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SKEPP

Föfia nummrct ay bladet Uey något föEenat i
tryckdriel yart& i.len bley knaw fth att UIa i
enkätqr. Om Du tnle dort det så yorc vi glla.ta
ofi Du gorde ttet snarast.
värcn st nu bakom hömet och.t.l dax atl
ftifiere.la sjösänninEen. vi i klubben hiiilpet iu
vaan.tn så om D! hat nåENa prcblern sä häga.
Du ken yände Dig tilJ fokniska kommittEn,

Det börjår bIi daeis att arbeta
med bålen, För att h.iälpa nya
medlenner med vårarbetel tog vi
mecl en artikel
on detta änne,
Det finns ett alldeles utnärkt
tillfäI1e
att skaffa rnor info
på tekniskÄ konn-itt6ns träf f
tisclagen 27l3 I BryCighuset.

Om Du

2

hat

klubbens

Llcka

näElon annan ktubbmeallem.
tilltätle ken Du ocksä va@ me.t pä

tåflat

till

och få tips.

med sjösältninEen och prcmiär

soglingpn!

Vl hoppas på
rut

t on i

08-89 85 88
08-733 16 64

e,

frn saEelsommat med uäflat

,analot och trcvliEa eska.hat. Eskadar

bätcrc och

sätt ett lära sig s.gla sln vigg

elt ttälfa trcyllEla mddlemmaf.

Sköt om ER och En Ylggdt!
Vlgglenhi lsnlngat

Med
ANSVARIG UTGTVARE:
Veijo Lilja

e er

rcEionombu.ten

seglnE all bn

REDAKTION:

OHOJ

FRA]I BRYGCA]I

Lasse

!

M I TT F'OI- I GASTE
!
VIGGEN_MINNE
Så ]yder rubriken I en tävlinei
som redektionen utlyser i hopp
om at få jnånge trevlleia bidrag
att publicera. Redakt ionen
belönar det bäs ta blclraciet,
GIön inte SEGLÄ VIGGEN-spalten !
Vigg

13 71

REGIONALT
Tldagen 27 mars kl 79OO
Träff om uårt1.tsf'fina

Gövle
Jan Westerberg

Töregatan 5, 802 38 Cävle
026

- t9

VÄNERNS UIGGEN.

5'7 5'7

Det blev inte mycket lill

Skånegatan 14, 295 00 Bromölta
0456 - 213 69

- svajigt skrov
- värmare
- plastarbeten
- bränsle för matlagning, värme och

blir allt starkare. Liksom q]ädjen
alt träffa andra Viggen-seqlare.
na

årets Vigqen-kalender 6kar lrröjIiq,
heternå att lräffa klubbkamrater samlidigt som du får ett resmå], som kanske också innebår en ny favoritplats
bland sjijns alla holmar och ijar. Här
Med

- mäning

Kalmar

kommer

Vårvägen 15,385 03 Södermyra
0486 - 2r2 43

0250

lite
kunskaper och för Dig som redan kan
N Mora

- 131 98

allt att dela med Dig av

Dina

kunskaper.

Välkommna!

2117 l,loviken mellan Kalvöarna, Nd o0r

S:t Anna

Torsö.

- 15

Gå

in norrifrån och vä]j

bryqqan på västra sidan.

Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013

lIl8

Stenstaka på Lurö. Gå våster om
Slenskär stånq och fö]j prickningen till bryggan nordväst om

Bössholmen.

I

Det är ett bra sätt att få

Olle Modin
Modkersvägen 19, 792

28 7 5L HåholnP'l i lkens ski'q4 l.
Besöker du först Låckö-utsLällningen viker dlr norrut efter l4ista Jdde och går genol cirr an i
vassen. Nordöstra delen av ön
har fina ti11äggninqsmöjliqheler.
4/8 Sunnanå på dalslandssidan. Ell
måste med tanke på Sr]nnanå l4arknad, som börjar på lörmiddaqen.

listan:

qjort f6r. alla Viqgen i Värmland.
22/6 LiIjedal. Traditionellt nridsommarfirande. Försök också att la
en litt på qlasmuseet
a0'6 LL,rö Bössharn. \orra sida1, söder om djupsiffra 4 (viken),
7/7 Björkö i Tössebäcks Skärgård. Du
'Iäqqer ti]] på sijdra sidan av
ytterslå västspetsen.
l4 i Ärans rann, i qaLLeL vrd långörs
iistra sida.

- ensarnseghng
Du får naturligtvis också tillfälle att
fråga om det Du önskar.

Siljan

.

1516 V sätersholmen utanför karlstad,
Br)qqan arLLpå norra srdan. 5or

belysning

Peter Winberg

den

att sjösätta iqen. Länstan ut på de
blå vidderna och de kära, gamla ställe-

Brygghuset.

Tekniska kommitten informerar om:

vinter

hår qången heller och de allt ]ängre
dagarna, vårblomslren och den första
grönskån pekar på ått snart är det lid

Vi träffas på Brygghuset på Norrtullsgatan niira Odenplan. Vi som vill åta
en bit innan triiffas på Enkehuset som
ligger på samma gata snett emot

Hanöbukten
kif Johansson

KALENDER-.

yÄNER

Kjell

0510

(

- 143 l0

Vöstkusten
CustafOlofsson
Hagåkersgatan 28 D,431

o3l

2't

5'7

4l Mölndal

24

Oresund
Erik Palsund
Ätggatan 24 B, 216 13 Malmö
040 -

t6 09'73

Vinterförverlng

å1te rna t iv 1.

Nyl6n

RegionombLrd Vänern

Vänern
Gltdesvägen 5, 531 5? Lidköping

ESKADEB

Hör av dig lill miq, om du är intresserdd a\, e1 Värern-Bskader, så ska vi
Tdrsölå sy ihop irLressena tör der.

13 31

Kjell Nyl6n

.

Seqlinq ä! en hård sport!

KAPPSEGLINGSKOMMITTf N

RAPPORTDRAR

Det iir inte öve(alt ma.n ä så Ioia
n:ir det gäller kappsegl ingsalciviieter

som i Stockholrnsregionen - i Ka.lmar kan man bänre - och i Cöreborg
- men biist i förhållande rill antalet
tilg?ingliga Viggar är man utan tvekan i Siljan. Och dä var det en ,Jej
som tog hem den lokala

Viggenserien 1989.

$attis Kicki cl4d

I Siljan tävlar

man mest i LYStävlingar mot andra båtar men även i
denna konkurrens hävdar sig Viggen
bra , cller vad sägs om ftiljande t ex

Kicki Glad 3:a av 22 i Rä$viksregattan

Bertil Forssttöm 3:a av 23

i

Sollerö

Hafs

Kicki Clad l:a av 10 i Rärviks KM
Nu får vi hoppas att analra kvinnliga
rorsmäin blh insDircrade av Ificki's
framgångar. Noåra atr bl a Tieiseg-

lingen Kalduskannan ingfu

i

i

fuers

Stockholmsregionen.

Ni som kappseglat i rcgionemo!
Om ni anmäer ela seglilgar

i blader
och dair även meddelar resultatet i
någorlunda god rid, så skall vi i kappseglingskommitt6n se till att ni blir
ihågkommna niir vi köper in priser till
Viggendagen.
Annars :ir årets fölsta begivenher
Lidingö runt som gå! lördagen den 12
maj. Klass Viggen brukar få srana sisr
i fiilte.t så låt hrc skriimma dej av der
stora antalet startande. Anrnåilan skall
vara inne senast 2? april. AnmZilringsblarken frnns i de flesra båtrillbehörsbutiker eller kan rekvireras från Ove
Hedberg 08t66 23 77. Der l?ir bli fest
på kviillen också. Klubbens kontaktman iir Magnus Gustafssofl 08/87 97

Bos.e G

sodkry
4,lLg?"w'"-

Tidigare ha! kappseglingskommitten admirisfferat en någorlunda
fungcEnde Gastba.nk för fömedling av besättningsmedlemmar i
samband med kappseglingar ingående i Viggenserien. I år ha.r vi
tiinh utvidga verksamheten till att omfatta även an&a seglingstillfillen utan begr?insningar vare sig i tid, rum eller aindamål

,

I

Fyra spikar bland Viggama på 7
starter ?t inte illa.

Viggenserie

Första Stora Gastbanken

Sluta segla ned kryupta

Alltså!

l'

1

Bchöver Du gastar, alternativt vill Du gasta på:
Kappsegling
Segling tiu Viggentriiffar
Veckoslutssegling
Semestersegling
Kv?illssegling
Triiningssegling med eller utan spirnaker
mm mm

lit!

Ilur en gamal stor blev son ny,
nömn

Anmiil Dig på talodgen nedan (om Du inte vill klippa sönder
tidningen så gör Dej en egen talong) och siind in den till

Vårt gaola storsegel stod lnte bra.
Buken vaD så stor, så stor. och den
börJade audeles vld Basten. Det blev
fladder sÄ snart vl glck på kryss,
Hård skotnlng hJålpte tnte,

Försto Stora Gastbanken
c/o Bo Göransson
Smedvägen 61
146 OO TULLINGE

Skulle rdan behöva köpa ny stor? ElLer
skulle nan be en seaeloakare skära oo
seAlet? Va! det DöJli.at? Skutle det

IagNl
behöver gasvat

^ vill gasta
^Seglingstilliille:................

löna sta?

Jag låEnade ln "elårdet" tlll se6e1oakaren loed uppoanlngen: "G6r nå't,
oD

det

KoD

AAr.

fom ...........................-...

{

Seglingsiindamå1i............
Seglingslokal:.............................

lgen oo en Dånad, sa hån.

Når ttden hade gått så stoal ean där,

Tel:............/......................

nyfiken. Gick det?

"Jodå, Jag tog bala bort det

(

Viggenff:....

gaEla

Adress (om du inte hu$rit in

nastllket som hade krrrpt, stråckte
frabkanted dly8t 20 cr och sydde L
nytt flk och nya travare. "
Resultatet blev strå1ande. Seglet
står perfekt. Fdr en bl1ug penA.
DuDhöken

i

matrikeln):

t)

t

PRISSÄCKEN ÄR
J

TOM

sa$band med de kal4seglingar
som klubben ordnar i egen retl, bluka! alla stanande få priser. Nu it
prissäcken i det niirmast tom varftir

l

vi efterlyser

sponsorer.

Alla grejor

?ir viilkomna. Kampanjprodukter av olika slag :ir l:impliga.

Har Du sjiilv lillgång

till

lesulser av

Vi

I

Bosse G

detta slag eller hai Du något tiPs '
hör av Dej till Magnus Gusråfsson
08/87 97 99 eller titl undenecknad
08n78 31 25 eller tiu vem som
hels( i styrelsen.
tackar på förhard

AdruLruftningen.
TEKN I SKA KC)IIil' I :|TEN

För den son värutrustat sin båt
under nånga år är arbetsgången
och ne toderna ofta självklara.
För en nindre erfaren båtägare är
frågorna nänga och svaren ibland
oI ika,
Här nedan följer en bcskrivning
son bör ge vägi.edning och underfätta årbetet,

Döwkoch $verbyggnad,
Tvätta ned båttvät tnedel och
vatten. Beläggningen i håIkskydds mönstret på däck skrubbas hort
ned rotborsLc. SköIj med sjövatten on färskvatten ej finns
ti 1laäns:I ig t ,
Spackla eventuella skador ned
gefcoa tspackel. Spackel ned
rät t färgnyans finns bland
annat hos Täby Skeppshandel
telnr: 08/756 75 90-

Trlborilen
Tvätta f r iborden ned bättvättnedeI. Hår i stttande fIäckar
och nissfärgningar po.Leras bor t
med "rubbing".
SköIj bor t tvä t t[edeI s res ter
och låt torka. Stryk ut båtvax
ned en ren, torr trasa eller
sänskskinn ti1ls en härd blank
yta frånträder.
Lägg inte på vax på för stora
ytor och inte heller i direkt
solsken, Vaxef torkar dä in i
ytan och bfir svårt att pofeaa.
Hårdvax ger bät t re hållbarhet
än flytande vax, nen krävea
också nor arbete vj,d pol6ring:en
8

Föl jande behandlina av järn

I NFOIEIIIERAI?

BoLbett..
Ivätta botten ren från töst
sittande färg och beväxning son
blev kvar från höst.reneör ingeD
KonLrollera att inga btåsor hd
bi ldats under gclcoaL skikt-eL.
Denna iyp av skada, så katlad
"böId-pest" är' clock sällsynt
pä Viggen. Vid ev. riböld-pest'r,
konsultera f ärgtillverkare.
Kontrol.lera roder funkt ionen och
on eventuell sprickbildning
förekommer i rodrets frankant,
Lagning utföres vid behov
enligt tekn, tips nr I : 12, son
snart finns i onarbetät skick.
On underlaget är bra, nåla
sanna bottgnfärg son tidlgare
eI ler btt efter ånvisningar.
On boltenfärgen är I dåfig
kondi t i on eller om färgIagreL

blivit nycket tjock bör all
bot tenfärg tås bort med
specielf t f år gbor t tagningsnede-L
som löser upp enbår L bot Lenfärg.

åiiä:å:i';"åffi *t::t;åiff:

LLggen

Jä"vnkölen

(

Båda netoderna är ganska arbets-

krävande och fä r gbor Ltagningsnedlet relativt dyrt vicl tjocka
färgskikt,
On du avlägsnat bo ttenfärcen
har clu nu ett länpligt
(
tiltfä1.1o att försrärka
gelcoatens vattentätande
funktion, länpligen ned
gir undfärg: åv tjärepoxityp.

kölen är rela livt arbetskrävarde
och det bör påpekas att det ger
en vacker undervåttenskropp
ulan rostfläckar, nen påverkar
ej båtens funk tion e-Ller
L ivs Iängd.
För att få ett bra resufta! sotn
håller under nånga år nåste
underarbete t göras noggrant
enI . följånde beskr.ivn.ing:
Sandb.lästra vtorna rena så att

färgrester,

r os tbe.Läggn

ingar

och glödskal för svinner.

BIästringsutrustning ned
konpressor och skycldshuva kan
hyras hos väf sor te r acle naskin
ulhlrningsf irnor. Ef terson
priset år re.Lativt högt är clei
en fördel on nan kan intressera
andra båtä€iare och sanordna
ar betet. Alla båtkfubbar
t i ltåte r inte b.lästring.

Snörj trissorna i nasttoppen
och naslfoten med fett t.e\.
Ianolin ( finns på apoteker).
"Val1a" mastens och bommens
l ik r änna ned paraffin.
Kontrollerå och byt sliina falI.
Kontrollerå infäs tningen för
slag och vJnl. Tttta pfrFt för
slitningar och sprickbildningår.
Smörj vantskruvar och
kontroflera aLt aIIa vantskruvar åtdrages genon vr.idning
åt sannå hål I .
Tag ned några extra rigeibultar

ned säkr lngar sant nastfotsbu.Lten, när du skall rigga. On
du har Iångt till nastkran
eller on kön är 1ång, kan
pänastning enkelt ske ned hJäIp
av ett för längt fockfall octr
fa.I Ivin s chen son beskrivs i
tekn. tips nr 2:7.

Ler na L i ve! Lill
bläsLring är
ro[!Lellsljonine red gr ovt stippapper. Detta €aer en acceptabel
yta för ros t skyclcl snå In ingen )xen
kan ej son b:Lästringen rengöra
fördjupningar och porer i stäIy tan.

Al

Son rostskyddsfärg rekonnencleras

Ljärepoxi. Andra t/per finns.

( ienensant för alla är att

första strykningen skal.I ske

onedefbar t ef ter b1ästringen/

siipningen för att hindra ny
oxidbilclning. l btand kan det
vara färtrpligt ätt välja
bottcnfärg, som är anpassacl
rä r ski 1t till
grundfärgen.

On skarven ne]Ian kö] och skrov

utföres Eecl elastisk fogimassa
slipper du den spr_icka son
a-LItid bildas meIIan Lvå otika
nater iål, Utfairandet finns
beskriveL i Lekn. L.ips nr l:9.
coda r åcl vicl nälningsarbeten
utEes av fä r gfab r ikan te r na,
ofLä med nyå utgåvor varje år.

Vinier f6rvar ing alternativ

2.

Ur loggboken.
Vt t st T€ls€n har lovat varandra att shva en
liten berättelse för btadet. N:irJag fundeade på

vad Jag skulle skrlva om tog Jag fram
loggboken

för att få ltte insplration.

Först

täril(e Jag satnmanfatta 12 års !'iggenseglande
på en sida. Ganska snart lnsåg jag att det lnte
var mölligt- I stålet tog Jag ut en lad som Jag
kom ihåg. Den 15 Jurll l98o står det

"

dnd

syd

3 m/s, vackert, med Ekelunds på dagstur ttll
$C( brygga !'1d Nornlken'.
Båkom dessa kortlattade ord döler slg flera
minnen som på o[ka sätt belyser några av
se€lngens problem och även fröJder.

Denna dag hade vl kommit överens med
fam len E att håmta upp dem vtd Stavsnäs och
göra en liten trtpp I det vackra vådret. vl begav

oss

till Bullandö för att håmta båten

med

kassar fulla av kalTe och lunch. Avståndet till
Stavsnås från Bullandö är clrka 3 n m.
Famluen E år rnte någrå ruttnende sjöråvar

utan har sommarställe längt lnne I

de

sörmlåndska skogarna. Men de tycker om sol
och vatten,
vi lastade I båten och glorde oss klara för
afård. I den svaga l'lnden tånkte l'1 åka med
motom tlll Stavsnås. Vår Volvo-Penta hade
åven tldlgare varit något lynnrg och

svåGtartad men hade alltld gått lgång förr
eller senare. Även Jag år lynrdg när trngen är
emot rnrg så det itdeddes en kamp.

Efter en tlInme, 584 drag och 583 svordomar,
blodtga händer och en något dämpad
stfurlllming ombord vann motorn - Jag gav upp.
Vtd denna tidpunlrt stod fam Jen E I Stavsnås
och såg fram mot en tr€vllg segeltur.
Anledningen att l'1 lnte taglt till s€glen tidlgare

var att det kråvdes att vi kryssade ut ur
hamnen g€nom en smal räma. Nu beslöt vl att
pröva detta. Vl hade en btt med hallvind att ta

fart på men sedan var det clrka 50 m mot
dnden och 10 m brctt.
vl satsade för fullt och lyckades med hjålp av
en boj dra oss ut på ftltt !åtten. Mot Stavsnäsl
En tlmme s€na anlände vt till våra trcget
viintände gäster.
10

Vl bö4ade med att segla tlll S)(K brygga vid
Norrvtken för att flka och låta vår hund
Spader gå llånd och göra sitt. Vl satt vtd
dansbanan {segeltorken) och hade det m}.sigt

i

Sedan gaw vl oss ut och kryssade Nåmndöliirden söderul. De[ var hte så varmt i luft?
och del känns Ju llte extra når man krysså'.
Dessutom sk,'mde seglen lbland solen vårför
fru E hte verkade helt nöJd med tlllvaron. vl
vånde då om och länsade norrut. D€tta blev
myckel uppskattat och alla utom slyrman
(
vånde slna ansilden mol solen.
vart
för
På södra KanholmsfJården
det dax
lunch. Fru E påstod med bestifndhet att hermes
mage kråvde att båten läg stilla under åtandet.
Det var int€ mycket att välla på så ankaret
åkte I och vi lade oss på svaj. Lunchen
smakade utmårld enligt allas uppfattning. Når
slsta tu€gan wålts uppmårksammades vi av
en Vaxholmsbät att !'1 låg tvågen. Hon tutade
tlsket. Nu var det så att det ankare vl lagt I lrlte
nådde ner tfll botten utan hade mer q.'rnboltsld
!.årde. Vl hade säedes dd!'lt Dt l leden.
Under lDnchen €Jorde !.1 allt ftir att fru E lnte

ORIGINALTILLBEHOR

skulle uppmärksamma detta men når
Vaxholmsbåten tutade fö6tod åven hon vad
3öm hänt. Men då !?r lunch€n redan pä plats I
heDnes mage.

F u E stälde dock upp pä all drlcka ka-ffe u1
gång våIför vi satte segel och sä smånhgö...
återvånde

ttll

Stavsnås.

vi åteffånde tll Bullandö dår vr tog av
motom och låmnade h den för åtgård. Den
blev dock aldrtg r (tut bra.
Med detta vitl Jag egentllgen bara säga att

de(

kul att bläddra I loggboken ibland. Män kan få
upplela sal€r på n]'tt.
Numera år vl nägot båttre pä att fyUa r
loggboken och skriver llte mer. Det år trevllgt
att ha. I somrnras glode vl sä att en av oss

TABY SKEPPEHAilDEI AB
08-75675t0
HAMNVAGEN 6.r83 5l IAEY TEt

skrev vad som hade hänt enligt dennes
uppfattnlng och sedan skev den andre

t l det

som var överhoppat. Samma sak kan Ju
upplevas ollkå av ollka personer.
Vigg6360 Lass€ o lvtaianne
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Pris 40.000:-

Tel.: 040 - 15 22 85, arb. 040 - 11 86 40

Hel sida 400:Halv sida 200:U4 sida l50r
Kontakta redakJiorEn!
Medletumar annonseftr gratis under rubdkerna på dema sida!

Spinnaker, beg.

til

Karlskrona-Vigg köpes

MEDLEMSAVGIF|EN
Årsmötet fastst?illde medlemsavgiften för 1990
till 100:-. Ett inbeta.lningskon medföljde fdna
numrei av Viggenbladet.

NYAMEDLEMMAR
336

ChristianEliåson öebro
Richard Blomfeldt Nacka

Hultgren
Åberg

1040 Bo
1080 IJrmart

Stockholm
Sundsvatl

loS2PeterRehnström

Malmö

llS3UlfJohansson

PPESS - STOPP

3U3 Viggenblailet

nlV90

Norköping

völkoma till V igg enklubben !

KÖP KLIJBBENS UARoR
Fömånlig fti4iikring:
Bo Johansson, 08 - 11 56 15

Klubbfröja röd eller vit
"Sjung med Viggenklubben"

50:-

ekniska Tips - komplett
Tips - enstaka

80r

Klubbvimpel
Handbok Karlskonaviggen
Handbok Albinviggen
KlubbnåI

60r

Broderat jackm?irke
Viggenritningar per styck
Klubbdekaler SE-GLA-UT
Strykmzirken
Klassregler

20.20:-

4i
45l.-

45.-

15i
5:5:-

air det om Du sätter in beloppet fiir
önskade varor på klubbens postgiro
40 73 05 - 2 och anger namn, adrcss och båtnunrmer samt vilka v:uor Du vill ha, Frakt/

Enklast

porto ingår i priset!

