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Hej mina vänner i Visgen.
Klubbsns stadga! sä9er, att vi 6kalI
ha vå!a vigqa! som entypsbåt fij! att
r!äm ja ramiljeseqlinq och kappseg1in9. Det ä! alltså lamiljeseglinq
som si1! i lörsL. .Lmnet och som är
kiubbens sto.a styrka, And!a klassförbund är oltast tilI fö! den som
bdra (appseqlar. rör att v.i s(a11
rortsätta med våra l!amgån9al ordna!
vi ldmiljeLråFrår ocn est adersegli4gar. Helst viIl vi också att en och
ännan fanil j kappsegla! ibland.
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Våra dahe! har detta kvinnans å! börjat att segIa i större utst.äcknilg
än tidiqare. Det kan bIi t!e kvinntiqa besättningar titl vårt Xtassmästers kaD - Iycka till:
n! inte att seqla ut nå! hijsten
komner. Det är oata svaga vinda! då,
och alla Fina naturha6nar ä. 1edi9a.
C1öm

Vattnet ä. badbart. r'ta en riktiqt
avslutninq p I seglinqssäsanqen.
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VI BEHÖVER PRISER
Det bö!ja! bIi tomt i säcken. För att
rätt kunna belö.a viggenkapps€91a!nä
vi-II det titl PRIStR.
Vi är därfö! vidöppna för donatloner
och förmån119a årb judanden,
DU som ha' pejling på något p!isvärt
- hör av Diq tiII kapps6qlinqskommitt6n, c/o Bo cöransson, smedvä9en 61,
1{.6 00 -ul lir9e, trn ABh?a t1 25,
Vi tackar ödmjukast.
Kappseglin gskomhitt6n

Rättelse
I Tekniskt Tips 2:10, tiIIä99 date.at
8Z- 6-n1, stå- n,.oerst Lill hö9er I
der övre sl,issen aLL t!y.ktördetni.gsp.laltornas länqd ä! ca 10 mm, 5kaII
va!a ca 10 cm, vilket den händiq€ 1äså.6r FörrodI'oen redan gissat. FörlåL.aren tiIl ä9q€r aLt oe qLvetvis
kan 9öras 1änq!€.
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För hanöbuktsvig!arna plåne.as löIjbnde aktiviteter
i övriSt:
san.a9 zt/ t!
- Vårträir, mars 89

REGION HANÖBUKTEN
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Pingstträff

Lasse

vädret här ne!e val nycket oqynnsamt
lör en vigqentlälr.
Pingsten br!<ar
ju kunna bjuda på bra väde., hen så
blev det inte. rroLs det!å så sam.La- ,
des ryra Lappra beså!Ln!nqar. "Fyra:'r l
säqe! då alla stockholma!e soh 1äse!
d6t hä!, TiIl den vl1l .iaq då säqa,
all 4 av 25-ta möjligå ä! en bra sifr!a. Sanma anslutn.ing i StockhoIm skul-r
Ie samla 40 båtar, och det ha. vi a1d!i9 hört talas om.
NäväI, vi började moo att uetanta oss (
över €n vi996nshe!!y, santidigt som
vi skyddåde chiosen lör dugqreqnet.
Efie! middagen vidtog en tipsplomenad
v arund6r !egnst tilItog
o!d6ntli9t.
tn del tips-låppå! måste tolkas noga:
man kan ju lnte qe rätt för snå hästar
nä. dst ska vara k!yss, I stälIet. fö!
prom€nad på Hanö blev det p.onenad
tilI Lars och GLJn Åseas Viq9. Där kunde vi stifta närma.e bekantskåp ned
varandra, d!ick6 kaffs och smaka på
varand!as kako!. Det b1€v en trots
vädrEt (eIrer tack vå!e?) v6!ktiqt
trevlig kväII.
på pingstdagen qenomfö!des en 6nkIa!s
kappsågl.inq runt Hanö. Unde! s691in9en
skulle en l€nde! "tappas'r överbord vid
två tillfäIjBn
- eo 1 fredvind, och en
under kryss, Lars och Gun visade här
stola talanqer i lenderplockning och
På eftermiddag€n tittade

Flo!avä9ån 7C,41? 00 L ind

I?n o)1 - 76
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REGION VÄSTKUSTEN
Bohusläns 100-mila

bllvlt
.! utpräglad fmtljeMt oom allt nltrdt!
kappscglas här, Iten kaD fdrstå dct. n'.lad. nl.d cn fmtu son "köpt upp Etg'r'
tlll .n Accant. Frur hsda lvårt stt fdrstå att Acccntcn roB ver dubbelt så dfr
lnta var att dugo rtölra lnotöordr. Ja
rå är d.t lul Jä61ör t.ox. förptkcn rn6d
ltiiE. båt!r.
F{ir rtt intc bll "ring,rorttg' itälldc
Jag trota åysrkaad av c! fJärdc n upp
I " Bohurläns loo-ntle", l{ln cor Änd.ts
Dat vorkar

19 och

3om

ob Vlggcr har

.0 ptgg l?-årtng Eåki! ftolt grsta.

Sagltng.! går Götcborgllyrak1l-cöt.borg
non-stop. Gastarla glck 2-ttB vaktar och
{älv ltok Jag ge "arcurd thc olock,.
Splnn-st,.rt I flrt väde. kl 1140 på

phgstrfloo. En tld sanara svängda yl!dcn och ökedc ttll 20 d! Då 5 Dl!. Vt
vor pt rlcrren. FIck !.r bådc splnn.och

ltorscgcl och kryrsadc ncd and{st krysslock. ncgn ocfi h.g.l vriikt. !cr. Vl !åg

vi i

las båta! lö! att få tips och id6er. (
Det linns ganska enkla sa<er att qöra'
fö. att fö!bättFa säk6rheten
rrilssons i 1117 för en !eqniq seqlats
till hemmahamnen. Rlndälvs i 189 och
(
vi i 1J60 ti I Ibringade 6n \kvatPig
nått i canS haBn' men rick en ain seq:
Iinq hem på söndaqen med mest soI!
så alla hanöbuktsseqla.e: boka in
näst.a oinqst redan nu - väd!et kan
inte nissa två år i !ad, och om det
iindå nissar så har vi trevligt
ändå.
Frå9a de'n som var med:

1160

genon

vattrct. 78-in

rigg och kurdc

tpln!. SIll!! t trasor ft!! nasttoppan
ltrdri bÄter. Elter c! ti6 kurdG vl
börJ å "rulle ayngtorcn verv cftar yarv.
5å upp mcd spltrn. lg.r. Hon sk.r upp Gtt
par qårgar. ncn yl grv 03! Irte, Dlr
llck rtl tllls vl kon upp ttll Ästol
( fdlsta konttollpunktsn ).sedan bl.v
dot a! cvlg 3rgolaxolcls nollar lock,
grlua ocb spltn h.le vägon upp t.ill
I.yslkll där vi ru[dadc vtd 22$.ttd6n
I rä5ton stiltJc. Så blov dat nörkt.
trrligt nog kurdc vi sodan köra gplnn
gG[ot! dcn Edala l.d.n n.r tlll (trlngön där vl vald. .n yttrr yäg. PA mrpA

CVcistbuston
Gunna! Halmb€rq

Berq

västar on Bus6holnen och h ö5tar on
Riitit. Scdalr föUdG 3 tln av snebbe
sagalbytcn. Vlndan växladc hela tldcn.
ilellan Björkd och Bälsö håde vi gått t
fett cn Albtl 78. Vt gtck I östrå d.lcn sv fJordcn och hed. ostlig vlnd
och 78-sn gtck ung.6o0 n längrc västorut rled sume kurs och håd. yärtllg vlrd.
I Varholnshålet bl.v vl ltggardc I 20
mln. llotslrörmcn hadc sdlnå frlt ron

(

gonGtr

glok

vi

brott ö8tcr

gcnob sll! rnåltår och
on Prtcr l{bstct. vldlra

hada högta

Eagå slg agrnon dlrckt.
Kl 12.01.48 på plrg.tdegen slck vl I
tlill. Trötte n€n glåda. Vl sanr yli klass
( LIS 1.08 och lägr. ). stör3te båt I
IJS-kl.rs.D on Cercrrs f, md LyS l.2I
s€glodo runt b.n!n på 16,51.19 och-

snabbaste båt

ylr

P.6.Gylt6nhdrdlrt
IoR 25.5 ooh

ot. ofl "Änanda"l kless
högrc il.d 14.24.3).
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REGION STOCKHOLM
Pingstköret
inqs thElg, hän!yckningstid. Ja' då
ska nan självklaDt kappsegla, vad annars? T!ots kuIi.ngvarning, reqn och
kyla packad€s båten med både mat'
varmå k1äder och sn son som skulle
håLla i !odr€t under kappsegling€n,
vi hade fö!.a å!ets s€94! att lörsvara, och man spräcke! inte ett vinnandB la9, så han ftck stäLla upp m6d
1öits om att bi.i ilandsatt eit€r se9linqsn på ro!sta bästa ö med kommunikat.ion ti.tI ctvtlisationen
och kompi-

p

Nä! v1 kom P!am till 6isselholmen 1
norra l(anhoI'nsfjälden bI€v vi mottaqna av rEdan anIända viggenklubbale,
Dat var Faktiskt rö!vånansvärt månqa
soh hade känt si9 manadå, ålmtnstonE
tyckte Jaq d6t, som anser att sol och
varma vindar ä! det väsentllqa ned
sjöIivet. Det vå! i alla rall tiIlräckIigt kaIlt för att tvingå oss i
valma sovtäcksn i qod !!d lö! att va.a utsövda nästa morgon.
( rorte sid 11 )

t€rgnack på bryggan, sen kvållsvandrinq övsr Lånqös klippo!. Våra av sol

ÄLANDSESKADERN '84
Här bö!jar rapporten fr:rn årets eskader tirl ÄIand, som samlade 12 deltagande båtar - 9 viglar och I !'storvi 9qa!rr. Dessuton: Håkan 5öderman,
skeppa!e på viqq 985 |pellevlnrroch
hemmahö.ande i 6eta på liland, lijljde
es(adern relIan Rödhann och (öl å!. Eqlad över!askninq, del.s fiir att Håkan
blev Bn ny, trevliq bekantskap inom
klubben, dels fö! att Viqqenklubben
som idd dä!med åter bevisade sin bärkräft. Håkan hade inte haft tillläIIe
ått s€ så månqa andra viqqar p: nära
hå11, och var dä.1ö! tacksam fö! att
qenom'rhusesynrr laqst !unt kunna ta
deI av !åd och !ön rrån oss ånd!å i
9ån9et, 0ch 985 håde : sin tur praktiska 1ösnlnsar/tips att visa oss.
(ttittrlls
håE väI ln9en sett två viq9d! sdm år lika?)
Nu ska ja9 inte föreglipa de fö]jandE dagsrappo.te!nå, utan båra vidä!ebefo!dra en hälsning från Håkan
tilI alla eskade!deltaqarna med eit
stort tack lör trevliq samvaro och
värd€rullt Frlar€nhåtsrtbyt6.
ttt
sä!skilt tack !iktar han också till
Ingemar LindgrEn i tekniska kommitt6n
som hjålpl honom att skaffa r!am ån
dBl !6ss.vd€1ar tilI 985. rrcrejorns
paBsad6 fj.nt, och allt funqerarrr,
Cenoh 1 101
&&&&&&&&&&

8/? Daqens håndelser enliqt
Viqg ?0. sanlinq fö! att höra sjöväd!et: västli9 vind 6-8 m,/s och avtaqande. söd€rarm 9 m/s. Start mot Rödhamn
på Åland i tr6 sruppe!, Kt 9.15 ut
9enom gattet vid Eotveskä!. 11,00 passeras Remnarq!und, ut mot Älands Hav.
SöNoAG

Fä!jolna qår i stim här: två vita och
sn !öd: Py99li9 vind f!ån 5V. Länsi

Vi spira! qenuan i lova!t, och sättB!
lör säk€rhets skull en preventerqaJ
rFån boråndBn viå eLt oloc< för över.
11.10 ut mellan Tjä!vEn och södera!m.
Lugn och fin sjö, vi qör ca I knopo
SoIen 1ys6r genom eti Iätt dis.
11.50: Vinoen hd! 'ri5(ar i ocr vridit så a!t vi nu har halv vind. \/i
gii! nu ca 5 knap. ?45 Fortuna och 646
Pikina, sofr satt spinnaker, passera!
oss och försvinner i fjä!ran.
6

12.3A , 319 Christina och st.ax dä!€rtel 1'101 Costa Jourtan ha! draqit
fö!bi med dubbla lö!se9e], det ena
spirat i lovdrL. Vinoen f_is.ar i, s'
vi 9ör nu 5 knop. 9et har bö!jat 9å
dyning - stora snä1la vå9or. llen de
9ör att man får passa kursen hcla tiden, preventerqajen visade si9 vara
välbetånkt. söderarm försvinner i diset akterut. Lån9l löröve. i 60o syns
ännu den blå toppen på 245s spinnake!'
den blir ett bra styrmärr.e.
11.00 Horlsonten akterLrt som 6n rät
llnje : Bye bye oId Sueden. Inqet
lland att vänta än på etl tag. Vi bö!
vara 9 f1 f!ån nenmargrund nu.
14.15 Ännu inqet land i sikte. Cissa!
att vi är 1l ryl f!ån Remmarqrund, Hunorå -a1s s FgeIbåtd! qor os< så l ls kao i
daq. De flesta andra viqqalna ha! nu
passerat oss - det är priset man få!
belala lö! att använda notorb.unn.
ven ned _adio1 p: lanal 2'hrllcr
vi
kontakten.
tn fyr syns qenor so.IoiseL,60" om
oaboro. (ån oer vdra l.3o-rir? llen d1
sku116 vi se rLöj!.n t i:o, ocr' Aec
9dr vi e j. All rså är deÅ '.1ö jtan vi
ser. 5tä.Fer, rör i I lr- -yns ru ,59skä!. Vi !itar in skärninqspunkter på
korLel. och ser dels åLL ui exdkt
hå.Ilit uår,urs på 60D, d.ls atL vi
är 15 fi från R6mnargrund. 5o!de va!a
da! 16.4, om allt stå! sio.
11.2, -uär. Låqskä. .i rlo, F.löjrar i
5"- vi håller a.LILs fortlåra.d€ \ursen. |1en varlör ser vi ännu inte Ny15.4U Fyr i 18o. Nyhann? Nej, q!adtalet stämner lnte. l<an det ve!kligen
vara (orsöt ll€n varför ser vi då inte

15,19 lyha-ni^5to! och prä,ttq i 2zo.
Låqskår i 162'' - ner oet när stänme!
ju inte aIls: Varlör? Jomenvisst:
Håqnetiskt störningsområd6. Vi 9å! så
mo! !yhd-n och bort<6r rrån Pohpassen
son vo.kar visa bortåt 20u lel.
'16.55 Hd passerat [yhann, och passerar Nygrunds dubbelt!att om babordi
Vi ha! kommit ratt.
1?.15 Vi komm6r in son sista båt. Ha!
ned 9 tim 9jo!t ca 1,5 knop på dessa
l2 11. Fö!sta Vigq klar€de sträckan på
I tim, vilket qer 4 knop.
Lä9e rör mat och en lJhiskypinne. Ef-

och vlnd 1äcke!t kr'äft!öda ansikten
qör si9 bra tnot Rödhamns uelstantly9garn Ev röd !6paklviq.anit. Hsn å.tdsrn tar ut sln !ått, och vt somnar

ttdlgt - ovaggads.

Vigq

aaa

Z0

9/?. I dag var det msningBn
att vl skullg göle sn kolt tur till
SoDratd för att ha €n luqn, 6kön dåq.
Calla och Jag skullå bala tå sn lttsn
avsttcks!€ tlLl l4ari€hamn fö! att inhandla några Itvsvtktiqa varor.
J starn t.äffade vt på S.IonEs besättntnE r'€d Llknånd€ ä!snden.
Vid 15-tidsn va. vl ktara rör avfärd och miilkt€, att d€t härliqa vädr€t had€ ändrat siq ttll sn katl och
nyckst dtstg ePtermiddaq. När vi kon
ut en btt rrån fiarlshamn hött€ vi 6n
svsnsk moto!båt som skrek uppmuntranderqDst ä! alldslEs tjockt där ute,
man ser ln96ntlng". Rättl:
llå. vl kört stt pa! sjörnit tllt kom
dinnan rullanda o.dentllgt. Vt fo!tsatts på kompasskurs, men till slut
Eick vi in i €n vik och ankrad€ upp
FJt att lnvänta bättr€ sikt. Efter
någon timos tyckte vi att det t"ättat
något och stack ut, eör att åtntnstono ta oss ttll Rddhaftn, ll6n så b16l,
det €J. llär vl kofihit ut ån btt så9
vi, att d€t va! ninst Lika tjockt som
fötut - plua att sjön hade ökat, så
att vt ba.a gjorda ca 1 knop m€d moVl. gick ln bakom närmaste udd€, och
ank.ad€ upp för natlsn. Vi hoppsdåe
att övrl9å 6skad€rd€Ltagar€ f6tstod
os!, för någon radtokontakt, lyckådes
rt .l.ntr lå på hsta råsan,
X1 0600 föIjånda no.gon ssglsdd vi
vid6.6, och kom flan tll.L sommarö tagoe tlll
dagans skEppalmöte.
Birglt & Callo
HÄ DAE

( l(

Viqg

245

r(
TISOIG

10,

lellna soliga sonBarrrot-

gon her vi skelllalnöte reda! k1 8.O0
svensk tiil. Itlag skå vi bunlaa i De6e!by och Cherlle ska köI,a kött ti1l
Eolgpndagens eskailerfest. Är/€år dåirfö! ledan kl 8.r0 fö! att söke?stä11a upphandlingen: ötriga oDkling: kl

9.00.

Efter en skön bidevindsegttng aDgör
vt cå 10.10 bryggan vid tegerly,
DeA€rby badar i sol och månsa stäl1er stA i kö för att få en svattanile dusch lnnall de bö!ja! sin but*ling av vstte)r och natvaror i den
vä1försedda speceriaff:ifen, son liAE
ger nära båthannen.
KI 1r,to h& vi geDengao evaång och
jag koDner läng€ att ninnas deEDa
skö!a. somalilag, då vi s]örar genod
Enbal8unil, hela eskailern, tillsaDnans nedl en hel alel anilra !åiar, Xn
fest för ögat och det känns sköBt
att 1evå,
yid östra änalan av Xnbarsunil ligaer
Bänö-ö, vårt etappaåt för dasen. En
sto! fln natlrtbaDll, Den vålbesökt.
Diirför har yi litet ?lobleE neil att
fiDna en bra fört ö jningsplats för
eskådern, Det o?dna! sig så sErnlneo[ och 1 ile! yästra delen, bakolo ett grund, finner vi ,aD bra flets.
l{är förtöjningstek].Eren åir avkla]'ale Böke? de flesta s?alka Iaed ett
kvållsdop!, cen hui Ysd det ?ir kallt
I vettEeti det b1t! dairföT ett h€,stist do??.
ooklinA kI 20 sa,nlas vi för geDensarfioa leka!. Besättninge! i Ttgg 110,
?i! denna kräl1 lekledare ocb ale hade funDlt elt strauilång, d:ir yi ilel.a!
ulp oss i två laa för ått täv1a on
Ytlkei laA son är saabtaat i ait k1ä
på ooh av sig i Bjöstå1f, stövlar
och flytlräst satnt splillga rl:nt ett
D:icke och tillbaka. lIånga roliga scene? utst,ela8 Eär lag:reilleBnarna tyte! kläder.
Der aDdls 8rereD Bål1er livuneka8tnlng, där det gåUe! att trälfs en
fiylol. Yl koBstatelar ait yl borde
tråla ner i deDtla ädla konstr yllken
kan vara liv!äddantle.
Efter ilessa fysiska och lsyklska övnlng?! är tle fl.esta tröt+a, Ea verk119+ skön och här1ig s3nesteralag åir
tiu ända n:ir yi ön8karverantlla gotl
natt,
,01 Delfin

Å]åndses kade!n.

...

(

rolts

C.OTLAND RI.JNT'84
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oNsoAG'11/? På morgonen kom riskaren
och 9jolde goda aflärer med !ökt fi5k.
SkEpparmöt€ 09,00. l4å1Bt lö! dagens

seqling va! Hamoö på Köka!. Distans
oa 15 r. Sjölapporten utlovade sydliq
vind, svens\a t-6, linska 6-10 a/sl
och det blev d6n finska rapporten som
segradB, vi. hade en bra kryss n6r, och
vid 11.10. Eft€r ioEdningställand€ av båt samt ätand6' vidtog
SjäIv qick ja9
en d€I aktivitsts!.
ti.Il kyrkan och kloste!käIlar€n och
tltLade samL rotoq!aTerad€. Nä! ja9
kom tillbaks
had€ de andla börjat med
Ieka! som jaq tittad6 på.
Kl 19 var d6t sto! eskadarl€st med
q!illparty.
Efte!åt alLsånq på klippan tlIIs det vå! tid fö! kojen.
119 Ch!istina
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Elet.s Cotland flunt hade döp!s om till
HeIly-Hansen Gotlan d Runt, efte!som
denna firma gått in som sponso!. Besättnirqa!-å erb idds ocls: detta
lö!sök ned det nya sjösjuk€pråstret
som sätt.s bakom ö!at. Nu var int6 väd!Et sådant att del qav anledning tt11
sjösju^a, u!an det var."nomgaende
I
måtLl i qa vin ldr och iblard inq€n vind '
al1s.
r,lär det så snåninqom bö!jade b1åsa
elte! starten kunde mån stråcka till
östersarn, klyssa ne! hot Hobu!9en och
sträcka not nlands norra grund tills
vind6n åvco9. 'LersegJ irgen över Cots?
sjdn qick i .läLLa, varierande virdar, I
och de som sökt6 siq mot Gotland lick
någdt bättre vind, r)et blev alrtså
Ilt6 chansartat.
I denna segtinq lyckad€s A!n€ Arvidsson i jättevigqen Ati!am II nå en rin
7:€ plats bland 28 startande i den tuf16 Scampi -klassen.
Jårtevlqgen Johannå II red Stig öber9
som skeppare, och bala viqqånklubbnedlemhar i bBsättninqen, lyckades komna
2:a i Eomfort r0-klassen ned 7 sta!tande. lu var vä} inte 5ti9 helt nöjd med
denna placeltn9 efte! de två senaste
år€ns vinst€! - och n! dessutom en lednlng med två timmar vid öIands nolra
9rund. I år gastade Stiqs son Johan,
Custav 0lovsson, Ejörn 5öderlind och

djöLivet heli' utaD költe efier nÄga år ea ?etterBon dotorbått
soo 1972 byttea tl.l1 etl trdo 22,
ldeil dlegeDs bensinll'iser biev dei dyli
ett atjla lAngresor ned ldotortåt. Yi
leslöt ditrför stt öeergå ti11 seSliDg
ooh köDte vå.r vlga toi r r0ai 1982. Tl
trtvs oed ilen och ia8l hoP?s6 deE
å1el,pe

1

tliYa [6d 0€6.

'Ja8-åeter 9tu!a 6'n{*al6!å-aler Sve! Eo1lqvlrt aor la8:loDolbual i
ciivle. gyel hsr valt att 6e8le svan

I

I

Som avslutninq vi.ll jaq sä9a, att d6t
ä! 6nolnt Iä!or1kt att varå med på sådana hä! Iånqa kappsegltnga! (80 tim.).
1)ärfö! uppmanar jaq alla Viq.ren-segla!e
ått rå cransen närlon den €rb iuos,
(
Lasse Berg 1160'

C

15
'14

12
11

1!

iDtoDsoeatral. ilär lea förs6kB! kö!e ra!o! ooh tjåastor så f6tmlall8t
soD ndjltet för koMutreD,
lf18 fö"hoplninA å! stt ?t V188a! t
€åe1€-sti&pha!6ser6erte+ €&* lFEråå
feffaa ae! ooL aLtltgta 063! Ealietse ttu tiåtf koi;; ött ltiånlLi
!å hörtsi.itea. I)A \9D vl snrcta !At-'
rerd, seglllgr vlga fllD E. s*åll
up? nane?aDti åYea storvlSSEr åt DaturltgtviE vålLoDna.

Efter ca fen år gick iag i land och
bllilade fantlJ. Jeg kunile ilock tate,

Ued Yige€lhålsningan
sture Olaao|r

är trevligt att segla runt

stora öar. Lidingö och ornö är

lagom

endast

sådana

behövs

öar son man i våras kunde runda i talrikt säl'lskap inon loppet ay en vecka.

Lidingö
Detta år yerkade det blåsa betydligt
inindre på vår båt än de flesta andras

Lidingöfarvattnen, vdrför jag är
att referera den spännande
siutstriden. Glädjen var dock det angenäna vädret"6ch det faktum att hela
l5 viqqar kom till start. Här håller
viggei'stäl I ningarna som en rnedelstor

i

förhindrad

(

klass.

10

Resultat f!ån reqionseqlingar
ännu intå inrappolterats

stuaan på LinöD, dtt vi sealar. Ttll
verdasB trålffes jag IlA Geitle tro@oal

i. ståUet för Vt88, Dea 6tAt- kYer
hos oss eon EedleDi hsa tltta 1 r18eprtlubben,
Mitt intresse för sjöa väckies I u!€a
år. Dei bör.jade ned EjöscouterEa. i
fol-ltålje. Jag iir född och ul,!}uten
I Eoslegea. fialske vs! det dårfö! -aetrrltg't att BoD ung ?!ove Pa BJö!al8yrket. Då fick nal1 åvetl fölrål1en att
se f!åE]lartle lände! sold ÄEe!1k4,
Älstlalien, Kllra och FiLitiueraa.

Det

17

16
16
16

övrlga intreseea ä.r alheaaar förutor
stt ja8 sEic!3a:c ocb a8!s" D18 åt
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Carlsson C
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Framgång för viggenklubbare

Ornö
Sänre härvidlag var det fiiljande 'lördag
runt ornö. För tredje året i rad kom

fyra viggar till start, Det
fe för att vi skall bli klass.

förstår inte Yarför inte fler
rcllga lrundnug I
strinöergskå farvatten.

Jag

lockas. aY denqi

Hör här: Först spinnakerstart och ett
långt undanvindsben, son så smäningoil
övergår i en ganska tuff halwind, därefter ett lånqt utslagsgiva4de kryssben
med nånga vilgvdl salternätly och tlll

slut halwind av det svagare slaget
som på slutet övergår i ren spinnakeriäns - härl igt.
llär blåste det nera på

Hannah

så vl

behövde bara se oss slagna av Lidingöruntsegraren Johan Pont6n. Johan blir

farl ig

i

år.

e6,

Varför sträcker sig förstaget?

24_TIMMARS
SXKs 24-timmmarsseglinq brukar a.lltid
bjuda på en elIer fle!a minnesvärda

händelser. Döriör stäl1d€ vi upF i år
iqen. i'lin besättning bestod av Pe11e,
son är bra på ati navigera motort.rpedbåtar i skärqård, hans bror Eosse
6om qjo!de 24-t Fö! första 9ånqen samt
sonen Ande!s som är duktig på att se91a Viq9.
Det viktigaste ombord äx maten och
trivseln, v3!för vi vår rikligt
fö!sedda ned varm!ätter, bröd och bulIår.
Före start ankrade vi upp, it kycklinq
ned kokt polatis och 9urka. Till en
kopp kafle lades taktiken upp, därelter disk och klarqörin9 lör 24 timmårs
st.apalser. Vi sta.tade så sent som
Fö:li9l "ö. atL inle aastrå i e. !ö!a
av kryssande båtar som skuIIe lörstöra
dsn lilla vind som fanns. Den koh från
0N0, så det var hotvind För oss som
sta!tadå i!ån ö ÄIqöq!. i V saxaren.
Med hjäIp av kall6, t6 och lärska
bul.Lar lyckades vi på sjLr timmar avverka 14 sjömil. Solen sken, och då
odh då kom en vindpLrst från leI hålI,
Daqs lör chili
och ett litet
qlas vin. p1ötsligt silg vi Viqg 1128
11 Anz€nqr!ber på väq med spinnak€!.
Han kom från Furusund och måste ha
qått fort, (u1, lör detta vår hans
Det kom llte vind, så vi begav oss
av mot tra<terna nor! om !löja. 5å hände det som bara kan hånda pä 24-l t en
sät dök upp 5 m akter om ossr Efter en
slund dök den upp i9en, Vi pratad€ nied
den, och nyfi<et stack den hov!det
hö9t u! vattnet. Sedan dröjde det €n
stund innan den dök upp för tredje
9ån9en, simnad6 efter oss en bit och
iöisvånn sedan lör gott. Nästä 9ån9
skall vi ha kame.ån med oss.

10

Elter 10 tim qånq hade vi inte ens
io!t 20 sjömi1. Vi t!östade oss ned
qoda mackor. Åskan började niu]1ra, det
lö11 !e9n, och d.t började konma vind.
D-! jr pq ndtten so- : -Li rdrs av.dr\
så vi började ladda upp. Spinnakern
sattes, och ! mö!ke!, reqn och dimma
styFde vi söderut in bland grund och
br;nnrngdr '.0 rld j., pelle vör sLUerår,
'rdn rp6dF o<s ^r'.n kobop ti.ll robbe, /r
foror dl.La linoBr red en |onadsväc<ande p!ecision. []är vi kom nä.a en
kobbe lyste vi på den ned en sta!k
licklafrpa för att vara helt säkra,
{ran kan se vad som helst i dimha).
PIöts1i9t ökad6 vinden, och då vi hade
oen fdr o- LV;!s "a! ris-"- rd! en
;r'ö! o-roade vi I
uPp5 <;r1ing .to!,
det sto!a, b1öta seqlet.
Vid inloppet !ill Bjö!kskår linns
en stor vit fläc< må1ad på berqet,
och i ficklampans sken Fann vi den
nästan qenast. r.litt i p!ick efte! fy!a sjömi1. Vi sku]le va!a dä! kI 0100
hade p€1Ie sa9l, Vi fann fIäcken 0102.
Regnet upphörde och vinden avtoq medan
vi i sto. dyning rullade vidare not
Revenqegrundet. Pelle hö11 på att
k!ocka med fylen, lör dimnan hade
tdtnåt iqen. Seodn blev oe! stiltje
söder oh 5andhamn, och kryss öve!
Kanholms r järden och Möja Väst€rFjärd
innan det va! dags lör lundning odh
spinnakergån9 mot nå1et. Det kom dimha ned 50 n sikt som sedan sakta 1åttade, Vi skulle kommä lör sent i må1,
och det q6! avdraq, så det qälIde att
forcera. lled storen, Iättvindsgenran
och spinnakern, d v s her än 70 m
seqelyta, qår en Viqq rantastiskt
|.int i IJtt, l-aIv vino. in'et l-jälpte,
docr, så vi l,o- en rim-e "ör sent och\
rick ett avdrag på 5 sjömil. Efter
målqånq var det daqs för varm och qod
risotto, Den fyllde toirma ma9ar. Det
qår åt mycket nat på 24-L.
Irots aIl stittje,
motvind och dimma var vi alla mycket nöjdä, och hur
PeIIe olkade hå1Ia iqån9 mer än l0
(
timmar utan att tappa koncentrationen
lölstå! iaq inte. Vi Iär noq stäIIa
upp nästa il! iqen, fö! aIltid hände!
det nåqot som å! vä!t att minnas.
T ex en sä1, eIl€r en spinna!erresa
bIz.d orannirga! ocn g..nd j rör.er,
reqn och dimma.
q

Det qäller inte bara Viagen' utan
nästan alla seqelbåtar. Vid första
påseendet verkar det soh on dragk!afterna i lö!- och ai<terstag vore lika
vid obelastad rtq9, Ve!kan av ståqdels
spänntnqen ä! dels neditriktad'
rlktad för- resF akle!ut i horisontalplan6t ( H=H ). l(!aftPa.allelIog!amnen (se bilden) 9e! de båda !esultante.na 5A och 5F som rePleseote!ar
!€spektive stagspänninq, 0m {€sten
står mirt i båten blir 5A=SF. C6nom
att häta mastens höjd samt avstånd
rrån resp För och akte! erhåller man
9€nom resultanterna 6tt värde på reIationen m e 11an stagsPän.in9arna. I
d6t skissade falI6t är 5F-"1' 7 gq! 54.
5edan rdc v' de sido j.a'Ler På lörstaqet som kralte!na lrån förseqlets
eis tolhakar qer. Desså batanseias
delvis av toPPvanL.L i 1ovd.L. -:rstaget bö! alItså vara av q!övre dimen6ion än aktersiaget om kravet på
5e fab!i_
j ämstyrkå skaIl !pPfylIas.
kante!nas kataloq€r.
,659

Pinqstköret...

(lolts

rrån sid 5)

sta!t.
hjäIp av storvigqäqare på Ian.l
kunde vi sta!ta. Vinden hade sjärvur P!ecis när vi skulle
kIa!t fallit
så allt
vända upp ti11 startlinjen,
taktlksnack om hu! slarton sku.lle qå
gick sanma vä9, och så gott son
titl
a1la 91ed iväq ganska odramatisrt. De
som valt att seqla utan sPinnaker
startade I min lö!e,
Under seglinqens qång var det mvcket skiltanrle. B:de vindar och tätstrida!e växlade. CalIe hade qått med
på att deqraderas ti-II gast !nder dastun'lcr
9en' men det var månqa svå!a qöra
som
rör honom när han inte lic.
han vilI6 fö! Jörgen, all.!a helst när
han såq aktern På SoIvind, som hade
tagit fö!slärkninq av Bosse aöransson.
De seglade utan spinnaktr. lren erter
arL hö "åt- -o.. n1 Ie 1)n r-_ c n.'10 Viqgar anmäIde siq till

r,led

i jämvikt
l] = hotlsontalkralter
akterstaq
= nedåtriktad kraft l!ån
tr fölstaq
5A = staasnänninq a<tersläq I resu]_
j tanter
tbrstaS
sF.
',

NA
NF

sjä1v hade jaq jnte mYcket att säqa
tirl om, då ja9 innan se'"Lin!en hade
lått tilIsåqelse av talle att 1ä9qå
band på min natur under I tinnar' och
åLt Darå vara Ly.t o-n -Y'd order.
(Ja9 rörstår inte vad han menad6. )
Iydliqen lyckades tartiken med lörqe. rill rors, jå1 P P oåct ocq jåq
med tvån9ströjan pi,, fö. vi seqlade i
må1 som första båt, och fick höra det
hå!1iqa ljudet äv kanonsr<ott. Staffan
i Pejl 2 var qod 2:a och Lasse i Pikina l:a. 6vriqa !es!1iat komoer säk€rt
kåppseglingskommitt6n att s k.iva om.
tFter måIg:lnqen stYrde vi not 5n1lenkroka bryqga iar att sätta iland
Jör9en, sch vl lovat, Därerter åter ut
till
Gisselholmen och cn lörsena.l
p!isutdelnin!.
Prl <välIen grillades det
och pratades 5eglinqstal<tir< och gamla
ninnen, (ylan kon qans <a tidigt nen
'vålIe. oc s., q1 v: _dr LiIt kojq'
nöj.ja ne.l ,jaqen.
Birqit r(-Viqq 249
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...TillSalUoo.
AluminiumstäIlning löp vintertäckning
av Vtggen. Fab! Pless & Son.
Nypris 951!-. Säljes för 750:-.
Tlnr 08-18 ?4 6J

(
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Konplatt spinnaksrutrLrstning lör
Viqqen: se961' stiumPa, bom, totalt
12 dBIar. Lite använd. 190!:Trn: 08-18 ?4 6l

I 'D ecton-Myl al-D acron".
on J.g tnt. är onträffb.r på mttt
ett

Ny Gctrua

Prts 2 000t-.

t6l.nr 031/27 57 24 8å sänd
kort så rllrge! Jeg I

Gustet olol6so!

Fegåker6gatan 28
431 4l ffdlndel

D

ka. aIIt intråFfa,
!edåktill
lunda har t ex influtit
tiPs:
ti onen ett "tekniskt"(?)
"Den sonr vid kojdaqs ha! svårt att
sova kan medtaqa 6n åra i kojen fö!
att lå !o. I svålale fa1l av sömnlös
het kan anvåndas sn h61 årqån9.'r
VIGG 707 LADY I"IILLAN

Tack, FoLke' r,en dBt viII noq tiIl
en del. skoltlossninq om mån ska På
in så'na pjäser i slalen' och det
kan väl snatare upPlsvas son störan-

(

