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08-33 32 92
08-?58 3l 99
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37 23 72

FRÅN BRYGGAN

08-766 13 9t
08 46 93 t9
08:89 85 88

Hej Viggen-vänl

0760-852 55

Når du läser detta nummer åv VB står vi mitt uppe
i högsommaren. Semestertid stundår för de flesta
av oss. För många har der varit en jobbig tid atl,
förutom utrustning av båten, hinna göra ailt annar.
som man tånkr klara ut före semestern. Hoppas nu
att du som ska semestersegla lår en fin segling: lagom vind, värme och sol. Då är förur$irtningarna
ror oss vrggensegtare som bäsr. Men Viqqen loch
åven besättningen?) tål nog en och annan dust
med vådrets makter, om så skulle krävas.

Klassnämnd
SammankåIande: Staffan Söderhåll, Norrtullsgatan 20, 113 45 Stockhotn

Karl-Erik Ahlbor8

08

33 32 92

Laff Berg
Ingemar Holmström
Curmar Tidner

Kappseg I ingskomm

itte'

Sammankellande: Bo Cöransson. Smedvägen 61, 146 00 Tullinge

Carl-Olof Carlsson

08-'7',7A

3t

08

Magnus Gustafsson
Johån Ponte'n
Per-Otto Walter

klubben. Försök värva nya båtarl
Skriv till redaktionen och beråtra om dina semesteräventyr, både de roliga och de bewårliga, så lår vi
åndra göra våra lärdomar.

3't 23 72

08-139 t2 64

0?58

199 89

08-85 22 78

Teknisk kommitte'
Sammankallande: lngemar Lindgren, Kö\jeviigen 13, 183 38 Tåby (motor, eltekrik)
LudwiS Backes (ruff, förbättringar, kompletteri4ar)
Bengt-Olov Ekström (rieg, segelj

Nils Hummerhielrn (skov, fönöjning, uppallning)
Bjöm-Olof witlund {ritningar, lekniska lips)

(
08-758 31 99
08-758 07 68

08,44 '19'i0
08-766 13 9l
0753 553 l4

Redaktion
Harald Akselsson, Ilasselgatan 115, 194 37 Upplands Våsby (ansvarig utgivare)
Viking Hjalmar, Brånnskogsviigen 3, 194 53 Upplands Våsby
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Kom ihåg att plocka med medlemsmatrikeln så du
vet, när du möter andrå viggar, vilka som är med i

25

08-89 85 88

Blita Geuken

SKEPP OHOJ

I

0750-244 42

0760 802 98
0760 852 55

Ha en skön sommar

lngemar

Medlemsvärvningstiivling
lngemar Lindgren uppmanor dej ått försöka värva
nya medlemmar. Bengt Jörnstedt skänker Jem
helårsprenumerationer av R & C Segling som plåster på såren. (Se sid 10). Viggenklubbens slyrelse
beslöt därför vid senaste sammanträdet att slå desiå
tvä flugor i en småll genom att utlysa en medlems'
värvningstävling med start dettå nummers utgiv.
ningsdå9.
I samband med Viggendagen i november summeras
resultaten och de fem {rämsta värvarna tilldelas
varsin helårsprenumeration. värd 140:'. Ha alltså
alltid matrikeln i högsta hugg når du seglar i sommarl

Än är inte för sent att följa med
på Gotlandseskadern
30 juni - 12 juli
Kontakta Bo Göransson
LeI 08/7A7 9t 42 daq
08/'1'78 31 25 kväl1
Carl-O1of Carlssox
Lel 08/736 71 03 dag
08/89 85 88 kväll

Regånal
$av0e
Sture Olsson
Ivlyrbackavändan 82, 802 38 Gåvle
026 - 19 32 52

Sonöbubten
Lars Berg
Brinkvågen

o44

8,291 43

Kristianstad

- 10 32 46

t}(a0vnol
Karl Gerdehaq
Kr,'nkens backe 3v1.393 52 Kalmar
0480 260 66

S,t .4nno
Ulf Karlstrtim
Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing
o11 - 12 73 12

cUrir,e,tr,
Harald Grade'n
Furuvågen 3, 542 00 Mariestad
0501 - 150 93

REGION STOCKHOLM
Var fanns Mälar-Viggarna?
Till långhelgen isamband med Kristi HimmelsJårdsdag var i VB utiyst en viqgenträff kombinerad med en kappsegling i lvlälaren. Som trå{f
punkt hade valls Tallskärel, som bedömdes ligga inom bekvämt räckhåll för viggar statione'
rade bla iStrångnäs, Eskilstuna och Västerås.
Carl-Olof Carlsson och undertecknad planerar
en bana och kopierar upp banbeskrivningar.
Prisbatteriet planeras och traditionsenlig viggensherrv och jos inhandlas. Calle ringer dessutom upp ett antal målarviggenågare jo,
dom skulle nog komma. Klubbmäslaren Hans
Thorell köper snask, planerar bredvidaktiviteter och trycker upp ett större antål sånghäf.
ten iust lör detta ändamå1.
Undertecknad övertalar broder att stålla upp
med motorbåten som start- och transportfarkost. Därefter tar vi oss alla till valplåtsen per
båtar (33 nm) och bil. Vål framme träffar vi
Sverker och Kersta i Vigg 70 - och sedan väntar vi pä anstormningen. När vi, utan att nå'
got speciellt noterbart i viggenvdg visat sig, väntat till kl 15 på lördaoen, konstaterade vi att
det hade varit en perfekt dag för träff och kåppsegling. Även Tallskåret var trevligt och bemängt
med ire murklor. Vi hade en trevlig och angenäm

utflykl

men var failns mälarviggarna?
Bosse Göransson

Pingsttriiffen 25 -26 | 5

Pingstaftonen bjöd inte på det bästa vädret, regnigt,
kallt och ganska blåsigt tyvärr. DärJör flyttades tråffen av de först anlånda {rån Tallholmen i Nämndö,
fjärd€n till en ö i Småängsviken, som ligger i Björn(
området på lngarö. En utmårkt, lugn hamn.

Qaster,ås

Det dröjde en bit in på kvällen innan alla hitrat rätt.
Viggensherryn kunde avnjutås i betydigt angenämare väder än lidigare under dagen. Och de två följande dagarna blev toppen för oss seglare: god vind,
sol och en delinitiv kånsla av sommår.

cUästbusten
6unnar Målmberg

Floravågen 7 c, 437 00 Lindome
031 76 11 29

Pingstköret genomfördes pä Pingstdagen pä Nämnd(
fjärden, ca 12 nm, och vanns av Mågnus Gustafsson
(1165), med Lars Ulne (646) och Per-Otto Walter
(534) närmast efter.

0,,,csund

Aftonen och kvällen tillbringades på ett angenåmt
sätt med prisutdelning, tip-spromenad, glatt samspråk

Erik Pålsund

och allsång. Hemfården på Annandagen Kuncte dnträdas i sol, vårme och skön vind.
911

Älggatan 248, 216
040 - 16 09 73
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[4almö

Utetraffen 2215
lngemar Lindgren kunde hälsa ett trettiotal tappra medlemmar välkomna i kylan och snålblåsten
till Wasahamnen, där Vigg 1165 Viggiwoo lågförtöjd som demonstrationsoblekt.
Johan Ponte'n inledde med sina genomtänkta råd
om riggningen av viggen. Det finns en hel del för
argliga missöden som kan undvikas genom enkla
kontroller innan man mastar på. Bra är t cx att
vända vantskruvarna så, att gängningen verkar åt
samma håll på alla. Viktigt år att masten står rätt.
(Följ trimråden i VB nr 5/85).
I!4agnus Gustafsson har dragit samtliga fall plus
Cunningham lina, nedhalare och kicktalja ned
till sittbrunnen i Vigg;woo. Han visade hur de tekniska problemen lösts. Konstruktionen Jinns med
bland klubbens tekniska tips.

Kalfepausen tillbringades inomhus, där Nils Hummerhielm demonstrerade en autopilot och Gösta
Barrling principen Jör rullfock.
Medan vi ånnu var kvar i slugvärmen höll Lars
Ulne en enqagerande liten {örelåsning om seqlens
sättninq och skotning, Han fortsatte utomhus med
praktisk tillämpning: ett åskådliggörande av hans
seglingstips i förra numret av VB.

lntresset var stort hela kvållen trots den ogästvänliga väderleken.
971
PS. Wasahamnen, som ligger precis

ten blev det kryss. vi var tre vi99a!
son 1åg qanska tått. 223 John-E. Älnbelg
valde att qå en osttiq våq medan 534 P-O
ålter vå.de en ner vås.l,q. Er .ersom Ji
föta ålet seslade iftån rohn på kxyssen
nen blev slagna av P-O valde vi att följa
P-O. Det gick hyfsat och innan rundninqen
av Ornös sydspets var vi vål fö!bi. P-O
hade då si.]rats ytteifigare genon att qå
på en qynna son vl bara snuddat vid.
Men rohn kxyssade bra i år och 1å9 en
Ute på Mysingen började vi fölbereda
spinna]<er då vinden p]ötslist försvann.
I ca en time Iåq vi bara och drev, sedan

kom en svag b!is.
vl tog in neler efter nete! på John. Når
nållinjen kon i sikte sås vi att vi hade
en chans att ta John, nen då kråvtes det
att vl sick om iÄr!an", en shark 24 son
låg i väqen - enda chansen var l lovart
- men då vi gjorde vårt försök luf€aale
trÄrtan" upp oss i vindösat och så var
den n6tfajten algjord, 'rÄ!tan" seqlade
också i LYS-ktassen.

f.
2.
3.
4.

233 Kur Wallin
223 John-&ik Arnberg
865 Eo cölansson
534 Per-ofto vratier

intill Wasamuse'

et, kan varmt rekommenderas för alla som kommer
till Stockholm i bät. Läget är oslagban: några minu.

ters gångvåg till Gröna Lund/Skansen, och buss 47
går raka spåret in till city. Hamnen har också de
serviceanordningar du behöver. DS.

Ornö Rrmt 25/5
Det kan 9å bra även on man segla! utan
spinla(er visåd. daL s!9 i årers of,nö

RMt, som för fiårde äret i föIid hade
sanl at fyra viggar till
stait. Det behövs fem för alt vi ska b1i esen klass.
vi fick nu segla i LYs-klassen och det
har sina sido!, vifket strax ska förtå]jas.
Siarten gick i nedvind och strax åkte
spinnakrarna upp, utom på 233:an, son
seglade utan och därför fått staita tolv
minuter tidiqaxe. Inqen annan viqq kon
någonsin ikapp.
Efler rundninq av den nordligaste punk-

d##

Köft-tröffar 17 augusti
Nona skärgården
Platsr Norrviken, södra Ljusterö

Siödra skärgården
Plats: Östra Runmaren, strax norr om gruvbryggan på Utö

Kräftkörel, ca 10 nm, startar kl 12. Därefter,
på kvällen, samlas vi och .förtär krå{tor eller annåt medhavt gott och roar oss.

MAT OMBORD

med Lotta llalle'n
Lotta Halle'n är livsmedelskemist och sysslar med processutveckl ing på Kabi Vitrum AB. Hennes stora fritidsintressen är matlagning och sjöliv. Lotta har gjort sig
känd som matskribent i bl a På Kryss/Till Rors. Alla
hennes recept är tillkomna under mångårigt seglande i
Folkbåt. Håll tillgodo!
Bullar och bröd son blivit gamla vänns
Liten ugn gör stor nytta
l0-15 min i miniugnen

( l(

och

som

bljr

)

nästan

Gör så här:
l. Skala eller skrapa potatisen.
2. Smöra optj musuqnen.

7.

3.
4.

9.

Ski

vi n

B. Bred gräddblandningen över skjnkan.

va potati sen.

Lägg potatjsskivorna
ta och peppra.

i

viktigt att följa

angående värmen som

sen.

frai

I

allmänhet bör man ha något ner

sparlåga men absolut inte

:".;::i:',*:,,.

kartongen.

full

vi spgrädde,
I

låga.

följer

tFe recept som tillagas
i miniL./gnen, utöver dessa även ett
recept med pasta.
Samtliga recept är beräknöde ti ll fyra

Nedan

;;;":ll:;,:::
1 brk ski nka

dl
rulll I dl

Håll
0ptimus miniugn är en verkli! tillgån5 när ..'an lar ett I iteL per[ry,
l'liniugnen iungerar son en vanl ig ugn.
Den består av tre delar. En tlllrik
av järnplåt fled hål i flitten, en "kak-

fonn" och

ett

lock tillverkade av alu-

minium. Tallriken fördelar värrnen från
köket. Fornen rymmer 1,51.
I miniugnen kan man göra det mesta som
görs i en vanlig ugn.lvian kan baka bröd,

kakor, paier
6

mm.

tjll

korv, gril lat kött och kallskuren
ki nka.

Ingredi

ens

3.

er:

l0-.I2 medel stora
2 dl kaffegrädde

po

I

l vitlöksklyfta
sal t

J

dl

svartpeppar

succ6.

\/

''

socker

0,5 d'l vatten
Gör så här:

l.

Snöra miniugnen.

2,

Skala äpplenardela i fyra klyftor,
kärna ur och skiva i tunna skivor.
Varva skorpsmulor, äpplen och socker
'i nämnd ordning i miniugnen. Avsluta
med skorpsnulor.
Kl i cka över smöret.
Häl1 på vattnet.
Grädda tills äpplena är (iuka och

lJ 3.

qllqr

Skär tomaterna
dem I

vi spgrädde

2

stora äpplen

skorpsnulor

4,
5.
6.

kakan

fått

färg.

å

Fransk potatisgratäng
Potatisgratängen är god till grillad
s

sdrdnterd,

3 dl tjock grädde
3 msk chi I i sås
0,5 dl sherry gl_lel" vitt torrt vjn
Gör så här:
l. Skiva ski nkan,
2. Bräck skinkan hastigt och lägg skivorna i smörad miniugn.

godo och ha en skön sommar:

i klyftor

och stek

ätt.

4. Häll av spadet från champinjonerna
och fräs dem i lite snör.
5. Lägg tomater och champinjoner över
skinkan.

6.

Vispa giädden"

med

Cråne

3 msk smör

2 tonater
1 brk champinjoner

okynnesäter.

vaniljsås eller

som

Servera

che.

medel

B ski vor bayonneskinka (2hg)

personer så när son på äppelkakan som
räcker till sex personer om man inte

tid.

ngredi enser:

6
2

::::::"'l::;:1"::,1':,::il:"'"" ll
Servera med ko"L ris, grönsallöa, rört I I

än

ytan har

färg.

den gjorde på mormors

färs.

anvisningarna

finns på

tills

Det här är äppelkakan som smakör

och på båtnässorna.

Det är

miniugnen

och peppar.
hä11 gräddolandringen över poLöLi-

d 40'50 mj n, Gratängen
är färdiq när potötisen är miuk och
ytan hör fått

Priset på miniugnen är 120-150 kr. 0en
fjnns att köpa i varuhus, skeppshandel

i

Skånsk äppelkaka

Ti I I agni ngsti

färska.

Grädda

fått

formen, sal-

5. Blanda grädden,
6. Pressa'i vitlöken, tillsätt salt
7.

i chilisås och sherry resp
1ite i sänder.

Btanda

Fortsrittning p,i ndsta si.la

Fottsdthina ftån förcqående sida

en ostkant.

Svar: Karlskrona Viggen hör till de mest robusE
plastbåtar som byggts i sin storlek. Därför rorde
det inte på något sätt skada skrovet att transportera det på sätt som beskrivits. lnte heller att ha
båten uppstålld på chassiet under vintern, förutsatt att man iaktiar normal omsorg.

Ingredi enser:
400 g spaghetti

tomater e-!Igl.

2 brrkar tomater

3/4

dl olia qlljl

sal

gllgt'

basi I i ka

lja

Teknisk kommitte'n
(kan

svartpeppar
Gör så hiir:
l. Koka pastan

2,

enligt anvisning

på

oljan i en gryta och upphetta
vitlöken och hacka den fint.
Föredrar du gul lök hacka den fint,
Läqg vi tl öken respektive 'I öken i
Häl1

3. Skal a

olian.
5. Låt koka under lock

ett

par minu-

ter.

6,

Skärtomaterna i skivor och lä99
den i oljan. Rör om.

7, Låt koka i 5 nin.
8. Smaksätt ned basilika, peppar och
salt.
9. Häll såsen över den avrunna pastan.

l0-

(

Körningen i traktorfart gör ingenting. Viggen har
t o m exporterats i originalvåggan

t

persi

Plats:osird Runmaren, strax norr om gruvbryggdn
på Utö

Tid: Lördag 17 augusti. Skepparmöte kl 11.Srårt
kt 12
Distans: Ca 10 nm
Detta är en familieträ{f för de icke kappseglings,
frälsta.

Nya tag på Segelbåtens Dag

Det kan vara bra an lågga något mjukt under kdlen, t ex remsor av bildäck, likaså att sidostöden
kläs med något liknande. Vad som år viktigt är a
att båten rengörs noga, särskilt på svåråtkomliga
ställen, t ex i kölsvinet och batterilådan.

50 g smör

3 vitlökskiyftor
I gul lök

Kompletterande upplysning:
Viggenklubbens kräftkör, Södra

låga är

(

Spaghetti med tomatsås

mogna

att hålla kostnaderna för vårt båtågand€
det fördeldkLiot att stalla upp båten for vintern en bit ifrån vattnet. För den sakens skull har vi
av ett lasibilschassi och med hiälp av en ritning på
Viggens originalvagga gjort en vagn atl stållå d€n på.
Den vilar på kölen och har fyra stöttor på samma
punkter som originalvaggan. Vagnen har lastbilens
fjädring oIörändrad. Far vår vigg illå av att transpor
teras i traktorfart på detta sått ifyra mil vår och
Viss 78
Fråga: För

0väntade gäster ombord? Ingen orsak
tili panik. Här nedan följer ett recept som inte kräver några färskvaror.
Spaghetti, burktomater och lök finns
som I agervara i de flesta båtar. Li kaså

6-8 väl

KAPPSEGLINGSKOMMITTE'N INFORMERAR

Vad tål vår K-Vigg?

Spaghetti med tomatsås

Strö över fi nhackad Pers'ilia.
servera med riven ost.

Fast länspump på äldre
A-Viggar
Äldre A Viggar kan med lätthet kompletteras med
{ast monterad länspump i aktre delen 6v sittbrunnen. Utloppsslangen anslurs med T'rör lill själv
länsslangen eller med ny bordsgenomföring. Lämplig pump linns att köpa hos bl a Andre'ns Båttillbehör i Viggbyholm, som för reservdelar till Albin
båtar. Kostnad 400-500i.
I såmband med detta jobb kan mdn

passa på

och

fdrsesjålvlånsarnamedavstängningsventiler.
Tekniska kommitte'n

r

\

Det som tidigare sVnts mest på Segelbåtens Daq
har varit tävlingårna på Riddarfjården med etr'
fåtal klasser. övriga arrangemang har gått på banor där publiken haft ytterst begränsådd möjtigheter att fölia tävlingarna. Nu ska det bti åndring
på detta. Stockholms Seglarlörbund har tagit initiativ€t och genom{ör i samarbete med Svenska
Dagbladet de nya greppen.
För Viggens del innebär det {öljande:
l. Tävlingarnå som år utlysta på bana 5 Slora Vär,
tan (ingår i Viggenserien) tlyttas till Lilla Värtan,
där vi slipper trängas med de rtora drakarna. på
banan kommer bara att finnas ungefår likastora
båtar såsom lF, J 24, lvlaxi 68 och 77, Express o d.
Bana kommer att vara kortare ån vanligt och täv,
lingarna kommenteras av en professionell speaker.
Det blir två kör på lördagen och inget på söndagen.
För dem som seglar fram båren på fredagskvätlen
har arrangörerna lovat att höra med Vikingarnas SS
om vi kan {å gästplårser. l\lan kan annars ligga i sun.
der mellan Fjåderholmarn6 som nu är avmilitarise.

Klassmästerskapet
Segl ingssäsongens

höjdpunkt.

24-25 augusti 1985.
Traditionsenligt på Trälhavet med lika traditionsenlig regattatest lördag kvåll, åven för dei som inte
kappseqlar.

Eftersom anmälningstiden går ut innån nästa VB
kommer ut måste vi in{ormera redan nu.
Klvl karaktåriseras av: många viggar, båtlånande
gästrorsmän, tjejbåtar, f amil jebesättningar, massor
av priser och gemytlig samvaro.
Om du inte i dag är såker på om du kan stållå upp
kan du preliminäranmäla dej, så påminner vi när
det blir dags för delinitiv anmålån.

ANMÄLNINGSKUPONG FöR KM 19A5

rade.

2. Efter tävlingarna seglar de som vill in till Blasie,
holmskaien på Nybroviks,sidan där vifår lägga till
sida vid sida, tillsåmmans med övriga båtar representerande klassförbunden i Stockholm, vid pontoner som arrangörerna ställer upp med. Vi ligger over
i båtarna mitt i stan och på kvällen går vi ut och gör
något lrevligl. Polisen lär ha lovat att hålla ett öga
på båtarna. På söndagen år vi utställningsföremål
och gör propagandå för Viggen, klubben och seglinq.
3. En Vigg eller eventuellt två (en Albin och en Karlskrona) kommer att deltå i en defilering på Riddar
fjärden tillsammans med övriqa klasslörbund.
Det här låter'väl kul! Anmälan kan göras på blanketten som bilagts inom Region Stockholm. Övriga,
kontakta någon i kappseglingskommitte'n.

Jag

som seglar Vigg nr............ anmäler mej

till

KM

!uerin;tiut !nretiminärt
Jag anmåler mej dessutom

till

regåttalesten på

lör

dagen tillsammans med ytterligare .,.,. personer

!
E

oerin;tivt

I

oretiminärt

Anmälningsavgiften 105! jämte ..... st fesravgifter a 100i såtter jag in på pg 67 20 90-8 (Arne

Arvidsson) senast 18 augusti.
(Kupongen sånds
146 00 Tullinge).

till

'I

Bo Göransson, Smedvågen 61,

aa
Vigg vann Gullviverally
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Viggen-seglare! Vi kan faktiskt bättre än när vi i
förra numret kastade om några av styckena i artikeln om Viggen i vår serie om Svenska Klasser
och Förbund.
Sådant ska inte behöva inträffa, och vi beklagar att
det drabbade just er båt nu när vi lockat er med annons i er egen tidning.
För att i någon mån ställa till rätta tar vi in artikelns
text en gång till, i nummer 4 som är ute i mitten av
juni.
Vi har också beslutat atttillViggen Klubben skänka 5
st helårsprenumerationer av R&C SEGLING och 5 st
av våra nytryckta T-shirts. Dessa har redan ställts till
klubbens förfogande, och styrelsen kommer att avgöra när och hur de ska delas ut bland medlemmarna.
Samtidigt vill vi önska er en skön sommar på sjön.
Med

seglarhälsningar,

å:äli;i*"d,
NSNNG

t

Ärets Cu1lvive"ally 15-19 maj vanns
av NissB Tidner i Viqqen 282 CaIatea.
IävIingen gick en.l.igt uppgiFl liIl ca

Aoil i Iätla vindar med mycket spinna-

ke!9ån9, vilkåt som b€kant intB ä! någon nackdel lör Vigqen. llen det k!ävs
ju också rätt folk vid pinne och tampa!, och då kan det qå så hä! bla.
som flamgår åv den del av resultatlistan som åt€r9es nedan var dock tät-

striden hå!d. R63!Itat' korrigerad tid
övsr fyra sEqlinqar:
1. Nisse lidner, 6alalea (Vigqen),
16,6?2 LLn. 2. 8jö.n Qvarnströn' Ga.l-ina (Finqa.r), 16,889 tim. l. LBif AspIund, cama!o (stripman), 16'e20 tin,
4. Lals NiIss€n, schalull (shipfran),
16,9'76 Lin. 5. eöran Ertksson' 6Bma II
(b/t1Iinq l1), 16,999 ti..6.
sören
Svärd, Lucky s',reda (Surede l8)' ?7'010
tim. 7. K!1stBr 0Laussen' Få9eLsånqen
(rF), i?,044 tim.
Hjärtliqt cRATTIS tiIl ssqs!n' Nissel
R€d

Om vigg, vigga och segla!
I Vårrustninqens och Lyftets tid hälsa! vi från södBrn tiI] öv!i9a Vi99a!.
Trots bist6rt vårklimat dykeF vi en
och en i sjön. IbIand också i No!stedts lltomordentliga uppslaqsbok' u.
vilkBn kä]]-a vi d6lar msd oss.
'1. Aythya lLIigula . vigg' dykand,
insjöar och på ostkust€n, Han€n
svart ti]l blunsva.t, nacktofs
'
vtt buk,
2. Litet lån, "viqga" pBnqa! (av välbes täII d båtqlanns?)' viqilans av
1at. vi9ilare, va!a vaksam (båtgrannsn vill ha tillbaka sina
sLantarl ), ficklån.
l. öve!l judsplan saA8, VIGGEN.
Navigarå nec€ssa åstr vivera non est
Att segIa är nödvändi9t'
att Ieva är icka nödvändigt, Uttryckt
av pluta!kos, pompejus 50' ti11 siijsjöss i storm.
män som väglade qå till
SsgIats
Somna!en
1985r väITr€vIi9
komna till
Södeln samt qäst- och andelshamnen LAo UN EN 1llalmö:
AYTHYA FULIC

Björn och

UL

A 24?

Hans PaIands.

Viggen

i

kommunikationsradion
Televerket har nu qett oss i Viggenklubben till
stånd ati anvånda;nropet DVig0, plus båtoum_
mer, t ex tviqs 1 120 till Vigg 971 - komt
Detta oåller om du ånmält till klubben att du har
PR.rådio och ått det finns med i matrikeln, vilket
Teteverket ställer som krav. Dessutom ska anropen
skötas på rätr sän. Läs ig€nom Televerkets anvis
ningar,

Anropa på kanal 16t
Gör anropet så kort som möiligt
rna fram.

Gå över

till

-

många

vill

kom_

någon av löreningskanalerna

19,22 ellet 23l

Då vi tidioare oftasl använt oss av kanal 22 kan det
vara mest-praktiskt att även i fortsättningen använ_
da den.

Passning på kanal 22, 22 minuter över

hel timme vid uteträffar och eckadrar
Derta har vi tillämpat i åratal och kan fortsätta så
Då behöver inte kanal l6 utnvttias
Som du förstår är det nu viktigt att du anmäler
ditt PR radioinnehåv sä att det kommer med i klubb_
matrikeln, som hädane{ter ska såndås in till Telever'
ket varie år. Anmälan kan du göra i samband med
att du betalar medlemsavgiften; det finns en särskild
markering på in beta lning kortet.

Viss 1120

Köp klubbens varor
Förmånlio försåkrino

{Rins ko;tåktman

Blo Johansson,

08-115615)

tipsi....... komplett 80:/ / 4i per st
Klubbvimö€l ............................................. 50i
Håndbok A.Viooen- Per Brohåll ............... 40i
Handbok K-Viööen, Per Brohåll .,........... 40.'
(lubFnä...,....-......................... . ......... 25i
.... 20i
Broderat iackmårke ..................
Viggenritningar............................... per st 20i
Tekniska

...

Klubbdekaler)Se-gla'ut...)......... ....

...

15i

qt
Strykmårken.............................................
Klassregler......................... ............. ..5:_
Enklast är det om du sätter in beloppet för
önskade våror på klubb€ns pg 40 73 05- 2 och
anger namn, adress och båtnummer samt vilka
varor du vill ha.
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c/o Geuken
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Nya medlemmar,
86

Bo Wallner

201 Brita Holgersson

204 Kjell Allze'n
2.pg Henri Suniström
422 Måj Nordström

515 Kent Olofsson
640 Gösta Didriksson
752 Benot Olsson
76d Stiskarlsson

910 Biörn Sörving
1055 Benqt Netzler
1077 VIåts Henriksson
1131 Stefan Graziå

1274 Anders Häqlerup
1316 Claes-Äke Ericsson
Viilkomna

ti

Beckombergavägen 196
161 53 Bromma

Till salu

Skärholmen
Karlskrona
Bureå
Solna

Högbacka, Finland

'Kalmar
sirängnäs
Öslerskär
Skärhamn
Kungsången

Göteborg

Nyköping
Stockhölm
Mätmö
Västerås

Visgenklubben!

DFnill-jolle)r, ritad och byggd av mästaren bland

Tekniska Tips Bo Hjertstrånd, att passa lördäcket
på en Vigg. Jollen är allrså något mindre än en Optimist. mycket lätt (20 kg?), byggd av plast med flyttankar, stu\,"fack och centerbordstrumma, Orange
utanpå, ljusgrå inuti. Går med motor, segel eller
åror. Låttsläpad. Bär två personer. Vlycket gott
skick. Båt plus åror 1.000;-.
lngmar Holmström 08/68 64 60 eller l\4ats Holmström 08/38 66 29.

Prototypen till Kårlskrona'Vigqen (l ån)
Helt i 1rä och i utomordenlligl gott skick.
Eventuellt kan plast-Vigg inkas iinbyte.
Stiq Johansson 0764/335 36 e kl 18.

lör lrilid och sjöliv

Vi har det mesta
för båt och besättning
Birger Jarlsgatan 9 -

11

1

Tel. 08- 10 1

