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Från Brusgan
Nej alla vänne! t Vi99en:
Nu d!a! vi iqång den nya säsongen. Vi
börja! med att sllppa båtskatten, inen
bL-ir kanske !eqist!eråd€ i a]la ia]L
Dälefter lortBätte! vi n€d att stä1ra uE en urg9 pd Dä!rassan r a.LVsJo.
Vi vill för en qånqs skull synas o!dentligt i stö!re sahmanhang.
Sedan ha! vi lått nytt regionombud
i 5:t Anna och i Cävle, Reqion öresund
konne! att ordna eg€n kapps€glingsse5äsonqen ha! alltså bö!jat b!a, och
bättt€ blir det om de son säljer sin
V199 bJude! köparen på medlenskap i
Viqg€nklubben. Det ä. billigar€ än att
1åta vede!börand6 p!uta på prisåt.
Passa också på att värva nya m€dlemmå! nä! Du vå.rusta! båten.
Oet ä! ju lnt€ 1ån9 tid kva! till
sjösättning, så planera in våra t!älfa!, kappssglinga! (€v. som gast) och
ss kadDar i Din al.rianacka.
rrAtt seqla ut m€d VigqEnklubben qav
sEgIandåt €n ny dlinensionrr sar en 9ång
en ny m6dlem, så skaffa €! sn ny dimension genom att konrma på alla vå!a
t!älfa!,
kapps egltngar och eskadra!.
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Vår kässör är b€kyhrad, hon ha! bala
fått in ca hälften av medlemsavgiftelna. Du vill vä] inte riskela att
bIi struken ur lulLan? Kolla dä!fö!
att Du ha! satt in ?0:- på klubbens
postgilo 40 7J A5 - 2.
I IlAN''IAI.4INNE ?
... r.fate!ialto!ka. Trots vissa 91.ädjande livsteck€n f!ån !€gionerna. r4en
vi behöve! mycket m6r. SKFIV, BnäLlal
VARSIA TORKAIi
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an96! nann, adless och båtnumm€r samt
vilk€n vala 0u vtII ha.
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Va!lör har vl inte nå9on eskaderseg1in9 fö! oss som kommer no!! ir!ån?
Mitt flöls1a9 ä! dä!lö!, ati en eskåd€! samlas i CävIB, fölslaqsvis to!sdag d€n 5 juli el]er, om det passa!
bätt!e, en vscka s en ar€.
A.Lla vlgqar norr on Cävle: stä11
upp ti11 6n eBkad€!seqllng söde!ut,
t sx til] Sandhåmn elle! tilt s:t
Annas 6kä!qå!d.
Hö! av €r iill
lfn 026-19 )2 ,2,
Hälsnin9a! Sture ol.sson, Vi99 M

så hamna! man på i3€n b!edvid jakten'
Oet hånde miq en gång.
Det händer också att jaq inte se9Iar, I så rarl kan .iaq t ex va.a På
mitt arbeie, som ä! 5KF-steeI i Holors
då. jaq når håno or .n 5ekLio. "d!
underhå]Is-service, vars måIsättninq
är att öka tilIqän9li9hetBn På P!o-

un d

Ätqgatan 248, 216 13 t4aLnij
Tfn 040 - J6 09 7l

Jaq hets! Sven Holmquist' och är nytt
!sgiononbud i 6äv]€ €rte. Ulf' som
orr k öPin 9.
flyttat till
Flrna segIi'rqseEFa!saheLer bö!icd€
red en sEq€1,anot (c-<anot). 0en rdoe
två master, och va! väldigt snabb.
DärefLer ua! det seqlingerooehå I I i
många år, och i stäIlet gjord€ h31a
iamil jen 1ånqpaddlinqal ned kanadens-

ESKAoERTRÄFF 25,/4

N

Månadst!äffen den 25l4 kommgr huvudsakli!Bn att ä9nas åt eommarens eskadlar, men naturligtvis
äl även dE som
lnte ha! för avsikt att eskad6!se9i.a
Lokal:,'ledborgarhusetr sal 4.
Tldr Kl 19,0 0
Avsikten är, att när träfren år öv€t
ska €skaderkommittdns arbete i princip vara avslutat och eskadlarna
r'sjä1u9å€nd€rr, m€d va! sin Bskaderledninq i spelsen.
Som f!anglck av p!ssentation6n i VB
nr 2 år den ena eskao€!n plan6rad at!
9å ti11 ÅIand, med samlinq den 4/.
vid Trarkö-5to!d och åvslutFing 20/7
på sanda plats. 0å! ta! den andra eskadern v1d nästa daq, Stockholns skä!qåld på en vecka, med avslutnino vid
EäIlnö dån 28/7.
Båda eskadEarna känn6tecknas av !elativt ko!ta dagsEtappE! och goda
t1llfällen
ti11 bad, brädseqlinq m m.
Dstta qäLIer i 6ynnElhet den sena!e,
korta es k ad eln.
p!elimlnär intresseanmäIan sku.IIc
enligt ulsp!un9Ii9a olanerna varit
eskaderkomrlttdn til lnanda l5/1. Eftersom vl dossvärle har dlabbatB ev
6n d6l nstluln med VBrs utqivninq den
6enastB lideh konne! ui ihle att tå
så hålt på detta datum. Finns det
hjä!t€lun så finns dBt Vl99eq-run.
Kontakta llålt€n Nybom - och kom ti11
eskad€rträff€n.
Es kaderkoFnltt6n
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Eft€! paddllngsperioden bö!jade
seglingsintr6sset igen, nen d€nna
9ånq med s€ge]fIygplan. llan lö!sökte
då jaqa termik och hå114 sig uPPe så
länqe som möjIi.9t. pelsonliqen blev
la9 aldli9 någon bra 6egelflygale'
men kom i alla fall t!11 C-diplon och
fick flyqa sjäIv, Planen va! så små'
åtL ramilj6n in!s lick pIats, så int!esset !iktades så smånj.ngon mot segelbåt iqen, och ramiljen rrbl€v med
vigg".
Vj. ha! haft vå! Vigq 604 sedan 1978,
Nä! man å! ute med d6n, då njutE! man
av livet, kopplar bort jobb-p!oblem
och in!iktår i stä11et int!€sset not
att fö!söka få fart nred endast vlndBns h jäIp.
Fö! att int€ lå abstin€nsproblem på
vintBrn ha! vi halt ett sklidskoseqel
son använts nä! is och v-ind givit
i!en aptitsn på vinterseglillräIl.e.
Iing ha! bala växt, och nu ha! jag
byqst en lsjakt, DN 414, son ä! vä1digt snåbb. llan kon'nsr lätt upp i me!
än 100 kmlhJ och ibland qå! d€t på 2
meda! i stäl.let lö! på oldinalle l.
rlan balansera! då med hjåIp av skotet.
Rör man !od!st lö! häftigt lör att
rölsökä qå upp i vind (på två nsda!)
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5on Ou märke! har tldnlnqen denna 9ån9
inte sanma utseend6 sod Fö!ut. Lrnde!

ca två å!s tid ha. Stefan Eckåldt laqt
n€d 6tt stort arbetB på att ge VB 6n
orof's19 touche aEnoh ri;.ti9 säLtn'no
av båoe text och !udrii6r,
5te'an är
ju d€]ä9ale i det tryckeri srm tFycke!
V8' och han har dä!igenoD !i119ånq til]
de tekniska
5 ätt.ninq och
monte!in9 ha! dock utlö!ts på f!ltid,
utan egentli 9 ekonomtsk ersättnin9.
Del finale utfö.andBt ha! b1 ä innsburitr att vi fått plats med m€r nate!1a], utan att 1äsbarheten lörsäm.ats.
i 1änqden hal det emell€ltid bltvit en
för dryq bö!da för stePan, och lanilJen
har också ansp!åk på att rå s6 honom
då och då, Dessutom har han numera
rrSto!-Viqqrr, och vill därfö! trappa
nsd sitt eqoaqemana i rlubben, Det
nåste vi ha fö!ståelse fö!.
Det är anledningBn till att vi nu
må6te åt6r9å ti!1 vanll9 nas<i.skriven
tsxt' nå9ot fölminskad. 5ättning och
monte!in9 tilI marknadsenltqt pils
skuLl.e i d€t nålmastE lördubbla V8:s
budget, vllket som ä11a förstår är en
omöjl.lqhet. Vi få. va!a qlada för det
som vartt, och tåckar 5t€län lör hans
För VB:s nedalbetare innebä! ovanståend6 - om Ni vill. bespala redaktto-

len Extra albetg - att li masrinsklive! Era slst€! på bästa möjllgs skrlvnåskln ned !91&] tyostorlek. 5paltbr6ddEn måst6 hållas tiIl
e2 mm ( med
undantaq lör enstaka "övertrahpr ).
Red

int€ 100t-iq kontroll öv e!
1äqet under varclaqa.na jobbet måste l! också skötas - men från kl 16 fanns
a]ltid folk på p.!ats. Ett
par dagar !edan l!ån 14.
Ost tycke! jag var stitigt.
En föls i ktiq bedömnin9 med
ledning av ]oqqboksantecknin 9alna q€! vid handen'
att minst 500 persone! va!
onbo!d fö! att t:ittä när_
ha!€ pårrBacill!r. Låt vå!a
att minst l0 av dem va!
viaqenklubbare f!ån nä! och
ljä!!an som hålsade På. Det
är ändå ett lint !esultat.
och hade vl haet fIeI båta!
att sä1J6, skulle vi säkert
kunnat qöra sto!a aflärer.
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Vi har alltså gjort qod !eklam lör Vigaen och Vigoenklubben, och det är ba!a
att hoppas, att den hå!
satsningen kan upprepas

...::'

slut.ligen ska vi inte qlömma att ära dem som åtås bö!:
Bojan Hjarhar som ytterst
höII sannan detta stora a!!ang€manq, Viking Fljå1ma!
son qjorde de fina skårmarna över Vi ggen klubbens verksamh€t, samt alIa andla sotr
stäIlde upp så helhjårtat.

Succö
D€n €konodiiska nedqången i svenskens

ekononi har qjo!t' att efte.f!å9an
på mind!e och billiga båta! har ökät.

Styrelsen beslöt därfö! att ta ti]]fäl]€t i akt och visa UPP Viggen o!dentliqt vid båtnässan i Stockholm.
Al.bin 14a!in, Transportkonpäniet och
sto6kholms 5e914!lölbund 9av oss €konomiskt stöd så att vi fick råd att
stä1ta ut en viqq. Tomas Berqq!Bn 1åvisning.
nade ut sin r'8aci1Irrtill
De!'eta blev et! sto!t P_oj€kt i
typisk Viqq€oanda. inst l0 medl€mma! stäLlde qenast UPP lö! att lixa
a1lt son hö! ti11. Vå! klobbmåstale
lick rycka in och hiäIPa ti.Il med en
massa tekniska sakBr som måsle fixas
till i sista stund. Nä! mässan öPPnadss kl 10 va! aIIt i ordninq ned
t!ycksak€r' skärma. som i ord och
bild sammanlåttade klubbens v6!ksaahet, spotlights' banie.olI och 6n
underbart välvå!dad och snY99 11å!i9 Vlq9.

ViIka lantastiska hedlennar det ar
i Viqgenklubben. De ståLLe! alltid
upp, och tycks kunna ordna vad som
helst åven !nder F!6ssad€ förhå11anIhomas 0Iolsson' C-0 Carlsson och
ja9 s.jäIv toq emot ansto.mrinq€n av
int!esserade inviqningsda9en. llela
dagen qick åt fö! att be!ätta för
minst'100 pe!soner hLrr b!a Vigqen
och Viqqenklubben ä!. fiån!a var det
€sta
som beundlade båten som !e.
båt rör pen9a.na.
Redan elter denna rö!sta daq k!nde
nan lugnt påstå, att detta sku]le
646

:la- så skrev La!s tJ erio! rö!sta daq€n. och v:-st b €v h.1 sdrFsDådd: ^et
F.;m.år bI a.v o.1 "a'_-1oq1" sor
rörd;s av d€ vakthavande unde! hela
veckån. Av förlLa!IIoå skäI l_åde vi

T

sEcLrNcsTIPs Ftin NYBöRJAnE
I tidiqare nunme! av Vg har vi ]ärt
oss att det ska vara s1äPP i en stor

och att b!kea ska ]iqqa mitt l seqtBt.
BJrP.i e^a vära 'lot i 1ått vrnd rör
buk rår
att 9e sto! draqklaft.5to!
nan g€noh att s]äcka på ratl oeh bomIik. i hå!d vind ska buken va!a liten

rö! att båten int€ ska kränqa för

mvc^€t^ Liten nu^ lår Får qBror

ELI

sir;c<a oå l"dIIet (det "iFns viaccl-\
och På bonlik€t. $oderna stors€9e1
ha! ett s k planinqs!ev i aktelfiket

som man kan

10l

börja dra i lid 4-, n/s.

OAs: Hela tiden ska ullt!åda!na

peLä

akterut och buken Iiqqa mitt i seqlet'
Det är 1åttast att trimna in se91et
och
nm man stfäcker boclilet lörst'
dälerter storfalLet' 9e mode!na sto!seq!en ha! ett s k Cunninqhan-hål med
st-.å.ka!e soh anväros j sL;I Ft rö!
FaIIet nä! buk€n ska t!immas in. Vad
som ovan sagts qärler kryss,
646
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Albln Viqg -75, nt 1877
Fullt utrustad (6j sprnnaker)

14oto!: 6 hk Jonson

Såt6n vintEruppLagd

Priaid6 44 000rLa!s
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Tfnr bostad 016 - 11 1t t5
albEtg 016 - 11 0l 00

eNya medlemmar.
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59 Ronny NålIfols . .. .. , . .. . . GävIe
25? Lårs Rtngdahl ..... , . . Stockholm

KAPPSECLING

Ärsts kappssgllnga! komne! att prå-

santeras nälmale i näEta nr av v8.
Anoälan till de tidtqast€ ska emelI€rttd vala inne så pass tldiqt' att
vi nåsta fölvarna r€dsn nu.
LIDINGö RUNT dsn 1t maj. Annälan s€-

nasl 1B/4.

Upplysnlnga!f lfn DB - 76'7 At

d€n 19 maJ. anmäLan senast

/4. Blank€ll finns i;/ats<i-butrkån ElEtagåtan 22.
lpplysninqarr tfn 08 - 44 00 00
2?
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Blonna
419 Lå11 per66on ...,........
520 Ch!iste! Johansson ... KoImå!den
t91 atts lohansson .,.... sundsvalL
60l lölgsn Andelsson ...,.. Eöteborg
641 Andsrs AIdrln . . .. .. ' ' Stockholn
UppsaIå
812 på! Bucht .... , .,.......
Stockholn
1027 Bo Hst]maln
1050 Jör96n Saj!ovic . . . . .. ..,. Tumba
1118 Lars-0vå 0lsson .......
1152 Henro rartgr ............

VäIkomna

Ka!Istad
ÄIvsjö

tlLl Vi99€nklubb€nl I

Våta och skrynkliga sjökort?
Det slipper Du om de är inplastade. Ytbehandlingen gör att Du kan rita på dem

och radera efteråt.

Om kortet faller i vattnet blir det inte
stört. OBS går att vikas.

för-

P.G. PLAST AB, TEL. 08.81 62 02, HJÄLMARSVÄGEN 26
(ÄRSTA TORG), BOX 745, 121 07 JOHANNESHOV

Specialpris för medlem i Viggenklubben. 95 kr per kort och
250 kr för en sats Båtsportkort. Ring och beställ.

(

