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Nej mina vånner i Viqqen,

VIGGENDAGEN 24111

Den karta seg.lin!ssåsonqen är snart
slut. Hen son vanligt har vi Lyckats
samla ordentligt med båta. och beszjttninqa. tiLI ramil jetiäf aar, es kad-

Viqqendagen r:ohmex i år inie at.t äqa
rum på rlilitärhijqskolan,
Efter kon-

Iar och kapps€g1ingar. (r'l har körts.
Lasse Eerg lrån Hanö siä11de upp ned
lånad båt och besättnin9. Han seqlade
utan spinnaker och kom l:a. Tack lör
uppvlsninqen. T!e tj6jb6sättningar
Lo till -Larr. iåc- Iiclo..
ocr jå9
önskar att få sD ännu lle! av våra
olöda, ,revliqå o.n ou.r'ga d"mer i
kömmande kappseglinga!, En del stä11de upp i lånade båtar, med.lånade seqe1 och Iånade gasta! irån qastbanken. 0troli9t vad aIla kan hjä1pa tilI
för att få flam så många båtar som
möj1i9t till
slart. Kt4 ä! en lsst,
Tack a]la soh va! med och alla som
hjälpt e tiII.
Va!je år ä! det lika underba!t att s€
med vilket gott hunö! alla t!äffas,
segIar ocr täv]ar. Dei dr d-- "on Jr
ktubbandan, en klubbanda som vi aIla
kan va!a mycket, mycket stolta över.

taktei hed densairma hai sty!e.lsen erlarit,
att <uve!tavgilten i år skLrtte
ha blivit mer än 201 hö9re ön törra
å!et. D€t år inte accept.abelt, utan
n! sö <er sty.elsen ett alternativ.
Datum lörLtsätts
dock oförändrat, så
q1öm inte att boka in 24 novenberJ
Vi '.t:r:o-D,er -co närna.e bc- ao :
oktobernumret-

Skribenterl
Ilater i al av "allmänt intresserr mot-

ta- dc. d,t av r8. l--d. -öxt oö rÄ_
v"r:
Lp - idv;noi9-vis vdr. åknskriven, men det underlättar enormt,
förutsat'" att den kan lotoqraferas
direkt. 0et innebär, att den ska vara skriven Då en bra mas<in ned bra
färqband samt med e2 mn spattbiedd
och minsta radavståndet. Beträllande
aotögr.ri-!
oL: : t) or' -9Red

Reglonal
REGION HANÖBUKTEN

Anh
Sture

0-Isson

l4yrbackavändan 82t 8O2 tA EävIe

Ifn

- 19 12 52

D26

Viggentr:iff 21l10
o6n 21 oktober träfras vi i sölvesborgs Segelsällskaps klubbstuqa
k.r o c kan 1400,

Sor,öbubtsn
Philip Håkan6son
Vintelvä96n 9, 294 OO S6lvesborg
I?n 8456 - l4? 11
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Har Du någol annat som Du tycke! bö!
tas upp är Du välkommen n6d fö!sIaq.
VÄL K0MNA
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den 21 oktoberl
Lasse Be!g

1160

Hö

å! d€L ddqs 'ö! hds!ens .ö!sta inomhusträff i Stockholm. Tid och lokal
är.tiksom d6 senasle träflarna M€dborqarhuset, säI 4, kl 19,00.
Tanken ä! att vi denna t!äff ska
satsa lite sxträ på våla många nya
medlemmar - rå dem att snabbt kor,ma
tn i qemenskap€n qenom att p!ssBntera oss själva ooh klubben för dem.
Dä!för är dst betyde]6efullt aL! även
så månqa som möjli9t av "gamlingarna',
möte! upp, så att vt etablerar denna
fö! klubb6ns vitaLitet så .viktiqa
Eventuellt kan vi. visa diabildserien om klubben, 50 bi.ldEr, men arbetet med ljJobdndet å! :.Ee klart ånnu,
så det får kanske anstå tiIl Viqqen-

!*jstlräffen var för1agd ti1l Nollviken
på Ljusterö. Ett falat kon redan på
f,redasskvåIfen? nen de flesta anlände
på lördagslluqonen. Inalles rnötte tretton bå-dJ upp. l€ppsegl ingskomlLLen
stod för arrangemangen, då rräffen
åven innefattade Kråftköret.
skepparmöte hölls kf 11. Nio vi99a!
stätlde upp i tåvfingen,
dislanskappseglins på il,5 sjönil.
Slarten gick atldeles utanfö! Norrviken,
då! m! omtånksam! nog målkt ut alet
fö .åoisKd 0,7-m-gr ndeL aeo feno!-!.
Banan gick kols och tvåis öve! ö. och Vsaxalfjärdalna. Från början var vinden
6-7 ry/s, nen efte! hafva banan a!+og
den betänkligt- I alla hånderser gick
tävtingen at! genonföra inom beräknad
-rd. Vdnn g_orde ,ohan Pontefi, som qdr
en mycket slark såsonq, tvåa blev C-O
Carlsson och t.ea rirs Ulne.

I alla händelss! hoppas v.i på 96d
anslutninq onsdaq€n den 1? oktobsr.

VIGGARVÄLFRAMME
I SÖLVESBORGSNATTA

Vä1koDnäj

Ärets Natta qenomföldes den 11 aue.
T!aditionellt
irl6does d?t meo å!tsoppa i klubbstugan vid 7-tj.den på
kväIIBn. Start6n är sedån en så kallad Le l'lans-st.a!t, Alla springe! i
lull falt tj.ll sina båtar, ca 500 m.
l4an får na notorn i qån9 Li11 hår1pilen och max I knop inne i hamnen. 5edan 9å! seglinqen ner tiIl Taqqens
Iysboj öst6r Åhus och östs! ut runt
Hanö och !ilIbaka.
TotaIt cå J5 lv.
{
ÄrEts seq11n9 präglades av svå9a
vi.ndar och Btt stiltjson!åde
vid Hanö
där dst t sto!t sstt blev omsta!t,
Tle Vtsgär av ds tota.It ca 20 sta!tade, I111Ia kl.assen (LYS und€! 1,05)
belad€ Viqgar '1:a odh l:e plats, vi]ke. !otalt qav 2!a rEsp 6!e ptats. To!al seqBltid var l4 iinn6r. \att€n var(
o t!ol i 9t vackB! msd rutlnlåns
lad6 öve! htmlllelen.
Rssultat i tilla
klassen:
1. 1160 Lil]a My (m spinn), Lars 8e!9
l. 176 Våqstycket (u sptnn). Lars Äsen
9. 895 Aqlon6 (u Eptnn), Ctrrtster
J

Viggentriiff I 7i l0
Så

kö! diL? - rinq
tänkte vi skulle omfatta:
vINTERFÖRVARTNc (båt, seqet m m)
Du veEa

REGION STOCKHOLM

spps on

Lasse 86r9

1160

sttriiffen & Kriiftköret

REGION VÄSTKUSTEN
Tjörn Runt
1? Vigga! startadE j. årets Tjö!n
lunt, och Custav 0loPsson vann. Vi
vet också, tyvälr, att en V199 blev
diskad p q å att klassreq.Ielna inte
för jdes (otillåtna t€kniskå ändringar
av båten ),

Mera bilder!
rrDet va! mela bilder i VB förr" sägs
dst nu. Ja, d€t kan vi inte nska tiLI,
åv?n om skillnaden är qansLa ljtsn.
(Jåq ha! räknåt iqenom
- 84').
p!Ebrem€t ä!, att vi får's1
tn !€lativt
lå bilder. och att det blir värdigt
dy!t att öve!löra dia, som därttlt
9sr sämle kvalit e t,
Vill Du hjäIpa oss att irlustrera VB
så ska Du alltså p]åta svalt-vj.tt, i

andra hand fä!q-papp6!sbil.dB!.

Vid femtiden vidtog viqqenshelry, prisutdefning och eftersnack i det fina sensomarvädre!. r kvåltningea avåts kråftorna på den härliga hällen nlot väsler.
Det var en säIfs t skön känsla att efte! en valm och aktiv atas följa solens
vä9 ner i havet. En seglarupplevelse.
sdndag förniddas äsnades åt en trevlis
tipsPromenad med l' -kosrig- p!ise! innan de! va! dags att skiljas åt för hemfärd.
Kappseglinqskomittei har heder av en
nycket trevlis t!äff91r

ÅLANDSESKADERN 84
Här fortsätter vl nu den i föreqående
nummer påbör

jade rapporterinqen irån

årets eskä.lcr ti I I ll

än.1,

I]RSOAE 12/7 Ligqedaq. En sollg vindstilla morqon gjorde att morgondoppet

fick ta länq!e tid än vanIigt. på fö!-

middag€n visades hur man packa! en
spinnaker samt hu. nan fäster bom,
larr och qajar, Ett qän9 gick till

s Karlby för att håndla mat och 9lass'
ett annat tog en Vigg till Hellsö för
att köpa svartbr6d. Ett bröd som Iär
varå hålIba!L mer ån et! år. Cöran i
7002 lånade miq med båt och toq norra
leden hot Ka!.Lby, Det gick bra' sånär
som på sn liten grundkännin9. 'I Kallby
trälfade vi på plomenadgånqet' så vi
kunde ta med €n del packninq sant nå9ra son lått nog av att vandra,
på kväIl6n qick månqa på kvällsandakt
i !uinen av Francis kanelklost!et,
P!ästen var hyggliq och tog oss med
till kyrkan där han bBrättade oh den
och dess innBhålr.

Sto!nvarninq utlärdades på

kv

äll6n.
646

sotlunqa, 2) att linlärjan s€9lin9e Snäckö ävenså lyckades sk!ämma oss
titl
undanmänöver' l) att svBrker och
Kersta i (-vi99 70 lick problem vid
hamngånq€n. De hade lyrt upp rrrotorn
ui molorbrunnen för att den inte sku]Ie brohsa under seglingen. Stuvad
horisontellt
blev den dock sur' kanske
i dubbel bemå!k61se' och startåde
Fö!st elte! 1ånqvarig övertalning.
Remmarhamn visade s.iq
1a9d hamn med plals rör kanske 70-talet bålar? Bensin, toaletl och te.lefon fanns, men vark€n vatten' Iivsmedel eIIe! kiosk. T!ots detta 20 Fl'4k i
avqift. Ganska oblyqt tyckto noq d€
flesta. r4en enliqt uppgift skulle det
finnas en afrär inne i samhälIet' 3å
en del qav siq ivä9 haIs öve! huvud
lö. att hinna dit löre stän9ninqsdags.
Det var bara det, att inqen tänkte på
åt - a rirer cLirqde tidiodre på r örda9en..,.,. Dä.emot flanns i samhä1I€t
ett värdshus för hunqriga' en kiosk
lö! qodissuqna och en bastu med bassän9 fö. smutsiga. Vi soo åndå badade
mest varje daq, oavsett temperatur,
avstod lrån denna sistnämnda civilisationens lreslels€, och skonade på
så sätt solbrännan. Efter en måItid
ombord qick L€on SchuIz ooh jas samt
Michael Anzengrubet pe 112A li11 lots
upp till
byn. Vi mölte nåqra besättninqar som redan per cykel hade hunnit
9öra 6ta'nl, och fick tips om att
kyrkan från 1400-talet var sevärd, Det
va! ganska långt dit, men en pxom6nad
kunde väl inte skada. 0ch visåt var
kyr kans takmå1nin9ar lö!nämligal (Står
faktiskt omnämnda i mitt uppslaqsverk

sig åt viggvård och andra
stillsama aktiviteterr andra klev UPP
I)å berqknallalna vid kyrkan och upPlevde
det storslaget stolnpiskade havet mela
Tre ofö!Pålag]igt, men ånatå liskfxitt.
vagra kude dock inte hå1la siq På land,
nåtr]igen Lals U? Halatd a och Mikael Ä,
som gav sig ut i U28 för att lesta hu
bla alet 9år att sesra vigsen upprått
(
även i hård vind sjä]va stod vi inför att traska de fen
kilometlalna till affälen i rctvind för
att telefonera, då vi erinf,ade oss att
Hikan stderman i ett svast (euer s!a!kt)
ö9ono]ic. e,Dtuo-r oss qlt.Iårq biL- ,
son öwrsa lMr jen dagen töre cnlånL j (
från Geta. Vi slog oss ihop ned besåttningen på A1i!a och gjolde en nycket
intressan! fAld !å Kökars huvudöar Karlbylandet, Finnö och Helsö. ALltsomatlt
lyckades vi få ihop 3,2 mil bland idylliska snåbruk och vindpinade belqknal]ar. uånga cykfister syntes på vAsarna,
Kanske är Äland på vå9 all bli nägot av
ett Gotfand nå! det qälfe! cykelsenestMånga ägnade

rroL älLonen dnog vinden : vlss ån.
södelnans? som skulle vldare, kunde 1ä9Dagen avslutades ned sånglagtåv]ing och

den rafflande leken sjörövarjakt.
daq trots otiånliqt seqlalväde.-

En bra

97\

1l/? Idas va! neninsen att vi
skulle dra vidare, nen dårav blev inte!.
Blåsten? son var klaftig igär, hade yttelligare förvälrats. Den va! på förm.iddagen sott och väI uPpe i 20 n/s, vilket
ncn m;!kce röfvån-nsvålt Irte qv dår v1
1å9, tack vare det ulnålkta skydd Kylkviken ser- På akepparmötet enades vi on
att stäUa in oss Få en extxa liggedag
i våntan på bättre väde!.
OK. Det gick våI anr för vådret var
ganska soliqt. En delegation bestående
av Charlie och Hans Thore]l knarlade upp
tii f den orrqlnellL fåf,gsaLrc !rp!åsrbungalowenr'och anhö]] vördset m ti11låtelse för eskadeln att få stanna en
nalt til1? vilket beviljades.

FREDAG

6

Väl henma i rrskjortan" iqen somnade
vi ganska ovagqade, mest tack vale den
vä-rqörande notionen, men i nåqon nån
hjälpta av l'lichaels qoda hemqjorda vin
som han seneröst bjöd oss.

14/7 så var oec dags arL limna (
Kökar, en dag senare än beräknat på
orund av'ridblåsningBn'r. len d€L år
sådant som händer, och det är därfö!
seglarens tidsschema inte bör 9öias
LöRDAE

Vårt etappmå1 för daqen val Senmarhår. på <unlin9e, väsrra soeLsen nel - (
lan Juqashol- och 5räc<ö. Vi gict 1eden upp l NNV !iktning,
öste! om Stora
Sottungå oc5 söd€r o- 5eqlin9e. Uinden va. SV men bara 4-5 m/s, så del
bleu en-stundtals Lårl igei ndlLi9 'ård
de ca 22 sjö-irEn (6nlisL vår Io99).
Etand'rhändelserna" kan näanas 1) att
vi vaId6 att inte sänka linlandstärjan

nä! d6n oförväqet ska! vår kurs 50 om

HåraId i 1'l0l

I
I

(

söNDAG 15l7

Skeppa.?nöte k1

I, svensk tid. Yäder-

leksrappolten avlyssnas av en andäk-

tig skara !å bryggkanten. Ra.plortea
ger o6s V-SY vindar", 2-5 e/sek, måttliet god sikt, risk för dimna. Vi
dj skuterar nålet för dagens segling
ned hänsyn till vi1lalarl1a och vi fa,stnar för HöAho1n i den vä6tra delen
av Enbar"sunal, Avgång kI 10. llen innan dess hinner f,ans, (arjn och jag
cykla til1 Rer&axens värdshus för
att duscha och basta.Yi har tid beställd, vilket den ontånksanne Göran
i 3rione ha? onbesörjt kvällen:inlran.
Ean tycke? att hela viggeneskadern
ska vara renskxubbad innan vi lämnax
haonen. Det känns ljuvli8t att få
håret tvättat i sötvatten, att få
sitta i tastun och att sealan få siBoa och plaskå. i en sinbassäng.
På tillbakavägen får vi bilskjuts
ne! til1 hannen och har på så sätt
rätt eod tid på oss till avgån8,
Ir}nan dess lyckas vi purra killarna
i Haj-båten bredvid oss, De har varit på alan6 i byn på lördagskvällen,
nen vi11e b1i väckta !å norgonen.
le får rel|kligen fart och avseglat
santidi8t ned os6, Morgonaluschen
l,ar de på 'ihäcken" ösande vartenhinka,r över sig. te var långväga
ifrån, Jakobstad i norra linland,
dessa iuffå,r långseglande kil]ar.
Vi segla? lled lårga krysslag över
nelet, Först hår]er vi en kurs på
280c i 2,5M. Nästa kryssben l)ir
18Oo i 1,5 I!,1. Yästerut sex vi ett
åskväder, Den konstaterar ått blixiarna :ir Iånet borta. Yjndarna blir
konstiga i oväd?et6 utkant. väster
on Sottunaa €Sr vi bara ire knop.
Konstigt nog ser vi inga andra båtar. Det är ju söndag, Yi ser nästån baxa eskaalerbåtar åt a]la hå11.
Yid halvfyratiden seglar vi in i
Enbarsund ned en faxt av fyra knop.
Men son alltid i såitana hä! leder
växlar vindarna och vi håller nel]a! no1l och f]'?a kno!.
Ytd fentiden tar vi ne! seglen och
staltar doto?n. Jalle i ,19, Mikael
i 1128, Earald och Leon i 110J och
vi gör sä11skap in ti1] Eö8ho10.
-Denna ö visar si8 Yara en här]ig,
skogbe\.uxen ö neil fina badklippor.
( rorts sid e)

KM I LÅNAD

Jaha, så var det dags lör årets klasste!s kap för Viqq€n. Undertecknad
har inte deltaqit s€dan '1981 p 9 a
barnarödande och avsaknad av en båt
(Vi99 a.rItså). lledverkan bestämdes
vid en eskaderträff i våras, då Harald
Akselsson i 1101 ti1lfrå9ades om han
ville 1åna ut sin båt. D€t ville han,
och gastarna kontaktades, En med en
Jättevrgg (Barldd) ocl €- bo6nde i
nräs

5kån€.
Rorsman vl1.Le ha båten ganska torr,

och det lick hon. lnte ens en kastlu1I
ranns kvar. Det gamla talesättBt fick
Iiv: I'Tok qjolde som gaIen sa".
Challie va! snä11 och seglade upp
båten titl Vaxholfr från Fisksåt!a, och
vi rick .Lov att Iiqga vid Claes HuItbergs bry99a. En jättefin och skyddad
plats. Tack CIaes.
Lö!dagen kom och !orsman va! som
van119t nE!vös. Det b1åsle qanska
mycket, och det gick vita 9äss tiIl
och med på TräIhåvet. Ut och p!ova.
Fu1lt ställ? EIte! revad stor? Revet
å.t- I och ur, till sl rt besLåmoe vi
oss rö! full sto! och qenua, Hon (båten åIlteå) var inte tJnq på rod!et,
Vilken bana skutl€ vl segIa? Kiel eller T!avemiinde? D€t blev Travenunde.
Så var det dags För start nr l och vi
1101 hötI på att tjuvsta!ta,
men det
gick bra, Det lut.ad€ kraftigt men gick
bra på 'örsEa /ryssen, dvB. på sIb!e-.
Nåsta kryss kanade vi bara på sidan,
och båten va! tunq på rod!et. Varlö!?
Sist i nå] och b€svikelse. Så titta!
vi ner i rurlen. Himmel, mattan flyter
och dynorna kan vridas ur, vi ha! flera hundra lite! vatten 1båten. Där
va! rörklaringen ti11 varfö! båien va!
tunq på !odret. Lunchpaus.
Vi dra! oss ner till
sta!ten lnfö!
and!a seqlinqen. Vad nu? Startskottet
qår. Vi har räknat fel på tiden med
ca 5 min. llen det är det f-Lela som
har 9jorr. uj na! rlerd båkon oss"
Kryss - s.lör - slör - klyss. 0j då,
på väq till
fel märke, lrled saxad€ segel i hård vind har vi satt Kalin som
p!eventerqaj på bonmen ti]1 storseqlBt. Ro!sman g1ömd€ iopa tilI henne
att komma ne. innan ku!sen ändrades.
Bonmen kom, och så gjorde Karj.n också.
Daqens snyqqastp svannopp i havEt.
NE! med se9I6n, i med motorn, vända
och Ieta eftor qasten! Det tog inte
I

KM I LÅNAD BÅT_ 2

BÅT- I
mer än ?-8 min så var hon uppe.

6n

ack så tunq, lör hon va! ord€ntligt
påkIädd ried stövlar, r€9nstä11, jeans,
colleqetröja och f.Iytväst. vitt iegnställ å. svå!t att se, orange eIIs!
9ult ä! att fö!edra. Vi b!öt och
skrattade" Vad son sk!ämde oss €n
anin. vå! e!t inqon 'orh av !;odningsbåt kon oss ti11 hjälp. Vad hade
hänL o- arin olivit
-kaoad ocn vi
inte lyckats lå upp henne?
Tillbäka tiII bryq,lan.ombytE för
kvällens rest som LJKss (Inqrid och
Arne Arvidsson) ordnat alldeles lö!trärfliqt.
God mat och TÅRlA och
dans. Her mitL j nat.rq. -ed starrSegling nr I på söndaqen. Ingen
vind. starten uppskj!ten t v. Ja, så
kom vi i9ånq 1 timme sena. Starten
gick ganska bra. 0ch vi s.låss med de
andra tjejbåtarna. Vi valde ett b!a
spår i den 1ätta vlnden, och i dag
-år vi båda t iPjbåt.r1. baLo- ocs,
at Jo'an Poat6n v€r :nqet att qbra.
Lasse Eerg tilLsammans med Loduig
och Yeannine i Mouette b€lad6 en hedersam J:" pIatq, utan spinnå<€!.
CFqT-I5 Bri tta,
IIa och B:r9iL i
78?. Vi kohm€r igen nästa år.
Ulla, 14a!ianne, Karin

KM

-

resultat

Vi9gar ska h6lst seqla i en €qen
klas5, oå kan resultaten jämlöras

rättvist.

lockar därfö! en vigg€nUnder Vigqendagen 8l kom jaq att
prata med LudLliq Backes som har vi99
658 om att ja9 skulle qasta i. derag
båt på K!]. När så hustru l4a!iånne
Feddelad€ atr hon s<uIIe 9as!a på en
liejbåt unde! KM kontaktade.jaq Luduiq och Fråqade om han fortfarande
va! intresserad.
Luduiq som hå! en mycket vä]skött
viqg vilIs naturligtvis att båten
skL,l le uara så äve1 forlsatLn.inqsvis
- det finns ju ett liv efte! Kll också. Vi kom övsr€ns om att ta det luqnt
och ha två tlevriga daqa! på sjön. Då
KM

seglare på ett speci€I1t sätt.

klubben subventionera! oss utsocknes

deltagare b6sIöt vi alt ja9 6kuI1e
annä1as som ro rs m an.

Kl 08!0

kom

vi från skåne titl

se.lat på 658 när de! !jejsegladås på '1150, Ja9 visste dä!lör
att båten va! mycket vä1hå]len, När
jaq gick ombord och tog taq i rölsta9et bl6v ja9 dock ltte nervös och
tänkte att d€tta 9å! Ju inte att ses1a med, Då hade jas 9römt att Luduig
ert€r va!je segling 1ätta! på stagen.
Nåväl det var bara att sätta an aktelstaqet och 9å ut tj.]l start,
Luduig har Albin o!iginalseqel varsom

till fö!sta seqlinqen.
UtqåendE från vå! må-Isättntng försökte v-i gö!a en b!a stårt och undvika trdngse.I. l'1€n när vi fic< lä9e
att tvinga Lars Ulne på fe1 sida om
mårret <dnd€ vi inLe Iåta bIi. \iär vi
s€dan !undad€ k!yssmärket som lörsta
båt b]6v stämningen ofrbord mycket upphetsad. Vad qöra?? Yeannine

Hj!rh3! (6.eE! rlro)
eBr-otro vrrtår (b!utrr)

DeL roljga -Fd deLta ir åt+ del visar att en vä1hålIen Vigq utan märkvä!di9a åt9ärde! och ulan spinnaker
kafl seqlas ii11 en rramskjuten p.rats
i KM. iinnu roligare va! det att s6
den ert,s dsm och de lä-påtåq som äaarna, Luduiq och Yeånnine visade.
Yeannines spirninq av genuan skall

P5. Det är helt klart att Johan Pont6n va! den son seglade bäst. även
med LY5-handikapp hade han slagit
oss. CoA I^ lo'an ocF oesätrninqea i
T 82, D5.

hade jag

passadå bra

,(

oroliqa för att spinnakerbåtarna sk!I.Le lå e. större rördel.
en i re vi\lande vindarna fick han vara vaken rör
vindskiitena och utnyttja dem.5å med
lite tur lyckacies vi iå en ljårdep-tats, och blev därmed trea samman-

C1a€s Hultbergs b!y99a vj.a Ulla Ahlbo!9 som sku.rle varå ro!smån på tj6jbåten. 1981 under Cotlandses kadern

av en näslan ny standaldqenla

Ktå33 vjGGEN, 17 st

soJan

mer

kämpada

lör att spira g€nuan,
När vi sedan inför sista kryssen lundadB son tvåa stod spänningen på topp.
ll6n Lai€ Ulne hade hänitat sig och tog
!svanch m6d en fö!nämLi9 sista k!yss,
och fö!passade oss t111 tredjsplatssn,
Dsn and!a segltngen blev den första
lik, även om Johan och Lars qi.ck rörbi
tldiqarB.
DBn tr€dja segltnq€n på söndagen
qick t.tåttalE vinda!. Vi va! därlör
med båtshakBn

ÅLlNoSesxnotRN

,84 (forts fr sid ?)

f vattnet Auppar flera vähekanta
huvuden. l,{ånga tar si8 eti skönt
kvä1lsdop! föle naten. Man konstaterar att det ä.? 20' i vattnet.
EeIa EEbarsunilsleden ired sina låga,
lunniga, gästvänliga öar på,nilner
oss on Eslskärsleilen södFr or Iväxen i Sö!n1ånd. Förvånanile att nan
ser så litet belyggelse på öarna.
Efter naten slöar de flestä. en stunal
för att senare sanlas !å berg€i i
kväussolen. Göra.n och llargaxeta ta.r
u!! sången för kvällen. Den ena efte
efter den a,ndra konme? uppklättrande
f!ån sin lråi ned kaffekor8' siitdynor och sånghäften. Så ä! vi då samlade för att svsluta ilagen på bästa
eskadernanef eed vårå, ontyckta allsångsvisor, nest Tauber uppblandat
Eed en ocb annan 6oro&arpaafn.

loggen fö? daeen visar 17'5,

Ke?stin i

1120

Eskadårreppo!len lo!tsätts!

.i nästa
9

tlllverkar och

GLIMTAR

så

ller

ALLT FöH sÅrrÄcKNtNci

FRÅN
ÖRESUND
Hans Palande! i flalmö har sänt oss
nå9!a bilde! (tyvälr dia = svårt),
som vi vi11 försöka 9öra rättvisa.

SPECIAL DACKSTALLNING
Hlll.r pr.snning..

tå.

5krov.t.

Fän.3 i lör och akt.rpulPit-

M.ll.nnöd.n noni!r.3 till

na ntåE.töttd

N

Btlden t h är lrån en karneval i
(öp€nhamn pinqsten r84. Uigg 247,

sjöodjuret,'ly9blLar
ItGripEnrr i ilyhavnen.

och stor.årjan

Nedan, Viqgentxäfl i otas6 2/6'84.
F!ån vänste! Uigg 247 ned Asta Palande!, Viss 999 med lamiljen i!ilsson
och shanqhå-ad Eodil Pa-sund saht
Vigg 814 m6d regionale ö!esundsskeppa!en Erik Palsund.

Av förzinkat stå|. Lått demonteF
bor för b€kväm transpott och
lörvåring. Vikt ca 130 kg.

DÄCKSTÄLLNING
Fäir.! I lör och.kt€tpulpn.
5om norm.h

T.l.!kopi*å m.l16nltöd

nödir

Uqtlibb

1,

A-STÄLLNING

N

rör motor o seqelbåtar

A.bockarna når oå marle.

Fö..nklar uppaågnin9.n o6h
unddlårrar botl.nb€h.ndlinq.n,

Sk,ue.!.ller boltättan

TeleskoDi5ks dellånitöd 30h no.målr n6der

BÄrBocK

PRESENNINGAF

Frf

NG ,"-80

EIESICIK

29 80

Fanhammaravägen

I

BFOMMA

i

c/o Geuken
\
VIGGENKLU BBEN ?ui[:To.ä'fil*""'*

.Nya medlemmar.
252 Cötan Nyst!öm ... .,. .,.. Uppsala
ll4 Jan Andersson ....,. , Sundbybeiq
4T6 Hans-Evsrt li/estin örnsköIdsvik
798 Lals Bjölkman ...,.....,.,
Cävle

1012 f.lat t s

Luleå
Norberg............
1 214 Eirgitta
Svensson .,... JärfäI1a
1l2l lan Johansson ......,.
Häqersten
Välkomna till
Viggenklubben: i

ORDMIX 1 - Resultat

VB 5-? presenterads vi en tåvlin9
ORDIIIX. Det gållde, s6m ni minns,

I

att u! ett bokstavsmönste! plocka ut
så månsa båtold som röjIiqt. Bäst
lyckades Alr Turbo!n i Torshäl1a'
viqq 958. CRATTISI Ett strykmä!ke
lör T-shi!t komnre! ned posten.
Fdljande båtoid hads BossB Fjertstrand tänkt att man skull€ hilta:
spIN\AkEB, ST0R5 ECEL, K 0r'p A55 , k*L5VIN, EK0L0O, !,r'1N0EX' R0DER' TALJA'
FOCK, DURI(, LOGC, (NAP, LIK, OUK

ORDMIX 2
Det va! inle så många som r!estades
att skic<a i1 1ösrinq på vå! !äv.Linq
0rdmlx i VB 6-7' men vi prövar en
9ån9

tiIl.

månqa

som

så

för!a qånq6n få! o!den Iäsas lrameI16r baklän96s, uppåt, nedåt el1er
oiåqona.Lt åt a.tla håIl. Borstruktör
ä! Eosse Hjertstraod i Viqg 6'191.
Skicka in lösninqen så att den ä! redaktionen tillhaoda .enast 24/11. ui
utlovår även denra 9ånq otl litet
lörstapris. Lycka tilll
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