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PROGRAM
2/4 Presstopp Viggenbladet 4/85
2414 Aprilträff Stockholm
2215 Majträff Stockholm

VIGGENKLUBBENS FUNKTIONÄRER
Ordlöran_de: Sraffån Söderhä

, NorrLu sgatan 20, I t3 45 Stockhotrn
vrce ordlörande: lngemar Lindgren, Klövjevägen tJ, t8] 38 Täby
s€Kreterare: treddy ceuken. Beckombergavägen 196, lol 53 Bromma
Kassor: hflka Hummerhietm, Bläb;rsvägen I0. l8i 64 Lidingö
rrdamot: lhomas Olofsson, Fredrika BremerssaLan lZ. t2O-d: ttasersLen
Ledamol:Hans Thorell, Villavägen 50. l3? 00- Vä\terhaninqe
Suppleant: Carl-Olof Carlsson. Tumuttgränd 63. 162 46 VäIlinsby
Suppleant: Bojan Hjalmar. BrännskoSsvägen 3, la4 5J Upplanäs'Vasty

08-33 32 92

08

758 31 99

08-3',t 23 ',72
08 766 13 9l
08 46 93 19
0750-244 42

FRÅN BRYGGAN

08-89 85 88
0760 852 55

Karl-Erik Ahlbolg

20,

.} 45 Stockholn

bret isarna ut sis över stöne de1en av våra seselvatten och ännu får vi
ee oss till tå1s innan det är dags för

0a

33 32 92

årets preoiär.

hornsnässan sorn även

Såmmanaalhnde: Bo cijransson, Smedyagen 61, 146 0O Tulinge
Carlsson

i år hliwic

en

stä]la upp och tala för vår vara. Tack
aIIå: lår oss hoppas på en lika fin in-

08-778

3l

25

Brita Geuken

(

sats

1986.

Många

vis8år by(er ägare i vår, i bör-

jan av nars fanns ett tiotal ti1l salu
bara i SvD:s Skepp ohoj. vieser blir ju

Magnus Gustafsson

Johan Ponte'n
Per-Otto Walter

för

Teknisk kommitte'
Sammånkallande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby (moror, elleknik)
Ludwig Bdckes (rull. ldrbätlringar. koIilplelteringår r
Bengr-Olov Eksrröm (rigg. segel)

NilsHummerhielm (skrov, förtöjning, uppallnine)
Björn-Olof Wiklund (ritninsar, tekniska tips)

08

758 31 99

08 758 07 68
0844 19 tO
08 766 lJ 9l
0753 553 l4

Redaktion
ll5, I94 37 Upplands Visby (dn\våriq utei\arc,
Viking Hjalmar. BrännskoSsvägen 3. 194 53 Upplands Väsby
2

vi blickar akter-

lyckad satsning för klubben tack våre
nånga nedleiMrs vilja och fömåga att

Kappseglingskommifte'

Harald Akselsson, Hasselgatån

Men oo

över har vi en'rAllt för sjön" på Stock-

Lars Be.g
Ingemar Holmström
Gunnar Tidner

Carl{lof

!

Änau

Klassnämnd
Sammånkallande: Staffan Söderhäll, Norrrutlsgatan

SKEPP OHOJ

o'760-802 98

0760-852 55

många den

försca segelbåren för

hela fanlLien och de nya 14ssenägarna
hannar ofta ned sin båt på en stor mrina son nera fungerar son en välordnad båtparkering än en båtklubb. Då

behövs verkligen wårt fina klassfölbund
son förmedlare av både klubbkänsla och

kunskaper från sanla ti1l nya seglare.
Med viggenklubben mot vårenl

224

medlemmar hade inte
betalat årsavgiften den 5 mars.
Kolla!
85i Pg 40 73 05

Reglonal
REGION STOCKHOLM

Qo,trre
Sture Olsson
Myrbackavändan 82, 802 38 Gävle
026 19 32 52

Sonöbubten
Lars Eerg

8, 291 43 Kristianstad
10 32 46

Brinkvägen

o44

tet februar;/ma/s invaderades urstållninqshaven

av våra drömmars flyretyg.
I Challen tronade tamillen Bäckes Vigq nr 658

ESKADERTRÄFF 2414

med namnel Il4ouette lvsande

Tid:

lka bl;tt

som

den for missan inlånade nVa sprayhooden. Allt
speglande sig iqldnsen trån skrowlor ned rill

Lokal: fMedborgarhuset, Sal 4
18 30

De olika eskaderrutterna beskrivs och diskuteras. Eskaderkommitte'n hoppas afi något
av förslagen Ge vB nr 2/SSi fallit i s;aken. (
Men i'1te nag med detta prcgtum!

minsta beslaq.
Vägqen bakom bryggan var dekorerad med den
stora viggenflaggan och vid sidan därom stod
klubbens informationsskärmar. Och över alltihop
lysie eskäderbanderollen,'Se gla' ur med Viggen

Lotta Halle'n, som vet det mesta om mat
hållninqen ombord, kåserar. Risk för ett och
annat recept, så ta med papper och penna.
Obsl Det är inte för sent att anmäla sig till

9/(l kvm

sommarens

tKa0rncr,
Karl

Nar snön låg vrt och gnisrrancte uranfdr Älvsto
måssans mdnjelargade hus(roppar i månadsskif

eskadrar.

Kontäkta Thomas Olofsson 08/46 93

klubbenr

Viggenklubben d,sponerade här ; Seqtarmonre.n
tillsammdns med erL 30-tal andra
klassförbund. Arrangör var Stockhotms Seglarfd.
bund som for dndra årer i rad qtorde denna
lattesatsning för segelsporien under båtmässan.

I
19.

Gerdehds ...

(r,'nkens backe 3vr.393 52 Katmar
0480 - 260 66

Staffan

Södefia (tv) och

Rojan Hidlmal (th)

Under veckan kom ett 1000-tal bersoner i
kontakr med Viggen och Viggenklubben.
Så har då Stockholms Seglartörbunds satsning
på båLmässan för andra å;ei irad qenomfdrt-s
till en succe'. Vr r Viqqenklubben får säkert

niuta av frukterna

itorm

av nya medlemmar

och ett levande intresse för vår båt från
väl nyböriare som mer rutinerade seqlare.

så

Lena Gustafsson och Maqnus Söderbäck,
Stockholms Seqlarfdrbuncj. har hållit ide ö\
gripande trådarna från sommarens qrovplane

S,t .lrtr,o

ring till söndaqsnattens utflvttnrng på en så
positivt och samarbersorienteraa iäit ått ert
varmt tack rikt6s till dem från Viddenkl,,bh?

Ulf Karlström

Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing
o11 . 12 13 12

PS lvlouette är nu på väq tilt Västervik. Vi
gratulerar de nya äqarnå till en qaranteral

fin båt och tackår

CUci r,ottr''

Vigg

Harald Grade'n
Furuvägen 3, 542 00 Mariestad
0501 - 150 93

658

en vdlskött bät.

lJnder nio rntensiva daqar oåaick mässån. Vi hade vår vigg bemannad -hela ö-ooerriden. Ert 30.
tal medlemmar deiade på arbetet. och vi fick
alla en påtaglig upplevehe av uttrvcker,)drt ha
häcken full, när l\rouerre översvämmades dv
allehanda människor. Per Brohäll

cVastelås

(

cUcistbusten
Gunnar lvlalmberg
Floravågen 7 C, 437
031 76 11 29

(
00 Lindome

Olesur''d
Älqgatan
040 - 16 09 73

4

[4almö

för

alTr arbete

Viggenklubbens måssårranqör

Bojan

i

Vigg 971

sig säkert glad over art ha ritat derta orakr
exemplar till båt.
Ett hundratal viggenigare tylldes av qlädie över
att se r6in) båt på mässan. I klass med övriga
båtar - så när som på priser.
Olle Fransson från Motala, som haft Vissen i
tolv år, hittade en ldr honom helt okänd klubb.

Olle [Iodin kände inspiration att aktivera re
qion Silian.
Hammdrströms från Gnestå börjdde fundera

över sommareskader.
Herr och fru Gandra tog sig en extrå titt på
klubben t'll villen de ånslutit sia under daoen
qenom att betala in 85:. På on;daqskvållenvar Gandras med på sin första klubbträtf, då
bl a amerikafarande Staffan Sdderhdll över
lämnade ordförandeklubban till v ordf lngem.ar
Lindqren.

Erik Palsund

248,216 l3

t ex kände

Eackes

och den chanstagning der innebar atr utan
*kerhet om försälininq olockå fram båten
från den igensndade u-ppläcqninqsptatsen
och transportera den till måssån. DS

Frcddy Geuken

(t

t'itttwt om

Viggen.

vlcercnsserien 85
Äre1s viqgenserie omfattar

fl€r

seglingstillfällen

ån någonsin tidigare. Orsaken till detta är att
vi velai qdra det enkldre art deltaga för er som
inte hår båten i Stockholms nårhet. I år har vi
tånkt särskilt på mälarseglarna och på er som
har båten isödra skärqärden.

ar C U 'Catlsson
Viooenledare for mälarseqlinoarnd
-skätgården John Lrrk
oc'h'frjr seglingarna i sddra
Arnberg.
Vi har också ändrat reqlerna sd, at1 ni som
sdknar eller inie vill seöla med spinnaket fåt
samma fördel som i LYs'tävlingar.

Lidingö runt
Söndag 12 maj.
En klassiker som man inte får missa. Första till'
fdllet årt testa formen på dei själv och båten.

ca l3 nm.
Anmälan senast 17 april på sarsk'ld blankett
Distanskappsegling

som

som kån hämtas Då nåoot av föliande tre ställen: watski (ErstagatanI starex (Fleminggatan]
eller Kiells Fårq och Marin (Kommendörsqdtan).
UpplysÅinsar på rfn 08/767 83 21. Avgifi 105:.
Viqaenledaren Bo cöransson lo8/l1a 31 25l,
vilf'ha reda på om du ställer upp såmtidigt som

du skickar ii din anmålan till
Eftersnack vid brofästet på

Mälarkör

i

arrangdrerna.
Lidingösidan.

egen regi

Lördag 18 maj, preliminäit.
Plats och tid ar i skrivande stund ei definrtivt
fåstställda. c-O Carlsson återkommei med in{o
om detta och andra detaljer i samband med vidhängande mälartråfi.

HöSTENS TÄVLINGAR
Till höstens segliagar I Viqqense.ien årerkommer
vi med derdljerna I ndstd nummer av Vigqen

blddet. Här fdrecknas rävtrngdrna och vrtiä som

SXK 24-timmars

Viggenklubbens kräftkör, Norra

Lördag-Söndag 1'2 juni
Segla så lånqt som möiligt på 24 timmar en
liqt X klubbens anvisninsar. Flera olika startalternåtiv finns, aven i IVIälaren och södra
skärsården.

Anmålan senast I mai pä sårskild utanrett som
kan beställas på tfn 08/62 l4 41 eller från
C-O Carlsson 08/89 85 88. Avoift 60:.. Calle
vill också senast 9 maj veta oÅ du ståller upp.

17 augusti

(

t'
I

Viggenklubbens kräftkör, Södra
17 augusti

holme Lacka; bana på Mvsingen.
Anmålan på postqiroialonq, pg 66 38 59-Z
samtidigr m€d inbetalning av dvgiften 65i. Anmål diq senast 29 mai till klass Visqen med
LYS som reservalternätiv.
Viooenledaren John Erik Arnberq 08/770 16 56
vilf'veta om din anmälan senasi 24 mai.

I

Startpoång:

Ett brev enligt nedan har tillstållts alla region.
ombud. Har du synpunkt€r på dmner så hör a\,
av dig till dirt resionombud.

Tävlinqpoäng:

1 p för varje båt som slagits på

Segling utån spinnaker

Q0.

är P.O Waltet 08/85 22 78, som
seÄait den 2 mai vill veta om du ställer upp

Söndag 26 mai.
Fåmiliekaooseohno

ieoen reqi runt kobbat och
prickir på Näindåfjärden. vi trättas på Tallholmen strå). norr om Grönö fvt.
i förväo- till Bo Göransson
OAl77A 31 25 eller på- pinsstträlfen kvällen in
nan. Avgrften 20: erlåqgs på platsen.

Anmälan helsr

6

REGIONERNA

plus 5 p bonus för rorsman som aldflg
tidigare startat i Vigqenserien

Viooenl€ddre

Pingstköret

viggenledaren

plus5pförstart

på

EfLer orisutdelninoen i Kolnasviken drar vi vr
till Viqgenklibbens pingstträfl, ca 8 nm.

PO Walter

POÄNGBERÄKNING
5 p för anmälan lill

Distanskappsegling ca 23 nm.
Anmälan senasl 6 moi på blankett som kan
håmtas på Watski (Ersragätan). Avqiften 80:

dare

Viggenledare:

KAPPSEG LINGSSERIER

G äddisregattan
Lördag-Söndag 8-9 juni.
Nypremiår i Viggenserien.
Populärseslins på Trälhavet. Avsift 80:-. Anmålan på postqirotalong, pq 5 25 4O-2, se.
nast 3 juni.
Johan Ponte'n tar emot din intresseanmälan senast 29 mai. Du kån också dtd regattalunch på
lördagen genom ati beställa vid anmälan .(35:).

7 p till segraren
5 p till 2:an
3 p t ill 3:an
1 p till 4zn

tfn 08/44 00

lVikingarnasl

7 september
Viqqenledare: John'Erik Arnberq

Lördag 25 mai.
Näsran lika ooDUlär som Lidinoö runt. Vi vän
tar massivi deliasande från sddra skärgåIden.

Upplysningar

Kaktuskannan

Gålö-kannan

Placering$onus:

61-8.

7-8 september
Segelbåtens dag, Bana 5
Viggenledare: IMagnus Gustafsson

28-29 september

Ornö runt

insättes-på bq 84 23

Stora Värtan

september
Segelbatens dag, Bana 11 (för tjejer)
Viggenledare: Brita G.uken

24 25 augusti
Viggenledare: Bo cöransson

tör söderviggarta. Samling på NSS' tlubb(

Segelbätens dag, Baaa 4
Viggenledare: C-O Carlsson

8

Viggenledar€: John-Erik Arnberg

KM (Träl-Society)

Nynäsregattan-Lacka Open
Lördag-Söndag 89 iuni
Något

Viggenledare: Brita Geuken

Bockholmsköret

(

banan

t

!i hr

".qi""".". ""d,,1,i,.

,".dt.."

.,,r.

*,"",

rdljrde rdnra:
r$nqpryllel'öi!ådiing'

(ny

regel):

Båt som anmälts utan spinnaker till viggenle
daren inom den utsatta anmälninostiden får
före placeringsjämförelse med dndia deltagande
bätar ivarie enskild seqlino multiolicera sin
seglade tid med 0,968. {Omräkningen är baserad på skillnaden i LYStal med och utän

mrtd ttrlii,

( tr de fr6s

)

i dses fd eriä ( bi ! ex hr.
du rjirr ålls n&on åim^ Edktr rdn t iikeseråd)

roDirei. (ri oid

an n arr

i

sp;nnaker.l

När serien är färdigseglad får rorsman tillgodoräkna siq de 4 mest poänqqivånde seqlinqarna.
Vid lika poänqsumma vinner iförsta hand den

som seglar flesi tåvlinqar och iandra hand den
som har bästa (minsta) Dlacerinqssumman ide
tävlingar som räknas.
I tävlingar som pågår itvå dagar ingår endast
resultaten törsta dagen i Viqgenserien, utom på
KM

''z>-=1.

Kappseglinqskommitte'n

HERRSEGLING MED DAGMAR OCH NICKAN
!?edan unCer vintern -8q består'rdcs det
pii iobbet att vi skulle ut på en vecka

Vioqen Daqmar och \/eqan llickan.
Daqnar från Laqunen i llalnil och
Nickan från Sorståhusen. strax norr
rl]ecl

om l-andsl<rona.
Tv,i llada sktsnn.,re nod cn hesältninc

ntr

\\l f.I14
1r \11\
'ri

två gastar var.
Samling Dragör
l'lycket snack om var och hur resulteräcle i start pii fijrsommaren -84 med
sikte på t1ön strax söder onr SjällanC i
Danmark. Samlingsplatsen var Dratör.
Så vi på Dagmar stack ut friin t-aqu-

om

nen en söndag efternriddåq rned lugnt
och soligt våder.
För att hålla kontakt håde vi tånat ihop
två walkie-tåll(ies eftersom vi inte hade
PR-radio på bägge båtarna,

1)\

t

och Tuborg grdn.

... mot

Rödvig
Dagen efter stack vid ut tldjgt, till

Rddvig var bestämt. Vi ha.le räknat

en enforriig fård över Kdge-bukten.
Nog blev den lång, för återiqen svek
oss vinden. Det blev mest sol och ett
med

enstaka bad.
Framåt eftermiddagen var vl tvungna
sätta på rnotorerna

llickån stack ivåq med sin inombordare,
vi blev efter något. Castarna
snackade om motorseqlare, me.n det korr
Ce över når vi koFr i höjd med l<linten,
medan

Då

fick vi vind och.eh mycl<ei behaqliq
flortselt.rån en sak.

kvälls se3rin.t.

Fasta fiskredskåö. lnget ståmde mecl sjijkortet och vi ficl< ge oss långt ut till

håvs för att qå fria En vårning till den
som ska qå förbi Stevns klint.'cå inte
för nära eller innanför pålarnal Framåt
kvällen kom vi till Rddvig, en trårli!l
blanCninct av båtar

från månqa länder,

\ $,

,.*f

.r.t' \ r_\.
'1

\.\*'t.'t

Strax söcier om Saltholm fick Dagmar
totalstopp. BIeke.
Vi testade radion och fick kontakt ned
llickan som redan var ihamn iDractör,

llon hade qått tidic't, men också råkat
ut för sriltje och gått för molör in i
hamn vi fick också ta till riolor, och
fick ett glatt mottagancle nred pdlse

:rt\-

\

\-

$'
"

... genom Bögeströmmen
Äntliqen lite Frer vincl daqen därpå.
Nu skulle vi tvärs över Faksebuqten
ner mot inlopfet till Bögeströmnen
mellan

1",!ön

och Sjålland.

llrä vind, gastarna seglade och Nickan
hade iått trassel med fallen.
l'lu vår vi först och prickade inloppsfyren till Böqeströmmen direl<t.
Vi håde kontakt med Nickan våntåde in
hönne så att vi kuncie ha !åtlst<ap ner.
Bögeströmrien år intressant och jotibig.
En smal utprickad farled på l0-12 l.lm.
På bägge sidor finns sanclrevlar på 0,5
meters djup, och farleden qår lite hit
och lite dit.
Dågmår qick för qenua och stor lil<son
Nickan och vi höll faktisl<t jämn fart.

llalvväos ner i nögeströmmen ronåde
llickan att hon loggade 7,5 knoo. Vi
låll strax efter henne.,ch svarade,
ofiröjliqt, så fort qår intc en Viqqen.

möjliOt, vind och strönl tillsär'rmans
gjorde ått vi rusnde fram.
l,1en

\^ \t-l.
\-

\.

Vi la oss iinnersta

Familjesegling till England
Fortsiittning frdn Viggenbladet nr
Dimrna
Söndagen den 2517 kl. 14.10Ia vi ut. Utseglingen ur inloppet till hamnen var job-

och kryss
men vi kom
- ström
ut och
satte kurs mot -Danmark. God
medvind. Vi seglade förbi fyrskeppet
big

Smith's Knoll
land.

-

det sista vi såg av Eng-

Cunnar hade första vakten och Anita

höll honom sällsk;p. Stjärnklart,

fast

åska på avstånd. Under min vakt på

morgonen satte jag spinDaker men måste
purra Gunnar då jag upplåckte att haken
i fallet hade böjts och gått upp. Försiktigt bärgade vi den utan att den gick i
s.lön och jag fortsatte med spirad fock.
Vi forsade fram i frisk bris och strålande

sol och njöt

i fulla drag.

Gunnar tog

solhöjden och varje timme noterade vi
logg och kurs så att vi skulle kunna föra
in vår posjtion efter död räkning i kortet. Vi läste och hade skönt på frivakten

i

solen.

Andra natten hade Gunnar hundvakten men tröttnade och riggade till självstyrning. Vinden var mycket svag. Han

la

sig.

Min vakt

väckarklockan ringde en

- var uppe och kollade,
gång i timmen,
"allt väI" kuode sova en stuod till.
Barnens vakt
fick kaffe pi sing- viVrckert
vJder, nris.
en och morgonmil.

tan lugnt. Händelselös slappardag. det
hade vi aldrig trott. Småflickorna lekte
pratlekar och byggde koja i skansen. Marianne och Nisse läste och spelade kort.
Tredje natten ostlig viad och dimma
som tätnade. Cunnars vakt, han kundc
inte se masttoppen för dimman. Den lättade, tills jag gick på men vinden ökade

och under onsdagen blev sjön grov och

vi fick kryss. AMFITaITE stampade
10

tuDgt

2

fötterna. Men

1985

bli sjuk och Gunnar

brassade käk.
kvällen mojnade det men regnade

kraftigt. På min vakt dog vinden.

Jag

tröltnade på regn och skvalp. drejade bi (
och kojade. Det är häpnadsväckande hur '
snabbt det kan skifta och sjön ldggr sig
även här ute. När vi vaknade var det
fortfarande lugnt fast dimma. Vi hörde
en båt tuta och tutade själv en stund.
Fartyget ändrade kurs och försvann i
dimman utan vi någonsin säg det. Dimman fortsatle hela långa torsdagen.
Först klockan 19.30 kom vind och vi
satte spinnaker och fortsatte så hela natten. Säg den vind som varar bestindigt!

Pii

vi var lite

fredagsmorgonen dog vinden igcn.

Vi låg lite för
långt norrut. Radiopejling och beordrad

Cunnar tog solhöjden.

kurs 170'. Satte motor. dimma igen.
Otäckt att angöra den fruktade danska
västkusten i dimma. Vid l4-tiden kunde
vi höra mistsignaleringen från Tyboröns

rvr.

Kl. 15.30 den 30/7 efter 408 loggade
distansminuter styrde vi in i Tyboröns
hamn, men höll på att spy aY stanken
från det ruttna vattnet och fiskeindustrin.

lo-

(

vi

hade
lämnade Lowestoft borde vi ha

när vi
varit framme efter tre dygn

i

stället för

fem.

Limfjorden
Nästa morgon gav vi oss iväg hals över

huvud. Vinden hade väqt och stanken
från fiskehamnen var outhärdlig. Vi startade motorn i pyjamas och flydde. I
Limfjorden låg vi i bleke och torkade

i solskenet och stelte biff.
Vjnden kom och tog oss in till Nykö-

madrasser

bing. Gunnar med stora barn gick

på

bio. Nasta dag fortsatre vi med spionaker österut. I varje krök av Limfjorden
trodde vi. att vi skulle behöva bärga
spinnakern, men vinden vred sig lite varje gång och vi susade förbi Aalborg till
Hals vid Skagerak.
Startade mot Laesö tidigt nästa mor-

gon. Tjocka. Vi gick fråo boj till boj
och räknade prickama. Vid Laesö Rende lättade dimman. Skötrt att få sluta
med mistsignaleringen, och få tyst!
I Österby hamn fick barnen äntligen
anväodning för sjn håv. Vilket fiskafdnge! Massor med tångkabbor som vi
kokade

#t(

_':it::
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i

besvikna på

seglatsen. Med den vindstyrka

iden kraftiga sjön. srirskilt när vi seglade för babords halsar. När vi skulle äta
drejade vi bi för att maten irlte skulle
hoppa ur tallrikarna i sjöhrivDingen. Den /
dagen log Jag en extra rortörn, för jag I
har svårt att vara under däck utan att

Till

hamnen lingst

vart och gick i land och åt flundror,
Det var skönt att känna marken under

till

kväUen.

Iväg mot Göteborg. Som vanligt dog
vinden och vi simmade runt båten i vdntan pi ny vind. Fick syn på en tumlare,

bäst att hala hem pi loggen, så den intc
tror det är något ätbart!

Det blev Donsö hamn den natten, vinden vjlle inte längre och vi hade ont om
bensjn. Vi tog en promenad i land och

såg ett utbränt hus. Stina tiuade Idnge
och sen förklarade hon, att hon inte leker med tändstickor!
Göta kanal hem
Nästa morgon den 4/8 tankade vi, tortsatte med spinnaker Göta älv nästan he-

l.i

vägen

till Lilla Edet. Kraftiga åski ett. Kl. 21.30 var vi fram

skurar stup

i kanalen
Det vilade en trolsk stämoing

me vid den stora trappan
slussen

över

i skogen med lätt dimma på vatt-

net. Vi fick vänta en timme på att nyttotrafiken skulle slippa igenom. innan det
blcv vir tur. Slussandct gick som en dans
och kl.0.30 förtöjde vi i Trollhättan.
Tidigt nästa morgon fortsatte vi till
Vänersborg, bunkrade och så ut på Vä-

nern. Spinnaker! Jag tvättade kläder
vi hade nästan inga rena kvar. Vinden
dog förstås och vi övernattade vid Kållandsö,
Passerade Låckö slott. Åska med kraf-

tiga byar. Jag stod till rors i shorts och
regnjacka och haglet smattrade onl öronen. Mariestad kom bort i regndiset. Sol
och spinnaker igen och så var vi i Sjötorp och slussade in i Göta kanal. Fest,
stekt kyckling till middag innan vi fortsatte tiU Lyrestad.
Marianne och Nisse skötte slussportar-

na, de ville bli starka, Gunnar förbjöds
att hjälpa till. Slussvaktema ringde till
varaodra och vankodde om vår ankomst.
"Du kan få en lustyacht av mig om du
vill" hörde vi en säga i telefonen.
Så var vi uppe i derl tjusiga sjön Viken, kanalens högsta punkt och därefter
kom vi till det allra vackraste
- Spetsnäskanalen. Vi har gått kanalen
flera
gänger förut, men den är lika fantastiskt

vacker varje gång.
På kvälkin lördagen den

över Vättern

7/8 gick vi

föt motor i mörker och

ingen trevlig rortörn. Skönt
till Motala.
Vi ringde goda vänner i Linköping och

spöregn

- in
att komma

stämde möte med dem i Borensberg
nästa dag. Kojade. Under natten blev
det hård vind och på morgonen när vi
satt och drack te, såg vi plötsligt hur
kajen rusade förbi utanför fönstret. Gunnar iräkte sig ut genom luckan och fick
tag i en tamp och stoppade båten. Akterförtöjninger hade sprungit av. Vad vi
var glada att vi varit på alerten!
Fortsärtning på

sid

12.
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Fo.aättning från sidan

Kl.8

c/o ceuken
B

11

öppnadcs slusscn och

vi töffade

vidare för motor. Över lloren scglade vi
i styv kuling för enbarl storen och med
rasande fart. Så hårt väder hade vi inte
haft under hela vir linga segling. iro'

niskt nog! I Borensberg lräffade vi våra
vänner. Cunnar och Marianne staonade
ombord och fick sällskap av Gunnar och
Ullami Noren till Linköping. De andra
barnen och jag följde med Talty hem i
bilen och hade en lång skön eftermiddag
i familjens baslu och bassang. De övriga
på AMFrrRtrE hade haft en händelselös
dag, utom när de försökte segla i kanalen. Slussvakten stiingde bron i protest.
Det står ingen stans att man inte får
segla, bara att maxfarten är 4,8 knop.
Detta tolkar vakterna så, att man måste
färdas med den hastigheten. Annars har
de svårt att beräkna när man kommer

fram till nästa sälle.
Det faDns en ny akvedukt sen sist och
slussarna i Berg hade blivit mekaniserade
sen vi slussade uppför för tio år scn. Ut-

vecklingen går framåtl

Marianne låg över

i

land

till

nästa

morgon, då vi måste vidare. Vi låg nu
lite före tidsplanen och beslöt oss för,
att om vi[den ville, sticka direkt från
Mem till Åland. Sjökort hade vi inte,

men med all litteratur med angivande
av fyrarnas positioner, kunde Gunnar
göra ett översiktskort med Almagrundet,

Svenska Högarna, Svenska Björn, Flötjan och Lågskär utsatta.
GunDars semester var egentligen slut,

men han hade möjlighet att ta

ut

en

tjänstledighetsvecka och den beslöt han
utnyttja. Vid avseglingen från Lirköping
över Roxen hade vinden mojnat något.
Vi kom tiu Söderköping pi kvällen.
Fottsättning
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Beckombergaväsen 196
161 53 Bromma
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nästa nummer av Viggenbladet.

Nya medlemmar,
Tullinge

158 Annika Lindholm
326 Paulo Gandra
489 Björn Schölandet
834 Rickard Lundquist
885 Per Åke Johansson

Lidköpins
Stenunqsund

Norrköpinq

1192 Bo Pettersson
Viilkamna

till

Viesenklubben!

Till salu
Karlskrona-Vigg

nr

59

Normalutrustad. Pris 33.000i

Ronny Nellfors 026/1A 11
Karlskrona-Vigg

nr

12

182

Rikliot utrustad. Dl a vårmare, bomtdll, fyrå
fdrseöel (varav Genua I ny 84) och spirrndkel
1:a i KN4 1984. Pris 35.500:
Johan Ponte'n 0758/199 Bg eller Anders Pon-

Ie'n 0758/578 92.

Uthyres
Albin-Vigg 1124
Disponibel säsongen 1985 på gtuod av åga
rens utlandsvistelse. Ligger nåra Vaxholm.

Kontakta PerErik på tfn 08/30 83 2u.

Önskas köpa
Optimistjolle
Trä eller plast. Ivlax 1.500:'
Thomas Olofsson 08/46 93 19

Köp klubbens varor
Förmån1ig försäkring

(Ring kontaktman Bo Johansson,0B 115615)
Tekniska tips: ....... komplett 80r-/ / 4i per st
Klubbvimpel ..........................................-.. 50iHandbok A Viggen, Per Brohäll ............... 40i_
Händbok K.Viqgen, Pet Brohäil ....... .. 40:-

Klubbnål ...........-............................

Broderatjackmärke

...... 25

.. ................ ....

20:

Viggenritningar ........................-...... per st 20:
Klubbdekaler ))Se gla u1...0 ........................ 15:
Strykmärken ....................-.......................... 5l_
Klassreqler ..........,.,,,.,.,,..,,,..,,.......,.,.,,,,.,,.... 5:
Enklast är det om du sätter in b€loppet för
önskade varor på klubbens pq 40 73 05-2 och
anger namn, adress och båtnummet samt vilka
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