\r[GGtrAStsLADETP
Nr 8
1985

+

* t**

***

n

*n,

t+ |
t

{-} +'\'1'r r., * * * dll'*'

*i{"t

*rr\. +^t^\^
t
*:+\ !- t^ v v*3.*>T \- \

\)-

-

\- \.- l\-

!

.lii*

---'','-4**+W:
+

\Z[GGESSB]tADtrIe
INNEHÄLLSFöRTECKNING
3 Från Bryqgan
Skepp ohoj!
4 Regionalt: Stockholm
5
Våstkusten

Boktips
6 Eskaderrapport: S:t Anna/Gryt
10 Lidinqö Runt
24 timmars
l1 Vigqenserien {Hal\aidsnälining)
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Medlemsavgift: 85: per år
Adress: c/o ceuken
Beckombergavägen 196, 161 53 Bromma
Viqgenkiubbens postgironummer: 40 73 05-2

PROGRAM
2/9 Presstopp Viggenbladet 9

KinnereEattån
Gålö-kannan
7-819 Segelbåtens daq
14-15/9 Höstcupe!
2119 Llanet
2519 septembertr?ift
28-29/9 tlvikingarnasD
7/9

Vänern

7/9

Stockholm
Stockholm
Håndbukten
Hanöbukten

Stockholm
stockholm

4/10 Presrtopp Vi$enbladet 10
23110

okrobertråff

Stockholm

23l11 Viggendagen

'^t^

2311 1 Presstopp Viggenbladet
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1-12

VIGGENKLUBBENS FUNKTIONÄRER

FRA}I BRYGGA}I

Styrelse

Ordförande: Staffan Söderhäll, Norrtullsgatan 20, 113 45 Stockholm (f n utomlands)
Vice ordförande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Tåby
Sekreterare: Freddy Geuken, Beckombe4avägen 196, 161 53 Bromma
Kassör: Erika Hummerhielm, Bläbärsvägen 10, 181 64 Lidingö
Ledamotr Thomas Olofsson, Fredrika Bremersgåtan i7, 126 63 Hägercten
Ledamot: Håns Thorell, Villaväsen 50, 137 00 Västerhaninge
Suppleantr Carl-Olof Carlsson, Tumultgränd 63, 162 46 Vållingby
Suppleant: Bojån Hjalmår, Brännskogsvägen 3, 194 53 Upplands Väsby

08-33 32 92

08 ?58 31 99
08 37 23 12

08-766 13 9r
08-46 93 l9
0'7

50 244

42

08-89 85 88
0760 852 55

Klassnämnd
Sammankallande: Staffan Söderhäll, Norrtullsgatan 20, I 13 45 Stockholm
KårLEriI Ahlbory, Lars Berg, lngemar Holrnström och Gunnar Tidner

Kappseglingskommitte'
Sammankallande: Bo Görånsson, Smedvägen 61, 146 00 Tullinge

08-1',78

0a

08

Magnus Gustafsson
Johan Ponte'n
Per-Otto Wålter

Teknisk konrrnitte'
Sammankallande: lnsemår Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby

Ludwis Backis (ruff, förbättringar. komplelleringar)
Benet'ölov Eksrröm (rise' segel)
Nils-Hummerhielm (skrov, förtöjning, uppallning)
Björn-Olof wiklund {ritningar. lekniska Iips'

37 23 72
739 t2 64

oa-as 2214

lmotor. elleknik)

I15, 194 37 Upplånds Väsby (änsvårig utgivare)
Viking Hjalmar, Brännskogsvågen 3, 194 53 Upplands Väsb],
2
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0758-199 89

Redaktion
Haråld Akselsson, Hasselgatan
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08-89 85 88

CarLOlof Carlsson
Bnta Geuken

08

758 31

9e

08-758 07 68
08-44 ',79 10

08 766 13 9t
0?53 553 l4
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0760 852
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Hur har du det

Så har då flertalet av oss lämnar 1985 års sommarsemester bakom oss. Livet har börjat återgå i mera
jordbundna banor.
Blev senrestern lyckad? Skriv och berätta!

Vi i redaktionen vill få in bidrag från viggenklub'

Klubbens uteLräffar och €skaderseglingar har, så
långt jag kunnat utröna, varit välbesökta och gått
fint i lås. Tack, alla arrangörerl Ni har gjort ett
fint jobb. Och du som inte deltagit i sommarens
aktiviteter, kom igen nästa år. Viska försökå gdra
ett minst lika lrevligt program- Till dess har du möj
lighet att vara med i höstkappseglingårna och vin-

terlrä{farna.
lngemar

0760-802 98

OIIOJ

Hej Vigqen-vänl

lvlånga har nog blivit en eller annan erfarenhet flkare när det gåller segling och umgånget seglare
emellan. HBr du förresten tänkt på hur samma män
niskor kan v€rka olika ibiloch ibåt? i bilen är man
ofta stressad av tid, trölthet, värme, avgaser och ir
riterad på andras körsätt. Detta kan ibland ge en
hård umgängeston på vägen. Ule på siön blir samma personer avspånda, vänliga, hjålpsamma och tar
dagen som den kommer. Se dår, en ofta förbisedd
fördel med seglingl

08-33 32 92

SKEPP

?

bare ute i landet. Det är i högsta grad intressant
att få läsa om vart och hur man seglar i olika delar av vårt lånd.

Kusten är ju lång och ger goda möjligheter till
berikande långiärder. Lål oss inspireras av hur
ni har det på Väst, Syd , Ost- och Norrlånds'
kusternå - och i sjöarnal lnte bara i Vänern,
Vättern och Mälaren, utan även i t ex Hjälmaren,
Silian och Runn.
Nu, när semesterminnena år {råscha, skriv och
berätta och skicka gärna något {oto (helst svart/
/vitt). Om du skriver på maskin, försök åstad'
komma spaltbredden ca 82 mm.
Redaktionen
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REGION STOCKHOLM
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Sture Olsson
Ivlyrbackavåndan
026 - 19 32 52

82,802 38

Gåvle

Höga Kusten. En upplevelse utöver
det vanliga.

tHor,öbubton
Lars Berg
Brinkvägen

o44
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SEPTEMBERTRÄFF 2519

Något
8,291 43

Kristianstad

10 32 46
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Arne Arvidsson berättår om ett attraktivt mål
f ör semesterseglingen.
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Lokal : l\4edborgarhuset, Sal 4

Tid: Klockån 19.

tKo0vt.ol
Karl Gerdehas
Klunkens backe 3vr, 393 52 Kalmar
0480 - 260 66

S,t

lnr,o

Ul{ Karlström

Klingagatån 1, 603 64 NorrköPing
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,

12 73 12
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MIDSOMMARTRÄFFEN
på Krokholmen

MIDSOMMARTRÄFFEN
på lånnaön

Harald Grade'n
Furuvägen 3, 542 0O Nlariestad
0501 - 150 93

cUcistbusten
Gunnar Malmberg
Fioravägen 7 C. 437 00 Lindome
031 - 76 11 29

Erik Palsund
Älggatan 248, 216 13 Nlalmö
040 - 16 09 73
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nidsomaxfest. Iått försen-

ade !gå-. s€n enkomst var det så
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alkoholfritt alternativ servexades
festis. lärefter kläddes midsoonarståneen såson den svenska traditionen
föreskriver. Inligt samma tradition
skall sedan ringlekar lå vid. I'len
det b]€v 6ldria någon riktig fart
över det hela. net kan belo på att
det war väldigt lite barn med saint
ati vi vuxna inte har barnasinnet
kvar. llur som helst med detta' vi
hade i a]la fall suveränt väder och
ön kan jae varnt rekomendera för de
som seglar i d€saa watten.
Varna hälsningar

från

r41

REGION VÄSTKUSTEN
Vigg vann VINGA RACE
Vinqa Race (LYS) körd€s 27 nai. I
tar t räItet vaI snabbseglale som
Express, lvlaxi Nagic, Cumulus n fI
väl r6presenterade, och qenonsnittLigt LYS-taI iö! de startande båta!na va! 1.049. Ysn det lanns 6n Vi99
(0.et) ned, och det !äckter E;stat
s

0lofsson

mad sin '1248 E.Ilen sloq dEm
a.Ila: En sta!l< prestation, inte minst
med tanke på att man i sådan konku.lens verkliqsn lår göra sin sqBn seg1in9. prlslistans övs!sta d6L kom att
få föLjande utseånde, korrig€rad tid

'1. custaf 0Iofsson, ErIen (Viqgsn)

3.56.36 LLn 2, La!s Eengtsson, Hol€
in one (H-båt) t.5?.10 tim ,. oavid
Larsson, s€ven (H-båt) l.5e.l? tim
4. Hä!sjö, Clu!inq (llaxi ?'l) 3.59.52
tim 5. Lennart 0lolsson, Xris (llaxi
??) 4.oo.28 tim.
Vi lyft€r på hatl€n och grattsr,
custafl

re
BOKTIPS:

Mat"trffiryöss
ICA bokförlag: Båtserien
Maten är en lika viktig laktor som båtens övriga
utrustning för ett lyckat sjöliv. Det gäller att ha
provianterat rätt för att mätta en hung.ig besättninq i sol, i regn, i blåst. Boken är till nytta och
glådje i Viggen, då den inte {örutsätter ått man
har tillgång till ett tjusigt )motorbåtsköb.
Mat till sjöss innehåller mer än 180 recept som
är anpåssade till det mer eller mindre primitiva
båthushållet, men också tips och råd om utrust_
ning, förvaring och tillagning. Recepten omfattar
allt Irån burkmat och rätter av lårska varor till
drycker och brdd. I många av dem finns anvis
ningar om hur man går tillväga om man har ett
enlågigt kök. Två matsedlar ger såvål )rallätaren)
som laktovegetårianen förslåg till mat för en
vecka tillsjöss.
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rifåne r€d?,n på lörvid 22-riden.
VantPde i, op öv.itå Dlt rn" !3 sdndagan mer ack oa dö,{ inLe uDo f'rra'
dasen den 29/6

på nåndaeen den 1/7.
Son båt nr 2 kom "lunsen II" på söndag
to/6 ned 2 barn, då blev cet jutel !å

våra barn. net blev lite fiska nellan
regnskurarna. På s en-€ ftemidCage n don
de övriga båtarna.
net blev ett Alati åt€rseende.
Vid 22-tiden kon det traAiska meddel-

andet, at t o€+ förslrr: , j L pn 'l_'ri8
pojke från en flnsk båt. len natten
blev det skallgång av Vissennedlemmarna och ängslan o,'r o'o sPred s:g
fori. Mats hö]l kontakt med kustbevakningen och vi klarade det utan deras

hjälp.

Pojken hittades åter eftdr 5 tinmars

frånvaro'rsenomv:tr'.

fick stort berön. Seden
vax a-l]a i stort behöv åv sönn.

viggen]<lubben

70o5 Holmstrinn

Tidag2lT
Vid skepparmöteb kl 8 får vi höra att
vindarna ska bli nordliaa ned 4-8 m/s,
Närma.ste anhalt bestäns bli Kältviks

handel. Aveång kl 10 son vanligt, Vi
länsar bra ner not Askön1 Solen konner

erter nor6onenE regnsLinJ<, D€t k;nns
härligt att ha seglånde Yisaar omkring
sie isen. Vi får bra fart ner not Asköns sydspets och eår upp i leden vid
Skvallrans fyr. Med Persö i synfältet
seAlar vi in i €nslinjen not (ockelskär
och Hästskär, Cupafjärden biuder på en

härlig hal!'vind och vi svä'6"r snarl
upp mot (ä1lviks brygea för att bunkra
i den 'i]1å affären. Dö' om v1r lörvånina, då vi ]äser ett ansla.e på siöbodsr':ige€n on ati I'Varubussen konmer
tisdagar kl 16". Har affäien stänet?
Jo då, ,nycket iiktigt får vi til1 svar
då vi fråaa:r en kvinna i en fiskeb:'t
intill brygAan. trtunexa kåL n€n barg
rin€a' då på toa' hämta vatten, s]änga
sopor och .v. köDa 'isk åv I .karn i
sjöboden. [är vi prövat ål]a aktivite6

ternå inklusive ått köp" tre färske
flundror, äter \.i vår lirnch I lugn och
ro, iln'n vi secla. vic"re r.t Tv1r,'
och Stbndörren. Ivr"pj _brer oss .ned t
vindar mpn k-n t inkå . ie.l
""a v"ylr.d"
i'l120
Soleado" och "150 E\rlenspiesel'l
s eg:å-. jåmsjc€s. Slrav :ör' S1-ndÄrrcn
när vi ska byta sesel mot notor hä-nder
en liten incident. vi faller av mot babord, när vinden vä-nder tvärs enot och

.
{

r(

r:-n" -?r miss.l srJ.förm3€"n,å ",
I
kolllsion blir oundviklie. En böid nantåasstött€. och ett iaek i skrovkanten
blii resultatei. Strax efteråt upptäcker vi att "1271 Sanna" h?r motorprotlem
så vi vänder och tår henne på s]ä! genom Slanoörren. Där oel är
es L
'om Lrir
rltå.r.
:rdt-r vr Fn av (ustartelle.riFLs
Så kunde vi seala iaen en stund i Espskärs]€den. riär vi rundat St Espskärsklubbens södra del' segler vi NV not St
Ij<hol-.n o"l, v1r rature-n. Vi drar.in
12'11 i hann och läasei oss mot "lunsen
II:si akter, därför det är lite trånet
ned landplatse!. Karin vet inte hur
"or1 hor Fka komma .; v2Lrnet och sir'rå
och ja6 steker våla färska flundror.
Muns. Kvällen avslutas reC sedvanlig

a1lsåne i solnedgången å bereiet.

l'{en

det är aanska kyli8t. '.ri blir bjudna

på tältinvignineskaffe i Jal1es och
l'lajs båt 'rChristina". Jal1e har sjä1v
sytt, nedan l4aj her hållt i' ett fint
tlått r i1rb.rL, rst 1r. :-arliSL rrt ha

iylisa

Kv;

Ilår.

Keistin i r/igå

Tordag

rdag ska vi afftså 9å övet Bråviken,
och natuligtvis
ska detta ske i rctvind. Bacil g:ar tidiqare. l4aste ned

Vi håde beft neithann syd lånaholtren'
!ch viC det sedvanli8a skepparmötet
k1 e diskuter:ades olika liggeplatser
för konnznde nått. Efter fnkost eick
vi ut kl 10 och vinden var västlig så
vi aick först för ]äns och kryssade därefter eenoo lrändösund till Arkösud'
dit vi anlände kl 12. r/i handlade,
skrev q/kort och niöt av hanburgare och
61ass. Cick ut däxifrån ung. kl 14 föi
att lämna plats åt nya båtar' sznt 1åg
och drev för att invänta ö1'ri8a. Vi
fick 1äns ner ti]1 Xalvskär i en oprickad ]€d, så sjökortet koxd ti11 flitig användning. vi nådde Kalvskär ung.
kl 15 och lade oss på redden tills alla
båta-r anlänt. Det var sanska fullt fted
båta? i vike!. vi bestände oss ändå
för att gå in' nen fick 1äsaa till wid
två olika 6tä11en. Gösta på båt 1271
hade sjtr eeet lilla knep rär han närmåde siA land. Eftelsom han war ensan
eick han helt enkelt upp på ett grund'
där han i lugn och ro kunde te ner seg]en. Han och Sanna koE lyckliAt och väI
i låno. vi hade oå gJort 1J'2 disi.
På kvä]]en hade vi grillfest som avåts
på berget' smakade förträffligt men

Mikael till doktorn. Han ha! troliglvis ötoninffamation.
Stolviqgarna, d v s s 30, lunsen och
Brione ska gå sist. "Tågetr', d v s
s 30 försvinner son vanligt i fj år.ran.

Månalag 1/7

Vi anlände till

Onsdag 3/7

,
' (

,

(

1120

( 'l
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cörqn, sor rnsLallerar PR-radio i Rione
"arLe iqånq ått Prövd .:Lt ve!k.
Til1 sin fasa upptåcker han att den
inte funserar. l"or få! order att fötja
Lunsen. Ungefär vid Saqas grund upPtåcks
att Lusen år på halwågs tiff Gotland,
råttare sagt GrässkAr. Uor få! ny older
- slå - qå not KLasgrunden. Göran UPPta.t"r att den nya för]ånqningssladden,
nyinköpt 1 Nynåshm, inte funqerar.
ut ned radion i sittlcrunen, och se, ds
fungerar.
under tiden försöker rcr, med lusan
rått i llu, att åka staton netlan aUa
l:o! och 2:or vid Klasqrunden. Far får
en stark order om alt återga tiLl navige_
våt frme vid Ka11hm, den tänkta natthmen, Ii99e! s 3o.an och awaktar. Det
liger realan t!å båtar föreklade dår.
Det beståns att vi inte ska störa friden.
,,operarion Natthaf,n,, påbörjas. våst Katrf_
håm, syd l,ånqhohen hittar vi en ulaterbar vik. _Det vlsar sig att S 3o:an inte
bara år ett tås utan också en verkstad,
Mats 1öder on - bland Mkarone! och korv - den trasiga stadden och PR-ladion sätts
på pLats igen, nrngerande.
På kvållen hd vi en Liten tipsrulda,
sori kusinerna caniua, cissi och Mafi'n
hittat på. För att få pr:iser har de
sått med stora påsen från båt tr.ll båt
- nycket givande. MaElus vinner tiu
sin stora förtjusntng en traktor, som
han somar ned mder kudden.
7Aa2

r

417

.

stördes av ny8gen' son wa! både stora
och månea. Kvä]1en avslutades för vår
de1 med att Has6e på Soleadot och
Ja-l]e Aick ut och fiskade och Jå11e
fick en stoi fin abborre.

ai pä t19 "christinan
Frcdag 5l7

Eärli8t ned liaaedag. Otan jäkt kan
nan fixa frukost och ta det h8nt.
I']reå äv båiarna hade tvätidaa, då det
var ett underlar:t väder, solell

6ken

från en klarblå himnel heIå dagen.
Xesättningen på , st. båta!, Soleado

Christi.na och EulenspieA€l ordnade en
toppen fin 5 ka.mp på eft€rDiddag€n. Yi

var 5 lag soo skrrlle

hoppa

rep,

hänAs

upp k]ädnypor på slak linsr kasia pil
på wattenbal longer 6a.nla saler från

' hinl( oed vatten
naturen o.h "Jlla en
(redskap en trasis plastpåse).

På kwä]1ea

blev det prisutdelni'lg

under stort jubel. Kvä1]en slutade so!]
alla ardra n€d allsåns på beraet.
BesättninAen på

nJennä.n
141

lÅtdag

611

I daA är vädret ..li8t o.h r.rnt a€n
tyvärr nästan vindstilla. Få -"kep;iermötet l€ständes ått evre.ea siul,e up!skiutes ti11 kI 1T, efterscn nån hopp€..'
des ett sjöbrisen hu de :'.enit c!.. Er,ri8t vindex inne i viiien skul1€ vi f'r
]äns. nen när vi sen kon ut .e. fjirden
ändrade vi.den sig och äve. vindstyrkan
så vi fick kryss, r.Iinden kom från sildpr
Ion flesta ajorde no6 sor vi, lriss€Ce
genuan. DeL vea nycket tåtar i ledens
båda riktninaax, frst de fle.te ver
soir vi p-å väe söderut. S+"räckan Kalvskär - lilla Svensö är cirka i sjö:ni]
men vår loss stod på 11,? sjömil' efter
som vi kryssåde och Eiorde en liten evstickpre ut ti11 havs. Under resen
A.orde ,,LJssa,' -n l p- prund.ri I inp
men kon loss av €sen kraft'

lite L:iLtre. l?c.1;al,i,!+..r, fiev J.i'
t . i. i
\ : ' :-n r'
.J_.:
. I
Soleado. Al 1a 4 e.1änd€ 1:,04.
Crundkännina för Cösta vid utgåns från
Ilarstena ocb för' Lyssa" vid tng3"n6 till
Långho1men.

Efter bunkr.ing Aicl{ vi siälva ut til1
Långholm€n, fortfar€-nde red motor. Anlände kl 17.45 och ett sug uopstod i
mågen när vi sås a]la sitta o.h ätå
och ha det gott.
:IutLia.n bör o k ! n;,xnas å1r iörI
uLoo oar . elpbrå rer dFL åv . itsen!"r, u1 "å!sLera, s! 'on ocis;
"lul
sanr-jdici oet nyå fårLy.er frå1 krbtlinj€n på besijk.
Stilla kväll.
Tomas

i '/iee

429

ttllelie i 150 "E\rle xsPieeel'r
Söntlag 7/7

De. när caAen b r,aoe ni(or t:djg"re ii
de ö\.riga. let war sånline 7.45 !å
beraet för alla skeplare uton Dietex.
LnledninAen ver att han firades iå
fijd€lsedaaen ned allsåna' hurrårop
och en slät kopp ka.ffe, konditorivarorne

Vid avgång från lilla Svensö kl T0 vår
det problea för E\rlenspieg€l att koJnma
loss från nattplatsen. Hon satt fast
son i en gryta. Tack vsre att Thomas.o
hade ätit en stadis frukost kunde han
kränga båten loss aenom att hänea i d€.
utskjutt1a bolrten.

ur hamn p€kade stävarna mot
Harstena dä-r lunchkrok skulle intagas.
Vä1 utkomna

Vinden var svå8 IrI sl e;dast I s1..
seglade. Resten gick för rotor. rli anlände till Harstena k] 11.20. Tnnan
vi laAt til] hade vi dock fastnat lite
i dyn 1änest rn -i fiskFhatnPn, 8e.or

att pricken längsr ir (rrön) tJdlieen
helt p]ötsli8t skulle passeras om babord i stä11et för tidiEere om styrbor:d?? Inea större svåriCheter att
konlna 1oss. rå Harstenå blev det p.}lmän alassätnins, sightseeins och
enklare proviantering.
uatthannen hade bestänts til1 Lånaholmen, Ävfärd från Harstena ned kurs
not Iånsholmen skedde orkring kl 11.10.
Fortfarande rycket svaA'vind. Nyra
båtar däribland vl siälva vi1le ta omwäeen viå Fyrudden för att tunkra uDp
I

Månrtag 8i7
}]åndae, ligsedaa. nasen

börjar ned ett

hemtrevliAt smatter på rufftåket, det
regnar. llen d€t slutar sna.rt och vid

8.r0 tiden kommer solen. Toflas och
l'r€drik som ]ännat batteriet på Fyrudden över natt€n, aår runt ned lista
sl det år bara arl bestalla vad vi
vil.I ha. Pyssel ned båiarnar p.omenader runL ön (l{-rshol-"n) å"r, r:=t". (
Solen fortsätter att skina. hela dagen.
red andra ord e" De'fekt-iPeedad.
Bosse i 1027 rrI,ille Urbånrl
'lisdag 9l7
liorrköpi ng lovar nord iAå vinoår 5-10
o/s. Nästa etapptrå1 blir liarö SV Arkösund. Tonås Hedren på 'rNataliefi nåste
vaxa i Arkösund senast kl 17.00. Han

eår tidi8are

Aenon S0

infaret

(

och

räknar ned ett lånet kryssben ut till

fyr och seCan rakt mot Arkösund. Själva roppas vi på sjöbris, tår

Sandsänkans

rorL di-ktaljån ocl 'ånker k-yssa

inom-

::-!essiit i.ii-:r start.e. ;tcr Di S.leedo
a:ir ::år€ il,..eii fa.:råx :i ait ata .cl
cisk? redå:, 1.1 ,osszr '::jrtij.irt€arn..
i;.i:e.. iar'2rjra får Äiira s.itt ytt.rst?
vic Lciter:.a.ri!-erina€n ae.o!, ? i:rfaret
c:_ir cet iir: nycket grunt. ;.locka. 1i.a3
:ir alla ute och vi kqssar i €oC vinC
:iot Fyrudien. Vi iortsä+-ie. rc.t IiI
;ver ,.lr_'.r_.: rc: t.r -:rc- .j,.te.
:'{ .:j; lt.zi j_ .,--, i ..r i:ry.ster. not
t: alic::.'.':f:€tlF,ri:. !,x.1.a.
: i.i Et av, vi jrir e-,t cnr.!iie red stj 1tj€
/ r:.
,o
',12. ..:.,'t.a\ese Ciolssor, r nJe-nan
:€€llar cfl 3s-" r]]edai ri :öt€r oss frar.
vi uil och st€rtar no.Lorn.
-iii:isi.er
,ii',: )i.e i Iinnfjärde. ir:jffår vi !i
iem iJe.. Thoras .:dar och Io atller
sanr..a. t itarn" tred L:,tshaken. :?"ntiiiei
.on övris?- vi3€.r dyk€r uD! ijsterifrln
.-.;.":r siå e. r.€.by. ','i llnsår not
!.:. t...
c,t.(
ap",r
!'J3fen. :enue11 ko:r€r up! och kicki.lJa,r tri pLLt: . liär vi .e. :ror
" .!. l( r . i, o.i r', ro--1. vi-cen frar,iirl., den .ker och ironner
i i'iitia'a kest. '.1 seAl?r helvkeniraCe e',t t?€ nen lärgar sedan genuan,
iriånskot:r storen och ar.r för rotor
rätt -.i vi.ien ,rnder tr.n och yidar€
not :0 sella., lJursö och lynj. Ii
€:år 5 .'i€rsar .'l li.je och nlste vara
en iaponerarCe syn. :rär vi kcnnei u-L
på Aspöfjärden f1r vi läns upp ,ot
11.ö : nor r, .': den rr , vPe och vi
leker red olika formetioner. Vira
kusiner i.on fly8våpnet skulle ha
sa(o' etL vj 1ilr., i-s... !:lfor-atror och anso:n vnnster flankfornerine. .'i.den .vtar och oibord p:.
icnristinai förlered€r nan niddagen.
;roc.år 0.'J L.fl-r vr rir roLor .ir
i stjdia vi)ren p1 iierS och t.lir ealant
ertjudna att förtöj: i aktern och
kaffe eftcr iaien i den fullpackace
Lennart i i,'ii c

1204

Onsdag

l0/7

Vi vaknar i tid för skepparmötet för
engångs skull. 14icke,l l/2 år, sover
hos nig son vanligt,tvärs över kudden.
Välling, kaffe och morqondopp. Det blåser rätt bra varför vi bestämmer oss
lör aLL La foclen.0enud olir noq fö.
iobbigt i kryss förbi Arkö. Ner med genuån

av:

uppmed

focken. En pistolhake går

Ner red foLken Lpp med stormfocken.
Dags fö. lJnch. Ko'v ocr malaroner.

Vid leden väst

om Lundarna

siktas

Gösta i Vigg 1271. Han tycks ha stannat
firitt på fjärden.Vid närmare påseende

ser

vi att

han nogsamt kontrollerat
En vänlig motorbåt
hjäl per honom I oss.

läget för en grynna.

j

för luFull fräs till
oxelösund,där vi handlar och äter glass.
Sent omsjder kommer vi ivä9 rnot ett för
Stormfock

sigt,

6-8 nrlsek ? Det går

upp med genuan.

. På grund av ett missförstånd håller Camilla i Brione att bli
kvar på kajen men hann i sists sekund

mig okänt nål

ombord hos oss. Vi qår i sä11skap ned
S-30.5olen ski ner, värmeböl ja. Regn på

väg från väster. Tomas

ställ

tar

på

sig regn-

nedan l'4ats i 5-30 Lar av sig i
badbyxor, Bl and skären Nord-ost Trutbå-

fyr pajar motorn. Inget kylvatten
med tillhörande
dieselrester återfinns'i stället i kölsvinet. Bläh: 5-30 bogserar oss till
det okända målet som vjsar si9 vara
Fårklubben en liten ö i Kampåsleden
precis söder om Kittelö. Kl . är ca 2t100.
Grjllfest med härljga biffar. Barnen
rullar in kottar i folie= skatter, Det
ska bl i lek,snugglare och tullare.
Jalle är sjörövarkung och sitter på en
haivö och taremot skatter som smugglarna lyckas smuggla förbi tullarna, Alla
bl ir blöta och skratten kl ingar. Eskaderavslutning med sång på berget.
Klockar bl ir rinst 02.00 innan kojning.
Gitte på Bacill 5643 (ll,l-31)
dans

ur avgasröret. Vattnet

LIDINGö RUNT'85

24_TIMMARS'85

En kall och försenad vår med sen sjösättning gjorde

24'timmars

att årets Lidingö runt såmlade tärre deirägare än på
'flerå år så även r Viqgenklassen, dår rbära, tio bå.
tar kom tillstarr.
Själv hade jaoockså haft det iåktigt och led dess
utom brist på gåstar. En granne och ett bidrag från
gastbanken, lvlats Sylve'n, blev lösninqen. Biggen
sattes an under anseglingen som gjordes {ör en mo
tor som tånde på bara en cylinder. Nåja - vi kommer tram i tid - hittar lvlats som står på Värtakajen
och hinner t o m med en kopp kaffe och litet arbetsfördelningssnack innan det är dags.
D€n nästan enda pust som finns vid starten är tryck
våqen {rån startkanonen och tråm{ör oss breder ut
sig ett Lilla Värran fyllt av slokande spinnakrår.
Man Iår utnyttjå de små vindantydningar som finns
och elter en timme har startfältet förflyttats ca en
halv distansminut ut på banan, utom .för Calle
Carlsson, 245, som listat ut att den vind som fanns

rtrök Lidingölandet. och därigenom Jått ert fiir
språng som skulle visa sig ointagligt.

{örsvinner vinden spårlöst och det år bara ström
förflyttar båten - vidriver sakta tillbaka

Så

marna som

mot startlinjen.

Efter halvannan timme kommer vinden och båtarna
böriar qöra fart i önskvärd riktninq. Vi hår under
stiltjen drivir ner till en jumboposition - nu gäller
det att lörsöka segla. Det är kryss och halv vind upp
till rundningen av Duvholmen.
Det går hyfsat - {öre rundningen har vi plockat två
medtåvlande. Nu sätter vi blåsån och mina gåstar
som saknar tidigare erfarenhet av spinnaker visar
sig läråktiga och snårt har vi passeråt ytterligare en
vigg och nosar Magnus Gustafsson, 1165, i häcken.
Vi gör en attåck i lovart men Magnua wårar och vi
faller tillbaka och Magnus återtar tillbörlig kurs då sätter vi in en andra attack l\/lagnus tycks ha
slumrat till, Jör vips är vi lörbi. Nu får det räcka
för idag, övriga medtävlande är för långl före. Vi
går in för att bevaka vår position och qår i mål som
I täten håller Calle undan ohotad medan kampen
om andraplalsen blir hård. PeFOtto Wålter, 534,
tår hem den faiten men Jyran Folke Lysell, 707,
är bara halvannan minut efter och trean lngemar
Lindgren, 53, 30 sekunder efter.

-

en av seglingssäsongens höidpunkter

kördes i år för 40ie året i rad. Seglingen går ut på
att under eit dygn segla så lång stlacka som mdjligt och återkomma till startplatsen. Det {inns ett
tiotal startplatser mellan Arholma och Landsort.
[4an får sjålv välia väg med ledning av et't stort
antal förutbestämda punkter (öar, fyrar, märken

osv).
Årets upplaga av 24-timmars var fä mel den 5:e /
i ordningen. Påmönstrade gastar var Sverre och I
Kenr ivå seghngsråvar. Vi startade från Algögrundet en bit utanför Vaxholm och valde att
qå ut mot Kanholmsfiärden. Vinden var N 6 m/s
så vi gjorde bra fart med genua och stor. Ute på
Kanholmsfjärden var vinden fortfarande nordlig,
så de flesta deltagårna fortsatte söderöver. Vi
(
chansade på att nordanvinden skulle hålla i sig och '
valde att gå norröver en bit för att senare under
natten styra söderöver och få en fin undanvinds'
bog. Detta visade sig senare vara ett stoit misstag.
Viseglade runt Möja och framåt kvällen doq vin
den helt ut så vi blev liggande och guppade i lvlöja'
ström i minst två timmar.
Kvällen var lin med solnedgång och fågelskrik.
Vi bras$de käk. Åi och drack och mådde prima.

-@{@/

,a .-:--

-t

,

------:

Ilalvtidsställning
Plac. Nr

1 534
2 245
4 646
5 865
6 1165
7 233
I 991
10 707
11 1120
12 575
13 341
14
15

160
1063
1

Poäng Stårter

Rorsman
P.O. Walter
C.O. Carlsson

5l

J.-E. Arnberq
L. Ulne

42

L

51
41
41

Göransson

(9)

(11)

(3)
{13)

3
3

3
2
3

37
25
20

fvl. Gustafsson

K. Wallin

L Lindgren
C. Nilsson
F. Lvsell
H. Thorell
B. Lindeberg
T. Olofsson
U. af Ekström

17
13
12
11

10
10

Resultat från r€gionseglingarna har ännu inte in.

Så småningom kom vinden smygånde, men nu

från direkt motsått håll. Alltså sydvindar, vil
ket giorde att vilick försökå krvssa i de myckel
svågå vindarna. Efter ett tåg mötte vialla de
som seglat med vinden ner öven Kanholmsfiår
den. Nu, när den var på väg norröver hade de
fortfarande medvind. Det var nåstan spöklikt
att se båtarnå komma seglande med spinnaker
i månskenet. Under natten och morgontimmarna passade vi på att sova i skift.
oss sakta ner mot Stavsnäs master,
där vivände. Nu satte vi också spinnaker i de
s\l€ga vindarna. Framåt tiotiden kom vinden
ordentligt, så vj loggade uppåt 6-7 knop upp

Vi kryssade

mot målgången.
Äter vi Algögrundet konstarerade vi. att vi
lat 61 nm under detta dygn.

seg

Vi kommer igen nästa år.
Visg 245

Ytterligare en sekundstrid utkämpas om sistaplat
sen som lörloras med en tiondels sekund.
865

\zuectrasserien 85

Siömannen bet

i te om medrind

han ldr sig segla
Gustaf Lindborg

-

:drmånlio {örsäkrinq

{Ring koitaktman
Tekniska

B-o Johansson,

08-r15615)

lips:....... komplett 80:/ / 4:. per st

Att råtta till spinnakerlall, vindl1öjeI och dyligt kan' som nånqa vet,
vara besvörli9t, om n an inle ha! tr11g.inq till mastkran, K1ättrinq i maslen
qår Bmellertid enl:eIt ont man qör son
16tjer,
.dr.-såLLni.9en ar. dLL an aels ir
mrnst lvå p6rsone., dels har lvå lunqerande fall. Vida!e behdver man en
säkerhelssele och en plankbit.
Fäst lörst plankbiten som lotstöd i
del ena fall.st. i(Iiv därefler i den
upp-och-nedvända säkerhetsselen (d v 5
stick in benen där man nolmalt har a!ocn Fäst så.erhpt<seLens Iås":rna),
ninq i d6t and.a lallet. så stälIer
Du Diq på plankbiten' i höjd med bommen, och är så klar fö! upphissn.inq/
kI ättrin q. Din medhjälpat€ st!äckBr
säke!hetssel€ns fa.LI, och säkra! det
runt en vinsch.
1. Nu kan Du läq9a hsla Din lynqd på
seIen, och lylta på lött€!na. Oin medhjälpare hissar sadrtidigl i Plankans
falI, så att plankan Följer m€d upp
unde! Dina rötter, och säkra! det fa]Iet på d€n anCra vinschen.
2, Rss Diq upp så att D! stå! på plankan, då kan Din medhjäIpars hissa i.
selens avlastads fä11, och sedan på
nytt säk!ä det på dess vinsch.
llpprepa punkt 1 och 2 växalvis' så är
Du snart uppe l masten stan att vare
si9 vinschalna eLlsr Din nedhjälparås
a!ma! ha! bslastats aIItlö! mycket.
1]49

FRIDA

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

50:Handbok A'Vissen, Per Brohåll .............. 40:Handbok K-Viggen, P"t Btohäll .'......... 40'-

Klubbvimpel........................

ARBETE TILL VÄDERS

., ... 25i
..
KlubbdekalerDse'gla_ut...)...-... ... .... 15:_
Strykmärken..................... ..... .......... 51
K|aisregler ............................ .... .. .. 5:Klub6nål.........-.......................

. 20i
Sroderat jackmärke ........................
Viggenritningar ............................... per st 20.'

Enklast år det om du sätter in beloppet {ör
önskade varor oå klubbens pq 40 73 05-2 och
anoer namn, adress och båtnummer samt vilka
våror du vill ha.

0vanståendå är ett all€!na!iv till
den aBtod, so- beskr.ivs t Tekniskt

Tips nr 2rJ (19?6-08-09\. Läs qä!na
båda beskrivninga!na, och vä1j siäIv
vilken netod Du försdra., Ells! har
Du en tredje? Skriv i så fall tiIl
l6kniska Kommittdn e.LIe! !åd och be-

!ätta,
Vigq 5l

11

10

o/

(F(H)Hr\illt

l,l0tl

c/o ceuken

;j

Till salu

Nya medlemmar.
Lidinqö

140 Åsa Lundin

246 Richard Nilsson
271

Höganäs

Stockhölm

John Pettersson

Strängnäs
Kolmården

350 Dieter Schmidt
830 Christ€r Lövgren
837 Mikael Rose'n
880 christet Skoglund

öaut"
Partille

1024 Sta{tan Lindahl
1066 Ann Katherine Lekberg

JårIälla
Johanneshov

Stockholm

1186 Bosse Rydh
1190 Kjell Alenliung
Vril ko

mna t iU Vissen klub

l\Iariestad
ben

Beckombergavägen 196
161 53 Bromma

3i H\\

A-Vigsen nr 8il5 '75.
Evinrude 7,5 hk'83, 5 segel varav två nya, bom'
tält, Wallas vårmare, jolle, Origo'kök m m.

43 000:
Arne Andersson. Tfn 0755-13094.
A-Viqgen nr

834

'75.

(Onrslagsbilden till VB 5/85). Toppskick, all tänk
bar utrustning såsom värmare, spoltoa, tre försegel
plus spinnaker, helt ny Yamaha 5 hk, PR radio

48.000:.
Rickard Lundquist. Tfn t o m 31/8 040-66347,
dåreJter 040-la 20 25. (Även sommarbostad:
040 47 15 16).

!

Önskas köpa
Spinnaker
i hyggliqt skick.
Rikård Nilsson. Tln 042-42544.

olyro
lör lritid och sjöliv

Vi har det mesta
för båt och besättning
BirgerJarlsgatan9-11

Tel. 08-

12

(

10

(

