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Medlqmsavgift för 1990 100:
Adress: c/o Brcsky, Reimersholmsgalan 23 4 tt, I l7 40 Saockholm
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funktionärer

STYRELSE:
Ordtdrande: Lars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen
Vice ordf.: Birgit Åslund, Tumultgränd 63, 162 46 V:illingby
Kassdr: Freddy Geuken, Stramaljvägen 36, 161 50 Bromma
Sekreterare: Arne Bresky, Reimersholmsgatan 23 4 tr, 117 40 Stockholm
Materialförv.: Christina Johansson, Flottbrcvägen 23, 112 64 Stockholm
Ledamot Kari Porvari, Radarvägen 27, 183 61 Täby
l€damot: Mats Sylv€n, S:t Eriksgatan 28 nb, l12 39 Stockholm
t€damor: Slaffan Söderhä1l, Nomullsgatan 20, I l3 45 Stockiolm

08-749 37 29

08-898588
08-26 48 52
08-84 77 48
08-56 14 08

08-756 46 2l
08-53 30 9l
08-33 32 92

OHOJ

KONTAKTPERSONER:

FRAH BRYGGAN

SKEPP

Regionerna: Birgit Åslund
Försåikri ngsfrågor: Mats Sylvdn
Eskaderplanering: Cart-Olov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Åslund

Välkommen

i sjön igen. Jag hoppas att allt gålt
bra med sjösättning och ruslning.
Vi har gjort färdigl proqrammet för reslen av
ärel som lramqår längre tram ilidningen. Även

Nu är viggen i sjön isen, son

Kr.AssNÄMND:

Safimankallande: Lars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen 08-749
Ledamöter: Bo Göransson. Ingemar Holmström, Staffan Södefiäll, Gunnar Tidner

KAPPSEGLINGSKOMMITTE

3'1 29

övriga regioners allangemang annonseras
oftast i bladel.

Jag vill slä ett slaq lör klassmäslerskapet som

:

Tulltnge

Sammånkallande: Bo Göransson, Smcdvägen 61, 146 00
t€damöter: Ingrid Abrahamsson, Svante Axelsson, Magnus Gustafsson

08-7'78

seglas vid Gelfolen slrax söder Vaxholm. Det är

3125

rExrulSr rOltlralt-fi'
Sammankallande: Ingemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby

08-758 31 99

lrdamöter: Harald Akselsson Segel & rigg

Lilja

pallning
Tips

0760 - 802 98
08 - 85 15 33

Skrov, förtöjning &
Göran
0758 ' 36812
Staffan Lindahl Ritningar & Tekniska
Sverker Axelson Elektronik, inredning, ritningar & Tekn. Tips 0152 -153 36

(

veijo Lilja, Skvadronsbacken 56, 172 47 Sundbyberg
ANSVARIG UTGTVARE:

Vciio Liljä

08 ?33 16 64

Det är .nvct<et aktrvrtcr Irå här på
våren. Jag skulle vil.iå påninna
on lränrngslägr('l ri,rn ij1 26 mäj
vid Xanholnsfjärclen. Kontakta Ilo
Cöransson.

seglingar. l,,lan behöver inle

1VU 3/90. lörsta trä1fen 16l6
vid V Sät(,rsholn utanför Karlsiaci.
Kon tak !a regiononbud Kjell Nylen.

Efler seglrngarna har del varil
qemensaml kräJtbord och dans
m

REDAKTION:

syns på onsiåtisbilden. Fåsl när
jåg tänke. efter, sä har jag
åldrig: sett en riktiE vigg på
iand.

myckel trevliga arranOemanq och lälle
va.a

kappseglingsräv lör att vara med. De senasle
åren har Viggen sta(at sisl och i egen klass. Det
gör all vi inte behöver trängas med en massa
andra islarten eller ule på banan.

Motor & elteknik

I

lävlinga.,

lill

levande

usik.

lnnan dess har Du lilllålle a 1räningssegla i
kräftkörel som går iklLrbbens regi och seglas
ulan spjnnaker.
lJppmunlra gärna styrelsen Oenom all della i
våra arrangemang I
Sköt om EB och Era Viqoarl

[/ed Viggenhälsningar
Lasse

Vänern reEionen hacle en kalcnder

iJär det gäller Viggenbla.let

sä

gö! vi (trots at! det innebä. att
nan {år sitta inonhus istäLlel
rdr ätL s')gta) ctl nunoer i Junr
och sedan nästa vB i åugusti. Korl
gärna med bidrag. l-agon långa
artiklår är bäst. Bilderna är
vä Lkonnå. SpaItbredden är 80
mn,

Viscen l3 7l

REGIONALT
på
t S^odaKa' K pa t ilM
'on Jö"
t[ 1300. sutranlitt ptottirl
plam,at ed '""ning a,' nd.onnatsfi,1. ft(a,
tipspronenal, tottei.r n n. Detsutaf, tröffar Du

'/t

Sven Cederqvjst födcles i HJo i borJan
av seklet. llan blev snarl cn inbiten
seqlare .ch naturäLskare, som qörra
k.yssade onrkrinq bland öarna i norrå

Gävle
Jan Westerbcrg

Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 5',7

kJe1l

l€ifJohansson

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Södermyra
0486 - 212 43

Siljan
Olle Modin
Moråkersvägen 19, 792 00 Mora
0250

- 1lr 98

Utsikl från min

*6,d't"\a""

ö

sitter och ser på mitt hav från
n.' ö,
oå " oqro r \ågor m-d 'arldr '\ ,o.
På lärnor och måsar och seqel.
lbland kan det svalla i dånande brlrs
och rulla som håde det tatl sig elt rus,
ib ar d .ir d-r btd ,r I "on F1 pFq-].
Jaq

Dår flyter en planka lrån fJårran lropik,

släller sin kosa rakt in mot min vik
om det lurås.
Hon b1änker i solen så rödbrun och qrann
och tar laq eJ miste, så är hon minsanr
av ädlaste trä rrån Honduras.
hon

.ch driver jIand,

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping

013 l5

13

3l

Vänern
Kjell Nyl6n
G?irdesvägen 5, 531 57 Lidköping

0510, 143 10

från

Malaqa

elter

l,lade i

ra.

Där seglar en skuta rrån lrämmande land,
hon tecknar mot solrallets flånmande
brand

Västkusten
Gustaf Olofsson
Hagåkersgatan 28 D,431
o31 - 2',7 5',7 24

Där driver en t'rnna för våqor och vind,
hon rullar och quppar så bukig och trind
ach kån inle alls favigera.
Vad qömmer hon på i sitt .ymlj.qa skrov?
(
Kanhånca ctt vrf rör en t<ejsarÄs rov

så skönl sina barkade dlkår.
Jas f6lJc. så lånqe jag kan hennes qånq, (

4l Mölndal

och djupt

i mitt hjärta där klinqar

rrär tåröqd mot vinden jaq hukar.

en
sanq

sitter och ser vad sarn driver frirbi
och slåss lite grand med sitt versmåkeri
och lyssnar med lyhörda srnnen.
0.h våren b]lr somma. och sommar blir
höst
men sånqen, som sjunqer så varmt i mitt
I'lån

Oresund
Erik Palsund
Älggatan 24 B, 216 13 Malmö
040 16 09 73

å.

brbst,

sången av långtan och minfen.
Sv

en Ce.lerqvrsl

rya 't'tggeueltare. Attså,U på 5erghiilbt

let Qua uttet

Qå nin:onnar[agm tar d tet \ite tungt oeh scgtar
euentuttlt tiU er. ry Aatnr on zti titt

ffi

Skånegälan 14, 295 00 Bromölla
M56 - 213 69

ocQ

brufur arstuta

t",t

Ny16n

reqionombud \iäne.f

Kalmar

ganb

!ättern. Dikten "Lltsikt från min ö"
skre\r han lrotiqen i b6rjan av 1920
talet '
Bästa härsninqar

Hanöbukten

t,äJla'

ni[sommarafton

I6.Btinten tin sKodat:aflik nanLtu är in11a
störe probtcn e tigt sjöLottet. Itsqtingelt

lt\t

"

sö[cti/fif iit tite
I

9p(/"

nttt rästtr

o]n

nna n..{ 2,7 n djuP
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ESKADERDAX!

Första Stora Gastbanken

SoMMARENS AKIIVITETEB ÄR NU SPIKADE.

Ibland vill man segla men har brist på besätlning eller så ?ir man besättning och har brist på båt - eller
så vill man göra sina första försök i mer erfaret sällskap - eller så dr man bara sällskapssjull

Nu är det hög tid årt anoäIa sjg

till

l

sonnarens eskådrar. På
träffen i BryEchuset v{

eskacler

vi ett tjugotaL intresseråcle
nedlennar. CaIle, Birgit och Mats
ber ät tade om eskaderplanerne.

l(

Hur det lin förhåller sig så kan det ordna

HanFö-eskader n konner atl

sLar,'

sön 8/?, Längd: 3 veckor, hitd

6 annälda båtar.

vill Du

gasta på:

Kappsegling
Segling till skiirytudstr?iffar

,s

sön 1/7,
fängcl: 2 vockor, 3 4 ennälda
båtar.
Skärgårdseskader startar

På klyss skotar cle flesta

sitt
sLorsesel för hå, t. Iin stol ska-tl
ha "släpp" pä sahraa sätt son en
f Iygpl.ansvinge e] ler en båtakter(Ven har inte känt skillnaden att
/o en jolle ned resp utan en
passacierere i aktern ) . iin för hår t
skotad stor är en BROMS son
dessutom kränger båten i onödan.
Den sor vitl sluLa ätr bromsä si6
fran på kryss kan fästa en ui-tträd
l0 l5 cn låne i var cch en av
rnellersta Iat tfickornas akterkan t.

Annäl dig löte l2/t; tili Carl
Olov Carlsson & Birgit ÄsIund:
lunultgränd 63
162 46 Vä1linsbr rfn 08 898588.

Anmä1 Dig på talongen nedan

Första Storq Gqstbanken
c/o Bo Göransson

Det konner att bli ytrerligare
ett planeringsnöte före eskadern'
CalLe eLler Birgit infor,nerar on
detta senare.

Smedvägen 61
146 OO TTILLINGE

JagNi
behöver gasvar

^ vill gasta
^Seglingstillälle:......

Så Idng:e clessa ulltrådar bIåser
båkåt har Du inte skotat för hårt.
Sugs de in bäkon storen i Iä har
Du däligt s]äpp.

(

HeI Lre att storen sIår in något

framne vid nasten än att 0u har
dåliFt släpp. l.ör bästå drag i
sloren nåste Du i övr iEr tr immå in
sko tpunkt och bukstor lek.
Nu är det dags att placera buken

i storseBlet på rätt stä11e. Rätt
ställe är nitt i segtet. Från
ritten av bomliket till
fatthornet. På seglels sön0ar scr
flan var bukcn I igAer. (En de.
båtar har ett eiler ftera bätrcl
sydda tvärs över segle! för att
trcsä I tn ingen ska kunna se va I

Seglingslokal:........
1

buken

srtter.) t-ige., nut"., ft!

]ångt bak (det bronsår och
kränger ) sträcker llan i fallet
tiils clen Iigger pä rätta
s1äIIet. Det är clärför som der
finns en v:insch titl storfal.let.
t,igaer buken för lånEt fran
(seglet drar däIigt) stäcker nran
på faI-Let tilLs den ligger nitt
seg:1et.

Lårs Ul ln.)

\

genom

AllLså!

Behöver Du gastar, alternativt

S F](;I, I I\IGS'I I f'S
FöR
NYI3<JRJ AFQE

sig

gastbanken.

f.: t\t I- I 'llEN

V I (;GH

I S-I-OF'

):ör sJu år sedan köpte jag flin
Albin viga. Då hade en åtbets_
ka 'at rioru hal L VigE upplyst mig
om Vrgsanklubben och bl a. den
specialfitrsäkr ing son kan tecknas
via klubben Jag ltckades hitta
rätt g(.}nom KSSS vj l1 jag ninnas.
F-örsLa sonnaren €:ick väidigt
nlen så kon clet in vissa

bra

luncler ingar kring t'ex. hur
nlaststötLan håller, sva.i i köIen'
läckancte rufflak och värnare son
inte viil fungera n.m. n.n. Det
verkade jobbigt att vata bålägarel

-{

[

A
S:,OCIK;'11OLiMSI?Ec]] NO],

?ned goLL
snrtrret&,
bet ola'
u'ad/a*os

just vår båttyp.

a,a/t/.t71

1990

(

(

li

2.4
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22-24

JUNI

-

åri,n upptäckcc jag rjll min
siora Problen son
lanns ofta bestod av ren
inbrlln:inE cl ler ren okunskaP'

JUNI

atl dalLa i
klubbens ak ! ivi tete r så utnyltja
den nöj L igheten luångå frägetecken
rätas ut, clet kan jag love!

858 Måts sytv6n

För an inte belasta klubbens budget tar vi
ut en avgift om 30:- per båt för an läcka
ornlosmader fiir priser med mera.
Ta giima med Dej de båtprylar som Du
har liir mycket, t ex segel Ilytväsla-r, tågvirke mm mm, av så ordnar vi en aldion
d?ir vi s:iljer dem åt Dej.

&

I

gerA

PÅ

KRÄFTTRÄFF MED KRÄFTKöRET (uran
spinnaker). Plats meddelas senare,

18-19

AUG

KLASSMASTERSAPET VID GETFOTEN

SEPTEMBER

LIBERTUS RACE som ingår iSegelbåtens dag

2 SEPTEMBER

KAKTUSKANNAN FÖR KVINNLIGA
BEsÄTTNINGAR

9 OKTOBER

NYBöRJARTRÄFF IBRYGGHUSET RUM 34

I7

VTGGENDAGEN med ÄRSMÖTE

NOVEMBER

KI

1900. Middag på Enkehuset 1800

på Ålandsfärja.

i (

lördagen den 2:a pA Grönsktu
Jungfruskåirsfladen. Vid sextiden blir del
Viggensherry eller jos. Vid ankornsren ftu
Du ett aktivitetsprogram som Du efter
egen lust awerkar under tl?iffen. På Sön"
dagen ordnar vi en liten familjekappsegling (utan spinnakeU runt kobbar och sk?A
med stan ca | 3.00. Ala deltagare får pris.

Bosse G

r SKoMAKARVTKEN

AUG

l

Vi triiffas

MIDSOMMABTRAFF

1-12

Så när Ni nöilishet

lvecl vän i iga v i agen häIsn inFar

PINGSTTRÄFF MEd PINGSTKÖRET På
JUNG FRUSKÄRSFLADEN

1

E:Iädje att.le

PINGSTTRÄIT'EN 2 - 3 JTIIV
Bli hänryckt på Grönskär
N 59' E,2', O 18' 40,2,'

1S90-04-30

\

LÅDNAöN

ML,d

ir Il sist. Du son inle försäkrar
båt,in hos U A P, Du laI en bäLtrc
hos U A P
lrqh billigare litrsäkl
'ngr in8i
Senon v:ir spec ial f ö r säk

1-l

'l

4)W
\rcö{* ffi*

Segla

Anclra sonnaren nekade iag Drg

rganom med hJälP av dcLs lolk i
bå lk lrblren och dels av
viggenkl ubben som är cxper LeI Pä

- r],

--

I

\
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TITTA

I

KOMMANDE VIGGENBLAD

FÖR DETALJER

!

I

I

,aNsLA oer:ra HtrnfinnA sA DU rNrtr hutssAli ruÄeoL'

,

DA'TOI? I-tE: R;{.P<N I N<; AV
V I (;<IEI\IS
PI?t:S1-ANf)A

MARATONTABELLEN
Efter

19E9

s lhölen har skrivit
tidiEare i VjggenbLadet (nr 5,u 89)
on sitt clatorproSran för
pJ es tåndabe r äkn ing åv viggens
seglingsegenskaper. Då ef ter Lyste
han Viggenseglare son var villiga
att göra nätningar av fårL vind
och annat son behövs för att nan
skall kunna kalibrera sådåna
räknenetocler som han använder .i
sitt program. Tekniska konnitten
stöcler Anders [hölen i hans
strävanden och vj I I uppeana alla
soD har vindinstrument (och 1ogg,
naturliatvis)
art hjä1pa till rned
de t ta.

bldd

de 25

Resultatet kan bIi ökad kunskap
om hur ol ika onständigheter
påverkar båtens far t. I-iknancle
neLoder är nunera ganskå vånliga
i t.ex. regelsamEanhang och hos
konstruktörer,

l2

Ande r

KöpM g genkl

ås serie & sräuningen i nearontabeuen i6lj&de
ftiimta. Poiirgbe.åkni.g: l0loårg njr vdje stan

plus bonus 7-5-3 rdrde främsta

I

53

2

u5

3

865

5

707
543

Lysel

282 Tidne.N

6
7
8

l0

646 Uloe
605 Engdaltl

ll

I 124 SöderhiiU

9

13
14

l5
l6
t7

l9

135 TidnerG

20

1178 Eckedl

21

'187

Danmark

22

u5 B.jönaM

23

662

DK 2950 Vedboek

Tel. 00945 42ll 92 966 (boståd)
0301-5201 4 (somnarställe)

u

Ä sr. t,a z,a t:a roeng
1439688496
83571234A
g382614I
t2u44t29\
E 233 4 4 283
6lE10322',1\
62o34425J
51563r2t0
4)46144
6ll
4.l
3ldt32 23163
7
13r 40t57
13 I 71150
5
tl I 51145
5
t22 02140
2
E5
t1\23
ll
01120
2
83
22\17
2
20108
9t
3
03106
4
22103
2 6
Ita2
3 7
1182
2
0080
7 7
oL73

)bs! Nyo priser
'--a

948

Ceuke.

Lidrn&
Palm&
Nilsson

A

s röb ouv

308
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STÖD DIN KLUBB

tle-r thlo

\EiHj'",'**."*"'1,;:l;";;ilä"..,
DU

xt

..ou

i::lå"i::l'åff ålå åfl å:li:ii::*i:Jii*"tiil"""Jt,*'ri.'
;r"iYn:f;

,

-

Yfu,

E

08 85 l5 33 (bostad)
O l7 6- 217 38 (sonnarstä]te)

f#l\

a-*

tlVr"1"*rl

Det gå. också utnärkt att
kontakta tekniske konni t ten genon
unde r tecknacl konmi t tenecl Len.

med.åi.*;i

r

pl&eringda. Änullsinen

1

1E

s Thölen kon taktas
lämpIia:es t på sin adress:
Lanpeagier 2l

,bri

bens ua,ro

mSedetaler ahivakapppglinassasonser,

Ander

Göran I-i l ja, Viss

ub

BTDRAC

- II

&acN( a\Cr-R,

o\Dt\ "a 90 4

7d

sts/a sidatt

TILL SALU

ANNONSERA I VIGGENBLADET

Albin-Vigg, 1976, 6 hkr Johnson, Wdlas-

Hel sida 400:Halv sida 200:l/4 sida 150:Kontakta redaktion"nl

v?irmare, sittbrunnskapell. Pris 43.000:0766 540 34- kvällstid

Tel.:

Medlernmar annonserar gratis under rubdkerna på denna sida!

xöpss

(

Slorsegel, till Karlskrona-Vigg samt utombor

dare6-8hkr.
Tel.:

08 8l 61 48
Åb",s

-)f...

NYAMEDLEMMAR

87

Torbjörn Lundgren

163 Tomas Norin

572

668
837

Per Benglsson
Folkc Johansson
Jan Olof Björk

1028 Mågnus Olsson
1264 Ninni Luthin

Luleå
Tmnås
V:a Frölunda
Karlsborg
Sollentuna
Solna
Mariefred

gt yölkomna till Viqgenklubben!

K'",F

PRESS

. STOPP

31/5 Viggenblådet nr 6/90

KöP KLUBBENS UARaR
Förmånli g fiirs:ikring:
Ring Bo Johansson, 08

- I I 56 15

Klubbtröja röd eller vit
"Sjung med Viggenklubben"
Tekniska'I ips - komplett

90:'70:

100:-

Tekniska Tips - enstaka

Klubbvimpel

'10i

Handbok Karlskronaviggen
Handbok Albinviggen

50:50:30:
25i-

Klubbnål
Broderat jackmzirke

Viggenrilningar per styck
Klubbdekaler SE-GLA-UT
Strykmiirken
Klassregler

25i
20:
8:8:-

Enklast är det om Du sätter in beloppet för
önskade varor på klubbens postgiro
40 73 05 - 2 och anger namn, adress och båt
nummer samt vilka varor Du vill ha, Frakt
pono ingtu i prisel!

(

