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Hej alla Vissen.vännerl
Det här skravs på ca 11.000 m höjd över en
vintrig Nordatlant på våg hem från der soliga
Californien. Så småningom kommer kanske en
råpport trån San Francisco där jag kommer att
jobbå några månader framöver.
Så nu får budskapet bli: Ge ert stöd till de
som är kvar i styrelsen, med v ord{ lngemar
i spetsen. Han axlar den måntel som jag
knappt hann överta trån Lasse Ulne.
Du vet vål an klubben är våldigt beroende av
att vi inte tappar i medlemsanråll
Ett tips: Kolla i lokalbladet eller på klubben
när en Vigg skå sälias, slå en signal till den
gamle äqaren och be honom lämna med en
klubbroschyr till den nye ägaren. Sekreterdren
har material, liksom kretsohbuden. Båsta argumentet år förstås vår förnåmliga och billiga
försäkring. 8elöniog till fråmstående medlems

SKEPP OHOJ

!

Vilken vinter!
Ätminstone hår iMellan-Sverige har snön bara
vräkt ner under den senaste månaden med åt
följande, ndstån daglig, snöskotrning. Der år ju
glådiand€ med en riktig snövinter, men den krä,
ver litet extra insatser,
Ett gott rådr Åk ut till båten och befria den
frän dess vira barlast. Ett bra sått är att krypa
in under presenningen och knuffa ner snön fiån
insidan.

F.ö. år det en bra årstid att planera sommar€ns
seglatser. Varför inre lolia med på naqon av es.
kadrdrna som beskrivs på sidornd 6 och 7.

>l

Tills dagsmejan börjår ra på vinterisårna önskar iag er: Have a nice Winterl
Ståffan

Redaktion
Håråld Akselsson, Hasselgaten
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Viggentråiff 20/3
Vi får trimnings- och utrustningstips av

klass_

mästare Johan Ponte'n.
Viggenserien 1985 med regelnyheter .presenta
tion av en satsning på bredden.
Vi niuter av den utmårkta filmen om
Ameiica Cup 1983, med svenskt tal

Obs! Ny loksl:

Storkvrkoskolan (Aulan)
Svart;ansatan 20 i Gamla Stan. Klockan

19

@@@
..,. det v.t Du v,'il- !ad dct sti! l5r?
intc? 'r5vens:<a ln1L5'apet För !iddninq aa 5 :erpsbrutne" ellor <orla.e
'
'i a jör idrn in !ss å1Is L<apct'r, in iddell
l 'q F_.i: ' rilu'ion,
a1by9!da raid-lninq.bita! placerade
runt.vens<a i:!5tenJ i lrincrn' !ätt.r.
och irälaran, l!11qör cn väsentlig
och in te rn åt ionell uppqift.
iation.II
1981 har maa r;ic_
nder 'i.cn 1901 tirl
dat öve.28!0 Personer l.:rn drun22i1000 ?arsone!
ninq, assistcrat
^ver över 4l0D bråd_
i s.jönarl sant utrört
s(ande sjuktransnortcr i s<rjr9:rr.l.n.
annan
r1.ss,rtöF deltar nan I \ts.iIIi.r
h iälDver<sahhet i s.jö5amFanhan9.

Allt detta kostar oengar' äv.n om
v.r<saoheten sor sagt becrivs prl id6elI basis. !! r.ån qe Ditt stöd 9cnom
bel.öPp Fi
att s:itta in ett valfritt
.:jllskaFets postg:xo' t ex 65:- som
medlens.kap fö. ett ",! kosta.. 5P'lai
linn. också r edlonsde;<al.r' vrnplar,
nyni och 2nlra
^ ,r''d-n,no.. :tIs r-e,
5k!:idCa!egatan 'l 411 1B litebor9'
Lfn t)i1-'lt 22 l)9.' tn.Iasr" jir lörstås
att g5 dir"-:t på Post!ironumret,
900 500-!. 51i till NU - ett sansat
sjösla9i
1103

När Dö_iar mån segld: Är der när Mt
hå1Ler en handduk spänd oetlan Evå
åror i nosters roddbåt? E1ler är det
när nan letar fram seglet tilL farfrr mästerlocsens gamla aka och försöker kryssa för fölsta gången?
Min första esna båt vai i alLå falt
stiärnbåt ni 201. Åte! var 1952 och
i"i u,- -a år' ,og nan Jr IIvLLankärnå

kunde man leva rätt konfortabelt under
långturer från Gäv]e titl öresrund och

Eudiksvall.
Efter Stjärnan blev det så snåningon Folkbåt, nåsra års nellansPer i en
saneål sotorbår i maooenv' ll.5xl'8.
åcl näsr senasr en av oe nvå Rosl'ss.t"cor rsanoki r.r som b/8gdes i DiLLen på
70-ta1et' Och dessuton åtskilligt gastan_
de på orika båtar.
NåväI, ram:l jen växte ur sl'uLdn etler var deL tvä-Lom? - oen såldes
och somare.'82 hyrdes en Mrgnifik
Mideet lör en vec!a. Dec sick iu "tr.leles uLnärkt dLL leva rvå !ersoner i
en så Ijren oår: Dess.Lom rröL rar jL
in nästan överalLt. Svenska Högarna,
Skarv, Röder: APtiten var väckt nen
Masnilikerna vår .iLe Iröga ocn sliLnr.
viÄeen tarske vo-e någor) I.re direkL
vacke! -en möjlisen Iuisnygs. I vårje
Iall Drecis laeom Så i sePrenber qdnmr
år .öpc"s Vige Il24 "om oöptes ri I PLJL
efter sönerna PerErik, Jån och Lars och
f ick ordningsnunret III'
Til1 vardass jobbar jag på Kabivitrun
(tillverkar räkenedel) ned AnB. 1985
blir drb.rspIaL"en ållcså san Ir"rsis"o
men 1986 konner vi igen sed friska
krafter på kapPseglingar och Lånalurer'
Staffan Söderhäl1

1?8f
Det {örsta vårtecknet år här: presentationen av
sommarens eskaderseglingar.

Att

segla eskader

tvekar en och annan inför med orätt itron att
man måste vara durkdriven seqlare {ör att varå
med. Fel! ll4an behöver på intet sätt vara

stj;rnseglare nybörjaren är välkommen Tvärtom blir man en ,nycKet Dattre seglare genom
att segla tillsåmmans med andra viggar och får
mängder av tips som berikar bådivet.

Eskaderkommitte'n, med Thomas Ololsson som

sammankallande, har försökt tillgodose skilda
önskemål:
En eskader till S:t Anna/Gryt med mötesplats
även låmpliq Jör målarbåtar, en utskärgårdseska_

der lått aLt haka på för
havseskader

till

Sl

Anna_seglarna, en

Gotland samt en

för den som har
för de flesta. tror vi.
der

semester

i

skärgårdseska_

augusti. Något

Eskader

2.

naturupplevelser.

- Lilla Nasså - Slora Nassa
- Gillööa Svenska Hdgarna - Fredlarna
Änsskår - Rödlöga-Storskåt - Norrpada Rödlöga - Kallskår.
till Sl

63

Eskader

v;ra tillbaka vid Fifåns lorsdagen

l1l7. Tempot blir
6

behagligt.

den

2/7 Lickershamn Visby
3/7 Liqqedaq i Visbv

Anna/Gryt och Utskär_
före 1/4 till:

4/7 Visby

5/7
6/7

17

Hägersten

Telefon: Oa/46

beräknas

Rutt Alternariv l:
1/7 Landsort - Lickershamn

Avslutning onsdaqen den 24/7 pe Träskö-Storö.

126

Detta är en Jortsåttning på förra årets populä_
ra och familievänlisa skårsårdseskader: barnvänlio med sina korta etapper och badvänlig med
sitt fina våder, som vi hoppås på.
För att komma utan{ör de vanliga tillåggsplat_
serna och {å större valmöjligheter sammanstäl_
ler S:t Anna.regionens ombud Ulf Karlström
tillsåmmans med ett antal viggenseglare i regio_
nen ett ruttförslåq. Deras första möte har re_
dan hållits. Eskaderkommitte'n rackar på {örhand och önskar lycka till i{ortsåttningen.
Vi samlas på Fifång måndagen den 1/7 och
beaer oss rirot St Anna och Gryt dagen därpå.
Tä-nkbara färdmål är Stegeborgs slott, Harstena,
Gubbö kupa och en del mer udda ställen Vi

De viggar som kommer från Vänern, Vättern
och Österqötland kan ansluta inågon håmn
långs ostkusten innan överfarten till Gotland.
Tanken är att starta måndagen den 1/7 och
vara hemma igen {redagen den 12t.

Run: Biörkskär

Thomas OloJsson
Fredrika Bremers Gata

3.

93

Gotland
Rutt Alternativ ll:
1/7 Samling Fifång

2/7 Fi{ång

Det törsta är att segla lrån ex Landsort till
Lickershamn på Gotland och dårefter runt ön.
Der andra är att gå via St Annas och Gryts
skärgårdar över till Gotland och sedan följa
västra kusten och hem iqen,

Samling söndagen den 1417 9ä Bocid-Storö

gården skickas

4.

I skrivande stund här skissars på två alternativ
till årets gotlandseskader.

Eskadern vänder sio till dem som velal besö_
l..a Stockholms fascinerande utskärgårdar, men
som tvekat på grund av den ibland bewärli_
ga navigeringen. Med på eskadern kommer
viqgenseglare som tidigare besökt öarna och
har qod kännedom om förhållåndena En
eskader som qer tillfälle till litet ovanligare

Anmälningar

Eskaderl. S:t Anna/Gryt

Eskader

Utskärgården

- Klintehamn
Klintehamn - Burgwrk
Burssvik - Vändburg

7/7 Våndburg

19

-

Ronehamn

8/7 Ronehamn - Kåfthåmhårsvik
9/TKafthammarsvik Slite

Augusti-eskader

'10/7 Slite
- Lauters
1l /7 Ligqedas i Lauters
12/7 Lalllerc - Landsort

Hår du semester i börian av augusti och vill
seqla eskader i Stockholms skärqåtd, kontakta

(ev via cotska Sandön)

Aifredssons i

Viqs 1349. Telefon 0176/662 80.
Gemensamt läggs ett program upp för en barn_
vånlig färd med många till{ällen till bad.

-

Stendörren

21

M

60M
20M

1/7 Lauters

65

35M

-

FiJång

t\4

65M
15

M

20M

27M
17M
16

M

26 tll

't7 tvl
25M
65M
Dessa seolinosruner
-segla

som tänier

är alltså preliminära. De

till

Gotland

i

sommår fär

träffas ivår och diskutera fätdplanen.
Det vore bra med preliminär anmälan före
1/4. Anqe vilket alternativ som passa bäst.

)
)

tvl

5/7 Fångö - Klintehamn
6/7 Lissedas
7/7 Klintehåmn - Visby
8/7 Liggedag i Visby
9/7 Visby - Lauters

10/7 Reservdåg
1

18

22M

3/7 Stendörren - Arkö
4/7 Arkö - Fånsö

(.

Anmälari skickas till Carl Olof Carlsson,
Tumultqränd 63, 162 46 Vällingby.
Tclefon 08/778 31 25
Om nåoon Då svd. ellet !åstkusten vill låna
båt till-eskädern: hör av dei, så ska vi se om
det går att ordna.

Slutliqen: viggenträffen den 24 dptil handlar
om soam ens eskadrur.

Familjesegling till England
Fortsöttning från Yiggenbladet
Gamla Nordsjön
Den 8/7 vid l2-tiden var vi ute på havet
igen. Nästan obefintlig vind, så vi satte
motor en stund men tröttnade på ljudet
och stängde av. Tryckande hett. AMFITRITE invadcrades av tusentals miniatyrflugor. Barnen var fruktansvärt irriterade. Vattnet var för smutsigt för att kunna bada i. Stora äckliga orangefärgade
smutsbälten plaskade vi igenom

i

bleken.

Vilken besvikelsel
Spinnakern ville knappt stä. Hela dagen fortsatte eländet. På natten va. det

lika dant men stjärnklart och med en
ot.olig mareld. Samma smörja som vi på
dagen sett iäckliga bälten hade nu förbytts i ett manifikt gröngnistrande skådespel. Det glödde grönt om stäven på
en mötande båt. Ljuset från marelden
var sä starkt, att det såg ut som vi belystes av starka strälkastare. Vi var helt
fascinerade. Barnen ville aldrig gå och

nr

I

1985

till Ramsgate, men eftersom
vind och tidvattenströmmen var så gynn-

samma fortsatte vi. Marianne avlöste
mig kl. 6 och jag somnade omedelbart.
Vid 8-tiden avlöstes Gunnar av Nisse
och fick koja även han. Vi hade haft en
jobbig natt i dimman.
Barnen fo satte själva i soldiset och
skrev in

i loggen klockslagen när vi

pas-

serade de olika bojarna. Anita och Nisse
hade satt spinnaker när jag vaknade och

till
Kl.

rors. Vi gjorde myc18 hade vi förtöjt i
Newhaven på sydkusten, med gula flaggan "vi har inte pest ombord" satt, Tullen kom och hälsade på. Vi såg en hel
flotta Mirrorjollar till barnens stora förljusning. Både Marianne och Nisse är
hängivna mirrorseglare och har varsin
Marianne stod

ket god fart.

bät

Min syster som bor några mil inåt

lägga sig.
Den natten upptäckte vi att vår rada.rcflektor måste vara effektiv. En stor
båt tutade på oss när den inte såg oss i

land kom och hämtade oss och körde
oss hem till väntande kusiner. Vilket
vilkomnande! Härligt att sova i sängar

ve.kligheten utan bara på radarn. Vi
gick nred släckta lantemor när vi inle
var i närheten av någon båt, för att spara på batterierna. Nästa dag var dimmig

och bada varmbad.

enerverande mistsignalering
svag
- "overförsta gången
falls" cn underlig ström som ser ut som
jättevirvlar efter en ångbåtspropeller.
Mot kvällen friskade vinden i. dimman
var tät. Vi hade kurs på Gallopers fyr-

-viod och vi såg för

skepp, hörde dess mistsignal pi drygt
fyra distansminuters avstind, men såg
den inte föffän vi var helt inpå
200
- och
yards sikt enligt rapporten. Cunnar
jag turades om att navigera och styra.
Kraftig sjö, rullande plattläns. Vi hade
8

Efter några roliga, sköna och oyttiga da'
gar där

laddade batterierna

- Gunnar
och jag utnyttjade tvättmaskinen
satte vi

tänkt gå in

Englanrls Sandhamn

Cowes

till

fort-

Cowes på Isle of Wight. Dår

fanns det verkligen nassvis med scgel'
fartyg av alla sorter och storlekar. Vi
blåste upp vår gummijolle och rodde om'

kring och tittade. vilka Båtar!
Nästa förmiddag startade de flesta i
en kappsegling till Frankike. Vi tittade
på starten och den var verkligen ett före'
döme. Den gick perfekt i alla klasser,
inga skott klickade och inga tjuvstarter
fast det var smockfullr På startlinjen.
Barnen fick åka svåvare till Southamptotr
och tillbaka igen senare på dagen' Gun'
nar, Stina och jag njöt av friden ombord. De andra uppskattade föräldrafriheten och det had€ de gjort i alla hamnar. Vi hann inte me. än lägga iland
och förtöja, förrän barnen gick på egna
upptåcktsldrder tillsammaos.

Nu hade vi nått

resans må1.

Vi

hade

planerat att runda Isle of Wight, men
vi låg några dagar före tidsplanen och
vi beslöt oss hastigt att fortslitta ner till
engelska Kanalöarna. Fort iland för sjökortsidköp och så iväg.
Guernsey

Vi

rundade the Needles, Isle of wights
fantastiska västudde. Sylvassa vita klippblock reste sig rätt ur havet och det var

ett otroligt fågelliv.
Kurs syd mot Alderney Race, utanför
Cherbourg-udden. Dålig vind som vanljgt när vi ska göra en översegling. Gun-

nar satte motor på sin vakt. Omkring
klockan 7 på morgonen borde vi senast
vara vid inloppet ti sundet för att fÄ så
god hiälp av strörhmen som möjligt. Jag
satte segel, för vioden kom lagom till
min vakt. vi slörade snabbt mot målet.
Vi kom för tidigt, tidvattnet hade ännu
inte vänt. Den starka strömmen gick mot

vinden och siön blev grov. ATIFTTRITE
rullade kraftigt. Jag hade 8lömt att ta

sjösjukepiller, så jag blcv av med det jag
hade i magen innan jag hann komma i
kojen. Efter en stund purrades jag. Vi
höll på att tappa en latta. Det ejordc vi
ocksi. Eftersom vi har principcn att bdr'
god
ga allt flytbart vi tappar i sjön

började vi förMarianne kom
upp och fick hela ti,len hålla ögonen pä
den. I den höBa sjön var det inte lätt att

man-över-bord-träning

söket att få tag ilattan.

se en liten latta. Cunnar styrde och jag

skotade och skulle fänga in den. Varje
gång vi styrde upp mot den, försvann
den på bogvå8en utom räckhåll. För att
jag skulle nå längre ut, hängde Marianne
på mina ben. Men hon blev så nyfiken,

så hon lättade

pi

trycket just när jag

grep lattan, sri jag doppades halvt

i

vatt-

net. Tur för mig att hon höll mig kvar.
När jag fått på mig torrt tog jag rod'
ret och Cunnar navigerade oss med hjälp
av pejlkompass och sextant genom detta

ökända sund. Ute pi frilt vatten lgen
jag var fruklansvdrt sjö'
fick jag koja
sjuk

Vid

och ba.nen klarade utfordringen

själva.

inloppct

till S:t

Peters Port

På

Guernsey var jag tvungen att hjälpa tiU
igen. Vi hade svårt att få plats i hamnen.
Nir vi äntligen hade förtöjt var jag näs'
tan apatisk av sjösjuka. Dyningen i ham'
nen kändes fruktansvärd. Barnen pumpade upp jollen och rodde oss i omgångar

i

land, Jag har inget minne av staden
förlän jag kvicknat til framemot kvälleo och vi gjorde en sightseeingtur med
buss runt ön. När vi äterkom till hamnen var det lungt och ebb. Trappan ner
till vattnet var nu otrolig lång, tidvatt-

net skiljer ca fyra meter pä

höjden.

Skönt att soval
På eftermiddagen nästa dag var det
dags att vdnJa stäven mol. norr jgen.
Vinden vände lagom och strömmen var
med, sä vi återvändc nu för spinnaker

l3

I

dq

genom Alderney Race. Det gick som en

dans och

kl. 2 på natten gick vi in

i

Chcrbourgs hamn.
Vi väckt€s av tullen på morgolen och
si försvann barnen in i stan för att köpa

håv till krabbfiske. Efter flera timmar
kom dc tillbaka mcrl sin håv och jag
köpte krabbor som jag kokadc

till

mid-

dag.

Det var varmt och vackert väder. Mariannc lånade en slang och fyllde sittbrunnen med vatten till basräng åt Anita
och Stina. Där hoppade och badade de

till stor förtjusnjng för sig själva

och

för grannbätamas besrittningar.
Iväg igen, strömmen hade vint och
var med. Nisse klarade disken och la
småflickorna. ldr jag somnade på sjösjukepiller. Så fortsatte vi våra vakter
med spinnakern satt till Boulogne
sista
- med
franska hamnen. Där gjorde vi av
alla fraNka pengar och när hamnkaptenen kom och ville ha hamnavgift måste
vi ge honom en svensk tia. En så exotisk
peng hade han aldrig sett förr och han

Er vänlig holländare toB förtampen och
så kunde vi sova lugnt och skönt utan
s.jögång.

Nästa morgon bytte Gunnar propeller

och vi måste iväg igen. Så korsade vi
Themsenmynningen och slörade vidare
vår sista
ett knappt dygn till Lowestoft
engelska hamn. Där vädrade- vi båten,

gjorde rent, fyllde på förråden och
rlapDade. Cunnar blev hedersmedlem i
klubben och fick medlemskort. Väderlekstjänsten på närmaste flygplats kontaktades och vi fick goda nyheter. AMFITRITE var nu sjöklar och besättDingen
förväntansfull r'nför den längsta etappen.
Fortsättning i nästa nummer av Viggenbladet.

vi

trivdes.

Banken var inte öppen och vi hade
tlåligt med pengar. Vi hirtade err nöjesfält dit baroen ville gå, så vi delade på
kassan och slog runt efter bästa förmåga

för 6 pencc ('12 örc) ,'/at.
Kl. 23.30 slussade vi in i innerhamnen.
Prop€llern gick sönder mitt i inloppet.
10

(r

per tlnme. Sen ä. det ba.a att hå]la

reda på 6in exakta longitud, irtia på
klockan och siälla in gradtal€t på en
KonpassKrva dän skuggu ska aalla.
Ue behöver en solkompass,
Ja6 b6rJade lred sJälva basplatian. tn
1, hm iJocK spånsKiva borde vara plan
och bra, Jag sågade titl den så den
blev ca 25 x t5 cm, slipade kantema
och rDdade hölnen. F5r att solsku6ga.
den

1å1]afall. Och i mrtten nålade Jag ett
rakt, soall, 6vart st.ecK så Jag ]ältare s(ulle Kunnå orlentera solkompassen
ex&t iångs(epps.

Korpassen -åsre i rssa våsrärr o"<så.
För ati Klara det borrade Jag tre hå]
trånsa nog för at.i ge bra fä6te åt ire

rut saniidigt 6on vi hö]l ett öga på
Klocka,a och not€rade både solkurs ocrL
den ku.s båtkompa66en .rr6ade. Iet he1a va. näste Lika enkelt som Jag nop-

KJelt

ett vattenpasE å I5 kronor ntit på brädah. Nu b rJade det se rrKtlgt re(-
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Snart låa v1 i €n luan vik o.h med en
paddel vred vr båten s&La r.orrsonten

talJen.

vånda tr.nnrngs6<ruvarna ronteraoe Jåg

Westman

ait ras i b.uk.

]ånEt. Ett kvartsur 6tä1lt efter

som försågs ned gumifött€r nedtill och l€ttrade plastKap6yler
utanpå öglolna. De s€nare fä6tes med
plaEtpudding, I'5r ått rätt kunna an-

Detta är cn lln cilde--, "a9,-- o.h
'lenbyg.lsbok oi uri.r.:!rti.den, ..!n
!uvrd.kä., '.lalls:är, Lr^r.t.n, rj tr lioa
boti till
avcn5ka LrfDa!.a. nn.-ba.n
s.-.crbil rer - .lii v, i,r-l n,, . v,ntorl:ylan Iln9tår .å jntensivt,
Berättelser om gahla ti.lDr, oh.j.tsodraraFtnar, b.g ravn in oar, t:apten
f,lis kas -.nuqgIarr<unqen - Frein.lat5
uncie!9ånq, f'1qla! och bloFF.!. 0m .je
boeastas hlrda vilt .o! ncn också fr!nö.isamhet. 0n :..iargö5tDr
.ch b1tlol .. E'r al:t-rand- Liv er ar, vika! och s<ö! så 5om vi hel.t vill s.
det. liar vi 2önnci iOen, r1.':ar .ch
ldngtar tilI,

Solkompassen färd1A

pats, Men resJltat€L var 6kr;Mandp.
tet hardlade om ett devlationso'nråde
på omkrrng 1to åt båda hållen: Xunde
det vara. nöjlle"t? Jo, men rnnd man
var färdig nåste nan tittå i nautrska
tabeller gällande för den dag dei gäller, trden på dagen och den exåkia positionen. För solen går lakti€kt inte
ex6kt 150 per tinme. KompiEen halade
fran b€hövt1g litteratur. Ien rnnehöll
i €tort set de d'rbi€. han uttalade iöre törsöKet€ senomfö.Mde.
let tog ganska lång tid fir nin gode
vän att förklara hur det hela 1åg ti]l.
Sedan var det inte liKa enkelt att a.nvända sol€n vid devierlng av Kompas6en.
:å r år s(a Jag provå -n
JaA EKa ha en Jämförelsekonpas6 nonterad lånFt, ]ångt förut. Franför pulpr',,
len bör dlara sra från påverkan av
Järnkölen och visa rätt ku.E efter kor
rigering för nå.gneti6<a olEsvisnugen.
l€t bör btr ganEka enK€lt.
T.o. Jag.

öslesKruvar,

av
- Reijo Riister och Lars

tet d.öJde lnte länge innån vädret lovade rdealfiirutsät.ininga. för a',i 1"esia en solKompass. En Aod vänJ 6on
seslat på brJggd 1 månea år, lovade
srtt brstård setrdi6t srm han uttalade slna dubrer mot resuiiåret.

Ja varför rnte evända solen? Iren
6år
,:u 16Oo på 24 tlnmar, vl1(et gör 1,

6kulle 6ynas b.a målade Jag plattd
vii. I det nä.maste. cråv1t blev

Vi la ut kl. ll och slörade med spinnaker och god hjälp av tidvattnet till
Ramsgate dit vi kom kl. 17. Eo fransman kom och frågade oss vilken tid vi

sa om

''l'a!för aavänder du rnte solen?" frågade mln vän läKaren, nä. Jag bekla8ade
nig över hur omEtändlrgt det va.r att
.ievrera konpa6sei.

och vi hann precis tills slusseo öppnades

var mycket skeptisk mot den.

lämnat Boulogne, han hade sett oss där.
Han blev förvånad när det gått så snabbt
för oss. Själv hade hao startat kl, 6 och
kommit fram strax före oss. Nägon tidvattenskarta hade han inte, utan hade
kämpat mot strömmen 5 tim. i onödan.
Vi blev inbjudna ti.ll eo båtldubb, som
hedrade oss med att hissa svenska flaggan ulanför. Där fanns duschrum, så gis-

DEVTATIONSAPPARAT
- ett försök

Nästa problem var hur Jae skulle få
Kompassen att €tå 6iilla på däci( eller

rufftak. Ett pa. pla6tkrokar fasi6k.ui kombination
ned linor och Ehock cord borde löEå
vade ovånpå brädån och

problemet 1 sariverkan ned de något

sträva gumifötterna. Det f'.rnkade I
åter6tod bara en 1600 sradskiva och
en ve.tikal pinne, sJälva 'skuggkasta-

Nu

ren". Ett noggr€nt borrat hål

lagom

åt om ett 6malt rör, son
brev både vridcentrm för a.adEkivan
att

klämma

och en bra hållare ned €dyspassnins
för ett tunnare, rakt riir, cå 20 cm

trdssignalen var srsua, LeKnrs,(a deNu åter6tod bara solsk€n i

kohbinaLion med lusnt våder.

Nyt6n

Vissen

1284

11

c/o Geuken

\il

((e(H)

Hilt) i(

r,l0ll 3i 3i)

Nya medlemmar926
989

I175
1246
7000

Viggenklubbe

Vdrmare, logg, gasolkök, Johnson

pits och mantåg.

6 Hk,

pLl-

Pris: 41.500:OA/41

65 91

Albin.Vigg.75
segel

{nytt storsegel},

värmare,

8 Hk, toalert, Origo-kök, jolle,
kom.-radio, vågga och tåckställning.

Yamåha

Pris: 42.000:-

H. Neubauer 0758/519 03 e kl

17

Önskas köpa
till min A-Vigg 1108 Celicia.
Leon Schulz.
Tin 031-16 0l 86 eller 0523'608 86,
Bomtält

Akterpulpit till Albin-Vigg
Curt Barv 08/31 04 84 el. 44 17 97

Köp klubbens varor
Förmånlig försäkring
(Ring kontaktman Bo Johansson,

08 l156l5l

Tekniska tips: ....... komplett 80r/ / 4: perrst
Klubbvimöel
50:
Handbok A Viggen, Per Brohäll .,,........ .. 40:Handbok K Viggen, Per Brohåll ............. 40:-.
25..
Klubbnål
20i
Broderat iackmärke
Vi99enritningar............................... per st 20rKlubbdekaler )}Sc-gla'ut,..0 ........................ 1 5i
Strykmärken .....................--........................ 5i
Klassregler

Enklast är det om du såtter in beloppet för

önskade varor på klubbens pg 40 73 05-2 och
anger namn, adress och båtnummer samt vilka

varor du vill ha.
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Till salu

Med

t-'\':

Norsborg
Sundbyberg

Allan Heap

Ul{ Lingonblad

KASSÖRENS VARDAG

Norrtälje

lvlats Dahlström
Sengt Svensson

till

161 53 Bromma

Huddinge
Lidköping

Sören Landahl

Ynlkohna

Beckombergavägen 196

H\\

'rånqå ta.sa. ti att bcstll.la väror
s amt i.l i qt sor Ce b,-talar.cdlFreav!ir-

ien. 1å s.a t ix ca rol blad av r-:ri.,a ria- ntacr.å- jh-r -.'r t _:- .
irdning. vimnl a! onh annat s.r betällts ombetÄr iä..
_
ranåt vårkanten, n;jr dpt 1! rla.. f:r
l(onne. .n I'jrs- Ii!rta r"in
iat!ikeIn,
v3r Dator. rlu s!a alla nadtennar, ca
580 st, <ollas. t4cnle.narna. nann,
: r1r..-, ottne-. ocr t.l_'.n
. (
"_"'' a!t -,Lav.ins ach ./år jc
'edIeFma!
sor int" b.talat 5 'a
! itt.
! locka. ut u!.ertistrFt.
! ärenpl I an ä..l6i.trhL,Lcranae
styr.1..esanoant!äden, Vi qqenträr rår o.h
_åntal
lnga trFvliae
a..l ri9ien.ina.",
tkonomi och laoer h,lltas uncer kont- (
!o11, räkn j n9a! betaIa..
Elter en rö!hoppningsvi. s rön son.arsegling uäntåD olnqa tl.ra!s nö.la ne.l
bokslut och va!uj.nvente!1nq. Det 9-.11€r att hå1Ia tunqan rätt i cun c;h rå
Debet och Kredit -lt ci ihop.
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