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ien sjösatt, Isen hade veckan innan
qått upp, men nalten för6 sjösåttninqen blev ka1l, och å cm nyis bildades, 5å d€t bl-ev bara ait leka isbrytare. sä9 miq de svå!iqheter sofr inte
Vigqen klarari
Ett nytt seglarår bö!jar, ViIken härlig känsla av bsFrielse, när man ånyo
känner vindens tryck på seqten och
-årl er hur oåten rör 6iq: Vare siq mar
kappseglar, eskaderseglar
med familj, vänne! e.Ller ensa'n,
så förestå! en ny sommar m€d nya uppIeveIser, Jag kan varml rekommende!a

seqlar

klubbens denna somma! qyqgeL onlattande altiv:tetFr. inget sporrar arrangö-

Teknisk kommitte'
Sammankålland€: Ingemar Lindgren, Klövjevågen 13, 183 38 Tåby
Ludwig Backes (ruff, förbattringår. korilplelteflngar)
Bengt-Olov Ekström (rigg, segel)
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!
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Klassnämnd
Sammankallande: Staffån Söderhäll, Norrtullsgatan 20, I 13 45 Stockholn

FRÄN BRYGGAN

0?60-802 98
0760-852 55

rer och runkliolårer titl

nya an-

strängninqa! bättre än ett talrikt

deltaqandBl Låt oss även ttllsammans
verka för att klubben blir ännu stö!re
qsnom att värva nya medlemma.. och Du,

säljer Din Viqq: se t.i11 att köparen 9år med i klubbeni Du äx även
sjä1v välkommen att stå kvar i klubben
var€ si9 Du seqlar elle! ej.
som

Några små tips
Våren kom i år också. lsen släppte precis lagom
Några behövde säkert Disbrytar
hjälp).

till siösättninqen.

Det mesta av iobbet på skrovet avklarades ju innan sldsattningen. Nu årerstår liteL efterputs:

Däcket kan få sej en omgång med eo liten borste
och varnole'n, som effektivt gör rent i halkskyddet. Var vårsam med alltför starka rengöringsmedel, som kan trubba halkskyddet.
Sköli också ur vi,ttentanken. Ha gärna i litet
Klorin. {Fdli bruksanvisningen.) Skölj val många
gånger. Byt gårnå vatten efter långre uppehåll i
land.

Glöm inte kölsvinet och andra innerutrymmen;
de kanske inte hanns med under den kalla och
väta hösten.
Se åv€n över dangar och slangklämmor.

Vikrigt

vid vattenpumpen och gasolkök. Ett lips år att
alltid stänga sjövattenkränen när man lämnar bå
len för nåqra dagar. Det har hånt att den läckt.
Från och med nu hoppas vi aft tiden står stilla
att vi kån njuta av lina seglatser med Viggen,
!om har så fina utrymmen och leglingsegenskapet. Htl en skön sommar!
så

Regloaal
REGION HANÖBUKTEN

Qari0e
Sture Olsson
Myrbackavändan 82, 802 38 Gävle
026 - 19 32 52

tSanöbubton
Lars Berg
Brinkvågen

o44

,

Thomas Olofsson berättade om tankarna kring seglatsen till S:t Anna/Gryt. Fifång har vålts som såm
lingsplats för att underlätta för mälarseglarna. Eska
dern verkar kunna bli mycket trevlig för både barn
och vuxna, inte minst {ör att viggare i St Annå/
/Gryt hjälper lill att plocka fram smultronställena

8,291 43

Kristianstad

10 32 46

<trrnt<ens backe

0480 , 260 66

Den l1 ', ko- vJren li-1

lI- --qe, oct
ver ?" vcrrt och åLl snö s dILc" en
ju
så h?de
oc^ å Lri9,e1^-ubbF1 vårträlf,
och det kunde ju inte vädrets
nakter mots tå.
(
SåIedes samlades vi 20 persone! från
6 uj.sear (to/" av båtarna i näronirå-

3vl. 393 52 Kalmar

(

Ulf Karlström
Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing
o11 - 12 73 12

Viggenserie

EJter vålkomstsherryn klär vi och reser midsommarstängen. runt vilken vi.sedan dansår och leker.
Framåt kvällen såmlas vi åter på berget och umgås.

Utskärgårds€skadern presenterades av Bojan Hjalmat
som föreställde sig att den skulle skilja iig en del
fran hur eskadrar brukar våra. Avsikten är att upp
söka så gott som alla utskärgårdarna, med Svenska
Högarna som DvändpunktD. Färdplanen illusferades
m-ed läckra

).
Vi började med att titta på k.lubbens
dia-serie med nånqä vackra seqlarbilder, Vi här nere tyc,<lF de! . aas<e
vac Iite väI aycreL eskdder tilI lin{
Iand, som lig9er så Iånqt bort.
Efte! karrel foltsalte vi ned att
p!ala vårrustninq och pinqstträf f .
Efler mötet kunde vi konstatera, att

bilder ur boken ljlskärqård.

Bo Göransson frestade med eskadern till Gotland,
för vilken två alternativ {öreligger. Det ena innebär
överfårt nästån direkt från samlingsplatsen Fifång,
segling runt ön och tillbaka ungelår såmmå vä9.
Det dndra gar ned genom S:t Anna/Gryt innan dver
farten och fortsätter uppför Gotlands västkust före
återfärden mot Landsort. Valet av alternativ kommer att ske genom omröstninq bland deltagarna.
Kvällens {öredrågshållare, Lotta Halle'n, hade ty
värr insjuknat, dock ej av matförgiftning. Hon skulle ha gett goda råd om mathållningen ombord. Dock
hoppas vi kunna stifta hennes bekantskap senare.
En trevlig kvåll med försmak av sommaren. 971

seqLingssäsongen kommit känslomässiqt
mycket nä!male.

S,t Jnno

Som vanligr tråffas vi kl 15 på Nlidsommarafton
i skomakarviken på Lånnaön (5925' N; 18'44'O).

ihemmaialtnen.

oet

tKa0mon
Karl Gerdehag
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För atl prijva intresset qenomlör vi
unde! '1985 en seri€ i Hanöbukten,

På I\4idsommardagen seglar

vitillsamm^.s till någon

annan trevlig hamn,
Den som har några frågor kan ringa

Stockholmsserien, d v s poänq för
sta!l och för anta-t slaqna Vigqar.
Den som deltaqit i en se91in9 anmä]€r

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

cUasto,tås

cUci s tbus terr
Gunnar lllalmberg
Floravägen 7 C, 437 00 Lindome
o31 , 76 11 29

Omkring 50 medlemmar mötte upp

Erik Palsund
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Älggatan

ultatet ti11 unds!tecknad.
Viqgenklubb6n har lovat att siäl1a
upp med priser :l
töljande seAlinqar inqår årets serie:
9/6 Hanö Runl
Karlshamns 55
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försök ordnas detta år en extra midsommarträ{f
på Krokholmen öster om Ornö (59"3,8'N; 1829,5'O).
På

Samling sker på Nlidsommaralton kl 15,_då vi håls€r
varandra välkomna med litel viggensherv. DiireJter
kläds midsommarstången och sång. oans och lekar
tar vid.
Ivledtag gärna björkris, inrtrument eller lämplig musik
på kassett.

Frågor besvaras av Thomas Olofsson 08/46 93 19.

Alla är hjärtligr välkomnal
Regionalt: Fottsdttning på sidan

8.

Vi erbjudsr Viggsnklubbens madlemmar en egBn
försäkring. Ärspramie 214 kr f'öt den som ha!
förarbavls, 275 kt föt den som inte har nautisk komp etens.
Försäkrlngsbeloppst är marknadsvärdet, och
personligt Iösör6 ingår msd 6000 kr. TilIIä99sförsäkring Finns för JoIle och kostar
50 kr.
5jälvrisken * 3% au marknadsvärdet eller
ca 1200 kr vid sjöskada och 500 kr vid annan
skada. D v s 1åg självrisk lör skada som inte
beror på rorsnan.

UAP-AGF AssuransAB
Grsv Turegatan I
114 46 5ToCKH0LM
Kontaktman: Bo Johans
Tfn 08 - 11 56 19

s

on

Ulne

Midsommarträffen, södra

Poängberäkninq på samma satt som för

cVärretr''

till

08/75512 43.

SEGLINGSTIPS FÖR NYBÖzuARE

ga saker att tänka på når man trimmar
segel på kryss, nämligen att få

av Lars UIne

Tipsen har tidigarc varit införda i sex
nummer av Viggenblad.et urder 1984

- Dsläpp) i storen
- buken mitt i seglet

Hellre att storen slår in något framme vid masten
än att du har dåliqt )släppD. För bästa drag i storen
måste du i övrigt trimma in skolpunkt och bukstor
l€k. l\4er om det senare.

-

MASTTRIM
Viggens mast står bra om den står rakt upp eller
någor frdmåilutad och med en liren tramåibdi
ning på mitten. l\4asten står rakt i sida om stor

fallets ända har lika stort avstånd från styrbords
sidan som till babordssidan. Hänger man en vikt
ifalländan blir mätningen riktigt bra. Sedan sätter man an toppvanten ganska hårt. (Masttoppen
ska sitta still.l Sätt an förstaget så, att masten
står i lod eller något framåtlutåd. Gå i land och
ritta från sidan så syns det bra. Sätt sedan akterstaget så att det känns ganska spänt.
Därefter sätts främre undervanten an så, att masten blir liteL krum; ett par ire cenLrmeter kån
lodlinien brukar vara laqom.

Såtl sedan an akrre undervanten gånska löst så
att masten kan böia siq litel till i hård vind. Då

Buken

på

sydda tvårs över seglet Jör att besättningen
ska kunna se var buken sitter. Ligger buken för
långt bak {deL bromsar och kränger) stråcker man
i fallet tills den ligger på ra a srållet. Det är därför (
det finns en vinsch till storfallet.
Ligqer buken för långt fram (segiet drar dåligt)
släck€r man på {allet tills den ligger mitt i seglet.

Liten buk i hard vind
Buken ska vara stor i lält vind för att ge sror drag
kraIt. Stor buk {år man genom att slåcka på fall
och bomlik. I hård vind ska buken vara liten för
att båten inte ska kränga för mycket. Liten buk
får man genom att sträcka på {allet (det finns
vinsch) och på bomliket. l\4oderna storsegel har
ett s k planingsrev i akterliket som man kan börja
dra i vid 4 5 m/s. Obsl Hela tiden ska ulltrådarna
peka akterut och buken ligga mitt i seglet.

STORSEGLET
Ullträdar r'ör bra >släpp>
sitt storsegel för hårt. En
stor ska ha )släpp) på ramma sått som en {lvg
På kryss skotar de flesta

plansvinge eller en båtakrer.
Vem har inte känt skillnaden ått ro en jolle med
resp utan en passagerare iaktern?
En för hårt skotad stor är en broms som dessutom
kränger båten i onödan. Den som vill sluta att brom_
sa sig fram på kryss kan fästa €n ulltråd, 10_15 cm
lång, i var och en av mellersta lattfickornas akter
kant.
Så långe desså ulltrådar blåser bakåt har du inte
skotat för hårt. Suqs de in bakom storen i lä har du

dåligt
6

DsläppD.

I

J(

Oet år låttast att tramma in seglet om man sträcker
bomliket först och därefter storfallet. De moderna
srorseglen har ert s k Cunningham hål med sträck'
are som används i stället för fallet när buken ska
trimmas in. Vad som ovan sagts gäller kryss.

Bommen mot rnitten i lätt vind
Bonrnren nrot lä ihård

vind

Sammanfattningsvis år det {yra enkla och vikti-

masten.

Ger sloren en flygande start

Släpp något på storskotet

-

Plana ut focken, d v s stråck på fallet och
skotblocket en bit akterut

-

Flytta storseglets skotpunkt ner i

-

Flytta fockens skotblock ånnu långre akterut

-

Byt

Plana

ut storen, d v s sträck på bomlik och mast

tik

flytta

lä

Reva ännu mer av storen

till

mindre fock

Hjälper inte detta är det kanske dags att söka nöd
hamn.

jande tre punkter:

Seglen ska inte bromsa upp vinden; de ska bara
ändrå vindriktningen, för det är läsidan av seglen
som drar. Det gäller alltså all få upp vindhastigheten på seglens läsida. Det gör man enligt föl1. Seglen ska ha stor buk, d v s

-Släck litet

.

på

{allen

Sldck på bomliket tills storseglets buk ligger
mitt i seglet. (Titta på sömmarna.)

fladdrar tråden på seglets läsida.

2. Segl€n skd fånga upp vinden hela vågen från
fallhorn till halshorn
-Skotblocket till {ocken flyttas framåt.
(Annars sDills vinden ut ur fockens topp.)
-Bomnedhalaren sätls an så, att bommen hålls
ner. (Annars spillsvinden ur toppen på stor
seglet.) lvlan bör i hård vind flytta storskotets

skota inte för härt

3. Seglen ska skotas så löst som möiligt för att ge

Stirra inte på

dessa

trådar, utan försök att

skotpunkt mot
se seg

len som en enhet som ska ändra vindriktningen

I

-

vind. Du måste pröva dig fram själv.

för högr i vind (tVpiskt nyböriarlel) Iladdrar tråden på seglets vindsida och håller du tor lågt

I

När vinden 6kar då man kryssar börjår Viggen att
kränga och kännas tung på rodret. All kra{t som
dä läggs i rorkulten är en bromskraft. Då Viggen
kränqer börjar den också att driva på tvären. Där'
for skd krangningen hdvds. Viggen skd kryssa så
upprätt som möjligt. Det går till enligt följande,
åtgärd för åtgärd, tills hon seglar lårt, fort och väl
balanserat sån't kånns i rodret:

Slör med fock (genua)

Sedan återstår det bara ärr ra ratl höjd mot vinden. En brå metod år att ta en 30 cm lång ull'
tråd på en grov nål och köra den rakt genom seg
let samt slå en knut på var sida om segle't så att
du får en nåra 15 cm låna skvallertråd på var si
da om seglet. Denna tråd ska sitta ca 2 m över
däck och l5-20 cm från förliket. Når du seglar

(

Segla upprätt på kryss

att placera skotblocket på rätt srälle.
Rått år i stort sett att placera blocket på en lin
j€ som går från srrax över förlikets mittpunkt,
genom skolhornet och till skotblocket. Sätt ett
märke på båten vid denna punkt och flytta sedan
blocket litet framåt i lått vind och bakåt i hård

[Jlltråd skvallrar

Del gäller att skota rätt. I lätt vind ska bommen
skotas in mot mitten av båten så långt det går utan
att ulltrådarna sugs in i lä av seglet. Når vinden ökar
måste bommen undan för undan skotas så, att den
kommer allt mer mot lä. Detta kan ordnas genom
an skotpunkten {lyttas m01 lä eller att bomned (
halaren sätts an innan man läatar lrl et på skorel.
Skotar man bommen {ör mycket mot mitten av
båten i hård vind böriar båten ått kränga och driva mot lä. Därför är del mycket viktigt alt veta
att seglen inte ska fånga upp så mycket vind som
möjligt, utan endast ändra vindriktningen. Det
går inte ått öka fari?n genom att lalla mot lä om
man inte samtidigt lättar på skoten.

Detta ska, liksom storen, ha buken i mitten, d v s
från underlikets mitt upp till fallhornet. Titta på
sömmarna. Buken ska vara stor ilått vind och liten i hård vind. Storleken regleras med fall och
skot. Stor buk om fallet år löst ansatr och liten
buk om fallet år hårt ansatt.(Det finns vinsch.)
Skoter ska tas hem så hårt att focken inte ger
speqelvind i storen, som då fladdrar tramme vid

Alla vet iördelen med {lygande start. Focken ska
ge storen flvgande start, d v s öka vindhastighe
ten på storens läsida- Det år läsidän som drar.
I\4an ska alltså skota så, att avståndet mellan sto
ren och fockens akterlik är lika stort från bom
till masttopp (om det nu går). DårJör qäller det

i lätt viud

Kontrollera nu längs mastrännan att masten år rak
isidled.

Det är svårt att beråtta hur hårt man ska sätta an
vant och stag men för nyböriaren bör det inte va
ra för hårt ansatt akterstag, för det lrestar hårt
på riggen. Viggens mast har en tendens alt sjunka
ner vid mastfoten. Dåremot år det viktigt atr mast
toppen inte kröker sig mot lä under krvss. Toppvantens sträcknrng måste därför kontrolleras
ganska ofta under sommaren,

(

ra band

Stor buk

rä1t skotninq.

FöRSEGLET

rätt ställe. Rätt ställe är mitt i seglet. Från milten
av bomliket till fallhornet. På seglets sömmar ser
man var buken ligger. En del båtar har ett eller Jle

står storseglet båttre.

Sått segel och kryssa i lagom vind så att båten
kr;ihger i ca 20 grader. Titla längs mastrännan om
måsten är rak. Lutar masttoppen mot lä är toppvanten för lös't såtta. Ta ert par varv på vantskru
varna, lika många på vardera siddn och titta igen
längs mastrännan,

rätt storlek på buken

mitt i scglef

Nu år det dags att placera buken i storseglet

sitt stor.

uLdn rrt sldra vindflödet. Alltså: lnget fladder i
segel eller ulltrådar. Nästan alla seglare skotar för

hårt; släpp några cm på skoten och tall av ett par
gråder och njut av seglingens nöje.

lå.

båsta drag.

Slåck skoten tills det börjar slå in en anrng

fö.liket
-Ta sedan hem

i

några cm på skoten

Slutligen gäller det för rorsman att hålla rak kurs
och se till att bålen inte kränqer.

bäst samnanlaqd placetinq i tre seg-

Kort

Viggentriiff 2614

oris lrån centrala Viqqenk-Lubben.
VäI j bland Följande seglin!ar.
uatum / >!:q !!g / 4II?t9_o!

ANKARE och ANKRING

linqar slår som Vl1-mästare, och rå'

Tack va!e 1001 närvaro f!ån vigqenmedlemnrar i Lidköpinq l<unde upptaktsmötBt 9å som planerat, Vi började
r'Biq
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;er. .. r Li er i e4 i ''s: ."11r l.:.t r^ L ,
Itil.t I - 1C krl. 7id rjjiiis
.otienvei.:ctation l.a. det l:a leiiqalj:ret ått l:arLa.
Stockankåret CD i:oifillba.a
flln jir det
l3ttstrv:rt
i:/ig.sn.g.
till åti lir.än c,;
e..,.
-'or ci. o-.',o. ^,. i ",
Cers ti;a 15 lig.
j,ar
qod lTi:]1)anforthar'*:aret on oriprirtal
kraf t.!f ler.Llninsa:ra öve.iag si:mre.

varann om våra smultlonstäl- '

Iiqqe! vi såkert i alLa v.indar
i Vänsrn.
5om en honnö! tiII Lidköpinqsborna
besländes att nästa träff sker dä!
r!åm rrampå höstkanlen.

T!evIiq vigqensomnar. HaraId 6!ad6n

SEGELF'ÖRINGSPLAN FöR VIGGEN I BIDEVIND
Planen publicerades i Viggenbladet

för tre år sedan, men den är

så

matnyttig att det år motiverat med

Jörnyal införande i tidningen.
Vindstyrka
0-3

segel
Storsegel,

liackdelar: är spretist tår stor rlats

3-6

6-9

9-t2

t2-15

l5-18

och Lan vid :-anterinsen ge tula skadcr

i sel.oatskiktet,CHinslifqt

Over
18

m/s

fullt

(

Storsegel, revat 9 va

Liittvindsgenuå
Hårdvindsgenua

Kapp-

KupP

(standard)

segling

s€gling

Bekväm

Bekväm

Kuptr

Kapp-

segling

segling

s€gling

segling

Bekväm

Bekväm

segling

segling

tuyssfock

Focknr2-stormfock

dr iindrin-

ocn e""ekLivb,Cr,i.srit.L I r änrr:xqa:

Stomegel, revat 6 vårv

ff I

f

g€_ i i_ar_riI.cr' .e, /irr :1.it.,. Kg.
llosånkaret el. CtR:löaeffektivt och li,ittstuvat,ak:insligt för ,indringar i Cra:lriktninrlen ]iiUt 6 - 1 ka.
SeasriFa.karet Lå:ttsiuvat hopfä1lba.t

Storsegel, revat 3 varv

Fock

Stockankare

inventariet onbor:d.Vid anlrine är ett
skyddat lilge,bre ankarbotten så(t rinI ist våttendjut saaverl:ande,:jtirv lera

/
/
11.8 / Frida Race / Väne!sbores ss
2a.s / sjörorpsreqaltan/ sjötorps ss
l1.s / lorsij Runt / l,,lariestads sK
7.s / Kinnereqatlan / slombefqs BS
Sommarträrf Lördagen delr 10 auqusti
i Lindökroken, Blomö srärqård' för
trivsam samvaro, Iägereld etc. Du som
äI 1ånqvåqa if!ån, lörsök Iilta med
övris!
tipsade
1en, N!
ijverallt

L&.c-.'a''J

Anl,aret toxde vara d€,i nest onistlisa

i"". Z-it-"""."0r"*.
,r.', t t^""oRunt
10.8
Härö
christinehamns ss

med

atl se en liIm,
boals'r' om hLr!
de stora pojkar.na bår siq åi' och
fortsatte sedan hemma hos mi9 med mer
Vänernnåra tin9. Vi beslöt oss rör
att kappsegla och att trällas.
Kaooseolina Av Föl jånde seqlinqar
deLtar dLr i så månqa du vill' men lår
tillqodoräkna diq resultatet i högst
tre. Anmä1an, sta!tavqilt etc tilr
arranqerand e seqelklubb (alItså ej
till Viqgenklubben). Resultatlista,
där du ska slå som lorsman och med
uppgiFter om placering och korrigerad
tid (en11gt LYS)' insänds senast dBn
sisie s eptembe! ti]1 undorlecknad.
0n, (q1ädjande noq), Viqsen bildar
eqen klass st e! inol acerinq ' när' LYS-k]ass. Den som lår
mast beIäqna

orn

'11"'y' 'r*!t,t tt:tt*p. tt<t v trl/ tta.zt tz.t-z.ztt,tGtzt

REGION VÄNERN

i

draeriktningen.vikr 6 - 7,"9.
Sruceankaret lörnänl ig nykonstruktion
i salvat stålgjutgods.gffektivt,:lågot
skrymnande r,en inga skarpa spetsar,
okänsli,'t för ärdr;ng i CrEariktning"n.
Särskilt lulritbeslag finnes. Vikt 5 7 kg, Relativt högi pris.
!gig!: Be-soubb Lan våra ora art hå.
Den iyp soq arv. av bcegsk-täLLrare ir
1ättår att få ir i snå spricl:o:r.ll"iluftsnasasinet n.f1. ) Änharljus bör'föras när man ligger n:lra farled eLlcr iijr
!.4.-i7 än tänl "s i-aLt.Lid.fet rL!: L:
med vanlig foto8enlykta i fiir-ell.er akvieE :659 r;.-..r:, ct - 7(t 11 91,
.f "?.48 4 rt\1t11tt

, 4.t t24'Zt

(ö

vridrås

/Är

Seagrip. principskiss.

'"241'ta-tÅ.t-r

u lt '4zar' .t1.4.1'2,.4. ' ttt4&1

PROVIANTERINGSRÄD
Det är svärt med fårsk mat under eskader och
semestersegling. Nlen det {inns möiligheter atr under
under åtminstone en vecka ha med sejfärskvaror.
Frys ner nåqra mj61kförpackningar (stor frysvo
lym, tinar långsamt). Använd dem som kvlklam
par. Frys ner den färska maten du tånkt ta med
dej. Fårdiga rätter som köttfärslimpa, köttbullar,
köttfärssås e d går också bra. Anvånd sedan kylväskan. Lägg gärna en isolerande frigolitskiva i bol
ten {ör ytterligare isolering.
(Arr'solerd sldfarna underifrån med rflsolil år
ert annat tips {ör skön sömn under kalla vårnätter).
Använd dessutom tidningspapper r!nt varie mat
paket innan du stoppar ner det. Sortera så att du
snabbt kan ta ut det som behövs för dagen.
Kylväskan får bra plats i Albins sittbrunnsfack.
lvlan kan också fylla sirapsflaskor med vatten och
ha som kylklamp. Kölsvinet fodrat med folie (an
vändbart till så mycket: grillning, radarreflektor)
eller till{ormad kakform är ett utmårkt kylskåp
så länge vattnet håller lagom temperatur.
Handla djupfryst när du bunkrar. Det är många
gånger godare och roligare ån burkmat.

skaffningen gör att man kan hålla sej varm hela dagen
dagen med varm dryck under gång. Pumptermosen
är perfekt; den behöver ju aldrig öppnas.

Stöd Skärgårdsstiftelsens verksamhet

Hälsar Tipsaren.

Spritt som ett pärlband över hela Stockholms skärgård finns
5kä rgårdsstiftelsens öar. - Smultronställen som har köpts in och
förValtas för fri luftsl ivet och naturvården ! Under Skärgårdsstiftelsens 25-åriga tillvaro har 25 områden om sammanlagt ca 1 000
öar, holmar och skär förvärvats. Dessutom har Stiftelsen åtagit sig
att åt staten eller enskilda förvalta ytterligare 20 områden. Totalt
finns här ca B 000 hektar vacker skärgårdsmark sparad åt dagens
och morgondagens generationer. Alla områden är naturreservat,
och på så vis skyddade mot exploatering och privatisering.

Köp klubbens varor
Formånlig försäkring
(Ring konlaktmån Bo Johansson,0S 115615)
Tekniska tips: ....... komplett

80i/ / 4!

Handbok A-Viggen, Per Brohäll ............... 40i
Handbok K Viqqen, Per Brohäll .,............ 40:
Klubbnål :.................................................. 25.
Broderat jåckmårke .................................. 20:
Viggenritningar ............................... per st 20:Klubbdekaler ))se-gla-ul...) ........................ 15iStrykmårken ........................-........-............. 5i
Klassregler .....-............................................. 5:'
Enklast är det om du sätter in beloppet {ör
önskade varor på klubbens ps 40 73 05-2 och
anger nåmn, adress och bålnummer såmt vilka
våror du vill ha.
Det dr sa rcligt att leva,
då ftu en si hw det gAL
Av J.A.G. Acke i Osannolika historier 1919

för

Att fylla en termos med hett vatten vid morgon

Köpo, Söljo, Hyrqn Hyro ut!
Våro kontrokt hjolper dig
med juridiken

per st

Klubbvimpel ....-................................ 50:

I naturreservaten gåller, förutom
göras upp endast i

ruslningslisto, Formot A4, med
kopio. Besi.nr Hwi 4291

(öpekontlqkt
iör privotköp qv

St,

inkl utrust-

ningslisto. Formol

med

44,

kopio. Best nr Hwt 4289

Box

l3t9

17, 27 Solno

grillar.

finns stiftelsens informationsbodar ;ed tillgång till telefon, vatten, sopmåja
och informationsfoldrar. De hålls iskick av de ca
Pä många ställen

20 åretruntanstållda tillsynsmännen.

Sedan lag blev stödjande med
lem har iaq srigit i land på stiftelsens mark som om den vore
)min egen), som )delägare) till
1000 skärgårdsöar.

Om du också vill blistödiande
medlem, sätt in 75: på pg
60 25 60-5. Du får då bl a delta
i den årliga medlemsresan, som i
år (den 4:e september) går till
Svenska Höqarna.

Hfeskontro kt
töt pdvol Stulhytning, inkl ui-

allemansrätten, Utö konJerensanlåggning, Karlsholmens våndrar
får
hem, Själbottnas nyborrade brunn och Svenska

att husdjur måste vara kopplade och att eld

Hulda

Högarnas bemannade fyrplats är några synliga
exempel på skärgårdsstiftelsens stråvan att under
lätta för alla som vill att få tillgång lill Stockholms
skargard.

c/o Geuken

\o/ (HH H\\I)l( äor 3) Bl)dil

Nya medlemmar.
Figeholm
Bromma

296 Gun Stenström
453 Henrik Lamm
600 Jan Sagen

Gåvle
Vä6'tervik

656 Rolf Carlson
658 Lennart Karlssgn

Stockholm

806 Jan-Äke Andersson
o4o Åke Hård
1128 Tage Persson
1137 Paul Nordström
1253 Leif Johansson
1258 Göran Härold
1312 Björn Reinhold

Uppsala

1

t'ålkomna

till

Viss.nklubb en

Slockholm
Hässleholm
Bromölla
lvlotala
Västerhaning€

!

BOKTIPS:
Niir fisken iir fångad
8ok€n är författad av Elsa och B€rtil
HagIund, och gavs ut av F!itidsliska!-

na l9?l (Norstedt). Tyvär! ä! dsn nu

12

Beckombergavägen 196
161 53 Bromma

utgånqEn f!ån fijrlag€t, msn det kan
1öna si9 att leta, om inte annat på

biblioteket,
Sonl titeln indiksra! handlar boken
inte oF hur Fan liskar, uian FasLner
D.rn hur.an beter si9 när Fisle)yc<an (
år att faktu-, Boken ä! rycket i1.or-'
mativ, och vät anpassad för den som
inte är så hemma på hur man bedöme!
fis kens l.valiLet,
lörva!ar och tilIagar dsn, !(an alltså
varmt reLo.1-6nd€ras även rör nyböria"(
ttt tjusotal av våra vanligaste .iskai
behandlas en och sn ur nämnda aspekt.er. lvlinst ett par specialrecept för
varje rtskso!t. )essutoF berandlas .i
allmännare orda lag olika ti11a9n inss"älL såsoil kor,ni19, rolietilldqninq,
qtatinerinq, s tuvn irq, ste/rir.t i
panna, uqnss te knin!, grillninq och
halst.inq, Frityrko/nin9, soppor.
11ni

