V]IGGtrNts]tA]DETT

7f

f
'^f
'''^

Sn o,rt.....

I

Regloaal
Qaile
Sv€n Holmqulst
Råbaokavägen 10, 810 1B Torsåk€!
Tfn 0290 - 850 28

REGION VÄNERN

REGION HANÖBUKTEN

sämIinq 9 juni (Pinqstafton)

på

Triiffen 4:e mars

10 iuni "kapose9li.q" -

!unt

Vårmöte

11 j,.int återräEd ti11 .esp hemrd-

Fredaq 11 naj kl 19 i Kajutan, östra

Hanöbuktens Vlg!6nse91a!e samLadas
dBn 4 lnar6 i 5öLvesborgs SS trsvllga

hamnen

llariBstad.

klubbstuqa, D6t var å!€tB första vårdag med 6tt fint väds! som varsläds

F!ogramr Väne!n r!ån ovan - lotostud.isr. (Ta med sjökort). planelin9 för

tHanöbubton

PhiIlp
rfh

Fotostudierna blir en fortsä!tninq

Håkansson

Vintslvägen 9,
D4tB

294 00 S6lvgsborq

- 147 1l

av janualit!äffen, då ju Iantmät€riBt
visadE sina knivskalpa bilder öv€!

KarI Ge!d€ha9
Kalnårvä9en 88, 181 00 Kalmar
Ifn DAaO -'lt9 59
qr4nno

Ulf Karlst!öm
Klinqagatan 1 , 6Bt 64 Nolrköplng
lfn O11 - 12 ?3 12
CVrir,ottr',

Ha!aId G!addn
Furuvägån l, 542 00 Ha.t€siad
Ifn ErOl - 1rO 9t

strändel, Vi har nu tilllälIe
att i lugn och io detaljstud€ra intress anta a vsn i tt.
Va!e stg man t.ilIläLligt e11e! mer
stadiqvaDande vistas på VAn€xns yta
rekomhenderas boken Skär9å!dar i Väne!n - tn gulde till nalur och tandskap lörlattad av en kvartett bioloqer/naturv€täre med Bo Thunb6!q som
fölsta namn (Prisma ca 140:-), D€n
myckBt välskrtvna bok€n tar upp växtoch djulriv, geo]ogi etc samt 9e! en
systematisk besklivninq av ca 20 oIika skär9årdsoh!åd€n. flan rår också
ku.LLuihistoriskd qlir!ar, som ju 9ör
stlandhu996n än ner intressanta. r'1an
ska inte fölväx]a dBt hä! verket med
t ex Harlelius kustskild!insa!, där
ju inssglingetips och d€tal jkartor
9€s sto!t utrymma. llen det är €n sakIis beskrivninq av e. intreBsant sjö
som inte behöver jäniFöra6 m€d and!a
vatt€non!åden utan ha! ett eset, !ikt

cUasteds

Haral d craddn

Sven-0Iov F!Iman

Ealkrö 8ygatå 79E, ?25 90 Väste'åB

rfn 821 - 525 50

CLrnnår fiaImbBrg

Flo!avägEn ?C, 4r? 00 Ltndoms
O31 - ?6 11 29

"lrn

Orssund
Palsund

Älqgatan 248, 216 13
04O - 16 09 71

Irn

Prog!amm6t omfatt6ds:

- Vålrustning' tips och utbyt€ av
6!fa.snhater
- Tips om s€gIa.hamnar i Blskinq6s

kärqå!dån

- O!skussion av plats och t1d lö! en
utet!älf i sommar
Träffsn inlsddes dock mBd stt Vi99Entips msd sn d6l kneptqa frågor. Vtnna.6 blsv Lars Äsdn och Phili.p Håkaneon som bEIönad€s måd klubbens vimpel

.€sp dst nya jacknä!ket.
När så all.a va! sanlade' och kafråt
satts flam på bordån, visade undertecknad nåqla bildå! m€d rustninqs-

(

tips, bI a f!ån klubbens Tekniska
Tips ooh u! nå9.4 båttidninqa!. Där6ft€r hadå vi €n allnlän f!ågeEtund
dä! EriarEnhEter av vå!!ustning n m

MaLn6

f!å9a, som vl särna
mBd från kLubbens 6n.lra
VAD KAN l.1AN 6öRA FöR

En kvarstående

vi.Ll ha hjälp
medlemmar ä!:

CVästbuster''

Ellk

d6n kommands segltngssiisong€n, Hä!

aplil. I å! kan så1adås påsk€n blt
dsn fö!sta lånqhalqen msd seqling.
Ti11 t!äffen kom ca 25 vigq€nsegIa!e f!ån 10 båtar. Dst ä! en mycket rin
uppslutnjng, elt€!6om antal et medI6mrdaD ned mindlB än 7 mit tilL Siilvesbolg ä! knappt t jugo.

Vänerns

tKa{n at

S,t

Em

nsre är dåt bala €n nånad kva! tiJ.ls
båtarna bö!ja. 9å t sjön i början av

REGION ÖRESUND
Vtqgent!älF i

€amband med

sjoll-Bns€g-

Vi t!äflas och har
lingen den 19
'raj. att va!a 6ktiviterollgt. Hä! kommer
ta! båds 1ö!da9 och söndaq, så kom
även om Du inte vill kappsegla, Hör
av diq tilL miq i god tid per t€fefon, 040 - 16 D9 71.
Eri.k Palsund.El4n

ATT FÅ BORT 6NISSEL I RoDERAXEL?
Är d€t nåqon som ha. ett bla ttps så

Ekrtv tiIl

Hanö

I övligt så ska vi natulLiqtvis umqås,
lEka lite, titta oå varand!as båtar
och ha trevligt i känd Viggenanda. I
nästa bl.ad kommer En kaII€.Is€ tit.l
d€nna tiäff, men boka Pingstsn redan
nui I

Lasse Berq,

1160

REGION STOCKHOLM
Yfurtrllff 2315
PIats ! StadshuskajBn
Ttd: 18.10 (så att vi hinner med
mycket sod möjli9t)
Ta gärna msd en kafleko!9.

Bå

'.'

torhoppnrnqsvrs sr<a vt na Dade €n
(a!tskrona- och en Albinviqq på plats
vid kajen för en d€monstlation av

!ig9nin9 och rigqninqsdeLaljer" 5om
vanliqt qott om tid fö! diskussion.
DBt ä! också planerat lör f.ite denonst!ationsmantjvrer ute på fjärden!
spinnake!sättninq, qippning m n. Vi
får ots mijjliqt äveo en provkarta på
de vanlt gas te kappcBqlinqssituationsrna och därvid 9älland€ !e916r.
D6t här förutsätL€! naturligtvis
hyq9Il9t vädsr, så vi håI1er tunmarna för det, även om stadshusets a!kad kan qs visst skydd.
vÄLKogNAi

***

V8.

5sdan Portsatt€

vi

m6d

att qs var-

andra ttps om saglarhamnar i Bl€ktn9e,
Dst vi6ad6 sig finnäs ganska många
från Torhamn i öster ttll Pukavik I

väst6.. T!äflen avslutade6 msd att

dB

närva!and€ anades om att 9€nomPöra €n
uteträfl t plngst. Plogrammst skul.l€
då bll!

PR.RADIO.KONTAKT
Nä! Du vlll ha kontakt ned andra Vlqsar, t €x fö! att dsla natthamn e]]€r
hä1sa på, anropar/lyssna! Du på kanal
13, klockan 22 min övar h€I timms.
Du lopar rvl99båt xxxx f!ån Viqgbåt
y (dltt nr)". 0m anropet är allmänt!
'r Viqqbåta! från Vioqbåt ,..'l

VIGGENKLUBBENS
MARSMÖTE
Ca 50 medfenunar mötte upp i ivledborgarhuset. Särskilt qLädjande
var att så många nya ansikten
kunde ses denna gång. Kanske var
det en fö1jd av att klubben
ställde ut på båtmä€san? Eller
att tokalen var ]ättare att nå?

Tre nya tävlingar i Viggenserien
Kappsesf insskornmitte6 inledde
kvä1len med att berätta om kåPPseglingarna som ingår i 1984 års
viggenser.ie. Intresset för kappsegling har ökat i Viggenklubben,
inte för att vi har fått in en
rad färtdårär i kfubben, utan för
att aflt fler har insett att kaPPsegling i vår klubb är rofigt och
Ingen
inte afls så prestigefyllt.
behöver skämmas för att var.a medÅrets serie, som presenteras separat, innelåLtar lre nya o-rdrnar'e
sesfingar: Kr.äftköret f8l8, KakI uskånnan 2/9 och SjoI lenseg- i n9årna !9/) ([.a]mö). KrättköreL är
en helt intern Viggentävling, medan Kaktuskannan ingår i Segelbåtens dag. Kaktuskånnan år en tävling för kvinnLiqa besättningar
och vanns i fjol av en Vigg.
K LubDara att to!svaral
Om du kan - stäl1 upp på någon eller nåqra Viqgentävl inqar . Du lär
dig mycket och du har trevligt
häIsa- ka pps e9I i ngsKonhir r efr.
Ta inte in en nedkyld i viirmen!
Efter kaffepausen tog Björn TolIertz vid, en bekantskap vi viII
återuppliva. Björn är: erfaren
havskappseglare och chef instruktör vid BåtäEarskofan. Han valde
för daqen att penetrera ett par
ämnen av jnLresse fö! bårfolk.
Det första, om nedkyfningr var
specielll intressänt, tankeväckande och väsentligt för oss seg1äre- -.!ramrora L LL ar oeL l Kanada man for:skat om nedkylninq (ej
atc förväxl å ned tjrfrysning).
6

Nedkylningen koluner snygande. Det

Hur bota sjösjuka?
Det finns inEen osviklig netod,
nenade Björn. Viktigt är dock att
vara aktjv onbordr åLL sLyrå å'

gäller att ge akt på symptomen
hos var åndrå: dåsj qneL, rnåk L-v-Ltet bl a.
Kroppen kan grovt indelas enligt
skis sen:

Ett sjösjukepiller många anser vara effektivt heter Marsine:

.

Om

fina måste tägqas runt krop-

pen för ett lyft: Sätt den högt
under armarna och använd pålstek,

inte löper.
avslutning visade Björn
liort film om livrädalning.
Eo givande kvåI1.
som

Som

en

91r

Död råikning
viktigare än elektronik
Navigation: Att alLtid veta var

?

)
Vid nedkyLning koncentrerar: kroppen värmen till
kär.nan där de vikLigå funkLionernå finns. DeL gör
inte så myckeL om ci rku_äl jonen i
skafet minskar:.
Ett par stadier:
Kropps temperatur ca 33o. Ordentrigt dåsig, kr.ampar:tat huttrig.
Kropps temper.a tur ca 3Oo. Medvetslös, i fos ters täl lning.
Behandling:
. Va-Iiq hanLerinE av den nödställde så att inte varmt blod
(i kärnan) och kallt blod (i skalet) blandas.
. Byt till torr.a kläder.
. Värm inte upp speciellt" Se bara tiff att det inte btir någon
ytterliqar:e avkylning. Kärnåns
värme sprids så sråniigom u! i
skalet och kroppen återfår normal
cirkulation. En hastig uppvär:mning av skalet qör att blodet rusar från kärnan och förorsakar
äku! blodbr.ist, vilket kan få alIvärliqa följder.
Ett qott råd: Ha alltid mössa när
det blåser. Mycken värme förloras

(

/(
)

Viktigaste navigationsh jälpmedlen
(förutom sjökortet): Kompass och
loss.
Försök uppnå självdisciplinen att
du afltid hålter död räkning. Då
blir. plötsfig dinma ett något
mindre probfem. Elektroni ska
hj älpmedel såsom radiopejl och
ekolod kan det bli fel på, och då
gä1ler det att veta positionen.
Ha alltid sjökortet framme. Segla
inte rrpå gehör'r- Sagt av havskappseglar.en Tolfertz.
Träna "man överbord"-manövern
Sfänq I en fender e d, ropa "man
överbor.dl och nranövrera båten
tiflbaka tit I den'rnödstäIlde"
antingen i en cir:kel (innefattar
jipp) eller i en åtta (utan jipp).
Gemensamt är att du stannar bredvid, mot vinden.
Några viktiEa råd;
. Ha afdriq hakarna i den hästskoformade livbojen hopsatta. De
är tilf för den nödstälfde att
sätta fast Iivbojen med.
. Ropa rrman överbord"t viktigt
för den nödstälfde att hör.a.
. Avdefa en ombord att hela tiden
håf1a r.eda på den nödstälfdes pos ition.
. SeqLa rnre toI nara. Anvand
kastfina och hala in.
. Låt gärna sista biten av mantågel bestå av rep, så ätL deL är
Iätt att kapa, om det skulle behövas.

MEDLEMSVÄRVNING
Vrsserligen tycks satsninq€n n€d en
utstä]]d Vigq på å!ets båtmässa "AIIt
Fö! 9jön" ha naft gynnsam 6'Fekt i
form av bl a många nya medlemmar' men
vi kan ännu bältre: Måd den nya klubbbroschyr€n i näv6n, elle! disk!et nedstoppad i bakftckan om ni så vLl-I, ska
vi den komhande säsonqen enerqiskl
kol.ta att alla Viqgar vi se! ä! med 1
klubben. lc<e-medleamar bör om röjliqt konv€rtåras, msn med sedvanllg
fines6. Pistolhot är alltså att 9å
ett steg lö! Lån9t,
Skämt åsidd, det skådar inte att vi
tänl,er lite extra på den hå! saken I
år. 0ch som vanliqt d6 Benaste å!en,
6å ha! vi eo välvningstävIinq, Den.son
värvar rI6st nya n6d1€nm6! vinner ör.tis middag Fö! två persorer på viqqendagsn i nov6mbBr, 0m så B!foldras inktud€!as åvBn Ioqi hos nå9on i Vigqenklubbens sty!el-se.
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D6n som vä.var (a11e! den värvad6)

ska på lnoecalringsta.longsn ån9e:
"Vä!vad av,..(namn + båtn!)'r, Täv-

Lingsttden utqå! l0

s
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Emb e
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Ny klubbroschyr
för informatton
kI!bb6n och fö! m€dlemsvälvning
ä! k.Ia! sedan 6n tid. Dsn är 9jo!d

Nya klubbroschyren
om

m€r tidlösn än tidlgare, med ett
1öst. tnläqgsbtad mEd de uppgifte!
som eftEr hand fö!ändras: Klubbens
funktj.onärer, prisuppgilter m fi,
Broschyren kan lekvireras genon
ditt rsqj.onombud å11€r qenom klubbens sek!etsra!s.

hö9tsIa!e ( bortkopplingsbar ) tiLr

PRAKTISKA TIPS
Vi ha! vå! mycket vä!d€fulIa seria
Tekniska Tips, 6on jag tro! d€ ftssta
i VigqEnklubbsn ha! utnyttjat slle!
tänkt utnyttJa. Jaq tlor att det dessutom llnns ån ha1 del ttp6 ho6 våra
msdleftma. som int€ så myckat ä! av
"teknisk" natu! - d v s intå 9år ut
på att man såqar, borlar och skluvar
så mycket - praktiskä anordningar sorJr
rö!EnkIar s.IIe! rö!bättlar ltv€t i
Vi99en. Vi i redaktionBn önska! därrö! att Du skriv6! att pa! lad€r 611€.
ringe! ttI.t oss om praktiskå tipB vi
kan publicela. Ju snklare dBsto bättHä! konmsr två3 dpt rö!sta btdra!
jas sjäIv med, d€t andra har jaq fått
f!ån Vi9q r19.
1. l4ål a innårtaket
Vi tyckts att d€t 9!äå rfibsrtakstn
såq onödi9t dystert ut, såmlidigt som
dst va. svårt att håIla.ent ovanfö.
fotoqEnkökst. Undsr en heI9, som ändå
va! o.rämpIi9 för s691in9, nåIad6 vi
med tvåkomponåntsfärg. o€t qick utmärkt, äv€n om d€l är sn aninq bökigt
att liqqa på ryqq f.amns i förpiksn.
l4an aåla! t.vå valv, fä!gen fäste! bra
och ytan blt! stenhåld och blank, 1ätl
att håLla !en. H€ta inrBdntnqBn blir
ljusa.e om man väIje. lämpliq nyans.
2' Fäst pumptElmossn - KaPf€vattsn
hala daeen (a-v199)
Itlate!tal: 1 skruv, I b!ick6 och 1 band
ited låsanordnlnq (aO-So co) av typ som
används tilt skido! och ryggsäcka!.
SkruvB last bandat på diskbänksns
f!alnstda nä!a spishörnet I 'rmtdj€höJdr
fö! tsrnosån nå! den står på tlappståqEt.5pänn fast tsrmosen. Du har
h€tt vatten,/kalfe hela daqen utan
lisk ati telmoEen tippa! ell€! står i
vä9en.

971
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q!!!-ry!-&q!-i
a,/? 6ta!ta! Älandseskadsin
21h sr.altar Eskada! I Stockholo€

ä!qå!d.
sa vtdars VB n! 2' €116! kontaktå
l4ålten Nybom oE - 94 71 94. D€t är
ännu tntå för 6enti
sk

a

!ulf, monterad i €kottst. I kombtnatlon m€d draperi€t m6llan.ulf och
fölpik, som skälmar vid t ex toabesök,
också €n vtss valrrihet att lyssna på

Jag h6r gjort vissa enkla fö!ändring-

a! l nin Viqq vilka i nåqon mån kan
va!a 'rtskniska tips'r. Vid behov kan
jå9 rö!kIala d€m her detaljB!at fev
med loto). Här löIjer en ytLig be-

senasts poplåt6n.

Tyqlack i styrbolds gardelob (mot
!urrskott) är bra ltjr st!umpor och divslss bad- o. underkläde!. Lika6å sto!e tyqficko! på vardera sldan i fölpl-

Sittb!unn !
I akteFkant teaklåda meo lock, löD
lätttllgänqtiga sDåqrejor typ ssqelhållarå, hänqIås, "€xpanderth€!noskörkarri lö! sjärv1änsar o dyI. Skott

458 samarkand

ftot !ulf, styrbord: last montaqe av
konpass på teakb!äda. Babord! liten

Varför heter hon ...?

"rö!6tah jätpånvs!ktyqsväskar (be9.
årmdlädålväska å 10!- son tåI allt)
samt plasthyl€a Pö! !evntnqsvåv. 8åda monteradB på teakplatta,
l

5tåäoe eraouracte (verk.rtean

oum-

I

bä!liqt) mot kökshörnet o. mellan
rufftäk o. kojbotten. (Svarvad pera.e ). rntraaau sittb!unnsskott av
teakran6!t sty!bord innehål.Iande
stä1.1 fö! ktkaFe, EtåI.L Fö! vindlnäla!€ samt plats Fö! divslse naviqationsut!ustnins. Babord stäII lö!
kökskni.va! o. div. användbara 9!Ejo!

llitt båtnämn var bestämt 1ån9t innan
Jaq hittad€ min Viqq. SAI'lARKAND lick
noq symboLiserä sn kamp och eit må]
fö! mls själv att komma ttrlbaka eftår
sn svår olycka hed bl a brutsn lygg
och sto! !1sk fö! invallditet.
Att å9a €n Vigq och sjärv kunnå
s€gla h€nn8 blev ett av måLån. och nu
trE 3äsonger och ca 150o sjönriI ssna!s är vi al]tms! fästade v.id varandra,
Ha!tln Fols]und,458

MAT OMBORD
sedån rrtjBj-r€daktlonen', drog s19
tillbaka vid årssklftst -82/-81 har
vi inte hEft nå9ra tlps om I'sk€ppsmat'r i VB, D6t bsror ytterst på att

ted tnt6 fått in någla sådana, nen
så ha! vl hel]e! inte särskilt bBtt

d6t. Nu kan d6t väl våla oags i0m vi lå! in nateri6l senåst i
slutåt av naJ 125/5) så hinne! vi få
in det i sommarnuftrst (6-?), d v s
inlör den sgent.tiga Iån9se9I.in9ssåom

96n.

sJä1v hår jaq önsksmå1. om baknin96tlps, I fölsta hand €tt bla matb!öd.
Kan man flxa sådant ombord? Båd6 !e-

ceot och b6skrivninq av utrustnLng ä!
11D3

saml råJä1 6kä!b!åda.

Köksrultahållar€ av t!ä, läst fö!ut på kökssidan,
K!yddstäIl av t!ä mot racket innanför kö ^et. ArDBtBs<Lva, utd!åqbar,
under kök€t (se rr 4:) srd 71, men

Våta och skrynkliga sjökort?

obs. p€!m, mont. bänkskiva.
Nåvtqatlonsbord av teak, s ty !b ords stdan. Utdraqbart, nBd Liten Iåda un-

dsr fö! p€nnor o. dyll.kt, sant liten
oo<hyLIa (1.östagba!) unde! bord€t,
Ryggracken babo!d in!edda med hyI-

lo!

(m€d

srinqerskott) lör div mat-

ä! fö! 1ån9a fö.
ruersns.Lå9a koje!, m€i lagom i sittblunnBn. Ha! dä!för kapat d€m ca 15
cm och oldnat ska!vhylso! fö! sittbrunnen. Bordsskivan tånLe! jaq 9öra
fällba! med planoqånqjä!n. Kan då
tänlt9€n pelmansnt vala på plats och
ändå int€ nämnvärt i vägen.
Slutl.igen nå9!a snå detaLje! som
ja9 tycksr rö!svarar stn plats.
Fö ! pjlg
ll€diclnskåp (av trä) babo!ds skott
Bo!det:

Ben€n

mot q€rdsrob. Styrbordsstdan rast

mont, t!äLåda för radlo nsd extla

Det slipper Du om de är inplastade. Ytbehandlingen gör att Du kan rita på dem

.!
(i(

och radera efteråt.

I

Om kortet faller i vattnet blir det inte förstört. OBS går att vikas.
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
ä0 kr för en sats Båtsportkort, Ring och beställ.

GASTBANKEN

ALLTID ÖPPEN
-1äro!lkt
-

Att kappsBql.a är kul och
tycker de allla flssta son prövat

0m Du

på

dst finns ofla en d€I tröskla!
klivag 6vs! innan nan komm6! si9 rör, särskilt fölsta qång€n.
rrDåt ve!kar så k!ånsli9t' en massa
invecktade rosle!' protest€E och sådant ..... och så måste man tlanspoDtela dit båten och hem isen .... och
l4en

Eom

måste

så måste nlan ha bBsättninq

Gastbanken ä! blon övsr t!ösk€In!
- 0m Du vilL p!öva på kappseqling m€n
tvaka! att stäl-ta upp m€d €gsn båt.
- 0m Du vill träna upp dina seqlinqskunskape! och få 6rfarenhet av hur
rå91e!na t1I1ämpas i Ptakttken.
- 0m Du ä! elflålen kapps€glate

lnte ha! möjliqhet atl d6lta

#7 ffi

b6höv€! besättninq.

Insättninq t GASTBANKEN qö! ou bäst
qBnom att skrtva ti]l
BD Göransson

sm€dväqen
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Anq€ lö I jand 6:

1. Namn
2, rel
,, vrrr qasra/onska! qasE
4. s Bqlin gs till f ä1I s
Fö! qastt!ansaktionB! I nä!a anslutn1flq ltIl seglingstiIlfäIlet kontaktai Du respekttve viggenledale di!ekt.
Eastbankgn är banken för diq son s89lingsplane!ar - bånksn som Iönar siq
lika b!a fö! såväI in- soa utlåninq.

(

(

åqen båtr

GRÄVMASKINER
LASTMASKINER

VÄGHWLAR

SEGLINGSTIPS FÖR NYBÖRJARE
oåtta ä! sista delen om hu! nan t!imna! storsaqlBt vid krysE. 06t gä]l€r
att skota rätt, I lätt vlnd ska bommen skotas in mot milten av båt€n så
lån9t det qå. utan att u.Iltrådalna
suqs in i 1ä av se9]6t. Når vinden
öka! måste bohmen undan fö! undan
skotas så att dEn kommer atlt ms! mot
Iä. D6tta kan ordnas genom att Ekotpunkten flyttas mot 1ä, €Ile! att
bomnådhalar€n sätts an i.nnan rnan lätta! llte på skotet,
Skotar man bofrmsn fö! mycket mot
mitt€n av båten i hård vind börja!
båtsn atL kränqa och driva mot Iä,
0årfö! ä! det myckst vi.ktiqt att veta
att s€sIEn lnte ska fånqa upp så
hyck€i vind som mijjligt, utan åndast
ändrå vindriktningen. Det 9år inte
att öka tarten g€nom att lal1a mot 1ä
om nan ints gahtrdigt Iättar på sko-

TRANSPORT AB

sammånfattninqsvis ä! del Fyra enkIa och viktiqa sake. att tånka på nä!
man

trimd6r eltt storseqel på kryss'

nämligen att få
- släpp i storgn

- buksn nLtt i segl.et
- rätt storlek på bukEn
- rätt skotninq
Nästa qånq bö!jar vi trimma locken.
646

((
KÖP KLUBBENS VAROR
Tskni.ska Tips! koll,pL 65t-//2tKlubbvtmpal. .,.......,......,.,.

par st
50r-

(luobnå] ..............,.,..,...
8!od€rat jackmärks .....,.......
p€r st
Vi99ån!itntnga! .........
(1ubbd€kaI€r rrsE-gla-ut...rt ....

25.- t
20r- \

an9€! namn, ad!€se och båtnum'n€r
vtlkän vara Du vill ha.

samt

LASTBILAR
CONTAINERBILAR

15r-

5IKtassr B9I e! ".,.........,.,......
.. ,... . .. .. ,. ,.... 5tEnklast ä! d€l om Du sätte! in b€Iopp6t på klubbgns pg 4E '71 O, - 2 ach

irsktoEdvat€

:

Hlullaslare

:

CATlZlG,l2F

:

+14lon, msd

o. utan kran

: Llttdump€r, autonak

Vi har ett brett maskin- och bilsortiment
som vi stårtilltjänst med för att lösa Era

uppgifter.
Kontakta oss för närmare information.

20r-

Stlykmärk6n

: Hlulbuma,

Telefon 08 - 82 00 60
Box 1026
17121 SOLNA
Råsundavä gen 21-23

c/o Geuken

VIGGENKLUBBEN

.

o

.

Till salu

AIbin-Vi9q -72, nt 4?'t,

Beckombergavågen 196
161 53 BROMMA

. . . . . önskas köpa o o

m€d Yamaha

5 hk, I lörseqel, 1o99, kon,radio,
vårm6, sittbrunnskapell, toa m m.

Prts 40 000:Bertil och Kickan Svensson
Ifn OB -'l6t 59 42

@"oNya medlemmar.

Spinnake! lnkl ul!ustninq.
Ulf Hassel, Vigq 900

Trn 0B - ??? 4? 5l 6ft€r k1

Eomtalt trli
Vi99 615
Bengt And!ae' ^-vlqA.
lfn 026 - 1t J4 01

169

18

2!8

llats Danialsson .........

l'lalnö

-Gustav Jönsson., V än6!sbo!9
FaIsta
2?1 Lsnna!t Johansson ..,...
5?2 Klas l,/igert ..... .. .. . ,. onsaLa
949 Jan Hammarströn ... '. ... Gnesla
Skövd6
1298 Thomas Andrd ,....,..,..
Sorna
,D95 percy Ahlzdn ...,......'.
Ka!L

VäI komna

tlIl

Visgenklubben!:

Vi erbjuder Viggenklubbens medlemmar en egen
försäkrinq. Ärspremie 214 kr för den som har
förarbevis, 275 kt fdr den som inte har nautis k kompet,ens.
Försäkringsbeloppet är marknadsv är d et ' och
personligt lösöre ingår med 6000 kr. TiIlLäggsf,örsäkring Finns för jolle och kostar
50 kr.
Självrisken & 3fi av marknadsvärdet eller
ca 'l 200 kr vid s jösl<ada och 500 kr vid annan
skada. D v s 1å9 självrisk för skada som inte
beror på rorsman.

UAP-AGF AssuransAB
Grev Turegatan I
114 45 5T0CKH0LM
Kontaktman: Bo Johansson
rln 0B - 70 97 L4

