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segling i spännande kappseglingsmiljö.
Vårt fina klubblad behöver alltid små ar
tiklar, annonser och bilder. Ta kontakt med

bemötande.

Varför inte komma på våra vinterträffar

för att lära känna andra och varandra. Det
är faktiskt skönt att få vara aktiv i en aktiv
klubb. Det är ju damernas år i år, vi vill alla
se våra fantastiska, vackra och duktiga damer vid alla tillfällen när klubben ordnar nå-

got.
0760 802 98
. . 0760-852 55

Omslagsfoto: Garnad spinnaker håller på att {yllas. Staffan Söderhäll på Vegas Höstregatta. Fotor Claes Lundberg

verkligen att ni hänger med iklubbens
verksamhet. Pröva med att snarast ringa
Stefan Eckardt får ni se. Han bjuder på torr-

vår redaktion så får ni ett mycket vänligt
08-758 31 99

REDAKTION
Harald Akselsson, Hasselgatan l l5r l, l94

ens alla fröjder. Eskaderkommitt6n, kappseglingskommittön och alla träffarrangörer
önskar inget högre än att ni kommer och
deltager i och har glädje av deras flit, De vill

Kom så fårvi beundra er.
En liten vintermaning, det har blåst en hel
delså ta en titt på era presenningar.

LARS U

Press-stopp för VB
1984
30 jan, 3: 24Ieb, 4: 23 mars, 5: 25 april,
6/7 : 25 maj, 8: 24 aug, 9: 24 sep, 10: 24 okt,
21

HJÄLP
...gärna till att fylla VB med trevligt material. F n är det nästan helt tomt iförrådet.
och vi lever "ur hand i mun". Text bör helst
vara maskinskriven, med 40 tecken per rad,

fotografier bör helst vara svart/vita. Vi vill
hemskt gärna ha in ljte fräsiga omslagsbilder, för att slippa använda gamla bilder
på nytt. Kan vi hoppas?

lnternationellt
certifikat
Blankett för ansökan om internationellt cer-

tifikat för fritidsbåt finns tillgänglig

hos

klubbens sekreterare, Kontakta honom om
Du är intresserad.
RED

Viggenklubbens decembermöte
Den 6/12 kl 19 samlades en skara klubbmedlemmar i Fältöversten. Då ordföranden
var förhindrad hälsade lngemar Lindgren
välkommen och överlämnade ordet till kväl
lens huvudattraktion Gunnar Tidner, som
berättade om seglingar i skotska vatten.

$au0e

Ulf Karlstrdm
Solröksgatan 10,802 30 Gävle
Tel.026-10 l6 I?

Viggenträff22/2
Båtmässan "Allt för sjön" i Älvsjö pågår tiden 18/2 - 2612. Stockholms Seglarförbund

Sonobubter,r

Philip Håkansson
Vintervagen 9, 294
Te1.0456.r4? I
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Karl Gerdehag
Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar
Tel. 0480-?39 59

cUrinetn
tlarald Gradeh
Furuvägen 3, 542 00 Mariestad
Tel. 0501- I 50 93

(

Sven-Olov Friman
Barkrö Bygata ?9E. 725 90 Västerås
Tel. 021-525 50

Familjen Tidner har seglat i området väster

om Skottland vid tre tillfällen. De började
1973 med l\y'irrorjolle, fortsatte ett par år
senare med K-Viggen Galatea för att 1983
göra en färd med Balladen Amfitrite. Gunnar
uppehöll sig främst vid gångna sommarens
segling, som för en "hemmaseglare" verkade nog så äventyrlig.
Besättningen bestod av Gunnar med fru,
dotter och tremånaders dotterdotter. Från
Stockholm till Norge gick allt gott och vä|.
Här tillstötte emellertid samtidigt hån väder
och hustruns lunginflammation. Hela företaget såg ut att gå om intet innan det hade
börjat. lMen en läkare skrev ut en dunderkur och släppte iväg båt och besättning.
Som en säkerhetsåtgärd åtog sig en bensin-

och det brukarju blitrevligt.

VANERN
i skilda ämnen som
lvlariestads Segelklubbs utbildningskommitt6 (där jag är med) anordnar är Viggen-

cUristbusten
Gunnar Malmberg
Floravagen ?C, 43? 00 Lindome

Tel. 031.?6 l1 29

medlemmar synnerligen välkomna, vare sig
man är medlem i lvlSK eller ej.

Arrangemangen är ett försök att medf
enkla medel bredda verksamheten. Det är
naturligt att vi Viggenseglare träffas under
kvällen och fikar ihop.
Träffarna äger rum i MSK:s klubbstuga
Kajutan. Östra hamnen, Mariestad och bör-.
(
jar klockan 19.
Preliminärt gäller iöljande program:

Or,esund

Erik Palsund

Älggatan 248, 216 13 Malmö
Tel. 040-16 09 73

2012 Äldre seglare berättar
19/3 Mat och matlagning tillsiöss
9/4 Praktisk båtvård. Motorkunskap
28l4 (lördag fm) Sjösäkerhet
Harald Graden

o

o
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disponerar där drygt 800 m'? som ställts till
klassförbundens förfogande för visning av
bl a ett 25-tal båtar, Viggenklubben ställer
upp med både båt och klubbrepresentanter (
lör att sprida kunskap om klubbens verksamhet och om Viggens förträfflighet som
familjebåt.
Av lörklarliga skäl blir inte detta en konventionell "Viggenträff" med föredragshållare eller motsvarande program, men vi
samlas i Seglarförbundets monter ihall C
onsdag 2212 k!18.30. Se'n improviserar vi,

Till de temakvällar

cVaste,tås

vl

0

stationsföreståndare att larma sjöräddningen
om Amfitrite inte hört av sig inom fem dagar.

(

Överfarten till Skottland gick lyckligt
trots att pejlradion slutade fungera beroende
på läckage mellan däck och skrov. Positionsbestämningarna fick göras med sextant
- men lunginflammationen försvann.
Med hjälp av den ovärderliga "navigationsbibeln" The MacMillan & Silk Cut Nautical
Almanac, som ger fullständig och överskådllg information om fyrar, hamnars utrustning, tidvatten och strömmar, tog sig Gunnar
med besättning säkert runt iden skotska
övärlden.

Som resans höjdpunkt får man räkna beStaffa en obebodd vulkanö.
Stafia är 1200 m lång, zl00 m bred,44 m hög
och till stor del uppbyggd av jättelika sexkantiga basaltpelare. Vid lugnt väder kan
man med jolle ta sig iland och besöka den
sagoomspunna, @ m djupa gtotlan Fingal's
Cave som bl a inspirerat Mendelson till
ouvertyren Hebriderna.

söket på

Sedan dotter och dotterdotter bytts ut mot

två 16-åringar gick färden norrut med besök på bl a Shetlandsöarna innan kursen
sattes mot Norges sydkust och vidare till
Stockholm.

Tio veckor tog resan. Det som törefaller
mest exotiskt och svårbemästrat för den
oerfarne är tidvattnet, Att det få/erkar förtöjningen förstod vi nog alla förut, men att
det påverkar både strömmarnas riktning och

intensitet
dygnet

-

olika vid olika tidpunkter på

- flck vi också klan för oss.
Det märktes att detta inte var Gunnars
törsta föredrag om en lyckad seglats. Han
berättade engagerat och illustrerade med ett
stort antal bilder som visade både natur.
båtliv och utdrag ur "navigationsbibeln".
Gunnar avslutade med att säga att samma
färd utan tvekan kan göras även med Vigg-

en. Vi tackar för en givande kväll

som

"vidgade horisonten".
971
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Viggenvagga

båda sidornas spänningar kommer att motverka varandra, annars blir vaggan skev.
Börja därför med en bräda på vardera si-

Båtägaren har varje år två stressiga och lite

dan, och sätt dem exakt lika, d v s låt båda
gå t ex från aktre gavelns överkant till förliga gavelns underkant. Kryssen fullbordas
sedan lättast genom att den andra brädan
trängs in innanför den först fastspikade.

nerviga perioder: sjösättning och torrsättning. För mig blev i år den sistnämnda
ovanligt körig, bl a av två skä|. Dels har jag
iår vinterförvaring ien båtklubbs regi, mot
tidigare ien marina. innebärande att det
krävs lite större arbetsinsats av båtägaren

själv. Dels blev mina stålstöttor "underkända" av den som ledde upptagningen så
sent som när båten hängde i kranen. Resultat: snöplig sjösättning igen. Vad göra?
En vecka kvar till nästa upptagningstillfälle

(det sista!). Jo. efter lite studier av Tekniskt tips 1:1 och 1:2, och lite virkesberäkHej, jag heter Mårten Nybom, nybliven ledamot i styrelsen och i eskaderkommitt6n.

HEJI Jag heter Hans Thorell och är nybliven ledamot iViggenklubben. Blev med
Vigg 1981, då vi, min fru Kerstin och jag

Efter att ha varit motorbåtsägare några säsonger tyckte vi, att det nog skulle vara
trevligare att se vår vackra skärgård från

införskalfade oss Soleado. Hon visade sig
vara en pärla och för oss en riktig båt, då vi
förut haft en liten dagseglare.
Har under 1983 försökt oss på lite kappsegling, men med dåligt resultat. Vi tar nya
tag nästa säsong.
Eskadersegling har vi upptäckt vara en
trevlig form av samvaro med andra Viggen-

en segelbåt, som stillsamt glider fram i sol
glittret. Att det nu inte blev exakt som vi
tänkt oss berodde inte på vår Vigg, Celeste,

som vi köpte sommaren 81, utan på oss
som är ovana vid seglandets ädla konst.
Så därför höll vi oss lite tör oss själva tills
de elementära manövrerna hade inövats.
Tur att min tru Marita och dotter Helene är
så förstående, annars hade det inte blivit
någon mer segling för vår del.

Sommaren -82 gick, och vi trivdes alltmer med båten. Så vi bestämde oss för att
nästa sommar segla eskader. Det blev S:a
Skärgårdseskadern, dår vi mötte många

trevliga Viggenklubbare, som liksom vi
knäppte llytvästen extra hårt när det blåste
och siön gick krabb. Det blev en fin vecka
med gott kamratskap. Vi ser därför fram
emot en ny säsong med klubben.
För att få förmånen och nöjet att segla,
så arbetar jag på Transportkompaniet, med
sjötransporter av gods från Fjärran Östern.
MÅRTEN

seglare, både lör oss själva och våra barn.
De följer gärna med ut på sjön när de har
möjlighet att träffa jämnåriga kamrater,
Vi seglade med på Göta Kanal-eskadern
1982 och Västervikseskadern '1983.

HANS

Maratontabellen
fick beröm
Vår id6 att göra en maratontabell på våra
kappseglare genom tiderna blev ett tips till
andra klass{örbund i sista numret av Svensk
Segelspon (5-83).
Tyvärr töreligger ett fel när del gäller
bröderna Gustafsson. De har inte fått sina
bonuspoäng och skall ha följande sjffror:
19 1165 Br Gustafsson
261
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ningar, tog jag mig ett par dagars semester.
For till brädgården och mätte upp lämpliga
längder {kostade 335,-), och spikade där
elter ihop en vagga, i princip enligt TT,
{"alternativa vaggan"}. Några små kommentarer och synpunkter dock, som möiligen kan vara av intresse för någon annan
vaggbyggare.
1. I sidovyn bör den 2200 mm långa brädan
vardera hållet, att den precis överlappar gavlarnas rambrädor. Det ger en stadigare fog

i bottenramen förlängas så mycket åt

än om brädorna möts hörn mot hörn

så

som ritningen nu visar.

2. Vid hopfogning av sidostyckenas kryss
är det ofrånkomligt att det blir spänningar
i dessa. Då är det viktigt att se till, att de

Seglingstips för
nybörjaren
På kryss skotar de flesta sitt storsegel för
hårt. En stor skall ha "släpp" på samma sätt
som en flygplansvinge eller en båtakter.
(Vem har inte känt skillnaden att ro en jolle
med resp utan en passagerare iaktern). En
för hårt skotad stor är en BROMS som
dessutom kränger båten i onödan. Den som

3. Förliga gaveln blir skev, om krysset läggs
så som ritningen visar. Låt i stället ena kryss-

brädan gå på utsidan om båda vaggbenen,
den andra på insidan. Då möts visserligen
inte kryssbrädorna på mitten, men där spikar man en klots emellan, så att krysset inte
kan förskjutas.

Jag skulle vara smart också, och samtidigt
med "uruppförandet" genomlöra ombyggnad i princip enligt TT 1:2. Skillnaden var
dock, att jag avsåg att använda de justerbara ändstyckena från mina ratade stålstöttor. "Felet" jag gjorde var, attjag kapade
rekommenderade 10 cm på samtliga vaggben i förväg, utan att skruva dit ändstyckena. Jag ville nämligen vänta med det för
att kunna måtta in bästa möjliga läge för
dem. Följden blev att det blev lite väl stort
avstånd mellan vaggben och skrov när bå-

ten väl kom ivaggan. en differens

som

alltså måste pallas och kilas med mer eller
mindre vingliga småklotsar. Det var lite nervöst innan ändstyckena var på plats. men
det blev verkligen bra. Kan alltså varmt

rekommenderas

HARALD. 1103

vill sluta att bromsa sig tram på kryss kan
fästa en ulltråd 10-15 cm lång ivar och en
av mellersta lattfickornas akterkant.
Så länge dessa ulltrådar blåser bakåt har

Du inte skotat för hårt. Sugs de in bakom
storen i lä har Du dåligt släpp.
Hellre att storen slår in något framme vid
masten än att Du har dåligt släpp. För bästa
drag istoren måste du iövrigt trimma in

skotpunkt och bukstorlek. Mer om det en
annan gång.
646

Segling i Medelhavet
Bosse hade seglat ner sin Allegro 33 till
hamn iTurkiet och lite beroende på när det
var tid att segla till Dubrovnik så kunde jag
få följa med. Och visst blev det så. Han
ringde till min telefonsvarare att jag kunde
få bli gast om jag åkte till crekland. Så jag
tog det nödvändigaste och sovsäcken och
flög till Athån. Hade några fina dagar där på
ett hotell med swimmingpool innan budet
kom att jag skulle åka till FAROS. lngen på
hotellet visste om att en sån ö existerade.
men Paros fanns. Så jag tog gud i hågen
och åkte dit. Det var inte så lätt, men jag
kom dit - efter att nästan ha varit på väg
till Poros. Men Paros var en vacker ö inte
långt från det mera kända Naxos, En koll till

Sverige visade

att

CHARLOTTA skulle
komma till Paros. Det var nog så, att på vissa siökort står det Pharos, vilket av en
svensk tyds till Faros. Det blåste småspik
på Paros, och de inhemska skepparna låg i
hamn med sina seglare. Och tyskarna höll
sig inne dom med.
Men efter några dagar kom CHARLOTTA

och hon mönstrade av två tjejer och jag klev
på. Och nästa morgon var vi på väg i 3500
- kurs mot Piraeus, fast det var bara kursen.
Fulla segel var det. men till kvällen så dog
vinden. Vi kollade några tyrar och med flygplatsen att vivar på rätt kurs,
Ombord var Bosse skeppare och så var
Svante second. Gast och båtstyrare det var
jag. lvlaten var lite egendomlig, men jag
vande mig. Morgonmålet bestod av kaffe,
bröd, smör, feta (ost), strösocker, noynoy
(grädde), tomat, napalm (marmelad). Efter
det tick man en kapsyl whisky mot sjukdom.
Frukost blev det med ö1. spaghetti, sardiner, lök, tomat, bröd. Eftermiddagskaffe
med ozu. Middagen liknade trukosten. fast

det ibland var tonfiskkonserv eller någon
annan konsery. Kött med. lbland blev det
stora doser svarta oliver också. Berodde lite

på vad det gick att få

i butikerna, och på

våra och de.as språkkunskaper,

I

Anki delade förpiken med mig. Det gick

bra. Den var rätt rymlig. Problem hade

vi

bara när vi skulle ta upp spinnakern, för den

Vi delade in oss i tre vakrlag och så satte vi
kurs mot Korintkanalen. Dit nådde vi fram
på morgonsidan. Prejades av en stor militär
jakt och fördes tillen kaj. Vi hade nog tänkt
gå dit ändå. Där fick vi betala 3.700 drachmer och så kom vi igenom ihop med flera

båtar.

(

Kanalen var 6.400 m lång, 23 m bred och

8 m djup. På sina ställen var det 1OO m till
toppen ovanför. På ömse sidor fanns det
spår av stigar som en gång hade funnits för

att dragdjuren skulle kunna dra segelfartyT
gen. Rostiga ringar i bergen också, som ju\
också finns här och där här hemma.

i Korinter-havet. Stannade i
Korint och köpte förråd av mat och ö1. Det
var nån som snodde en fender av oss där.
Det visade sig att vi hade inte sjökort för det
här havet, men vi hade ju turistkarta, och
efter den seglade vi. Charlotta var utrustad
med ekolod, så vi såg genast om vi kom in
på grunt vatten. Vi hade bestämt oss för att
undvika turistsidan, dvs Peloponnesos, och
gå på fastlandssidan. Första natten ankrade
vi i en liten hamn som hette Paralia. lnga
turister alls. Vi åt middag hos slakraren. Det
var jättegott, Skön, varm kväll. Vi sov gott.
Jag låg i förpiken. Cikadorna spelade. Det
Och så var vi

var ont om fisk och sjöfågel, på 14 dagar
såg jag kanske '14 trutliknande fåglar. En onl
dan. Sen gick vi till Nafpaktos, Det var e
gammal medeltidsstad med massor av gamla
befästningar, kanoner etc. Fina restauranger
och det var inte dyrt heller, Vi sköljde dricksvattentanken där. Det var ont om vatten på

alla öar., men här var det ju fastland, V(
tvättade åt kaptenen. Sen stack vi, för vi'
skulle hämta en gast i Patra. Det var en

låg under våra kojer, liksom kryssfocken.
men det löste sig. Vill man så går allt.
Och så satte vi kurs mot lthaka för att lyss
till historiens vingslag. Hamnen var jättefin,
men Odyssevs ättlingar satt på de många
restaurangerna eller snodde runt på moppar
och mc:ar. Dygnet runt, Så efter en natt i
hamnen uppsökte vi andra vikar. Efter några

vi ett

paradis. Kristallklart
vatten, inga båtar utom vi. Får i land. Vi såg
en falk och hörde cikador. Det fanns fisk små. Olivträd. Dom andra 3 roade sig med
vindsurfing, men jag tog gummibåten med

nätter hittade

motor och utforskade trakten runt om. Mötte
en gammal liskargubbe som vinkade åt mig.
Det är "Iult" att vinka som vigör, utan man
beskriver en invikning fast i sidled. Svårt att
tro. men så är del. Vi hade resans bästa dagar där ända till dess att alla förråd var slut.

ölet med.

Vi gick till en annan ö som hette Lefkada.
Där fanns en lång kanal och saltiner, dvs
man tog in havsvatten som man indunstade, och så tog man vara på saltet. Verkade
vara straffångejobb. för det fanns gubbar
som höll vakt också. I Lefkada tog vi in nya

förråd. Fin liten stad med stränder

och
många turister. Fina affärer, där man talade
både tyska och engelska. Och om man inte
talade iörstod man I alla fall. Vi köpte feta.
Det ser rätt äckligt ut. Ligger i en tunna och
är täckt av saltlake. Fårost. och så smakar
det, Men det är gott också ändå.
Sen gjorde vi en natt i en stad som hette
Parga. Fina restauranger där vi åt god middag. Kojade i deras turisthamn som dess-

värre låg långt från stan. Det var så mörkt
attjag inte såg att sätta fötterna, men kompisar är bra att ha.

svenska, läkare. Anki. Trevlig tjej, hade vän-

tat ett dygn. Men vi låg där ett dygn till

i

hamnen. Träffade andra seglare. En italienare
som talade franska. Han hade slut på besättningsmän och skulle få nya. Härifrån gick
det båtar till Brindisi.

Och så kom vi till Korfu. Där skulle det
komma ombord en gast till. Han kom just
som vi kom in. Vi låg där en extra natt och
tittade på stan. Gammal och fin med många

minnen från förr. Fina parker. Det var lika
varmt och skönt där som det varit hela resan. Och så mötte vl vår vän italienaren från
Patras där. Han hade fått 4 ungdomar som
besättning, och nu skulle han hem till Brindisi. Viåt middag ihop och drack grappa på
hans båt. Äcklig smörja, men skam den som
ger sig. Svenska sjömän gör inte det. Han
stack på kvällen och vi på näsra förmiddag.
Han klarade sig lrån det som blev en pröv-

ning tör oss. Vi gick ut med vindstilla från
hamnen och så kom vi för nära albanska
kusten. Dom sköt skarpt på oss och vi drog
på fullgas nära Korfu och ut på havet. Och
det var helt bleke, Det kom tumlare och lekte med vår släplogg, och när vi tog in den
så försvann dom. lvlen de var så nära ibland
att vi kunde röra dem.
Och så helt plötsligt så blixtrar det till. På
några minuter är det full storm. åska och
regn. Vågorna blir raskt flera meter höga och
vi sätter en revad stor plus en kryssfock, Vi
startar på död räkning, men det blir bara fiktivt. Vi måste ju kryssa och kan ligga upp till
6 timmar på varje slag- En besättningsman
blev sjuk. Han tar sina vakter. men offrar då
och då till Neptun. Jag trodde aldrig jag kunde bli dålig. Jag klarade mig f.ån att offra,
men stannade isittbrunnen itvå dygn. och
måste tillslut ta tabletter, Kapten och seconden blir aldrig dåliga. Efter tablettintab så sover vi bättre. Natten till tisdag blir det lugn-

are. Men stora vågor utan så kraftig vind.
Släpper ut revet i storen och hissar genuan,
Vi gungar våldsamt ändå, sömn bara på durken om man inte har slingerkojer.
På tisdag kväll når vi fram till Dubrovnik.
Men än var det inte slut: Ute på havet - där
vijust fått kurs till Dubrovniks flygplats - där
blir vi prejade av jugoslavisk militär. Vi hade
kommit in i nån sorts seismisk mätning, och
måste göra en stor krök innan vi kan arbeta
oss in mot hamn. Efter en stunds tuekan går
vi rätt in i hamnen i centrala stan. Vi hissar
gul vimpel och väntar på tull och passpolis.
Kommer inte nån. Vi går upp i gamla staden

forts sid
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AKTUELL DEBATT
I ftirra numret av VB var infönd en artikel
rubricerad "Är Albinhallen i Södenälje
seriöst?" Här ffiljer wå svaninlägg: det
ena från en Viggen-medlem, det andra
från Wille Siideöerg pa Atbin Madn AB.

M ED

innan den publicerades. Detta hade kunnat
bespara Albin Marin Jrån att drabbas av
oriktiga påståenden, och Viggenbladet från
att publicera dessa. För övrigl vill vi fram-

och där hittar vi avlösningsbesättningen.
Just där vigått in finns ingen tull eller polis,
men i alla andra marinor finns det. Nästa
morgon går vi dit, och efter några timmar

att Eckhardt fått som han säger, skälig
ersättning, och ej lidit någon ekonomisk

sitter jag på en buss till flygplatsen. Och några dagar senare så år iag i Stockholm. Har
varit en fantastisk semester. Dags att ta itu
med jobbet och den egna båten Daisy lvl
Snart dags att gå till Jungfrusund och få

Slutligen hoppas vi att denna episod ej
Frågar

Stefan Eckardt isenaste Viggenbladet, jul
numret.

(l(

I

framledes skall komma att skada det genom
åren goda samarbetet mellan Albin Marin
och Viggenklubben.

(ocksål fåft en "besk eftersmak". Men inte
av din båtaffär Stefan, utan av ditt sätt att
skriva. Du skäms inte för att ha utnyttjat
din, som du skriver, "position iViggen- och
Ballad-klubben".
- Jag undrar vad som hänt en köpare
som är mindre insatt i marknadsrätt? frågar
du.
Svaret är: Hon eller han hade t ex kostnadsfritt kunnat vända sig till allmänna reklamationsnämnden och få tvisten opartiskt

prövad, Där får båda parter komma till

kretsen.

-

En annan sak som fick mig

att reagera

i

senaste Viggenbladet var annonsen för Segelmakarna. Är det tidningens redaktör eller
annonsören som skapat annonsen? Här må
jag då säga att parterna inte synes ha haft
några som helst problem att komma överens. OBS! Detta sista var ironiskt menat,

framhåller
BRITT-MARIE ÖBERG
5052

för

längs härmed till 84-02-24.
RED

ÄNNU SÄKRARE
Scslare är ofta också fofk
soä nåtlc r" /eväret i ha:rd !
Värcle€kydcls vapenskåp är välkänt på
marknaden.
EIt pe^t'5tt shap lot sehet lotvanng
av vapen.
Nu hat vigjort vått vapenskåP ännu
säkrarc. Vi har bla förbätttal låssyslemet,
kolvin slag nin Ess kydde t ac h bty tsäke r'

heten.

Det;nnebåt all .drt vapen\kåp nu ål
gadkänt av Rikspolisslytelsen sam säke('
hetsskåp I förvaring av UPP ii 20

rl
I

i
ERIKA

"Awikande från kurs".

Vi beklagar fadäsen. Tävlingsliden

Nu Än VART VAPENSKAP

Ett stort tack

Nålar, Tekniska Tips m m på lager.

lyda |

ps. Varför inte segla till Medelhavet?

RED

För andra året i följd har Klubben fått ett
välkommet bidrag av Harald A:son Moberg.
Vi tackar varmt.
Samtidigt vill kassören tacka för alla
vänliga Nyårsönskningar och -hälsningar av
de medlemmar som redan passat på att betala medlemsavgiften. När vi nu fått de nya
inbetalningskorten hoppas jag att alla återstående medlemmar skyndar sej att betala.
Annars kanske vårt kära Viggenblad inte
kan tryckas. Alltså: The same procedure as
every year, dear friendsl 70, - alltså.
Det finns gott om Vimplar. Kavajmärken,

Nyckelord 9 ska lyda: "Vända undan
vinden" och nr 12, som helt ldll bort ska

personligen så föredrar jag K Viggen. En
underbar bål.
Anderc Thon

Red håller med om att ett samtidigt publicerande av debattartikel och svar kan vara
elt bättre alternativ tör en sLrift större än
VB. För oss blir det däremot tungarbetat.
och ett enskilt nr kan få en för ensidigt innehåll. Huvudsaken är att alla parter bereds tillfälle till genmäle, och så har skett. Vi hade
dock helst sett, att Wille Söderberg hade bemött artikelns ev. "oriktiga påståenden".
Som vi (red) ser det kvarstår därför en del
frågetecken.

tals.

- Besluten därifrån är offentliga handlingar och kan snokas tram av de tidningar
som tycker att frågorna kan intressera läse-

fina korsord i VBs julnummer.

några sista vackra seglingar.
Har fått många tips om hur iag skall segla
min båt. Bägge är iu långkölade båtar. Fast

WILLE SODERB ERG

Det kan jag inte svara på. Främst av den
orsaken att Wille Söderberg på Albinhallen
inte fått gett sin syn på saken. Kanske kommer fonsättning i nästa nummer?
Däremot kan jag redan nu säga attjag

ELHAVET....

Tyvärr slog Tryckfelsnisse till mot lngelas

hålla

skada.

Är Albinhallen iSödenälje seriöst?

Rättelse

IMed anledning av Stefan Eckhardts artikel
i förra numrFt av Viggenbladel, bellagar vi
att vi aldrig gavs tillfälle att bemöta den

Skåpets 0tvandrga tnati
t5AA nn. Bredd 554 nn)
Djup 365
Vtkt 115 kg P!äfrocktek ,! mm
Dispantbet tnvande ha4 1270 rnn.

Hald

nn

Slrd, cl."upn

2l Bi!. 14.004

04

4-O

{L/ChHO

rp 08.67qo70'fala med fef

M

I

I

10

I

t

11

c/o Geu ken

Beckombergavägen 196

VIGGENKLUBBEN

161 53 BROI\,4lvlA

oNya medlemmaro ESKADER
79 lMats-OlovGustafsson Stallarholm.
321 Thomas Kulldin
452 Äke Andersson
983 Magnus Kollbratt

Frölunda

1068 Ove Boström
'1204 Lennart Larsson

Eskaderkommitl6n har så smått kommit

igång med planering för sommarens övningar. Har Du själv ideer och önskemåI,
så år Mårten Nybom tacksam för en på'
stötning.
RED

-lvlariestad
-V:a
1255 Thomas Hjärne-Västra Haninge
-Vallvik
1298 Lennart Metz -Odensbacken
Välkomna

till Viggenklubben!!
-Västerås

Preliminärt program våren

1984

bårmässan i Älvsjö
2212 Viggenlläl'f pä-Skövde
22/3 viggen:Jffl. fema: Kappsegling
23l5 Uteträff . Program meddelas senare

...|NNEHÄLL...
3

Från Bryggan, Skepp O'hoi
Regionalt, Sthlm och Vänern

-

Decembermötet
Profilen
Teknisk sida - Viggenvagga. Storsegel
-7
8-9
Segling iMedelhavet
-4
Aktuell debatt. Ett ston tack

FATTOVERSTEN
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Varför heter hon...?
Daisy M
Varför hon heter det? Jo, hon hette Corona
när jag köpte henne. Men gu' va' trist namn
Och när namnbrädan föll bort så tog jag det
som guds finger, och döpte henne efter en
förmögen kanadensisk dam som jag träffade i Peru ivåras. Gillar att resa? Jomenvisst
ibland. Hon var rar dessutom, och skriver
brev till mig från alla möiliga platser.
ANDERS THORN, VIGG 127

Costa Jourtan
När jag köple '1103 hette hon Muggevigge,
Mugge efter porslinsfåtölien Brvdon Boy. (

Det kändes lile "ofräscht", om ni fdrstår

Twärr har vi fått besked om att vår senast
utnytljade lokal är fulltecknad resten av
våren. Ny plats för trält 2213 (obsl ändrat
datum!) och 25,/4 är: Medborgarhuset, lokal nr 4, lMedborgarplatsen 4.

mig skjortan, låg der temat närmast till
hands. Costa är som bekant spanska och
betyder kust. En spanjor uttalar gärna vårt (
skj-ljud som tyskans ch it ex Bach och tar
.nan det uttalet av "skjortan" och stdvar på
spanska, så skulle det t ex kunna bli "jour
tan". Sagt och gjort, hon fick hera Costa

811
Vår nya medlem i Arboga heter Bjurhammar.
lnte som vi skrev i nr 9'83. Vi beklagar.

'

vad jag menar. så jag hestämde mig för omdöpning. Eftersom hon bildligt hade kostal

Jourtan, och det har lockat fram många
leenden.

HARALD, 1103

TrlEf,fE

