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VIGGENKLUBBEN S FUNKTIONÄRER
Styrelse

Ordtömnde: Staffan Söderhäll, Norrtullsgatan 20, I 13 45 Stockholn (fn utomlands)
Vice odfömnde: lngemar Lindgren, Klövjeviigen 13, 183 38 Tåby
Seketerae: Freddy Geuken, Beckomberyavägen 196, 161 53 Bromma
Kasslir: Erika Hummerhielm, Blåbärsvägen 10, 181 64 Lidingö
L€damot: Thomas Olofsson, Fredrika Breme$gatan 17,126 63 HåSersten
I,edamot: Hans Thorell, Vilavågen 50, 137 00 Västerhåninge
Suppleant: Carl-Olof Carlsson, Tumultgränd 63, 162 46 V^]dj'nåbv
Suppleant: Bojan Hjainar, Brånnskogsvägen 3, 194 53 Upplands Väsby

Klassnämnd
Sammankällander Ståffan Söderhåll, Nor ullsgatan 20, I 13 45 Stockholm
Karl-Eri} Ahlborg, LaIs Berg, Ingemar Holnström och Gunnar Tidner

Kappseglingskommitte'

Sammankallande: lncemar Lindgrcn, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
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Lurlwic Back-es (ruff, förbättringar. kompletlenngar)
Benst'Öbv Ekström (rigs, segel)
Nils-Hummerhielm (skrbv, förtojning' uppallning)
Björn-Olof wiklund (dtningar. tekniskå tips)
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FRA}I BRYCGA}I

SKEPP OHOJ !

Hej Viggen-vän!

Skrorform till A-Viggen
Vl ha! tidiqare sk.ivit i VB oln att
klubbens tlllvsrkninqs forn p6. Albtn-VtggEn hotadas av sIopnlnq, oft ln9€n
nsdlam vtll€ övsrta dsn.
ll! kan vl msdd€Ia, att forman åtrnlnstong t v år.äddad och har fått ett
hytt h€m hos msdlem 949 Jan Ha,nmarströfi 1 cn€sta. över.taqand6t år int€
fö!kntppat med några vl'lfkor, m€n
klubbsn har uttryckt önsk€måI on att
inga rrdramatiskan åtqä!de! kommer att
vidtas rn€d fotmsn utan att klubben t
alla falL konlaktas först.

Når detta nummer av tidningen utkommer (som
vanligt efterlängtat) är seglingssäsongen nästan
slut för iår. En och annan )rfrostbitargr kanske
fortfarande ger sig ut. NIed känslor blandade av
tillfredsstållelse och vemod elter den alltför korta seglingssäsongen böriar vi plocka hem segel
och och prylar och drar upp båten på land. Som
vanligt har man önskat att man hunnit segla mer.
I stället får man planera vinterns arbete med underhåll och förbåttringar av båten. Jag vet att
klubben består åv många ))fixåre), som kommit
på liffiga saker man kan göra med båten tör att
få den bärtre och bekvämare. Klubben år bt a rilt
för att sprida sådana ide'er medlemm;rna emel,
lan. Hör av dig lill styrelsen, redaktionen eller
tekniska kommitte'n så att även andra får glädje
därav. Hår du synpunkter på de utgivna tekniska
tipsen
hör av di9. Både positiv och negativ kri,
tik år välkommen.

-

lngemar

Medlemsvärvningstävlingen
Du har väl ints gLömt den? Visserli-

bö.jar säson96n tida mot sitt
slut, m€n äonu ä. Ioppet ints håIt
kö!t. Ha! Du för!6sten koltåt upp
båtklubDarna r Din närh€t? KanEks
kan Du få låna deras mat._tkE] och
Bpårå €ventuella VIggar som int6 är
madlen hos oss. Som vi skrsv i dann6
spalt i VB 6-? väntar Bn årsprdnum6ration på R & C Seqling dB fem frän_
sta vä!valna. Nåqot (nå' gottl) att
gEn

tänka

på |

Reglonal
REGION GÄVLE

$au0e

Kvällssegling

Sture Olsson

lvlyrbackavändan 82, 802 38 Gåvle

Av6n då svaqa vindar. slutstridBn b1€v
myck€t ralrl.ande och spännande mel]an

t#onöbuhton
Brinkvägen

o44

.

8,291 43

Kristianstad

10 32 46

tKa0mot
Karl Gerdehag
Klunkens backe
0480 - 260 66

3vr,393 52 Kalmar

S:tcAm
Ulf Karlström

Klinsagatan 1, 603 64 NorrköPing
o11 - 12 73 12

cUör,enn
Hårald Grade'n
Furuvägeri 3, 542 00 N4ariesrad

0501 - 150 93

cUastarås

cVostbusten
G!nnar l\4almberg
Floravägen 7 C, 437 00 Lindome
o31

,76

11 29

Or,osund
Erik Palsufld
Älggatan

248,216 13 Malmö

040 - 16 09 73
4

vi vid Fliskär

iqen l,I 18.00 för en
runt en bana på yttre ^vällsse9linq
ljärdsn.
Sta!len qick 18.55, målqånq ca 21.45.

026 - 19 32 52

Lars Berg

2ll8

onsdaq 21/8 samlades

tre Viqgar, när vinden helt avtoq.
es ul.lat

Kräftköret l7l8

R

'1. 471 ,,r'åståtberg
2. 142 P 0lsson
l. 101 S 01sson, plac delad med blivands ny medlem A östltng
Viqgarna ?98 och 817 bröt tävLingen
i avsaknad av vind när da såg atå öv!i9a hads passerat nåIrin.jen.

tlter en sen, kall och reqniq vår då
vi fick j.nstäIla bt a två tävlingar,
så har vi sft€f elt möte den 15/8 spikat ett nytt ploq.am omfattande t!B
täul Lngar,
I
Dst bö!j€de med sn qsm€nsa? (rälteki{
f!edagskväI.Isn den 16/8. Vt, Vissarna
142, 3O1, 473, 798 och 8l? med familjBb€sättninqar, s amladBs vid Fliskärs
marina för g€msnsam s6qlinq ut tllf
0xhaDen, dä! Vigq 101 har en stuqa i
vilk€n vi sku.rl€ avnjula kräftolna

Nästa tävIingsdag bltr söndaq l s6pt
med sahfj.ng vtd Limö bly99a kf 11.00.
Efter tel6fonk€djs hoppas jag att flsr
stäJ.tsr upp denna qån9.

Vi99

msd t111behör til.l"sammans.

Vi rtc( en myckel trsvlig och angenäm
kväll t Viqgsnanda, värd att minnas.
Vädret va! underbart, och Viqg 471
''ll6sterberg t!akterade dlaqspsl och
gilarr med b!avu!. Vl andra, 14 persons!, sjöng bI a bordsvisor därtil1.
0vernattning i resp bålar.
Ilorqonen därpå kastads vi Loss Från
0tha.6n kl 10.10 för att €ta.tå vår
lö!sta täv.lin9, med start i söd!a laxledEn. Banan qick lunt en Frick utanför Skut.skä!, där6ftsr utstdan Limön,
mot 8önan, och målqånq nele vid F!edtlksskans. Väd!€t va! stråIande, men
tyvär! m6d dållq vind: vi gjords en-.
dast 0,5 knop, ibland ånnu minare. (
10 nm avvelkad€s på 6 tifimar.

'14

798 8jö!kman

l0l S 0I6son

(

i år missqynnades Hanörssionsn

av väde!9udalna när pinqstt!äffsn
sku1le avhåtlas, Så va! sikt6n myckBt
då]i9, varfö! mindr€ vana sag.la!a avstod lrån att 9e siq ut på HaniJbuktEn,

Ti1l träf16n kom t!e Vigqar. programmet lullfö1jd€s därför int6, utan vl
nöjde oss msd att umgås, vilk€t vat
t!evIl qt det också.
Vi konme! att fölsöka iqen, och hoppas på bättr6 väde!. Så boka nästa
pinqst redan nu.
Las se Berq t 1350

häh

REGION STOCKHOLM
med Kråftköret

REGION HANöBUKTEN

Södra skårgården

Sölvesborgsnatta 1985

Fyrå viggar trotsade dåliga våderprognos€r och
samlade ihop sei vid östra Runmaren strax norr
om Utö. Två punkter var viktigast på programmet: Kräftköret, som ingår i Viggenserien, och
kråftåtning. Det var tveksamt om tävlingen skulle vara genomförbar, inte på grund av prognoserade hårda vindar utan på grund av stiltje, rhen
kl 13.45 gick starten.

Äråts sölvesborgsnalta p!ägtadss av
d8n kultngvarning som 5l',lHI utfärdat.

Av de sju anmä-lda båtarna l.Lillå
k.rassan (LYs undsr 1,00) va! d€t bara fyla Viqqar solll kom ltll start. I

Eto.t helå seglingen bl6v p 9 a €t:
vindskifta kryss och bidevj.nd - lnt€
p!ecis Viqqenväder,
Vid zl-tiden stoq vinden om tilt SV
1O n/s, deL började ösreqna, och sikten försvann i kotmörkret. Då bröt
två Vi99ar. Del var Eycket svå!seqtat

nosdn

2 P 0lsson

Även

Kriiftträffarna

R€su.Itat
1. 4?l l/Esterbe.g

8l?

101

Pingstträffen på Hanö

(
'

oå natLEn, nBn rest6rande Vtgqar kämoade siq ru'1L bånan. Även or inte

Viqgarna ,unde /onkurrera om totatseqern undEr dessa Förhållanden kan
nämnas, att en Comfort 12 had€ sämre
sealad tid, och att äv€n sn llixsr

b!öt.
esultat l it.I a klassen!
1. Viqq 1150 Lasse Esrq
2. Viqq 1008 Anders Ande!sson

I

Vi beslutåde att det skulle vara

s k Le Man-start.
d v s start där båtarna ligger vid land och en man
står på land lhed tampen i hand. Vid startskottet
uppstår full kalabalik. En annorlunda och rolig
stan vid lugnt väder. Den omväxlande ca 8 nm
långa b€nan gav.en spännande segling. Segrare
blev 223 Hei & Hå med 7-mannabesättning.

Alla väntade på det dåliga vädret. För säkerhets
skullarrangerade$ regnskydd av segel och tam'
par bland träden för att åndå kunna sörpla till,
sam/nans på kvällen. Tack vare dessa arrangemang fick vi en mycket trevlig afton: inte en
regndroppe, varmt i lu{ten, lugnt och t o rn solen tittade fram en stund. En nyhet för i år var
nubbe kryddåd med ålgörl.Receptet kan fås av
viqgarnå på 233.
Hej & Hå

Plats

för stekpannan

En bockad aluminiumplåt fas tskru-

om

i .Lhon blFv en brå Plars för
stekpannan. Nu är den lätt att
lå tas i rnen är ändå ur vägen.

dina vantskiuwar finns ett bra
KöP en
alternativ.
och billiAt
blt v.rnlie, senomskinlte och ofär6ad slan6 av Plast och träd
lagon 1ängder av den över vantskruwarna, De skYdden tåt näs_
Lan vilken.åverkan som helst'

wad under hyflan i facket under

Norra skiirgården
Nio viggar och en storvigg samlades i Norrviken
på Liusterö, som egentligefl ligger isödra delen

Vinden på lördagens f m var miåkig {S[4Ht hade
förutspått hård blåst och elände). Starten flyttades fram en timme, utan att quden Eolus tog
intryck dårav, men de åtta slarrande kom ivag.
Banan var triangulär och måtte ca 7 nm.
lnedvind rådde vid starten. Alla spinnakrar kom
upp omedelbart - inklusive vår. som kom ner
lika snabbt på grund av bristande kontroll av
att fallet )krokat iD ordenrligt. Alla medtävlare
gled majestätiskt och obevekligt iväg. Döm om
vår förvåning, når på halva nästa ben alla låg och
väntade på oss. Vindmässigt var där ett Dsvart
håbr.

det hela igång igen och tåv
lingen kunde Jull{öljas. Segrare blev 787 Lamalo.

Så småningom kom

Kvällen innebar kräftor och glad samvaro gott
och väl bortom midnatt. Söndagen biöd på strålande väder och Bo Göransson på trevlig tips'
promenad. Frågeexempel: DVar sitter kons horn?
Fram{ör, mitt{ör eller bakom öronen?)

d
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Skydd på vantskruvarna
du inte nödvändiatvls vil1

vända wita, fä.di6a skydd för'

an_

Instämmeri Det Pungerar aIl.dEles utmärkt, m6n eflgt ca 4 säsong€. har
sorån sjort dem så fula (bluna), att

det är länpltgt att byta

Bogvåg och drake

dem,

Red (110,

Sommaren 1984 var inte precis de

Så för att i
år få åtminstone en liten bogvåg
må1ade jag 11te s jäIvhäftande
plast med bottenfäig.
Sen var
det enkelt att kllppa till en
konstgjord boswås och sätta den
på p1ats.
D.akliuvudet på dekorranden notsvaras 1 aktern av en drakstjärt,

)

eoda vindarnas år,

Liten fock

- stora fördelar

Visst kan det se tuflt ut att
kommå seslande hårt nedkränsd
oqh ned tre boevåsor! en från
qtäven, en fiån kölen och 6n
från roderskäddan, uen särskilt effektivt är det lnte
och knappast skonsamt not rigg

Skön hemfård i god vind.

971

haktisk korg

oKTOBERTRÄFF 23l10

I ett av våra vanrisaste vaiuhus
inhandlades för' unde! tian en
plastkoie avsedd för nydlskade
bes t ick.
Fastnajad på aktersf,aaet blev den ett bra nedie stöd
för båtshaken och titlfä1lis
förvarinasplats för glasö5on'
pennor och andra sdåpiy1ar.

#x ###
Yöder och vind

lvletorolog Lage Larsson lär

oss

bättre bedöma

vädersituationer och därmed få efi säkrare och
roligare liv tili sjöss.

Lokal: Nledborgarhuset, Sal 4

Ti.l: Klockan 19

\
Tvd vindögda segel

styr rakt pd

varann-

Sånt hdndet i

ej siöfolk som

Povel Ramel

regel
kan.

I

Enltat min mening är Vtgsen en
vek båt (priset fit. det rln8a
djupsåendet), vilket närks väI
vid kryss. Därför har jag länee
sökt en mindre fock, en på sAdä!
7 ^2. t våras fanll Jas en t
Stockholm. oen var få-uara 5 m?
Det nya förse8let är topp€nl Nu
kan JaA kryssa bekvänt även när
det blåser, med måttlie kränenin8 och med liten e11er ln8en
fartförlus t. Farten wld fu1l
höjd 1lsger pä )t - 5,5 knop beroende på våghöjden. Det är
uneelär detsamma som ned den
dubbelt så stora standardfocken.
Piova ett sånt fijrsegel och du
slipper 1lsea inblåst för. att
det btåser kullna och dltt nå1
ltg8er 1 lovart.
Och notvind
har nan .iu näsrån all ttd. när
det bIåser. Åtnins tone las.
Llkens 1änsd på nya focken är
5, t+ och 2,5 n.
Samtliga tips iir insAnda av Kiell Nyle'n
i Vigs 1284.
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Runt GOTLAND I
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En ren Albin-Viggen eskader en av de minsta i
klubbens historia. Hur blev der så? I beqvnnelsen
anmålde sju båtar intresse, sedan ytterligare en
men så började manfallet av än den ena än den
andra orsaken fö11 båt efter båt ifrån - till slut
återstår tre ståndaktiqa. DNågontingD med lvlärgit
och-Roger, DScaramouschD med Janne och IVIaggan
samt DHannahD med Johan, undertecknad och påmönstrade gasten Calle.

Samling vid Låskiir
Samlingsplats är Läskär, strax norr om Oja, ett
stenkast från Krogen. Vi börjar anseglingen på l6r
dag morgon Jrån Karlsuddsviken. På nio timmar
blåser en mestadels halv och {riskvind ner ossde
45 distansminuterna till Nynäshamn. Söndaq kl 12
mönstrar Calle på. Vi lägger ut isolsken och slö
seglar mot Läskår, dit vi anländer kl 16 - bra, för
skepparmötet ä-r utsatt till kl 18.

Vid Läskär ligger två viggar - den ena är Någonting
och den andra är Christina innehållande Hjalle lvlun
k€stam med blomman Maj på våg till FiJong och
S:t Anna/Gryt-eskadern. Prick kl 18 läqger Scaramousch till så skepparmötet kan böria. Den prog
oosticerade vindriktningen SV till V verkar inte
alliför ogynnsam så vi böslutar att starta så snart
magarna.fått sitt, vilket är fullbordat halvannan
timme s€nare.

Mot Gotland och Lickershamn
Vinden är stadig och sjöhävningen måttlig. I sluten formering stävar vi framåt. Solens röda klot
går ner i havet och månens går upp. Det blir ald
rig riktigt svart, vilket är tur då jag inte hunnit
montera tamparna till kompassbelysningen. Vid
tretiden passeras viåv Grctlandsbolagets {ärja pro
gramenligt och vr sikEi snabbti*a'n" fra" ttyg{yren på norra Gotland. I gryningen avtar vinden
tillfålligt men friskar sedan iså sjöhävningen ökar
och Johan lägger in en Glanil-

Vi siktar nu Gotland och ska försöka fastställa
vår position. Vi har valt ut Stenkyrkehus'fvr
1i1l orienteringspunkt den ska enligt siökorlet
sticka upp 42 mete.. så vi tyc! er att den kan v
väl inte missa. Vi spanar och spanar men inte
ser vi någon 42 meter hög fyr. lvled ledning av
flygfyren, landkonturerna och ett par kyrktorn
kommer vi så småningom fram till att Stenkyrke
hus'fyr måste vara det där vita som detsticker
upp en del av ovanför en talldunge med en berqvågg som bakgrund. Vi vet nu var vi är och snart

I
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seglar vi mot ensfyrarna som leder oss in

till

Lickershamn.

Vi har knappt hunnit

slå sista pålsteken i förtöjningslinorna förrän hamnfogden, som väntat på
kajen, kommer fram och inkasserar hamnavgiften.
Arlerra potkar de oar gotlanhi'rgarn.. Vi sLålar for ,
en lycl.ad segldls. 67 nr hd. .vver"dLs oå .nappa I
tretton timmar ett snitt pä nästan 5,2 knop
inte illa.

När nu magarna har hunnit håmta sig från sjöhävningen uppldcker alla ar( de år vansi'lnrgr h,rngr rgd
- alltså allmän skaf{ning båtlaqsvis. Efter bauta
portioner spaghetti slocknar hela Hannahs besätt
ning.
På

eftermiddagen kvicknar vi

menad

till

Hoburgen och Våndburg

Efter al ehånda bunkring lämnar vi Visby vid fyra
tiden på eftermiddaqen. Vinden är frånvarande så
vi sätter på hurran.Samtidigt som Karlsöarna bör
iar skönjas kornmer brisen, så vi drar upp trasornåI skymninqen anländer vi till Klintehamn - en
ganska charmlös industrihamn. Fogden tycks ha
gått och lagt sig, men han dyker upp kl I morgo-

När vi närmar oss Hoburgen finner vi att spinnakern
bär, så upp med blåsanl Någonting gör tikatedes, me
dan Scaramousch, som ingen har, spirar lättvinds
qenuan. Vi rundar gubben för spinnaker, sedan vrider
vrnden någ'd streck så blåsdn forrsärter 4tr bärd även
på nordostlig kurs. Vid halvårtatiden sår vi in i Vänd,
burgs nygrävda hamn som är så ny,ataaLnlnte ens
har invigts än och försetts med fogde. cratis förtöjer
vi alla tre viggarna långsides med kajen.

nen därpå.

Förvåntningarna är stora vad kan en lördagkväll i
Vändburg bära isitt sköte - jo, eskaderfestl Fläskkotletterna har legat imarinad hela dagen. HaJlnahs
besättning tillreder salladen medan resten av eska
deJn drar ut med grillarna för att välja ut valplatsen.
På en förhå,rrndevis sldt klippa vid vattenLryiret
mitt i ett raukfält avverkas sedan vår orgie_

(

I hamnarna hissar vi allrid stora eskaderflaggån som
städse väcker Jörundran. Så också denna aJton.
Skepparen på storfidran visar sig ha hållit föredrag

och tar en pro

till Jomfrun Gotlands största rauk,

som

ur någon vinkel ska ge en vision av lvlaria med barnet. Jag tycks oförmögen att hitta den rätta vinkeln.
Däremot hittar vi den avviggade familjen Scherp,
som har picknick vid foten av Jomfrun.

Marqit ach Roget

Nasra dag vid niotiden lägger vi ur med desUna

tion Visby. I utseglingsrånnan möter vi en rätt

Burgsvik

(

På morgonen ho,ar på hvrda cyklar hela eskadern,
urom lMdrg t och Roge. som varir ddr för r. ivag

Lummelundagrottorna och på hemvägen tes.
tar vi vattenrutschkanan på Snäckgärdsbaden
den är fin, vilket man dåremot inte kan såqa om
badvattået i övrigt på Snåck.

Vigg 868.

godkänt.

krartig molsid som Mdrgil och Roger med sin
lilla fvrahästarssnurra har vissa svåriqheter med.
Vid tvåtiden gå. vi in iVisbys hamnbassäng. Vi
har räknat tre båtar som qått ut, så det bör fin
nas plats. I\Ien vi hittar bara två. Någonting tar
den ena medan vi med hjälp av Calles dragkampsraldnger lyckas presså in både Hdnrah och Sca
rämousch på den andra, Nu kan hamnkapten
tånda röda lyktan, för omsättninqen i Visby gäst
hamn är mycket låq.
Eftermiddagen agnds år shopping, glassdtande
och minigolf. Om aftonen guidar IVIargit och Ro
ger hela eskadern runt Visby innanför murarna
och kvållen avslutås med qotldndsk meny på
Munkkållaren. På hemväqen kan vi konstatera
att V.sbys nattliv hell dominerdsdv ungdomar i
15 20 årsåldern.

i

Vi tar pdssbåren till Srora Kar,sö. Säregen natur,
sten;ldersgrottdn Srora förvar, ork de'er, sittqrisslor, tordmular, en skymt av Nisse Linnman och
lunch på ny{ångad torsk håller oss fånqslade tills
vi vid tretiden årer kommer tilt Klintehamn. En
besiktning ger vid handen att såmhätlet är lika
charmlöst som hamnen, men minigolfbanan får

Visby

till

Klintehamn och Stora Karlsö

(

Det här hunnrr bli freddg och vi dngör tid;gt på
aftonen Burgsvik efter en angenäm seglats i lättå
vindar vars riktning medgivit stråckbog. EJtersom
vi läst i Suderbladet att en av årets största händel
ser ibygder är marknaden som ska ha prem;ar på
lördagsmorgonen beslutar skepparmötet med ack
lamation ati tiden för avqång uppskiuts till kl 12
lördag.
Den famösa marknaden visar sig bestå åv ett tjugo
tal stånd med forsälinirg av,respektive ,otteri på,
sudersk hemslöjd. Efter att utan fördel testattom,
bolalyckan köper iag en burk hemslöjdad honung
och drar ner för att pula med båten, medan Calle
och Johan spelar minigolf och resten av eskadern
njuter av marknaden. Burgsviks hamn har en utmårl I sandsrrand och innån avfård hinner v, avverka andra grenen, simning, i Hannahs interna fem-

ff ff

kamp

-

jag vann.

iViggenklubben om Gotlandshamnar och år bekant
med Låssä 8erg. Vi får tips om inseglingar och hamBo Göränsson

Fottsättning i ndsta nummer ar Viggenbladet.

GOTLAND RUNT 1985
Stig öberg vänn igen!
stiq öberq med Johanna II vann Comfortl0-klassen i år iqen. På sina fy!a
start8r ha. hån vunnit tre och kommit
tvåa en gån9, En unik pråstatlon. Seqsrmargina-Ion var i år bara 2å minut
6Fte! 84 ttmma!s sBgIinq.
Årets cotland Runt prägIadås av qanska
1ätta vindar och nå9!a stiltjeområd6n.
sanan hade för1änqts så att Cotska
Sandön även skuII€ rundas meIIan ölands
norr6 gruod o€h Almagrundet, så totaldlstans6n var ca 150 nm"
Sliq hade i å! lått återbud lrån Eustal
0Io'sson, vi r. rctens frdmsre Viqq6nkappsegla!e, men i stäII6t Lyckats vä!va ostkust€ns motsvariqhet, d v s Johan
Pont6n. 8jö.n Söderlind kunde ints hsI1er stäl1a upp, och srsattes av Johan
!bergs kompis pelle, De övriga, d v 6
Stiq och lohan öberq och Lasse 8e!q
har varil med alla fyra åren.
Lass6 I a!q i

1160
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l98s
lnför årets

ntertä ckning " lJpp allning

Här har Du några alternaflv tlll
KN4 hade jag

efter många övertalnings-

försök lyckats Iå min motsträvige son Jörgen att
stållå upp som gast. Han är nämligen något morgontrött. Nåvä1. Birgit, Jörqen och jag stack ivåg
hemifrån vid sjutiden på lördagsmorgonen för årt
åntra skeppet som vi har liggande i Karlsuddsviken
vid Vaxholm. I Karlsudd träffar vr Bosse Gdransson
i Vigg 865, som tillsammans med Osborne håller
på att spånna vanten i riggen för att slippa sågg i

{örliket.
När vi kommer fram till Rönnholmen vid Trälha
vet. där WKSS har sin klubbstuga, ligger redan fy
ra viggar lörtöidå där. Vi går in föratt kolla dagslormen hos konkurrenterna och se hur många
startande det är på listan.

Tio viggar ställer upp. Första start går kl 11.00,
så vi hår cå en timme på oss art gå ut och känna
på Irålhavets vindår, där redan flera viggar seglar
omkring. Jag får stränga order av Birgit att inte
svära och gapa under kappseglingen. {Jag undrar
hur det år på andra båtar?). Jörgen påpekar att vi
måste lägga ålla tåmpar i ordning inför spinnaker
såttningen. Vi kollar skot, gajar och fall. Allt verkar OK.
Fem minuter kvar till start. Viggarna seglar Jräm
och tillbaka längs startlinjen och försöker hitta
bra positioner. PANGI Där går stårtskottet. Lars
Ulne i Vigg 646 och lngemar Lindgren i Vigg 53
kommer bäsr iväg. Vi ligger som ijärde båt och
kryssr för styrbords halsar. Flera viggar slår för
att komma i fri vind, men vi fortsätter på styr
bordsbenet. Det går bra. Vid första märket leder
vi och nu ska spinnakern upp.
Som tur är blåser det inte mer än ca 5 m/sek. så
efter ett tag sifter )blåsånD på plats. Vigg 646 nårmar sig oroande.Vid slörmårket måste vigippa
spinnakern. Strul, strul, strul. Jörgen som sitter
till rors misauppfattar mig och gipp;r sttseglei
innan jag gippat spinnakerbommen. Tvärstopp.
Vigg 646 går om. Vigg 53 går om och själv håller
jag på att gå i bitar.

Till slut får vi

igång skorven igen. Under resten av

köret informerar Birgit sonen om att sådana hår
händelser inte är ovanliga när iag kappseglar. Hon
räknår upp ett antal. Når vi skär mållinjen har vi
dock seglat upp oss tillandra plats. Lars och Anne-lVIarie lJlne får målskottet.

Andra köret blir nästan en kopia av det {örsta.
Vigg 646 är mycket svår att komma å1, vinner
även andra köret.
Efter dagen. seglingar förtöjer vi vid Rönnholmen,
dår eflersnacket pågår för fullt. Efter ett tag kommer två storviggar inseglande . Det är Esko, Hilka

och Mika i sin Albin 79 och Ludwig och Jeanine i
sin Albin 78. På kvållen har vi fest iWKSS: klubb'
stuga med rostbiff, potatissallad, kaffe, bakelse,
allsång, dans och buggarkungen Hjalle. Vi kojar vid
ett-tiden.
Söndagsmorgon och en timme kvar till start. Jör
gen, som åkte hem igår efter seglingarna och som
skulle ha kommit 'för en timme sedan syns inte
till. En hålvtimme kvar tillnårt och ingen Jörgen. /
Ludwig erbjuder sig att gasta, vilket vi tacksamt
tar emot. Ut på banan och direkt till start. Vi får
en hyfsad start och ligger trea efter 200 m. En trä'
båt nårmar sig och där står Jörge4. Han har liltat
från Vaxholm, men hån får inte hoppa ombord på
vår båt eftersom vi redan startat. Vi{ortsåtter de
olika banbenen och ligger trea på sista kryssen upp (
mot må|. Tätt bakom ligger Lei{ Persson i Viqq 439. \
Vi måste komma trea lör att rädda andraplatsen

totalt.
Når vi ska slå för näst sista slaget upp mot mål
händer det otroliga. En knop på försegelskotet,
så att det ei löper lritt i blocket. Jag kastar mig på
knopen och får till slut upp den. Vi får slå tillbakå
{ör att få upp faden igen. Som tur är hinner vi än.
då pressa oii tOre Vigg +39 i må|. Vigg 646 tar '
även detta kör. Lars och Anne-Marie har seglat

Iantastiskt fint. Ett jättegrattis

till
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Däckställning special
Håller pr!.enninsen från skrovet.
lör och åkterpulpir,
I\4ellanltöden monteräs till måntåsdötterna.
Fäsres i

\

o,*o*s

\k

\ä

t\\
Däckställning special

\\

För utvändlg bråda

1586:-

en överlågsen

seger.

Efter seglingarna blir det prisutdelning på Rönnholmen. Alla hinner inte vara med, Jör en del hår
långt till hemmahamnen. Ärets seqlingar har varit
pedekt arrangerade av Arne Arvidsson och hans
medhjälpare i WKSS. T o m vindarna har varit per'
fekta.

Däckställning

UIIAJA9GAN

Fätt6 ilör och åkt€rpulpit.
Tel.skophka mellannöd som normah nöd€.

Vi tackar och bockar och längtar redan till nästa
K tvt

Calle i Vigg 245

Resultat
Ulne

I:a ll:a lll:e

646 Lars
245 Carl-Olof Carlsson
53 lngämar Lindgren
439 Leil
1165-lvlagnusGustafsson
865 Bo Göransson

Persson

Arnberg

1

1

2
3

2
3
5

4
6
5

223 J-E
8
319 Jårl Munkestam 7
854 Anders l\,,|ånssonl
971 Bojån
tO

Hjalmarl

I

4
7

6

8
10
9

1l
32
23
4 4(
55
86
61
18
l0

lAnmälda usp (utan spinnakerl. Tabetten
eilus

7153t-

Tot
plu"

10

.-ställning

PFESENN ING

A'bockarn. står på lnarken.
T€leskopiska nellanstöd 3om normålt sröd€r

av potyonerarmehd or.rssd Pvc 6009r/m2
Lw€rerai med

öljettr.

fnÅl 1785:-

Slåpp* gonom då$lju! och är dårför utmärkt
att iobba und.r.

1522.-

Låne

rivdånsd

rÄnem rnÅt 1J60:-

terad.

10
8ox 11080 161
Tel. 08/ 80 29 ao

l1 8.ommä

\9)(e(H H\\0t( t'I0r 3)3] d)il

Nya medlemmar.
59 Ulf

Kårlsson

Till salu

Söderhåmn

67 Jan Loosröm
'151 Benny Björndahl

291 Björn Pehrson
294 Erik Luirdin
356 Christer Sundblad
366 Nils Hökby
684 Erik Sundelin
789 Anders Käll

till

Sijdertålie
Enskede
Furusund
Sandviken

'1262 KiellSöderlund
7007 Albin Ma;in
Vdll<omta

Kalinår
Akersb€rga

Surahaömar

988 ArI östlins
'1199 trrs Högberg

Eeckombergavågen 196
161 53 Bromma

väiterås

A-Viggen nr 1105
Rikligt utrustad med bl a sumlogg, toalett, akter,
pulpit. standardgenua, spinnaker, vinterkapell
och båtvagn med vagga. Pris 43.000i.
Bo Bergman 0500-370 56.

Bomtålt

till A'Vigg

Väv, blått. Levererat 1984, ej använt. Pris 1.950r.
Srånqerdgenua
17 mz- Pris 50O:-.
Christer Johansson 01 1 /92912.

Håg'ersten

Stockholm

Yigze klubben!.

Köp klubbens varor
Förmånlig försäkring
(Ring kontakthån Bo Johansson, 08-1.15615)
Tekniska tips: ....... komplett 80:,/ / 4:- perrst
Klubbvimöel ..
50:
Handbok A-Viggen, Per Broh;i1t ............... 40:.
Handbok K-Viqqen, P€r Brohall ,,............ 40:.

Kltibbnål ................................................... 25.Broderat jåckmårke .................................. 20i
Viggenrilningar ............................... per st 20:Klubbdekaler DSe-glå'ut...) ........................ 1 5:Strykmärken ............................................... 5:
Klassregler .,..,,,,,,,,,.......,.,,..,,,..,.................,- 5 :Enklast är det om du satter in beloppet lör
önskade varor på klubbens pg 40 73 05-2 och
anqer namn, adress och båtnummer.

lör lrilidoch siöliv

Vi har det mesta
besättning
Birger Jarlsgatan 9

Tel.

0B

rNld,srkEr

111 45 Stockholm
10 ',t't 49

e !11. &N^ri.$w

