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Medlemsavgift för 1990 100:-

f, 117 40 Stockholn
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO: 40 ?3 05-2
Adress: c/o Bresky, Reimersholmsgatan 23 4

VilGGENKLUBBEN
(
V i g g e nkl ubb e ns funkt i onär

er

STYRELSE:
Ordförande: Lars Berg, Mölndalsbacken 3?, 124 30 Bandhagen
Vice ordf.: Birgit Åslund, Tumultgriind 63, 162 46 Viiltingby
Kassft: Freddy Ceuken, Strarnaljvägen 36, 161 50 Bromma
Seketerare: Ame Bresky, Reimersholmsgatan 23 4 tr, 11? 40 StocklDlm
Materialförv.: Christina Johansson, Flottbmvägen 23, 112 64 Stockholm
kdamor Kad Porvari, Radarvägen 27, 183 61 Täby
kdamot: Mats Sylvdn, S:t Eriksgatan 28 nb, 112 39 Stockholrn
l€damot: Staffan Söderhiill, Nontullsga n 20, 1 13 45 Stockholm

08-749 3'7 29

08-898588
08-26 48 52
08-84 77 48
08-56 14 08
08-756 46 21
08-53 30 91
08-33 32 92

KONTAKTPERSONER:
Regionema: Birgit Åslund
Förs?ikringsfrågor Mats Sylv€n
Eskaderplanering: Carl-Olov Carlsson, Kad Poflari, Birgit Åslund

FRAX BRYGGAN

KLASSNÄMND:
Sammankallande: Lars Berg, Mölndalsbacken 3?, 124 30 Bandhagen

08-149 37 29

l€damölei Bo Göransson. Ingemar HolmsEöm, Staffan Söderhiill, Gunnar Tidner
KAPPSEGLINGSKoMMI'I'I6:
Sammankallande: Bo Göransson, Smedvägen 61, 146 00 Tulinge
l€damöter: Ingrid Abrahamsson, Svante Axelsson, Magnus Custafsson

08-77831 25

TEKNISK KOMMITTE:
Sammankallande: Ingemar Lindgren, Klövjevägen

1

3, 1 83 38 Täby

08-758 31 99

Motor & elteknik
l€damöler: Harald Akselsson Segel& rigg
0760 - 802 98
Göran Lilja
Skov, ftjnöjning & pallning
08 - 85 15 33
Staffan Lindahl Ritningar & Tekniska Tips
0758 - 36872
Sverker Axelson Elekfonik, inredning, ritningar & Tekn. Tips 0152 -153 36

Cad-Olov Carlsson, Tumultgränd 63, 162 46 V:illingby
veijo Lilja, Skvadronsbacken 56, 172 47 Sundbyberg

08-89 85 88
08-733 t6 64
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et alla en god
lortsäftning på dat nya årct och decenniet.

Redaktionen önskar a.lla viggar
ett €iott segilingisår 1990 !

Klubbdn h lått ott julkott ftån lllatgercta
Btoh,il i ilkel hon tackat lih ett klubbon he.Iat
Per Brchätk minna, Ho; hsmhåttor äyen att
VlEEen läE! Pet yarmt orn Aäftet och ö,'Bkat a a
klubbens medten met ett Gott Nttt År.
Den ankäl som atu nnnet i detta nummat av
bladet yt| JaE ya*ligen att du svaat pä. Om vl
låt mänga 3vat komdq den att bli ett vädetullt
un.le ag löt yått vi.la.6 atbdte säväI inom

Börja 1990 med att göra en
insats för Viggenkl ubben:
skaffa en annons till Vlggen
bladet ! Annonspriserna flnn6
på sista sidan.

fekniske komminön som

i stlElsen.

F& att .tu inte ska Elömma bott att svata så lyll

i

.ten dirckt nu och skicka in den!! Passa pä
k - sa,'lti.ligl,

aft

Seclad år d6t snaft atax föt våttuslningen och
p$slet med våtz käa båtar.
Sköt om ER och

ANSVARIG UTGIVARE:
Veijo Lilja

OHOJ

fi att börje ned vill jaE ihska

betala maclLmsavgiften - aOO

REDAKTION:

SKEPP

Ea

Wggar!

Med Viggenhälsningat

Vi har startat en ny spalt, sottr
hetor S6gIa Viggen. Nu hoppas
vi på nånga bldrag: hur seglår
nan bäst. effektivast, säkrast,
bekvänast osv. Det kan också
vara tips on olika s.Iags
ar rangi€nang: i båten' spåItbredd
80 DD.
Ni kan skicka
antingen negativ oI ler färdiga
bilder. VtIL ni ha deD, titlbaka,
skicka gärna ett kuvert Bed
ne[n och adress r ett frinärke'
Äpropå bilder-

Vis:gen l3 7l

REGIONALT
1990-01-04

VIGGENSEBIEN 1990

Gävle
Jan Westerberg

Töregatan 5, 802 38 cävje
026 - t9 5'7 5'7

Reservera redan nu följande dagar
der för årets kappseglingar

Litdåg

Lttrdag 1l

Skånegatan 14, 295 00 Bromölta
0456 - 2'73 69

augusti

li

Kr:iftkölet (plats anges

senare)
Lörd/söndag l8- 19 aug. Getfotsregattany'KM
Iiirdag 1
Libefius Race
Segelbåtens dag
Söndag 2 sept.
KaktuskanMn (endast

sept.

I

Mem information kolrvner i niista Viggenblad.

Peter Winberg

Vårvägen 15,385 03 Södermyra
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MARS

l"

tjejer)

Kalmar

vÅReru 1990

ri

Lidingö Runt
Pingstköret Jungftusk?tsfladen

12 maj

Söndag 3 juni

Hanöbukten
Irif Johansson

",Z]-gsffiHffå='RP=F-

i din kalen-

Kapps e g linE s ko nlnitt ö n

27

MARS
TISDAG

I

BÄTMÄSSAN, Klubben dettar med
skårmutställning i E-hallen
TEKNTSK TRÄFF, Vårrusrning m m, kt
i BBYGGHUSET - RUM 34. Middag på
Enkehusel 1800.

19OO

0486 - 212 43
I

Siljan
OUe

SILJANSERIEN

Modin

0250 - 131 98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Från Siljans horiso hal influtit en knippa
resultat fiån 1989 å$ flitiga kappseglande.
Man seglar fiiretriidesvis LYS och deltagande
viggar har (som vanligt) placeBt sig bla, Region Siljan har sin egen viggense.ie. Resultatet
av denna fiiljer hif. Observera speciellt hur
dess metod för poängberäkning tar hiinsyn till
ett flitigt deltagande!

Glaad
t2a2

Vänern

KicK

1l

Kjell Nyl6n

2.

BedlForsström

23
(5,
24

Lidköping

0510 - 143 10

Västkusten
GustafOlofsson
Hagåke$gatan 28 D, 431 41 Mötndat
031 -27 57 24

664
3. Olle Modin

0,2,3,1,2,1, t)
3,2, 5,

1,

5,2\

I

I

=

15
2-4

(l

?

MAJ

JUNI

LIDINGÖ RUNT

UTETRÄFF

vtD STADSHUSET

-

Riggning och

segling
PTNGSTTRÄFF med PTNGSTKÖRET på

JUNGFRUSKARSFLADEN

22-24

JUNI

MIDSoMMAHTRÄFF

I

I KOMMANDE VIGGENBLAD
FÖR DETALJER !

TITTA

('
I
I

- t6 0913

19oo

LöRDAG

I

Oresund
Erik Palsund
Alggatan 24 8,216 13 Malmö

kI

I

(5,5,5,2,3,3,3)

Po?ingsiffta 5 får den båt som inte startat
antalet båtar i seden +1 .

'12 MAJ

TISDAG

(5, 1, 1, 5, 5, 2, 5)
1139
4. Hans Forcstsöm 26

834

ESKADER- ocH KAPPSEGLINGSTRÄFF
i BRYGGHUSET - RUM 34. Middag på

Enkehusel 1800

I

1.

MO

APFIL

ONSDAG

Moråkersvägen 19, 792 00 Mora

G?irdesvägen 5, 531 57

25
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Eskaderkomitten har haft en första

igen soD ett av kIåssförbunclen
I S tockhohs Seglår förbunds
lnonter pä båtDässan
"ÅlI t för s Jön".

Elsö r F[uÄD (

Mässan äger rutr 3 - ll rars i

alternativ.

3 vector]

Vi täntte Btarta alen 8/ och vara
tillbaka 28r.
Sanling prelininärt I Sjäfbottna 8r.

Dåirefter går vi norrut under nåndagen
för att segla över tj.Il Åland på tiE-

l0Z. Vi Eeglar via Kökar,
Jurtrb och efter en vecka tiör vi. vara
frarrE vid Finlands riviera, I llangö
tar vi ett par liggedagar. löjlighet
finns att åkå in till Helsinqfo(sÅterresan bjuder på ett antal alternativ 6om vl får bestfufta senare. vi
beriil$ar at! vara tillbala vid söderarn
dägen den

den 28n .

|
vsjö, Stockholn. S€slarnontern är återig€n kry[pt och
fl/ttad.
I är hittar Du oss
längst in i E-haI-16n. För ått
Iocka folk her dock Seglårförbundet ordnat on bassäng n€d
nåtten 22 x t0 reLer. Där ko[rer,
rlatchråcing ned Dicro-l20r att I
köras. Kändå personer koBn€r
lnbjudas till detta,
ÄI

vet

vi

åidnr

skall starta. A.l.ternativt

(

2 veclor).

inte när
L,/1

t

den
8,.1 tL5,/1.

E€t beror på deltagarna.
Sanling vid TräsktFstorö. via iingsö,

t'

någon i eskaderkofidnitten.
vi år också tacksardna för prelitninäla
anr0älningar 6å snart son !öjligt. Helst

föte L7/4 -90.

ej att boka viggenträffen den 2514
då vi berättar om s@narens eskadrar.
Rinq eller skriv till eskaderkomitten
cIön

on Du har id€er on planeringen av
eskadrarna.

Birgit Åslund, nmrltgr:ind

63,

152 46 \.rdrli,ngby, Tfn 08-898588.

Kari Porvari,
L83 61 r:iby,
6

Radarvågen 27,7tr,
08-7564521.
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Sjöhistoriska museet
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anslutning till den INTERNATIONELLA
KVINNODACEN den 8 mars visrr vi filmen (
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sÄcER ATT KVrNNOR OMBORD BETYDER
OTUR''
Enligt gammal sägen innebär kvinnlig närvaro
ombord på båt otur, men fu dct verkligen så?
Filmen från 1952 handlar om flickoma ombord
påGladan och Falken. Filmen är ca 40 min lång.
Lördag 3.3 kl 14.00 & Söndag 4.3 kl 14.00
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via StHeram. Dålefter siiderut tiIL
finå platser soD Lygnå, Fredlarna,
Naasa, Björk6kår n fl. diir eskadem
avsLutas efter två vecko!.
hör av Er
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DE

tEl

,r"r-*ffi

rlDlciltrlE

cft &t

Från tfåssarö seglar vi till Arholnå
och vidare ö6terut till HtulElskären

Har Ni arxCra förslag på eskadrar så

I

4

reddy

Iivråddningsst.tion ) genon Viiddö
kanal och cligslehaml ti11 öregrund,
dåir vl vänder och 9år s&eröver till
li'iis6arö ( scoutemaa ö) red liggedag.

BESÄTaMNGSMEDLEIffIARNÄg ÅI,DER

2
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hälsa på i vår nonter.

Fejan(

Dessa seglingsrutter

ERFARENHETERAV VIGGEN
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När Du hår vägarna förbi så
F

sf,(ErFurs IGRÄ sxiiRc&lD

Tctdltr tom$tttar

Viggenklubben flnns i är åt€r

träff diir vi skigsat Iå tiinkbara
eskadlar i Eomar.
litills ha! vi ko{qlit frae till två

Denna eskader

VIGICENKLI'BBEN
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har en s.k. sEompinne på rorkutten
kan ett enkel! rodellås oldnas. rrä en
tanP, gälna spunnen .8-14 m grov,
netlån rorkulL och störnpinne, !ås fasl
stolnpinnen not rorkulten ned t,ex en tor!
påckren sön ju har elt spånne. Tanpen ska
förstås befinna siq nellan packremen och
atolmpinnens ledade del. Knopå fas!
tanpens båqqe åndar i lelingen t.ex i de
akira förtöjningsknåpen . spånn rampen.
Jm man

Jusrerå roderlåsets friktion genon att
skjula packremen förut/aktelut långs
rorkulten son vanliqtwis å! tjockare

Fö! alt enkeh kunna !a ne! focken rigga!
en s.k nedhålare son består av
en 5m lina. linan löpe! genom etL block
son å! fäs! i halsholnbeslaget, Linans
ena ände kropas fasr i seqlels fatlhorn
nedån den andrå dras til]
sitLbluoren,
linån bör också 1öpa qenon någla snå
schacklar son fåsrs metfan segtets
pislolhaka! och fölstagel. Sedan fatlet
lossats får nan snabbt ned Eegtet qenon
i, -!t dra i nednaLåren.
Eocken kån hdlas och hissds !-ån s, t
brunnen uran alr falle! är pemanent neddrage!. Älft som k!åvs år alr man har en
nas! ned invåndiqa få1l och se! till alt
fockfalLel nynna! åkerut vid nastfoten.
vid halning nåste nan förbereda genon at!
,' I ossa fatlet från
på knap i
\ - "srknapeL och betaqoå deE
sirLbrunnån robs enoast Lötenden, oår rd,
kan ej genuan hanteras på dettå så!r)
vid hissninq beIäqqer man också
plovisolskt i siltbrunnen. vid 1åmptigt
cillfål]e
lossar nan faltåndan från sirt,
blunnen, ra! den ned sig fran titl
nåslen, spänner med fattrinschen och
belåqoer på vdnl_ql saLL. Desså nanov,a!
hår rdn dnvåndnirg tor or mo,orn a! i
olaq och nan ska qå f!ån etler !iI1 lånd.
Hår har nån också god hjäIp åv roderlåsel.
nan tiLl

Vinn pris.. - svara pä
ENKAT 7990
Som ltumgått tidigarc ät det viktigt att

atta Viggenägate vetkligen lyllet i

enkäten etlet lörmåga och skickar in
den till Tekniska kommitten'
F& att uppmuntta till detta lite exta
komtnet vi att dela ut Piset ifom av

klubbens varct, dels

ti de 70

fötst

insänita svarcn och dels utlottning av 20
p set bland öwiga svannde.
Tävlingen gä et vän medlemmat 7990,
du hat väl betalt!

,

vigg

1A24

Hej !
Jag heter Chr i s tina Johansson,
är 25 * och nybliven styrelse
nedlen i Viggeoklubben. Jag hår
de senaste tre och ett halvt
åren pluggat på
Handelshögskolan, varför jag
inte har haft tict att ägna så
nycket tid son jag har velåt åt
sådant son är rolist. Nu ska
bti bättring På
atet iallafall
den fronten!
Just nu jobbar jas på Posten
son pos tkassörska, nen jag
håt ler på och söker nytt jobb.
När jas inte jobbar brukar jaei
tillbringa de flesla helg:erna
ute på nitt och nin sanbos
sonDa r s täl.Ie ute i skärcården,
där vi har ett litet hus son vi
håller pä och bygger til1, så
nycket ticl gär åt tiIl att
pyss la rned det.
På sonrarnå brukar vi ändå ta

oss ticl att vara ute i vår
toppenfina v igg, åtninstone en
eller ett par veckor. Nu när
jag har fått ner fritid konDer
jag a l t ha t id ät t vara mecl på
fler av viggenklubbens aktiviter,
så vi konEer noe att ses en he]
del on ni också konner.
Ha deL sä bra, och deppa inte

ihop över vintern. Våren och
seglingssäsongen väntar bakon

kröken

!

Christina

#*P#

A UTOP I LOT. ER FA R EN H ET E R

I december 19BB köpte jag en
jättevlgg inkluslve en autopilot Autohelm 1o00. Efterson
vi i somras var över till Äland
har vi haft tillfälle
att prova
den både utom- och inomskå.rs.

Den har fungerat utmärkt och
håIler kuxsen betydligt bättre
än vad man kan göra för hand.

Jag vet inte, men tro! att
nypriset på en sådan ligger på
omkrlng 3 5OO: -.
För att beskriva den mycket
kortfattat tekniskt så består
den av ett hus, en rörl-ig
stång, elmotor och kompass.
Huset fästs i en fast punkt på
båten (toften). Stången fästs i
lorkulten. önskad kurs välj s
genom att vrida kompassen. Vid
kursawikelse går efmotoln ett
litet tag åt ena eller andra
håIlet och skjuter alärmed
stången ut el1er in. Når rått
kurs lnnehas står motorn still
och strönförbrukningen är då

ett medel.vårde tror jag att
man hamnar på onkring 4Ot
intermlttens och att motorn då
drar c:a L amp. Detta skulte då
betyda strömförbrukningen blir
0, 4 amperettmnar/timme(
9Dkring
d v s i genonsnitt O,4 anpere.
En av de stora fördelarna jag
sett i att använda autopiloten
har varlt att man får bättre
tid över för navigationSom

(
Thomas Hedr6n

i Jåttevlggen Chakina

Kap ViggenLlubbens varor
sröo ulr

KLUBB
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Att svara på hur nycket ström
den är lnte alldefes lått ty
det beror på flera faktorer.
Jag har nått upp att motoln tar
1,6 ampere när den är naximalt
belastad och O,6 anp når den
går i tomgång. Så det beroi
alltså dels på hur hårt trycket
på rorkulten är och defs på hur
ofta motorn får jobba. Ju mera
sjö och vind ju oftare går
motorn. I mycket grov sjö har
jag upplevt att notorn går upp
till c:a 703 medan notorgång i
Iugnt vatten gör att den
behöver jobba endast 5t efler
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tter nlo pa' sts/c .tidatz,

TILL SALU

AN N O NS E RA I VI GGENBLAD Ef

blev ett telefonnummer fel i ftina VBföljer annonsen ifiåga på nyn:

Hel sida 400:.
Halv sida 200t
1/4 sida

Albir"Vigg 845,

1975, i gon skick. Wallas-

v?tmare, Evinrude 7,5 hkr 1983, $nabbrev, 4
segel, jolle, ankare m.m,
med motor 37.500r, utan motor

150!

Kontaktd redahionen!
Medlemmar annonserar gntis under rubrikerna på denna sida!

35.500:, mycket lite anv?ind + skot +
inkl. tillbehör

4.900r
Storsegel 1975, inga revor, gubbseglat

MEDLEMSAVGIFTEN
Årsmörer fas15t?illde medlemsavgiften för
100:-. Elt inberalnirgskon medföljer dert

1.100:: 0155 - 509 54

till

nummerav Viggenbladet.

NYA MEDLEMMAF

123 cöran

Swedin

592 Klaus Gielow
935 Ulf Malm

PRESS Bromma
Sk:irholmen
- Enköping

SörenRapp Täby
Tenstedt Roserst€rg
Vi Onglis
Uppsala
BeritEhn
Sollentuna
Gustavsson Våisreds
Foruberg Uppsala
Kask
Kaimar
{16 Tonas cidluncl Donsjö
440 Hans Oh_lsson Linköping
510 Hans Thyselius örobro
1064
1118 Urban
1145
e
1199
1203 Jan
1310 Erik
1342 Tommy

886 Boris Henriksen Boltnäs
| ö lko mna
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Viggeobladet nr 3/90

KOP KLUBBENS UAROR
Förmånlig förs?ikring:
Ring Bo Johansson,0S - 11 56
Klubbtröja röd eller vir
"Sjung med Viggenklubben "
Tekniska Tips - komptett
Tekniska Tips - ensråka

75t50:-

Klubbvimpel

60:-

Handbok Karlskronaviggen
Handbok Albinviggen

45i

AI,E} IN_VTGG
A.3 7
1975,i gott skick,
Suzuki 85 6hk, värnare,
Porta Potti, eI.logg,
kon. rådio n.n.
TeI.0760 14 214
Pär Sandbe rg

80t
4.-
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K]ubbnä
Broderat jackmiirke

TILL SALU

15

Viggenritningar per styck
Klubbdekaler SE-GLA-UT
Strykm:irken
Klassregler

20i
15:-

5t

Enklast ?ir det om Du sätter in beloppet för
önskade varor på klubbens postgiro
40 73 05 - 2 och anget namn, adress och båF
nummer samt vilka varor Du vill ha, Fra.kv

ingtu i pdset!
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