VIGGENBLADET
nr I0 1990
r(

1(

Medlemsavgift för 1990

l00t

Adr€ss: c/o Brcsky, Reimersholmsgalan 23 4 r, I l7 40 Stockiolm
vICCENKLUBBENS POSTCIROKONTO: 40 73 05'2

VilGGENKLUBBEN
V i g g e nklubb e ns funkt

i o när

er

STYRELSE:
Otdförande: I-ars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Båndhagen
Vice ordf,: Birgit Äslund, Tumultgriind 63, 162 ,16 V,illingby
Kassör: Freddy Geuken, Dukvägen 53, 161 50 Bronma
Sekrctera.e: Ame Bresky, Reimersholmsgatan 23 4 E, I l? 40 Stocktolm
Materialfiirv.: Christina JohalDson, Flotrbrovägen 23, I l2 64 Sbcklolm
Ldamot Kari Porvari, Radarvägen 27, I 83 6l Täby
ladamor Mats Sylvdn, S:t Eriksgatan 5?, 4 h, I 12 34 SrocklDlm
lrdamol StaffaD Söderhä|, Norflullsgatan 20, ll3 45 Stockholn

08-149 37 29

08-898588
08-26 48 52
08-84 ?7 48
08-56 14 02
08-756 46 2l
08-53 30 9l

08-333292

o

KONTAKTPERSONER:
Regio.Ema: Birgit Åslund
Fö.säkingsft ågor: Mats Syhdn
Eskaderplanerin$ Carl-Olov Cårlsson,

FRA}I BRYCGAil

SammaBkallande: I-ars Berg, Mölrdalsbacken 3?, 124 30 Bandhagen
oa-749 37 29
l€damöter: Bo Görånsson. Ingemar Holmsuöm, Staffan Söderhäll, Gunnar Tidn€r

KAPPSECLINGSKOMMITTE:
Sarnmanlallande: Bo Göransson, Smedvägen 61, 146 00 Tulinge
bdamöler: Ingid Abråiåmsson, Svanle Axelsson, Mågnus Guståfsson

08-778

3t

25

Ve*samhelsårsl år nu slut och jag anlar ati de
flesta Viggama är landsatta.
Styrelsen har nu sin mgst hektlska period när
årels v€*samhet skall utvärderas. Har vi gjort

rått saker? Som jag skrev i förra nummret så
har anlalet medlemmgr som hört av sig varit

'9gränsat. Men nu har Du din chans att päverka
TEKMSK KOMMIT'TE:
Sammånlallande: Ingemar Lindgren, Klövjevägen

I

3, I 83 38 Tåby

Motor & elbknik
kdamöl,er: Harald Akselsson Segel & dgg
Gönn
Skov,Iitnöjning &
Staffanlindah.l Rihingar & Tekniska
Sverker Axelson Elektronik, inredfig, ritningar & Telfl, Tips

Lilja

REDAKTION:
Veijo Liljå, Biskop Nils vä9,32 175 ?6 Jåirtd a

palning
Tips

08-758 31 99
0?60 - 802 98
08 - 85 15 33

0758-36872
0152 -153 36

.dbbens verksamhet.
Viggendagen med ärsmöt€l brukar vara lyckade
evenemang. Vl utlovar elt intressanl föredrag
av Nisso Tidner om hans s€glingar i Västindign,
qod mat, fin utsikt under turen genom
ärgärdgn och tilltälle att träffa andra tr€vliga
viggens€glare. Till allt d€ila kommer att Du får

tillfälle att päverka klubb€ns framlid
o75A-51425

på

årsmölet.

Jag hoppas vi ses
VIGGENDAGEN!
Sköt om ER och Era Viggarl
Med Viggenhälsnlngar
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lGd Porvad, Birgii Åslund

KI.ASSNÄMND:

ANSVARIG UTOIVARE:
Veijo Lilja
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Nu är sistå vlgg€nbladet

färdig:t för [ln dsl. Efter
årsnötet tar en nv r€daktör
över. vad gör nån vlcl ett sånt
här tl I tfäIIe? l{en brukar väl
tecka alla, son hlä1pt tllf
så att nodle[narna får siir VB
varje nånacl. Son aIItld så är
det frenföral1t gasten, son har
fätt jobbe nycket.
Jsei hoppas att jag kan göra
nytta på något annat sätt i
ViE:genklubben.

Det är inte färdigtsegilat än.
Jac skaII ta 6n seglingsl"ur På
söndas l(11l10). sedan är det
kvår upptaBning och
Viggonctaeren. vi ses På Alsndsbåten lörctåsen deo 17/ll I
Vj"ggen l3 7l

REGIONALT
REGION VÄSTI(U5TEN
TJ0RN
RUNT l99o
Lördågen dcn l8 åugustl seglades årets

Gävle
Jan Westerberg

Töregatan 5, 8O2 38 Gåvle
926 - t9 51 57
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Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
u56 - 273 69
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Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Södermrå
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Det tales on dåtlgt väder ned ieJäIå
regrskurar och kyle.
Det telås också on rekord - 2'29"' seglade en katsnaran de 28 n fl på I
Tyvärr deltog barå ? viggar i år.
När vi var sorn nEst för några år sedan

deltog 14.
Besultat enl. c P!
l.Solke Mlkaelsson K-vlqg Tid:362
2.Jatr
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TJörn Runt.
Eflerson Jag sJälv hår slutat kappsegla
ksn lag bara återge vad sorn stod t CP (

Hanöbukten
Irif tohansson
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Behåll kopiab och Etutueft o.iqinaler som Dth bes€llning.
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3.Pär Erlcson
4.6örån Karlsson
5.Afile olofsso[
6.Per Bengisson
T.Peter Jlgrup

0486 - 2r2 43

Siljan
Olle Modin
Moråke6vägen 19, ?92
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De Bästa Hälsningår

m50 - 131 98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngata. 27, 582 66 Linköping
0r3 - 15 13 3r

Vönern
Kje[ Nyl€n
G?irdesvägen 5, 531 57 Lidköping

0510 - 143
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Vöstkusten
Gu$taf Olofsson
Hagåke$gatan 28 D, 431
57 24
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ll€dlemlar Mggenklubben från när och
ljärrån inbjudes till en höstträff hos
mtg kl.lBoo lördagen den 17 / | | | Jag
visar flln on segling ned Viggen i
olikä väder. ued nin A-vlgg " Ellen "
har Jag nu tillryggalegt 16 ?20 n m !
Jåg ka[ en hel del on Viggen och berättar och svsrar gärna på frågor.
Oll intresse finns kan Jag även vlsä

filn on segling ned tremåstskonaren
" Ingo ". P g a sJukdom har lag twärr
inte kunnat segla ned henne i år.
Tsg gätna ned ogna filmer ( super.ller dubbel-8 ) och kort M snåckår
segling och utbyter ldeCr.

Efterson Jag är svårfångåd per

vill

tel.

Oresund

Jag gärna att Ni sänder nig ett
kort och talar om att Nl konfiler. Då
kon Jag hendle hen kaffebröd också.

Erik Palsund

Välkomns I

Älggarao 24 B, 216 13 Malmö
040 - t6 09 73

Gustaf Olofsson

Hegåkersgstan 28

4I Uöbdsl
Tel. 03\/27 57 24
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VlggenAhrbbens ordlnarte åEmöte etligt stadgarna
genomftirs rmder Vtggendagen d€lr 17 norrember på
M/S Arnor€ll]r H r@O.
Inger stadgeåndrlng avses fiircslås.
Fiirutom pinrtter cnltgt stadgFrnå avses som punkt

lO avhandlas
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fdnnrniilda trg;or.

Det iir hiir Du kan påverka
klubbens verksamhet
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SAMI.ING VID TÄRI'ETERMINAI,EN - STADSqÄRDEN

O83O ÅRSMÖTE
OgTN KAF'FE

rOOO I.ÖREDRAG

srNA sEGLTNcAR

AV NISSE TIDNER OM
r ruÄRRAN r,Älvppn

I lOO PRISUTDELNING OCH VIGGENSHERRY

Vår aktlva klubb har Eenom åren väckt rnycket
beundran i seglarkretsar - var med och se till att
vi blbehåller detta goda rykte.

Änpns

tröRtsDRA@sHÄDDARts

Allsge tflda€E år son tltl G! av Vtggcntlubbcls grundare Gu.lar Ttdncr. Detta håt glort
holom tlll e!! mycact rutllclad vlllgcracgare. Fa.EIJe! Ttdners eegllng tlll Etrgland har
rcdoYtaqto I blsdct för &4 år 8cdan.
Nlsse v8r I börjar Då 8&talet tlubbeD8 ftåmstc kappseglare och v8.Dn såväl
LlasBDåstcrsklp soa Vlggctrserle! gcrs år I vtgger 282 (Galstea).
Ha! skall nu bcrätta lltc mcr om delt aegltng soE haD giorde I crt vega' Calatea Turbo,
fiån Tliby t f våsttadlc!. För ctt år 6cdar p-ubltccnde bladet hans rappoder som väckte

PRISUTDELMNGEN
(
A[s dcltsgarna Mggcnserler får prlser,
Som framEår på alnatr plat8 I tld.Dbgct år det Akaelsao! och Axelssor som även i är L-.
- lå{t bcståg på dc ffimstå Pdscrna. l[cD t år har dc btrtt prls.
.fwiirr 8A har dcltsgarAet I kappscgttDgana varlt lågt men vl ka.n glädjas åt att det har
yårtt llcr tjejer som startat ai! på liilge.
vl hoppas att prt3bordct skall tneplrcra till öLat deltagånale.

ttnfäilet att träffa andra
Viggenseglare, Du får säkert
tillfälle att berätta dlna
bästa seglarhistorler
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Nåra men ändå

vid sidan

dettå SmultronståIle,

l

om

hittar

du

som förutom andra

fördelar qer dig chansen aLt från sittbrunnen avnjuta såväI morgonsol som

solnedqånq. Platsen är bukten på nordroån a\ Skäqgl-oInen \ id syoöctIa ndrnet av Värmlandsnäs. Så har du väqarna
förbi t4illesviks vackra skärgård och
Aspholmsleden norr om Lurö Passerar du
nära denna fina natthamn. Positionen

.l

ar N )8054'ls" och 0lror0'I5" på sjösportkort Ill.l,

/BESTALLNING

a minst 70-80

Behåll kopian och rctDmeta otiqinalet sam Din

cm

Vattenståndet bör vaöver referensdjupet.

Enklaste sättet alt angöra Skäggholmen
är vid den r6da pricken L' KörLunqskär.

äIIdFlFs !äst oc5 norr om pricle'l,
sedan lco och efLer \nåppL 1,5 distans-

Cå

rinut dr du "ranne vio

SkäqgholrFn.

Fö1j öns västra kust och smit så styrbord in i vrken på nordsidan.
Att i vlken ]ägqa til] mot land kan

mijjligen qå ned nosen in i den täla vassen ca l0 m från udden. 5ku11e det fat-

tas nåqon meter kån d! lrösta dig med
att du liqqer både luqnt och säkerl.
Och behöver du gå iland behöver du bara
vada elt eller lvå sleg.

segel har em srandard iöljande utrunninqr Storsegel latio!, leplik, cunninqhMhål siffror och seqeleck
Försegel telliales, pisrolhåkå! elle! profiltale och s€qeleck Spinnåked seqelsiick. calantitid @h villko!: Tre

V&a

Extråu trustrirgj NoIe.e Dj, a önskemå| till höqet!

FyIl i de$a uppqiftet vid Din bestal)ningl
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Vegetationen på Skäggholmen är

vild-

vuxen, yppiqt frodiq lånqs viken, där
du ligger, sedan flrest tallskoq, som
blrr aIIr rasrar" och glFsiIe ju närmare du kommer siidra och västra kusten.
l,lot sjön finner du härliqa badklippor,
flackå i söder, brantare i våster, Vid
norddstra hörnet finns dessutom anty-

ti11

små sandstråndet.

sjökortet är

Skåqgholmen försedd

ett R , som i verkriqheten motsvaras av lre rösen, förnodliqen från
bronsåldern. I del största växer en
ragniri* mariall, sor räslan döljer
heIå slenhögen. Slrax intill liqger
nåqra slörre stenar utspridda, som med
lite lanlasj lan bli e,l tidig domarr ing.
med

hanl

lt

-cm

natthamn, där d! kan sova luqnt. Har
du jolle eller gummibåt finns mycket
att upptäcka i områdel.

På

Falg: OR.d /Dsvatt /trBlå
fåvsrård ,håkhorrufåsre

Cutbåck

den prickade linjen li11 ankarmärket.
Lå så långr in du Lan. bollnen ar så
jämn och fin att du utan problem kan
parkera kölen mot den,
Denna vik av Skäqqholmen erbjuder en

dan

,.!'

/.:
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V1II du liqga rör ankar qår du enligt

,l

till kost5ålter är
t \äqta från Stäqgho]men. lcjrutom vad du kan ]yckas fånqa i sjön
finns bara b1åbär under
för svamp är jordlaqrel tydliqen i tunNåqra större bidrag

i' te

l/3a! kölesunman

vid ode.
(Kr). restelande vld leve.ans SaFdioa
priser saller trtrr vsrt seqelE"r",i
Betalninqsvillkor:

ned extaulrustninq enl'Anfrä.kni.gal och noleringär irutan o!an.
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firlr Efter gårdagens lite Luffa seglats från Enklinge
var det med viss spänning vi
lyssnade ti1l våderprognosen vid
morgooens skepparmöte: NV-N vind
16-22
lla joliteten nenade
^/s.
att det
var båst aEt inte ge sig
ut. eftersom det torde bli besvärligt att hitta någon länplig
natthann som inEe var fullbelagd, Så det blev ståda, diska,
sova som blev huvudaktiviteter i
de flesta av båtaroa i dag, medal! vinden pep i riggen och regIret strilade i stort aett utan
uppehål1.
Prognosen kl 12.45 lät något mer
lovande för rnåndagen: N-No vind,
12-16 m/6. Bara det inte blev
ålltför mycket åt O, eftersom vi
då skulle få kryss, oavsel-E vi
valde att gå rill Gulfkiona eller Helsingsholn.
Spejare hade ]okaliBerat en turistanlåggning på öns nordsida,
ca 500 m bort, och där fanns er!
bastuanläggning. sorn vi bokade,
16.30 avtågade vi dårför i !egnstäl1 och stövlar, och njöt sedan av renhetens behag, Den som
så ö4skade kunde också få förfriskningar i cafeterian. sen
gäIlde det att ha tur och undvika de värsta störtskurarna på
tilfbakaväqen till båten.
söN 15

LöR 14 JULI

Vi vaknade i Enkline:e till
färjans svåll, SkalI det bli
regnskur även idag ? Klockan
9.00 aick vi ge[ensant til]
HerDas gård där H ja.Lnar
Lindvall, en senn e.Lcls j ä l
visåde oss runt i afla hus och
berättacle oE livet i en
skärgår sfaoi-lj n€d utgånBs
punkt frän allå förenåI. Och
där fanns nassor. Ingiet håde
s1ängts, i varje falI lnte
under de hundra sista åren. Den
siste ägeron var ungkar l t
skonekere, båtbyggiare n,D. och
vår sä.Lfan henda och skötte on
gården. Han hede dossutoD ett
stelt ben vilket bidrog till
att a]lt "gick på kryckor"
LiIIs hån dog: 1973. Gård€n låg
sedan helt öde i sex är trots
HJaInar s ihärdiga bearbeining
åv Låndskapsstyrelsen åt I köpa
in den son nuseun. Tilf s.Lut
köpte han den sJäIv, började
rusta taken och till slut tog
Museibyrån över ägåndet '
HjalEar och andra frivilliga
sköter den, visar och roparerar
for tfarånde. Det fina ned
"Hernas" ( ef ter ägaren, Hernan)
är att eILt är original, inget
är ditflyttat.
Där finns allt:
f rån tidningar , sängkläder,
verktyg och annat frän 1800lale t tiIl llotsvarande fran
till 1973. Inget kastades, det
kunde kånske återanvändas.
0n någon idea skulle bo så
pr initivt
skuIIe nånga förstås
kaLIa det för stun eIIer nisär.
Ja, clet aflra finåste ned
Hernas är förstås Hjalnar och
håns fru, De sköter det
exenplarj-skt och berättar
kunnigt och levande on skär
gårdsbons Iiv ned u tgångsPunkt
från förenå]en. Kunnigt,
efterson cte slälva upplevt det
i praktik€n.
10

En snabbvisit i affären för att
köpa gIåss på återvägen, Att
[edhavda paraplyer inte behövcle
användås var bara det ett skäI

(

att fira Lite extra! AvSång
kl. 13.00. De stora båtarna av
(
någon ånledninF iväg först.
Ftisk NO vind son senare ökåde
till hård. s30 iväg nästan en
tiDne sener€. Dryga 25M Iåg
frenför oss nen ned vinden snsrt
i ryggien skulle det nog gå
undan för oss aIIa. I den
ökande vincten (Görån [ätte til.L
l5 n/sek upp till 18) surfade
vi not måler. AIIa hade reval
ner eller nindre. S30 är en
hårdvindsbät och gick son etL
spjut. Vi hade full stor nen
ninstå focken och farten läg
stadieit på 7 knop. När sjön
ökade pendlade det neifan 7 och
10 i vägorne aed 13.3 sod
naxinelt i surfarnå. AIla
iycktes stortrivås, när vi
passeracle. Hade det varit llte
sof och varnt vore ideal€t
nära. Det visacle sigi svärt att
finna bra naturhann i Häplot(?).
FLnska skärgården äl verk.ligen I
Iånggrund. Vi prövade överall t \
i viken, nen noj. Gick ut för
att Eöta de andra- TilIbaka ett
par dis tansninuter för att
försöka bakon Kråkho-ln som i
sin tur Iåg i skydd av Gu.LhoIn
[ot färjornås svaII. Men nei! I
\
AL La hacte funni t en hyAgIiA
pfats trodde vi, när sval.Let
efter fyra passerånde fär jor
bevisado notsatsen.
Förskräckligt svall och
ka-labalik när bätår slog i
botten efler slog ihop. lväg
igen ned siktet instäI1t på
gästhannen Kuggvik söder on
leden på Korpolandet, På vägen
dil passerade vi södrå v.iken på
Elvsjö och bestände oss för
den. Det visade sig vara en

(

Tr'^\
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halvfärdig gästhann med fl€ra
s[å bryggor ut från västra
s t r anden. Klockan hade nu
hunnit bli 19 och ner än tvä
tinna( s hannstrul €ijo.de att
Men det ver ju
a.L.La var trötta.
f'rankr ikes nationaldåg och
clessu ton 1ördåg så eskader-ledningen hade organiserat
grillfest
"pä beraet". Det blev
t,o.n. ner Lyckåt än vånligen.
Föruton ett väI genontänkt
planer ingschena (Lasse l) inne
hö I1 kväLten fransk bulfet
(nånge snå sandwich ned ostar,
oliver, pat6 m,m. och che[pag:ne
griflåd oxfile och sal]åd tiII
nedhåvd potaiis och drickor
sant till kaffet, kakorna och
avec-en, sång och nusik tilL
ViggeDklubbens odver t räf f ad€
sångbok, Till och ned väctret
stillnade av, det blev nästan
lä och duggregnade enclåst då

(

(

Hår:ald i VIGGEN 1103

och clå, Ingen skulle kunnat ana
(on vi lnte varit ö€:onvittnen)
att kvållens fräscha värdinnå
för den franska avdelninsen,
Jeannine, ett par t-innår

ticligår e idkat k.lädsid n6d
för töinineslinan. Alla nådde
gott och kväIlen blev son
vanf ist sen, Väderutsikterna
talade för att nästa dags
Iiggedag skulle bli bäde
planerad Iiggedag och inblåst
dag: stornvarning och r€gn.
De få finska bålarnas
beså ttninger tittåde förundral
båkon ruffarnas ventiler d, v. s.
hur kons tlgt rikssvenskar
uppför sig: alttid i fIock,
väI s täctad€ och sjungande.
Pojkarna Holnströn i Kårania

i rr

TEKNISKA KOMMIT'TEN MEDDELIIR
VIGGENKLUBBENS ENKÄT T99O
TIS I7 JULI
Igår kväll ko[ vi till Kasnäs
där vi förtöjde vid 22.30
tiden, efter en färd på cå 42
distanser, Gick upp kt' 5,
tänkt€ gå och duscha, nen ack
kon inte in, det var stängt.
D€t glck i aIIa faII att tvärtå
håret i tvättstugan. Sen gilck
jag ut på klipporna för att
tvättå nlg, vattnet var henskt
kaLlt, nen skönt var det
efteråt. Äter tiI.L båten,
väckte kapten Ludcle för
skepparnöte, Det blev €n snabb
frukost pä stäende fot. KI 9'10
Iämnåde vi Kasnäs Deal kurs not
Hangö. Vi kryssåde ett bra tag
under några distanser,däref ter
kanon biclevind-helvvind, det
blåste en hel del och det gick
undan. Vi närnado oss EäIet,
gick någira distanser inonskär s
och vicl rnse€illnBen tiII Hengö
gästhånn to8i vi ner alla segel.
Det var inga problen att konna
in bland pinnarne. Vi fick
direkt pfets vid stora brygigan,
vi hissade in oss eed möda och
hjälp av en finsk HR 412 Ded
Jättevän-tiga nänniskor. När vi
förtöjt färdigt ca l3'30 och
skulle vika ihop seglen kon ett
välbekant ånsikte och
välkonnade ossr ingen B.indre än
vår travlige före det ta
ordförande BOSSE Göransson. Det
vlsade sig att han låg ned sin
storvigg 5865 CHÄliP 3 4 båtar
on vår styrbord. Calle på 6245
KELA son hade notorn ur
funktlon an1ände i släp efter
Kenta på 7010 coN COURSE och de
fick plats längre in i hannen.
Vart alfa tog väg:en och hur
aIIa fick plats var svår t att
ser hannen är stor och var
fuI]belagd, Distansel denna rlag
blev ca 24. Vi hånn precjs få
undån alla segel dä det kon ett
r 1kt ist åskväder, det
bl i xt råde. dundrade, teFnet
snrattrade på däck. Efter ca en,
en och (,n halv ti[na lugnade
det ner sig lj-te och vi kunde
sanlas på podiet v.i.d l6 tiden.
Där planerade vi konnande
dagars progran, kväl.l s _
t2

f€sten och resan
aktivlteter,
tilt Helsincfors' På Masgans
förslag
700 2 LISTA trevliga
blev del pizza P^ en liten
restaurång. son sagt "HURRA"
för Maggan, vi slipper alla
besltr onborcl' Det var SÄKERT
(
flera claner än jag son tYckte
det. vi sånlad€s igen k.[ l9 i
spöregn under paråp1yer, vi gicl(
till restaurangen och avnjöt
pizza och gtass. Tlllbaka tili
gästha[nen, det hade slutat atl
regna tlen hinlen såg hotfull
ut. Vi undertecknacle avslutåcle (
kvä1ten i sällskap ned NANAS
besärr.njns 7020 på cHAIi{P 5865
och tog en plunp (ett kortsPel).
En lång llen underbar dag trots
hårdkryss, bldevind, åska och
regn. Sonnade vid nidnatt eller
var clet in på snåtinuarnå.

vissenbladet Dr 1/2 1990 i.nnehö11
fornuläret till en enkät. Diir frågade
v,i Yad EedlennarDa tyckte oE siDa

Vigsår. trDkäten inn€höll även någ.a

inledande f.åaor on äsarskapet kring

båten.

/
(

_rl go-tål sea. har inkomit, vi lket
r mses våra ett tillräck1 iqt storl
ant.l, för att d.a nåsorlunda riktiga
slutsatser.Dock kån dAD k{.nåke enta att
de oedlemår, sod beEödat sis oD att
skicka in sina sw&t. år något Eera
tekniskt inires serrde än genonsnitts-

( .
analys av sv&rin t;il ier
här,"orrr."
uppdelad på de olika punkterna
i enkäten.
Båtens ti l lYe.krinssår

Ludwigi och J eånnine
fo r tsät te r i nästa nunner

I '-i

rc80

/---

Rätt lösning till korsorclet i
vR 9/90. I nästa nunner ett
nytt korsord.
VTNNARNA:

Kjell NYlen 6284
Folke Johansson 668
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Son f.angå. av dissrametrb.r de flesiia, son besya.at en'(äteD, båtar tillve.kade nellan år 1069 och 1977, En
enda båtf iir tillverkad 196; och en
uppges vara gjord år 1078. 15 ägare
iill K-Yiss har svaral, och ?5 ägare
till A-viss. (Förhårrande 1!5). Enligt natrikeln har klubben c:a 80
X-Viggar och cre 2?0 Ä-Vigsar, (Fiirllande l:3,3.) Svarsproccnt,en har
{\-alunda
varit nåsot höare blånd Ä-

Nuvårande äsa.es inköpsd,r av båten.
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N
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o

o s
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B E R
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Viggarne,

E

A
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Fig 3
ä. nåso.lunda jäDnt
fördelad n€llan 25 och 65 Ar, Ded
en t,opp wid 45-50 år. Dä.ned bekräftas att Vigsen är en typisk E k faniljebåt, Ihnna slutssts kån även
drss av enkiitsvsreD beträflsnde fa[!iljestorlek och faBiljens å.]dersstruktur. Det är även påfallånde hur
nårga nedelålders och äldre pe.soner'
son seslar Vigg.
Tidissre sesl incse rfå.enhe r - (sårede s
I;;;-;;E;IT;t;;;;-;E?fi ( Edk ä fråca nr 1)
Ägarnas årder

2

Äs"rna (nuvara"de) synes i slldänhet

be köpt
båten nÅgon gång
tr
'flt73 och 19a9. Ett rtlrt nel}aa
antal
av lc, eon besvarat enkäten, hor khpl
båten (besasnad) ookrins år 198?. Eåledes g&nska nyl ieen. DetLa synes over-

=[+"
Fig

,,1,.

l

4

Äv diagramet ovan freoeår att dånAa
har en tidigårc s.faronhel av E6r äD

8 års seslins (jolleseerins o dy1?),

saknar t,iockså att flers
s€ sr inese.f arenhet. Enkätr€sultatei är i naSon nån överraskande,

@en

digare

enBstädtDa 6ed styret sens uppfal irning

efterson Vigger tGtraktatr ro8 er ty-

krDbbens dedlernar senousnittlisen

Vissen frä661, är en Iföistabåt', för
ynere fanilje., Den även en',Dogen"

ått

" onsiittninsshastishe ten" bland

är c:a 3 år.

pisL åytörjerbåt Kaa6ke är deU sA ått

båi, för litet

äldre persone.?

13

Båted6

pvttianderrat (Ebt(etf.rsa nr 2)

Eset arb€tc nod båte! (EDkätfråsa nr 4)

VIGGENSERIEN

1,990

SLUTSTÄLLNING
Plsts BÄT
1

1103 Costa Jourtan,
Harald A*selsson

2.

306 Lq Via, Svafin

Kräft

Lidingö Pingst

6

KM

Totelt

SD

9

15

11

6

12

14

13

48
38

Axelsson

SoB

Fig 5
ByneB ayttli !; den genon8niitliga

Yiggen förhå11årdevis nångå deqar per
år, DeD användes s&lede3 saqska flitist och ligger inte bEre parkerad
i klubbhanneD.0etLa förhål l aDde är
gliidjande ur klubben6 svnvirkel.
BÅt€ns anviindniÄq!oo.åde (Enkättrl-

Fie 7
Svar€n på denda fråsa är nåtu.listvis $rbjektiva och präglade åv egna
iolkningar ov lrågan, Flerjelet anåe. sig hålla bå.t,en i "gott skickl
nånga fiirsöker fiirbiitira bÅ.ien en
deL- Jag uppfottar eDkiitsvåren s&,
ått intresBet fdr Eti underhålla
och förbättrs båten är sanska stort.
Detts ser jas soE nycket positivt,

ss nl. 3)

å{terson Vigeen däri genod f'örhopp-

nirgevis konlner att lel/a kvar länge
soD båi,i,yp, Fö.hållandet bör också
utgö.e en sporre fö. klubben8 siyrelse. tekni€ka konnittdn och enskilda
Eedl"oba. aLL Dcdvprke Lill et.t st.ida kuDskaD od hu. bålen bäsl- skall
unde.hä.1I ä E ocb förbättrasyål !ätt

sejt

.1

we([
e

-

rd

ffi

je des

D

i ns€

3.

53 Shalom, Ingemar
Lindgren

15

4.

1165 Viggiv,oo, Mag-

12

10

25

2t

9

nus Gustafsson
.5.

1371 Kråkan, Yiejo

12

4 Skumrask, l-,ernart

15

8

20

Lilja
6.

15

Strååt
'1.

E50 Emilia, Pia Land-

L4

14

sen
8.

1235 Liittjan ,lnger

6

6

Abrahamsson

Titter Du i Tekniska Tipsen när Du
ska söra nåsot? (Ontatrråga nr O)

o 6ed acoooforda rnr-

t€r

Fis

L

6

båt liir teek""ne"t"rs"qilnc.
ocb lÅnslnl reiseL lör kåpps.gltng
3eslins qynes vara begranså1. {SiäE'
r"i a"itu oed LappsesliogskoEEr Ltdr's

De llesta använder sin
(ndcejr I in.. och/er ler

!'os? eskacelplener arnas ippfatt-aling?

-i"\sj
)

.fla
Fig

8

De av nedlemarna genoeförda fijrbärt_

.illga.n{L &v båten syftar tydligeD
f.änst lill
ait höja säkerheten, Ecn
även till
öksd bekvänligber över och
und.r diick. Endast ett låtat eedlen_
6år ef ter st,.ävar fö.bätt.åde sesriDss_
cqenFkaper. Eni;Lsvareo bor vare väg_
ledande fö. tekEiske koMittdns arbe_
i€ i frantiden red de tekniska Tipsen.
(Jfr :iven näsia funkt )

Fig I
I'lertal€t har s,'Llunda ofta eller någon sång siuderat de Tekniskå Tipsen
i nför f ö r bättring s arb-e ten.
[ar Du till sittbrunnen neddrasna
fall n a?
Ei,-zo-7-r"' svarar ,'ja,' och Bol
"nei". Det är såredes ei särskilt
uib.ett med nedd.aqna fal1. våhända
bero. detta tå ått wi inte har nåqot
s:irskili bra Tekniskt TiFsj sor beskr iver de tt a?
for tsätter i nästa nunner
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AN NONSERA I V' G.GEN B LADE|

IILL SALU
A-VIGG

nr

lOO 19?2

2 försegeL nytt storseg€l,
Wellas_värnare, el. Iogg,
konpåss, autopilot, Yenaha 8hk'
e-Istar t, båtvågn n.
Pris 38.000:

Hel sida 400:Halv sida 200:1/4 sida l50:.
redoktionen!

rd.

Medlemmar annonserar gntis under rubriker-

reI. 0530 34124
r Birath

chr is te

na på denna sidal

Stornfock 1000 kr, sPlnnåker
inkl.. ulrustning 3000 kr'
spinnakers tru[Pa' Blue Jack
l00O kr, lättvinsgenua 2000 kr,
Danforth-ankare ned 2[ kätting
+ Iina 1000 kr.

NYAMEDLEMMAB
206 DenDis L:indströi HisiD€:s Backa
295 llats Karslsson Linköping
533 *illiar Thorpsson Vallentlma
Kullavik
541 AxeI Baece
676 llikael fah]gren Göteborg
Cöteborg
736 lhoras Utbult
96? Lena A€nsäter Stockholi
LöddoköPin€ae
1073 sicurd Arnell
LinköPin€i
1096 Lasse Ahlberg
Hj A n t i gt v ät ko nn4 tilM S s enk lub b e n !

tel'

b.
hen

08-7932337
08-7602070

ar

KöPES
En becacnad spinnaker + bon
tilI A-Vlggen.

ter Rehns t r ön
teI. 040-83137

Pe

PRESS - SIOPP

l6ltl

Fock och stor till Albin-Vigg.
Gärna billigt = Iite åldre.

Tel: 08-783 03 02

KöP

Visisenblådel nt lI l2/9O
KLIJBBENS UAROR

Hans Jungenstam

Förmårlig fltniiking:
Ring Bo Johanssor\ 08 - I I 56 15

Lättvindsgenua.

Klubbfiöja rtH eller vit

90:-

"Sjung med Viggenklubben"
Tekniska Tips - komplett
Tekniska Tips - enstaka

100:-

För A-vigg eller K-vigg.
IeI.4486-21243
Peter \'inbere

Klubbvimpel
Handbok Karlskonaviggeo
Handbok Albinviggen
Klubbnål
Broderat jackmiirke
viggenritningar per styck
IcubMekåler SE-GLA-LT

SEGEI'.REPARAT

I OT\I

Enklare segelr€Paration inon
Stockholn utföres av In€ieEar
Lindgr

en

-

re1.08 7b83199

Strykmtuken
Klassregler

70..-

5:70:50:-

(

50i
30i-

2Oi

8i
8:-

Enklast lir det om Du sätter in belopper iiir
önskade varor på klubbens postgiro
40 73 05 - 2 och ange. namr, adrcss och båtnummer samt vilka våror Du vi[ hå, Frak/
porto ingår i priset!

(

