?
Eller inte upptäcka att det laftas en bit på
kölen?! Tydligen så går man igenom båtar
mycket slarvigt. Vad är det för vits med att
kolla t ex en stormfock, och inte en motor?
Och man måste ha laddat batterierna i vår
båt lör annars hade den a/dng startat i Södenälje.
Den utlovade vaggan och garanti på 3 månader "försvann" när vi skrev kontraktet.
När man inspekterade botten syntes en minimal spricka vid motoraxelns hållare. {Detta
undersöktes av Willie, men han hade/har
fel kunskap då Ballad har delaf fäste till skillnad mot Scampi). Men då upptäcktes inte
att bakre spetsen av kölen var helt borta!
Enligt min mening tyder Willie Söderqvist's och Albins agerande ihela affären
oseriöst och okunnigt. Man har i alla iall med
vår och tidigare ägarens båtbyte gjort en
försäljning över 4O0.000 kr.
Och när vi då klagade elter ca 4 helger
får vi svaret att vi på den månaden kunde
ha kört hu. mycket som helst och att vlkunde ha haft sönder motorn. Detta bestreds
av Volvex. Dessutom anger man som ett argument till lägre ersättning att man inte har
sålt vår Viggen!

kräva HONOM på pengar.

Vi tog kontakt med honom och berätta-

Vi hade alltså bestämt oss för att byta 1178

till en större båt, lämplig som

seglare och snabbare (efter Gotland Runt
blev det blodad tand). llTSFleurhadegjort
sitt som vårt sommarnöje.
Vår nya båt. Ballad 1155, annonserades
ut i DN av Albin-hallen; Gotland Runt-tvåan
med bl a 10 segel, ny elektr. logg, stereo,
76:a, varvsskött osv osv. Det verkade vara
fyndet. Efter kontroll med prisbarometrar,
spårning av förre ägaren (som vi fann genom Viggenklubbens kanaler), beslöt vi,
efter första inspektionen, ta kontakt med
Albin hallen och Willie Söderqvist.
Willie värderade vår Vigg efter utrustningslista till 48', men efter petig/ordent
lig genomgång sjönk budet till 46'. Dess-
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de vad som hänt. men också med marknads-

havskappDagen för bytet kom och vi körde ner vår
Vigg till Södertälje och lastade över allt i den

nya båten. Städa och skulle få instruktion
och genomgång av den nya. Det var ca 25o
den dagen. Så motorn var lättstartad (eller
var den varmkörd?}, När vi kollade värmaren
så surrade den så lint och bränslepumpen
tickade. Det visade senare att den inte kan
tända.
På vägen hem funkade inte denna fantas-

tiska logg med startur, snittfan, trim osv.
Man hade "glömt" givaren. En petitess ioch
för sig.
Detta var på en torsdag. På fredagen 24
nm motorgång till klubbholmen. Varmt hela

experter jag känner och gick igenom konsumentköplagen. När vi åter tog kontakt
med Albin-hallen och vidhöll att DE skulle
ge oss skälig ersättnjng. var det nu Stockholms-Albin som skulle kontaktas. Vi ringde
dit ditekt, och i Stockholm kände man redan

tillfallet!
Den skäliga ersättningen man kunde ge,
efter kontakt med Volvex, var 3.000 kr. Men
den ersättningen skulle komma från Visby.

Jag undrar vad som hänt en köpare som är
mindre insatt i marknadsrätt. Därtill vågade
man stå på sig. trots att de visste ati jag med
min position iViggen- och Ballad-klubben
kan informera ca 1.000 Albinägare om deras
agerande. Först när jag började vifta med
lagbok och hota med rättsliga åtgärder började Albin agera. I Stockholm och Visby.
Men någon ursäkt från Willie lär jag nog aldrig få, men han l* inte Iä nöjet att ordna
min nästa båtaffär...
Stefan Eckardt, 6178

Vi fick våra pengar och avstod från en del
av reparationen, så ekonomiskt gjorde vi
ingen förlust. Men man kan inte låta bli att
förundras över Albin-hallens agerande. För

23

NYA
55

.

MEDLEMMAR
SF

Leo Osara

172 Bo Loneux

.

'
'

Västervik
344 Erik Wickenberg
515 lngvald Andersson-Mörbylånga
-Helsingfors,
-Stockholm
Geta, SF
985 Håkan Söderman
1O45 Lars-Göran Rickt
1048 Lars Olsson

1071 Lars-Göran

-

Kallelserträffar

................,,.....4

Verksamhetsberättelse med

Viggendagen

94 Thomas Land6n

-StockholmFrölunda
Växjö
Sellgren

1079 Gunnar Edberg
1251 Olle Olsson
1359 Christina

.

INNEHÅLLSFöRTECXIUIITIG
ekonomi

..........

5-1

Båtförsäkring, tekniska sidan
Eskader: Ytterskärgården........,.. 16-17
Eskader: Öregrund . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18
'19

Kappseglingsnervositet

Specialerbjudandepåsegel............20
-15

Kappseglings-sidan

....

.21

Albin-hallen - oseriöst? ... ........ ..22-23
Nya medlemmarm m ..........,......24

--V:a
Elfving
-Lund Vällingby
-Gustavsberg
Välkomna till Viggenklubben!
-Malmö
l. Tråkigt
2.

Fijrnåga

i

sjön.

skede i båtlilet
att lyfta ändskeppen

3. Trassel på tänp
5.

67

eller Hir€

Broderapåsjon C

6.

Användd

1

.12-14

vid revnjng

t5. Trinlina fört ik

8- 8ör finnäs på storen
9. Vandå undan gippa

17- kan verka

10, Att leda tampar genorn
11. släppa fijrsr'kti9t på skot

18.

som ,,trasset "

Svänga

Lösning skickas till redaktionen före 83-0r-10
Korsordet gjort av Ingeld 5927

EEEIETtrE

(

