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VIGGETgBLADtrlP
INNEHÄLLSFöRTECKNING
Från Bryggan, Skepp ohoj!
Reqionalt: Gävle
S:t Anna
Stockholm
Frågespalten
Kraftlednings{aran
Klubbens varor
Viqgenseriens hösttävlingar
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lvledlemsavqifi: 85:- per år

Adress: c/o Geuken
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Beckombergavägen 196
161 53 Bromma
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Viggenklubbens postgironummer:
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40 73 O5-2

8

Eidern Skärgårdshavetskaraktårsfågel

Havsbandet i maj
Om bojstenar
Viggenklubbens skrovform
Familjesegling till England
Nya medlemmar, Marknåden
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PROGRAM
2/5 Presstopp Viggenbladet 5/85
9/5 [4ajträIf Gåvle

11

12

13
13
14

16

1

7-19l5 lv]älarträff

med familjekappsegliog

2215 Uteträ{{ på Diursården
25-2615 Pingstträfl med Pingstköret Stockholm

31/5 Kvällstävling Gåvle
7'916 Kusöträff med {amiliekappseqlinq Gävle
21-2216 Midsommarträfi Stockholm

VIGGENKLUBBENS FUNKTIONÄRER
Ordfö.ande: Sta än Söderhäll, Nontullsgatan 20, 113 45 Stockholrn
Vice ordförande: lngemar Lindgren. Klövjevägen 13. 183 38 Täby
Sekreterare: Freddy ceuken, Beckombersavdsen 196, t6l 5l Bromma
Kassör: Erika Hummerhielm. Blåb:i6vägen I0. l81 64 Lidingö
Ledamot: Thomas Olofsson, Fredrika dr.mersgatan 17, I 26-öl Hägerslen
Ledamol:Hans Thorell, Villavägen 50. 137 00 Väslerhaninge
Suppleant: Carl-Olof Carlsson, Tumultgränd 63. 162 46 VäTtingby
Suppleant: Bojan Hjalmar. Brännskogsvägen 3. 194 53 Upplands Väsby

08-33 32 92

08

?58 31 99

08-37 23 ',72
08-766 13 91
08-46 93 19

FRÅN BRYGGAN

0150-244 42
08,89 85 88
0760-852 55

Klassnämnd
Sammankällande: Staffan SöderhåIl, No.rtullsgatån 20,

Karl-Edk Ahlborg

ll3

Som du läst i föregående nummer av vår förnäm'
liga tidning har vår ordförande Stafiån tillfälligt
låmnat Sverige. Må han lyckas bra i sitt iobb och
med att värva nya medlemmar till Viggenklubben

08-33 32 92

Lars Berg
Ingemar Holmstftim
Gunnar Tidner

i USA! Ett okänt antal fabriksnya och specialut'
rustade viggar lär nåmligen ha exporterats

Kappseglingskommitte'
Sammankallande: Bo Göransson, Smedvågen 61, 146 00 Tullinge
Carl-Olof Carlsson
Bnta Geuked
Magnus Gustafsson
Johan Ponte'n

08-718 31 2s
08-89 85 88

0a 37 23 72
08,'739 12 64
0758-199 89

Pär-Otto Walter

o8-a5 22 7a

Teknisk kommitte'
Sammankallande: Ingemar Lindgren, Klövjevågen 13, 183 38 Täby (motor,

Ludwig Backas

(ruff, föibättringar, korirpletteingar)

elteknik) 08-758 3l

Bengt-Olov Ekström (rigg, segel)

Nils Hummerhielm (skrov, föitöjning, uppallning.)
Björn-Olof Wikldnd (itningar, tekniska tipt

99
68

08 ?58 0?
08 44 79 10
08 766 13 9l
0?53 553 I4

Redaktion
Haråld Akselsson, Hasselgatan I15, 194 37 Upplands Väsby (ansvarie utgivate)
Viking Hjalmar, Brånnskogsvä€en 3, 194 53 Upplands Väsby
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pål Du

ång

Nu år det dags att sätta i9ång vårrustningen; vi
6es på sjön inom kort.
lngemar

0760-802 98
0760-8s2 ss

dit.

Tills Staf{an återkommer ska jag efter bästa för
måga ta en rorstörn vid klubbens styre, en uppgifl som jag finner både spännande och utmanande. Som alla vet har klubben kunniga styrelsemed'
lemmår, tunktionårer och regionombud, varför vi
nog ska hålla skutan flytande och seglande.
Just nu pågår som intensivast detaliplaneringen äv
sommarens aktiviteter i form av eskadrar, kappseglingar och seglarträffar. Jag hoppas du kan delta i något eller några av dessa evenemang; de som
varit med vel hur trevliqt vi har det. Till dej som
inte deltagit, kånske {öratl du inte tycker att dU
känner de andrå, villjag såga: Pröva
rar dei inte.

!

Lättare att nå Tekniska kommitte'n

Hej Viggen vännerl

45 Stockholm

SKEPP OHOJ

På sidan 2 har vi nu kompletterat förteckningen
över ledamöterna i Tekniska kommittg'l![ed
vilka områden de specialiserat sig på och deras
telefonnummer. Du kan alltså ta direkt telefonkontakt med rätt person när du hår nåqot tekniskt problem. Gör det!

,., och Kappseglingskommitte'n
Även för Kappseglingskommitte'ns medlemmår
har telefonnummer nu angivits. Begrunda den
ambitiösa Viggenserien 1985 i förra numret av
VB och ställ upp i någon eller några tävlingar.
Del år lärorikt och roligt!

Viggen

i

SEGn-ING

Som {ramgår av annons i detla nummer av VB innehåller tidskriften Segling nr 3/85 bl a en utför'

lig artikel som presenterar Viggen och Viggenklubben. Vi hoppas den ska bidra till att vidmakthålla
och kanske öka intresset för vår båt och klubb.
Nr 3 utkommer cå 1 maj och {inns att köpa ialla
välsorterade tidningsaf f årer.

Reglonal

Fr€ddq l6 a.qusti <1 "8,00 Sanl inq

Qade

REGION GÄVLE

Sture Olsson
lllyrbackavåndan 82, 802 38 Gävle
026 19 32 52

Torsdagen den 7 mars kl T9.00 träfFa-

Marsmöte
des åtla viqgeljklubbare, en del
bes

till

tSonöbubten

hamnkontorel FIiskä! tiir ännu en
kvällstäv1inq, son avslutas m€d kräftlest på Limön eller 0xharen.

ättn inq, sammanlaAt 12 personer,

en första vå!träfl i kvarte!s-

qården Tornet lör att diskuterä komFande såso-qs å/tiviLeLer. vi erades

Lars Berg

Notera dessa data och tider i Din aI-

med

Det är mycket glädjande att vi nu

Brinkvågen

o- neoånsLäende träfFa! under vårer

u(a0^or

ta diabildserie. D äre fter diskutsrades en dEl tekniska tips. Ett trev1i9t och givdnde röte i sann vigoen- (

o44

8, 291 43 Kristianstad
10 32 46

Karl Gerdehas
Klunkens båcke
260 66

3v',

393 52 Katma,

0480

I

vä!! ej deltaqit på våra möt€n att nLl
komma loss och delta i dessa kappseq.Iinqa! i nå9on Form. Vi beslutade på
mötet att ej använda spinnaker, då de
rlesta av oss är nybö!jare när det

och sommaren 1985,
För ijvriqt kan nämnas, att vi i kaflepausen visade ViqqenklLrbbens ljudsat-

gä11er kappseqlinq,

arda,

Viqq

Kommande triiffar

REGION

ap.iI kl 10.00 samlinq
vid mastk!anen FIiskär för gemensam
riqgnioq av Bn Viq9, lör att Iära nybörjare !ätt spänninq av staq och

LöFdaq€n 27
Srt,.-r{nnn

Jan

Westerberg med gasten raikael Rosdn
ha! låtl i uppdrag atl ta fram undervisninqsmaterial qäl I an de de viklig-

cVär,'ottr''
Harald Grade'n
Furuvägen 3, 542 00 Nlariestad

0501

Torsdaq6n t haj kl 19,00 Träff vid

kva!tersqå!den Tornet. Vigq 4?l

150 93

cUAstatås

aste kEppseqling€!€qlErna som vi dsn4a kvilI ska lör.j.pa oss : inrör
komnande kappseglinqå!.

!fe!89 r1 maj_ KvåIlslävlinq på yttr€
ljtuden. stä11 upp manq!ant,l D! son
ej vilr tävIa, anmä] Di9 som gast och
.låna event. ut båten till en från S6de!ha'nn. saml in9 hamnkontoret M:
skärsvarveL kl 18.00 'ör qpnomgåna åv
oandn'ör" t.åv]-Lnoen.
(
lrg.qee_Lig4 Kusöträff ed kappseslinq. Vi träFlas vid hannkontoret
FIiskå! kl 18,00 för att därelter avseqla qenensamt upp mot (usön. Vi söker natthamn vid Gålsqrund eIler nåqon ham'1 i nä.heten "om vi <ormpr
civerens o-.
\
Ldrdaqen I jr.rni fortsäller vi upp
tiII K!sön där åven söderhamnsseqlarna slLJter upp. Gemensam Iunch och q€nomqång av bana. DärBfter kappseqlinq
Kusön runt. Vi ta. natthamn vid Kusön
elte! senare överenskommefse.
Söndaq 9 juni. Eskaderseglinq hem
tilI Cäv1e resp Söderhann.
r]1

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

0,tesrnd
Erik Palsund
Alggåtan 248, 216
040 , 16 09 73
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ANNA

I bö!jan av året rinqde Thomas
0lolsson upp !nderlecl.nad och f!åaade
elter lämpliga natthannar inrör somharens 5: t Anna-eskader. Jag sade tilI
Thorias so;r det var. 3:t Anna ooh Gryts
--.rslrrar är i- :ri:-r n ndre in paradiset sj5Iv, nen jaq l,3r ba.a ett år
på nacken son paradisbo. Ä and!å sjdan år vi j- Il k.luboipdlem
gionen, så noq ska den l!åqan kunna
Iösa si9.
Därför samlädes ? st ViqgenkIubDa.e
den 14/2 hen\a hos undertecknad pennfijktars. Eiter en t!evIi9 diskusslon
kunde vi anteckna 20 förslaq på natthamnar. tn deI av rörslaqBn återtinns
iven hos Am6en, varrijr det linns en
.isk att hamnarna är packade under
industrisemestern. En del tips, soir
inle finns his Amden kunde vi dock
qe. Hoppas någrt koEmer tiIl använd-

tJlf Karlström
Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing
011 12 73 12

kom-

mer ieånq ned en deI aktiviteter, och
jag vi]l upphana de medlemmar som ly-

nin9.

(

I övriqt uttalades ett intresse fiir
ett möte nEd nåqon medlen i Viqqenrlub5ens styrelse, och zansl<e en
Filmvr,snin?.

bbb

i

164

REGION STOCKHOLM
Marstriiffen
var del plemiär för ny
rör Viqgenträll: StorkyrkoskoIans aula i cam.la Stan. Trivsamlrja
kä-l-Iarvalv, va. noq det aIImänna omdömet. Ca 25 psrsone! stä]1de upp
denna kvä11 lör ått de.Ls få en presentat.ion av årets Vigqenserie "fronr
the ho!se's nouth' , respektive vi9qenledare, dels få trimnings- och
uLr-stninqsLLps av 1984 års klassmåstå!6, Jonan pon!6n. Som avsluLnjng
va! vi ullovade en videoli.Lm från
Americars Cup 19a1, året då den åt!åvärda t.of6n för lörsla gången i tävlingens historia Iämnade AmBrika.
Vigganserien hoppa! .jaq alatt över - den presente!ades ju -trö!1i9t i
VB I, så varrör tjata?
Johan är an kille som vet vad han
prata! om - och f.amrör allt hur man
ss9la! ViqgBn till seqer. Luqnt och
metodiskt qlck han igenon de punkter
som han sjä]v håde funnit va.a viktiqa lör att rå bästa lart på båten.
Itt axp.l o c k:
x Tjockt, ojämnt - kanske t o m flagnand€ - skikt av botl€nFärg är fsl ur
alLa synpunkter. Gör en qånq lö. alLa
ett rejält undårarbBte, och byt 9ärna
ti11 r'latmanslärqrr typ VC1?,
x sätt an r.igqen rält, så att nastBn
r'stå! stilItr, msd rätt Iutninq och
rätt krökning. 116d tiden kan första9€t ha töjt siq och b.l.ivit för Iånqt.
Lämna in det lijr avkortoing i så lalL
N lrIIrev år inqenting lö! den som år
rädd om sitt sto!se9el (akterriket)
och dessutom viII få max fart när det
brallar i (och det är ju då man be höver reva:). Johan har lixal snabbrev,
och beskrsv hur dst va! arrangerat.
x Ssgelröringen är viktiq, last det
hade vi väl redan på känn lite til]
mans/tvrnns. Johan underst!ök det !iktiqa i att he.ll.!e reva (i första
hand) än att byta genuan mot focken.
x planingsrev ä! BlfektivarB än bomuthal när del qälle! att plana ut
Den 20 mars
1o

ka-L

t)

storseglets buk. Även här f.ick vi eri
utrörlig beskrivninq av alIa finesser
med rrtat och Dloc- och I i, arågninqar

Utetriiff på Djurgården

r ::apps€glino_re!1er, sl .- I '9e, , ar
inte så svåra och betydelselulla som

Tid: 18.30

månq. rar rör

ningsreqlerna.

iq, Ur ti9a,t Jr våj-

Behärs <ar man dem, så

kan man 9e si9 in på tävlingsbanan
med ti1lrörsikt.
sen är det mest an-

dra lakto!€r som fål.le! utslaget. T ex
organisationsn ombbrd (besättir.ingens
uppqilter) och lile aIlmånt laktiskl
kunnande. Som exempel på det sislnänrnda toq lohan Lrpp "speqlingseffektenrr då Flera båtar qår i klunga.
Vinden IänLas av, ocn rar Lår l vis5d
1ä9en avsevä!t sämre höjd än konkurrenterna. Då linns det bara ett att
9öra: SIå si9 fri till ostijrd vind.
Videoli.trpl va' 'in, m6n troLs Iangden 50 min blev helhetsintrycket lite
plottrigt - korta snuttar från ett
stort antal seqlinqar, l!ån kvari.Ficerinqarna tilI linalelr. Hen visst
var den sevärd, och vissl var det kul
att Australien tiII sist kunde sIå
jänkarna, kanske tack vare vapnet i
lorm av sp€ciafköl€n, särskilt med
t€1ks på de speciaireoler som åtmi.stone fölr on åren har qynnat USA vad
9äIIe. s eqel'naterial et.
11D 3

M
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larseg lare

t

med familjekappsegling
Alla medlemmar hälsas vålkomna till Tallskåren
(N 59"29,8'; O 16" 54,5') som ligger NV om
Gisslefiården.
Samling kl 18 fredagen den 17l5 fdr dem som
kan. Du kan även komma under lördaqen.
För d€m som vill kappsegla ordnår vi en segling
på ldrdagen ca kl 13. Banan blir en distansseg.
lingsbana, dår vi rundar dar, prickar och skår.
Längd cå 10 [4. Resultatet{år inråknås iViggen
serien.

För barn och vuxna blir det en tipsrunda runt ön.
kväll hoppas vi på bl a allsång på berget;
har du någol instrument - ta med det. Välkomna.
På lördag

6

-

ring C-O Carlsson

Plats: Gästhamnen vid Wåsåvårvet

IT8 //MVIEETII

Ta gärna med ka{fekorg.

Kvällen ågnas till största delen demonstration av
riggning och riggningsdetalier. Vi hoppas {å dit
3-4 viggar för att bl a visa rullfock, fall neddragna
till sittbrunnen och aulopilol.
I hopp om en strålande försommarkväll hälsas
alla vålkomna.

Pingsttråff 25-2615

(

'svenska Klasser & Förbund'
har turen nu kommit till Viggen och Viggenklubben, som presenteras i nummer 3 av Race &
Cruising Segling. Tidningen finns i handeln i början av mai.

I vår artikelserie

Nämndöfjärd€n.
Platsen har valts så, alr de som deltagit i Ornö runt
ska kunna ta sig fram i god tid innan det skymmer.
Vi bjuder på jos eller viggensherry, spontan allsång,
brasaJton m m,

kl 11 startar Pingstköret, familje
runt kobbar och prickar på Nämndö

På Pingstdagen

kappsegling

Läs i detta nummer också om:

fjärden, ca 10 nm, varefter vi återvänder till Tall_
holmen Jör prisutdelning och eftersnack.

Till pingstaftonstråtfen år del

bara

. Det rätta tåwirket
o En vagabondsegling i Fjärran Ostern
. Klok segling efter kappseglingsreglerna
. Hur man pinar bort lovartsbåten
. Senaste nlrtt om uppladdningarna till America's

att komma, me'

dan det Jör dimensionering av prisbatteriet är önskvårt att du föranmäler ditt intresse för Pingstköret
till Bo Göransson, 08/778 31 25.

FRÄGESPALTEN

på

-iin Viqqen -72 hat ?åLt eri gulakti!
.peciellt
hisslilrqning i vatlenljnjen'
ryråo-o::'on"j?
(
'e1, a " ,".r,.."
iIirI
o il oaLL f brrt;
r-:ka^_'t
:laq har p.ovat dal .:"-."la son arkna.lPn
o.h n:.tra bålvänner har ar:l arb.juna i
ne.lel o.h tips. :iven 5n. ..1tsy.eln!:nino soF i .ontrination ne._l liitt rLrbrinL tn 'ort
o .q Li-ll
^
(
n qpn. ' -r crt l.r
"r _,1 '-t'-t
\
r..l J,r '.c: a| ii-1"
iL'lin i llarhar:å" lcn ve..ar ha lrrn.t
rrr n:rcon ann.n ! <.1!Lrbcn 1i'ian.lc
?.ohlEi och tv n',.ra behan lin.rs:i!.-

tilrfiIlil{/ilffiInIV
N/lETfr EN{/,f#E STEIIIIE

med Pingstköret
Tråffen har fdrlågts rill ett abborrställe nära gräns
linien mellan södra och norra skärgårdeni
Tallholmen strax norr om Grönö fyr i sydväslra

Cup och Whitbread Round The World Race

o Plus som vanligi Information, Väder, Yachl De-

Vad göra åt missfärgning
i vattenlinjen?

Mälartriiff 17-1915

Om du har frågor
08/89 85 88.

2215

sign, Vindsurfing, Målskott, och många andra ar-

tiklar.
100 läsvåirda sidor i den enda tidning som verkligen bevakar seglingens mångfald.

ISNNG
(

SURFING

vlccEN$serien

Stor elolycksrisk med
höga master
Ur ERA nr

2

olyckan intrafiade. En familj seglade

sin nyinkopta båt

i

Oskarshamns

sklrgård. Masltoppen på segelbåten
kom i kontakt med en av Sydkrafts l0
kV ledningar som år framdragen över
ett sund. Dct finns skyltar uppsatta,
som anger segelfria hojden

Vid

till

8 meter.
inmatning av ledningen konstate-

rades brännsår på en hojd

meter i två faser.
Båtens totalhöjd

(till

av

10,39

Söndag 8 september.

Viggenklubbens kräftkör, norra

ledningar.

Båtklubbar, €nskilda fritidsbåtägare,
massmedia, är några av målgrupperna
för en sådan kampanj, såger Sydkraft.
Alfischer. klistermarken, varnings"snuttar" i radio och TV, se dar nägra
medel att nå ut. Även försäkringsbo-

Lördag 17 augusti.

(l

Familiekappseqling på Saxarfjärdarna, ca 10 nm.
Liksom förra året samlas vi i Norrviken på södra
Ljusterö. Slarten går cå kl 12.

(

j

för inlormation.
håvdar Sydkraft.
Svenska Elverksforeningen undersö-

strömförande. Mannen i seglarfamiljen
omkom som resultat av strömgenomgången. Hustrun, som också utsattes

Lördag 17 augusti.
Söderviggarnas egen {amiliekappsegling, ca 10 nm.
Preliminärt på Mysingen. Kräftor och sådant pre'
cis som för norrviggarna.

Speciellt uppmaningar t ill leverantörer
i"sjödistrikt" arr se över skyltning på
utsatta ställen (stolpar vid sund, o dyl)
har foreslagits. I Sydkrafts olycksutredning lrycker man på. alt varningstavlornas kondition och låsbarhet bör
kontrolleras, åven från sjönl
I

för strömgenomgång, fick brånnskador
men överlevde. De tre barnen undkom
oskadda.

Information till berörda
Nu foreslår Sydkrafts undersökningskommission att en inlormationsdrive
sätts igång, för att upplysa om farorna
med hoga segelbålsmaster och kraft-

Förmånlig försäkring
(Ring kontaktman Bo Johansson,

08-i

15615)

80!/ / 4:- per st
Klubbvimpel ...;......................................... 50i

Tekniska tips: ....-.. komplett

Handbok A Viggen, Per Brohäll ............... 40:
Handbok K-Viggen, Per Brohäll -,............ 40i
.. .. .
.
.
. 25rKlubbnål :
Broderat jackmärke .................................. 20i
Viggenrilningar ............................... per sr 20:
Klubbdekaler ))se-9la-u1...) ............-........... 15i
Strykmärken ............................................... 5i
K|assreg1er ................................................... 5i
Enklast är det om du sätter in beloppet {ör
önskade varor på klubbens pg 40 73 05-2 och
anger namn, adress och båtnummer såmt vilka
. . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . .

.

.

. . . . . .

.

. .

.

erläggs på platsen.

Efter målskott och måltut lågger vi till i Norrviken,
sätter oss på våsterhällen och mottar lov och pris,
varefter vi förtår våra medhavda kråftor eller annat

I
Viggenklubbens kräftkör, södra

göras.

Köp klubbens varor

20:

tillsåmmans med mediävlare och andra ditseg
r klubbmedlemmar.

lagen kan utnyttjas

ker för sin del vad som kan

nälan kan ske på pldtsen, men helst iiörväg, till
!,qqenledaren Brita Geuken,08/37 23 72. Avgiflen

,._'t

För närmare detaljer, kontakta viggenledaren John_
Erik Arnberg, 08/770 16 56, eller hans medhjälpate HansThorcll, 0750/244 42.

KM

-

Trälsociety

Lördag/söndag 24-25 augusti.
Som vanligr anordnad åv Waxholms KSS på Trälha
vet- Förra året kom l6lill start och vi råknar med
minst lika många i år.
Bankappsegling med minst tre starter så att det
blir riktigt utslagsgivånde. På lördagkvållen ordnas
regårtabal på wKSS' klubbholme Riinnholmen.

antenntopp)

var 10,5 meter.
Vid påseglingen blev mast och stag

I

Bockholmsköret

Försommarprogrammet presenterades i Viggenbla
der nr 3/85.

1985. Återyivet med tidskrtftens tillstånd.

Har fritidsbåtarna medfört större risk för elektriska olycksfall?
På Sydkraft anser mån det, efter
att ha utrett en påsegling av en
l0 kV ledning där följden blev
att seglaren omkom. Nu krävs
bältre information.
D Det var i somras som den tragiska

i

Höstprogrammet

(1

. . . .

(

Anmälan på telefon 0764/361 13 kl 17.21 ellet
skriftligt lill Arne Arvidsson, Vegabacken 22,
185 02 Oskar Fredriksborg. Anmälningsavgift 105:'
i 'tts på pq 67 20 90 8, vilket även säller balun.

{

too:.ltuvert-

Viggenledåren Bo Göransson vill veta om din avsikt
att delta senast den 14 augusti och WKSS vill ha
dina avgifter senast l9 augusti.

Gålö-kannan

I

tao 7 seotember.

Skärgårdssegling enligl LYS, anordnad av Dalarö BK.
Något Jör de söderviggar som ei hinner upp för att
della i något åv arrangemangen under Segelbåtens dag.

Viggenledare år John-Erik Arnberg.0S/770 16 56.
Anmälan senast 2 september på p9 37 50 24-7.
Avsift 55:-.

I

-

85

Segelbåtens dag

Familievänlig distanskappsegling enligt LYS, med
individuell start något för målarviggarna. '
Viggenledaren C-O Carlsson, 08/89 85 88, kan
berättä merå. Anmälningsavgift 50:. Anmälan på
särskild blankett som kan. hämtas på Svenska Dagbladets Segelbåtens dag-kansli eller rekvireras per
telefon 08/13 50 00. Senaste anmälningsdag är
28 augusti.

Bana 5

-

Segelbåtens dag

Lördag/sönda9 7-8 september.

Nypremiar för denna intensiva bankappsegling på
Stora Värtan. Anmäl dig till Klåss Viggen på sam
ma sätt som till övriga Segelbåtens dag arrangemang. Avgift 80:-.
För att säkra att vi blir egen klass villviggenledaren
Magnus Gustafsson, 08/739 12 64, vela om din an_
mälan senast den 23 augusti.

Kaktuskannan
Söndag 8 september.

-

Segelbåtens dag

Dirtanskappsegling nåstan runt Lidingö för kvinnligå rorsmän med antingen heh kvinnlig besättning
(Klass A) eller med övervägande kvinnlig besättning
(Klass B). LYS-seslins.
Viqgenledaren Brita Geuken var med lörra året,
hon kan berätta,lele{on OABT 2372.

så

Avgiften 45i sätts in på pg 27 39 57-1. Anmälan på
särskild blankett. Upplysningar på telefon
08/765 15 95 kt 18-19.

lVikingarnasl

-

Lilla Värtan

Lördag/söndag 28-29 september.
Kappseglingssäsongens logiska slutpunkt, där place_
ringarna i Viggenserien definitivt spikas.

Anmälan

till visqenledaren P-O Walter,08/85 22 78,

till arrangören senast 23
september på teleion 08/81 41 44 torsdagar 15-19
eller skriftligr till VSS' kansli, Bråvikwägen 9, 121 68
Johanneshov. Avgilten 95: såtts in på pg 77 41 52-3
(K E Funke)
senast 18 seplember och

Gastbanken ör öppen
. om du vill pöra på kappsegling
. om du inte kan alelta med egen båt
. om du behövet besdttning
Ring Bo Göransson, 081778

3I
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EJDERN

ORIGINALTILLBEHOR
OCh RESERVDELAR

-

Skiirgårdshavets karaktiirsfågel
Boet av ejderdun
[4ånga ådor återvånder till samma håckningsplats
år elter år - kanske till exakl samma bo på ris
heden. Under senare delen av april lägger hon 4-5
grågröna ägg. De bäddas in i dun som hon noppar
från sitt bröst. Det var desså attraktiva bon som
förr dkattades på båd€ dun och ägg: dunet till kuddfyllning och äggen till skärgårdskalasens delikatesser.

tiu u
I månadsskiJtet mars/april, då vårsolen {ortfarande
en ojåmn kamp med innerskärgårdens isar, an-

lör

länder lusentals ejdrar f rån övervintringsplatserna
bland de danska öarnå tillvåra ytterskärgårdars
öppna vatten.

Förekommer längs hela kusten
Ejdern förekommer längs hela Sveriges kust, om man
man undantar Norrbotten. Norröver räknas den som
som en raritet. På västkusten utgör den I 0% av sjdlågelbeståndet. I dessa varten dominerar måsfåglarna.
I Stockholms skärgård är däremol andJåglarna de
vanligaste. Ejdern, som är den största dykanden,
häckar här i 90.000 par. Det innebår statistiskt sett
ått varannan lågel som du ser under seglinqar ; Skär
gårdshavet är en ejder.

Äda, gud ing, skröja, hälsing
Hur ser då en ejder ut? Svaret är inte enlydigt. En
ejd€r ser olika ut beroende på kön och ålder. Den har
dessutom olika benämninqar. En skröja är en ej könsmogen hona. Hon är vattrad i brunsvart och har lvå
vita tvårband på vingarna.
En hälsing är en ej könsmogen hane. Han är som
skröjan vattrad i brunsvart men med oregelbuod€t
insprängda vitå teckningar.

(

Ädan år den vuxna honan. Hon år brunspräcklig
med två vita tvärband på vingarna.
Guding eller gudunge kallas ejderhannen. Hans
häckningsdräkt år magnifik med rosa{ärgad kräva
och bröst, svart huvud, pistagegrön nacke, bländ
vit rygg och svart undersida, E{1er sommarens
ruggning år hån brunspräcklig ulom på vingarna,
där der vita från praktdråkten bibehålliis.

PtlEn AiORiX rB, HAtrtt{VÄG€i 6,VTGGSWOTmS B.r(. 18363 TÄBY, TEr,ll}8175G 75 90
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Yaxtat

Numera år dylika svsselsättningar förbjudna. I\4en
andra hot har tillkommit. En lyckad häckning fordrar luqn och ro och det rörliqa friluftslivet utgör dår_
för en stor fara. Av denna anledning har fågelskydds
områden bildais, som garanterar siöfåglarnas Jort_
satta häckningsmöiligheter.
Gudingen väntar till en början troget på sin hona
i vattenbrynet. Men mot slutet av den fYra veckor
långa häckningstiden blir hon mer och mer obenä_
gen att lämna sitt bo för att hämta egen löda.
Hanen beger sig då ut till musselbankarna i sällskap
med andra )'iiverg ivna) gudingar.

Livligt sällskapsliv i vattnet.
När ungarna är klåckta får de torka en dag i boet
innan de puffas ner i vattnet av sin magra riamma.
Här vänår o{ta andra eidrar med skilda motiv.
Där finns skröior som vill låra sig skötå ungar,
där {inns gallådor. s k tanter, som tnisslyckats med
sin egen häckning och som vill bli reserv eller adoptionsmammor, och däa finns kvarvarande gudingar
som inte tålt utlopp {ör sin parningsinstinkt efter
som det i skärgården råder )åd'torka)
en effekt
av ait jakt endast får ske på hdsten, då gudingarna

-

är

lill

havs.

Under tiden som des$ hanar kurtiserar honorna
får trutarna tillfälle att knipa försvarslösa ungar.
Så småningom är kurtisen över och hackordningen
avklarad och kvar i gruppen är oftast wå honor
och fem ungar. Honorna tjatar sländigt på sina
ungar med varriingslätet )gog,go9r och dygnets 24
timmar består till lika delar av vila, tjäderputs och
matanskaff ning. Utan Jjäderpurs skulle siöfåglarna snart frysa ihjå1, då dräktens skyddande feta
hinna perforeras av stickor och smuts. lvlatanskaif
ningen som vuxen bland musselbankarna tarvar
stor dykskicklighet. En ejder wingas ibland att häm
ta sin föda på 30 meters diup.
Så

förJlyter sommaren och i september/oktober

är det åter dags att slräcka söderut. Det berättas
att under vissa dagar 40.000 gudingar, ådor. skröjor
och hälsingar räknats in vid Svenska Högarna. dår
de passerat i bandformation tätt ovanJör vattenytan.

Hulda

HAVSBANDET I MAJ
tn vaclrer vtrmoroon o i.r.t. vi en tur
Iqnqr ,,t ti-L -av brnret. 'il, . i 'q ot araa, v il,a s i.!c
ctord 'l o.' a- !nad. 4o na- i o i v ,.
ttl I si.a oli a h clnr, .ct,JL.p ,
Här finns .lpt qott om alfåqet, denna
vack!a snäckra fåqel hed sin Iånqa
qraciisa st jä.t. C.tt air . jder: stn!,
kraftis i svart och vitt, rnte atl ta
lel på. cillq.lsstan även den,rvart
och vit, m€n mycket mindre. Vid Ftaden på Boskapsön visa! 5iq två havsörna!, men ba.a en l<ort stund. sedan
är de borta iqen,
På stranden vid Eiskopsö står dovhjortarna på vakt, och haren s<uttar
i qlad våryra över narkerna. När hijrs
avPn råqeI.ången Frin Iano. l en vj
fortsälter bort mot Tärnskär, som just
nu verkligen 9ör sr:äI för namnet. Det
finns qott om tärnor, nåsar, trutar,
ja t o m rabba!, dessa lultens malodör6x. De pIåqa! trularna så 1änqe
tilIs dessa 1ämnar ifrån siq maten
son' sedan skickliqt lånqas i Iuften
utav Iabbarna. [å9on enstaka sto!skarv
syns oc<så. 5torsirå.., svärLa, vLgg
ocn 9!å9åa sinmrde iuri!t rurt öarna.
Vid strandkanten väsnades strandpipa!en, rijdb€nan, skäriläckan och strandskatan. 81and alLtinq lrippade den
sirliqa liIla sädesär1an, son det
linns så sott om på alla öar i skär-

oå åte.väqen qjorde vi-.t: strandh!g9
oå Eulle!ö. Tyvdrr va! Er.no I i IJefo!sr stuqa ännu stänqd. Men svalan
hade kommit och tagit sitt bo vid
sttrgknuten i b e s i t t n i n q . 5 v ar t vita
fluqsnappar-.n hade också h!nnit an1än.la, tikaså lövsånga!en, denna 5ve!iqes'rnesta'r flåqe]. Det är så rätt
att lå syn på låqlarna nu innan töv-

:'
sFric-nirgea /on_rt rg:no.
":.re-l
ju minsl 2-l vockor sena.e !te
i 5kär12

ft*-

B

,'/

'-ii/- - - \" ,, I-

'{t;'
gården. Ytterl i ?a.e en fåoeIlo

y{-

iar.

tänt Lp vi h:sö. a rnnan deL ltpr var
dao- f.- \nmiJ-d. ncn - t- - .å. r.om (
de i..i - Havsörnarna, de,qsa na.t!..1ät''ka aåqlar med cn vingb-örld på över
2 meter. tn l:enS hätfiq stund vi.a'Je

gå!den.

Vi fortsatle ännu tänqre no!!ut. Bort.
om Sandhamn mötte oss en utav daqens
hö jdpun kt er: ett hundratal tDrdmular
svä!madp runt båten och ön. De var så
nä!a att ma. nÄ.t"- '."nr. ta i de 8land enstaka träd hade k!åkorna påpassliqt bygqt sitl bo. Här rinns det
gott om nat när det blir dags att ma-

OM BOJSTENAR

.

:lä=€-: t*;

ken så nära bojekan som möjligt. Betongen bör
blandas i proportionen 3 delar sand plus i del
cement. Sparsten kan användas, väl rengjord.
Betongen bör ha smidig gjutkonsistens.

[4åttöversikt:

Langd Brcdd Höid

cm

vikt

cm
cm 75 cm

40 cm
320 kg
500 ks
40 cm
Om man vill gjuta bojstenen på isen måste
man isolerå formen vå1. Frusen betong =
värdölös betong. Använd i så fall varm sand
och vatten dch isolera med Gullfiber ruot om.
Det tar en vecka tör belongen ått hårdna.
60
75

60

Fästet i stenen kan göras av 16 mm rundiärn
enliqt figuren. IVIån kan alternativt göra en
U formad kanal i stenen och dra en dubbelpart kätting genom.Det är då lått alt byta
kätting u_t_a-n att ta upp stenen.

Om man använder polyesterlinaqi!d9! ej
understigå 16 mm i diameter. Närmåst stenen bör det vara 2 m grov kätting (12 mm)
för att eliminera risken {ör skavning mot skarpt
föremå1. Längden av kättingen bdr vara mini
mum 3 ggr diupet eller så mycket som de lo
kala förhålland€na i klubbhamnen tillåter.
Tala med hamnkaptenen!
Plaströrallernåtivet år endast lämpliqt {ör
kätring. Tågvirke kan skavas mot plaströrkan-

dP siq för våra blickar.
!et ir nr .in !:d ati SF iS ut j
skärqården i majlbörjan på .iuni, då
matke.na svämmar äver av orchid6er
och qullvjvnr, och man allti.i kan
' '''e n .',ri 1 , n,,rt bland vårb1ommorna innan
flodiqhet ta!
över. Cir ha- rland mpd rizaren i
hand, och det 1önar siq alttid, kan
man med fördel vånda den uppochned
och - siinsa.Iabim - har man ett rint
lörst.oringsql.as att st!dera detar jerna i en bloa-d. Gör deL, oe ir sm".
underverl. av skönhel och precision,
Noq linns det anle.lning att qe si! ut
till öarna även om det ännu varken
hunnil bri riktiqt varmt i luften et ler vattnet, tJpptäckarqlädjen kan vara beIönin9 noq
(
hälsar 565e

&+ I ---=ffi

lvlan snickrar en låda utan botten av bräder el
ler spånskivor som man staller direkt på ma.

L

viss 5659. T{n

loppsrörkrökar
av pla8t , 'r

P"tt o,*

frn. Jä!n

/-

(
Förtöjalltid {ör storm lyder ett gott råd. För
Viggen bör mån räkna med totålvikten 2 ton.
Del ger en stenvikt i luft om 300 kg i skyddat
läqe och 500 kg i mer utsatt. En fyrkantig sten
år att föredra; en tund kan komma i rullning
om botten är en klipphåll.

08- 766 13 91

Y^

Vem vill ha

skrovform till Albin-Viggen?
Slyrelsen har beslutat att klubbens tillverkningsform tör Albin-Viggen ska slopås, eftersom den
ei länqre kan förvaras utan koslnad (Jfr Viggen_
blådet nr l0/84). lnnan slopningen verkställs,
erbiuds härmed hugad medlem att mor lransport
kostnad överta formen, som f n förvåias vid
Björnhammarsvarvet, Äkersberga (Stockholm).
Formen väger 1-2 ton och är något större ån en

vigg.
Den som är inlresserad bör snqrast kontakta nå

gon i tekniska kommitte'n.

lngernar Lindgren

"il

familjesegling till England
Fortsöttning fnin Yiggenbhdet nr 3 1985
Cfukeln sluten

Den l0/8 kl.9.l5 lämnade vi Mem och
kanalen och seglade ut på Slätbaken för-

bi Stegeborg och på eftermiddagen samma dag slöts cirkeln, när vi skar den kurs
vi gått söderut åtta veckor tidigare. Spinnaker ut till havs mot Gustav Dalen.
Barnen navigerade förbi Laodsort, Gunnar tog över och kom till Huvudskär.
När min vakt var slut hade vi passerat
Almagrundet vidare norrut mot Svenska
Björn och Lågskär. Vilken segling!
Därifrån var det inga problem att ta
sig

till

Nyhamn och vidare

in i

Föglö-

skärgården, som är vårt hemmafarvatten

om somrarrla. Under det sista dygnet ha-

de vi slagit dygnsrekord med 134 distansminuter
fin vind med spinnaker
hela tiden. Så- fick vi äntligen syn på vår
stuga, Sliltingskär, långt borta. Jubel om-

bord och slagsmål om vem som skullefå hoppa ila;d först. Det blev NissJ
Barnen rusade iland och upp till stugan,
där mina föräldrar överrumplades. De
hade utnyttjat huset som annars hade
stått tomt. O vad kull!
Vi kunde bara stanna två hela dagal
och njuta, sen måste vi mot Stockholml
Marianne och Nisse gjorde myteri och
stannade kvar till skolan bör.iade veckan
därpå. Vi andra vinkade farväl och seglade hem mot Söderarm, nu med sjö-

kort ombord.
Den l5/8 cfter två månaders bortavaro seglade vi in till vår bryggplats i Näsb),viken. Under den tiden hade vi avverkat 2780 distansminutcr. Det harle varit
en fantastisk upplevelse och med en
ovanlig dagsrytm. Allt hade gått bra.
Ingen hade drabbats av sjukdom eller
skadat sig, tack och lov. Vindarna var
för det mesta svaga. Några strapatser
hade det inte varit tal om. Vi hade strålande sol under hela vistelsen ide engelska farvattnen, vr'lket väl är ganska ovanligt.
Tiden hade däremot gått alldeles för

fort.

++t++
Skepparens kommentar, i urval
AIt seela i lidvalten

Tidvattnet i Engelska kanalen och på
Nordsjön medför vissa komplikationer
för seglaren. Högvatten intdffar två
gåoger per dygn med en förskjutning på

c:a 50 minuter varje

i

dag.

vattenstånd skapar problem vid förtöjning och ankring. Enklast är att förtöja vid en flytbrygga eller

Variationeu

vid utsidan av en tidigare förtöjd

båt.

Det är inte ovanligt att se fem båtar förtöjda långsides varandra pä detta sätt.

För att få reda på vattendjupet på

en

viss plats vid en viss tidpuokt, måste sjö-

kortets djupsiffror korrigeras

för

tid-

vatten. Vjd lågvatten kan bankar torrläggas, som man kan segla över vid högvatten,

aBeglad distans: 2.780 M

De regelbundna växlingarna i vattenständ åtföljs av tidvattenströmmar, som
.)å vissa platser kan bli ganska starka
vid springflod upp till tre knop eller mer
i Dover Strait och över sex knop i Alderney Race.
Tidvattnets rytm påverkar sjötrafiken i
hamnarna. Man vill välja sin avgångstid när tidvattnet är gynnsamt. Missar

man den gynnsamma perioden dröjer ilet
tolv timmar till nästa period.
Vid navigeringen måste besticket hela
tidcn korrigeras för tidvattenströmmarna. Det blir nödvändigt att hälla reda på

tiderna för högvatten.

När strömmen är stark och riktningen
avviker frän färdriktningen måste man
hålla upp stäven mot strömmen för att
färdas

i

önskad riktning.

När vi skulle in till Cuxhaven, måste
vi hälla en sydlig kurs för att förflytta
oss i sydvästlig .iktning in i det smala
inloppet mellan pirhuvudena, Manövern
kändes mycket främmande att utföra.
Att det var mörkt gjorde inte saken lättare. För att vara såkra på att vi höll
rätt kurs måste vi hela tiden observera
hur en röd fyr på det vänstra pirhuwdet
och en grön på det högra försköts i förhållande till bakgrundsljusen i hamnen.
vi s!örade alltså in i hamnen beredda

att lova upp kraftigt så fort strömmen
upphörde i och med att vi kommit innanför pirhuvudena.
Ytterligare en effekt av tidvattnet är
att stränderna blir mycket tråkiga. Det
går väl an vid högvatten men vid lågvatten blottas sörjan.

Att för en kortare tid pröva på tidvatten är en intressant upplevelse, men
ilängden måste vi nog vara tacksamma
för att vi slipper de komplikationer som
tidvattnet för med sig. Vi har det bra
som inte behöver ta hänsyn till tidvatten
när vi väljer avgångstid. Vi riskerar aldrig att behöva vänta ytterligare tio timmar, därför att vi av någon anledning
har blivit två timmar försenade. Tänk
slutligen på hur våra underbara skärgärdar skulle se ut om vi regelbundet
hade vattenståndsvariationer på två

å

tre meter. Borta bra men hemma bäst!
Vissenbladet tackat Mait Tidner

fbr

hennes

dsl<,i<l-

Iiga skildfing o) hur bra yiSgen kÅn fungera som

lå gjititdsbdt.
15
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c/o Geuken

(F(H)Hil0tr

1,10]l
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Nya medlemmar,
154 Torbjörn Gunnarsson

Vikingstad
Lund

237 Kjell Kristland
317 Jonas Hök
359 Jan Patlinder

Kungsängen

474

Lars-Göran Hjelm
611 Bo Westin
797 Evert Eriksson
936 Bengt Augustsson
972 Roger Sjöberg
1086 Lars Kallerud
1263 Jflrgen SchUler
1310 l0ats Söderberg
Valko mna

tiU Vissen klub

Vargön
lvlotala
Kalmar
Bromma
Bandhaqen

Hammarö
Enskede
Saltsjöbaden
b en

Beckombergavågen 196
161 53 Bromma

d)\\

!

Önskas köpa
Sprayhood, bomtålt och bomkapell
Karlskrona-Viggen.

Iill

Tommy Stenbring, Södra vägen 8A, 280 20
Bjärnum. 0451-21 786 1 6.00-18.00

Till

sal

Karlskrona-Viggen nr 294, 1971
Evinrude 6 hk -78,4 segel, bomtålt, badst€ge,
för och akterpulpit, logg.
Jörgen Slröm 08-64 50 13

Albin-Viggen nr 1128, 1975
[4ycket snyqg och vålvårdad. Spinnåkerutrustning, qenua Volvo Penta 5 hk, Oriqo-kök,
SLJM logg, kompass, sprayhood, bomtålt, ny
badstege mm. Pris 42-500:
I\4

Anzengruber 0762-35234 (dag och kväll)

Albin'Viggen nr 1 1i15. 1975
Pris ca 45.000: .
Ring 1ör inlormation 018/42 52 91

Storseg€l och standardgenua
Beoaonade. Sälies

billiot ålternätivt bvts

önikäs: Eesag;ao storm-fock samt bo;tätt.
TillAlbin-Viggen.
lO Forslund 0911-16364

t l t'(o
lör lritid och sloliv

Vi har det mesta
för båt och besättning
BirgerJarlsgatan9-11
Tel. OB . 10

16

