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Medlemsavgift för 1990 100:Adress: c/o Bresky, Reimersholmsgatan 23 4 tr' I l? 40 Stockholm
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO: 40 73 05 2
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STYRELSE:
Ordförande: I-ars Berg, Mölndalsbacken 37' 124 30 Bandhagen
Vice o.df.: Birgit Åslund, Tumultgriind 63, 162 46 Vtillingby
Kassör: Freddy Geuken, Dukvägen 53' l61 50 Bromma
Seketerare: Ame Bfesky, Reimersholmsgatan 23 4 tr, I 17 40 Stockholm
Materialförv.: Christina Johansson, Flottbrovägen 23' 1 l2 64 Stockiolm
Lrdamot Kari Porvari, Radawä8en 2?' 183 6l Täby
lrdamor: Mats Sylvdn, Sx Eriksgaan 5?. 4 tr' 112 34 Slockholm
t-edamot: Slaffan Söderhåill, Nomullsgatan 20, I l3 45 Slockiolm

08-749 37 29
08 89 85 88
08 26 48 52
08-84'77 48
08-56 r4 02
08-'7 56 46 2t
08-53 30 91
08-33 32 92

FRAII BRYCCA}I

KONTAKTPERSONER:
Regionema: Birgit Åslund

SKEPP

OHOJ

!

Förs:ikri ngsfrågor: Mals Sylv6n

iro"a".pi-"t1""g, C*l-OI,ov Cårlsson, Kari Porvari, Birgit Åslund

Når du låser della år såsongen I lull gång och vi

hoppas innerligt
KLASSNÄMND:

08-'7491'l 29
Sammankallande: Lars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen
Tidner
Gunnar
Söderhiill'
SBffan
Holmsröm.
lngemar
kdamöter: Bo Gömnsson.
KAPPSECLINGSKOMM IT'TE:

sammankallande: Bo Göransson, Smedvägen 6l' 146 00 Tullinge
t€damöter: Ingrid Abrahamsson' Svante Axelsson Magnus Gustafsson

TEKNISK KOMMITTE:

Sammankallande: Ingemar Lindgren. Klövjevägen 13. 183 38 Täby

08-778 31 25

08 758 31 99

0760 - 802 98
t€damöler: Harald Akselsson Segel & rigg
33
Skrov, fönöjning & pallning
Göran Lilja
9ll-85-15
72
368
0758
Tips
Staffan Lindahl Rilningar & Tekniska
sverker Axelson Elektronik. inrednin8' rirningar & Tekn Tips 0152 15336

REDAKTION:
Veijo Lilja, Biskop Nils vä8 175 76 Jilrfiilla

.\NSVARIG UTGIVARE:
veijo Lilja

0758-578 25

lill

semeslern.
Eskadrarna slarlar snarl med, som del ser ul
nu, bra deltagande. De som jag saknar är de nya
medlemmaha som lydligen inte vågar vara med
mycket på våra aktiviteter. Del är

sä

naturliglvis så

Motor & elteknik

pä en linl våder

all våra arangemang

inle

./assar alla, sä har du nägot förslag som skulle
passa dig bällre är du välkommen atl lala om det

för oss i slyrelsen.

Vi brukar ha myckel trevligl pä våra lråffar,

och de som en gän9 va.il med

brukar

'etkomma.

Var Oärna med pä Kråttträtfen och

på

Gelfoten vid Ki.,4 - tänk på Gaslbanken-del
kan vara ell bra lilllälle all lära dig lile mer.
Uppmunlta gätna stytelsen genom att
della i vårc a angemang !
Sköl om ER och Era Viggarl
Med Viggenhälsningar
låsse

:JE(;t-TN(iS-TtPS
I'.>R N !'B(JF'.I

AI-' E

I tldigare nuotDer åv VB har vi
lär t oss lltt dct skå vara släpp i
en slol>och att buken ska Iigiga
dritt i sirgtet. tluken ska vara
stor j lätt vLnd fiir att ge stor
dragkraft. Stor buk får nan genofi
atr släcka på fäil och bonlik. I
hårdvind ska buken vara liten för
at! båten inte ska krdnga för
nycket. Liten buk 1år Ban genon
åIt srracka pä lxtLer (del linns
vinsch) och på bonlikei. Modernå
storseg.il har ctt s.k. pLanin8:srev
i akLor I iker . som man kan bör jå
.lra ivict 4 5 m/s. OBsl Hela
Lidon ska uil tråclarna pekå ekterul
och brrken l igga ni t t I seg le l .
Det är lättast att tr inma in
segl()t om Ean sträcker bonliket
1i;rsI och därefter storlal]ot.
De
moderna storseglen har ett s.k.
ounninshaD'hål ned sträckare son
änvänds r sLället för lallet när
buken ska t( imnas in. Våd son
ovan sagLs eiäller kryss.
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s uLlne

Lördag/Söndag 1E/19 Augusti

REGIONALT
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Gövle
026

- t9

5'7 5'7

Hanöbukten
l€ifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0/'56 2'.73 69

Kalmar
Peter Winberg
Vå.rvägen 15,385 03 Söde.myra
0486 - 212 43

Siljan
Olle Modin
Moråkercvägen 19, 792 00 Mora
0250

Jubileumssegl ingarna hade sanlat

oeltagare, tyvärr
bara 3 vigsar. Kl 10.00 gick
I
star ten och det var naistan
vindstilla.
Tre viggar läg vid
s tar t f in jen. LaVie klarade
Iättvindssegl inhen bäst och gick
ifrån och ledningen såg ett tag
betryggande ut, När vinden ökade
kon först lngeEar i Shalon och
seclan Mågnus i lYieeiwoo och
passerade oss vid Fjäderholltrarna.
Så vitt jag såg höll lngenar
täten (av viA:garna) hela väAen
till nå1. Ute på Askrikefjärden
kon med fylfd spinnaker Pia
och hann berätta att cle nissat
starten ned ca 20 ninuter, Heder
åt Pia och hennes tjejbesättning
för en stark prestation, verkLig
tid blev i klass ned Ingemars !
VäIkonnen i
kåppseg I ing s eenen skapen , väI nött
i kräftkör m.n. i höst.
r

- 131 98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - t5 13 31

Vänern

Vi

tr?iffas. i NORRVIK.EN på Södra Ljuste.ö vid Ostra S axarfj?irden.

Getfoien :ir segels:illskapet Bnrnnsvikens mysiga sornrnarha.nm strax söder
om Vaxholtn.

199O

Jan Westerberg

Töregatan 5, 802 38 Cävle

Lördag/Söndag 11/12 Augusti
HÖSTTRÄFF MED KRÄFTKÖR

Kom till KM GETFOTSREGATTÄN

eko r dnånga

Med start 13.30 awerkar vi en liten
farniljekappseSling runt prickar och öår
utan spimaker,

I

Sj?ilva regattan avverkas på Askrikefjiirden.

),

Efter seglingama inatager man t ex kr?iftor p^ utedansba.nån d?ir man seda kornmer

Strfi efter

målgång har vi prhutdeLning
tilla alla dekagaJde. Sen säner vi oss på

att tråda dansen till levande musik.
Dessförinnan har man som regel deltagir i
diverse "idrottsliga" övninSar och eröwat
priser.

solnedgångshAlen och intaSer våra medhavda krtiftor eller vad vi nu har och
um8ås på sedvar igr ViSgenvis.
På söndagen tar vi det lungt och al.verkar
kanske en tipspromenad iman det ?t dags
att segla hem.

Arnn?ilan enligl faximil nedå.n:
GETFOTSREGATTAN

Askrikefjårdcn,Segclsillskaper Ilrunnsvikcn
Klass: fVS, Enlyp Ft*håtar ,/,'g
^
Anmälan: tel 08-7587485 mellan 18.00-21.00
skriftl. B.Bcrgqvis!, Climmerv 13, l8l 40
T^BY eller pä postsirotalonB
Tillhanda: 1990.08-13
Avgift: kontant 150:- cllcr Pg 5a089-8
Upplysn:08-961412

\
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Även om Du inte vill vara med i regattan
kan Du kornma och vara med på övningama på Lördagkv?illen.

RESULTAT

VIGGENSERIEN

I Ingemar Lindgren
2 Magnus Gus tavsson
3 Svan te Axelsson
4 Pia Landberg

Aktuell ställning

Kjell Nyl6n
C?irdesvägen 5, 531 57 Lidköping

Svante i l.åv i e

Plats BÄT

0510, t43 t0

1.

Västkusten

(

GustafOlofsson
Hagåkersgatan 28 D, 431
031 -27 57 24

4l Mölndal

306 La Vie, Svate

Lidingö
Runt

Totalt

Pingst-

köret

l3

11

24

20

20

Axelsson

\,

2.

4 Skumrask, Lernart
Strååt

'\

3.

53 Shalom, Il:.gemar

19

19

Lhdgren

Oresund

4.

1371 Kråkan, Viejo Lilja

Erik Palsund

5

1165 Viggiwoo, Magnus
Guståfsson

6.

1103 Costq. Jourtan,
Harald Akselsson

Älggatan 24 B, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73

t7

l6

t7

t6
14

14

Ptngsten
lags för den första uteträffen. Vindarnå verkar €ynnsanna, S HT lovar
qaimt och fint väder till helgen. Må
vi tro cen. 1 anrut fall är det bara
ått ge sej ut ocn uplleva sannineen.

Ute på tsåagensfjärden ökar vinder,
sydost. Det betyder kryss, ren hellre
det än inaen vind alls. ?vå slaA vid

:1.n, 6: töl',.)_
5äI s rröte till det vanligå. Homsan - det
iisar ti]1 s€j ute !F- haåröfjärden.
Fina kryssbosar, det aår uncan. Skönt
a" \rra Dte i -1d. lå båtår o: vä-

/990
Högre men lättare 7/8 rigg

i ll0l Costa Jourtan' .leanine och
l,udwig i 5ai6 l:ouette IT. ](lockan r,.,r
hunnit bli Slerrxdaås' blir vi fler?'
Eller 1år dimran sett krokben för ce
andrå. Det går en lång stund men så
alla la
|
sri so- srora. rias"n S^ele^-n, 'L', 1'11.'
storvisgarna t4lt, r\6r, 6245, 616c

of'L

och Jä:teviesen 7002.

än s4 ]änse.

- v: Aår in :ill C- no I r
en s"' lL,c: a'.. a. ö ra.!! I' ön bndring på aång.9ram ned besticket,
Vao gora

d-- llr bIr -o o..åne .. sisra. s irilen. Kar sr. "d vi secla -:.- _
alla fall.
{urs t!so- der :jr den r.rda iricken där boJen on låbord, s'eat skyntar A:t_
arund on styrbord. tiågon ensta::e
se:_,axno_igåre o k.- .tr ..:n..
- "r.
. ,
t"- , o.,. r:"j
.,.n r . -,_
cen. lTl.nl-q -- vi seql"r !.P. :ed hoF!
on att,let nog ]ättar så sr.ini.com.
l,:€n vid (lacdnäset är i.t köxt!
Tjockt s€- nan l..1aF!t se! s'JJibords4;tsarna. På PR- raiion aiirs r:isier $orrl
bekråftår ait ilei ä. :i:.nx v:rr:a !:
lläxndöf jir.ter,
)i:nan llcr :rar ve. s::.. -:t.ixt
3tt vara ute !r edan. hörtk.r;I sika
ras,:l ,,iir iåntt stäa:.r ali:1n:,. '.J ._s r'. - ..n - :1 ,....
TCllio?l:1, Ja PIl.CSlal ll!1.
D: .onna vi ! f.in. ii. se.t i-:.i sijr.ten r'3 i:,r.se.lir.an. :ei,a',.r i I r: i
fr:l:.t aca 12 '/ii-å. .c-. k.::r. in
s.r näs:s_.sta b:t. l. : :i r:::- j:rti
'lirFe.1i rre..';'rcr.l -t.
:.r lf:i.sLi:r. li.-an
Ili:tar. I: -r.' ..oril:r a:t l::i:,
'|r..'..l
r:a.
r.... : .. " :r
iii--rar'? .- :. l:-r_ ".!.sf:: - r.1-.^:en
:,vsl"rr ::1.-r: l:rrr:.1:r :rsr: e., :1.t.:li
)..

6

n Ilu ;lll:a.

Kåffe på

be

rget

(
att :,r.:a;on !:.rit
''
: L : a r '
.
-.j
, ..
le -.1evo ia _er:s si sta t.: t .
aesten li:i t.rJa 1el t'.Jvlin.rr, .:ap!-(
.. -li..af
oca ,-lrre i:ir.rseei.ien efte
.! :ån/. vinter(va11. O|j :.t iir nöiL,,.l.xii.:t ar-: ser_,3? - I cn ..1rrnt l'lr :e1
i :llå iel l.
:Jn:i!_ens fi.:r nl:.ler bid.o;. tlrv.irr:
iale .ea :'era iritar. aj :alIa.ie nt-a
so:r fruke'ie.iJr_:! ! . vil na.'r:si:::e.
iialsl:c tl l1 i.l'1so1.ar.
-e:r::tf.
'
.
J ': ..:
1ra
:li':ite t i'rtrljer

lvl s.r vari: -e1 !:.{ra ir
ili,r .c:.,:;:i:e i 5(-:l

En klubbmedlems förfrågan om möjlighetema att utnyttja VigSens fomar till ett nybygge fick
mig att fundera på hur Viggen skulle kunna byggas med några av dagens idder men tued inga
eller minimala iindringar av det skrov som visal sig vara stort inuti och litet utanpå.

Den som läst SvD i våras kanske känncr igen en del från Jeanneaus nya Sunway 21, en
2l-fotare som framför allt vänder sig till ungdom och nya seglare. Den lär ha blivit cn

fttrsziljningsframgång i Frankrike. Men faktiskt var en hel del av de hzir id6ema redan på plats
n?ir den artikeln kom. Så man kan väl påstå att funderingarna ligger i tiden. Och det visar ju
också på att Viggen redan nuvarande utförande :ir r:itt båt för många nya seglare.

i

Hiir iir några argument för de olika åtg?idema. Hoppas dom kan stimulera till en diskussion!
Högre men lättare 7/8 rigg Bättre trimbarhet, fångar vinden bättre i skiirgården, pressar båten
mindre iin masthead. Kan l:illas/resas lätt.

Kölkonstruktion mindre

djupgående, trailerbar

Utanpåliggande roder - bättre plats i aktern, inget läckage, mera stuvutrymme (lätta prylarl)
Vinschar på rufftak, tampar till brunn - enllare hantering, trimbarhet
Rullfock, förstagsprofil - lätt att ändra försegelymn, familjevänligt

Fullattor - bättre segelform, mindre fladderhlitage
Höjd ruff - möjlighet till iindrad inredning
I 124 Staffan Söderhiill

AN NO NSE RA I VI GGE N B LAD ET

TILL SALU
Fock, Jib I, Albin Sails
P.g.a. felleverans från Albinhallen siiljer jag
det för vad jag gav d.v.s. 2.070:Tel.: 036 - 13 10 81 (sena kv:illar)

Arnö
5,552 48 lönköpins

Hel sida 400:Halv sida 200:l/4 sida 150:-

Kontaha redehionen!
Medlefiunar annonsemr gntis under rubrikerna på denna sida!

KöPEs
Spirbom, Kemtoa, Ankarolina, Stormfock
ev. andra segel, till A-Vigg

:018-150353

NYA N'EDLEMMAR

470 Niclas E*enstål
595 Anders Forseu
600 Olle Eriksson
622 l-a$ Amö
I I 0? P:ir
1201 Bo

Karlsson
Martinsson

PRESS - STOPP

-

Enköping
Göteborg
Tumba
Jönköping

3U7 ViggeDbladet Dr 790

Asa$m

KöP KLUBBENSUARaP

Haninge

Förmånlig förs?ikring:
vAlkomna ti Il V ig genklubben!

Ring Bo Johansson, 08 - 11 56
Klubbtröja röd eller vit
"Sjung med Viggenklubben"
Tekniska Tips - komplett
Tekniska Tips - enstaka

Klubbvimpel
Handbok Karlskonaviggen
Handbok Albinviggen
Klubbnål
Broder jackm:irke
Viggenritningar per styck
Klubbdekaler SE-GLA-UT
Srrykm?irken

Klassregler

<=->'\-.-/'r---'-

15

90:70:100:-

5:-

70i
50:-

50i
30:-

25i
2O:-

8:8:-

Enklasr iir det om Du sälter in beloppel för
önskade varor på klubb€ns postgiro
4D 73 O5 - 2 och anger namn, adress och båtnummer sarnt vilka våror Du vill ha, Frakf/

porto ingår i priset!

