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5tick qärna emellan oed en svalt-vit
lilm i kameran t sonmarl VB:s redaktion önskar siq nånqa bilder, bl a
föx lörstasidan så att vi slipper !epriser aIIer aIItrör månqa eqna bilde!. Det behöver ints varartproflskvaLitet'r, men nan bör naturliqtvis
kunna 3e vad bilden Pör€stä1ler.

är säsonqen i lutl gånq, och seha! kappseglinga!na

kon'mi

se

t

iqånq, Lidingö Pont hade !eko!d i antat startande Vigqa!. 5ådant ä! b!a
för väldet på våla båtar. Det ä! både

4J

Ingemar Hol.mst!öfi

FOTA SV.VI SOMMAR

hPstrarna liqqB! T!ahför oss. net
rinns alltså myckEt underbart att
Radan

Klassnämnd

Sammånkatlando: Lars Ulno, 5ätraänqsv.

H€j mina vänner i Viq.ren.

Nu

!oIi9t och nyttiqt att kaDpseqfa. i(om
och p!öva på få! ni se. GötEbolgalna
har €tt nytt och lint prls att vinna
på TJörn Runt. stäIt uppl
Vi brukar ha €tt Vt4 också, Vänelnl4äst€rskap al]tså. Det bl1! väl stt
i å! också? I ölesund och på Hanöbuktsn tävlas det också. stäl1 rrppl TävIa gärna msd lamiljen ion bssättninq
och rrun son rorsman. Vtqgen är ju
fölst och f!ämst sn Familjebåt, C1öm
inte ått trälfäs föle start alla dBItaga!s €å att oe!farna Får lite tlp6.
Eftelsnacket är det viktigasts, för
då få! man veta hu! man bords ha
gjort rör att lå En bätt!e placeDing.
Ha en

s

köööön somnar:

KI\,,-,,1,
Arr av 1,/axholns K55, 0?64-16111. 0lympisk bana på T!ä1havet. fiinst t!e starte! så at! dBt blir r.ir tigt urslagsqj Anmälan

s

enast 15 aue_på_@s__Ei!sssg

detta nr av V8, Viqgsnledare är CIaBs
HuItbe!9, som vl]1 ha Din int!€sseanmä.Ian t så qod ttd som frö.jl.iqt, senäst
I aug per tln 08-?55 87 46. RBgattabal
på Rönnholmen på lö!dag€n, ävBn lö!
åskådare. Kl4 är den sto!a bsqivenhet€n
för alla vig9€nsB01a!e inkl tj€jer, fam i I jeseslar€ och båtlånande 1ångväga
9äste!. Avqift andast 100!-,

Reglonal
REGION VÄSTERÅS
Aarh
Sven Holmquist
Råbackavägån 10' 810 1o Torsåke!

Tfn 0290 - 850 29
tHanöbubtsr

Philip

Håkansson

vintelvägen 9' 294 OO 5öLv€sborq

ffn 8496 - 14?
tKa0n

11

ar,

ka!1 [erdehaq

Krun<Ens oac<E I u'.
lfn O4AO - 260 66

tg) 52 Karma!

S:t c4nna
Ulfl KarIst!öm

Klingagatan 1 , 683 64 NoDlköpinq
lfn O11 - 12 7t 12
cUcir,o,tr,

I 14älå!pa!ken i Väst6!ås finns i das
stipkommittEe!. De har organiserats
för att sköta sliptaqninq, sjösätining, vtnterfö!varinq o dyl på ett
tlevli qt och bi.IIigt sätt.
S.Iipkommitt6n ha! tiI-lgåns ti11 kran
m6d lyltlängor, och nBdI€mmarnå hat
upplägqninqsptats i Iläla!parken. 8ålen måste stå på en vaqn. Länpliqt
åntål i en s.Lip/onrittd är ca 10 Bt.
En av dem är ansvarlg lör kommitt6ns
arbete, sedan behövs dst bara en nedIem som hår en bil ned dlaqklok fö!
att det ska vara lätt att konma till
och från kran.
Erkki Lroltte! i 1321 har' givil oss
tlp6et. Ar det nu nåsra Viggenklubba!e i Västerås m€d omnejd som viLl vara ned i eller staltå eqen slipkommltt6 så qå! det bra ått ringa tilI tlkki
D21-11 60 27, så be!ättar han hur nan
9ör. sjärv ha! han byqgt sin vagn av
skrot, lll€d hjulcn r!ån en qannal Ford
T!anslt. Hela kostnaden var 400:-.
Erkkl lycke! att slipkohmittdn är topF€n. !_lan som !ltade vagnen ä! Evert
Sandströa i 951, Lfn A1?1-464 42. Ring
honom €IIer vår Tel.niska kommitt6, 3å
kan Du sjäIv få tag i en !itninq,
646

HaraId Crad6n
Fuluvägen

7, 542 OA ariBstad

REGION STOCKHOLM
Sä$ngens föBta utetr:iff. en guska sval kviill vid Stadn
aJrangerad avkalpseglingskommitte'n.
Ett 40-t.l rnedlemar mörte upp, med glatt humör och

huel,

sn

sorn dominelede inslag framför Stadshuser.

Tenar för kvållen

timning och

sven-0lov Fliman
8a!k!ö Eyqata 79E,725 90 Väste!ås
50

cVcistbusten
Gunnar 14almbsrq

Flolaväg€n ?C, 4l? 00 L.indomå
lfn otl - 76 11 29

0lesund
Palsund

bätens konstruktion, utrustning ,

REGION GÄVLE

digna

erfde.lleter.

Lars blev

ö!€r viggen som s€gelbåt.

hw en del ö h t kDmat

så

ne! och

mer entusiastisk

man undrade efter en stund

koma

på den befiingda id€'n

att köpa aman båtty!.
Miingder av frägor stiilldes och stundtals !€r diskussionen
livli& Kv?illen var givetvis speciellt viirdefull för ny-

blna

viggenägar€r ått få fråga

on

allr och konket studerå

och kiinna pä utrustningsdetatjer.

Ett gott råd: Läs inför somaren ät€i igenom LaJs'

Ä199atan 248, 216 1t ÅaLloö
Tfn 040 - 16 09 ?l

äti-

kelserie Seglingstips för nybörjare i Viggenbladet. Den

imehåner mycken *glingsvisdom i kon@ntrerad form.
Efter kaJfepaus€r demonstrende Cale och Boss€ en

Hanm

kviil.

blsluss€n lvingade diInDå tLIl dvermlr.

kt 19 trärrades
bBsättnjnqarnå i Viq!rarna 604 qolm-

erIäsqs på platsen,
Efter seglingen samlinq i r,lorlviken
fö! Bftersnack n m samt den dä!efter
röI jande augustit!äfren. Vad p!oqram-

met i detalj kom-pr a!t inne'rå1Ia.r

inte klart, men vi,.an
väI anta ått kappseqlinq-ko-mi tt6n
ha! anqenäma öv€!raskninqa! att komna
ned för såvä.1 qammal som unq. Ta med
kräFtor elIer rå90t alrai qott 'ö!
kvåIIens rest,
ännu så.Iän9e

tid

9',11

1041 Crandien .ch

?98 l,/anjura hEhma hcs 101:an i. nävle.
sammanlåqt I persone!.
Vi hade en trevlig samvaro och clisku-

terade se91in9, hamnar och platser ut-

åfte! vå! kust såmt eskad6!seglin9.

Viqgarna 101 och 798 kommer eventuerlt

ått ansluta siq tilr

+ KRTiFTKiiRET
Å!ets Krältkör 9å! av stapcln 1ö!da9
den '18 auqusti på Saxa!rjärdarna. Anii11 Staffan 5öderhä11 B8-13t292
'Iälan
€ller senast kl'11 tävlinqsdaqen, vid
Iortvi<Bn 5V Ljr stera. AvgiFt 1rraucLrsTITRÄFFEN

för att hirnå vara med pa 24-timmårs .

Fredaqen den 25 maj

qvist, 101 0lsson,

CRATTlSJ

båtvadarlerna och delade frikostigt med sig av sina ge-

lyckåd blev deras återf:ird till Vaxholrn sånma

ÅIandses<ådern.

karfe och lilmvisning Prån eskad6rn 1ee0 till Å1anC,
som Vi99 604 had€ d6lta!it i,
Kvä116n avslutades med

Ellk

E

RIINT

I avsaknåd (hittilrs) av relerat l!ån
år€ts Lidingö cunt, som I ö samlade
!eko!dstort antal startand€ Vigga! hela 15 st - få! vi nöja Dss msd att
9!alulera de som belade de främsta
pl ats€rna i resultatlistan, nähl.i9enl
1. 182 Itlsh, Johan Pont6n
2. 7O7 Lady MiIlan, Folke LyseIL
3. 245 Fotluna, Ca!1-01of Callsson

seglinS. Lars Ulne demonstrerade de 1vå

nins vid Diustuden. Hemsegling n:ista kviill - dock i

cUostenås,

- 52t

sin K-vjgg och Bosse Görane

sin A-vigg. Det såg lrevliSt ul med de rvå viggdna

Efrer

D21

dt

Calte Cårisson hade tagit

lyckåd sätrnirg och nedtagning av slimaker. Mindre

Tfn 0501 - 150 9l

Jfn

LIDI:.]gN

Uteträffen den 23l5

Vi99

101

VARFöR HETER HON...?
När vi blev mBd Vi99en 1284 bestämdEs
stlax atL non sr,uIl6 het€ Uiggtoria.
D6ls å! det ett r!amåt nann (ett namn
på En som seqrar), oers va! det en ro11s stavninq. Men en tltt i Viqgenklubbens natrik€1 avslöjade, att här
var ingenting nytt undBr solen. V.i99
1062 bar !6dan d€tta nåmn. och nåra-

.Iigqand€ Viqqto!y had€ 7?4 rått. Ilen
nå9ot m€d'rVi99" skulle d€t qälna va-

ra. så

småningom

btev det

med

Iätt

fels tavninq €nq6lska Viqqo.o!s. Efter-

som d6t betyde! 'rkraftiq, kraftfull,
energiskl passad€ det ju qanska bra
på sn Dejäl, välbyqqd och duqliq båt.

Kj€lL NyI6n

1284

HAVETS SILVER

Stormkokad torsk

SEGLA BÄTTRE

stora delar av vår kust finns
är ett fint och qott
tillskott tlII rrbu!knaten'r.
D€n är Enksl att liska ållersom den
hugge! på blank krok. Så hår 9ö! Du
€tt tack6l: knyl en tynqd 20 - 4A I
]änqst ne! på linan. Det ä! inte nödvändiqt att d€l ä! en köp-pi!k' utan
en bl.ytyn9d funqera! b!a, Därolte!
fäster Du 2 - I b.lanka metkrokar med
ca A,'75 n mellan!um uppsFte. Iinan!
Biilja riska 2 - J m lrån botten ned
l0 - 50 cn Lån9a, mjuka draq i Linan'
och Iåt pirk€n etler sänket st!äcka
rinan målIan varjs dra9, Arbeta Dig
upp genom djupet tiLl dess Du linne!
fis<en, Djupel där 0u linner strömminqen vaEiera! med årstidsn ocn även
f!ån dag till
för6 midsomnar är o€! Ä - 2) n och hö9son-ar
15 - to n, i ungefälliqa nått, 0m Du
nu är på !ätt ställe, och hitlar
stimmsn, så rylle! Du snårl Ditt

Sjösättningen :ir k1ar. Iret är dags
att tänka på roatbest:!'T ornboril,

Masttrim för nyböiare

Seglingstips för nybörjare

Låter det inte gott

Yiggens nast stå! bxa om den står

När vindeb ökar då nan kryssä! börjar visåen ait kränsa och kännås
tung på rodret, All kraft son då
]äggs i lorkulten är en BR0l6-k?aft.

Utmed

strömmin9 som

ned nyfångad

rakt up! el1er något fr:anål,lutad och
xoed en liten framåiböj!1ing på nitten,
ltasten står rakt i sida om storfallets ända har lika 6tort avstånd från
styrboralssidan son ti11 babordssidan.
Eängpr nan en vikt i lalländan så
bli! näiningen riktigt bra. Seilan
sätter nån an toppvanteh aanska hårt,
(rrasttoppen ska siita still.)
Sätt an
förstagEt så att sasten står i lod
el.ler något franåilutad. Gå i Iand
och iitta från siilan 6å syns det bxa.
Sät+ sedan atl aktersiaget så att det

torsk på sjön? Får ett litet annorlunda recept från vårt grannland

llolge.

Ingredienseri en bii torsk, even-

tuellt djupfry8t on flskelycka.n varit dålis, L:jl
salt,
uo! sa hår: Skar ilsken 1 lJocKa
skivor. Loka ul)p dei saltade vattnet. läAe skivorna i det kokande
vattnet. låt fisken stormkoka i
5-7 ninuter beroende på nängaleh
tor8k. Fänn efter or den är färdig,
Ta g€nast upp den så den inte blir
för salt.
Cott ti]1 Zir senaFssås: grädilfi]
bi.andad llled stark eller sva6 senaF'
allt efter egEn sEa.k.

(

/,
)

känns ganska spänt,
Däxpå sätts fr'åDre undervanien an så
a,tt nasten blir liiei kruni ett på.r
tre centimete? fxån lodlinjen brukar

vara

Recept på SOTARE (4 pers)

'l kq s t!öaminq
Rensa, men .Iåt ryqqbenet vala kva!,
skö]j den och låt linna av. Gnid in
fisk€n med satt, pensla med olja och
lä9q den tätt på etl \a.IsEer öve!
grillen. GlilIa så de få! svarl-brun
färq på båda sidor, Doppa den stt
ögonblick i saltat valten, ca I msk
pe! Ltte! våtten, avnjut dem qenast
med potatis, 9!äs1ök, 9!åddfil.
I väntan på att lisket ska s1äppås
fljtt på ostkusten måste Du ha liskeko!! B.tIår fiskerättsinnehava!enq
tilIstånd.
Smakli q

mår

tl d:
511

Treu/ig somrnnr
önsAas a//a aa

S4trelse och redaätion

HAMNAR VI MINNS
Redaktion6n ha! en tid unqåtts mEd
ned pretanken på 6n artikels€rie
s en t ation€r av klubbmsdlemmarnas
eqna favorlthannar, Nu har vi fått
elt första nlånus lö! publiceling,
och hoppas på månqa efte!fö1ja!€'
inte minsl efte! somma!sn. HåI1 till
qodol

Lånqvi ksskär.

Ko!l '714.2

tet är svårt att berätta hur hårt

nan ska, säita an vant och siag aen
för nybörjaren beh6ver det inte vara
för hårt ansati akterstag' för det

frestar hårt !å rige€n, ViSgens mast
hår en tentlens att sjunka nen vid
masl,foten, Dälenot äI det viktigt
att loastto}len inte kröker sia not
1ä under kryss. Toppvantens sträckning roåste där:för kontrolleras ganska

*

vi gärna återkommer tilI
flera qånqer varjP säsonq rlgqer i
alkip€Iaqen utanför lämdö närriare
'
skydd
bestämt 5t. Hamnskä! med qotl
fär alIa vindar. viken är för66dd
med s opra j a, o€rqöslor oc'9ri.LIplat3. Man kan med jolr€n kaJka omkrinq i smala och grunda kanale!,
HeIa arkipelagen å! ett qyttår av
öar och skär, nEn är ran fö!siktig
kan man ]irka siq iqenom ut mot

En hamn som

Pos

:

59' 9'

I'N

1B' 44'O

511

lagom,

Sätt sedan an aktre undervanten
Aanska lösl, så att masten kan böja
sia liiet ti]1 i hård vind. Då siår
storseglet båttre,
l(ontrolfera nu längn masirännan att
masten är rak i sidled.
sått segel och krysså i ]agon vind
så att båtea k?äoge? i ca 20 grader:,
Titta Iängs Dast!ännan on mastFn är
rak. Lutå! nasitoppen not 1ä är top!vantFn Tör 1ösi, satta. Ta el,t lar
varv på vantskruvarna, lika nånga på
vardera sialan och titta igen längs

I

I
(.

ofta under

sornnaren.
646

Då viegen kränger börjar alen också
ati driva på tvären.)älför ska

krängning€n hävas. 1liggen ska kryssa
så upprätt sorn möjliAt. net går t111

enligt föIjande, åtgä'.rd för åtgärd,
tills hon segl.ar läitr fort och välbalanserat - sån't känns i rodret:
*slälp nåcot på stolskotet
*Plana ui storen, d v s si!äck på
bonlik och na€tlik
+Plana ut focken, d v s sträck !å
faltet och flyttå skotblocket en bit
akterut
al'lytia storseelets skotpunkt ner I
lii
*Flytta fockens skotblock ännu

1ängre

*neva ånnu Dex av storen
*Byt ti11 mindre fock,

Hjälper inte 'letta år det
dags att söka nödhamn.

kanske
646

RESERVDELAR

lör!a årets påmaetninq
pIötsLiqt en liten detalj i
ri99en. Detta qav mi9 anledning att
I

sambancl med

saknadss

söka räLL på de 'ö!eLaq som Lunde

tänkas ha delen t rråqa. Al.la jag
kom t kontakt med va! mycket int.esLjänstv111i9a' och hänvisade mi9 elter att ha letat i skåP
och Iådo! till nästa tänkba!a instans.
Det här är d€ jaq hade kontakt ned:
EA-756 '7, 9E
Peter Andr6n, Täby
g
81! e. NiIsson, 'latlsl,ad A54-192220

Hilding Svan, (!isttnBh. 0550-828 10
P!octor l4asts, 6öt6bo!g 011-51 0l 8?
'1124
7

Skottravare

PRAKTISKA TIPS
LÄCKA

originals kott.avalnas block på min
Vigqån håde lätt Fö! att fastna. Re-

- men VAR?

llnder eskaderseglinqen I Stockholms
ytterskärqå!d sis ta jul tvåckan 1981
jaq
det va!je norgon
',pptackte Iit€! attvatten
i kölsvinat,
Att vattnet kom akte!il!ån var fu.Llt
kl.art, men va! fanns läckan? (röp ne!
i babo!ds sittb!unnslack och konsta-

tera.lå, att det va! lite blött i kö]-

svineE, nen tro.loe dpt!a b!rodde

o1

väta fl!ån draqq och hinka! o. m.
9lev så småningom nästan öveltyqad

sagt och q.jo!t, aIl utrustning fryttades rö!övBr, och så fick ja9 ta9 på
nåqla tyngd€r på sammanlaqt ett pa!
hund.å kilo, son jaq eete! 6tt styvt
albets to9 ombord och plac€!ade på
rördäck. !et glck b.a. Jag fick upp
aktBrn tilIräckIi9t.
Jaq sLi.fade vid sp.ickan och såq till

att dat blev torrt. För att kompensera min egen tyngd vid plastni6gen pIacerads ja9 en solande kvinna på lö!däcket. plastade med att fö!st pBnsla
på två rage! plastic Paddlnq Elastic'
som härda! på 10 min, och sedan ett
taq€! Int€!padr son ta! betydligt
I änqre tid a!t hä!da.
Båten fick stå på I'näsanrr under natten
och rirst daq€n dä!på llytlad€ ja9
t!.IIbåkå utrustningen och to9 i Land
tatet perfekt. 9åten blev helt
tolr efter laqninqen. 19?6/1? gio e
I

där, att vanllgaste platsen för läckaq€ ä! krinq hjärtstockens genomrö!tn9 ! skrovet. Utav sva!en avqivna av
2? r<-vi9ga! och 94 A-viqqar flramqår'
att ) (-vi9ga! resp 2l A-vi99a! haft
skrovläckor. i{-vigqa!na tycks va!a'
och ar no9, kraftlga!6 dimensloneradB

KjsII !Yldn

1284

än A-viqqarna.

on

ait 1äckan Fanns vid avlopps!ö!ets
oynning i båtens botten.
Vid hemkonstån beslöt jaq mi9 rör att
9ö!a en noqgrannare kont!oIl i sktern.
!€t qav !esultat,l Läckan lanns 1stä1Iet nära hjärtstockens (roderaxerns )
genomfö.in.r i skrovet. En för ö9at
nästan osynlia sp!icka sIåppte igenom
vatten, vtlket konstato!ad6s genom
att planera en iJ.ettex-duk på ptatsen.
lfter en halvtinme så gick det att
klaFa ordentliqt med våtten ui duken.
En plastning av ]äckan borde qöras,
hen d"t innebar ju att båten lllåste par
lan.! fä! att rå det tor.t där 1äckan
varj Fanns det €j någon annan möJli9håt? .lo, varrör inte lätta aktern.
Bara jaq rick IäckagestålI€t ca l d"l
ovan vattenytån, så borde net 9å fint

nesul

sultatet bIev, att det slBts upp djupa spår l dem (fj.q 1, pos 1).
Ftjr att reparera den slipåde jaq först
bo!t qarrsln rrån axertappsn (2).

lngmar HoImst!öm sn enkät on tITRUSTNIrl6, 5KAD08 14. l'1. tan konstatå!ade

på axeltåpoen svetsads iaq sedan en
rostFri schackel (fiq 2, Pos 1) i
vllken €n talja m€cl roterba! infåstninq nonte!ades (2).

0vanståends bBskrivninq kan va!a av
värde fö! viqqen-ä9are soh fått' eller
kans ke får, motsva!ande problem,

!1ln plastninq fö!!a åiet tycks stå
si9 90tt. I'lln Viqqen ä! elte! ålets

sJösättninq den 6 naj ro!tralande

svån,6?5 EtheI

Fig

GODICINDA MOTORLÄS
Vå!t rörsäk!lngsbolag tlAP-AcF meddelar
att Båtlörsäkrinqsbolagens Tekniska

låsanordninq.
låsånordningar är!

(ansks finns det mån9a'

KoMPLETTA LÅsANoFDNINcAR

- l96a 14?9-14a2 med kompl€tt€Elnqs- lilI loc k
KÄTTINcan

FÄsTg FöR KÄITING MED HÄNcLÄS

-

Gunnabo LB

25-l

HÄN6LÄs

- Abloy 108'l-25' 3085-25 11 nn
11 nn
- Anchor 800-1
ä!
att
titta
D€t
atltså daqs
tå det
s

kadeförebyqqands.

som nå9on

sång på sjijn fått nåqon sLäng av sommalsjukä. D€t !g! baro på vattnet i
tånk€n. Tänk på att vati€n ä! en fä!skvarE och sn myckst känslig sådan. DEt

Codkända

- Sana PW 10 och 11
- cunnebo LK 10-l
- lilaster n! 95 och 95
- orsa J 8L
- l{€isenlel€ l/A 8

2

OM VATTENTANKAR

Komnittd har löIjande bestä'nmelser vad
qä11€r 1åsnin9 av utombo!dsmoto!€r und6r 50 hk.
Utonbo!dsmoto! ska vara Iåst vid båten
med qodkän.j

Fis

1

li

är lätt hänt att man bara fyLle! På
tankån gån9 efter annan' utan rengö!tng
ersllan. Då kan IätE oIi<a organismår
flodos i tanken och i slanqarna, vilket b1 a mälks som en ]ätt förnimba!
slsmmig beIäq9ning. nBnt vatten ska
vara absolut Iuktf!1tt.
6ör så hä!:
REngör nogå med varmt vatten' €it neutralt diskmedel och en bo!ste. Låt stå
€n stund. skö.IJ noga i flsra vattBn.
0m slanqarna v€!kå! qlumliqa - bYt:
Vid stor!€ngöring ä! dst dags lör an
d€sinftc6rin9. .Ta då KIorin i vattnat,
dosering står på flaskan, Låt stå ån
l-tii,i6, EltersköIj sedan i flera vatt6n. FyIl sedan tankEn lull före avseg]ing. Ta gärna nåd en extladunk med
fint vatten. Det finns hopfä.l.lba!a
dlinka! i handeln, En matBk€d ättika
ttll 40 Iita! vatt€n btdra! ti11 att
håIla vattnet i qod kond.ition oeh

smak. BIanda aIdrig b!a vattsn mod
sämrå, Använd då h€llre dunksn till
od man 3å n\sLe. U!d nin_
stå tvekan: koka d!icksvattn€t, DåIigt vatten kan sIå ut en he] bssättom det viII siq ilLa. provsmaka
alItld en vått€nläkt innan Du fylIe!
på. o6t ha! hänt oss i en hamn att
dst va! sjövattEn i st r rälskvatten
i vattentäkten.
F!isk båtsommat önskar A(IRE.

ning

NAJA, NAJA!
lör.å sofrmå.En lossnade ankarets
schackelskruv - när jå9 just 1ättat'
och va! i färd med att stuva ankaret
i sin pytsl I år ska jaq cärför naia
alla schackel o!dentllqt med låstråd'
och aldrig mE! lita t!II en tån9,
starka nypo! och lastlostnin9.
110)
9

ETT KÄRT ÄMNE - SJöSJIIKA
som

framgått av refelat i

VB

nr 4

kom

ploblsmet sjösjukä upp i samband med

att 8jö.n Tolls!tz talade on' havsseqIinq m m. den 22 nars. Nåqon hade hölt
talas om €it plåsts!' men ingen visste
finns i alla rall ett sådant p!epalat 1 5vsri9s. ll€dlet hEte! SCBp0DtRlll,
och betrår av ett pIåst€! som är ca
2,5 cm- stort. Den aktiva komponenten
är skopolamin' so'n avsönd!as l!ån
ptåstret qenon huden under 72 tim, llan
sätter lämp]i.qen plåst!€t bakom ena
örat. Dä! är hud€n tunn, och det sitter
s kyddät och nästan osynliqt.
Skopolamin bö!Jade användas I samband
m€d sol dattlanspo!te! under andra
välldskliset. Dst gavs då i folm av
tablEtts! sller injskttone! och visade
si9 myckBt €flektivt' men måste qas
var sjätt6 tinms och hade också en deI
Nu

oönskade bive!kninqar

Llksom 6ndra prepa!at mot sjösjuka

verka! int€ Scopod€!m oli€delbart. 5 - 6 timhar bshövs för att nan ska lå

full

son bl-

D6t är ganskå vanligt att

'llan Dat ä.
vsrknlnq får tor!het i munnsn.
också oIämpligt att. kö!a bj.1 under den
ttd prepa!atet vsrka! (upp til1 12 tim

ert6r det att

man

!oo.^

tagit av p]åsl!st)

reaktionslörmåqan kan mtnska.
D€tta qä11e! ju lö! övriqt ävon and!a
e

rters

om

sjösjuk€medu1,

Ba!n under 10 år bö! man inte 9B det

här preparåtet uta. i stället t

ex

I er 9ig an.
5om de f]€sta and!a 1äkBnied€1 m€d
eflekt är Scopod€!m leceptbelaqt. Nåq-

ra andra väIkända sjijsjukenedel (arla
mot !ecept) är:
il

- L €rqigan
- Ilarzin6
- Pos talen ( 10
cotland R!nt brukar ju tå boltåt 72
limj så det blir no9 nå9!a som prova.
d6t här medlet i sonm€!.
Glan

( 10

s "t-%
,l}

r'f.
i

v
tt,

1124

lskt.
llan har jämfö!t scopode!m med plaparat typ Amosyt och konstaterål en klar
sktlthad till flö.del lör Scopoderm,
er

ORDMIX
Hj€rtstland l Viqq 6191 ha! sänt
o€s sn lltsn uppmjukningsövning inftj!
Bosss

sBql.inqssäsonq€n. Ost gälIer att ur
uidstående'rbokstavsruta" plocka ut

så mån9a båto!d som nöili9t. Bokstävslna 5ka läsas i sammanhänqande föIjd
m€n o!d6n kan bildås fram- och bakIän9ss' uppåt' nedåt Blle! diåsonaLt

åt aIIa hå1.1.
skicka ]ösningen så att den ä! ledaktionan tillhanda s€naBt dan 24 åuq'
Ett lltet fö!stap.ts ska vi lö!söka
fli!ta trll oss av klubbkassö!en. Ett
Etrykmä!ke fö! T-shi!ten kanskå?
Lycka tilll
PS. Skltv gärna och ta}å om vad ni

tycke! on d€n hå! so!tEns huvlJdbly.
Bo6se hå! hotat r6d lLsrå' on dat
bltr populä!t.0S.
10
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trunsportkomponiet
STOCKHOLM: Tel. 08/68 05 80. ARLANDA: Tel. 0760/613 40 . CöTEBORG: Tet. O3l/17 39 40.
LANDVEfiER: Tel. 031/94 l5 20. MALMö | Tel. 0401762 60. BULLTOFTA: Tel. o40l93 44 7o.
NORRKöPING: Tel. 0lllll 22 60. HELSINGBORC: Tel. 042/29 0l 00. BORAS:Tet.03J/12 75 80.
TRELLEBORG:Tel. 0410/152 40. öREBRO:Tel. 019/l I 97 65.

VIGGENKLUBBEN

c/o Geuken
Beckombergavägen 196
161 53

BROMMA

oNya medlemmaro

.o.TillsalU.o.

20 Lars Runnquist .......,....
Täby
25 per Hårde!up .... ,..., Hägersten
451 yvonne Faxö ..,..........
Handen
79t P6L6t Bo.eus ,.....,...
cötsbo!q

K-UiggEn 2a1, 19"11.
Vä1vårdad, 4 seqel inkL spinnaker,
utomb 5 hk Chrysle! -77, kök, välnB,

811 Håkan 8!änntund
962 K€nneth Lundell

..... södBrtäIje
llalmö
....,.....
?014 l4arie En91und ............
cävt€
1057 Cunnar Jonasson .. .... .... T.osa
'1085 Jyrkl HeLasni€mt .......,
kalmar
1270 Lars-Cunna! Lindfols Va.t_lentuna
oetterson
1276 Conny
..,.... stavsnäs
Välkomna ttlI ViqgBnklubben: I

täckstälLninq och bockar.

l5 ooo:- 81 5t 84 Björn Jansson

EN PÄRLA FöR

oB

A-vi 9q nr 604, -?J
ned Evln!ude 7* hk (-80) m6d ladd-

t spinnakar n. m.
oris ca 40 000: sven Hol,nquist 0290-85028 (bostad
ninq

)

a29D-25a91 (arbBte)

D26-992'tB

5fGEL T]LL VIGCEN

Båttitlbehö! i Viqqbyholm
(se annors i VB 5-84) ha! 6tt antal
segel av ollka typ tö! Viqgen i tage!.
l,ledlem i VigqEnk_Iubben tår 15* labatt
på katalogpris€t.

(

rlitids

)

Andr6ns

BÅTBYTE
Jaq skLrlte vi ija byta/hrra en Vigg på
Västkuster /Bohuslän\ vFcta 12, Fv. även
vecka lI. I utbyte lämnas Vigq 1124 med
hprmaha'n.r nära Va\holm vålTri Lid trån
midsommar t. o. m. vecha 12.
Även

Du sominte har nåqon Vigg

VäsrkusLen

båt til|

är

välkormen atL

rlra

på

mirl

etr rrrliql prrs. Rinq arq
om Du vill ha mera info!
Staffån Sijderhäll tel a) 08

KöP KLUBBENS VAROR
Tekniska Tips: kanpl 65.-//2r- pet st
Ktubbvimpst ...........,....,,..
50!_
Handbok A-Vtgsen, p Erohä11 ...,40rK]uhbnål .......,..,.........-..
2it_
Broderat jackmärke .............
20r-

Viqg€nritninqar ..,.,....

par st 2!:-

KlubbdEkal€!,'5e-9ta-ut.... .... t5:5rKlassregl.er .,.....,.,.,,..,...,.
5:Enklast är d€t om Du sätt€! jn betoppet på kLubb€ns ps 40 73 D5 - 2 och
angB! namn, adr€ss och båtnuhm€r s€mt
vilken vara Du vitl ha,
Strykmä.ken ........,...,..,...,.

12

118125

bJ oa 33a29?

pER gRoHÄLLs HANDBoK FöR A-vICGEN

ånqa klubbDedlemmar har hö!t av si9

till

slyrslsen och f!åqat Btter

hand-

boken, då den av någon arlledning kommj.t bo!t rti hante!inq6n',. it! ha! Viqgenklubb€n, m€d p€! 8!ohäIIs medqtvande, tlyckt upp en nindle upptaga,
Handboken kan beslälIas hos ktubbkassören till det racita priset av

40t-.

