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Dagarna börjar nu bli längre och det börjar
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Alla har väl underhållsladdat batteriet?
Det köps och säljs Viggar även nu mitt i
vintern. Omsättningen på Viggar är stor.
Det betyder att vi iViggenklubben har ett
särskilt stort ansvar att se till att nya medtemmar blir väl omhändertagna. De som har
varit med några år har län sig att använda
klubbens resurser iform av tekniska tips,
eskadrar, träffar o dyl.
De som är nya i klubben verkar att vara
Iite blyga - vi ser Er för lite och för sällan.
Kom och delta ivår verksamhet. Kom och
byt erfarenheter med andra Viggenägare så
vi även ifortsättningen kan hjälpas åt att
hålla oss och våra båtar unga och fina. Kom
ihåg alla nya i klubben, det är klubben som
är till {ör er. Det är ni som snart skall föra
klubben vidare framåt.
LARS U
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Från Bryggan SAePP O'lto1
att bli dags för planering av vårrustningen.
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22l3 Viggenträff . Tema: Kappsegling
23l3 Press-stopp VB-4

1

VIGGENTRAFF 2./3
Plogram: Björn Tollertz, känd instruktör

om HAVSpresenterar
kappsegDessutom
SEGLING.
lingskommitt6n säsongens Viggen-serie.
Lokal: Medborgarhuset lokal nr 4, Med-

vid

Båtägarskolan, berättar

borgarplatsen 4.

Tid: Kl 19.00
Hjärtligt välkomnal

Nya
klubb-broschyren
torde vara färdig när detta läses. Den kan
rekvireras genom styrelsen eller VB:s red.
Om Du inte behövde använda inbetalningskortet som medlöljde VB-l (dvs om
Du redan hade betalat in medlemsavgiften)
så spara kortet! Det kan Du lämna till någon ny medlem som Du värvar.

/j
r(h
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Ulf Karlström har flyttat till Norrköping och
blir ombud för ny region "S:t Anna".
Nytt regionombud iGävle blir Sven Holm- Det kostar alltså fortfarande bara 70,- att
vara med i Viggenklubben. Betalas lättast
quist. Presentation i nästa nr av VB.
RED qenom insättning på klubbens pg 40 73 0$2.

Rc1loaal

Detta är en familjevänlig eskadersegling med

ETT VÅRTECKEN:

Brev till VB
Gävle
Sven Holmquist
Råbackavägen 10, 810 10 Torsåker
Tel. 0290-850 28

Hanöbukten
Philip Håkansson

Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg
Tel. 0456-147 1'l

Dags att
tänka på
sommarens eskadfar

Red har fått brev, från så skilda håll som

Piteå och Lund. Precis vad vi önskat
ossll VB är iu i allra högsta grad hela
klubbens språkrör. men hittills har det
varit glest med inlägg från andra regioner än Stockholm, Vågar vi hoppas

Kalmar

på en dubbel islossning denna vår?
Nedan saxar vi lite ut breven. Se vidare "Frågor till VB" lesp "Med Dagmal
Red

Tel. 0480-739 59

S:t Anna
Ulf Karlström
Klinggatan 1ll, 603 64 Norrköping

f el01'l-127312

Vänern
Harald Graden
Furuvägen 3, 542 00 Mariestad

Te|.0501-115093

Västerås
Sven-Olof Friman

FEE=-;

Eskaderkommitten är i full verksamhet och
har redan ijanuari haft två rejäla sammanfäden. Sommaren 1984 blk det tvä eskad-

rar med nedanstående preliminära

)

(

,

håll-

punkter:

I,

till Danmark".

Karl Gerdehag
Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar

kona dagsetapper, frånsett etappen över
till Åland, som är ca 25 sjömil.

(

r.

Ärauo

Samling onsdagen den 4/7 vid TräsköStorö (vid lngmarsö). Vi seglar i lugn takt
norrut till utgångspunkten för "språnget"
över Ålands hav: 5/7 till Ängsö, 6/7 till
Vidinge och 7/7 till Botveskär (vid Tjockö)

Tack Jör en bra klubbtidning. Det beror ju
delvis på oss alla om den kan bliän bättre!
Då jag på grund av min geografiska position endast kan erhålla klubbgemenskap
(än åtminstone) genom denna skrift är den
desto viktigare för mig.
lvlen jag önskar, att det vore mer utrymme i VB för tips och liknande vad gäller
segling i allmänhet och Viggar i synnerhet'
En frågespalt typ "Hur gör Du?" där i princip hela Viggenklubben är medarbetare, och
redaktionen sorterar och redigerar. Bilogar
själv (i all anspråkslöshet) till att böria med
några frågor som jag hoppas Jå besvarade.
MARTIN FORSLUND. 458

Tanken är att vi ska hinna bekanta oss något
"iförväg", inte minst med tanke på barnen.
Den 8/7 går vi över till Rödhamn på Äland.
Därefter ser den tänkta rutten ut så här:

Sommarö, Bänö, Kökar. Sottunga, Kumlinge, Kyrkogårdsö, Högholmen och Som-

\-^:-./

2. STOCKHOLMS SKÄRGÄRD
Samling lördagen den 2ll7 vid TräsköStorö.

Ungeiärlig tufti 22/7 lill Bockö-Storö (vid
Motal, n/7 via Sandhamn till Boskapsön,
24/7 via Bulleö till Långviksskär, 2517 via
Biskopsön till Fjärdlång, 2617 via Utö till
Kolnäsviken på V Ornö, 27 /7 lill Jungtuskät,2817 via Runmarö till Gällnö och söndagen 29l7 fri hemgång.
Eskadern karaktäriseras av korta distanser

med rika till{ällen till bad och jolle-/brädsegling.

marö.

Onsdagen den l8/7 seglar vi tillbaka över
Ålands hav, med den 19/7 som reservdag.

O
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Barkrö Bygata 79E, 725 90 Västerås

Tel.021-52550

Regn, blåst och mörker

Västkusten
Gunnar Malmberg
Floravägen 7C, 4|7 00 Lindome

Tel.03l-761129

Lund, januari

(

levelser m m från övriga delar av landet än

Erik Palsund
'13

lvlalmö

Angivna hamnar är preliminära; eskader

,(

kommitten vill snarast ha in Dina eventuella

1984. Sitter här och läser senaste Viggenbladet och längtar våren.
En sak slår mig, och efter att ha konsulterat de tidigare VB iag fått (inte så många,

då jag nyligen blivit medlem) konstaterar I
iag en viss brist på inslag, nyheter, upp-\

öresund
Älggatan 248, 216
Tel. 04O- l6 09 73

i

Sthlms-regionen.
lcke förty att ni har världens finaste skär
gård, men visst måste det hända intressanta saker i övrigt längs vår långa kust? IVIED
Viggar och I Viggar. Bifogar några snabba
minnen från sommaren här isöder.
Hejfrån L-G RICKT, LUND

tips på alternativa hamnar, särskilt när det
gäller Åland.

kkaderkommitt6n vill dessutom som grund

I.

för den fonsatta planeringen ha in

din

intrcsseanmälan senast den 15 ma6, Skicka
den till lvlårten Nybom (se sid 2); uppge bl a
besättningens sammansättning (ev medJöljande barns ålderl och om Du har PR-radio.

Viggenträffen den 25 april ägnas helt åt
eskadrarna. Välkommen då.

SE.GLA UT IMED VIGGENKLUBBENI

Med Dagmar till Danmark
Med hemmahamn i Lagunen, Malmö kan jag
bara konstatera att vår skårgård ligger utomlands. De danska öarna. Med danskt ol och
16 polse att köpa i någon av de många och
trevliga hamnar som kantar den danska

flertal fasta liskeredskap längs kusten gjorde
att vi inte kunde gå så nära som vi hade
tånkt. En bit söder om Helsingor orkade vi

kusten.
Sommaren -83 gjorde vi vår första segling med Dagmar, resultatet av ett vårköp
efter mycket sökande och tvekande men

Når ankaret greppat i botten och båten
vänt upp, porlade det om aktern. Vi "spottloggade" till 3 knops nordlig ström, Det blev
livboj med lina för de som skulle bada och
det var nog klokt för strömmen i gattet mellan Helsingor och Helsingborg kan sätta ordentligt. Efter badet hade all vind försvunnit
och det blev att anlita herr Johnson resten
av vägen in till Helsingörs småbåtshamn
strax norr om Kronborg.
Att gå tvärs tårjeleden Helsingor - Helsingborg kan vara både besvärligt och lätt.
Denna gång var det lätt. De stora lärjorna
stack iväg på babordssidan och långt bort i
Helsingborgs hamninlopp syntes en Sundsbuss. Fritt vatten, Kronborg föröver och en

som vi hoppas ska bli bra.

Vi hade planerat turen norrut upp mot
Sjallands nordspets. Vi insåg också att
dagsetapperna måste bli korta för att inte
tresta ungarna eller oss själva för mycket på
premiänuren.
Besättningen bestod alltså av mor, tar
och två barn 11 och 6 år.
Bunkring, stuvning och ållt kontrollerat
och klappat och klart.

Första dagen. istekande sol och nästan
stiltje. slutade i Barsebäcks hamn dår vi fick

Vi visste nu hur trängt det kunde vara i
de danska hamnarna och vi ville helst inte
vara sista båt in. lven vi hade tur som tokar
igen. Rakt in ismåbåtshamnen och hittade
en ledig bojplats mellan en tysk Granada
och en dansk H-båt.

inte mer. Vi måste bada. Vattnet var klan
och såg skönt ut, men vilken ström!

eftermiddagsdopp. Nästa dag

bra kajplats.
På kvällen såg vi Helsingor som segelbåts-

skulle vi bara över till Danmark och siktade
på Taarbeck, Jör därifrån kan man prome-

besökare för första gången. Den är nog en
av nordens intressantaste städer ur beva-

nera upp till Bakkens tivoli.

ringssynpunkt.

ett skönt

Fyren på höjden ovanför Gilleleje blev
dock större och större och vi såg åven hamnpirarna. Då tog vitill Johnson igen och fick
lite fart.

När vi senare på eftermiddagen gjorde en

promenad

I

(

puttrigaste vi sett. Större bårar än Viggen
måste göra lappkast för att vända.
Kvällen blev fin på Bakken med karusell,
ol och polse och en hästdroska ner till hamnen igen.

Nästa angöring vi siktat in oss på var
Rungstedts nya småbåtshamn med nästan
tusentalet båtplatser. En markant kontrast
tillTaarbeck m a o.
Samma väder. Soligt och dåligt med vind
tredje dagen. Vi gled så sakta norrut genom
Öresund mellan danska landet och Ven. Ett

6
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m/s bakom seglen och vistack iväg mot

nordväst och Gilleleje, en stor fiskehamn på
Sjallands nordspets. Därifrån hade vi sedan
tänkt gå över till Kullalandet på svenska sidan med riktning söderut.

andra.

Med en tamp drog vi dock upp honom
ganska snabbt, något sur och snopen. Brödet delade måsarna broderligt på.
Nästa natt tog vinden i ordentligt igen och
när vi gick bryggvakt några stycken, lick vi
imörkret se en styrbordslanterna som närmade sig hamnen västerif.ån. Mitt för hamn-

inloppet vände båten upp och styrde mot
inloppet. Det var en större seglare konstaStrax utanför pirarmarna lörstod vi att
det aldrig skulle gå.

Gilleleje blev en upplevelse. På många sätt.
Byn som sådan och hamnen med sina

fiskestånd.
Den särskilda fiskehamnen med de ljusblå fiskebåtarna som kom in på förmiddagen

)
Vi hade upplevt dessa första dagar ombord
på Dagmar oerhön positiw och solguden
hade varit med oss. lvlen vinden verkade ha
tagit semester, den liksom vi. När vi kom ut
på sundet igen, dagen därpå, fick vi dock

hamnen", konstaterade vi en viss trängsel,
fyr- och femdubbla rader båtar utanför var-

däremellan.

terades.

Överfarten gick inästan samma väder
och efter att ha letat lite efter det väl dolda
hamninloppet kom vi in, och pang på rödbetan, vi styrde in på den sista lediga bojplatsen,
Den hamnen är nog en av de minsta men

i(

till den inre hamnen, "snobb-

den gode dansken skulle ta steget från bryggan till båten behagade den gunga ut i en
stor våg och brödpåsen med dansken hamnade ivågorn. Det var lite otäckt för båtarna stötte djupt in ibryggan och mannen låg

()(

Det förstod skepparen också lör isista
sekunden girade han babord och stack till
havs igen. Kanske hade han varit ovetande
om strömmen som kan sätta oerhön hån
just utanför Gillelejes hamninlopp och tillsammans med de höga vågorna blev det
inte lättare.

Det var en pirrande upplevelse, även

och lossade sina fångster.
Vädret! Vi som hade saknat vinden. Nu
kom den. ltre dygn låg vi inblästa ien envis

från land.

storm från nordväst. Våra grannar i Granadan
lärde oss verkligen att stormförtöja och säkra
och dubbelsäkra varenda tamp tills vi låg
som i ett skruvstäd.

Efter tre hårda, blåsiga dygn kunde vi äntligen sticka ut och då gick det med bra lart
söderut ner genom sundet igen.
Vi passerade Helsingborg och siktade på

Det visade sig vara klokt, för under
andra natten drog vinden i, upp till25 m/s,
och det blev allmän utryckning på bryggan
när en annan tysk båt slet sig och började
tugga på fönöjningsstolparna. Det blev ett
styvt jobb och båten var lång, men efter avslutat fönöjningsarbete bjöds det Gammeldansk på stående fot istormen. Sömn blev

Efter någon timmes segling blev det samma visa igen. Sol och lile vind, Flera båtar

det inte mycket och på morgonen vid 7-tiden
fick vi göra en ny utryckning.
Det hände sig så att en dansk lamiljelar
från en stor Winga, tidigt hade varit uppe
hos bagaren och köpt dagens ranson av

lå9 och guppade ivågorna och det gick

färskt bröd, välförpackat i en stor påse.

sakta framåt.

Det blåste fortfarande mycket kraftigt
och båtarna gungade våldsamt. Just när

Borstahusen, en

fin, men något skvalpig

hamn mitt för Ven på svenska sidan.
Fram mot kvällen ökade vinden igen och

vi blev åter liggande ett par dygn, innan vi
med en kraftig läns nästan surfade mot
hemmahamnen.
Den här färden hade faktiskt bjudit på det
mesta. Ut var det sol utan vind och hem var
det sol med vind. Både båt och besättning
hade klarat resan bra och vi var lagom sol
brända och väderbitna och nöjda med den
försla seglatsen med Dagmar.

Hejlrån 1045, Dagmar
Vigår mot ljusare tider nu!
7

Frågor till VB

Var plåceras surfingbrädan?

Praktiska Tips
Toa med tank
Jag har läst i VB:s julnummer att Tekniska
kommittån vill få del av erfarenheter som
medlemmar skaffat sig i samband med användandet av Tekniska Tips.
Jag har monterat en toalett med tank i min
Albin-Vigg. med mycket gott resultat, efter
att ha följt instruktionen iTT 5:9. Toaletten,
en SL 400 (Simsa I Lawrence), inköptes i
London, där iag var på studiebesök med
arbetet våren -&|, Priset där var bara hälften,
vilket kändes bra eftersom denna toalett är
en bland de dyrare, men nödvändig pga ut-

rymmet iViggen.
Tanken tillverkades tillsammans med en
seglarkompis som är plåtslagare, turligt nog.
Totalkostnaden för hela arrangemanget kunde därlör håilas så lågt som till ca 1.600.-.
Till den som inte redan har en riktig toalett
med tank ombord skulle jag vilja säga, att
skaffar man sig det så känns det som om
båten vuxit en storlek, Detta tillbehör är enligt min mening ett av de bättre för familje-

Då toalettens pris kunde hållas på en hygglig nivå, kunde jag kosta på mig att lör första
gången i höstas segia ut på en egen vindsurfingbräda. Eftersom jag inte haft med
mig brädan ut på båten vill jag nu fråga om
någon i klubben har något bra tips om hur
man bäst transporterar en surfbräda på en
Albin-Vigg? Jag är tacksam för svar,

lväntan

-\^

Finns det något favoritankare som vi Viggen-

('

tv

TT

4:19 betr placering.

klubbare speciellt rekommenderar som allroundankare?
Svar', Stockankarc, samt

"plätl" ffu lunch-

TRIMNING AV VATTENLINJE
Med 25 kg permanent monterad utombordare samt 2-3 personer i sittbrunnen sitter
min Vigg på häcken. Färsämras inte seglings-

och sjöegenskaperna om jag "motviktar"
fören med tunga grejor?

,(

Gratulerar till det lyckade montaget. Trevligt med klubbkamrater som berättar om sina
erfarenheter av Tekniska Tips. Säkert finns
det fler bland oss som kan törmedla sina erfarenheter.

i

Svati Neutrclt timläge böt efterståvas,
och så låg totalvik som möiligt. Last bör
om möjligt koncentrcrcs till törclsecentrum,
dvs mitl ibåten.

SÄKERHET OMBORD
Behöver Viggen vid överseglingar göras sjösäkrare, utöver god standardutrustning? I så
fall hur? Har någon Vigg korsat något större
hav? Finns iså fall några skrivna erfarenheter av sådant?

Seglingstips för nybörjare
fram på kryssen.
\
Nu är det dags att placera buken i storseglet på rätt ställe. Rätt ställe är mitt i seglet. Från mitten av bomliket till fallhornet.
På seglets sömmar ser man var buken ligger. (En del båtar har ett eller flera band syd- /
da tvärs över seglet för att besättningen ska \
kunna se var buken sitter,). Ligger buken

för långt bak (det bromsar och

kränger)

sträcker man i fallet tills den ligger på rätta
stället. Det är därför som det finns en vinsch
till storfallet. Ligger buken för långt fram
(seglet drar dåligt) släcker man på fallet tills
den ligger mitt i segle,.

*
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ANKARE

anking.

Beträffande surfingbräda så kan man
surra den på fördäck. liggande på kant mellan fockstag och vant. Har någon hittat en
annan plats, så hör av Dig tilltidningen.

med olika alternativ?

svar, Frågan behövet behandlas nätmarc

Lars Andersson

Tekniska kommittåns kommentar:

montering, placering. För- och nackdelar

inom Tekniska kommittqn. Jämför

Vigg 880, Nödinge

Sist lärde vi oss att sätta ett par ulltrådar i
storseglets akterlik för att slippa bromsa oss ,

(t tu:

svar:

På våren

seglaren.

\

Här kommer Manin Forslunds frågor och
Tekniska kommitt6ns lngemar Lindgrerrs

EKOLOD
Placering. ev erfarenhet av olika fabrikat,
Junktion. Givare: inom- eller utombords-

Svatt Livflotte bfu öveMägas, likom extra
brandsläckare. Reglementetade lanternoL
riklig rcparationsutrustning, kompenserad
och deviercd kompass, rcdiopejl.
Fam Tidner hat seglat lrån Medelhavet
och hem, samt till och fån England, Finns
beskrivet i Sv Kryssatklubbens åGskift -73.
Utdtag hätut kan fås från SXK.

SEGELVAL VID HÄRDABE VIND

När genua och full stor börjar bli lite för
mycket: Reva (rull-) och behålla genuan,
eller byta tillfock och slippa försämrad trimbarhet av storen?

Sv

i Det föfta alternativet get högsta fatt,
det senarc altemativet bekvämare segling.
FÅgan hartidigare behandlats iVB, bla 4e.

PRESS-STOPP 2

Per grchäll rekommenderar

Succö för Viggenklubben på Stockholms
Bårmässa! Vi återkommer med reportage i

handbok: orcvat upp tiu ca

nästa Viggenblad.
RED

I

i

A-Viggens

m/s. &10 m/s:

rcvat + standadgenua. 1&14 m/s: mera
rcvat + fock l. Uppgifterna avser havs-

kappsegling, bidevind, då max krängning
inte b& överctiga 25o. lReds ti ägg)

Profllca

tveksam psykisk miljö

för

Långfärd p å skridsko något för Viggenklubbare?

skeppshunden

Frasse. Våren 1981 deltog vi i Båtägar
skolan 4-dagarskurs i Sandhamn, som gjorde att vi sedan dess känt oss betydligt
säkrare på s.iön.

Vi blev tidigt medlemmar iViggenklubben, gick på möten och tittade blygt på alla
som kände varandra. Förra sommaren var I
vi med på två eskadrar, så nu tycker vi '
att vi känner nästan alla och har extra stor
qlädie av klubbens aktiviteter,

Vår båt, nr 971, ligger på Rastaholm,
Ekerö. (Även Mälaren har sin tjusning).

(

Vi heter Boian och Viking Hjalmar. suppleant

i

styrelsen resp medredaktör för Viggenbladet.
Viggenägare blev vi 1978. Eftersom det
var vår första båt, seglingserfarenhet saknades, toleransgränserna för säkerheten divergerade och viljorna var starka utgjorde
de första årens seglatser många gånger en

I somras satte vi

ffg spinnaker efter instruk-

tion under en eskaderliggedag och kappseglade ifg i Kräftköret, där vi kapade åt
oss en hedrande sistaplats.

Vi ser fram emot en

eskadersommar
med gamla och nya vänner och en kappsegling, där någon annan kommer sist,

Faktaruta

l\ilin första kontakt med skärgård, sjökon.
prickar och kvastar var ibörjan på 7o-talet
när Birgit och jag köpte en gammal motorbåt {"Spjutef'}, stuvade in ungarna och
stack ut på böljan. lvlotorn var gammal och
motorstoppen många, så efter två säsonger

byne vi till segel. Först en Viwocity och
1978 köpte vi K-Viqgen 245 Fortuna.

Sedan den sommaren är vi helt fast för
segling. Äret efter vi skaffat båten började
vi segla med i Viggenklubbens kappsegling
ar, vilket vi snart upptäckte var både roligt,
spännande och lärorikt.

Namn: Carl-Olof Carlsson
Älder: 44 år
Vikt: 96 kg
Senast lästa bok: Smalmat av
S Jacobsen
Familj: Birgit 42, Ronny 23, Jörgen 17
Röker: Slutade på nyårsafton -83
Dricker: Ja
Tycker om: God mat, skidåkning, allsång, dra iskoten när det
börjar bralla uppåt 8-10 m/s

Sedan två år tillbaka är iag med i kapp- I
t
seglingskommitt6n där vi äter smörgåsar,
dricker kaffe, lägger upp årets kappseglingsserie och försöker komma på nya ideer att
locka ut fler Vjggenägare på klubbens seglingar. Har Du några id6er eller uppslag, så
hör av Dig. Allt är välkommel. Vi ses på
Viggenträffarna ivår. Hej så länge!
CALLE
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Ett 25-tal nyfikna och förväntansfulla klubbmedlemmar trån Stockholmsregionen samlades den 18 januari till årets törsta Viggenträff, Liksom lörra gången ien av föreningslokalerna i Fältöversten. På programmet stod
ett föredrag med bi,dvisning om vinterskär-

gården, sedd iförsta hand med långfärdsskridskoåkarens ögon och fotolinser.
Vår gästföreläsare för kvällen var Sven
Wolter från SSSK - Stockholms SkridskoSeglarKlubb. Skulle det då handla om seg-

ling i alla fall? Nej, icke så. Klubben har
visserligen en sektion för skridskosegling,
men efter vad man förstod var den jämförelsevis liten.

Den som trott att långfärdsskridskoåkning
bara vara lika med glansis och "humrarna
på ryggen" (soderkisens benämning på hastighetsåkning på skridsko) togs snart ur den
villfarelsen. Efter några inledande, säljande
idyllbilder över blanka vidder med skridskoåkande silhuetter mot en strålande sol, fick
vi även se betydligt kärvare wer: is som
snarast såg ut som ett månlandskap, eller
kanske en upplöjd åker.
Jag trodde faktiskt, att man som skridskoåkare vände om man stötte på sådana
hinder. Oh nej då. Man är utrustad med en
"skredskida" som nu plockas ned från sitt
viloläge på ryggen, Skridskor av och skida
på, och så sparkar man sig fram till bätrre
is.

Ett annat problem är våra vänner isbry-

tarna. som envisas med att göra sitt bästa
för sjöfarten genom att bryta rännor kors
och wärs, även i de vackraste isar. Som regel planerar man väl skridskofärden så, att

över. eller att ta tåget/bussen/taxi hem
istället-

På tal om sådana färdmedel, så bör det
också sägas, att en skridskofärd i viss mån
bör planeras med hänsyn till vinden. lvlan
åker med fördel tåg/buss/bil till någon startpunkt som ger //,edvlhd hem. Medvind bon

och motvind hem väljer man en gång och
aldrig mer.

Tunn is verkar ha en extra dragningskraft på dessa frusna vidders hjältar. Kanske
beror det på att is som hunnit bli tjock som
regel också hunnit {å snö på sig, vilket är
mindre lockande.
Sötvattensis bör vara minst 5 cm tjock för

att bära, saltvattensis minst 10, fick vi

lära

oss. lnom SSSK håller man sig väl underrättad om det aktuella isläget runt om genom

att vissa medlemmar har i uppdrag att vara
"israpponörer". Rapportering av iakttagels€r
sker till en automatisk telefonsvarare.

Den säkerhetsmässiga huvudregeln är. att
aldrig åka ensam och att alltid vara rätt utrustad. Det sistnämnda innebär i korthet:
ispik, isdubbar, Hansalina, ett kompleft ombyte kläder lörpackade i vattentäta plastpåsar, knäskydd. Det är det viktigaste. Sedan kan man alltefter omständigheterna
komplettera med: skredskida, verktyg och
reservdelar till skridskorna. cigarettändare,
ficklampa etc. Knäskydd är viktiga, eftersom
knäna är skridskoåkarens kanske allra mest
utsatta punkt. En spricka iisen, eller plöts-

lig dubbelis med tvärstopp som följd,

re-

bMas, men det är ju inte alltid man vet i
förväg. Överraskningar kan dyka upp. Då

sulterar ofta i att knäna slår i isen med stor
kraft och skadas. Är man då långt hemifrån
kan situationen bli kritisk. Knäskydd är således en billig försäkring, som dessutom

gäller det att ha tur med isJlaken och

håller knäna lite

man håller sig på

"rätt" sida, om

ränna ska

"jumpa"

varmare.

->
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Nya medlemmar

668 Arie de

Bruin

O AKTUELL

Skövde

764 Bo lngvar Jönsson
900 Ulf Hessel
Vä Ikom n a

o..Till

till

g e n kl u b b en !
Vig -Kristianstad

SalU..o

1182 och har 1 Genua
Jag har sålt min Mgg
-Handen
sydd i "Dacron Mylar Dacron" och 1 storsegel med akterliksförstärkning. Seglen är
nya och mycket tina. Priset kan vi diskutera.
Jan Millbjer
031-47 53 92, 031-840 900 {das

}

DEBATT

Stefan Eckardt avger här sina kommen-

tarer på insändarna (som publicerades i
förra numret) på hans artikel angående
Albinhallen i Södertälie.
Vad gäller Albinhallens svar har man som
redaktionen mycket riktigt påpekat inte på /
någon punkt preciserat en oriktighet, Det I
torde också vara svårt då jag och de vittnen

jag haft, genomgick artikeln noggrant innan
den publicerades för att undvika faktafel.
Albin har visat sin goda vilja mot klubben
när det gäller båtmässan och transport av (
den utställda Viggen. "Aflären" har inte
drabbat klubben och jag tror att den är utagerad även från deras sida.

Albin-Vigg -71, välhållen, Evinrude 6 hkr,
kem-toa. värmare, gummijolle m m. Pris

Vad der gäller B-M Öbergs insändare blev

Birgitta BosCn
08-767 38 71 (hem). 08-24 85 00/54t| (jobb)

jag mycket besviken, Att hon inte känner
till alla turerna är uppenban, men inlägget
verkar mera som ett personangrepp än ett

oooKöpeSo..

sakligt inlägg i debatten.
När Fru Öberg ska "läxa upp" hur man
ska göra vid tvister. har hon glömt den viktigaste passusen: om partema inte kan kom'
ma överens. I mitt fall kom vi mycket snabbt

35.000.

-.

Spinnakerutrustning köpes, om den ej är
för dyr.
1241 Lei{ Melldahl
031-28 03 39

överens - när jag fick kontakt med Albin i
Stockholm. Detta framgår också av artikeln.
När det gäller Rebellsegel, och mina relationer till dem, börjar det bli osmakligt. En
viss underton vill antyda, att jag skulle.tjänat

Långfä.d på skridsko...
För den som vill veta lite mer om långfärdsskridskoåkning rekommenderas läsning

t

ex "lsboken", som är framtagen i
brett samarbete mellan bl a Konsument-

av

verket och SSSK. Vidare "Långfärdsåkning
på skridsko" av Rolf Gezelius.
Slutligen ska sägas, att SSSK inte är
organiserade lör att ta hand om nybörjare
Det gäller alltså i första hand lära och träna
på egen hand {fot}, sedan är man välkommen igemenskapen.
Ett stort tack till Sven Wolter, som fick
kvällen att gå väldigt fort tack vare trevligt
prat till många sköna bilder.
1103

pengar privat på de segel som Viggen-

(

klubbare köpte. Det avfärdas med bestämd-

het! Annonsen är för övrigt betalning för
den flagga klubben fått till eskadrar m m.
Tidigare annons lör ett studiebesök. För att
det inte skulle kosta klubben
Nu har iaq avvecklat huvuddelen av mitt
engagemang i klubben, så framtiden får väl
utvisa vem som har utnyttjat vem under de
år jag arbetat inom Viggenklubben.
STEFAN ECKARDT

något.

Därmed får vi anse denna debatt avslutad.
RED

.

(

