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VIGGENKLUBBENS FUNKTIONÄRER

FRA}I BRYCCA}I

Styrelse
Ordförande: Staffån Söderhäll, Norrtullsgatan 20, I 13 45 Stockholn (f n utomlands)
Vice ordförande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Seketerarer Frcddy Geuken, B€ckombergavä€en 196, 161 53 Bromma
Kassör: Erika Hummerhielm, Blåb?fsvägen 10, 181 64 Lidingit
Ledamot: Thomas Olofsson, Freddka Brcme$gatan 17, 126 63 Hägersten
Ledamot: Hans Thorell, Villavågen 50, 137 00 Våsterhaninge
Suppleant: Carl-Olof Carlsson, Tumultgränd 63, 162 46 Vållingby
Suppleant: Bojan Hjalrnar, Brännskogsvägen 3, 194 53 Upplands Våsby
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Hej alla nya medlemmar, och även gamlal
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En erfarenhet vi

9l

medlemmar sälier sin Vigg efter några år. lnte för
att de tröttnar på att s€gla. Tvårt om! Viggenseglaren blir oftast så inbiten, att han/hon skåffar en
större båt (s k Jätte-Vigg), bl a lör atr kunna utnyttia s€mestern bättre och kunna bo bekvämare.
Kanske också lör att {amilien blivit större. För
Viggenklubbens del medför dettå en förhållandevis stor medlemsomsättning. eftersom tyvärr
många våljer att lämna klubben, när de inte seglar Vigg långre. Jag vill därför påminna om , att
man mycket vål kan stå kvar i klubben och dra
nytta av dess fördelår, åven utan Vigg.

08-46 93 t9
0750 244 42

08,89 85

88

0760-852 55

Klassnåmnd
Sammankduande: Staffan Söderhäll, Nontullsgatan 20, 113 45 Stockholm
Karl-Erik Ahlborg, LaIs Berg, Ingemar Holnström och Gunnar Tidnet

08-33 32 92

Kappseglingskommitte'
Samdankallande: Bo GömnssorL Smedvägen 61, 146 00 Tullinge
Carl-Olof Csrlsson
Brita Geukel
Magnus Custafsson
Johan Ponte'n

Perotto walter

Teknisk kommitte'

Sammankallanile: tnaemar Lindgren, Ktövjevågen 13, 183 38 Täbv (motor, elteknik)
Ludwis Backis (ruff, fdrbätlringar, kompletlenngar)
Benet'ölov Ekslröm (rigg, segel)
Nils'Hummerhielm (skrov, förtöjning, uppallning)
Björn-Olof Wiklund (rilningår. tekniska lips)

Redaktion
I15. 194 3? Upplands Väsby (ansvarig utgivare)
Viking Hjålmar, Brånnskogsvägen 3, 194 53 Upplands Väsbv
Harald Akselsson, Hasselgatan
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Den som sälier sin Vigg bör ovillkorligen se till
att köparen Sår in i Viggenklubbed: Både till hans/
'/hennes
fördel och klubbens. Varie ny medläm
tillför inte bara klubben en medlemsavgift, utan
utgör åven en förnyelse. Målet är givetvis att klubben ska bli ännu större och starkare till medlem,
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giort i Viggenklubben är att flera

(

marnas fromma.

till alla nva medlemmar (och
gamla), att delta i klubbens aktiviteter. Kom på
de möten som arrangeras i vinter. Håll kontakt
med medlemmarna i din region. Var inte blyg, vilket man lätt känner sig i börian, innan man lär kånna kåmraterna i klubben. Skriv gärna till Viggen.
bladet med synpunkter på segling, Viggen, Viggen
klubben etc önskar
Jag vädjar dessulom

-

lngemar

SKEPP OHOJ !
Viggenförsälaingen en tröst i bedrövelsen
Fötsäkringa! tilthöE de sakE. häi I
världsn sLm vi aIIa inser att v! r'åste ha, mån som vi inns.ligt hoppas
sflppa få användnlnq föi. D6t så9 ut
att gå bra för mig också - ändå fr6ln
tlll dagalna för6 6oflmarenB s6lnssters691in9. Då drabbad€s jaq av tnbrott
i båtBn, och PR-rådio, kikar6 och
bons lntank försvann.
Snabba skadåråqIE!1n9är hö1' fiån sAllan t6las om, så jaq vlll gärna t6
tilIPåII6t l akt att uppty6a llta
nadlEfilnar om, att Vtqq6nkLubbens fötsäkrtngsbolaq UAp-AcF s kött€ rltt
årende på ett föredömli9t snabbt och
i alla åvs€sndBn korDåkt sätt. En nånad eft6! 6nmä1sn vår skadan rsql€!åd.
D€tta mitt i ssmsstE.tid: D€t är väI
ett bsvis så gott son något för att
f ö!säkringen fung€rar.
Klubb ens kontaktman i fölsäkr1hgsf!å9an hete! 8o Johansson, tfn OA-11561.5.
1183
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Vädret var inget vidare, men färden gav ändå stort
utbyte, något mycket arrskilt trån skärgårdssegling
i södra delen av vårt land. Några erfarenheter:
inga lagande hamnfogdar. Genomgående är det

REGION GÄVLE

Qau0e
Sture Olsson
Myrbackavåndan 82, 802 38 Gävle
026 - 19 32 52

tHonobubten
Lars Berg
Erinkväg€n

8,291 43

Kristianstad

o44 10 32 46
tKo0mor,

Karl Gerdehag
Klunkens backe 3vr, 393 52 Kalmar
0480 - 260 66

så,

sbndagen d6n 1 september had€ vi vår
l:e och ststa tävling fö! säsongen.

start€n qick i sijdra fa!.Iedsn' utanlör Linön, i stiltje och dis, LYckligtvis fick vi vind, I - 5 n/sek,
6ltE! en halvlimme.
Banan var laqd rill Lövqrund' där vi(
rundade en prick, lortsatte ne! söde!
om Vitqlund, därif!ån ner i norra rarI6den nsd mål uLanlö! CranLdden.
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Därmed kan

vi sammanratta säson93n:

slut!esultat
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Ulf Karlström
Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing
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att sjöfarande betalar sin hamn

Seglingen tog tre veckor. 600 nm awerkades. Ungefår såmma sträcka som Viggenklubbens eskaderseg
ling iill Karlskrona Jör några år sedan. Höga Kusten
seglingen gav mersmak.

Tack, Arne, {ör en intessaoi kväll.
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79A L Björkman 1'l
7, 1025 A Andersson 'l!
Det är qLädjande att så många ha! deltaqit. Vår lörhoppninq är' att ytterliga!€ någla, som vi nu saknat' dellar

Från tftiffen i Lindöktoke\ Foto: Kiell Nyle'n

Sedan bö!jade sn

iotensiv kappssgltnqspBrtod. I sjötörpsreqattan råkade undertEcknad bIi tvåa av '12 måIgå€hde
båtar i LYS-klass upp tiII 1,0.
HBIsen d€irpå ( l1l8 ) klassiska To!sö
Runt - elj happeninq för alla äkta VänBrnsoqlare ned 215 båta! på sta!t.tinj€n. Eanan mäte! Då 39 sJömif, och
seglades i år i vinda. Prån I till 10
nt/s. Vr9g6n bi.ldade €gen kf,ass. Thomas Ku]ldin i Vigq 121 vann våt klass
med öv€! 20 min tillqodo ttII oss
andra, som qtck i nåI inon 2,| minut elte! 7 tlirma!s seg1tn9. 5å oe.hö!t
Jämnt och rafflande det bLåv. puhl
för en vidare <rets kån dst va!a intressant m€d en annan reflexion: om
man jämlör Vigqålnas tlde! med motsvarande LYS-klåss, som sta!tåds 5
minuter ltdiga!€ oeh bestod av 19
måIqående båtar, sk!1le Viggarna ha
placerat sl.q som nr 1, 5, 6, I och 9.
En enkel fråqa: kan nåqon annan kappsBqlinq i oåqon annan del av vårl avrånqa land uppvisa Iiknande lesultat?

Kallelse tilL möte 24 oktobe! komm6!
att avis€xas. Då ska vi planera aktivi tat€! fö! vintersäsonqen.
(

cVastotås

Hälsningar Vlqq
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REGION STOCKHOLM
cUcistbustan

Septemberträff.en

Gunnar Malmberg
Floravägen 7 C, 437 00 Lindome
031 - 76 11 29

Viggenklubben hade en nastan overmaktrg konkul
rens denna kväll: fotboll Sverige Västtyskland.
Trots detta hade serton medlemmar infunnit sig
för att höra f d viggenklubbsordföranden, numera
Scampi seglaren Arne Arvidsson visa bilder och be
rätta om en eskadersegling lill Höga Kusten 1983.

0lasur,'d
Erik Palsund
Älggåtan

040

4

248,216 l3

- t6 09 73

l\4almö

qa. had€ inrunnit siq. Vtd törvedb!abI€v kväIIen noq så rysi9.
Hemrä!den daqen därpå blev ganska jobbiq i 12-15
välst lör Nyldns som
'n/s,Lidköping.
hads kryss till

. En mycket utförlig och fin natur oöh hamnbe'
skrivning, Kust-Guide Bottenhavskusten, f inns utgiven av bl a Länsstyrelsen i Våsternorrlands län
och kan rekvireras från turistbyråerna utefter kusten. Den g€r svår på nästan allt.

Vige 988

Björkmän

att man litar

avqift ändå.
. Goda, ofta välutrustade hamnar, finns med 10-15
nms mellanrum.
. En hö9, pampig natur ger en extra )kick):vänlig
segling med extra naturupplevelse.
. På sina håll bör man se upp för laxgarn och )dykare) (vertikalt f lytande timmerstockar).
. Kolla djupet innan ankaret slångs i. lbland kan
det vara för diupr för att ankra åven nåra land.

REGION VÄNERN
5€qlinqssäsonqen lackar mot sitt
slut - daqs för summelinq av en ganska
händB.lserik
Viqqenmöle i Lindök!oken (Brommö skär9ård) 10 auq. Tyvärr, endast två Viq-

25 | 9

Eskadern bestod av Jem scampi och en Comfort
- $mtliga rorsmän I d Viggenseglare. Sdmlings.
område var Grisslehamn/Öregrund. Som längst seg.
lade man upp till Skagsudde utanför Ornsköldsvik.

Ftun kfifttrdffen pti östra Runmaren.
Foto. Ann-Kathetine Lekbery

Känn lörtröstan vi gqenseglar€ I Båten
står siq ä.. Det o6visades då va!i€5

stads se96lklubb den 21/7 ano!dnadå

dån s k höstsEqllng€n, öppsn för en-

bart mådl€mma!, och dä!för 6J in9å€ngE I vlggenssllen, D€n arranqsras
3om €n oFvänd LYS-3e91in9' d v e
sta!ten sks! på sekundBn Efter vaEJg
båts LYS-taI. 811! nan omseqlad har
man tappat sn place.lng' segla! man
om någon har man vunnit 6n. Första
båt I måI ha! vunnit. Det h€Ia är
hyckBt €pännandE, särskllt i år då
vind6n va. kultng' åtmtnston€ under
d€ två första timmarna. Vem vann då?
Jo, an v19q (Kulrdin). D€t känns skönt
att våtå ått sn båt ints bsh6vgr köstå
3kJortan för ått å6q]a b!a.
vtII Jaq uppmans af.I6 vlqqens€9Ia!e
I Väns!n att sklcka mlg lesultatllsto!
på ds tävlinq6. ni d€ltaqlt t, sä att
vi ka utsa sn Vän€fn-nästa.e - ån VHNu

-mä6tar€.

Har6ld 6.ed66

Resultat:

1. 263 Lennart Hammarström
2. 1248 Gustat Olofsson
3. 613 StaIIän Lillienberg
4. 1155 Volmar Persson
5. 1348 Kersti Påsse
6. 1182 qören Krarlss!!
7. 676 Anders Ekström
8. 885 Per-Äke Johansson
9. 1347 Mats Mbgefalk
10. 1134 Bo Carlsson
11. 844 Kenneth Andersson

Tot. plac
134

240
616
627
641

649
658
688

711 /(
a23

Den 14 september ställde jag upp i Höstknalten med
såmma gåstar som iTjörn Runt: Gunnar Malmberg

och Håkan Andreasson. Nu blåste det. Vinden var /
tidvis uppe i 13 m/s. Ivled hårt nedsuggad spinnaker t
gjorde vi tidvis nio knop i medsjön. Det blev en fin
revsnsch för Tjörn Runt. Att få målskottet i ett iält
av 5tr båtar känns

underFrt.
Gusraf Olofsson i Vigg 1248

bet böriade med spinnakerstart. Vi fick en verksnaS6iin id
iäGi
ng psnastart.ahGgifiölelFivt snabEiin

Han hade valt en max-genua sydd i standardge_
nuans duk som vigde sig vara bra på kryssen i
den lätta vinden hela vägen genom Stigfiorden.
Lennart såglade väldigt fint och jag villverkligen

giatulerå fonom

till inteckningen idet fina pri_

setl Viggenklubben fick en ny, mycket vårdig
medlem. och det var iu meningen med Viggen_
klubbens våndringspris.

6

ffs@E

Höstknalten 1985

Lördagen den 17 ålgusti gick årets Tjöm Runt.
Normalt brukar det vara {int våder, men så blev
det inte i år. Största delen åv dågen ösregnade
dat och vindarna var wagå.

Eftersom det det tog tio minuter att tå ner spin
nakern, ta upp motorn och montera den samt
kränga båten och backa loss, hade ett par viggar
nästan hunnit gå ilatt oss. K'Viggen 263 Helsus
med Lennårt Hammarström vid rodret närmade
sio allt mer och i Kvrkesund qick han förbi.

Jaq påbörjads arbBtet efter sjösätlninqan i våras, och det skul.le dröja
ända till eltsr midsonlma! innan aIIt

r98

REGION VÄSTKUSTEN
Tji|rn runt 1985

startfält som starta?tio minuter löre oss. Bl å
gick vi om en Nord 80:a. Skepparen dår ombord
g,orde sedan ållt {ör att försöka täcka oss. Vi höll
oss dock löre ånda tills vi kom till en udde med
ett enmetersgrund utanför. Nord 80ian gick åter
upp i lovart. Jaq tänkte att det nog går att gå ett
par meter närmare grundet. Föll'den blev att vi bå'
da gick på.

RAPPORT FRÅN EN DISKBÄNK
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När jaq hads köpt min Viqg 1101 upp-

täcktå jag ganska snart, att d€t var

nåqot som int6 var hett 0K msd skåp€t
som ut9ö! både dtskbänk och instsgs-

trapoa. D€t knakade betän\Ilqt när
nan klsv på d€t, och tog man tag i
f.ontskivans öppninq och f,ylt6, så
höjd6 st9 främre hörnBt vid spis6n
åtskt.Lli9a mil.Limster. D6t d.öjds dock
innan Jag kom underfund med vad som
va! fel.; jag kunde tlIl åh börJan lntE
httta några tösa sk.uvar. D€t vlsad6
s19 ssdEn, att konst!uktionsn är Pöljand6:
på f!ontskivans insidå ä! i vänst6!
och höqår kant kvadratiska träIistsr
fastsatta m6d häftktamms. modetl stör.8. Säke!t p!oduktionsvänIigt (snabbt )
men föga håIlbart t Just danna app.Itkatton måd dsls stora påkänninqar,
del€ vattsn€pill från dtskbänkån. Dassa häftk.Ianmsr va! hs.l-t avrost6d€/avbrutna. 1!äLlst€n på spisstdan satt
vis€ s.Iiqan ordsntltgt fastskruvad I
3kåpats sidovä99, mån frontskivan satt
i.ntå fast i nåqonting.
Jag q.uvads niq för att börje riva i
konstru{ttonen, srtersor rspalationen
skulIe innsbäla rätt mycket arbåte,
f4€n jag !etade miq oek6å rätt myckst
på, att dlskhon satt så långt in unds!
'trösk€ln" i rufföppninqen. så smånlngom moqnadå tanksn på att undanröjE båda p!oblsmen samtidigt: flytta
dtskbänkån €n bit inåt i ruffen, och
då sE tlII att skåpet blev ord€ntliqt
hopskruvat. Nåq.a mätningar gav vid
hand€n, att exakt '10 cn' flyttning av
hon skuIIe 96 avloppsröret rakt vsitikalt läge, d v s d6t nuvarand€ strypande vecket på plastslanqen skufle
lö!svinna. (ttaOe nan månn€ ursp.ungliqen tänkt slq Bn stö!!e dtskbänk?)

var klari, or.givnlngBn tilI viss fö.nöj€Ise - saatalsämnåt va! nästan qivst va! qånq man träfFad6s.
projsktst inn6bar, att styrbords skåpsida, som sträckBr sig ända båk till
i höjd håd batta.iåt I stuvFack€t'
måst€ bytås i sin hefhet. Följande deIa! av 1n!edninqen måste dsssutom d6monte!as: Båda kojelnas bottnar och
sldstycken mot qånqen batte.lhyLlan
'
samt täcks kivan öve! ventllationsslangen som ligqer und€r babotdskojon.
sadan kom man åt all-a skruvår (fåntasttskt:) som håI1€r skåpst och d€n
närnnda sty.bord€skivån på plats. Vattanpumparna åkts ockBå bort. Dårmed
va! dat klart för nyskapand€t. En ny
fansrsklva Bå9adss ttll nsd dsn qamla
som ,nalf, men med srrolderllg förlängnlng föröv.r. Vlktigt med nogg.ann
nallninq av all.a akruvhåMBtan1ng
och Iacknj.ng. D€ ga[lJ.a kantlist€rna
kundå återanvändaa, men lllll och dold!
häftklahrnEr gjo.de d€t svårt att få
Io6s dem helt utan skador. Llstarna
på baboldssidan bLsv I någon llån stt
Iappv6!k, sfte!som den snsda Ilsten
unds. spi€ån måsts kortas, och d€n
verttkala llstsn mot skåp6t för1änqa3.
Kojsrnas Bldor mot gånqsn måste också
kortas p q a skåp€ts rrlntrångn,
En ny, stö!.€ dtskbänkåkiva såqadss
ttlI, b6tsades och Iackad€s. Llkaså
€n störls hyLla att montBra innE i
skåpet (ytta.Itgar6 att pluel). vattenpumparna skruvades fast igan' 10 co
1ånqr€ föröver. Varssmhat vtd bo!rninq
av hål-anl Durk€n ltqqar myckst nära
Trä11stE!na på flonts klvans lnslda
fionts.ades med ganomgåend€, fö!sänkta
tnässlnOsskruvar, D6t bolda hålla bättre än häftklamm€rna. Sedan var det b6!a att skruvå lhop r6st€n, och 1ä99a
på o!dantliqt msd sllikongumnimassa
m€llan di€khon och bänkskivan.

Resultatet blsv utmä.kt. Dst anda Jaq
ints ä. rikttgt nöjd m8d ä! betsntnqsn
av dBt nya fanEret. Första stryknrnqan
bl€v för IJus, två st.ykningar btåv
lö! nö!kt. llen det kan jaq bäla lled
fåttnl.nq.
11oJ

FöRSLAG TILL STADGEÄNDRING
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Behandlas vid årsmötet pd Viggendagan.
l
;5
ril.utet:
Års|!lölelt 19A4 gåv stYrnl.serl i
,,. j;'rrte 1vå
uppdr'ac a t t behår]d l.å frå9ell ora

Lördagen den 23 november 1985
i Puman, Fiirgargårdstorget

I

f

på Söder i Stockholm (Buss 59).

t

HÅLLPUNKTER:
16.30 Årsmöterförhandlingama börjar.
17.30 Kaffepaus
18.00 Håns Sundberg talar om

r(
l

Stockholms skijBtird : Fritidsparaclis och hembygd, som iit till föt

j utrl ing åv verksårdh€ls-

iir' sk

år€'1, 5å ått tiden oel. l.ån vErkrår,rheisårets ,q lut clch V iggentlå_
gelr för-l;ir19t. Detiå ger stvreL5en och )_ev i sor_er r i.n L i qåre t id
{ör bokstut och r {'visrorl Dä
detta kräver ell l'örälldr illqår åv
s tå.lgårrrå h,rr ;vell erl å L I r')ån
övprsyn åv dessa 9jol-15. l;å I lånde ståd9är' h ittår Du i nåtr ike In.
Styre l.ser f ijres l.är fö L iarrrje fiir'*
ändr ingår av strdgårnå ,

Det å I cl a r- cl o r,r I ; c å r P orcle+ 'l.edå,rlot' el'5åtts åv ordet
'rrledL€Jrl'" Desså C)rrl år- i 5iq

alh.

Al. l.r,riDT:

Hans bor på Samsholmen utanför
Värmdö och är Yälkänd talesman
för den bofasta skärgårdsbefolkningen.

.5yllorlvlnå.

El s i s+å fieD illqer :
x lubb(.ri ,;kå r l. -rt rr,ru L('r å kåPPsegL ins, pskåcler-s(lglins och fåriilje_
trä ffål' ried V ig9.

19.00 Vi gär ombord på klubbens nya
fartyg Viggen Line , dtu söta värdinnor och stiliga kavaljerer väF
komnar med en drink.
Priset för kryssningen blir 95i
inkl varmrätt, vin, kaffe och dans

fI åndrå
FÖREDRAGNINGSLISTA

till levande musik.

Le.0skåp

.82 1i I
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Beställ biljetter snarast (senast 7
4ovember) hos Hans Thorell 0750/
1244 42 eller Ylking Hjalrnm 0760/
/852 55. Biljetter lösas vid ombord-

lnelr i nqen
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Rösträ1t tiLtkorrrr er vdrje kLubb-

KöP KLUBBENS YAROR
Förrnånlig lörsåkring
(Ring kontaktman Bo Johansson,

08-f15615)

510 Valav övrisa funktionärer
511 Behandling av inkomna motioner
512 Budget och nedlemsåvgift för 1985
913 Fö6lag

till

nadgeåndring

El4 övriså fråsor
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5 Ärsmötesf ölhandlinsarna avslutas
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Broderat jackmårke .................................. 20:_
Viggenritningar........--................... per st 20:'
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önskade varor på klubbens pg 40 73 05-2 och
anger namn, adress och båtnummer samt vilka

SegelbåtensDag
BANA11 KAKTUSKANNAN

BANAT

STORAHUNDEN

Når iag vaknade på morgonen och hörde regnet
och blås@n undrade jag vad vigett oss in på.
Kåktuskannan, en LYS-tieisegling med två klasser, en med enbart tjejer och en med kvinniig
rorsman och max 50% killar. Alla båtar seglade
enligt LYS, men iomvänd startordning, så att
första båt i mål slulle vinna. Banan var Lidingö
runt (nästan), med målvid Bosön.
Jag mötte mina gastar, två tiejer i studiekursen
och tillsammans blev vi på riktigt bra humör.
Det var ju spännande att_stålla ppp i kappsegling
som rorsman för nästan första gången,

Vi kom iväg från Nybroviken, där eti gang vrg
gar l€gat öv€r natten, och seglade mot startplat
s€n, som var nedanför Foresta invid Lidingöbron.
Det var längre dit än vi trodde, och vi missade
nåstan starten. Det var bara att runda bojen och
sticka iväg. Det var fyra viggar med, varav en var
anmäld med spinnaker, vilket betvdde senare
start {ör dem (litet extra sent blev det tydligen).
Eftersom Viggen har ett ganska lågt LYS-tal fick
vi starta bland de första båtarna.
Regnet upphörde så småningom och det blåste
frisk, byi9, nordlig vind. Vi lyckte det var här
ligt och seglade på ganska ostörda av andra bå_
tar. Vi kom förbi två J l7 och rundade pticken
vid St. Höggarns bank som första bål.
Der turligå var.

att det inre blev någon kryss alls.

På Askrikefiärden blåste det bra, båten krångde
och vi önskade att vi hade reval. De stora. snab'
ba båtarna kom närmare och närmare och vi til
.låde {ebrilt efter mållinien. Två båtar seglade om
öch söånnlngen var olidlig. Det var inte långt kvar

nu.

Två sekunder löre mål blev vi omseglade igen och
så heiaplötslist sköts ett skcitt för ossl Vi för
stod ingenting först, men vi had€ ]ydligenvunnit
klassen för enbart tjejer. Detta besannades vid
den påföljande prisutdelningen, då vi , förutom
&i imponerandavandringspriset, Kaktuskannan,
fick motta både champaqne och lotogenlykta.
Hell otroligt och väldigt roligt tyckte videt var
att lå vara med om det och hoppas det blrr dnnu
fler tjeier och viggd. som slaller upp nästa år.
Cecilia Lindgren iVigq 53
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>VTKTNGARNAS>
Ärets sista stora kappsegling i Viggenserien '85
ågde rum 28-29 september på Lilla Värtan utan
för )Vikingarna$ hamn vid Hundudden, N Djurgården, Stockholm. Viggenledaren för denna seg
linq ringd€ före anmälningstidens utgång och lu_
!'ade mig att delta. Pohlman varnade allvarligt
kvällen innan för oväder: kuling, ev storm. Så
{arligt blev det dock inte. Väckarklockan ringde
tidigi och ldrdag morgon klockan halv sju lämna_
de vi hemmahamnen. Lidingöbron visade sig som
vanligt på mornarna vara svåröppnad, men force_
rades efter en halvtimmes väntan,

av tre anmälda viggar endast två kom till start,
nämligen Vigg 245 och undertecknads. I övrigl
deltog ett 100'tal båtar av olika klasser. Det fick
bli en rikrig duell mellan två viggar, alltså.
I första seglinqen kom vi fint iväg. lbland ledde
vi, men mest vår konkurrent, som också fick ett
välJörtjäni målskott, även om marginalen var liten
Samma sak isegling nr 2, bara med skillnaden
att 245 vann en överlågsen seger på minst fem
minuter. Vinnaren kunde dårigenom majestätiskt
segla hem till Ksrlsudd och behövde inte ens delta
i söndagens segling, där vi seglade ensamma i klas

att

Vål framme vid tävlingsplatsen konstaterade vi

l
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BOKTIPS:
Naturhamnar och byhamnar
i Stockholms skiirgård

Även i år ingick kappseglingen under Segelbåtens
Dag i Viggenserien, som qick av stapeln den 7-8
september. I år blev vi åntligen efi riktigt startfält.
Nio viggar kom till stårt. De övriga klasserna, Express,
H-båt, Safir m fl, utgjorde tillsammans ca 40 bålar.
Seglingarna, som arrangerades av Stockholms Seglar{örbund, gick på Lilla Värtan. Start och mål låg vid
Stora Hundudden, där publiken hade fin överblick
över tävlingarna.

h6l6! sn 2?0-std1q rapport f!ån Stockholms 1äns 16ndsttn9 (Rapport 19?9t2).
DBt är sn kompl€tt handbok övsr b€flntIiga hamnar' mBn f!amför allt d6-

!as Iämpligh€t ttjr rritidsbåtar. Jag
har.ontak!at Iandst in 9si lö! Vi99€nklubbens räkninq' och vi får spBci6lpris, und6r förutsättninq av 9åmensan
beställning av minst f0 6x. Prisgt
för m€dlef i Vtqg€nklubbsn är 50:- +
+ porlo ca 'lo:-. Dstta år ett bra
att fö! en bllliq slant lå
tillfälte
6n bok över ca 110 hamna. lrån AlhoLna
ttlI Landsort. Dån komm6! väI tt11
pass vid besök i vå! vack!€ skärgård.
sestälIningsn är enkel: sänd etl vykort €IIe! b!ev tiII undertacknad,
och ange namn och adressr så kommer
bok6n hem tilLsammans m€d ett.inbetalniogsko!t (fö!utsatt att ninst J0
p e!soner bsställer).
t'len observsra:
erbJudandåt gäIL€r bara ett ex€mpIar

Banan utgjordes av tre fasta märken och mätte ca

tre nm. Två kör skulle genomJöras om vardera två
Första köret gick isvaqa, växlande vindar och vanns
av Kll4 måstaren Lars Ulne i646. Tillandra köret
hade vinden ökat och stabiliserat siq. Lars blev etta
igen.
N4edaljerna gick till 646 Lars Ulne (1:ai, 245 C O
Carlsson (2:a) och 439 Leif Persson (3:a). Viandra
fick denna gång nöia oss med deltagarplaketter.

Eher seglingarna bar det av mor Nybroviken för att ,
gora propaganda fdr Viggenklubben och segling. Vi I
blev sex båtar som segladF rn i kolonn med vrSgen
flaggan ispetsen. Vål framme la vi tillvid de utlagda
pontonerna. På kajen väntade landgång och champagne,

att byta om till kvållens begivenhet: seglarfesr på restaurang Lyktan anordnad dv I
GYS. Vi hacle en mycket trevliq kvill till lramår
småtimmarna.
Så var det då dags

På söndagsmorgonen bröt fyra viggar upp tidigt för
art segla Kaktuskannan. Kvar i regnet blev jag och
Bo Göransson- Vivåntade och våntade. men både
arrangör och allmänhet irteblev, så vid lLrnchtid
drog även vi oss hemål.
N4agnus Gustafsson i

Viqg I 165
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sista beställninqsdag_är 2 vBckor erte! det ått dstta V8-n! utkommit.
Ja9 har köpt elt ex redan' och reko--ende!dr dec vår-t. Pånqå jaq visat dsn för har nappat dirakt.
inPS. 0m det inte blir tilIräckliqt
tresse lör samköp kan bok€n bestälIas
.o< 5Locr holhs Iånc r åndstinq. r-qionplanakontoret, Box ?841, T0l 98
5!ockholm. Priset ä! då ca 50:flats Sy1v6n, 5: t Eriksq. 28 n.b,
858 "tiqqo"
1'12 l9 Stockho.Im
11
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IE
IIIK(
@IE IR IR
Runt GOTLAND 2 Fortsattning
Vidare Nordvart
I,Iair vi är säkra på att gå fri den svårfol<aliseraab gayrinan uta.1för V.inijar.g
ttir seglen på tillktrlig kurs för baboiads halsar. Efter en time tar vinden
slut fullsLindigt santdigt scrn vi jnvaderas av tusentafs snå fllnlfån - dcm
bits inte nEn är ir.riterande noq:inalå.
Vi ser att ocararDusch lite länqre
fran ha-r god fait för styrbords halsa.r - så \/i dolpar ned naskineriet
och oågon minut selare kan vi också
njutä av en städig nåttlig bris från
OIr3 Vid rprgcnens skeg)anöte har vi
bytt dageis etåFFrål från Ronellarrn till
LjugaIn, - indlstrihalrn rDt idt'l] -

ett resultat
i gå-r kv:ilI.

av e){Ferttippsen

vi

ficJ<

vi in i rtter-liga-re ett stilL ieb€i]te och hela-esksdern slåinger ut pilkarna. \,i har kollat
på ekelodet att \ri har gyrmsarilt torskPå eftenniddåqen

kctmer

djt& ca 22 m. Redan efter någon rdnut
drar jaq qpp en mildr:e torsk ina_n den

qicks i-rlte ba några kqq)isar så n?tr vin-

dei börjar dra igen så får hall återvtinda

till sitt

elenEnt.

Inseglinger tifl Ljugain :ir så trång att
avviker rnan det ninslå från ensl ijrjen
shntär rnan ltskiga kantiga kalksteisblock på botten. Ärt<qistqr är qranska ssr
så vi hjrner inte fram till ninigol-fbannan irman der st:inger, nen foqden dyker
Lpp efter en kydrL och ständk Losk:iqaren

förlåinger öppetnåflningstidal
sl<ull.

för vår

Katthammarsvik blev Slite
Dagens pla.nerade etaqp 5r korL
f\atthannå-rsvi-k. DeE tycks

till

i
vi

sträckbog ä\,€n
Gter-crain d.i-r

ca 18

bli

N.n

dag. Vi nåinlar oss snart
stra-y skall vi-ka av in

rlDt land efter udCen.

farten :ir god,
kulen och klockan är baIqen

himlen :i:r lite
ra ba-rnet. Ett inFD:oviserat skeppa-möte
tr€r PR-radio L€slutar raskt att vi fort-

sätter nbt Slite

,

torTl redan sklÄntar

friskar i eftersqlr

vars cqrentF-abri-ks-

i fjärran.

Vinden

riktnin.en :ir
stadig och navigationen prob isnfri.
Vi möter nLinst tre seglare under dagen
12

nen

A

IP

IP@

från Viggenbladet nr

Kålle = Caffe,

IR TF

tecl<nad

osbolTl = Johan och mder-

- av nåcjon obegripliq arledning

och

antoq

nEr överens crn att spara Sa.ndcn tiu ett
armat tilfälle och sätter i st:illet kurs
Ifr IiopFårstenaria, vars utprickninqa:r
paserats ett par tirnlä-r senare. Nu sjj<+
tar vi jn oss på A]nlaqrundet. r slq'tnnjnsen siktår vi helt plarlenliqt bljnkni-rlgarna från Aljrla. Nu åir det dags att
upp-Lösa eskadem. Per PR-radio tär vi
farwäI av l4argit och Roqer i Någonting

inte nDtstå frestelsen att test-a
vidtmdr.en r.edan samna kvtill. så ned den
hi ssndnde farten av 40 larop dra.r vi ner
til,l Bunge diir vl hittar C,otlands billiga-ste ndnigolfbana - 2:-/spe1. på hqnvägen stanlråf: vi till vid knuttefiket,
diir vi tillsannlans r,Ed de lokala "Fo1äna" fördriver en sb,rnd rEd coca colal
kan

viLket :ir vårL rekord på cotlands ostsida - igåi nöL Le vi bd-a en - och i
förrgår tngen. A]1a tl'cks hålla tilf

på veistsidan trot-s att såvä1 farvattnen scm harnaina är roligare på ost-

sidan - förurderliqt I
I Stite åir det fuu ruue på mirligolfba.nan, fcgdan li]<a allert son
vanfigt nen varnvattnet i ll\mtduschen funkar inle - aut<rnaten är överfull red slåntåi - vqn kan ha lagt
dit dom - e1let: tämer. dor bar en

dukebo:<ftusij<

tå-lsstil-

Vespa

Kryss
till

är det n:irnEst perfel<ta fortskaffet r t äroL€rranqen, vr tår oss
fram överallt och hirner under dagerE
lopp ar,'verka nåstan alla begivenheter på
ön - koleralqn'kog&dar_, farösa regissör.ers kä1I , urgarnla ekarr ofantliga
plager, 4Tar. raukar, öldsliga fiskevisten, terr:ing av det mest såiregrå slag
safit ett parLi minigolf på LarLldagiftet-s
e\l}clirsi\,ä bara. Avslutninqsvis kollar vi
rn lägel i Laul-erhorns hånn - jo , vi
kcnnEr nog att få plats - så raskt tillbal<a till rå-röswd aLi:r vi tar ett tr
och hjärtslitande fa.rvål av Maggan och
Jarne sctn tiirt(er staDna ett slaq i de

till Fårösund
Fårö€wdr så för f&sta gån!t-

en - och faktiskt elda - på eskader:n
våtjer vi bort geiuän och sätter kq'ssfocken. Första biten fll'ger vi fram i 67 knop för balv vjnd. Ä1,1t efterscrn blir
viden allt rrEr förlig och ror$ran får
koncentrera sig på att parera dcrn nu
ganska kiaftiqa havssjöarta för att undvil(a stafiFniJlg. Scaraniousch har 1].ckats
plaia ut seql en och 9;i flnt rEdan Någonting jnte får brj<t rrEd buker och halkar eftera. I\Ea cch er1 halv tjllllE ut
frärn Slite angör wi F:rösunds g;stlwm.
H:ir finns dcm - seglalala alltså - det
\rer.kal. prcpDfu-l-Ll. Vi ll,ckas pressa in
llärltlah IIEllan två fiskebåtar llEdån reste-n av eskaalem läSSer tiU på nocken av
en brlryga d;ir det :ir så qrunt så inga
anaira båtar kcfifirit in.
(
Vid angöringen har vi si,ktat Xrrl"t .onoviggen Hej E H3 sor 1i99er- .rörtdid nåor]
båtbredder borl. Fl-ajrå L'aftonen iornrer
skepparn John-nr.ik ÄIT)l3rq ä.,er nEd flytande sl<affninq. Farif jen Ärnberq h .
kiossat ha\,et solo och har .å v.iqen bt ,i
levt nudislliv oå cotsla -rndö,n i flera (
_

alagar.
Nu

skafl Fåröbesöket Dfaneras, q'ckelut-

hyrarna har tcfiA i lagren nEr vi pejlar

i el:t pa-r Vespor scfir qår att b,ra.
l4argit. Roger, läggan och ,larme :ir fite
tagna av alagens hårda kr:yss och Uinker
nöja sig tFd ett stiUsamt besök på
Brmgremrseet .

runt Fårö

n mgsneau

Friska vinalar hår utlc&ats för etappen

och flippe,.spel i tfista 50-

Vespa

gång vånaman s:isonqr.

gotländska f arr.attnen.

Vi 9år för fiotor genqn FårisrDds trå.nga
\ästra m],rming. Vid de ]lttle pijmarrla
L*ir_ seslen och fär en s\rat aftonbi is
glider vi in i l-auLerhoms häIm d:ir
Fogden sitter och dinglar nEd benen på
KalKanren. t_ter skarnj.rr! ctrai vi oss
t4)p bland raui<ajna föi k\.,:illskaffe - cch
rcdan sk )arn ingen sänler sig srElat: \ri

\Dirrncen' rcd I4å-Sit ocl^ Rc.Jer. pirpen
spefas rEd hj:ilp av stenar så lauterhorn
:ir. n;ira den ideala pirq:Enltrånan. Vi k(xrlfiEr överens om att a1la har \ rrmit och
går sen och krryr-er oss för i rlcrgon :ir
det daqs för jättesprånqet.

1

inne nEn den $mgai orotäckande rycket
vi har jngen joffe så vi måste an-

började Harmahs Lesätuling pr:ata nån

sorts göteborgska för några dar sen och
se-n nya nanm - tl'cker att VesForrE verkar h2iftiga - så wi sLår tilI. Vi

9185.

det 1j99er v;sserf.i.€- en seolare dåi

Språnget
Vi lättar kl 9 och sätter kurs r.lct
Ciolska såndön - Det blir suickboq även
i dåo. Vinden är M/ frisk Liff mått-

liq :

vi gå.:r på västcch näl. vi
når nor.dspetsen vij(er vi av för. att
ko1la oln angöring :ir till-r.idlig. Mer
sjön liqqer på för rycket tlcker vi ra

fa.r:ten

blir

ood.

si dån om C,otska sandön

tingen !äila

scsr ska11

eller sjnlla ilanC. Vi

ta sig till

hsrrmhamlen på

norra Ljusterö wia sandham.

fortsätta till

kcm-

Ma-rietrann

så

Hanrlah

skal1

\'i tår ut

rct Svenska Björn. Av någon
an-Ledning ryckas vi aldrig under Datten
kursen

se Björnens sken, trots att krJsspejlingar på ALnagrmdet och S\,€nska ft'qa-rma visa-r att vi qår på rätt }olrs.
sent på efterniddagen -qå-r vi jn i Ma:riebam€ v:istedErn för spinnaker. Vi bar
a\,vef^at 150 Nn på nästän exakt 34

tirrrnar utan det minsta prcJrlem.

Kå1Ie ska ta f:irjan hsll iör att nästa
\,€cka ansluta till utskirlrårdseskadem,
rEdan Osborn skal1 åter-qå-til1 att bli
Johan och

fortsätta

fied fiarriah.

på Flunderrallyt

Erfarenheter
MinieSkademodellen visade sig t€ra
en nrycket positiv erfarerhet, scrn
\/a]Jnt kan rekcflrrEnderas <rn nan skaIl
gor.a 1än9ae seglatser. I4an hår l<ra.r

eskaderns grurdtA/gghet och sociala

fördelar samtialigt

het

att

scrn man har
!€.ra m!.cket flexj-bel.

firijlig-

E1 annan erfars{ret lZar uDplev€lsen att
Viggen verkligen :ir en hä.,sklyssare.
fiar man sen lltijlighet att urdvika alltför m!'cl<et kq.ssarde kan nran uppnå F:\,€€raska.'rde qoda

snitthastigheter.

ATT SEGLA VIGG I UNDANVIND
Seglingsrtps av

Lan Ulne. Tidigare

rtps ör sammonstälWa

Undånvind är som b€kant att segla låns, slör och
halwind. Alla iet vi hur lått det är. Det är bara
att sätta segel och låta vinden dra iväg med båten.
Vår redåktör Viking bad mig dårför skriva några
rader för dem som vill få lite bärtre fart på sina
viggar iundanvind.
Det finns två olika vindstyrkor man måste ta hänsyn till, dels vind under 6-7m/sek, dels vind över
ö7 m/sek.

Vind under 6-7 m/sek
Flytta fockskotpudden fremåt,
ta hem på lcicken
I vindar under 6-7 m/sek är det viktigaste att rorsman går dår det är mest vind. Segeltrimningen kommer i andra hand. Nyböriarens vanligaste fel är att
han inte flyttar blocket tillfockskotet framåt och
tar hem lite på bomnedhalaren (kicken). Genom
att inte vidta dessa två enkla åtgårder spills vinden
ur toppen på seglen och båten lår för lite drivkraft.

Slacka bomlik, stor- och

fockfall

Ett annat vånligt lel är att ha bomlik, storiall och
fockfail för hårt sträckta. Seglen får då för llte buk
och drar dåligt. Slutligen brukar de flesta skota för
hårt så att seglen överstegras och bromsar vinden.
När man tror att man skotat rått kan man ofta slåppa ut bommen ett par dm och ge ett par dm på fock
skotet och på så vis lå lite högre fart.

Kl.tt.li.n

i
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'1985 har varit ett mellanår när det gåller kapp'
segling i Sv€rige. Nästan alla större arrangörer
har rapporterat lägre deltagårsi{fror än tidigare
år. Den sena våren och det måttligt bra sommarvådret har säkert bidragit till detta.

Propellern ur vattnet, besättningen

förut
l\4ångå seglar med en

motor som släpar i vattnet

t.
2t.

uppräit

-

saxa och spira

platt låns. Då ska locken vara
saxad och spirad och storseglet utfirat till aktr€
undervantet. Om vinden, som alltid pendlar, komsig är

mer in från såmmä håll som'storbommen pekar
(litta på vindexen) störs locken så den knappåst
drår alla. Då måste man gippa eller åndra kurs så att
att vinden kommer in från rätt håll igen. I hård
vind måste kicken vara hårt ansatt annars kan båten böria att pendla. Styr man då mot pendlingen
ökår den och det känns mycket obehagligt.
På platt läns kan man även surfa på vågorna om det
går lite sjö. Det är en härlig känsla att se loggen slå
i botten (10 knop) och sedan kånna hur farten ökar

ytterligare.
Viggen år som bäst når den för spinnaker, men det
får jag skriva om en annan qång.

Gåvle resp Region Vänern.

storå serien i överlägsen stil.

)H=
xx

I vind över 6-7 m/sek når Viggen sin teoretiska maxtart, som till största delen beror på vattenlinjens.
längd. Konstruktören har giort Viggen sådan, att
hon seglar bäst och fortast vid liten krängning.
Dårför år segling i hård vind ofta en frågå om hur
mycket vind man ska spilla ur seglen för att kunna
hålla båt€n upprätt. I hård slör eller halv vind märl
ker man nackdelen med ått skota för hårt. Då blir
Viggen tung på rodret. lovgirig och mycket svår att
hålla på kurs. lvlotmedlet är att spilla vind, d v s
slåppa efter i fockskotet tills focken böriar slå in
en aning iförliket. Dessa båda årgårder år tillräckliga för att Viggen med normalgenua och ett rev
i storen ska gå perfekt i 6-7 knop i 10 m/sek.

Platt läns

i Reqion

Vi gratulerar också naturligtvis Lars Ulne med
siveränå gasten fru Ann_Marie som 1og hem
Bo Göransson

komma igång på allvår.

Vind över 6-7 m/sek
Segla båten

Vigratulerår Percy Olsson och Harald Grdde'n,

serieseqrare

Sett mot denna bakgrund har Viggen hävdat
sig bra. I Viggenserien har vi visserligen halt
yra färre starter och fyra färre rorsmän ån för
rå året - men vi har haft ller debutanter ån tidigare och iregionerna börjar kappseglåndet

och förvarar tungå saker i sittbrunnsbänkarna.
Batteri, bensintank, bensindunk, blyplätt tillsam,
mans med tre besättningsmän i sittbrunnen gör
att akterspegeln och motorn bromsar båten. Har
själv prövat vad ett propellerhus gör i 3,4 m/sek
och fann att min {art på 3,5 knop sjönk till 3 knop
när jag stoppade propellern i vattnet. Det går alltså att öka {arten med upp till 20% genom att {å
propellern ur vattnet och flytta besättningen en
bit töröver så att akterspegeln inte sjunker ner i
vattnet. Kappseglare placerar sina gEstar på lördäck i lätt vind tör att få )rslåpp)r i aktern.

Ett kapitel för
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263 Lennart Hammarström
403 Ola Wilhelmsson
483 Stelan Karlsson
800 Christer Henningstedt
834 Staffån Andersson
l'199 Lars Högberg
7001 Frank Renner
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Huddinge
tulolala
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Löddeköpinge
Västerås

Upplands Väsbv

Beckombergavägen 196
161 53 Bromma

TILL SALU
K-Viss nr'15

Fullt segelståll, toa, kompass, rostfri vatten_
tank, bomkapell, sittbrunnskapell. lvlycket
välvårdad,Iin inuti. Pris 33.000i
Börie Nordahl 016-35 51 16
K-Vigg nr 65

En ägare. Stor, fock, genua 2, stormlock, pul
pits, mantåg, värmare, sprayhood, logg, ga'
solkök, utombordare TR
solkök, utombordare Terhi 5 hk, vattentank,
täckmaterial. Pris ca 34.000r-.
Bo [4edin 08-94 74 56

Standardgenua
Näsran ny. Neil Pryde 17 mz. Pris 950i.
Gustaf Olofsson, Hagåkersgatan 28 D,

431 41 ldölndal. 031-2157 24.
Skriv, så ringer jag!
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