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Lle.i mina vånoe! r Viqqon:

Medlemsavgiften

Detta år min sista "Från Bry.rqan".
'ri:t har varit två tr som
-oivit myckot
rrbete med att försöza ll esl:adrar,
Lr;il"ar, kaprseqlinga!, ekonomi m m
,rtt 9å ihop, På nåqot 5ätt har det
rlltid
Iyckats, och det beror rrteslLr'-ande p,': allas stora vilja att stälIa
' Jp i alla Iä9e^. ).t har bara varit
,tt t.a l.am natri..Ln och lylta På
_, t 9rrå_
'r-n och o"r':-ra /. o co
'r rår de! bliviL g or', cll . _ i
'/igqenklubben: n! ir l3nta5tiska.
-örför
att vaC
vi.ll jaq ha franfirl:'
5oh ån händer med Dr Vigti - ta telelon och matrikeln, rinq nåilon och b('r:itta e1ler Fr:9a, och.lu f ^,r svar
b.nötan.le.
3ch ett ny.<et t..vlici
Ta n1i vil hand om n.i"ta ordförande'
.ch etdtl ,,pF fö. dcnne Lir:a myckel:
ron nl stiillt,rDF
lir nio. Dessutonr
önr<ar ja9 att ni lyc;<a. v irva änru
alF. s.n <a. li nö.ipt att vara ncd i
v1r Viqo,-.n.1ubb.

Årsmötet faststållde medlemsavgif ten för 985
till 85:' en mycket rimlig höjning med tanke
på att 70:- hår gållt i flera år.
1

Ett

inbetalningskort bifogas detta nummer

av

Viggenbladet.

Till alla nya medlemmar:
Du som betalat in avgiften under oktober/no'
vember har redan betalat för 1985, med undantag av höjningen på 15!, som vi ber dig komplettera med.

Du som har jättevigg!
För att lattare kunna identitiera dig på sjön:
på inbetalningskortet. Då blir det lättare att träffas.
Båtnamnet ryms nog tyvärr inte imattikeln.

ange segelmärke och seqelnummer

Presstopp!

Handbok

för

Karlskrona-Viggen

Efter att hå inhämtat tillstånd lrån Karlskrona'
varvet kan Viggenklubben nu erbjuda medlem
marna handboken Jör K-Vigg.
Eestålls på pg

40 73 O5-2 och kostar 40!.
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!k;ir hr(ts1; i Lrinq d;ir k lulrllf1ns ver kså.,rhF.rt pl"e enteråde.r^
D€! cå:i0 k I ul-,bn€rd l.: irar, sor,) fiedverkadF so(i .,r;issvä)-clir ocl'
.'v;ir{li)lr'lor. loc f,mot c.1 ,tO(:.) besöknrde under de nio
';j!r'f

\' I i;GF. NSt.l0F r

h:n nyhet i

k lubt,eirs vÅru-.or l irir?ril ;ir Ij11I frrdhä L Ls 'l'låndbok
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åv 40 kr ftnoi.
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REGION HANöBUKTEN

REGION GÄVLE

Qade
Sture Olsson
lvlyrbackavåndan 82, 802 38 Gävle
026 19 32 52

tHortobubten
Lars Berg
Brinkvägen

o44

8,291 43

Kristianstad

10 32 46

tKa0mor,
Karl Gerdehag
Ktunkens backe
0480 - 260 66

3vl. 393 52 Kalmar

S,t.4no
Ulf Karlström
Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing

01t , 12 13

12

Höstträffen

Hösttriiff
' en 25/1q ta4 hade 14 mcdlemmar <aI1?ts ti11 Viqqenträff i kvartersqå.c!en
Tornat, rlyibackavändan. r.e.llemmar
Från Söderhamn i no!! tilI
s.utskär i
söder samt Falun i väster, ttav dessa
var det I som hörsannat r:altelsen,
och ja9 viIl särskilt nämna Vigsarna
6r14, 280 och 142, söh trotsade det
.1.liqa vrdr t ocF ,o- ' il, .n anqen;t!äef, iFrån FaI!n och 5öderhamn.
Vi diskLrte!ade vin ter!pF I ä9on:n9, teknisl<a tips, Vigqendagen i StockhoIm,
där en del ville åte!l.omoa med cventuel I anmälan.
Mån9a skämtsamma hislorier,
typ "Har
Jaq qjort bort mia nu iaen?" berättades vid drickandet av det medhavda

t

),(
.l

(

vi se9.Lare som sanlades vid biasan
i Edenryds klLrbbstuga hade det desto
mysigare. vi började med att 1åta m6dlörL l,ar"e oc_ o!öd 'nå1.a. _eddn visades en privat lilm om seqting, 16rutom i Hanöbukten även i stockholms
skä!9ård.
qPster av riden ä9nade vi "rL vad vi
kan och bdr göra med våra Viqgar under
r.len

Samtliqa enades om en träff i nars
1985 för att diskutera qemensamnja aktiviteter
och bI a eventuell eskader-

Tilt Diq som inte kom vill ja9 bara
lramlöra, att vi tycker dat hade varit
t!evliqt
om Du gjort det, och att vi
tror atl Du missade nå90t som Du skutIe uppskattat. Nästa chans att vala
med bIi! i hars - hålI uppsikt i 81adet::l 6lijm inte heller Pingst, då
t!äffas vi på Hanö - nästå år b1i! dBt
finL väde-. ret är !edan besLå11t.
Etl tack lill
Er som va! med fö! en
trevliq eltermiddaq, och 6tt specisllt
tack tilI -.rs l.en som ordnade stu-

en avslutades ned filmvisninq
rrån å!ets och 1980 års ÅlandseskadKväI I

cVcir,o,tr,
Harald Grade'n
Furuvägen 3, 542 00 l4ariestad
0501 - 150 93

r(aIIelse ti11 v,'irträff sker i slutet
av februari. l/ä1 mött iqen:
Häl

sninqar Viqq

101

cUästbusten
Gunnar Malmberg
Floråvägen 7 c, 437
031 - 76 11 29

'I

00 Lindome

STOIDP

Olosur''d
Erik Palsund
Älggaran 248. 216 13 Malmö
040 - t6 09 73

Jvenslr Scgelspore
ökar och ökart

Yarfört
Retat du uW d.;g på ting som ih små
så är du oiil inte större än s'i.

12

o- 'r dm. ,'t av bLadpt s .ul Ie 'lanöktens vi9!enseglare samlas till
hbstträff den 21 oktober. lr: Sölvesborqs S5 bestähde si9 för att tä upp
båtar den dagen fick vi byia samllngslokal. 6enon Edenryds SS til]mötesqiende fick vi disponera deras stuaa.
Väd.et denna da9 va! mycl<et då1i91
med kuling och reqn. f,ljälLby speläde
lotbotl mot irebro i kval tilt
alIsvenskan, och i TV framqick att det
inte var roliqt att våra lotbollsbu

-

Köp och läs så får du 5el Tidningen finnr

i tidningrkioskenl Lösnummer l5 kronor

( l(

REGION STOCKHOLM
Oktoberträffen
Glädjande många hade mött upp den 17l10 i
Medborgårhuset, dårav dussinet nya medlemmar
fö/året. Kvällens sytti, var att beråtta om Viggenklubben och dess verksamhet för f f a de
L-ars Ulne inledde med att presentera klubbens
funktionärer och visade en diaserie dels om utförda tekniskå tips, dels om viggenlivet till siöss.
lngemar Lindgren redogjorde för tekniska kommitte'ns verksamhet. Han fästslog bl a att Viggen är en robust båt och snabb m h t sin storlek och vattenliniens längd. Tekniska kommitte'ns uppgifter är att förvalta konstruktionen,
råda bot på de Iå svagheterna i konstruktionen.
hålla kontakt med leverantörer av viggenutrustning. registrera årsmodeller. tillverkningsnummer
och aktuella priser, utge tekniska tips samt bewara medlemsförfrågningar av leknisk natur,
Efter kalfepausen berättade Bo Göransson om
kappseglingskommitte'ns 1ögderi och slog ett
slag för gastbanken som en utmårkt inkörsport
Iör den som vill pröva på kappsegling.
Som sista programpunkt gav Gunnar Tidner, en
av klubbens grundare, en klubbhistorisk återblick lnitiativet till klubben togs 1969 av Karlskronavarvet, lvl€dlem var automåtiskt den som
seglade Viggen och ingen registrering förekom.
Från början var verksamheten tynande. Efter
ett par år tog några enskilda medlemmar ett
lqatllaq lQr att e(t!!9rA!!!!!qr rtqqsqr s!.tgvs
och på årsmötet 1973 antogs klåssregler. Man

började med regelbundna träffar på Vasavarvet
och i skärgården under seglingssäsongen. FöF
sommåren 1974 ordnades första eskaderseolinoen , som gick i lvlälåren till Mariefred, ocliåråt
därpå en reiäl och mycket lvckad segling till
Gotland med ca 15 båtar. Sedan dess har allt gått
gått av bara farten och Viggenklubben har för
varie år befäsr sin ställning som den kanske livaktigaste båttypsklubben i landet.
En givande kväll tyckte nog de flesta.

971

Januariträff 23/1
Casellas Atlantsegling

å

Casella var den första wenska fritidsbåten som
seglade över Atlanten efter kriget. Klas Lind,

berg, som tillsammans med Yngve Cassel genomförde seglingen, berättar och visar film.
Medborgarhuset, Sal

404, kl 19. Våtkommen!
'13

VIGGENDAGEN
Daqen D med storl

VJ 5om 2olleqan

Grönköpinqs Veckoblad l<ans 2 € skul1c
kunnal uttrycka det, inröLl i å! .len
24 november. Vigg-.n16n.n alltså. proq!ammet började kl 1l med år5hötetlorhano.Iingdr p'i vi j tdrhd_-: old i
Stoc kholm. Daqordninqen upptog inte
nåora soFciell a <ndc
-t.n o'L
"åqor,
1l 'im r. dr'
-eia var åvkracat ri ca
ulne svingade klubban och Freddy ueu_
ken skötte protokollel"
Nå9ra personröränc!ingar vad 9ä11e.
det nya verksåmhetså!ets styrelse och
funktionärer: Lars lllne hade avsaqt
ny klubboldlö!ande
siq omval' och till
valdes Slaffan Söderhä11. Thomas 0Iofson ersätte! Må!len !ybom som ordinari6 ledamol i sly!eIsen. I tekniska
kommitt6. Iämna! peter flönnmark plats
för Bjij!n-01of Itiklund' Steran E'kardt
CIaes Hultberq och Staflan 5öderhäII
av9år Från kappseglinqskommittEn' och

\

\\

-lass^örb,_o 5Lål pt eio i oe-5a l_å90r'
avklaD ärmed var mötosförhandlinqarna
rade, och vi kunde äqna !ss :rt cfterni d dagens m€! unde.hå1.Lande insIaA.
som t ex att applådera elt sto!t antal
nredlemmar som föräradcs en Viggenmedalj
insats under
som tack för lörtiänstlulr
å!et.
Elter fiL<apaus var det daqs lö! Vi9qenda qens ldredrao.-3-tr are' hedprsi"."'oten
Hårald A:so1 I'oberq' amnet
1öd den-a lånqr ,'r- -av:opradP mla i
ganIa tider? L_tt mycket underhå11ände
och 1ätor i kt k;]seri, omso!qsfulll
förberetl med fina diabilder. Vi lick
€n översikt öve! den historiska utvecklingen av sådana hjäIFmedeI som
ko-pass, pejl .Lrustnjnq och
5 iölort,
.röno-eter'ör
t:d-åtlinq
s;\lant,
och Ioqq fir! nätninq av rar!. Lodet
lör mätninq av vattendi!pel inte ätt

in trä.ler Fritta G.!-.n och Ia9ou'
GLr.tafsson, Arn. Arvldsson tacr-a' fiir
ii.l i kLassnämnCen' diir lnr övrjot
ntafran 5ärlerhå1I ertc.t.äder La's lr]nc.om saDman<allanrle. Lars l:r fo!t_
eaittnincrsvis användninq rör sin pe'so'k'innedon inom klubben soh sa:'nankallande i varberedninqer.
(
En motion lrån en av revisorerna cn att
flytta bokslut!r.laq-'n l'unde inte hehandlas, eltersom det nnebrir stadgeändrin!'
Stadqeän.lrin! skall ritlvsas i l:atteI'-'n
tit I åtsmö t et, men 5å h ade e-j siett'
Årsmötet best!tarl. on höjnine av med-(
85: -.
lemsavgilten till
llnde. punkten övriqa Fråqor rJis:!terades om dels akterstaqslräcl<are' dels
LaopcF'ta_
nylarseqFl skur_e -ill
lino.sammaa.anq. 8F.l trde att klassnäm;den skurle jobba vidare med rråqorna, och samtidigt pejla hur andra

förq1ömma - säkerI i qen sjölararsns
aIIra ä]dsta tekniska hjälphed€1'
Hur navigerinq vid lånqa seqlats€!
ijver Oppna vatten kunnat klaras på
ti.li.t stadi!m fick vi också inblick
i: 1;lit!dse9linq samt storcirkelnaviqerinq med hiälp av himlakroppa!
var nå9ra av de metoder som användes'
Iack Haralrl A:son l'loberq lör en synnerri q en intressant lö!e]äsnin9.
Dåreft€r av!un dades Viqqendaqens lörsta hd.llt -ed ytLPrliqare trP bildvisnin..r. iö!st klubbens 16 minuters
bl I d:;!:l "Viqqenklubben - en Presen_
tdiion i ljud och biId". Ktubbmsdlsmmar har stäIIt sina bästa viggenbilder ti.LI lörfoqand6' och dessa ha!
o.dnats och ljudsatts (på kassetl) av
arbe!sgruppen Hans 01ovs son, Lars

Lundin och uodertecknad.
Birqii ÅsIund visade sedan diabildBr
från årets ÄlandseskadBr' och berättart6

nltven därtiI1. uånqa lestliqa

konmentarer, det tacka! vi särskilt

r, Birqil:
sista oildvlsningen - Aan_vå!ie
A.lrredsson p res€nterade årets eskader
i stockholms södra skärgård - missade
jaq lyvä!! sjä1v' m€n enIigt på1it1iqå vi Ltnen vdr oet I ilaså en anganäF
rö

Dsn

Därmed

var det höq ttd lö! Förbered{il-

eer lör kväll6ns övninqa!, och iaq

o!dåt till
il, Viking:

1ämnar nu

Take

nättredaktö!in.
Harald ( 1101)

La/s Ulne lämnar och Staffan söderhäI
övet ordfijtundeskapeL

Sommarens eskaderledarc Thotd Alfrcdsson
och Karl-Etik Ahlbory med medalier.

(

(

14

Pet qrchäll medaljeei

Totalsegtaren Johan Ponte'n med besättning.

,

MARATONTABELLEN
Kl

'19 återsamlades

vi vid en välkomstdrink
lott om

i

Ulvsunda Värdshus. Damerna drog
herrarna,

sordinerade toner satte vi oss till bords
och avåt en välsmakande måltid. F ordJ Lars
inqiöt tillförsikt hos nve ordf Staffan. Klubb

Till

des den första A Viggen ut i Göteborg, varefler
PB omgående satte den ihavet för provsegling;
i
återkom helr nedisåd, men med
'förbätningdr
PB:s huvudD som följd.

Efter PB tog dansen vid och påqick med liv
och lust till kl 01. Vi återger några bilder Jrån

mästarens trevliga allsångshäfte sjöngs igenom.

evenemanget

Vid kaffet förrättades prisutdelning av 8o

under

Gö

ett

trots atr forogråfen grck sin rond {
något allvarlrgt skede. Viking I 9/1 r

EN GLAD FYR

E{ter 1984 års serie år stållningen i maratontabellen den {öljande blånd de 25 främsta:

(

ransson; Per Erohåll var prisöverlåmnare.
Största mångden håvade Johan Ponte'n in.

Pl Nr Namn
1 53 Lindgren
2 245 Cårlsson
3 282 Tidner, N
4 707 Lysell
5 534 Walter
6 605 Engdahl
7 439 Wallmark
8 78 Svensson
I 1128 Hansson

Per Brohäll beråttade om Viggens tillkomst.
Han deltog ien konnruktionstävling ibörjan
av 60 talet, men blev inte ens omnämnd i
prislistan på grund av filosofin atr båten skul-

10 865 Göransson
11 182 Pon'te'n

le var lätt, vilket inte var på modet då. PB
lät ändå bygga en träprototyp, som var lär-

14 1178 Eckardt

12 1124

13 135

dig midsommaren 1964. Båteq deltog omedelbart iBaltic Race - och vann sin klass.
Karlskronavarvet började seriebygga K-Viggen.
1966 blev första riktiga tävlingssäsongen - med
med flera )jordskredssegraD som följd.
Albin Marin tos över och i februari 1971 ståll

Söderhäll

Tidner,

G

15 948
16 646
l7 245
l8 662
19 446

Ulne
Björkman
Lidman
Nilsson

20 1165

Gustafsson

Palmer

21 643 Berggren
22 092 Lundberg
|3 223 Arnbers
24 1165 Skoglund
25 284 Holmström

År St 123
g 28 264
6 23 412
6 18 t0 3
I21 441
7 20 333
6 13 433
7 13 140
5 11 r 5
5 12 202
4 12 031
2 A 511
210 121
2 7 420
3 I 103
4 I000
2 6 212
2 6 211
3 7 110
7 1 001
2 6 012
4 6 0r
3 6 001
2 6 000
3 5 010
2 4 200
1

1

1

Tot
299
268
261
242

182
157
145

140
138

123
120
108
106
90
85
a2
a2
71

68
63

60
55
54

De fyra lörsta är tortfarande aktiva viggenseglåre och sedan lörra året har fyra nya trängt
sig in på listan. Calle Carlsson börjar hota lngemar Lindgrens ledarposition.
Poängberäkning:

bonus

\

(

10 poäng för varje start plus
de tre fråmsta plåceringarna.

7-5-3 för

så9 att Ni had€ brist på blId€r till
tidninqen, -versänder dårFör ett nå-

9ot unikl kort. Det ä! min äIskad6
visq 1248 E.lI6n som natlen mell.an deo
7 och I augusti i å! Iåq i hamnan på
Hamnes kä! N1'/ om l,larstrand.
Fyren i bakqrunden ä. qamla Pat6r
Noste!.som ej län9re tjänstqö! som
ryr, men som hå11s i stånd av €n
ideell lör€nin9. Sjä1vä ön är helt
unik och myckåt sevärd med dess helt
säi€qna berqgrund, Det ser ut som om
man hade blandat of,ika b€rgaltar och
gjutit in dsm i cBment.
Av erfarenhst vilt ja9 dock varna lö!
1. F6!sök inle 9å tn i håmnBn vid 1åqvatten: Det bli! bott€nkädninq just
utan lö. inloppst,
2. Lisg gkElq i. hafrnen över nattenl
Jag ha. brivi.t öve!raskad av ett
ovädå! med hård SW-liq vind, och
t!ots att hamnen Ii99Er på ostsidan
så blir den en enda kokande qrytå.
Vi rick vala uppe hela natten och
passa rörtö jninqarn a.

De bästa hälsnin9ar

i aIl hast

Eustal

0Io fs s on

Den väl prickåde leden genom ulltesvik
är täml is€n krokrg. Son "ståkad för
Stenna.k," som en segla.€ med kän61a

SEGLA PÄ VÄNERN I
"Seala på V;ine.n? le-i mJrvattnet"

ut-

för all ittera.tion uttryckte 6is.
Juvel€! I'tilleswiks Skårgård är ]nte m€r
än cå 6 M 1ång, men bjud€r på fl€ta utnärkta naturhånnar. Vi välJer detl allra 1äng6t norrut, på nord€idan av Bärön, som ockEå är skärAådenE största ö.
Ett kyligt kväll3dopp och åretE första
snultron och blåbär av€lurar dagen innån vr från siLLbrunnen ser solen sJunka ned båkom Dalsland i ett hav av e1d.

'
brast min g"arne föraktfullt' när jag
b€rättade on nina planer för honon. D€t
hilrde :rär jaa bodde i Götebora för ett
åntal' år seds.r.
lfin Iraine hade aldrig sett myrvåttnet'

ån ninalr€ seglat på det. Hån vi63te
in!e, att d€t täcEer en Jra av 5 891
krn/, varav 245 kmz uppl,as av 22 o00 ör
och 6kär, skären åtminstone 6å 6tora
ait "6n sa kunne gå i1ånn å dricke kaffe påt'r, €oni sn värmlilnning ilefinieratb

(

storl€kskravet. sjön är 151 kn 1ång
och 15O l(Jn br€d. lledeldJupet ät 27 m
ocb gtörsla dJupet 106 rD. Så 6Jön innehålter 6n h€l del nyrvatten, 6om för-

töråta.

tr\rnal€rai alu pa

Pari3. och en li-

ten bit till,
Trots aIla sina öar och 8kär utgörG Vän€rn ti1l 8törsta d€]en av €tora' fria
ytor. I'riå åven från båta!. Det är

inte ovanrigt' uton nöj1i8en i juli'
att 6e8l.a i timmar utan att nöta någon
båt eller enB se nå8on. och att ligga
€nsåin i €n natulhann ä. ine€n sällaJnt
1y'c.

Vi i region V:in€rn girlar vå"3iö' iven
västkusom mån8a tar en bvåin8 ner till
ten under Eemesterr. På sinå hål] anses d€t 6om lite finare. Bller tuffare. Istål1et konine! det en d€l ty6ka.
ocd danskar till Vänern' även normåin
och finnar, De ä. så välkonnal
V:inern är fa,<tlskt e' myeket bra ViggensJö med sina Srunda vatten' Som
Viggen-ekeppare har du såkert bortåi

dubbelt aå målrga naturhånnar att välia
m€llån 6om til1 exemDel €n l,laxi-äsare.
Efter d€nna lilla (nåja.) inlednins,
följ med på en liten tur vi gjorde under hössommaren' medån ni på ostkuEten
och sydkusten satt och kurad€
visa regnard€t.

i det

etF

o.h frukost grck vl för 610r

odr

gen"a mot ÄrnåI. Itlen när vl kom ut från
skyddet båkon Bårön blev vinden för
stark' Eå vi bJtte till X-fock och tog

mJ. se8'alltså inte

att foivåndra liinSE ku+

från Stockholn till

aondopp

O0O

ten runt sjön blir alet €n nått promend
på drygt 2 000 km e11er unSefår €om

r.{)

Xn skock br:tkande får väcker os6 tidiet
näEta noreon. Vi konstaterar lätt disist och vind från sJdväs!' rdeå]lskt
fö; en sträckDos trll Åtnå}. Efter mor-

resten åat bra föt stt inie Eliga wcke-t
bra dricksvatt€n. bligt ber:tkninSar
båndlar det om 151 hl, vilke! också
kan sKrrvas 151 0OO OO0
laren på Uinern behöver

20,5

in ett par ru]l,

Vå. båt, ViAg€n Viggorous, ligge. i Spiken på nordsidån av (ållandBö, ungefär
aå nrtt i Våi.nern nar kån konma med bil,
Spiken är enda fiskeläaet vid Vånem
och väl värt stt besök: perfekt gäst-

hånn, idyllisk ty, .ikiig lanihand€l

Då

gic* det b€tJdliSt

lusnare nen llka fort I d€ 9 m/sek o.h
dt '2 M ril] ÄbåI klarade vi på 2 I
20

nin' vtlk€t gör -över 5 krnop i snitt'

'lf

od1

färdk, rökt fisk. Prova denl
Snart är viggorou6 klar för avgång och
vi puttrar ut g€non en ko.t vassr:irna.
nedan se8len går upp. E. kort krJB6,
sen sträcker

vi för en Evag

t''l,tc

vå€-ian ge-

norrut, När
vi konmit utonskär€ styr vi dikt bidevind för att korflna ti11 Tösse Ekäraård
eöder om Anå]. Vi paacerar Lemongrundets fyr och senere västmärket vid ett
grund med det lu8tige naMet Stavas
Knåll. l'{en nu går det trög'!. 3å vi re- I
vid€rar våra planer o.h faller av rätt \
norrut mot Mille6vikE Skäraård på västra srdån av VärrnlandEnäs, Vr går nu i
noft Eken6 populära Bkäraård

grundfullda vatten

meiL

En frisk sydväst blåste oss snabbt över

Förutom

låDgt emel1ån

hållpu.kterna, så det gäller att hål1a
kursen och vete vår nM är.

i norr växer och(
i kiKarån ksn vi kol1a, ått vr eår rätt
mot enBkunlen på sjötungsholnen. Hur
holmen fått sitt narn v€t jag irte, för
här har rnte funn)ts sJötunea 6en här
var hav. Då var det en dål av L)torrna.hav€t för 6ådär I 000 till 7 000 år
s€dan. Men det är väl tveksa.nt! om
Den tunnå tåndkonturen

SJaitungEholnen Etack upp över vattnet

(

att Å.af a.

till

ÅmåI.

mycket vacker

Emåstad har den ett
och pittoresk svensk"n
starkt extra plus: mån kan börja ee8la
nä6tan vid torget och utanför hanninloppet börJar skärgården. Det flnrE rör.es-

ten n,nFL Lvå o.ds.råi

om

Ämå]. Det

ena

"Ändå nåsof,', Eå- han so'n fick ae itiål
och det andrå "En ska,n för mig nen en
heder för stsn',' sa han som gick vllEe i

är

Arl1å]. Därmed sa.gt

ått lalslands

enda

stad inte är så lnponerande €tor. Kan6ke är det dårför man så ofta träffar

vllket vi ockEå gJorde. Så
sna^K rcd den o . diver6. irF

bekanta där,

efrer lrte

köp 1 närbelägna supermarketen var vi !A
väg iaen, nu utån rull 1 sto.en.
Vr kryesad€ nu Eöderut längs kuEien not

skärAård. Precis när vi skulle
eå ln där fick vr t1ltfälle att göra da-

Tös6e

gens Boda sårning, En motorbåt var drimed motorEtopp, så vr fick Etrykå.
ceget och sta.ta fedhästaren. Att dra
in haveristen mot vind och 3jö var preci€ vad den orkade med' men det Sjorde
den. Till stor 8lädje för den skePpB-

vände

brutna fahiljens två småfliokor'

tJckt€ a.ti utflJkten ned
ten blivit väl

som

den hJrdå bå-

spänns.'1de.

Eft€r det vi ]åInnat notorbåten vidTös€e
brygSa fortBatte vi för notor den 1i114
biten, son var kvar till ULstönt Eom vi
utsett ti]l natthann. UtBtön äi den
sJdligaste ön i TöBse skäraå .
(

18,2 lr)

förra ]ik, vad våder
b€träffar' så vi beståhde att
ha slödåA och Aå med vlnden tvärs övsr
)albosjön. Det är vä8tra halvan av Vånern. Det betydd€ att vi nrrralad6 ualaled
av ön och sedsn hade ws€fär 17å till
cunnar8holnrn nor! on Lu.ö.
let bler en skön och hlind€lselös r€sa,
vi Eåa inte en båt på hela väaen. Dfterson dst vsr nycket kvå.r på dag€n tog
vi luncbpeuE i natuiha'nen på !åballen
alldeles lorr on c\rnna.ruho1men. Seatsr
gick vi A8pholnsleden mot nordost, rundade Stora (lubben och vidar€ in till
bryaaån vid Ek6näs, Boft blev vår irJAAa
natthsnn blå.ndl ände., doppingar och fiekand€ fisk8jusar, ileD innal vi törnade
in toA vi €n promenad till fåaelstationen vid Eydoaispetsen av Värmlånd€nå€.
Där såa v1 inga sträckande fåglar, men
vål en he1 del t}ska turister, soD uttrJckte sin lycka över att ha funnit
denna plat,6. Och de borde ju känna sig
Nå8ta dag var den
och vind

€on hemna, en av de närmasre holmama

heter Tysklan.I.

(

22,,

)

vi av d€t vålbekånta
så 6ällEJnta. ( eIler borde

Nästa norson väcks

det heta 6ä11hö.da?) ljudet från en
t:indkulenotor, när en fiskare kommer
rillbåka från aL! ha vrttja! näLen r

ottan. Sol€n står redan högt och den

stadigå Eydväst€n har så smått börja.t
ned morgonene djupandninaar. SoE Ajort
för en tur tänas d€n raka och djupa
kusten på ösnra sidån av Värmlånd8näs.
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c/o Geuken
Beckomberg6vägen 196
161 53 Bromma

H\\

3} Bi

Nya medlemmar,
94 Torgil Molin

Äkersberga
Eskilstuna

471 Anna Jarlenius
473 Jan Westerberg

Gävle

492 Bengt Johansson
692 Bo siöberg
974 lngegerd Schreuder
10,q0 Tommy Ellefs€n
1078 Christer Andersson
1135 Jan Johnson
1159 Tomas Lundberg

l\4ärsta

Nacka

Stockholm
Porsgrunn (Norge)
Södertälje

Älrnh'rlr

1259 Jarl Carlsson
Välkomna

till

SPånga

lvlariestad

Viggenklubben!

Till salu
Vagga

rill

Albin/Karlskrona-Vigg. Renoverad.

Ska kompletteras med iusterbara stödplattor,

t

ex

Press

& son.

Pris 300:-.

Blyplått, 12 kg, med kätting. Pris 75i.
Trycktank 11 l. Pris 75:.
Storskotskena, längd 65 cm, med kullagrad
travare och llyttbara stopp. Pris 150:_.
claes Lundberg,

tfn 08-88 30 48 e.

18.

Köp klubbens varor
Förmånliq försäkrins
{Ring ko;taktman Bo Johånsson, 08_ 115615)

/ / 4:- per st
Klubbvimöel ............................................. 50i
Håndbok h-Viqqen, Per Brohäll ............... 40i
Klubbnål :.................,............................ 25:Broderai jackmärke.......,.-..................... 20:
Viggenritningar............................... per st 20i

Nu nör bdten står på land
se över dina

-

förtöjningar

Är dom dåliga?
Behöver du nya?
9ehöver du hiälp?
Då finns jag, som gårna

itår till tiänst med
tillverkning av nya.

Tekniska tips: ....... komplett 80:

Klubbdekaler r)'se-gla-u1...r........................

Strykmärken

15:_

.....................-.........5r

Klassregler ...................................................

Beståll genom brev

till:

PETER [/ÖLLER
Kidvägen 29
183 47 Täby

5i

Enklast är del om du sätter in beloppet för
önskade varor på klubbens pg 40 73 05-2 och
ånger namn, ådress och båtnummer samt vilka
varor du vill ha.

Tamp 12 resp 14 mm finns att beställa mot
postförskott inkl arbetskostnad och porto.

