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STYRELSE:
Ordförande: t-ars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhågen
Vice ordf.: Birgit Åslund, Tumultgr:ind 63, 162 46 Viillingby
Kassör: Freddy Geuken, Dukvägen 53, l6l 50 Bromma
Selaeterare: Ame Bresky, Reimersholmsgatan 23 4 tr, 117 40 Stockiolm
Materialförv.: Christina Johansson, Flottbrovägen 23, ll2 64 Stockholm
I€damol Kari Porvari, Radarvägen 27, 183 6l Täby
Iadamot: Mats Sylvdn, S:t Eriksgatan 57, 4 u, 112 34 Stockholm
l-edamot: Staffan Söderh?ill, Nomullsgalan 20, I I 3 45 Stockholn

08-749 37 29

08-898588
08-26 48 52
08-8411 48
08-56 14 02
08-'156 4621

FRA}I BRYGCAil

08-53 30 9l
08-33 32 92

Klubben har nu genomört

]tterligare ett verksarnhetsår. Vtd

iår'smötet valdes den garr a stjrrelsen

KONIAKTPERSONER:
Regionema: Birgit Åslund
Förszilaingsfrågor: Mds Sylv6n

att leda ldubben åven nåsta
verksainhetsår.
Stj.relsens uppdrag från årsmötet
innebåi att vl skall försöka öka
antalet medlelrmar.
Vi komrner att starta en
väraningstiivltng med bra priser.
Vi skall \,'idaie verka med den
inrlktning Jag skrev om t VB 9/90.
Det innebår bl a att vl skall ha fler
aktlvlteter för dem som är mindre

Eskaderplanering: Carl-Olov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Åslund

KIASSNÄMND:
Sammankållande: lårs Berg, Mölnda.lsbacken 37, 124 30 Bardhagen
o8-'t49 37 29
lrdamöter: Bo Cöransson. lngemar Holmström, Slaffan Söderhiill, Gunnar Tidner

KAPPSEGLTNGSKoMMTTTE:
Sainma.nkallande: Svante Axelsson, ilalvav?iaen 13,141 59 HUDDINGE oa-7747582
IJdamöter: Ingrid Abraiåmsson,Veijo Lilja, Magrus Gustafsson Jan-OlofBjörk

TEKNISK KoMMlrrE:
Sammanlallande: Ingemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Motor & elteknik
kdamöter: Harald Äkselsson Segel & rigg
Göran Lilja
Skov, ftirtöjning & palning

08-758 31 99

Lindahl

Ritningar & Tekniska

Tips

REDAKTION:

AIf Bengtsson, t{ällbygatan )B 7tr2 28
Itarald AxeIsson, Hassel€taten 115 III, i91 37
ANSVARIG UTGIVARE:

^li

Bengtsson

(

UPPSALA

018 550498

UPPL VÄSBY

0760 80298

i alta åldrar
lite mer för segling genomör !'i en

'räff den 5 februart för dessa t
itockholm {Brygghuset).

Nu hoppas Jag på att även Du bllr lite
mer akiv I klubben till exempel med
törslag om vad du tycker vi ska göra.

0760 - 802 98

08 - 85 15 33
0758 - 36872
Sverker Axelson Elektronil, iffedning, ritningar & Tekn. Tips 0152 -153 36
Sl.afian

erfama.
För att lntressera tjejer

(

Jåg ötrskar er slla

cr trevltg helg
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Ruffhäxor - finns dom?
En konstig fråga lrån en nyss tillsatt
redaktör tycker ni; vad är det för en
människa som nu har satts att göra
vår anrika tidning?
Vem människan är ska jag be att få
återkomma till, idag vill jag bara
tacka lör det förtroende som Viggenklubbens årsmöte visat genom att
våga ersätta min företrädare med en
oprövad kraft.

Att ta över efter Veijo blir kanske inte
så lätt, efter hans insatser torde Vig-

genbladets läsare vid det här laget
ha höga förväntningar pä varje nytt
nummer. Jag lovar i alla fall att göra
mitt bästa för att tidningen även i fortsättningen ska vara läsvärd och önskar Veijo lycka till i tävlingskommittön
(och naturligtvis på tävlinqarna).
Rulfhäxorna då? Nej, jag tror inte att
dom finns, åtminstone inte iViggenklubben. KaluFängla/ är ett bättre
ord lör våra damer, eller hur? Jag
anar redan att vi i fortsättningen får
bidrag till spalterna från den kanlen
också, istörre utsträckning än hittitls.
Till sist ett stort tack till er som organiserade Wggendagen på ett förnämligt sätt och gjorde att den blir värd
att minnas länge framöver.
Alf Bengtsson
3

REGIONALT
Rapport frå'n
från Våinerområdet

ra *et,

'l

,*t
:r

Gävle
Jån Westerberg
Töregatan 5, 8m 38 Gävle
926 - t9 5't 51

Hej!

,
Hanöbukten
taifJohansson
Skånegatan 14,295 00 Bromö
u56 - 2't3 69

a

Kalmar
Peter WinberS

Jag heter Jan-Olof Björk, är 51 år och tänker som nytt regionombud försöka aktivera
alla som har sina Viggar i Mälaren.

Jag blev de:surom invald i Lappseglings-,
kommitten vid år\moLer nuden l7lll.
t
Själv har jag Vigg 837 sedan i våras då jag
ock.å blev medlem iklubben. Det är min
första båt. Hemmahamnen är vid Norra
Björkfjärden. I somras blev det väl litet se-

Vårvägen 15, 385 03 Södermrra
u86 - 2t2 43

glat, men

Siljan

mycket mera: Som nlbörjare uppskatrar jag
en aktiv klubb, och vill se till att den blir om
möjligt ännu båttre.

Olle Modin
Morålersvågen 19,792 00 Mora
0250

, l3l

98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngalån 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 3l

kommande år skall det bli

i

matrikeln visar att det bör finnas
ganska många Viggar i Mälaren. Vi borde
kunna göra en heldel för att dels få det trevligare tillsammans i Viggenklubbens anda,
dels göra propaganda
lingsområde.

för Mäiaren som

seg-

Efterrom vi alla bor runr Malaren. med sjön
emellan oss, kan det bli svårt att ordna träffar på land på grund av avstånden, men det

finns mycket annat vi kan göra. Jag har en

Vönern

del id6er som t ex:

KjeU Nyl€n
Giirdesvägen 5,531 57 Lidköpin8
0510 - 143 l0

Västkusten

-

lrkala miniesl'adrar ö\er en helg
Ulbvte av nalurhamnttiDs
För;öla få lillsrånd en i<appsegling i
Mälaren.
En Viggenkalender för Mälaren

4I Mölndal

o3r - 27 5't 24

Jan-Olof Björk

Oresund
Erik Palsund
Äggatan 24 8,216 13 Malmö
040

-

16 09 73

(

vill gärna ha er reakrion på de här förslasen. och de.surom narurlislvi. flera Iör,
sla!. Ring eller skriv .narasr, älla ni som hal
er Vigg i Mälaren. Min adress och mitt relefonnummer år:
Jag

CuslafOlofsson
HagäIersgalan 28 D, 431

En titt

till

Utgårdsvägen 3
194144 Sollentuna
Tel:08192 97 32 (hem);08/757 05 91 (arb)

Hör av er!
Jan-Olof

(

rådlt,onsenligr äanar !äner
:ieglarna för s ta lördagen i
seplcnber I ilr ål lorsörunL
(rn av cle få seElingarna son
stadigt kan notera allt höt:re
deltaearantal
i är 233 anmälcla
ned 2ll starlande varav 4
v iggar . SIUH I hade lova I r egn
och hö]1 sitt Löfte.
Mar ies tåds t r ak ten fick dennå
dag ner en toincledel av
å r sneder börden nen vacl gjorde
clet 'l Det finns inget otänpligt
vador. bara o lämp I rga k Iädcr .
Dessuton drar våta segel bättre
än Lor rå - clet vtsste redan
vikingarna och stänkte vatien
på råseglen.
Spinnaker eLler inle vid
starten ? Mina gastande Frabbar
och jag hade olika
uppfa t tn ingar vilket
resufrerade i en urdålig slart
som clet sedan gäLlde att
konpensera. .l ippar och ski ften
Aick iint och snar t vår vi i
kapp och ånyo spinnakern i ett
vånskli8t läee, fick en
uppskär ning "så nasten låg
paral1elt necl vattnot", gick
vä1 tångt no t nor r vicl S.iö torps
Svartskär, nen hade :L€:en detta
under clen långa sträckbogen mot
tsronösuod. Vi slapp .iu diktbide
v inclseg I ingen och kunde kosta
på oss att Låta vågorna rulta
uYrcie. båten i stället för ait
bronsa den. Farten kuncle häl1as
t,ö8, mcn dock lå[ 2 vLggår röre
oss. Ef Ler Bronösund vänIade
Nakareviken, "V;iner s Bi scaya"
och nu blev det seala åv.
Sldrvinden öka(lc allt efterson
och Lär ha varit onkrinli l4 sek.n,
så här gällde det at L passa
roder, ga.jor och skot. Så fort
tror jag åldrjg nin vip.g bår
seglat
ca 9 knop, det var som
all k;rla br I i 20U km/Llmnen.
Vår något nindre spinnaker
Ajorclo der nö.j1igt att parera
uppskä rn irgarna. Sören custafsson
fick an såd.rn så vi kuncle sDitå
iörbi. Värre gick det för Bo
IiklLIfid so0 sk(,raoc stn, man vi
hoppas att han konner igen
nästa år LroLs llcn clyrbarå

De 35 sjömiIcn avverkacles på

runt 5, tinme så var och en
försLår att clet var riktist
viggenväcler .
22 star tanclc i
vå r LYS k , ass^v
Kod v iEFit r na L!
son nr 4. 5. ,. 8 så rro
aLt våra båtars ticl som 'nr,:
kappsegl ingsbä tar är fiirhi.
Resu I tat:
4 t].Grad6n
5 S. (;us ta l sson
7 tsjör n Aspt und
8 Bo Iik I un{l
Nu mäsla jaE bekännå tjn unoor

jag försvnmade
r;itetsesynd
alt utannonsera i viFgenserien
rngåencle segl ingar , Eftdr
i;vcr I äg8ning fied Kjell Nylen
har ti :;vatenskonmr(
in(c
Lå 1a vandr inssbuck tall ^tt
vandra
vidare i år. Vi Lar nya taE
nästa år i stället och läLcr
r ö I jdnde scglingar
inAå: l.ä(.kä
r ace, Sjötorpsregat Lan och
Torsö runt. Vi kan all Lså ha
pr isutdelnig i saflband rned
nästur års 1'orsö runt. efler
nålgåneien hernna hos niei till
vilket härned nu inbjurlan
I ikrar lrlJ ,l4llåSån,le v,SSer
nrPdlammår med l,esär tninll. Jåg
hör av niF om detra nästa år,
Väl flölt !
Hara Ld (iråden
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Sovnorgon ! Färsk falLå till
Lånqön

är ett av de få stäuen r syd-

ösira Dalbostö., sor !an erbrJdd ö.
båd. bra ocl- rarLrs!ör nåtth;.1n. ptatsen är föqa känd uton btand ortsbor,
vilket betyder att övernattårna är få.

Något som givetvis inte qijr naturupplevelsen mindra sta.k.

(

Långön'raaer d, på posrrioa 0 tro0t'
l5" oLh N 58u11'28,'. (oarer dJ utr
från sjön angör du vid röda pricken
N Enholmsqrund och fölJer den pricka-

de Ieden mot lår1ehus. Då du passerat
der treaJ" oro'ld pr.c/pl qå- du osrer

Jt ,50-100

m

o.t- darertpr ca ]8u llll

cundFt mellan 5 I thotr arna oc-l tå1gbn.
Då sl,d ou rnr - o.rova crota på 0,smetersgrynnån väster orj Långijns södra
del .

AlrcrnaLr\t^\dn dL qå trår N Enho,rsqrundet 126! drre!t rltt och qenom

gattet mellan N och S Enholmarnå
därefter en bit åt SSV.

och

\u -l,a d. rd drq ra I \rren rr.roå
lånoöns \ssl erdå, codFL or den litLa
ön. HåIl en kurs omkring t25o och unqefär mitt i sundet. Hen ta det tite
lugnt r själva inloppet, sen btlr det
dJUpåre. Grra så styrbord entigt
str.rcr oc5 fall drtr årLare rå 20 n
från land. Det bör varå lätt att få
stäven ända in not berqet.

Nu

liqser du säkert,

även om

etl visst

vlndtryck kan uppslå vid nordtic vind.
Ocr på morqoren "t irer <o.len ra- t in I
Långön

är

obebodd, uloni

att en he1 del

älgar tycks hålla ti]l där av spåren
atL döna. l4pn Jaq h.' aldrLq -elL nå

90n.

Mar

\åra ur.lyltsmål red .jolla eIIer drr
Viqqen är Enholmarna och Jarlehus, en
intressant fornborg.
Ska du vidare

norrut

rekommenderas

f r ukos t. Dusch, bastu. Rundvanclring i Hangö (nånga {ina
gan.La Lräkåkar ), banken,
shipping dvs. liggedag. Irå
kvälien genensam ar i I Lmidclag på
berger i haDnen- i{egn i
salladen nen våd gör väl det
när oan är ongiven åv treviig:a
nänni skor. Dage^s höjdpunk t:
Iekar, vi knöts ibop ned
varandra och visse hade nYcket
bestyr att bli uppknutna. Vi
gjorde ri! charader, eskaderns
vär -Ldshändelser beskrevs oed
papper a pennå 9 vL andra
gissade. och så liLI siut vLsp, Lidning:s-, q roynistafetLen.
Vi lken syn ! viggeneskadern
forsar fram ned ell nynt i
ögåt, en ticlning nellan benen,
en visp roterancle på pekfingrel!
Men rol igt var det!

ianne i

6360

/--\å '/>='\
\

-{

,,.J

att

du först qår ln vid Jarlehus och me1lan 0r lFrön oc1 allon roljer e.l prr--

]'ORS I9 JULI

vägen

för pronenad til I järnvägen. Vi
gör ett tågbxte pä vägen och
vid ll tiLlen är vi i rlersing
for s. Kerstin och jali
proDeDe.ar och tittar på
S lockmans och andra affärer
innån vi besöker saluLorget oclr
saluhållen innan vi i elt
dsregn vänl.ar på färjan tiLl
Sveabor g, Ingemar Holnstlön son
all,eLat (ldr clL halvår 6uidar
oirs på ott mycket trevLjg:t och
kunnj g L sätt, SveaborF har
n).cket svensk, rysk och finsk
histor ra, Illtrrr 6s114 6tnn""
värcra besök pronenerår vi ti11
eil rYsk reståurani där vi äL€rr
r ödbetssoppa, gr illspetL
och
hern agad glass, alll
nycket
gotl, Vi får ta en ny pronenad
i r egn tilJ järnväFsstationen.
El ler en nt t;igresJ med byte år
dcL err r.rötr eänE irom lörnar
rn i båtarna vicl 23.J0 ticlen.

kad

Ännu en lrggedå€i. ldag åker vi
till Helsingfors. Sanling 8.30

led, som inomskärs tar dig helå
till Naven. Prova denl

Vid lufft våder kan du ankra söder on
Alnön eller kanske rå en låneplals vid

privata bryggan vid Skräddartorp.
K.ie l

l

NY

I

-Ån

(

t

(

L

Utdråg ur Calåteås (låsbok.

VOGGENKLUBtsENS

trSKADtrR T[LL
/
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LöTdag 27/7

Camillas födelsedagl I ren
ställer hela eskadern
upp och sjunger på berget. Se
upp OD-kören! Här finns konkurrens: En nybliven l4-årlng kan
b1i nycket rörd - det kan jag
Iova. Bestäms på skepparmötet vi går direkt till Jurno. Solen
sklner - åtminstone försöker,
svag vind. Motorn startas,
generatorn faddar inte, ropar på
Mats, han bordar Lista, Lista
blir verkstad och bogseras av
Caramia. Rätt skönt, Inqnar vid
rodret på S:30:an och ordentfig
dimma. Bestäns av eskaderledaren
- vi går med motor efter varandra och hål1 reda på bakonvarande båt. I Lista repareras det
och samtidigt som a1lL är
låttar
dlmman och
"kirrat"
eskadern sätter segel. Det blev
sedan en biandning av aiimma octr
kryss och långt var det. Anländer Jurmo - gud vad båtar - mest
finländare. En frejdig svensk Äke Mattsson - vinkar in och
hjälper oss. Familjen funderar
om det år den dår Åke Mattsson
eller ej. ( Ensamsegfare son har
skrivit
ett
antal böcker )
Födelsedagsmiddag blir serverad
först kI 1930. Blir inte iDbakad
kassler - Camilla ändå nöJd.
Friden sånker sig över eskadern.
Födelsedagstårtan kommer att
serveras efter den stora pronenaden I morgon. Kl 2130 hade vt
ett långt samtal med Äke Mattsson. Han var den berömde Åke.
Fåni lJen llerggron, LIStA
viggenanda
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rtros

te vi nnitr en

Spridda minnen lån Viggendagen
På väg från Stockholm övergick morgonens regn isnöblandat sådant, i
det läget var det uppskattat att
Vikinglinjenb Amorella inte hade öppen sittbrunn för resenärerna.

Vid lunchen pratades grundkänningar
och andra vådligheter isjölivet, nya
bekantskaper gjordes och gamla friskades upp.
Framme i Mariehamn var frågan:
Hinner vi upp till stan (och tillbaka)
på den timme vi har till förfogande?
Nu var vädret bättre och solen tittade

nästan fram emellanåt. Fledaktionen
valde en kortare promenad till gamla
Pommern, nu visserligen stängd för
säsongen men ståtlig att skåda.

Så var del dags att embarkera den
nya båten för återresan. Trångt och
varmt i väntsalen men bara glada
miner ialla fall. Vrggen-klubben på
utllykt håller naturligtvis humöret på

SJön suger och då

sllaka.
en br t

topp i alla lägen.
Ett besök ibaren blev det för en del.
iväntan på att middagen skulle serveras, en rundtur på båten företogs
av somliga och shoppingrunda iTax

Lte

na

t
t.

br i]

Free-butiken av andra.

Trångt men trivsamt var det i matsa-

len där alla låt sig väl smaka av
Calypsos smörgäsbord under resan
åter mot fäderneslandet.
Efter väl förrättat värv vid tallrikarna
var det åter dags för fria aktiviteter
och nya grupperingar bildades, id6er
om kommande aktiviteter ventilerades och stämningen var hö9.
Till sisl avskedstagande på kajen
med förhoppningar om återseende i
kommitt6r, klubbträIfar, eskadrar och
sommarhamnar.

En lyckad dag var till ända och nu

återstod bara för var och en att leta
sig hem i novembermörkret.

Ortlförandd l-asse i centr un

Lggen{lagens h6.idpurlk t var
Nisse och .Stina 'l iclner-q
beräll.eLse on en Iångsegling
t Ll l väsiinclien.
V

T.)knikcn s !ä1i
bilcivi.sning.

s

; ordning lör

ORDFÖRANDEN

Mln tro är att klubben måste ha akUva medlernrnar för att överleva. Vi kan
trrte t längden låta några få Jobba väldigt mycket för alla andra. Strävan ä!
att få alla och sårsktlt nya medlefunar att vara mer aktlva.

medlemmar som komrner in i
klubbgemenskapen och som kan få tillfåille att kånna den rlktiga

vi behöv$ fortfarande fler
Viglgenandan.

Styrelsen för Vlggenklubben får hårmed avge föllande berättelse avseende verksamheten under

tlden I989 rO-01-.r990-09-30.
St)'relse

lås Bdp

ordförande
uce ordförande

Ame Br€slv
Freddy Ceuken
Mats SylveD

kassör

strEt Äit"na

Chflstrna Johansson

Kart Porvarl

Stallan Södsbän

Teknlsk

('

l

l(

materlelförvaltare
ledamot
ledamot

VICCENDAGEN I989 MED ÄRSMöIESFÖR}IANDLINCAR

(

lngemar undgren
Harald Alselsson
Göran LrUa

Sammankallande

Kappsegllngs-

Bo Göransson

Såmmankallande

Sammankallande

Bo Cöransson

BörJe Dkvall
Jearnlne Rehnberg
Roger Nlanan

Klubbens ekonomi är god. Medlemsavgifier och öwiga inkomster har

lorbmkats

Medlemsavgiften är l.ookr och behöver ej höjas.
I öwigt hänvisas ti resultat och balansräkning nedan.

sammånkallaDde

Carl'olof carlsson
lårs Ulne

(

cuDnar Ttdner
Blrger Lassm)'r

Suppleånt
Suppleant

Klubbredaktörer

Velo Llla

Ansvarlg utgivare

Regionombud

GustafOlofsson
Erlk Palsund
L€if Johansson

Carl-Olof Carlsson

Peter Wnberg
Jan w€steöerg
Klell Nyl€n

Olle Modln

örcsund
Hanöbukten

Kålmar
S:t Anna
Gävle

Stljan
StZindiga

Hedersmedlemmar

medlemmar

Allan Gardelius
InAemar Holmsiröm
Harald A:son Moberg (avllden 9O'O7'24)
Gunnar Tldner

Hans Blörkman

to

protokollförda

EKONOMI

Ingernar Holrnström
Slaffan Söd€rhäll
cunnar Tldner
Valberednlng

I

MEDLEMMAR

Magnus Custafsson
Berg

Cirka 30 medlerffnar hade mött upp.

Antalet betalarde medlemmar var !'1d verksarnhetsårets slut 395 stycken.
vilket lnnebår' en mlnskning med ca 35.
Matrikeli har distribuerats till ldubbens medlernrnar under juni samt till
nya medlemnai i samband med intråde i klubben.

Ingrld Abråhamsson

lårs

Viggendagen den 18 november 1989 avhölls pä Gröna L:ingan i Vaxholm.

Unde. verksarnhetsåret har styrelsen hållit
safimantlåden.
St)'relsearbetet har gått mycket bra.

Staffan Llndahl
sverker Axelsson
kommittå

Mötdenna bakgrund skall klubben satsa mer på träffar och arrangemang
som riktal sig till rdndre erfarna och som handlar mer om vård av
Viggen.
DJakti\,'iteter som \.i kall konstatera är populära ät främst utetråffarna i
skärgården och vid stadshuset.
Inom ldubben fiIlns en enorm salr ad edarenhet av Viggensegling. Jag
tror det är värdefullt att försöka sprida denna kunskap mellan
medlemrnarna. Detta kräver dock att vi alla hjäIper Ull och delar med oss
av våra kunskaper.
Jag hoppas att den nya styrelsen lyckas bättre i dessa avseenden.

Bo Hjertstrand
Drlka Hummerhielm
Ingemar Lindgren

, i,

!'IGGENBI,ADE'I
Redaktör har varit VeUo Li{a. Behjåilplig med distributionen har Carl-Olof
Carlsson vaiit. 10 nuluner har producerats av god kvalitC.
Annonser och meddelanden hai kostnadsfritt kunnat införas av
medlerunarna. 4 betalda helsidesannonser har funnits med.
Viggenbladet har innehållit rapporter från träffar, kappseglingar.
regionala aktiviteter m m.
Tryckningen har udörts av K-Tryck AI].

TEKNISKA KOMMITTEN
Komrnltt€n har sarnrnantrått 7 gånger. Inga nya Teknlska Tlps har
utgi!'its, Inen 2 garr a tlps samt innehållslörteckningen har reviderats.
En enkåt har skickats ttll medlefiunarna med frågor om tekniska

problem m m med båten. Svaren hai bearbetats och avses utnlttjas vid
planertngen av komrnlttöns fortsatta arbete.
Komrnitten har i Viggenbladet behandlat vårrustningsfrågor.
Detta var åven temat för en lnom Stockholmsregionen anordnad, relativt
välbesökt kvaillsträ-ff.
Komrnitt€n har lorvaltat klubbens ritningsarldv och på begäran

distrtbuerat ritningskoplor tlll medlernrnarna.
I övrigt har kornrnitten genom telefonsamtal och brev bistått
medlelrlllra-rna med råd i diverse tekniska frågor.
Styrelsen och Telqdska komrdtten hai arbetat med att klarlägga läget
med formar til Viggen. Detta har ånnu inte lyckats när detta skrivs.

1l

KLASSNÄMNDEN
Nårnnden har under äret lnte haft ånledning att trållas då ingen fråga

Ö!'RIGA RECIONER
Rapporrer om sårskilda akliviteter har ei inkornmil.
Ombuden har varlt konlåklmän i reglonerna. A1<tlvilelen anpassas lill
medlernmamas intresse.

röralrde klassreglema aktualiserats.

KAPPSEGLINGSKOMMITTfN
Kappscglingskommitt6n har undcr årct plareral och gcnomftin fucts Vigg€nscric i vilken
bl a inSick två kåppscglingar i cgen regl, Pingst- resp€kivc Kriiftköret. I sambard mcd
dcssa har kommitt6n ävcn stått fiir de sociala begivenhetema. Kappseglingskommitt€n har
ävcn medverkat i två innetriiffar samt anordnat ett lillfiillc til triiningsläger i samband

ESKADERSEGLING

genornfördes en eskader med l1 båtar till Hangö.
Ud orfattade eskadem 3 veckor (8/7--28/7) och alla vädertyper var
representerade under resans gäng. Se \,'idate rapporter i Viggenbladet.

I Stockholmsregionen

med kristihimmelfdrdshelgen.
Klassmiistare blev i år Svante Arclsson.306 La Vie, som fitrra året to8 hcm Viggenscricn. fuets segrarc i sericn blev Harald Akselsson, ll03 Costa tounan, som var klassmäståre fitna året.

I

årcts Viggenserie deltog 8 båtar som sammar agl giorde 17 stårter. Bästa debutält blev
en tjcj, Pia Lardgren, 850 Emilia, som visadc ftåmliittema på Lidingö Runr.
Dcltagandet

i

årets kappscglingsarra[gcmang hai varit klant och kappscglingskommin4n

lite bekymrad över detta, men hoppas an a.llt fler Viggenscglarc i framtidcn kommcr att
inse aa kappsegling ?ir både roli81 och

(

I
{

l,{

I

&

liirorih och cn av de billigaste sport€r man kan

ägna sig åt.

(

Harald A:son Moberg

Vår hedersmedlem Harald A:son Moberg har avlidit 90-07-24.
Hara.lds aibete ör klubben har varit av stor betydelse och har redovisats i
Viggenbladet. Hans hedersmedlemskap var mycket välförtjånt.
Viggenklubben har til Ha-rald A:son Moberg minne satt in pengar till
cåncerfonden.

Stockholm

REGION STOCKHOLM

Under verksamhetsäret har 4 lnneträffa-r och 4 utetr:iffar anordnats.
Deltagandet har varit ganska bra.
Den tiadtuonella midsornrna-rträffen drog ca 20 deltagande båtar och var
mycket trevllg. Birgit och Calle hade förberett detta och genomförde det på ett
trevligt sätt.
Eskadem Ull Hangö med 11 båtar ( 1 Vigg) har awapporterats i

Birgit Äslund

I.c""'r'

^t^rit...tti
lhristtna Jcjha4sspn

REGION VÄSTKUSTEN
Deltaaandet I Tlörn Runt ligger fortfarande på en hög nivå vilket är glädjande
Detta-trots att GustafOlofsson har slulat kappsegla
En tråff avses genornföras inom kort.

Karl Porvarl

#/tr*J.k7i

Stafiän Söderhäl)

RECION KALMAR

Akul'lteten I regionen har varit hög !'ilket bl a framgått av artiklar i bladetMed hånsyn tlll antalet båtar i regionen ligger deltagårantalet i topp inom
klubben. Förutom ett bra deltagande i Blå Jungfiun Race har 3 inne- och 3
uteträffar genornlörts. Samarbete har inletts med Vega ägare inom ornrådet.
Sb.relsen frarnJör med detta ett tack till regionombudet för en god insats och
önskår regionen lycka trll även fråmgent.
REGION VÄNERN
Ärets seglhgssäsong har vartt läng. Ingen ls satte någon 8räns för hur
Udtgt den kunde lnledas.
Av ;ltka orsaker har Vlggenserien I regionen fungerat dällgt, \"llket det
förhoDDnlnps!'is ska rädäs bot på ldr säsongen 1991. Enligt rapporter har
båt
dock'de soä kappseglat under året r'lsat åti Vtggen fortfarande är enyid
att råkna med. Biand annat belades en 0årdeplacering i li[a klassen
Torsö runt.
Fdtldsseglama har åven I åi kunnat väUa naturhamnar enllgt
VigAenka-iendern. I vilken utsträckntng detta skett vet man av naturliga
skä intet. Vid de få tillfällen dä ombudet kunnal nåirvdra har vld ett
tiUfzille en annan klubbmedlem också dykt upp. Detta resulterade i en
trevlig samvaro samt utbltande av erfarenheter och tips kryddat med lite

skepparhlstorter.

NäAo-t tntresse för ViAqeneskader hal'eJ \/isats under året
Vin-terlräffar planeras inför nästa säsong lfeb/mars). Tips och idöer
mottas tacksaml av reglonombudel
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FÖRSI.AC TILL BUDCSI

INTÄKTDR

((

MEDLEMSAVGIFIER
Ö\RIcT
SUMMA

(

4OOXIOO

40 000
10 000
50 000

UTCIFTER
VICCENBI-ADgT
MATRIKEL
TRÄFFAR
MÄSSAN

OMKOSTNADER
SUMMA

30 000
4 000

lo 000
r 000
5 000
50 000

ol

(e[a

Hilnl(t

il

1989-10-01--r990-09-30
(F-9. är lnon
parentes)

IRSREDOVISI{r,tc VERKSAHHETSÅREr

Brilta;\/Fl

BALANSR;iKNIIiC
SKULDER OCH EGEI (AP I TAT

TILLGINGAR

t74,70) Låv. skulde. (2)
3330,00 ( 460(,70)
9At6,55 < at?4,25'
2llI,50 (10555,50)
dispositionsfond 15000,00 (15000,00)
?975,?t \ 2950,21t balånseräd vinst 2179,97 ( 6qz,tL)

t49,70 I

Su6nå

15052,96 (217A4,57\

-

-i:-'J:-:-':rlJ:1_
Sunnå

_ _ _

!1?l: !1- !tl?11:9!l

15052,96 (21784,6lt

RESUTTATRÄKNINO

INIÄXIER

KOSTIIÄDER

lledlemsåvq.
Vårufö.sälin.
annonse.
Ränt8

39400,00
912?,00
1600,00

Suiha

5\1.15,54

Viesenbladet (3) ?8504,55 ( 5 0103, l5 )
Hat.ikel
5634,tO ( 4632,5O>
Träffar,/fröten (4) 4720,40 ( 4742,60'
(5)
0hkostnäde.
8758,70 ( 7lll,6o)

)
( 6I51,00)
( 400,00)
llzq,5q ( l0(1,71)
(

42800,00

Vä.uinköD

l.ets resultat

(50774,71)

Sunhå

^-/,

4986,00 ( 2507,00)
'5.t57 'Ol <+1537 '46)

-,

-\_J

--.

.-a

^--

.^,_J ---.

5ttq6,54 (50774,7t)
-t

(()

(l)

Inventerat låservä.de 26506,00
(2)

Visg€nblådet

500,00

25{0,00
880,40

5330,00

1000,00
4720,40

(3)

(5)
18999,00

KåppseslingsDriser
Porto o.h övri qt

9505,35

?a504,35

1800,00
1079,00
55t ,00
5325,10

8754,70

Sty.el5en föreslår att årets unde.skott 5(57,01 k.ono. avråknas not
balanseråd vinst son dä.efte. överföres i ny .åknins.

(

stockholn 90-11-r6
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i
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\./^-;d-'
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TEKIUSI(A KOMMITTEN MEDDELI\R
VIGGENKLUBBENS ENKÄT T 99O

slepper.
Detta har rapporterats av €tt, nindre
rntal dedloDDAr. I vis€Ä lall torde
det, vars ple6tDiDg€tr, soE släppt, i
ardra tall att bultl6rhaDden d€l1an
string.r6 och skott €rtordrar cft€r-

Tekniska Droble,n med båte!. (BDkät,frara nr z)
Ilesultat
^v
b.
d.

f.
s.
h.

i.
i.
k.
t.

Ir,

i nkomn

av enkäten a räknat i
a svar.

"l

..

Uår

hrft

e,j

20
L
40 14 3
R0s t
iårnkil l{-Visa)
^n,le
12
I
vani- ocl, rl. '{inlasrni q.r
Diil ira
11
18
Sv^i is,rn,le.vtrttenskropt)
13 I 4
Sviktande d:ick
2
lltringers Lill skott o inredninla sl älper a
923
Snri cko. i rodret
jl
BåLen I ncker l.;in siön
18 1 u
Ki s libiinkarDr I äcker
15a
I
Fnnsie r I ke r
'ic
94
1
trlirni ks l ucka l:icker
10
195
Cl app i h iäri st Dc kc n
73
2
{i ss tärsat skrav
83
1
f;i!ckvåtte.lrö1)Ie0
t5 14 5
Svåg dastbalk
!t0
io
2
aÅten rktertunq
54 10 1
Svii.ri tiptra utn 'rotorn
t02
4
Itigsl,r ab lern

23s

för.tiiikniirsåbalkar rnd€r däckct har
llöppt. Deåsa böt i sl lall plalta6
lr.t pl nytt.
f. StriDgers till åkott, o inredDing

dragniDs.

!. Sprickor i rodret.
,{ )tå q'nes våra (ha vErit) vånlist.
ndgra åIlvarliga törjder har dock ei
inrspporterat!. Avhjä1pånde &tgärder
finns rckonE€nderade i Teloi6kt Tips
nr 1: 12.
b. Båten räcker från sjön.
.7 t antal fall lör.l isser tvdl iseD.
rl
; frangår ej var läckornå finn!,
nen nan kan qissa att våttn€t trängcr
in senon hjärtstock€na hylsa €ller
qenob rittbrunens qiälvlänEar. På
K-Viggen kaD öven läckage uppatå. gc-

no! plastkölens lrallkant t or Glt€r
grundkiinniDs.

2

ilosD9nltirer:
Uan kan noter. hur rin{a antll b;itrr, soDr l i,ler nv tlåstrest. i iän-

f;,relse mad andra |åttvpe..

hlnkä1

.

svaren är dock här av
nåturl iså skäl ruhjekiiva. iln viss
hlåsbildnins r skrovet, ktn ju förekonnr. ntan ati del henäms "pest".
Beträffande be|^ndl in! ,"e Teknisl<t
Tins br 1r11. Detta tins är dock nu_
och i behov av
mern nåcot fiiriildråt
i,

D

r,f rä sch

n

i n1

.

b. nost,ande i:irnliii I (Ä-viss).
I,'cnorenet är ebl iat cDkäten nvckeL
vanlist. Llan biir dock betrahta deLett "skii,rhetcl'rl" i den
onI 14crbiLlui jr"rr f te.nrD,0er I iverqåDrcn mellrD hitt.etrs prästshrov o.h
iiirnkijlen. Det iir svirt ati un(tvikA
rostbildniDg här. iivorr o,r dan vidi,trr
de enlirt Teliniskt Tips nr 1:9 reliom!cnderåde dtqn.dcrna. l,Liiron risk ntt
\i,lcn "ro:lir
" ,'iler" svnc. c i f:ir.I i rgr.
c. Drliu{ vaDt- och st^ginf:istning^r.
Ijnd^st et t l.itål r.d lernnr. har raP, rohler' ,,v .l"1ni ,rr. rr"
I,ori.rrr
f irstn h^n,l l,or,le riillå Ii-\'i.:qtn. lhr
r:n "krlt f irel)!!,!. .tt r; rtiiirn'rD
!lär,r,cr och l]'rr re,rrLration rrir tili
t6

beskrivs i Tekniski -liDs Dr 2:14. 0l)servera iiven Tekniskt Tirs n. ::1? rn
!iic D(le "Svnqt f
'rc1.arsfiiste".
d. Svr jij qnde rv^t1,e n s |( ro It.
Ircl r,, nr .r'^rr:jrir nlr {yrk-t clhjektivt s!iirs,lril. I'robledet, {iiller
friimsl
Ä-Visg ocjr h{r uppmiirksamDnis .{flnslia
n\'l ir',n. Sp Viljcnbt, Jcr nr I larg.
t<"n"irrdr.lr.rlvcr.
(
'l:ir tnkni.rå
j:hrl.
\'rr^r
ned ilrl{^rirind,.
"v.
nirron rc'rktion
Dett^ l.dde e itill
frii,' liisekrots{:n. varf:ir,0rn kr. fiir,uod ait teDoL enet ;ir q.nslia siill!vnt. vilket ävcn l,ckriifttrs av onk;itsvaren. Tekniska koo ittL{n nvser cv
I
'r, p!. rn on sLt"r :ned br'"lirrvni,,j
.orn\
. v.r Icanlij
t r.r'trknir)rJar:iru.
i så fåll ko D.. at.t publiceras so,,
Takniskt Tits. Iän hiir dack vr., Iilnr
,iver att. viss fi;idri"g ,naIlÄn skrnv
nch kiil ;ir olr:lnkoni io.
e. -qviktande,1nck.
ar
,qv i lttånde d;ick h^..apt,ort.rrts
l? in.dlormar. vikct ä. relativt ,iånqa.
.uhtFkrr!. Vi".
lr;1,,;r
.i.n.,t"nn.'
"svikt" får anqes rcce,,tal'el. \i.!rr
,llr.rlir
nlol'lem ned s in,lertrrnfåt
,liick c dvl hrr ci riJDo11cr.tF. I:t'hJneDct lian bctriiffande I{-ViFg ber. |i nlt

i. (istbenkar läcker,
är tydligen ga'lskå Yanligt.
Sor första åtgä.d bör naD se till
ått dränerirgshålen ned tillhörsnde
ledniDAar vetkligen är öppna' så alt
bänkErnas avrinninE fun[erer, Sen dr
dee+iktist att de förs;ärkni nssribsoo sitter 13 biinklockens urder(('"r,ta, eit ter fast och är t i I I räckl i et
ålabila. Ev kab D&n aDbriDsa €llen
ffiirDyd de ljädråddö guEEitirterra pl
look.D! [ndt'rsidå.
j. Föneter liicker.
Problenet är lörhål landevi s vanligt'
ri lcielrt pl äldr€ bliar. Sod fi;raca
) Eärd kan Ean försiika injicera tätninasDssså dellan slåFet och sumilisten på läckageplatåen, soE först
bör lokslir€ras. 0u €j detta hjärper,
16.r Dsn försöka ),yta gudnilisten, ett
ganska svårt jobb, sori ev bö. överlåtas till facknan. En annan tänkbar:
lÄsning iir ai t åvlägsna befintl isa
rutor Eed quo'ni list,el och lägga nya.
Feno'!€net

utannål iec&n'le el as,

..:6eträf f ande K-vissen

k. Pörpikslucka läcker.
Y&gra larr har rapporterats, utan
nerMre b€skrirning. Jag kan gissa
stt probleE€t l.an törel igge vid överb.riaDde sjö, fanske tan luckån ndra!'
hardåre? Ev k.n pfclmirg.D pl lurhsns
Enil.rridr ltehöva lijrnyas-.
l. Glapp i hjert6tock€n,
trtt tydligen vanlist fcnolren. Jag
tro. att gleppet furtt ker lbrit Di
!tit€t] rorkultbeslag. (AIIiså Eefialldyck.t 6ellan hjir.tltocLcn och ror.kulteD.) Detta kan röJliEc! ltgärdas
grnon onbnslnind iv te€lågetb lager.
I annat fatl fall får Ear lör!öka
bit,tlg ett n]-tt, Glåpp kad även törelriggr i hjärtdockens lager. Detta
är dock troligen €j sA patagtlgt och
är desHrtod sv&rt ått Atgiirda,
d. Niss.färgat $krov.
Uan fA. arta att rapportörerra anser
att bAten 16rrorat;n lyster och/e11er
är repig, Innån tiån överviiger odnAlning bör EeD lörrton rengöring av skrov€t ?örsökå porera bAten n€d s k rubbing,
åon oftast ger ett hygAligt reEurtat.
oinl&ckeriDq är gab.ka lrvårt art ghra
sjäIv ocL dvrt ått lä[na bont, varlör
oaD tills vidare biir avråda ltån d€tts.
n. Fiirskva.ttenproble'!.
I nÅera falr för€ligeer tydligen p.oUten. Det franeår ej erten av deåaEDa,
nån kan nog gisla att v&ttnet shakar
illå. Då gäIler det att lörBöka hålta tanken reD och eft€rsträva er stor
oaeättnins pÅ vattnet,. D€L Iinns dven
tillsatsned€1 ait dos€ra vattnet ned.
o.

Svag Bastbalk.
Detta problen har rapporterats

av

14 [edleddar, nedan 13 Dedlenllar uppgen ati problenet iir &teärdat. Den

uråprungl i ga nastbalkikonstruktionen
r3.r anse s underdineDsiolerad, sp€cie 11t på Ä-ViggeD, FörBtärkniDgsåtgiirder finn8 reko'ueDderadå i tekniska tipsen nr 2:10 och 2t17, L''en
sndra forn€r av förstärkning förekorner, NysEbädndå tekniska tips är

ej helt invändningsfria och av6es
därför revide.as.
p. Båter aktertung.
Ätt Båten oftasr är &klertunq har vi
väl alla på kiinn. Icke ninst kappsegla.n&. Förhål Iandet besi,vrks av
enkäten, där näst&n va. andån iigare
l.a'dört ått han anser båt€n aktertung, Våd göra åt detta? Någon har
bysgt ofl båten, så att alrterskepp€t
förlängts och l!.tt ijkad bärighet.
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Een

,Ien så drasr,iska metoder ä. nos inte
realistiska fiir ndrnala Vigxeniigare.
Dct enda realistiska är nos att så
långt miji I isl, undwika att stuva tun{a
fiireDÅl akterutj utan lägga dessa BA
lanst fiirut !on i[ö.iligt. Xappseglarnr brukå. .iu därl, r sr uva rotorn inbe

i

båten

s, IIinstar lationen.

Ul i ns tal l at i on sprobl em
sig un^nser
ha, enl igt
{efår var..3:e Viggenäqare
enkäteu. Aven htr sakras i a1lnänhet
beskrivninq av prohleDen, Man kan
4issa att eD del har besvär med underhållet av den ursprungliga instatlatianen. t er ned iiverledninq, avbrot,t,
koxtaktfel o dyl. Andra problen kan sånmanhä
n.d att den ursprunql iga instal lationen bliwit uiijl(ad ned nya belåstninssob jekt, så att den gamla ceDtraten blir otillräcklig o.h därfijr nåsre
utnkas el ler f,,rnyas. Son har vi deL I
t
IaEla v^lldnda fenomeneL aLt loddnissDö.iligt oftast srlinas och att
br tte rikapac i te ten är besrnnsad. Tekniska kouDidtdn avser Åt,erko na till
dessa spörsmål vid et,t. senare till-

fä11e,

q. Svå!t tipr)a upt rotorn.
Dclta viilkända lrroblern hnr rapporternts från mer ;iD häLtten åv de svarande. '"laD vill ju i allniinhet ha Botorn hängande tå akterspc {eln helir
segl ingssäsonsen oclr slipt,tr hesvä.ct
att siuva Dn(lan den vid scslins.
Vidare vil l nan j,r un(lvil<a ct.t den
h;iDger i vattnet. n;ir den e j nvtt jas.
Det rrer
brosseffakt vid seslin!
och kan ! ,vriql ]c'la till}cv;ix,rint
lo. om den st;ind'itt hnnTc. i vattnct..
'n
!iirhil låndel, saDmanhän!or bl a ned
Viqqens qanskå höqä akiersle,tel. son
siir att även moiorer n'ed s k tång
rigs,rnde. anv,indni ns n,iste ligga
s,i diupt, ått de ej når hiilre än åkterskeppets ijvre hori s onial pl an. Ann^rF råka nan rrt fijr ait Drotellern
under rnotorgåns k.rn lroåni i tufteD
i valll,lala.Dr. och detta Drlr noq ei notorn
brr av, rlån r0åste siredes ha eti ,notorfäsle, sonr ,ni'iligsijr att motorD
kan -"nnkas rest) hii,ias vid drift, och
st.illest.iind. Månqa A-Viqgar har tträrr
orsinalutrustat s med olänplie typ
aw noto.fäste,
r, niggn.orrlo,i.
Ilir,Jprol)lc raftrDrlcrrs i ett tiotal
cDk;it,svår, I'robl c ens art har e j (les.r nl rrn ,"r'r-r,t,rrnr ,,r
lrricr.tr.
sv:irr ätt riira. Man ka,r Cock qissa
att probletnen hcra I'e.or r:i äldre
l'l'r{r! I r"lrtrir'! 4cl, ',l'lcrs\rir l,.l:an.ns6I'9l.1Jn'
Dd.k k.n ,nfn I(^nsl,t.ra åt,t deD t.ekqr"!i ,rr!..,rlin::"n
n:ijt'4. rir':ri,lin
I i{q:ir rtt {ler ursprungl iAr riggkonst.rukt inn,:n k.r f;.biittraF.
!;rertel:
snn hh rcv, rktersta.rstr;i.l{are.
ned.iirl,r''lr'reI
eic.
'lr,r'Inj, f.'ll till

l8

TJ@dTMtrEVälkomna flll Brygghuset sal 34,
NorrtutlsAatan 12 nåra Odenplan,

5/2 klockan l9OO.
Vl tånker prata om vad \,i tJejer kan
göra
dörå lör
för att ha det trevltgt
trevliol och skönt
skön
flsdagen äen
på sjön.

Alla har vi erfaienheter av sådant som
år bra och sådant som äi dåligt, så låt

{

lela med oss Ull va-randra.

Exempel på diskusslonsåmnen:
- barn ombord
' väder, \,'indar, na!'igering
- stuvning
- rnat ombord
- eskadersegling
- och så ltte flärd.
För dtg som år oerfaren år detta ett
bra ttllf2i.lle att lä,ra dlg llte mer.

Seglartjejer, VALKOMNA

!

Rtlrg och ånmä dlg senast 1 februari

1991 Ull
Marianne
Vtgg 6360

eller

'Iel: 08/7493729

Margaretha

vtgg

7OO2

0762 /

rr

65A

KORSORD

Tekniska l<onDittdn fr.infiir ett, t,ick
till allc Je liis.rc, snm I'eroiidiL sir
on att hesvara enkäten. Vi tackar speciellt de, son lnnnat koNFletter.nde
trDFl

vsni nrå

r och mDliverin{ar till

svårpn. '{åtFria lel koamer ål I l,li
till stor nytta i planerinqen av det
fnrisattå arhelet likson, ävFn tiir
s tvre I sc ns årbete ned rtfornningen
av klubbens verksanhet, Flcra av enkntsvare

n innehåller sfeciella s\.n-

'.unqrnr och fr6,ror krrnc viqqa qp.rqnål , Dessa kommer att behindlas succesivt av konnittdn. I visså fall lian
komi i t.d n beh:iva konpletterande upf-

qifter frin de EeLllem,ar, soB ratporteråt probleD. Detta s:itler t ex:
h. Båten läcker fr:in si in
k. ['ij.pi ks t uckan läcker
D, Fär s kva t, te nprob I e,r
.. IligtproblerD
s . El instal Iåtionen
Säkorl igen finns ndn:å yttert isare
svnpurkie r utöver ovanltående koEEen_

tårer till enkätsvrreN. Å11r, io:r lrrr
si'lr'r;, --\'D,,,,Dlit. r iir. v:illioDna att
fra'nfiirä desså titl tekniska koDnittdn el ler i tidniDgen,
In terdar Lindgren

Skicka in din lösnlng senas t 18/1-9t.
Viggenpriser tiil vinnar na. Rätt.lösnin€l i vB t-2/91
19

NYAMEDLEMMAR

SALU
K-VIGC nr 109 i968

6 hk Evinr ude. spinnåker,
s t or nfock, fock. genua, stor
segel, nya fellinor.
ny korspas
loga, bon täl t , ny sprayhood
bonkapefl. Sä I jes nect elter
utan vagn. Pris 30 000 :( 33 000r ned vasn)
Tol. 0{80 2lr 83
N.ihirii nE & Äse Xnutsson
SEGEL SÄI-JES

88 Lars tsjur Lid
89 Bo Einar sson
94 Peter crahn

l3

Ande r

A-lber

s Larsson
t Lindholn

HjAflligt völko@o

ti

Odensbacken

Stigen

Nyhannsläge
Stenhamra
Sotna

Viqsenklubben!

PPESS - STOPP

l8ll Viscenbtader nt 1-Z/gt

Genua och fock t-ill

Älbin
Viaaen säIjes pga byte tiI.L
Tel:031-196417
arb. 031 815590
Mikael l{ahlEren

$,kA
rÄFS.

Helt ny fock, Jibb L l0 *"
l,l;" lo
sä1i es psa felleverans.
2200 kt .
ÄXlå

TeI.036/150292

"df

*F

KÖPEs

Genua 1 och lät tvindsgenuå

A-vigg -73,

l'el . 036/150292
Lars Arn6

Årsnötet f åstställde nedlensåvgiften för 1991 t,r,t ,,O n..
Iltt inbetalningskort nedföljer
deLta numDer av Viggenbladet.

w
xöp xruaaet.ts uepop
Förmårlig lii.saiking:
Ring Bo Johansson, 08 - l1 56

NSE RA

I V I GGE N B LAD Ef

Hel sida 4{n:Halv sida
l/4 sida
ontakta redaktionen!

200:150:-

*tx
nn+o*

Medlemmar annonserar gratis under rubriletna pA denna sida!

l5

Klubbröja rtjd eller vil
"Sjung med Viggentlubben"

90:70:-

Tekniska Tips - komplett
Tekniska Tips - ensuka

1m:-

Klubbvimpel

'70:-

Hardbok Karlsloonaviggen
Handbok Albinviggen
K]ubbnål
Broderatjackmtuke
Viggenritningår per styck

50:-

KlubMekåler SE

AN NO

ll0 kr

''';ftr'

ObetydL t gt använt storsegel,

köpes till

Medlemsavglft:

50:'
30:25i-

(

GLA-ltl

Strykmärken
Klassregler

8:-

8!

Enklast iir det om Du sätler in beloppel ldr
önskade varor på klubbens posrgiro

40 73 05 - 2 och anger namn, ad-ress och Mtnummer sant vilka varor Du vill h4 Frakv
ingår i priset!

