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H6J mtna vänner i Vi.gqsn.
Nä! ni läss! dettå har nog de fl66ta
sJö6att. D6n bästa av säsonq€r är I

fuLl

gång

- viggenEäsongsn. Ut

och

nJut av allt som bjuds l sn Vi99€n.
Ib.Iånd hör ja9 att 'rviqgBnkIubb€n år
stockholngdo'rtnsradn. Dåt ä! d6n, men
vl vl]l inte ha dst så, Dä!fö! ä! det

att alla nl som vttt påvBlka.Iitå, €lla! bara tala oh vad ni 9ö! EtI6! vart nt segIa!, hör åv å!. sk!iv
ått vykort tlll klubben i somma! och
tyok tll]. Vå! ledaktton kolllms! att
bll överlyckttq, d€n !opå! alltid åft€! materiat. Vi i sty!€ts€n och vå.a
!å9lonombud konde. att få nas60! av
nya id6€! om hu! vl 6ka tå vår Visgenk.Iubb ännu bätt!a.
Dsn sor,r inte ha! ett vykolt kan sända
€tt vanllgt foto t stä1]€t. n6daktionen vitl h6 b1]d€r msd fahtljsn, båten och annat som hör VtggEn tl]l.
KIubb6n fyII€! 15 år i å! Eäqs o6t,
så hJälp till nu att visa vad vt vlLl
och kan, sommar€ns uppgift ä. att
6kicka vyko!t till vår !€daktton.
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I pr€ssläqgnlnqens slsta skäIvande
n'inuts! !1n9€. Thord Alfredsson, och
kallar aIIa int!€ss€!åds tlll en plansrinqs t!äff inlör stockholms€s kad€!n.
T1d! 12 juni k.l. 1900
plats ! All!6dssons, c!ovsta, NorrtäIjB, Rinq 0176 - 66280 rö! närmare besked, vä9vtsnln9

m

n.
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vl-Ikån vala Ou vt]l ha,

RcAloaal
Midsommartriiff
Son vanltgt tläffas vi k1 15 på }4idsonnarafton i Skonakarviken på lånna-

REGION HANöBUKTEN
Qaile
sv6n Holmquist
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tKa0vnal
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<lunk6ns backE 1 "',
r?n O4BE - 260 66

191 52 KaLna!

3,t ,r4r,r,a
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683 64 NolrköPtng
Klingagatan I
lfn 811 - 12 7t ' 12
cVäne,tn

Hå.aId c!ad6n
Ftruvägen l, 542 00 l4a!isstad

Pingsttriiff
AIla kluhbans de.lf6hnar häIsas välkomna till
Hanö i pingst. Vi samlas
kl 1700 d€n 9 juni och rörsöke! få
platser vld träbly9gan Iån9st in på
pir€n. Då b.juds på viqq6nshe!!y och
Efte! att ha
Iäsk m6d Iite ti]]lug9.
samlats ä! det dags ati 9å omboid
och äta middag. Det ä! då 1ämp1i9t
att göra i oldning sln kaflekorg så
att vt sedan gemansamt kan qå och avnjuta d€tta på Hanö. 0m intlesse
finns nar vi nå9ra t!evliqa tåvlingar
att roå oss måd. På pinqstdaq€n ha!
vi rrkappseqlinqrr !unt Nanö. D€tta qe!
tillfäl]e
ått lära sig och ss hur den
eqna båt€n qå! jämfört mBd andlas.
Även aenna da9 hår v1 nåqon IBk/tåvIing på ]and, vi titta!
också på va!andras båta! fö! att få tips om utEdstning m F,. oå annandaq pinqst är
del dags att bryta upp och åte!vända

ön (59' 25'Ni 18'44'o),
Ifter välkotost8he?!].tr klär vi och
!eser nldsoEna!8tångenr lunt vllken
vl seiian ilansar och leke!. trbanåt
kväLlen sanlas vi. åter I'å berget och
utogås.
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På ultlsoonardag€n segl.ar

Reflexioner kring
marsmötet
Yt8genklubtens Eånådsnöte skulle
handl-a olo kapp8egling och haYssegling, eLler haile Tryckfelsnisse tänkt !å havskatpsealing i

D6t är naturllqtvis
inget tvånq att
vara m6d hBIa tiden' utan man komner
och åke! när man vi11. 5åL€de3:
vÄLKot'lNA TILL HANö l PrNcsr:
Lasss 8elq' 1150

stället?
Ja, det fick lli

Bark!ii Eyqatä 79E' 725 90 västerås
'l?n i21 - 525 50

EeJ a1lt annat än segling, Det blev
en värdefuLl" lektioB i övelleYEad:
nog så Yikttgt på siön,
frå8ande
son åhölare flck nan
XIan hade hört
funderingar lesvara.de.'låaga
och 1äst on fjällfsrare 6on hlttats
ihjälfrusna tlota earE ilryck och va!ia kIäde! i lyggsäcke!, js nästan aYktådds. Yar det så nan reagelaale vid
nedkylning? Den farliga nedlqtrlniagen
kunde lätt ge avtrubbaale sinnen.
Itåir en åhörare sedan beråttaile on hut
hon sjåle untler en fjälltur böljai
frysa oE hänilerna, bett on valna vån-

REGION STOCKHOLM
Pingsttriiff
Sanlina Pingstefton kl 17 i södla

cUastbusten

Då GlisElehoLEen, son ligaer
i norf; KanholEsfiä]cden (59o22'N;

viken

Gunnar 14almbe!s

FIolavä9ån ?c' 4l? 00 Llndohå
ffn D31 - ?6 11 29

Ellk

kl 10 g€r statten för
tävlingen Pingi6tköret' Se det ttdlYälkoDDa:

lYen nan överbord iogs u],p:
I)å Eindes nan våra egna övningaf, f!ån
vå! trar16hona-e3kå.derr då våra för-

18649 ' o),
Vlggrnsherry på be!8€t och sällskapsliv ned bl a tipslromensil och allsångi.

gEre utsäntla 8?öna

Palsund

Älgqatan 248, 216 11
lfn o4O - 16 09 73

MaLnö

I
I

inte satt
deD på sejr utan fortss.tt eed tara
händer. lå började nan fölstå hur vlktiSt det;i! ait käfita till Eyldptonen.
-Ätt sedan ock6å få leira sej hur nan
skuUe ljä1!a en en netlkyldr ta! ytte?si v:i?deful1t.

På ?ingstda€€n
O,tesund

en chaflsning. och

den tehövile nan sannerlig€n inte
ån8"a, Fö! bakon den lulriken alolile

r

sven-01ov Frlman

lladet oo Yi88en-

ti1lfäUen ti1l fillå ldänskllga. konta.ktei och vä.ritefu1la låitilonar inon nånga
oE!åden.

l{öjd

Yi geenklubbare

Väl-konna!

Tfn 0501 - 150 9l
'VoStoltoS

vl tillsaD-

nans iil1 någon a.rman tleYll8 haEn.
Den son har nå8la frå8o! rinaer tiff
c,e*en oa/172172.

)
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näroliga eskailerleilare uniler en liegedag l?irde oss en 6ådan Inanöve!' Nog
så nyttig fö! oss, Kansks någonting
för komande esk€,derledare att tänka
Irå? Pa.ssa tr,å att inte enbålt 1ära ut
bästa säitei att snabbt förflytta sei
ned seEe] utan även vissa saker soo
kån hä;de i ss.rntand ned sealina. Bara
det att kasta en Eansalina...'
Ja8 lovar att det inte är så 1ätt.
Metllenskap i ViAgenklutben ger nånga

(

tar

eY kaElatefl nen äBitå

Eskadertriiffen 25/4
ll p6rsoner kom ti]I Medborgalhuset i
stockholm ovannämnda arton rör att få
lite msr "kött på benåni vad avsB!
Nybom

pIan6!ads eskadra!. fiå!tsn
redoqjorde Pörst n6d hJä]p av

stor-dia för ålandseskaderns tänkta
fä!dväq, dag lör daq. Vi fick också
en bla inlolmation om qälIand€ tuIIoch valutabestämmels e! samt blankett
' finsk PBlö! ansökan om nödvändig
Efts! fikapaus to9 Thord AlPredsson
vid och bs!ättads om planerna lör eskadårn i stockholms skärqård. ("1åqst!åssp!ofil' med mycket bad/s$f/r'k
etc. )
TiIl dage dåto hads 'll båtar med l5
paleone! an äIts til] ålandseskadern'
och 6 båta! m€d 22 pelsonet ti]] d€n
stockholnso!i sntEradB. Dat fr amhö1ls
att dst fortfarande gick utmärkt att
aimäIa sj.q - tidiqale inro!dlad anmålan var t fatlsta hand avs€dd att
p€ jla tntless€t.
11AJ

I tjdigare nurnEr av Viggenbladet

har

det skrivits hrn. man trir$rar storseglet på k4,ss. Nu gå-r vi över Litf f.jrseqlet.
Detta skå,

.Ljnsom

sLoren, ha buken

mitten, d v s ftån unlerliket-s nrilr

i

ti1l faflhornet. (Tittå på sämErBuken ska vara stor i lätt vj-rd
och liten i bård vid. Stor]d<en reg1eräs IlEd fa]l och skot. Stor bri{ oln
falfet & 1öst arisatt odr liten buk om
faffet åir hårt ansatt. (Det firms
vinscå). Skotet ska tas hei.1 så hårt att
focken inte ger slEgelvind i storen,
scrn då fladdrar franrE vid nEsten.
Äfla vet fördelen rcd ffygarde start.
Ilrd€n ska ge storen flygårde start,
d v s iika vidhastigheten Iå storens
låsida. Det & Iisidan scm drar. l,tan
ska autså skota så, att avstårdet [e]lan storen octr fockens akterlij( ä.r li-ka
st-rt från bom t|ill rlåsttopp (cm det nu
går:). Dåirför gäl1er det att placera
skoLblocke!. på rätL sLäLle. kitt :i-r i
st rt sett att placera blocjrct IÅ en
linje som går från strax över förl-ilGts
nfttpur*t, gerFm skothornet och tif]
skotblocj<et. Sätt ett nråirke Iå båten
vid derma purkt och flytta sedan blocket
ULeL franåt i ]äLL vird och bakåt i
hård vird. Du råste Fröva dig fram sjäIv.
Sedan återstår det bara att ta rätt k jd
llDt virden. D1 bra (Ft d iir att ta en
upp

na).

30 clr fånE u-fltråd på en grov.åL och
köra den rakt gencrn seglet sarnt sfå en
knut på var siala om segfet så att du
får en n:ira 15 cm 1ånq skvaUertråd på

var sialä
ca

A0

ORIGINALTILLBEHOR
och RESERVDELAR

SKEPPSAPOTEKET

SEGLINGSTIPS
FöR NYBÖRJARE

orn seglet. DeinE t-råd ska sittä
över däck och t5-20 qn från Iö.-

fij<et. llär du segfa.r för högt i vid
(b?iskt nybörjårfel ) fladdIar tråden

på seqfets virdsida och hålle.r du fijr
låqt fladdrar tråden på seglets ]äsida.

Stj-rra inte på dessa tråd& utai fö,Lsök

Livet I en Yigg är ltrte attttd helt
sn?irtflitt. Sroå sår, knip i nagen
och dyltkt kräve! ett lttet skep!s-

apotek onbord.

Eir iir ett förs1ag till innehålll
-Stniirtstillande och febernedsettåntle, t ex Alvedon, Sanyl el-ler agtecyl
-sjösjukenedel, t e: Poslafen (10 st

till u GEil

utan recept)
-Meilel Dot dialre: Iledikol eller koL-

W

-IDt förkylntng: llezeril nästlroppar
-Eostnealicin: Noskapin eller l{ilaxon
-tr'ölbandsnaterlal l

+Sterila konplesser, pLåste! i
olika hedder, gaslinda och sårtaI)e
*Elastiska tindor vid stukningar
och vrickningar
xsax, säkerheisaålar, lincett och

eD febelte?noneter
Sårlengöring gijls ned en nild tvåt

rent vatten. Änvänd inte Desivon
dyltkt,
Kokss.ltlösnlns vid ösontvätt. sårtväii och tvåttnina av trännskaala.
I'inns att köpa i snå förpackninaar
och

e11€!.

på apoteket,
Ear nan fått ett lit€t

infektelat
3år:ir ÄLsolsprit utn?ilkt att ha onbo!d. 31öt en konlress ned Ätsolsprit och 1äAA på såret,
Til1 sist en litett påninnelse!
Tänk på att rnan alltftjr 1ätt kan
lränna sig i ilen starka solen på
sjön, lnvänd bössa, g:itrna eed skii?n,
för att Ekydda ansiktet. Det ä! bra
att ha Eed solsalva illed bög skyddsfaktor oebold.

'l
l

Ä-M 645

att se seglen soll en enhet som ska :irdra virdrij(tlringen utan att störa virxlflödet. A.Iftså: Inget fladder: i segel
efler ulltråda.r. Nästan å1ta seglaie
skot?r fijr hårt, så slåpp några qn på
skoten och fall av ett par grader och
njut av seglingens nöje.
646

PEIIR liDnEll

vlxiiir

rrLlno,rtrt{
B.x. !.tor
183s3 ri8y,
laltr' rEL
GLn ö,vloullllur
6,vrccsyHorirs! 1.f,.
tot)tlq?s 90
ilv^cai
lB,Hr tlv
lB,ltl
olrt itlatvlaut ru. aarr oql rYt ALIl llrar

rmroisur . oici^L nurtöt

VIGGENKLUBBEN

oNya medlemmar.
151
407
472
61?
617
659
828
959

Tord Ähnan
Bandhagen
NiIs l,l6ndel . . .. . .. .. , ... . . räby
pEl'E, Klinq ...,..,..
sol.L€ntuna

Lals-01ov FEntvik ......

PirJo Norgren .........

Bsnqt Ählands! ......,...

Uppsala

Väste!ås

Håns Källsson

Handån

Ek€!ö
............
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c/o Geuken
Beckombergavägen 196
161 53 BROr\4rvtA

...Tillsalu...
1 3t bomtält tiIl A-Vi99 600!5påclalsydda dyno!

ti.Il sittbronn
tSEtUlf Ltnsonblad DB/4? 69 97
till A-Viqq, sod nytt.
Ptis 29rtsv6!ke! Axtrt son D152/153 36
Bomkapell

D16/js 55 82 (arb.

r o önskas köpa o o
Vl köpsr 9ärna Ett sto!msegat tttl
A-V199en. Kontäktat
Jonas Da!k€ (nr 1051)
rrnt oB/45 6s 14 (kvärr)

oBhie 74 40 (das)

Vi erbjuder Viggenklubbens medlemmar en egen
försäkrlng. Ärspremia 274 kr ?ör den som har
förarbevis, 275 kt föt den som inta har nautisk kompetens.
Försäkringsbeloppet är rnarknadsvärdet, och
psrsonligt liisöre ingår med 6000 kr. TilLIä99sförsäkring finns för jolls och kostar
50 kr.
5jäIvrisken b 7/. av marknadsvärdat aller
ca 1200 kr vid sjöskada och 500 kr vid annan
skada. D u s lå9 självrisk för skada som inte
beror på rorsman.

UAP-AGF AssuransAB
Grev Turegatan B
114 46 S ToC KHoLM
Kontaktman: Bo Johanss

Tfn 08 - 11 56
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