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Hej alla Viggar i vintermörkret!

Medlemsavgiften,

När defta skrivs håller klubbens styrelse och funk_
tionårer som bäst på med att förbereda årsmötet
Det är en hel del jobb som måste göras. Med tanke
på tidpunkten på året inkräktar jobbet dock lnte på
den egna seglingsverksamheten, och det år ju bra.
Kassören ska göra upp bokslut, sekreteraren samman
manstålla årsberättelse och andra papper, klubbmäs_
taren ordna lokal,Iörtäring och andrå festarrångemang. kappseglingskommitte'n skaffa priser, valbe'
reaninoen ta fiam kandidater inför val av nästa års
styrels; och funktionärer ow. Ni må tro att alla ar
betar hårt och oegennyttigt med klubbens bästa in_
för ögonen. Måtte nu alla som har möilighet komma
till årsmötet, så alt anstrångningarna inte blir förgä_
ves! Vi får väl se.
Just nu har jag lått besked om att ytterligare några
av våra insiövatten håller på ått bilda egna regioner.
Region Vänern har iu verkat imånga år' Region Väs_
terås ombildas till region lllälaren och de livåktiga
viggarna iSilian (se separat artikel) kommer att bil
kanske med {örstärkning från sjön
dJ ågen region
Runn. Gratulerarl Vilket dlstrikt kommer härnåst
a1t bilda egen region?

-

Utanför mitt fönster dalär snöflingorna. Nästa seg_
lingssäsonö verkar just nu ganska avlägs€n. Man Iår
väl ågna sig åt skid'och skridskoåkning så länge.
Vi kanske ses på fiärdarna?
.l985
Gott slul på
önskår

lngemar

!

Ärsmötet {aststiillde medlemsavgiften för 1986
en liten men nödvändig höining.
Ett lnbetalningskort bifogas detta nummer av

till 90i -

Viggenbladet.-

Till alla nya medlemmar:
Du som betalat in avgiften under oktober/november har redan betålat Iör 1986.

Du son har iöttevigå!
För att lättare kunha identiliera dig på siön:
ange segelmärke och segelnummer på inbetål
ningskortet. Då blir det låttare att träffas. Båtnamnet ryms tyvärr inte i matrikeln.

RECIONALT
REGION GÄVLE

Giiale
Sture Olsson
Ivlyrbackåvåndan 82. 802 38 Gåvle
026 . 19 32 52

Hanöbukten
Lars Berg
Brinkvägen

044

-

8,291 43

Kristiansrad

10 32 46

Kalmar
Karl Gerdehao
Klunkens bac-ke 3V1,393 52 Kalmar
0480 - 260 66

Miilaren
Birgitta Schmidt
Tranbär.stiqen 27
0152 - 122 19

A, 152 00 Strängnås

Siljan
Olle l\4odin
Moråkersvägen 19, 792 00 Lilora
0250 - 131 98

S:t.Anna
Ulf Karlström
Klingagaran 1,603 64 NorrköPing
o11 - 12 13 12

Vtinern
Harald Grade'n
Furuvågen 3, 542 00 Mariestad
0501 , 150 93

Till oklobert!äll
ett
samtadås Mqq€n-s keppare till
qivand€ möts. Tyvär! va! sndast en
qasl närvarands, hust!u ttlI vi99 988
östItng. Vi99 101 !€dovj.sade slutretle tävlinqa!'
sullatet av
(Inrört i vtqqenb.Iao€t 10/85).
(
Plötet di s kutErads kohmande a<tivitetB.' och vi snsdos om att anoldna en
lest ttllsammans i januali eIIår fsb!ua!i. Färstaq tilI dato och lokal
skall flam.täqqas tiII nästa möts den

28 novåmbs!.
FörsIaq om sn t!äll i rorlsams ror<a-(
1er fö!esl.oqs av Viqq 1025 Andersson.

!itblock' så
att vi kan infoDm€la vårandla om bf a
naturhamna! som vi kånner till här i
Gäv]elsgtonen och ävBn i t ex Stockholns skä!9å!d. FörsLaq lramladss
äv€n att tiII denna t!äff hyra en
1ä!o!ik vid€ofilm, eftersom sådan utrustning finns tillqän9Liq i Iokalen'
oato fö! d€nna träfl beslutas vld
Dä! finns tillqånq till

nästa möt€.
vigq 101 f!åqade med anLedning

Hälsninqa! Vigg

Västkusten
r<@
öresund
Erik Pålsund
Älggatan 248,216
040 - 16 09 73

l3

Nlalmö

101

Se dä!' ett bra tiPE fö! övliqa !eqimed

Gunnar fulalmberg
Floravågen 7 C, 437 00 Lindome
031 - 76 11 29

av

i Stockholm den 2l novembsr om lnt!ssse fanns fö! samåkning.
Tyvärr va! ds flesta förhindradB att
stäILa upp, Vi99 301 deltå! dock, och
rsdovisar sEdan våd som lörevarit.
KvälIen avslutades nred kalfe och lottutdelninq. Vi ha! köpt Loppo-lotte!'
som vi qemBnsamt skall sä]ja, Det 96r
oss ett ttllskott På 500r- till vår
klubbkassa här i Gävleleqionsn.
(
Viqgendaqen

one! att dlyqa ut kassanl
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REGION HANöBUKTEN

to!sdagen dsn 24:€

1o

t t iö r s äI ln i n gsn

Lycka ti1.r.

I

$g
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Ha

nöbuktens Viggenserie

lian€lck av YB nunrn€r 5 skul.le vi
försöka att hs en ViAgenserie i vår
Son

REGION STOCKHOLM
Oktoberträffen 23llO
Vi99€nklubben had€ denna kvälL besök
av meleololo9 Lag€ Larsson, son lovat

]ä!a oss Btt och annat som ä! brå att
vBta, on man vi.Il til!,blinga sn sto!
dsl av fritldan til]. sjös3. LagsB vädsrkurs€! omfatlar norm6.It ? 99! l
l\hus. ?oängberäkning skul-]"€ ske enLi8t
tj.mma.. llåI€t för kväI1en va. därfär
bala att ]åta oss nluktan ltte på änStockholnsmodclfen.
net, 98 oss en övslslkt 3om akuL.Iå un0fter kon-takt ned Ka!f,shamns och Chlist- d6rlätta nälmaro Etudi6! fö. den lniansxaos segelsälfskap kan Jag konststRsson€nangsvis öva!€nskoms att t.a t6era att in6en Vigg startade 1 dessa
mata skuII6 behandlåsr aakBr sotll håt
dirskt msd 5 jösäks.hetsmässt9h€tsn att
tävlinAar.
9öra, familJes€qLlngs faktorår salit liI sölvesboressealingarna ble\. det
te täktik.
Vad d€n rrlyngsta'r punktan anb€l.6ngar,
firf jande reEultat saloJnanräknat:
sjös äksrh6tsmäes ighstsn, flck vl en
1. 1160 l,ars rerg
41p (2 sesl)
gsnofiköla!a på ol.lkå 16nd- och 6j8våderrapporte! rasp prognos€.. Dst 9912. 895 Christer Jeppsson ,Op (2)
]e! båds ått !ygS_!-S på rätt fapport/
27p (2)
1. 155 lordry Jtenbring
/prognos och att kunna lglEq dan !ätt.
Vtktigt att "träna" dElta ävon undsr
2tp (1)
4. 3?6 lars Åeea
vlnte!ha.Lvå!6t! Vidals sn påp€krn ol'
5. loo8 Anders Ändersson 22p (1)
att vädrEt påv€rkas lokalt av ollkå
naturlorrnatloner' stt faktum som är
6. 1251 Leif Jobansson 15p (1)
ints nlnst därkbalt I g!änszonsn llnd
Årets seric utlystes fite sent och illte och sjö.
LitB sjöhävninqstaori flck vl- oas äv6n
så lraEträalande i tidnlngen vilket je8
tiII llvg. Tlppnj.ngsvis väckte dst En
avAörande
skä1et til-L
hoppas är dei
och annan som kanskB ]avda i den t!on'
att två ä t!6 qånge! dJupgåEnd€t för
att det btev Eå få starter.
båt€n var an tIll.äck1i9 säkelhst3yi
dälför avisera att
RedeD nu kan kan
ma!qinal nås man Lä3tå sJökortsts
djupalffro., även om d€t gick lite
nä6ta års serie konner stt innehå]]e
sjö.
saona seglln€ar sod 1 år rned eiit undan- Dtnma
- sjöfara.nas sk.åck - var naturligtviE ett qivst ämn6. Vi fick ttt
tag:Sölvesborgsnatta ersätts prelinj-nsom jåg LrppfattE! dst lika enkelt soo
ärt av lrerdiärkappseglingen t SölvesvässntIl9t tips: Iä99 ints 'rflxpunkt€!rl
fijr o!i6nterinqsn på lovartsidan av
borg.
l,ars Berg i 1360
öar, utan qå om ftöjll.gt på Iäsidan.
Dä! uppstår som lsg€I en kanske kti-vid
Sölvesborysnatta
zon med båtydIigt bättre sikt.
En valning för tåqtryck med S-N banlt
s k 5B-cyklonsr. p!o9nos€!na bIl.! ytte!st vaqs{Iiqa, och kan.tåt! sIå hslt
"eI. Ex! "s0 ca s n/g, 25-2?uc, soriqt'
kan bli: N "ulins' 5"C och !€qn.
SIuriigen prdtade vi iite om beqreppen vindsty!ka och vindhasttgh6t' hu!
reaion. 5 täv]1.9a! val-dcs ut ned 2
i Söl-vesborA, 2 i Xarlsbamn och 1 1

Fortsöttning på ndsta sida.

Fottsattning ftAn förcgnende

MARATONTABELLEN

sida.

en vlndby uppstå! och hu! vindriktningsn skiltar i sn sådantrblåsa'r.

Kontentan av dBt reson€nanqet va! ungsfär, att vtndtaktiskt kunnands oftast ha! stö!.e bstyde.Ise än båtens
mättal och b€sättninqsns trimnings6ktckIighet, när det qäller att seql.a

litta!aturtlps:
1. Ma!tin l,/lI.Ilam-0Issonr "Vädsr ttIl

Nåqra
s

Jösstl

2. Davj.d Houqhtonr n1,/ind St!at6qyrl
Bok 2 Finns andast på 6nq€tskar ä!
ganska avancslad och avsedd fö! kapps€91å16. Fö!utsättet kunskaps! enf. 1.
1

I Vigg6nbIadst 8/85 eft€rlystas
skild!inqa! f.ån andra vatten. Här
konma! nå9ra r adar från ,,t1ashaveti,.
ssgl ingsaktrvit6t€n är myck€t stor
.i d€ 7 k.Lubbar som ftnns !unt sjön.
VarjE klubb anordna! varstn ssgling

fyra översta ä! fortfarande
aktiva kappseglare. Två nya namn
ha! trångt in på fistan och av
de 25 har 10 ställt upp i år.ets
serie.
De

undå! sonmaren. Båtbås tåndEt är
myckåt varieland€. Fö!utoln 5 Vi99ä!

CaIle Carlsson har genom f.Litigt och fråmgångsrikt seglande
i år passerat Ingrar Lindgren,
men Ingmar är fortfarande aktiv och gick bta i slutet på
sässongen så Ca1le får passa
sig.
Poångberåkning: 10 poång för
varje start plus bonus ?-5-3

103

för de tre främsta placeringarna. Årsuppgiften anger antaIet aktiva kappsegl ings säs sonqer

Januariträff 22ll
Segling i Mrt vöder

Nr

1

Biörn Toll€r2, kånd seglingsinst;uktör, Fåstnet
Race-s€glåre m m, berättar om hur man förbereder och genomför segling i håft våder - sådant

2
3

hårt våder som viggens€glare kan tänkas hamna
i inom och utom skärgården.

Vi vet sedan tidigåre trälf att Björn är mycket
engag€rande

RAPPORT FRÅN SILJAN

Tabellen ange! s tällningen
efter 1985 års serier. De 25
främsta har tagits med.

att lyssna till. Kom till träffen

-

du blir stormförtjusr.
Tid: Onsdagen den 22 januari klockan '19.00.
Lokal: Medborgarhuset, Sal 302.
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1995 ÄRS sEGLrNcaR

€!s!srg-gcp- 15/6, ca I sjdmtl,
vind,2l sta!tand€.
1. Vi99 1'119 l4odtn
3. n 1202 CIad
6,. ! 1219 sundln

156

.13

NllEson

543 Bersg!€n
592 lundberq

93

.

finns bl a I 31, lilaxi 7?, H-bitat,
V€9å, Tu!k!ys6a.e, D!aka!, ytäLai 22,
Naptunk!yssa!€, stanley r9, f, 1?
m fl. Allt som al_It ca 50 kölbåra!
av som syn€s myck€t va.teranda staq.
AlIa segllnga! seg.Las nåd Lysbe!äkninq. Att v199en 6tår slg gott r
konku!!sns€n msd and.a båta! frBm9år 6v.esultatet 6v sonmarens se9lingar. Va!js år i fåbrus!t tråffas
alla kö1båtsEgiare m bssättninqs! på
llorapa!k€n lör stt prata båt, äta 6n
3up6, dansa och ko!a år6ts ktilbåt.
Vi kån kanske åtsrkomma msd ett rsportags f!ån dsl åvånEmanqåt på vårsvao

,o/5, 9 sjöhtt, vind 4-5

1? sta!tande,
5, V 199 '11J9 tlodin
8c n 1202 EIad
824 Forsströ't
'I 219 Sundln

1ll?, ca 60 sJömtI,
'10, 18 startande.
Vinnar€: an l4axi 77
l. Vigq 12l9 sundtn
6. "
9. "

l9 l4odln
12D2 EIad
11

lyckalrinsen Leksand 20h, 1D sJijmil., vind 8-10,25 staltand6.
1. Vi99 564 Forsst!önl
2, " 1202 CLad
t. " 1119 lllodln
4. " 1 219 Sundin
ö14 r orssttom

3va9 vind 1-1, 20 startrnd..

r sn J 1?
2, Vigq 1119 Modln
4. " 1219 Sundln

Vinnåra

1202 6Iad

824 Fo!Bst!öt
f'Hafsrf
So.l.lårö
l/A, lZ sJann,
F!isk vlnd 1E-14, Zt stattand€.

1.

V-tq9

664 Fo!ssttöD
12O2 GIdd

10. "
14sd

824 Fo.s€t!öm

11J9 Modin
'1219 Sundin

saqlaDhä1sntn9

Vl99 664 Fol6ströln

xxxxl.r
Vi tackar mjukåst tö! det trevtlgs
llvstsckn€t, och hoppas på eftarlöI ja!s:
Rad
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Budget och medlemsavgifter 1985

Skulder
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15 000.-
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r

921.65
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69t.5t
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I 7I2.t5
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Intäkter
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)
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StyrelEen fijr Vigqenkl.ubtren fär' h:irllrerd dvq,! föl.jäncler ver-ksårrrhelsb€r-ättelse fiir- tide)r l934-ll-ö1--1985-10-31,

Viggendagen I 984 med årsmötesförhandlingar

bijrjåde tråditiclnsenLigt i
[er vid Va tha t l.åvåse)r i stockho In.
Först på pr-09rållloet, so,n.stårtåd€ kl 13.00, stod soo vanligt
ärs.lldtesfijrhdndlilrgar-r1å. Efter eh påus för kåffe fötjde ett
uppska t ta t I ör'edrag av hede)-5 ledaltro+en llår-å Ld A :son Mobel'9,
.son berättåde oo hur oell råvi9er"åde i Eår [å tider. Därefter
fötjde en vi5ning dv bitdspetet 'Vigsenklubben - eD preselttå_
tion i ord och bitd' sårrrt söl't åvsl.ulnitrg fick vi se biLder
f rålr åreir tvä eskådr_år_.
RepreseDtaDter från regionerne deltog i Viggendagen.
viggendåEer'r åvsLutadps kt 19.0ö - 0l .00 nred rrriddå9 och da!1s
fijr ca 50 per.Eoner på [Jlvsul1då Vårdshus. LJnder kvälLen hölls
et+ föredrag åv Per Frohått orn Viqgerls titIkomst sånlt för"_
r-ät t.rdes Fr i sutde ln inq fdr V i 9!,enser ien och K la5srnåsterskaVi99elldd9e1i cler ?4 november- 1984
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{0 pr-otokolLfördå
3l oktober hår
1r\9€r år l-iid9re11 vcirk.lt -roli kLubbor.dförånd€ p,9.å. Staffån
Söderhä L ls u t I å!:dsv is te lse.
[Jnder ver-kEaftrhetsåret hår slyIeIse]1 hättit
sårdoåntråde11. ljnder per-icrdelr l3 ,rrårs tiLt
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når vål_ vid verksåohetsäret5 sLut 568 mot före-

75.

ED c'flerlysriDq åv vi99el1ågare, soo ej ;ilrru ir- kLubbr'redl€,,r,rnår,
hår kostnåd.sfritt varil infijrd i rråerå bättidniDgår-.

ikol.rr häf di$tribuerdts til. l. kLuhbers rie,d Lerrloå1- ullder
juni r,råiråd li.!nt titt nyå nedIeon]år i saoballcl red r,r{:d leri.skåp..1 s +Fr: kn.1r'd€, i'i:itr_
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Viggenshopen

ytterligare ett verksamhetsår avslutas
på traditionsenligt sått den 23 november, d v s Vig_
gendagen. Nylt för i år var dock att tidsschemat
komprimerats genom att pausen mellan mötesförhandlingar och fest tagits bort. Således böriade del
hela kl 16.30, i föreningslokalen Pumpan vid Får_
Så kunde då

_{ ;iv(:rn "l-lålldtiek l,öi l(-vicJ9" i kLuhl:roilrl
Frår1 octi .i.,!d iår.fir
vÄr usilr t i h.!lrt - llr i! 40 kr o11{:Jr "

Eskadersegling

(

'Ire asl ndr år lrå' rr r'1,19c*r'tL.
St Anlrå.-eskilclel_11, eonr vår',:rcle i l0 dagar', l;årilirdF l:l tråtdr
och besdkte bl..å. (åtv,'k;!r", l.,il. lå "SventU, Ilår'st(in;r och
l-ål'|qjho l..nFr. E:skåder' ledåie v.1f Thc]r,rån 0 [o l's5lJ11.
klrappt I v+r{::kor lån9,1 Got Lan{Jseikådert1 5€nti.rdle 3 hst,rr
tin rurlclåclers rrr,:)tsoLs crch iårrd$ti9fiirrg iikt+dcle hl.^.r' i Visbv,
KLirltehå(,rr1, nur9livik, Värrdbur.l a{:h Fåriisuncl"
I n i t i å t i v t å 9 .r r- e til. l. denrlå ask,åder" vår [år l..-fi lo{ Cår Lsson.
Då11

(

"

vår

l,'olF i

L"14,

F'r

0/y'r-.-'tno,*
'rlrir r! ill0':lii.rr,
Ett utsnitt

16

t/a-

ur folkhavel pd fusmötet-

Sö_

iust lot'

Kappseglingskommatte'n har värvat lyra nva tävlingslystna: Bojan Hjalmar, Leif Persson. Nlats
Sylve'n och Kurt Wållin. De tar upp de fallna seglen efter Bo Göransson, Carl-Olof Carlsson, Johan
Ponte'n och Per-Otto Walter.
Bevisorerna tår också nva taq, och hälsar C-O Carlsson och P O Walter, som efterträder )Charli€) Ahl:
borq och Bo Hjertstrand.

Slutligen går Hans Thorell och C'O Carlsson in ivalberedningen efter Lars Berg och Solveig Olofsson.

Det vdwlda Wisbodet.

19S5

4*t^-

lunt^o/rAA

till ny klubbordiörande efler Staifan

Nye orilföranden Bo Göransson har
tagit klubban av Ingemat Lindgrcn.

no.jå11 l"lj a Lriår' .

Styr-elsen den 1 rlove'r1ber'

,on valdes

derhäll, som p g a förlängd utlandsvistelse inte kan
åta sig uppdraget. Med sig i stvrelsen får Bo tre nya
medlemmai Jan Johnsson, Paulo Gandra och Leif

YtterskSrgår_cliesk,rderr'r riårir[åLle 1:: båtår', .ltori undc?]_ l0 då{iil'
b1...1, be5ökte F(bdl.öqå-StBr$k;ir', Noi"rFådå, Fl-ecll..rInå, l..il. l.,r
och Stora Nåsl'å, Sven k.r HöqiärIlå , Ärrqskär_ och Il ibr_ kskär "
E:skåder Ledar€

gargårdstorget på Söder i Stockholm. Vice ordf
'qgemar Lindgren hälsade välkommqn, inte minst
.red adress lill de tre ditresta reqionombuden Sture
Olsson, Lars Berg och Olle Modin. Den sistnåmnde
primus motor för nyetablerade regionen Siljan
Nlötesförhåndlingarna qick som på räls Verksam_
hetsberättelse, redovisning och revision visade att
Viggenklubben är {ortsatt stabil, och avgående sty_
?lse beviljades naturligtvis anwarsfrihet. Bo Görans_

itersson. 8o går också in som sammankallande i
klassnämnden elter Karl Erik Ahlborg, som åtmins'
tone 1v upphört att vara båtägare.
Tekniska kommitte'n utökas med lvå personer ge_
nom att Jan Hammarström och Kjell Nyle'n tilltrå_
der, medan Bengt-Olov Ekström avgår.

4

f:'

u1.,.

JL-.',."a.

i11n l{u/ r,r{::rh

€r .r,'

"2,--

.*",**s#r.
Ingemat Lindgten kdq fötha dlingatna med
Frcdd, Geuken som bisittarc.

De avgående styrclseledamötena Hans Thorcll,
Bojan Hjalmar och Ctrl-Olof Carlsson artackas.

Regionsefiesegaren i Gövle Stwe Olsson (sland-in
sonen Percy). i Sto.kholm La$ Ulne och i
Hanöbukten Ldrs Bery.

ld

17

\\\\
De tre åvgående styrelsemedlemmarnå Bojan Hjal-

inar, Hans Thorell och C-O Carlsson tackades

lör

förtjänstfulla insatser med vårma applåder och varsin liten keramik'vigg.
Ärsmötet accepterade styrelsens förslag om höjning
av medlemsavgiften för'l986 till 90i. och åven budgick i genom.
_g€tf örslaget
iöreslagen stadgeändrins lse VB n!Jol godkändes
eftdi mårginell iutsning. Den väseniligaste ändringen
återfanns i sudgarnas 5 11 : Bäkenskapsåret löper nu
från 1 oktober till 30 september.

Efter åvrlutade mötesförhandlingår och en uppiggande kaffepaus var det dags för kvällens sällsamma mellånspel: Håns Sundberg talade över ämnet )Stockholms skärgård: Fritidsparadis och hembygd, som år
till för alla). Hans. som själv är född; uppvuxen och

fortfårande bosått i skärg6rden. har i åtta år varit ordförande i SIKO, en intresse- och samarbetsorganisation för den bofasta befolkningen iskårqården från

Årcts segrare

i

månqa.

b{

Hans åvslutade sin framställning med att låsa en
rättelse av Albert Engström, och bevisade därvid
att han också behårskar den typiska skärgårdsdiålek-

ten,

Vi tackade med hiärtliga applåder och en keramik'vigg av det större formatet, som ett minne Irån Viggenklubben. Det var f ö premiär för denna typ av /
gåva, som är tänkt att bli tradition när vi vill viså rl
låstäEd;JöredrågfrålEre vår uppskattning på ett trevligt så1t.
Harald i 1103

Viggenserien och KM: Lars Ulne,

meil gastfru Anne-Ma

e.

Tvåtah Ca -Otof Cafuson mottat piset i utilel4re
Brita Geukens famn.

18

Torö rill Arholma. Engagemanget var inte att la mis_
te på, och vi fick en mycket livlullskildring av hur
skår9årdsbefolkningens livsbetingelser vårit i forna
dagar, och hur de iörändrats för de ca 7.000 rapprå
som idag har har sinhuvudsakliga {örsörining dår
ute. Framtiden ter sig uppenbarligen oviss, även om
fantasin vad gäller nya födkrokar inte har sinat för

Viggendagens gdstförc\ösare Hans Sundb ery.

Efter denna andliga spis vidtog den lekamliga på
sält att vi gick ombord på )klubbens fartyg Vig'

så

gen Lino, dår DkapteneD {Iöreträdesvis styrelsen,
i kallelsen så riktigt beskriven som Dsöta värdinnor
och stiliga kavaljerent iålkomnade sina besättning
ar med en drink. Under middagen lörvandlades
kaptenerna till servitörer och _triser, som forslade
fram bordets läckerheter: skinka, melon, Beuf
lougogne, sallad, ris, vin, kaffe och kaka.
Klubbmästaren Hans Thorell hade dessutom, för
att hållå medlemmarnas kostnader nere, stådslat
å galärslavar ldotter och son). Stämningen var

fin.
Prisutdelningen {ör sommarens KVI och viggens+

rier förrättades. Prisutdelare var Brita Geuken
från kappseglingskommitte'n. I år medalierades
även två förtiånstfulla qastar, nämligen Anne_
-Marie Ulne och Birgit Åhslund.

till utmärkt, levande musik och
klubbmästarens lilla självkostnådsbar rönte upp'
skåttning,
Vid midnatt tog vi paus för ått titta på läckra
bilder från två av sommarens eskadrari S:t Anna
och Gotland. Därefter fortsatte dansen en god
stund till. Ovisst är iskrivande stund när Iamil'
ien Thorell hade baxåt in allt oorslin isinå bilar
och sett tillatt lokalen låmnades I ursprungligt
Viking i971
skick.

Så föll'de dans

IE

sIIIK(

A@IE RR AIPP@IR

b!ädo! qJo.des loss' och 6skaderdal-

tr

tagarna spreds på }and och vatten f6!
soI och bad. talle filmade €skadBrns

UTSKÄRGÅRDEN
t617
juli' RödIöga-Storskär.
Vis.te \i att djävuIen hade -att -arken efte. sina tänder i vasstråna?
EIlsr att det linns €n blomma, som
har ett så dramatiskt namn som BIodnäva? Dsn sBr lika uskuldsfull Lrt som
l,lidsonmarblotrster, ocn för 6n så
okunnlg botanist som jag var det samma btomma - msn icke. Detta och massor
av annat lick vi låia oss på en nyltig
p!orir6nad upp tiII öns höqsta "knuvrr'
genom stl landskap 6om påminds om både
fjä11€n och afrtkans k diunqet.
på kvällsn ordnade RoIand i' 1349 Ftida
följdrLktLqt en la<' 6ät vi Fick spä
eå 1ärdomarna qenom att hitta på orika
ssk€r n€d €n givsn begynn€lssbokstav.
tn ds1 d€ltaqare had€ vissa bristande
kunskaper' visBde..det siq' då d€ 5tavade England med A' bI a.
Inn€n denna eskad€! är slut tror jag
alt vl atla kan något on blommor'
fåglar och kanske t o m om seqlinql

Ti s daq 16

K-V

Ps

iggen
s o.L

245

6n skanl

Dg

t717
0nsdaq 1? juli.

lst

Daqen bö!jade qråmumed svaga, växlande vindar. Sl"lHI

Iovade .sqn flam på dagen, och fick
för en gånqs sku]I !ätt i s1n proqnos'

pikina skulle tiII handslsboden på
Rödlöqa för att köpa kotv ti]l kvälIBns eskaderlsst. Då vi tidiqa!€ ald!iq angjort RödIö9a från öster' skulle
dBt bli en intressant tu!. Fo!tunå
hän9de med' fö! Bi!qit och Calla behövdB lörnya Pörråd€n' och de viIIe
också nå en telefon.
Inlart6n till Rödlijga var smal' men
utprickad msd två .öda bojar. Vi handIade lörst i den nyrenov€rade och vä]skötta butiken' och toq sedän €n titer ceqnväder"F-o.renad i byn inaaa vi
kastads loss. Färden qick stora leden
d v s rakl mot no!! innan ku!sen 1ades aoL \orrPaoa. I rddion 'ic' vl
veta att eskadern 1å9 förtöjd vid Högh,,r cn. så .lit stvrde vi.
Reqnet gjorde att 9!illlesten rick

skj!tas tiIl nästa da9. På kväIIen när
reqn€t uppnört ":ck AnnHarLe och jag
Iåna en JoIIe av RoIl i 820. Vi rodde
elt va!v krinq den vackra ön och njöt
av lväIIens sLj.llhet. Seddr dracl. vi,
kaP'e på bergeL med dP övriqå, och I
deltoq i €skaderns vanliqa p!oglam
med Daqens Blomma, Dagens (nop' Da9€ns
Få9eI, sånq och 1€kar. Sådant är t!evIi9t.

första h'r9 9 o rm.
på kväI]€n blev det så äntligen eskadB!iest. Tänk att falukorv kan smaka
så qottl: I Kvä-llens tävling' som ano!dnadss av Jonas och p€!nilIa' qick
,t på atL q!upPVis sarLa naturfö!e_
måI vals begynnale 6bokstäv6! bildad€
oldet FREDLARNA. sedan vidloq allsånq
och unde!hållning. KväI1ens soIoa.tist va! rlijjtekviltb!isten CamiIla
med d€t levande notstä11€t Gö!an. Som
o€1öning fick hon veilja något u!
Eojans prispås€. Iftsr den hittilfs
finast6 daqsn På eskadBrn krijP vi
nöjda till kojs aIIa fyla På
Vlgq

646

(

t8t7

t917
Fredaq '19 juli.

Torsdaq 18 juLi. Vid skepparmötet

diskute!ades flöjligheten att i daq
ta oss ut ti11 Svenskå Hö9a!na. Som
delmåI och lunchk!ok bestämdes Utfredlarna. Vi utsågs till daqens I€-

dalbåt i vår qrupp.

787

Medan de andra

9!uppa!na gick V om RödI6qa-5to!skä!, valde vi att smyqa målIan Rödlciqa-Stors<är och 8rännskdr och vidare söde!ut' vilket gav oss t!åntng
i finnavigerinq mel1an grynnorna. SoIsn stråIade, och den måltIiga SVvinden gav os6 en anqsntu seqlinq
1änqs d€n qahla Iotsf,eden genom In-

r!edlarna. Vid ett-tiden förtöide vi

mot Li.Lla Vånskärs norra strand. på
andrä sidan fladen 1åq sto!a Vånskär
med sin.ad av pittoleska små !öda
fis kes tugor 1änqs st!anden. Efter
lunch bsslutads eskade!n sia fö! att
stanna på d6nna sköna plats. SurFino'

1

KI 06.00 ringsr väckarklockan Iit€ fö!synt, Klockan stäLls
fram 6n halvtlmm€ och man somnar

om.

Nästa !ln9ning. l"lan tittar ut. Vack€rt
vädsr. Ska man 9å upp? Ingen annan äl
uppa. l4ytsn om mor0onpigqa seqlals kan
man avliva, En halvtlmma tilL' tack'

och klbckan ställs lram en qånq ttl1.
Nästa 9ån9 g€s inqen paldon. Den Iilla
ojävuIsn son kaIIas €ns bättre jaq
börja! bti påt!ånqånde. på med badbyxorna och plums I vattnet - man måste

ju vakna. XaItt som l?. Thanks haavsn
lör badst€sen vi monte!ad6 fijlra årst.
D€n hJälpe! en att komma UPP fort.
t(tockan å! A?.00 och dBt å! foltlarands Iuqnt bland båtarna. S30:an msd
tlats och Inqma. har återkonmit undsr

Nä! vallnel är avlorkat och kaffst på-

6att börjar ävan besätlninqen på Tvärviggen åtl lånqsamt !öra på sig. Dst
enda som hjä1p6r mot mo!gont!ötth€t ä!
Skepparmötot kl 09.20 bö!ja! €om vanIiqt msd viss rörd!öjntng. Här På

F!edlarna finns det toafBlt' och

att använda.
i stan och tittat

måste man passä på
som

varit

hemma

den
Plats

På

TV:s fEmdyqnsprognos ( och Dynastin?)

kan rapportera att nan lö!vänta. stq

omväx1andå vacke!t väder och regn'
vad man nu mena. mBd det? Skull€ ints

Skeppamote pa Lill.1 Yanskåt

rsqnväder kunna va!a vackårt?
Eltersoln vtnden idaq är re.IativN hå'd
avskrlvs dB ursplunqliqa ptanerna på

att qå till Sv€nska Hö94!na. aIt€.nativBt sto!a Nassa accspts!as av oaJoriteten. Ligqedaqslantaste!na lår gg
s iq.
SeqIinqBn tiII Stora Nsssa bl1r myckst
anqenäm - ha.tv vind och.Iaqom sta!k.
Det 9å! undan. som vanlig! hat en utbrylarqrupp iagit sin €9sn väq' och
dBt bli! två q!uppsr. Infartsn ttI1
stora Nassa är blåsiq. Vår IilIa 5-hästa!s Yamaha o.kar nätt och Jämnt
dra båtan P!amåt, Salntldlqt är d€tta
tur, F8! dat 1i9går någla !ömska g.und
i tnfa!tån, och ds syns i.ntå I motlJusst. Vår fö!t!upp har !edan Ioka1l3orat €n 1änpliq änk6!pIats vid no!dänden åv Gubben. llan få! för €n 9ån9€
skull mat på ansrändig ttd. DEt anbafalLs åtelsamllng k1 16. Då ska d6t
Besättninqarna I B!1one och Luns€n
(ae tva pzarorna) ha! arr6n9€rat daq€ns 1ek, som ä! en famkamp för lag.

Laqsn haD tävlinqslsdntngan sjål'v ta-

qlt ut. Dat är sn kul och omväxlsndå
fsmkamp, Ann-l]ar1€ Ulnå stå! 16! daqsns preslation når hon halkål ut t
vattnst och Iyckas hämta ce 4 dl våtten I en plagtpåsg. Dat ä! ock3å anst!än9and6. En ed€låIdårs pBrson 6ta
Iigga fl.åsands på mark€n €ft6. .n
mtnuts rephoppninq.
KväIIBns kultor inmundiqas vld

dån

naturliqa amfitsatarn. UpprEdads på
en lånq stenbänk få! eskadsDdslt!qa!na ta d6I av Ilts skårgå.dshlstorta
och "grunda" fåg€1kunskap€! av he!!_
skap€t Hjalmar i Hulda. Avslutnlnqsvtg
prisutdelntnq för fsnkamp€nr och sBdan
vädsr!appo!t va!Blt6. afla kan sova
9ott.
cun, RoIf och Hans i TvÄRVIccElt

20l7
Lördag 20 juli. Efte! en blåsiq natt
vaknar vi upp mBd solen. Skappalmötå

avhålls i vanlig oldninq msd bI a
förhandIinga. om va!t lärdsn skulls
qå. Vtndan sydostlig. l4åL€t blir Sv
Hö9arna. €fter en b€hagllq r6sa på
ca 10 sjömi] var vi framm€, Hamnen på
sv Höqalna har myckat att ge d€n natu!- och hisloriei.ntr6sserad€ båsökar6n. ttt besök i fyren va. stt int!€ssant inslaq. Vidar€ linns det en
klocks tapel m€d tt1lhörande p!6dikstoI
i sten. Labyrtnlen och 6n jätteqryta
21

20

(Jättegubbens Byxor ) vars
110 cm. På kväIlen var det
saml ing vid l.af Fekorqen.
Viqq 1149 Frida

juli, Än9sxä!. ilär vi vakvar det en soliq norgon. Väder]€ksrapporten Iovade vindar l.ån 5V'
ts-12 n/s.
Vid skeppa!mötel lyckte alla' atl vi
skulle ha liqgedaq och njuta av ti11varon. 8årn6n simnåde och Lekte med
sLrrfinqbrädo!' somliga solade si9. På
förmiddagen qick Lamalo och pikina Lrt'
För atl segIa ti.ll Lyqna-skär9å!den.
t4åndag 22

nade

Hu.Lda med

Srenska Högarna

2t17
50noaq

zr lurr, sveneka

Fiogarna,

Det har !egnat kraftiqt under natten.
vinden ha! vridtt mot !S0 J-6 m/sek.
Väd€rrappo!tsn sä9er omstag tilI väsl
och uppklarnandB. S keppa!mötet be-

att Gölan kollar väds! för
avfä!d k} 10.J0. Någon hade hö!t att
dimbankar va! på väq, men efter telsfonsamtal med Eerqa så var allt 0K.
Det bll! revad stor och l-itBt förs69eI. Sjön är skvaLpig på Höqfjärden
oot Utfledst. Några klyssben bIi! det
lnnan Trutkobbarna nås. Ssdan är det
mysiq seqllnq ti]l Ängskär och en fin
vtk på nolrsidan. på kväIlen kaffe på
be.9et i solnsdqånqen. Lekar, prat om
låqlar, blommoF och fiske, Lars Ulne
b erättar om pe jlkompass,
stämmBr

2217

Ängsl.rir

22

1

'101

Bojan och Vj,kinq seqlade ut

rör att utforska ln-F!ede]. Vid 15.10tidån passe!ade en Itt€n reqnskui övsr
I
lunsens oesåttninq bjöd på nylångad !
torsk, och den smakade väldiqt 90tt.
somliqa stekte pIättar på stDrmkök
uppe på be!9et.
TiIl kvä1.Ien samlades vi på bsrqet n€d
kalfekorqar. Bojan 1äsre om en smuqqI inqsF,i storid på Husarö och om smug(
.tinqsleder Eo- 9ic- vta Angskär' 5oni
Daqens Fåqel hade Vikinq valt svalor'
Lars 9ic< iq€no. deras naviqerinqsövning li.Il Lygna, LEkar hade alla äqnat
sig åt redan på dagen' så inqen orkäd€
msd ner av den varan.
Änqskärs natur var sköön, och so.Inedqånqen var underbs!t vacke!. Alla kände si9 trötta elter liqq€daq€n.
Vi99

,,Nat t t!id6n," ja: se, det blev sn
historia lör siq. "0!d och bild öve!
till Eri one " soF det sku1le h€tat på

6286

juli. ViIken nattl (L 0l.l0
mo!, efter att ha sprunqit
upp och ner som en jo-jo. Vi99 HuIda
har no9 aldrig levt så la!1i9t som
denna natt. Enrrjättehand" -Lyft6 hen0nsdag 24

somnade

na mot be!gvä9qen, och slänqde hsnnB
s€dan akterut. Kl 06.10 väcktes mor,
då hade Briones ena förtanp gått av.
Eestämd€s att vi snabbt skul-le ses-Ia

Ramsmolaön för att där sova
vidare och invänta resten av eskadarn.
Ja, snabbt qick detl t4sd 1l sekundmster och uindsurlinqb!ädan snu!!ändB
rJnl 6om sn visp rorsade Erions iväq
med I knops fart. Göran såq något
blsk ut når vi väl kastadE ankare I
den första viken vid flamsmoraön.
VANNING FöR DENNA VIK I OtIsvligaT€
ränniskor får ran l6La efte!. Cd!an
lörsökte rörklara att vi sökt niidhamn

över till

2317
ri,sdag 23 juli.

2417

SS0

måtllig ti11 svag
3jö!kskä!

vj.nd när vi i da9 g-ick tilI

via Kallskä! (Älqha!kobbarna), Sto!a
och LilIa llassa. Vid St !\assa Ietade
vi oss ner m€.tLan 5t Eonden och 8€ckskåret lör ått småninqon komma ut V
om Kurhel.skär. r'Skjo!tann var på sitt
sportiqa humör och nobbade moto!n, 3å
oet olev Lå!å slaq i niqra åv de smi
.laste oaseåqerna. flen siolthetar hal
ju sitt p!is.
På L Nassa qick vi in i den lilla
hamnen på 5p!ickopp, där vi t o m
flick brygqförtöjning. Lunch, sedvanliql utsiktsbåsök på "knuv€ni, snabbkoII åv de s.å flslestugorna och sej
ivås iqeo. -iII natcen haoe nordliql
vind lörutspåtts, va!rör vi våldå
natthamn på Väste!skärsts sydsida, i
den största viken, Dä! lå9 en hel del
båtar röre oss, bl a en "jeppe" som
var hysteriskt rådd att nå9on skulle
komda i nälheteo av hans ankaltamp.
0€t var ett evigt gapande on detta
innan nattfriden kunde sänka s-ig.

öch båhövde sova nå9!a timmar. Trots
det skr€k de att v1 1åg på p!ivat

vattsn och ld!störde dsras uts.ikt.
Vad cöran sa då - lörutom att han upplyste d€m om att två människor dött
den natt€n p q a hårt väds! - passar
sig lnte i skrilt, Vi qav oss av efter
två timmar 16! moto! för atl ansluta
oss tilI cesten av eskad€rn, När vi
9ått ca en halvtimme i 5i1Iösundet
upptäckBr vi en Zodiakjolle som 1i9-

9e! och driver vld st!andkanten. Vi
bestämmer oss Fö! att bärga dsn. Dags
lö! nästå äv€nty!l B.lons kan inte 9å
mot jollsn p q a blåst och glund. Plo!
lå! e! chans att hoppa iLand, !o JoIl€n tl1l Brions' fästa en tåmp ttll
henne, och sedan k1åttra upp tilI
"node!fartyqet". Trort Bll6r sl' mo!
klarads det. sedan kom nästa problem,
vad skul.I€ vi qö!a m6d jollen? Skall
vi lämna dsn tiIl polisen t llöja'
(frnns dst överhuvudtaget nå9on polis
i ]v1öja?) e]le! ska.ll vi ta d6n nsd oss
(vä!re bromskloss rtnns no9 inte).
cöran lar 6n chans och qör €tt "atlmånt an.opr' övs! kanal 16. sB, €n
ijv€rlyckliq pappa sva.ar på dl.råkten.
Eestäms att vl skall läqqa oss på
svaj och.invänta d€n ',./inga 87 som tappat joIIBn. Efter 45 hinutår dyksr hon

upp. Då komms! nästa sjömanöv€rl Göran
ro! öve!, och los 6edån tl.llbaka tiIl
8!iofle, måd bä!qa!b6lönln9 - 2 vlnflasko! inköpta på ÅIand. Fö! att göra
ån 1ån9 historta kort, så var det 6ri

Lyckrig ramil.j som hsde fått
sin jol-Ie ltllbakå.
lled regn€t fo!lfa.anda st!ilande lort6att6 Brtone för moto! mot vindån till
Norra lvlöja, och s6dan lö. €åg€1 ko!sande HJsaröledBn ti11 Träskö-storö'
där eskadErn + cha!]ie (måd det €PterIängtade qri.Ilköttst) Iå9 fö!ankrad€.
Trots rBgn i vin9las6t' och rr!6qnså3'l
till kött€t, var det nog d€t bästa vt
ätit på län9s. Framför aIIt: båtarna
lå9 stirta, lnt€ som anko! i etl stormfy.l.It badka!. Eojan och Vikinq ävtackadBs varmt fö! En ro1i9, fantastfull
och vä] upplaqd åskad6r. Att ssgla i
ytterskä!qården är månqa 9ån9er tuflt
och spännande, men myck6t har vi sett
!_yg!gq

XväIIBn och natten slutade vi tlllsanl-

mans med KaIIB och

8ilgit und6! Lun-

sens sittbrunnskapell. Källes hante-

ling av sin ntrombon' ä! helt ot!oliq. D€n måste både ses och hö!as.
Försö^ vi.l nästå eskade!: Skrattmusksl.n är något öm dagen efter.
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NYA MEDLEMMAR
7

Leif Svanteson

632- Johan Lindblad

1371 Veiio Lilia
Vdlkam

a

till

-

Glanshammar
Karlskoga
Karlskoqa
Enhörna
Storvreta
Sundbyberg

501 lngvar GustaJsson
610 Andreas Baczkowski
621 Anders Kjällstiöm
Visgenklubben!

KöP KLUBBENS VAROR
Fö.månlig försäkring
(Ring kontaktman Bo Johansson, 08-115615)
Tekniska tips:....... komplett 80:-/ / 4lr- per st
Klubbvimöel
.......60i
Handbok A-Viggen, Per Brohål1 ............... 40:K.Viggen,
Erohall
Handbok
Per
.,............ 40:Klubbnål .........-........................................ 25:'
Broderat jackmärke ..-.....--............-....... 20:'
Vi99enritningar,.,.......,.............,...... per st 20i
Klubbdekeler )Se-glå-u1...n ........................ 1 5rStrykmärken ..................
5:-

Klassregler

Enklast är det om du sätter in beloppet 16r
önskåde varor på klubbens pg 40 73 05-2 och
ånger namn, adress och båtnummer samt vilka

'o

Beckombergavägen 196
161 53 Eromma

H\\

TILL SALU
K-Vigg nr 155
Volvo inombordare, dubbla batterier, spoltoa,
PB'radio, radio plus band m m. Nytt'83: dynor,
sprayhood och bomkapell. Pris 37.000!. Ev fi-

Tommy Stenbring 0451-217 86 {kväll).
A-Vigg nr 446
4 förs€gel, spinnaker, ny stor, ny motor lvlariner
(30 gångtimmar), siltbrunnskapell, lolle (Yåk I ),
pallning, räckning. Pris 41.000: .
Nils Gustav Nilsson 08-766 35 98 (säkrasr kl
21-22) samt 69 60 55.
A-Vigg nr 1105 (1975)
4 hk Mercury, sumlog, toalett, akterpulpit, spin
naker, vinterkapell, båtvagn med vagqa samt div.
annan utiustning. Pris 43.000i
Eersman 0500-370 56.

ÖNSIr-.4S KÖPA
Spinnaker med utrustning och stormfock,lill min
A'Vigg 1108 Celicia.
Leon Schulz 031-16 01 86 eller 0523-608 86.

I t'ro

lör lritid oclt sjöliv

Vi har det mesta
för båt och besättning
Birger Jarlsgatan 9
Tel. 08

