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står snart a]la båtar på ]and' och
oå är d"t ptL ora liIIräl1F atr börja
p1ånerå 'ör råsta sä"on9. (öl en kån
(q-viqq) ocn
berrras från rostFIäckår
r1 qrrndFär9, _eqel -akaren ha!'ö!_
månsp!is6r på reparaiioner och nya
se9e1. på hösten kan man ibland kijpa
bottenfätq n m rör halva Priset. Cå
isenom motorn så alt den 9år på förstä
ryc<eL nä.ta vår. )en so- vi.tI qöra
nåqot extra för sin Viqq kan ä9na en
da9 åt att stötta upp mastbalken eller
r6pare!a ett spräckt loder. cå igenom
våra Tekniska TiDs: det einns al.ltid
nåqot son passar just diq och din båt.
[n bra me!od att p]anera lramåt är att
9å på våra trällar, llästa stora träff
är VIGGtul)AGtrl. rllubben lyller 15 år,
och;r Pn fr'ck o:n F_a-qt Lon1rin9,
vä1 värd att beundra.

Nu

Annonsera

ivB

Vi tar qärna emot annonser i VB. fleI-'
halv- och kvaltssidor går bra' och de
kosta! då 400, 200 och 150 k! !esPektive. Kanske Di.tt fijretag ä! intresserat? Hör elter.
D,' vet väf att Du som medlsm får annoisera IrdLis und"r I'TilL salu/önstas
Köpa". 5ätt helst ut prisnivå.
Kontakta !edaktionen om o'r har en
annons eIIer btänkare på qånq' Tackl
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åtar siq inte Iänqre att kostnadsfritt förvara vå! skrovro.m. Fr o m hösten 1985 kommer nornal
kvm-hyra att begä!as' oen clet koEmer
kidbben troliqen inte att ha !åd med.
i(inner Du nåqon som kan ordna billiq,
helst !.atis, rörvaring så hä! av Diq
till
ekn1sr.a
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REGION HANÖBUKTEN

€tt litet

En seglats runt Själland

tre
Sedan b€sökt6 vi ytterligare
öd! aed små hysigå samhållel - Ceersö,
Aq6rsö och Fehö. På Femö skulle det
så hamnen bI€v vå.1bri jazzlestival
bs1a9d, En dansk hamn bIi! aldrig
l!1.1. - dåt finrs alltiC plats för
danskEn son kommer inseqlande mitt i
natten: I
Efte! detta stod Vordingbo!q på tur
för ett besök, En trevlig slad vä1
vä!d ett b€sök. Den bästa qä€thåmnen
ligg8r inne i staden. Hä! blev det
dags lör en 11gqeda9.
Nästa etapp qick lilt Nyo!d, ännu
en liten mysig ö. När man qick till
köpmannen möttes man av en mycket beständ kvinna som talåde om vad nan
skulIe ha. tlefant6l var ints till.

Köpmannen koh på morqonen i biI
hamnen och så1de mjö1k och bröd.

Efte. atl lör69ående sommar ha besökt
Bornholm vilre vi 9ärna se IitB mer
av Danmark. Danskalna är ju så trevIi9a, åven om deL linns de son sä9e! /
att m6n inle ska 9örå alfåre! ned dem.t
vi sPqlade såleo6s aer ti 11 Skanör
för at! da!1från !a ?livPt över iresund. Daqen fö! avfärd ville vinda!na
arnorlunda - en väst1i9 kutinq. Daqen
elter hade det mojnat nå9ot nen lo.tfarandF från väst. vj valde då ati qå,
(
{oturs r rrL SjäIland och bö!jd F"d
Uppstånd6lsen var sto! nä! vi kom
dlt - dEn.IilIe havfrue had€ skändIiqen rått en arm amputsrad::l Vi låq i
en I iten 9ästharn 200 m rrSn henne.
En p!omenad via strö9€l tirl. Tivoti
blev kvä11ens nöje. En minnesvärd
kv äI I.
)aqBn efte! åtelvärde vi tiII 5vPriqe, närmare bestämt den trevliqa
hamnen vid kyrkback€n på V€n. Här
linn- afiär, krog och cyteIJLhy!nin9.
tn lundtur på V€n ned cyk6l ä! vä1
värd mödan, En verkligt lin ö. En
9!iIlkvä11 på stranden medan solen
sakta gick ned tilIhör
de stunde! man

5ista hann i Dånmark bIFU aödviq,
som vi sqerltliqen tänkl börja med. De

brantä stupen vid stranden (rrintar)
var mycket vack!a och staden trevliq.
Det va! augusti nu, så t!ängseln var
måttIi9,
Via det berönda Stevns KIlnt styrde
vi i dimdia åtsr mot svelige. Då IårdB
vi oss att lä!991ada s6gel inte aIItid sitte! på uindsurfinqbrädor vid
stranden, Det kan vara kappseglinq
med katamåraner'l nn u!anfö! 5<andrs
hamn ocksåj j:l!

Från Ven gick vi til1 badorten Ho!nbaek på norra 5jälIand. Här passerar
man strönmen av Helsinqborqsfärjor
hålI uppsikt och ha niotorn redo. No!r

oh Helsingborq var det motvind och en
hyc.et ojämnt qrooiq Ejö mpd -otst!ör,/
Efter myckåt om och her (om v: frår
\
tiII Llarnbaek som var etL trevliqt
llamnen
samhä11e, en typisk bådort.
var i det närmaste fulli men vi hittade en påle atl knyta oss rast vid och
kunde via nå9!a båta! ta oss iland"
Näsla dag 9rc< färden ti-ll cille(
Ie je som i myc,er I ir,rä. rornoaek.
)aqen ddrpå !dhnarle vi r r-ndest6d i
Iserjordens mynning. Det berodde på
ett åskväder med hårda vin.,ar, Hamnen
är ganska tråki9, liksom sanhä1Iet,
rJästa daq rundaae vi Sjåtlands 0dde
r oer 5' 5n-krelöpet. iven när överfö11s vi av kraftiga vindar, så det
blev en qanska hå!d seqling ner till
5eje.ö. Här fanns en trevliq hann och

(

Va.l 1är.le vi .ss rlå?
- Danskalnå ä! 1ättsamma att umgås
med på sjön och t hamnarna. Den danska
kronan är värd ca 80 örP vilke! qör
att det är nåqot billiqale
i Danmark.
70 cI uhisky kan ran lå fö! 120 Dkr'
och krogbesök blir sä11an orimligt
dyra, Hamnavqifte! Iigqer n6IIan 25
och 50 9k!, normall J0 - 15.
- Vindarna vä! my-cket varierande och
ändrades snabbt. Aven om solen inte
var lrahnre hela tiden hade vi noq
bältre väder än hemma, vad vi kunde
fnrslå av sl-1!-lI. llä! och var ä! det
s trömt i vattnet.
- -y"rarnt betraktår Ja_-ar" som sin
s ärqird och finns i nas-or, lyvarr
uppträder de understundom ganska bufl1!qt. Oet qår tydtiqen alltid att ordna en plats i hannarna.
- llan kan -Leva på fisk i 14 daqar.

-0m vi sku116 9öra om lLr!6n är det
säkert vi skulle qå runt sjäI1rran bö! överväga att ta en tur
om själrand och sedan bort mot
Lilla Bä]t.
Lasse Be!q i Viqq 1160

REGION VÄSTKUSTEN
Tjörn Runt
Åretr tltrn Burt bl.{ nytt

rGkord

b.tr,

.nn*ilds flggar = l7 st.
Vl loglar nu on Gtt nvcklt våcklrt vandrlngsprlg. ctt. 3? on lårgt viklng.skrpp
a9 tcnr. Prlsct är llnanslorat åv Vlgga!
trlubbcn 500r- och und.rtcckr.d 5Sl-.
D.t bär laskrlptlonln "Ofinc! flggo'
VlggctrklubbcnE vendrlngsprt!
Snabba6tc Vlggo! ry6r! 8ont.

ltt ordno Gtt nytt v.ndrlng!prts lör två år soda!, när Jag tog hco
det fiJrr. fdr gott.

Jog lovsdo

I r6sultstllstan har SSS f.laktlgt.krlvit:"snåbbastG Albtn Wggon. Prtsrt gä1lor

sora

framqåiFlnskriptioncn ävet

Karlskronqvlggar.

vtggarna inglck t stertgtupp ll b.3tå.!d€ åtr lll båtar. segllngon genomfdrdeg

I lelatlvt Evåga vindat.
Rosultatet lnon gruppen bhv:

Ellen custaf ololsson
Staffår Lllllo[berg
1B.l24I Krsstopola t tf il.lldahl

3.1248

14.613 Fuldas Karln

22.263
23.676
28.609
34.388
44.464
51.624

Belsus Lannart ltarlrnarstrört

?9.8fD

skfirits Lars

glf sardb.rg
Lllla vlgg Sven Holnblad
S1öfock Stcfan Andrcesson
Lalutt mf Kclloman
Laqon

Eerlbo Bo Bässlund
54.1155 Banbtna Volrnar Porsson
6?.1348 Mtlcna F.r6tt Påssa
71.236 Chårlotta Bengt qclrwlk
?5.1134 ilabo 2 Bo Carlsson
Andorssoh

II Kcnnert Andersson
Nästa år vilt vl se ännu flor vlggar
81.844 Anralana
på TJör! Runtl

Gustal olofsson 1248 Ellen

OM EN BÄTSEKTION I FöRETAGET
REGION STOCKHOLM

REGION öRESUND
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Sjollenseglingen
Båtsällskapet L AGLIN EN, viggenklassen

P16netåriet på Sjökrigsskolan

Är du intresserad att veta varför det

går

KabiVitrum är ett fö!etå9 som tillverr,ar Iå(enedel o.n -on ioaq l-dr 1ira 2 400 anstålIda. 0e fll.esta flinns
.å '(
i ltoc^holm och vid
Pc0s 'n.snolmen
a;IåqgrinqåE i loInå, lr. La och

(LYs). Resultat.

att

bestämma sin position genom ait titta på him
lakropparna? Då är du välkommen till Vigg€n
träffen onsdagen den 5 december. Samling vid
grindarna tillSjökrigsskolan i Näsbypark kl 19.
lnrräde 10i. Tåg går från Östra station kl 18.30,
anhalt Näsby Alld.

1. J Lalsen, Sundby Vlqg 755
2. H 8ergqren, LSS | 177
N A Nilsson, 155 | 11D4

ESLlvl "
M Oani.elsson, 851fi n
E PaLsund,

834

Av tradition har vi haft en mycket
aktiv lritidsverksamhet då! företaget
på olika sätt Iämnat stöd till så
skilda verksamhete! son tennis, fotbo11, schack och körsånq. unde! senarF .lelFn av 70-iatet ökade antalet
sektioner sta!kl, och idaq finns
d!y9t 20 st.
1c?8 st.arLades e- 'ördri.LySs,!rs
inon för6ta9et som lick ett bidraq så
at.t deltagarna kunde lå en viss subvention. Då lortsättningen i lo!m av
en skeppa!kurs blev aktuel] uppmanades vi ält bitda en båtsaktlon, och
erter en v.iss tvel<an (fted tanke på
de. !id det s<ulIe la) sJ saLtP ui
i9ånq. Erte; ryr:a år har s&tionen
nu öve! 140 nEdlemnrar, varav ca 50
båtäqare. r'1an behöver nämli9en inte
ha båt för att lå bIi medlem, utan
det !äcker med ait nan ha! ett int!esse lö. båtar och 5jö1iv.
Vad 9ör han då i en båtsektion i stt
företaqs lritidsiöreninq?
Det började
soh nämnts m€d kurse. i navigation
där m6d tiden närnare 100 anstäIlda
deltaqit. Vi har haft ku.ser i notorkän. Pdom, \avs(kåpo-\-"ql in9, V,Fradio m m. Vi har lyssnat på löredraq, gjort studiebesök och företagit
llera ånqbåtsresor där vi lyssnat på
iarz oca .la-.i< '. Pl vinLPla har vi

)D7.26
111.O6

117.17

169

Dår {år du se planetariet.

Vid klart väder kan
vi efteråt se stjärnornas placering )in natura).
Nlaximalt antal besökare år 36.
Annälan till Viking Hjalnat, ttn 0760-85255.

ATT SEGLA UTAN BÅT
Att bo 1Vi99 betyder b.l a att kröka
lygg" Noq vor6 det allt bra skönt att
kunnd stå rak när Fan c<al1 t.a på siq
r6qnstä11 och dylikt,

Eft€r båtmässan blev suget efter

Vtggenbåta. sto!t. H€Lt plötsligt

bara

försvann vår fina Vig9. Det kändes kyDi9!. Vi hade doc< setL en båt som vl
!rodde så snåningod E/uIle b.Ii orörbåt€n. Då var det bara att vänta tills

det dök upp en båt I'ti1] salu".
Under stor lö!väntan 9av vi oss ut
L o m på en provseqlinq. Flen - där

sp!ack bubblan. Eåten var i ett be-

dröv]iqt skick. Det skulle

behövas

massor med .jobb och penqar iö! att lå
den som den bords va!a. Ilen - det kanske ändå int6 var dei värsta. 4l!e!g

inte ståhöjd. Det lattades luttiga
I cn. Sto! besvikelse. Samma båttyp
diik upp iqen. Nu beståmde vi oss rör
€tt nytt försök. Aqaren qtck ned på
att vi hyrde båten lör att känna oss

I stråIande sol 9åv vi oss ivä9.
FarligL - hår skull- s"qlas, AtL Jv-n
denna båt var i ett noq så bedrövliqt.
skic. bor!så9 vr irrln. ui 'krlle jr
komha LJt på sjön igenl Hade vi tur
kunde vi träila viqgenlolk. Diverse
kontakler innan verkade qe oss chansei. le- e9n, F l-:drji.- ^ic. r . jF
6

Vi tänkte oss upp mot Rödlö9a. DBt
blev iege.loyte, Vinden o:ade "rE vi
kon Ltohek;rs, och det blev rryss.
Hon segladE fint,
toq sjön b!å. Dags
för lunch. - Då fick v.i problem. Toat.anksn, som vi inte använt, svämmad€
över. D6t va! bara att vända. nesten
av daqen förbrukades ansenl'q" -an9der av KIorin och Ajax!
Daq:n därpå blev det hård hotvind
och reqa. Båst at' åvvdkta, vil1e inte liskera ller halö!er. Spn kon sol6n EiIIba<a. fdr .åkerheLs srLIl
rick det bli Husaröleden upp.
Vi hade int.e lyckats få kontakl 6ed
n39ra vigoar, Däcemor 'dd- vi l-irt
(
dem i PR kvätlen i.nåa upplr 'urusLnd.'
Efter lunch Dch ett hä!liqt bad sattes
PR på iqen. ;llandseskadern hördes bBstämma natthamn: - Där blev oan som
alltid vå!mt väIkonnen. ilan blir helt
varm inuti, bara av att höra Viqqenoåta. på radion:i:'e
hådP \dft det
t
ilanos'.rv.'relL
\
rr"rt;!e!
o tro.l. s L.
5könt att se att a1la;ilarat
siq. Vi
fortsatte sedan upp llr Blidjsu.d dä!
vi aldriq varit. 9eqlade seaan ner
:i.liga i d: ande !i_,- ocn :__.
lill
Vä1 i 1ä i hamnen tjöt det i ri9!en
och skurnet yrde över dn. I u funl6rade båten rint. ncnna segling avslutade vi seda. hed ilandseskaderns
r:rl i9J a .ådp'nsL r
r'' .:-'orö,

(

dtt även en deI utav 5kär9ård6skadern hade hunnit. Tack flör den kvällen:
Båten åte11ännades, vi skolle titta
på flera. tet blev ytterligare
en 24timmars s€qlina med en annan båt. r.lan
hinner få.n viss upplattning om seqlingse!enskapc! och boende unde. den
tiden. Eesvikelsen ran b1i stor. Det
skall tilI sto!a och dyra båtar lör
ståhöjC och vettig planLösninq, Ilan
är ju bDrtikiimd ned Vi!9ens fina se9linqseqensl<aper, rinqa dj!pqlende,
stora rnrpil< och goda stuvu!rymmen:
F d ä!a.na tilI EJATLI

all åka 1ån9utnyttjat vattnet lill
lä!dss kri ds ko på,
Oe två s!ora årli9a oeaivenheterra år
dock kappseglingaina vår och höst.
vårseqli.nqen qå. på Kanholmsljärden
och är på 2l i!, höstseqlingen har
start och mål vid 5S Brunnsvtkens
k1!bbho.Lme [6tFoten' där vi också har
stor lest på kvätlen. Båda seglingarnä är distansseglinqar enliqt LY5' och
båta! från Hurlsy 18 ti11 Comfo!tina
l9 och ome9a 42 ha! de1ta9it, senasto
höstsEqlingen samlade 28 båtar' alla
start och inqen bröt.
anmålda kom till
På lesten på kvä11en var vi nästån 80
Ve!ksähheten är ti11 största de-len
självfinandierande.
l'le d I ems av9 i ften
år låq, och bidraget från rö!elase!
rör siq om etl par tior per medlen
De viktiqaste skä]en ti11 att vi
Iyckats engagera så mån9a intrBssBra-

ja9 är, att vi ha! hart 6tt
utbud av oltka åktiv:te-Fr, ^p-ciFIIt
i stoc<hoIm finns
mån9a Företa9 som ä! int!esserade av
att visa upp siq och sina produkt€F'
och här finns månqa duktiqa kursleda!e och fö!edragshåtIare som stäl]er
penniag. A!t fö!eupp För e_ rirliq
taget orta har en.lämpli9 lokal och
alt vi försöker ordna någon rorm av
eftersits llI-l de olika övninqarna
bid.ar qivetvis tl11 att skapa €n 1iten fes ts tämninq kring arrangemanqen.
Vi Iyckades också engagera många som
tidigare inte va! m6d i någon FritidsDetta vive r (sdFhe L r -om 'örptaqet.
sade att sektionen verkligen lyltd€
ett behov i den hårda konl<urrens orir
F.itiden son vi ha! idaq. Det är också viktigt att betona at! sektlonen
har en mycket stor lrihet att utlorha
sin v erksamhet.
Du son är.int!esserad av en liknande
ve!ksamhet elre! bara vill ha tips om
eIIer fared!aqs1ämpli 9a aktiviteter
hålldrF "1r q;!na ta ronta.L -ed mio.
de tror

mycket varierat

In på 1124
!ackert, Staflfan: som taek lår 0u och
nyblivne nedt enFen 1!l pry.la omslaget.
5

keppar

R

e.l

ÄLANDSESKADERN 84

VIGGENDAGEN 1984
Lördagen den
24 november.

Årsmötesförhandlingar, föredråg mm kl 13 på
Militäthögskolan, Valhallaviben 117 (hdgra valve

lMiddag, dans, prisutdelning mm

.

kl 19

Na! löIjer nu slutkIämren av rapporterinqen från
eskader tilt
Äland. Tidigare delar ha! va!it infö.da i Vg nr I och 9.

på

Ulvsunda Värdshus, Nortuyvägen l, Bromma.

1300 Vigsendasen öppnar Ä6möte

lå30 Hl]l

t-

16.15 Visnins av DVigsenklubbe.. En presentation i ljod

och bildb. Klubben5nyproduceradediase,ie.

15.00 Kaffepåus

Ev. aven

bilder f rån sommarens eskaderseglingar,

na!igerade man isamla tider? Kåseri åv

klobbens h€dersledamot HARALO ASON MBERG

15/? i da9 hade vi sovmo!qun
d u s Ltal sl,eDparröte. Fården vår ju
redan bestämd daqen in.an: ti-ll DegFrby hamn för att bunkra' sedan vidåre
tiIl sommarö. väqen dit var behagli9
se91in9 - slör och Iäos ca 9 M, Vid
ankonsten to9 sig de flesta ett dopp
i det nåqot sånär tenpererade vattnet. fc mysiq "b.da-ocr-hå-deL-sl,önLMÄNoAc

PROGRAMTIDER

)

l9.00Samlinstill lhiddas.

.
J
FÖR

EDRAGNINGSLISTA

dsnrtill

52 Fastställande av dagordnine

På kvälle. blir det nöjeoch avkopplins: lliddås,
levande musik, prisltdelnins m.h.

93 Frä$ om åtsmöteis behöriså urlysande

Viqqens konstruktör, Per Brohäll, medverkar,

S4Valav mötesrdfö Ende och 4ekreterare

Samlinq kl 19.00 på Ulvs!nda Vårdshus, Norbyv:isen 1,

€5 Valav jusierinssmän
96 Äroberättelse

Lämplis färdvijs: T!nnelbåna

och {edovisnins

1128 Vanda

VIGGENDAGENS FEST

till

ta över

Brommaplan, därefter

bu$ 116, 173,509 eller 510.

S7 Revhionsberiittelse

Paikerinqsplats f inn! bakom vårdshuset.

qB Fråga om anrårstrihet

Eekc

krail hed ölvatten
Kalvstek ned ett glas vin

910 V6l av övriqa funktionårer
511 Behandlins av inkomna motioner
512 Budset och medlemsavgift för 1985
q13 Ö!r'ga fråqo.
S14 Äcmötesföftandlinsaha

avslutas

Drinkår, snaps, avec m.m. k8n köpår ibaren.
Efter middagen blirdet dånstill levarde musik fram

till

kI01.00.

Pri*tför

hela kalaset är l27rlpe@n, rör ungdom under
kan qivetvhvara med på förhåndlinsarna,
men inte under middaqen ochvice vere.
16 år

85:. Du

Nedanståendetalons år bindande och skickas snast 7
november till klubbmåsraren: HansThorell, Villaväsen 50,
137 00 VäsierhanirEe.

( l(
J

SÄLJA/BYTA

ANIVÄLNINGSTALONG
Naturliqtvis kommeriaq/vi

till

.I

middasen

Vill du s:ilialbyta nåqot

Kuvertavsitten 127: {85: för uisdom under
kontant innan middågen,
Jaq

16

år) betalas

önskar övernattning hos någon medlem iSiockhotm

Jaq har platsoch erbiuder övernatrning

/'7 rdaq ska vi sesla tiubaandshav. vådJet år enlist våderqrbbarna bra- vinden & VLLn/s, 70kalt 13 n/s, NNO och reqlll i de öst!ä farvattnen. Men legnet kom ti1l oss ledan På
natten- På skeppdnötet kvål]en före bes!tuides at! vi skulle segla i tre grupper med första start k1 8-00, sedan S.30
med
och 9.00- vi s!a!ta! liltsmans
Challie och Göran. Ett rev binds ner
- man vet aldxigVi låina! Somarö och går för motor ut
efter enslinje!- (He1a Ålands skärgård
är full av enslinjer, nycket bia att ko1l- kompdssen med). såLte! segel ocr 9å'
mot Ledskä!- Kome! genom Ledskåishå]et
och ses.a! mo! bojen vid Nyh@, oår v,
ta! kus 242'henåtDet b]åser ca 5-6 n/s, ale! quqar och
skluvar en aning? nen seslinsen är behagIig. Ska vi !a ut revet? Eft€r över]ägqninq
ombolo beståmer vr oss för a-t inte qörde!- Vi sätlex spankern i s!ä]let och
ökar falten. Det drar på i 7-a knop. ttu
oö!-c! oeL 9å tire rdr Io r, oer o åse
'er, våqorna bli! srö! e och
större. Ne! med spanLern ned mycket besvå!? den doppar i vatlnet. Peter hjålPe!
tiU (den ärdste gasten, på sex å!) alt
dla ner den i förpiken. sedan blir det
våte och värre, Byiqt med 15 m/s och
stölre vågor, uppskattningsvis är vås]i.jen ca 2 n- zaPpa (alias Bertil) hå]ler i
rodtet för allt vad han är värd och försöke! parera vågorna. Den minste qasten
TISDAG

för.....

personer,

1'7

Al

(Tonas, fyla år) blir sjösjuk- Kickan ner
och hjä1pe! honon så gott det gå.i hon
fa! som en lennisböIl i ruffen- upp och

ner iqen. Då har Pete. farit
d Ein .ol ocn sp'å.kt råppp . Upp 19en
efter onplåstrins. vinden och sjön ökax,
men vi närmar oss Tjårven.
Vät fl.rme vid Tjårven komer reqnet.,
det var bara det son fattades, nen snart
slippe! vi våqolna.
Nåja, allr har gått bla i a]la fall. vi
komer tilr Gisslingö som beståmt- Där
åker heta eskadern oFlcinq som en flock
yra höns och letar hamplals- Det å!
nycket bålar överal1t, nen auting oldna.
sig. Al]a får varsin pinne att sova påOch .egnet det bara öser ner. i fenton
tjma!- Ä.lla kryper ln i sina båta! och
drar isen, så även vi. Eflei en god niddas och fiaspel ned barnen kiyper vi tiU
kojs. Efter en jobbis dag på havet komei
Jotm Blund ledan kl 2l-OO rill oss På
andas luft,

0xsDAG 18/7 Bri.one nred besättning vaknå! el'te! 12 timmars !öF*. Att döna
dv hrr d.l -e. ' L : båLen ctJpad. vi
r sänq iq1r. )-cculo
regaå! d-t reqnart Det SKVALAII: AIlt ä! fuktiqt
och b1ött. Varlör sitter vi inte hemma f.amför brasan? 5kepparmöte i våta
regnkläder, men alla verkar nöjda ned
att stå Då svensk mark iqen. (Vaddå?
Finska Farken stod vä1 ganska hö9t i
kurs. Red:s anm.). ?estäms att vi ska
qå rur!sunds.Leden ncr till
s jälbottna,

är ått la i' ty idag är d€t n6turligtvis vindstlIIa. solen lår helt
pl.ötsliqt lnatt och visar sig på himl€n, och humöret stiqer i topp. CIömt
ä! det här med brasan. Srione ha! en
undsrbar se91in9 lörbi Norröra och
söde!öla. Värt ett besök näsla somma!.
llor kan t o m liqqa på földäck och
sola. Man kan knappast tro d€t - i9å!
lick jaq klypa, kravla lör att "ta
öv€! pinn". l'1en säq den 91ädj€ som
varar 1än9€' ju nä.mare vi kom SjäIbottna d6sto mer mulet bl€v dot. Anlände ViggBnberget som slsta båtr dä!
öv!iqa viqqenmedl6dnar qrill ade Finsk
kolv på både län9den och tvären. E!ika
och Nils hade dykt upp nied Iånad båt.
KvälIens dls kussion blev naturligtvis
5e91a

ÄIandsöverlarten. Bri

hade

on

es oesättninq

tydliqBn klarat siq !ätt bra.

14argareta, 7002 Brione

19/? Svensk "sonma!" ida9.
MuIet, b1åsiqt och reqnskurar, [1en
Göran arouhenterade så öve!tyqand€ på
skeppalmötet om Stora Nassa' att es_
kadern beslöl att använda den näst
slsta dagen tilI
att se€1a dit. T!ots
talrika regnsku!ar kom vi lram vid
'16-liden, efter att ha taqit Iunchpå vä9en.
paus på Stortistronskäret
över Björkskä!sljärden bIåste d€t ca
l0 m/s vilket upplevde- som "Idqom"
pfrer atr hå rroscaL !tånd- "av nå9ra
daqar lidiqare i betydliqt hå!da!e
I0RSDAG

FREDAC

2O/? som

varje molqon hade vi

oerqet, denra gåno i
"pyjamasstä11" (d v s leqnstäI1) och
lör sista 9ånqen rådsIogs hu! vi
skulle qå denna sista eskaderdag. 14å.Let vdr klarl: -råsLö-Slorö, sa ma ö
som eskadeln startade vid fö! nästan
I veckor sedan. som varj€ mo!9on kon
skeppar-itF

p.1

deL Lveksa.ma frå9or or s€gF1säitn

i den

nq

sku]le blåsa upp
enal 13 n/s. Lals Ulne hjälpte nåqra
vid revning och löresloq q€nua, rör
att kunna lå fart qenoh våqo!na. På
så sätt undviker man stampning i sjön.
Vi på 1101 valde focken, ty den va!
bIöt sedan qårdaqen, nen det visade
si9 va!a ett misstag. Det blev endast
svasa vindar i stäIlet lö! det som
suHI (: Sveriges flest HLrmoristiska
lnstitut) hade Iovat. vi blev alltså
omseslade av qenuafolket, vilket skar
i se91ä!hjärtat. !4 t!öst blev det i
alla fall, när slutliqen soleos strålar våqade si9 fram genom molnenr Av
m6d I'pyjamasstäIIet" och kurs norr om
srora /öjå -ot -råskö-storö dit vi
anIånde som fö!sta båt, eflle!som de
andra Vi99a!na gick in för att bunkra
i stola Möja (jo!dqubbar kansks,).
Nä! en Viqq elter den andra qL€d in
i lräskös vik I den svaga vinden lyste solen red aII sin här1iqa L!ålt.
5kulltr vi få lint våder för avskedsresten på kvä1Ien? snart var vi alIa
såmlade. flågla hoppade i sjön lö! att
bl. a ha "sanmanträde med två1en" elIer rör att skrubba båtens fribord
från 6jösj.dan. Erter en kort reqnskur,
då jaq sjä1v undsr profrenad i skoqen
fick !äddå mj.q i en sopmaja, kom solen som tur var lram ig€n. ll€n a]li
son rå9/hänqde oå tork hade natrr!Ii9tvis blivit blött i9en... '.
NV

vinden,

som

VaI framme .i Stora r.lassas arkipelaq,
som omfattar ca 100 öa! och skäi, för_
töjde vi på Bäckskäret med assistans
av Yigg ,92? och 5922 som ledan 1å9
dår, ocr. rad_ 5ört p: radion ått vi
var på vä9. Tyvärr fortsatte reqnet
J:r'ör vi
ocr D1åsrp. _FIa.vdIIFn'
blev sittande var och en i sin båt
och I'kurade". Dessa rader kom ti11 i
fotogenlampans sken, innan sjij.ePPo!ten och <o.ien väntade.

10

'{

råa- nan 1y<snit till !n, i s
r.r,
'le_
bpråLl-l_ r o. .la-och (erstins
kunde man svara på d€ flesta lråqorna.

fick störta si9 ned i sina båtar. rlen
elter skuren stack det upp hlvuden ,r
båtarna iqsn' och vid en sista trärf
på be.gpt kunde det konstateras att
d€nn€ eskader Pördjupat vå!a Visqenkontakter ytterliqarE' och den trivi Viqqenklubbens
ÄIand6sskad€I 1964 skall evigt minnas.
Tack f6r en underbar tid:
Leon ( 1108 ), qast På '110J

ESKADERN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
söNDAt\

22h

++l"nr 1'ä(r-ii_cr^-1-.
irla8dalena våckte oss nitt i natten
lid ati }ista i vå.', ::ååar ned en
kall aordväst och :.ät sina tåxar
strila ioot viggarnas däcl.
Klockan I hstle Iold kallat iill eskaderna_ första ske.pparDöte. vädret lo-: i- ;i n/: I^,' c'' . r --nskurar., ll1
inflia,des.. ålet sattes ti11 Eknö
(w Sandtrann). Färcwäe: Träskö-sic:: - norr fiöja - sundet ;ockö-Storö - Iijkaö - viken Eknö och Getholnen'
1V.

:

ca 15 distanser.

(
tipsorDnenad arrEn mycket tr.vli!
lätta fråanqerades nred inte alltfö!

sadan qrillf6st,
!ndeFba!t 9!il.l a t
kött med qrlltad€ tomater och pain!iche samt ''egna tiLltugs"' som !-is
ell€i potåtis. ll€dan sol6n Iånqsamt
qlck ned t NNV och Iysta msd slna sista kraftsr på Vigqeneskadsrn blev det
prlsutdelninq. 5om vanliqt blev lnqen
IoitIös, mee juvudpli6Bt qick till
Call6 Callsson son hade rätt på alla
f.ågofns. Tyvärr blev vt st6rda'sv
leqn efter Prisutdelningenr så alla

If 10 l:åstade €rupperna loss Iör eskader:ls första seslt:1g. Täl 1.tte på
!:äsköij:raen hann re61et ika?p oss
och en frisk }If fic& Jänta att skjuta
1'å.rt och snart yar .t'i vjd lftjja. SunCet Socl<ö-Storaö - l,öLaö Aick sedan
sod en dans ocb Yld luachtid var vi
vid Eknö,
Väl i Ekydd bakon Getbolnea faDr Yl
att hannen var ve1 skvalpig:, lrat ilukaalea på bolden och lrlane! snltldes.
11 15 kallade Tord till skepparnöte.
Älla enl€a: nYi drsr vidaren.
I{eD vart?
Gijran i Srione Yalde 3lg dill spejar:. Sr::: l'uttrate \ar- iv".g n.j ;:L:a:
:r. i; i:: :Uj:J_"å!,; :':11i. ij iåre Ec'!
iänniigsfladen! I'Konl r
-.-i1a notorer dlogs igång uton FåEs
olofssoDs, son 1åg klrer hela natten
i viaa€neEda och väntaale ?å qooas
olor;;on (ti]l 3u11andö få! nototfel).
SBart 1åg hela eskadern t RönniEgflal?ns lua1:a vatteE.

L{iddag; seda. s136 leklEiarn2 il:'

,

lkastning' boll!-3slning, rå'r'a i':rerrå: .' ' t::'-1 v .': i
=:
1..
stäver bildaie nrd"t ESKI-'F',
fölst av allt en bejublad ui!v1r4.:n8.
Kaffe 1)å kliptan fick a\.r8nda kvä!]en,
-^: :n 9: :: 6 : -.v j?:_-._- .::ri :1. r" rien, Vi vet inte riktigt vilka för:xågo. l.-r h:-:, ::: .ä:: h?: :1-f' -'
vå:ierraiFo:-"-=r 21,)4, : iwa.:r ,::plötslig+ det tästa väillet sedan
nidsoDnar: nan ?ratade t o tn orn so1,

Ii

Jäflta

Mändag23/7
Måndagsmorgonen böriade med

fint väer. Når

vi låttat ankar och hissat segel kom dock regnet.
lvlånga av båtarna ville gå till Sandhamn för att
bunk€ och se sig om men vi, Joker, SlöIock
och Solvind stävade mot Bullerö, dår vi åt lunch
(rch tittåde på Bruno Liljefors-musdet. Så småningom seglade vividare mot Långviksskår och
Söderö, dår sandhamnsqänget redan hittat en
fin vik. Dår avslutäde vidaqen med grilllest.
1276 Frida

11

från BiskoPsön skedde på viggenklubbsvis. stig gick på ett nvtt
glud och Bo jan På eLL qamalL På våq
ut. genom Byttan. Viking fick visa att
han år en v:iking genon att hånga son en
Avgången

Tis/,as 24/7
Liggedag. lnget skepparmöte medförde en välbehövlig sovmorgon, som vi på Errlie väl utnyttjade.
ldag var dagen då alla jollar och bräder skulle ut_
nyttjas, men vad vädret beträffade fanns mer
att önska, inte my€ket vind och knappast någon

Avsegling bestäms till 10.00 mot Grönskär. Några båtar planerar senare avsegling för att hinna
bese ön och leta kiosk mm. Någrå seglar via Kym

sol-

lJnder dagen biöds del även annat alt sysselsätta sig med än jolle- och brådsegling. Ett mycket
uppskartal initiativ kom från Bojan och Viking
som }fyllde/ Vindöga med alla som ville se Sö_
derö skårgård litet grand från ovan. De tog med
alla till utsiktstornet på Söderö. Detta rende'

mendö för bunkring.

[rolnen böriar torna upp

rade sedermera dagens två viggen_medalier.
På kvällen blev det fesr med gemensam grill_
ning och fortsättning på mångkampen, som i
kvåll bestod av tipspromenad. Den gav de som

inte gått runt vår lilla ö ett ypperligt tilllälle
ått upptäcka densamma.
När det småningom blev dax att koia kändes

det att der skulle bli hårligt att segla vidare
näsra dag.

Torsdag 2617

Utdrag ur loggboken.
V6knar vid 8-tiden. Bjuds på te och smörqås.
8.30 skepparmöte med väderrapport från Berga.
NV vind 1 5 m/s. Någon regnskur, eventu€llt
med åska. Då ser himlen mera lovande ur

Fortfarande i sv vind anlände vi till
Flå'd]ång. MycIeL oåLar, nen skd den
I
Eom 9e! sig. NåqoL Cölvånade ansikLen och I
afvi
snart
ett lyg\gq surt sås På nä!
fa femton anklat uPp-Det sula ansiktet
flyttade efter en halvtime.
Kl 20.30 haoe Viggeni<lubben shos På
belqet i for:m av "!i.9e!jaktrrmed tungan
fel : runnen. låltingar i å]la de [or-

Leif och Christina på 439

bla och Kalin
för at! aie i fin viggenanda plockat upP
sk!åP n n från belget efte! eskadelfesten och lisgedag. stig fick en nedalj i
form av bil och reflexband för sitt experiment att få svania att qå På land.
Efter i:appra försök alt nonchalera
nyqgen vann nyggen och Briones besåttnins sonnade efter en skön och tr.etai,g

Medaljef, delades ut til1

sig över {astland och
ytterskårgård. Än så långe har vi det torrt. Det
kryssas norrut i svag vind, men plötsligt drar
det i och regnet öser ner.
Viggen testas det år wårt att gå runt. Det går
att segla in en hel delvatten isiltbrunnen men sedan reser hon sig igen.

Efter olika strapatser under dagen kommer alla välbehållna i hamn vid Grönskår i en mycket
{in och skyddad )lagunD mellan några öar.
Sprit- och gasolkök brus€r och det sprider sig
snart härliga dofter bland bålarna.

EIter middågen såmling

på berget

för upp'

miukning av alla nela kroppar. )Faster lnge
borg, i många upplagor cirklar omkring på ber
get till omkringliggande båtårs förvåning och
underhållning. Fölis av kaffe på berget och sedan Dcäster med gesteD samt poängsatt ringkastninq, medaljutdelninq mm.
Kvållen åvslutas plölsligt med allmän dusch
och ett mäktigt {yrverkeri som lyser upp hela
himlen till mullrande musik.
GOD NATT från 5927

rnsdas 25/?
Eskadern vak4ade i solsken efter en
"nyqqjasarnalt'r. Best&des på skepParmöLeE awånq törsL kL L0.00. BesåLlning
mecl skeppale rvdgädes och sed qvqång
för en hår]iq bidevindsegling I solsken

rct BiskoPsön.

Pratade on

NV, nen den fanns nog endast i radiostudion, ty vi hade sv. a,'uånde BiskoPsön och stor pronenad rctrrfiEkaffären"

och hjottarna,

son me!

bete! sis son

hundar ån hjortar.

camilla tråffade en ny kompis - en av
de fast boende på ön- Till Cmilfas stora förtjusnins visade Linda att mn
kude qå f!
och klappa "Pappa Hjort".
Något som Mn som utomstående inte ska

Frcdag

21

ft^

/1

Seglade från Grönskår på morgonen. Det blev
en kort etapp på 8 distans till Ormskär. Regn

och moln hindrade inte att det blev optimistiollerace på kvällen. Alla var med, både mammor, pappor, ungdomar och barn. vinnare
blev Nlange i 1349 med båten Snobben.
Senare på kvällen hade viavslutningsfest med
grillad fläskkarre och grillade bananer till efterrärt. Därpå blev det kluriga replekar och sång
med musik.

6165 SlöJock

12

LöRDAG 2sh
Eft€r sedvanrigt skBpparmöte startade vi denna eskaders sista

etapp från Slora 0!mskä! tiII Hiä1mö
Västerholme. lvlåttliq NV vind odh soI
qjorde seglingen nöjsam. Fä!den gick
via Eoskapsön mot sundet meIlan Käckskä! och Höqholfren.
När vi kryssad€ oss l!am genom sundet
tänktE vi på vår medsegrande !edaktör
som vid ett tidisare
tillfäLlE
bsrättåt alt han äv sår6rhetsskåI aldrig
fick passera mittlinjen
vid kryss 9enon ett sundt Hur man då ta! siq fram
vet endas t redaktörn:
Hålvvä9s mot Frd.ska stenarna do9 vind.n ut. oci "rt.r ei strnds sLiltje
kom €n svag akterlig vind och toq oss
ut på Kanholmen. Säit vad det var dök
två spinnake!fölsedda Viqqenbåtar upp.
D6t var Suramia och E-ie som uLl'ämpade en batalj. Lanalo hed silt balLonqseqel fö!sijkt€ blanda si9 i lBkBn, nen
lick nö ja siq med att fölsöka komma
ifatt s tan dardsegels eglande s o.t vin d.

intill 6äl1nö blev eskaderns sista natthamn, Elte! Förtö.jninq
rusade månqa ut i skoqen. Det be!odde
Krokholmen

inte på att seglatsen varit ovanligt
spännande, utan på att Kiokholmen 1iknade en nygräddad bIåbä!skaka. Tätt,
tätt med stora b.låbär,
En stilla fin kväIl Fick silt I'natu!li9arr slut när reqnet nattade oss vid
tiotiden. vi somnade nöjda och betåtna med en eskader som vi trivts med
frln r.rsta tf.Lr srstå stund.
Ui,eq 123
'13

kör.et blev wish passerad av tr:e

VIC,GENSERIEN 1984
för: den

Såvar det slutseglat

viqgar.
här:

säsongen och det år dags att sum-

clädjande är att kunna konstatera
att Vi99en fo.rtfarande hävdar sig
bra som tävlingsklass - minst lika
bra som t ex Vega, Maxi 77, Shipman
28 m f1.
Annars har vi vä1 inte sfagit så

rekord i år. AnEaIec
starter i viggenserien.6S, blev
exakt detsamna som i fjol medan
antalet deltagande båtar blev nå-

många nya

Försdken att få med seglare som är

lite

vid sidan av stock-

hofmsviggen tynqdpunkt har inte fyckats så bra. Ornö runt i södra skärgård;n sanlade bar.a fyra star.tanale

av vilka endast en kom från tr:akten.
och Mälarfatet blir kvar hos fjolårssegraren ef tersom mäIarsegfarna
svek Rast.aholrs hösLseg li ngar.Även
segelbåLens daq på bdna -14, Kanholmsfiärden, blev en tlopp,
Var fanns alla Bul]andbviggar?

- det här ändrar vi på till
nästa säsong I - efler hur? ...

,-20
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9-16
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'15
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Värt att ninnas från viggenser:ien
1984 är bl a föfjande:

- att klubben egna kappsegLingar.
är uppskattade
en vigg utan spinnaker kon
- att
trea i Kl'I, Mouette med Lars Berg
vid pinnen

tre ttieibåtar kon till star.t
-att
i XM, Ulfa-Britt Ahlborg, Britta
ceuken och Bojan Hjalmar.

22

10-'10
19
20

l l:

att en debuterande kvinnlig rors- nan,
Br.Lrtä Ceuken kom fernnra i

2-29

2

t
'|

'1,

2

16

1

5

=42
=63

(5)

(1t
le)
(e)

Av sju annälda båtar kom sex tifl
start på Lilfa vårtan och viggen

var där:med 4:e stör:sta entyPskLass
var det kfart
sku1le
hanna men
var seriesegern
för
förånalringar.
sen var det öppet
I hyfsat väder och god vind tog
Happy GirL ned Per Otto walter hen
l:a köret. Per otto fick därmed
revänsh för debaclet i KM dår storen skörade för honom.
Andra köret vann lortuna gastad av
Uffnarna Anders och Lars, som dårmed hjälpte Cafle att passera
Pikiaa med en futtig poäng i seri esanunandraget .
Tredje köret på söndagen gick i
fättvind. Staffan söderhäll hittade
ett underbart spår och fölsvann
nästan ur sikte. Vid rundningen
av I:a märket på andra varvet var
Pejl ninst en halvLinme före närmsta konkurrent. Men så försvann
vinden även för Staffan och hela
köret blåstes så småningon av.
Redan före start

- aLL det kom många Li lI sEd-rt
på rlM och Lldingö runt

103

2-22

12-1t
22t

-

Ponten som gick hem fyra l:a placeringar och rekordpoången f08.
l4en Johan är mänsklig - på pinqst-

1-26

t

må11ini en.

Frågan är or serien någonsin hafL
en ;å s-verän segrare ;om Johan (

1-25

107

har höjls. Marginalerna år ofta
mycket små och många pLaceringskamper har avgjort mycket nära

I

Men

ORNiI

2

överhuvudtaget kaD man konstatera
att standarden på viggensegfarna

VIKINGARNAS
INBJUDNINGSREGATTA

staffan Söderhäl1 för andra
-att
årer i rad hade bästa famj ljebesättning på r.M.
der smäIfde bra när Pikina
-atr
fick grundkäiining på pinqstköret
gast pfaceras sittande på
-att om och
ror.sman sedan gippar
bomren
så hamnar gasten i drickat
ytterligare en säsong gått
-att
utan att någon protest behövt
behanålås

***

2. Happy cirl
3. Pejl
4. Shalon
5. Hannah
6. l-amalo

C-o Carlsson 2-1-0
1-3-0
P-o walter
S Söderhälf 3-2-0
I Lindgren 5-4-0
B Göransson 4-5-0

B

Geuken

6-6-0

\
VIGG ENKLU BBEN

.Nya

medlemmaro

101 Oick \'lalter
Stockholm
142 Petcy 01sson ,...,.. ... ... Cävle
521 0ILe Lindbe!9 ...,....
Härnösand
775 Björn-0rol Lliktund .,.. nönninqe
915 5tu!e Qvarsell ..,,....
Huddinge
Vig!enklubben::
V älkomna tiII

...TillSalUo.o
A-Viq9 nr 975,

1975

c/o Geuken
Beckombergavågen 196
161 53 BROM

t\,,1A

KRYSSARPOKALEN
Även kryssarpokafen seglades heln
av Johan Pontdn i överLägsen sti1.

Slutställningen

för de första fem

bl ev:

1.
2.
3.
4.
5.

wish

J, Ponten

6075 p

466L p
Pikina L. ullne
Fortuna C-O. Carlsson 4505 p

Pejl

S. söderhäll

3950 p

Viggilroo M. Gustafsson2gTT

Välvå!dad, nEd thk llariner (-80),

kompass, SunIo99, ekolod, 0rigokijk

(2-Iås ), va99a, täckstäIInins och

Vinter- och brygqplats i SaItsjön.
Pris: 40 000:Aln€ Wihlenbolg Iln AA-A96132 e. 1'7.

Den

hiir

ANNONSEN
kostar 150,-
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Med den når Du

o.8

600 bäuigare.
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