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STYRELSE:
Ordförande: lås Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen
Vice ordf.: Birgit Åslund, Tumultgriind 63, 162 46 Välingby
Kassör: Freddy Ceuken, Dukvägen 53, 161 50 Bromma
Seketerare: Ame Bresky, ReimersholmsgaLan 23 4 tr, 117 40 Stocklolm
Materialförv.: Christina Joharsson, Flotrbrovägen 23, I l2 64 Slockholm
damot: Kåri Porvåri, Radarvägen 27, 183 6l Täby
l€damot: Mats Sylvdn, Sx Eriksgatån 57, 4 rr, I 12 34 Stocktolm
l-edamot: Sraffan Söderhiiil, Nornullsgatan 20, 113 45 Srockholm

t

o8-'t49

3',7

29

08-898s88
08-26 48 52
08-84 77 48
08-56 14 02
08-'756 46 2t
08-53 30 9l
08-33 32 92

KONTAXTPERSONER:
Regionema: Birgit Äslund

FRA}I BRYCCAil

SKEPP

OHOJ

!

Förs:ilci ngsfrågor: Mats Sylv€n
Eskaderplanering: Carl-Olov Carlsson, Kåri Porvåri, Birgit Åslund

KI-ASSNÄMND:

Jag hoppas att Du haft en lin segelsemesler även
om vådret inte alllid varit det bäsla. Siälv har

Sammankallande: lårs Be.g, Mölndalsbacken 3?, 124 30 Bandhagen
oa-149 3't 29
I-edamöter: Bo Cöransson. Ingemar Holmström, Staffan Söderh:il, GunnarTidner

jag seglal med eskadern lill Hangö vilkel var
mycket lyckat.
Det enda negativa sell ur klubbens perspekliv
var bara en Vigg dellog och all de flestå hade
seglat eskader lidigare. varför är del sä få nya
dellagare pä våra arrangemang?
Anlingen marknadstör vi arrangemangen l0r
dåligl eller också är dagens Viggenseglare inle
så intresserad av alt ge sig ul pä längre lurer.

KAPPSEGLINGSKOMMITT6:
Sarnmankallande: Bo Cöransson, Smedvägen 61, 146 00 Tullinge
l-edamöter: Ingrid Abrahamsson, Sva-nte Axelsson, Magnus Gustafsson

08-778

3l

25

08-758

3l

99

TEKNISK KOMMITT6:
Sammankallarde: lngemar Lindgen, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Motor & elteknik
LrdamöEr: Haraid Alselsson Segel & rigg
Göran
Skov, fönöjning &
Staffan Lindahl tutningar & Tekniska
Sverker Axelson Eleldronik, iffedning, ritningar & Tekn. Tips

pallning
Tips

Lilja

RIDAKTION:
Veijo Lilja, Biskop Nils våg
ANSVARIG UTGIVARE:
Veijo Liljå

32

175 ?6J?irfiilla

0760 - 802 98
08 - 85 15 33
0758 - 368 72
0152 -153 36

075a-5'7A 25

Viggen år

(

ju i dag en relalivt liten båt och

många kanske lror alt del kråvs nägot slörre
för all segla långl. Att delta år fel visar del
taktum alt viggar under ären har seglats längl

I näsla nunner kan vi
ingsvi s b6r ja ned
askaderrappo.terna. Tills dess
har det så bra och sesla
{ ö r hoppn

av mänga.

Tala gåma om

löt

stytelsen ellet Ditt

rcgionombud vad Du tycket !
Sköl om ER och Era Viggarl
Med Viggenhälsningar

lasse
2

Senestern:ir över . Det blov
inte sorD nan hade Ptanerat. Jåg
n i ssacle eskaderseglingerl, som
.iae håde dröflt om he1å vintern.
i släLlet biev ciet korLä
segr inga r i Stockhols skärFärcl.
lnte så clunt det holLer '
Iiodakrionon rr'l"t åv flaL.I iai
brist. Skriv om era sonmar
riegL ingar, ge viggentiPs och
vartijr Lntc annonsera gratis.
I)et fjnns saker nan inte själv
behöver, non son någon annan
kan ha nycket nYtta av.

ViaFen

1371

Grattis Folke

REGIONALT

!

Redaktionen f .ick ett brev och

ett urklipp av FoLke Johansson
från Kar LsborA. Son han skrev
"för att inse hopp för ftera
Visgen-ägare inför kappseglinsar".
Tyvärr hann inte cletta lLll
sonnarnumret, men vi tyckte ändå
att alLa viggenktubbare borde få
förstärkning i Lron ått än seglar
vi.ggen och vinner. Efter Vättern
Race har Fo-Lke J. vunniL en och
blivit tvåa i en annän bansegling.

Gävle
Jan Weslerberg

Tör€garan 5, 802 38 cävte

026 t9 5'7 5'l

Hanöbukten
L-eifJohansson

Skåne8alån 14.295 00 Bromölla

u56 - 273 69

Kalmar
c486

Under

lingen sammanföll

OIle Modin
Moråkersvägen 19,792 00 Mora

- t3r98

Owe Svensson
Tunngahn 27, 582 66 Linköping

- r5 l3 3l

Sluva undan slö focken
A11a

i

Vigqenklubben

I

tror

Vänern

Jaq uppskattar vår medlemstidning och allt det
årbeie redaktionen 1äg9er ned på den.

Kjell Nyl6n

Men

G;irdesvägen 5, 531 57 Lidköping
05

r0 - r43 l0

Vtistkusten
Gus{afOlofsson
Hagålersgatan 28 D,431
031 - 2'1 57 24

4l

Mölndal

jobbet är otacksåmtl

Så

inte visa din uppskatlning

varför

genom

att

stuva undan s16focken, Fatta pennan
och sl,r.la n e r brdråg 'i-l \-rlo.
Han blir så qlad och alla vi andra
\r.l oJrnå åsa o- dr.r q aoa-.-. .rå

F. '-.rIIgdsrp ,eglarmrra-. Iler o- eLi raep ou rormit på. Eller om nå. du qjorde bort
diq. Etler blir lörbannad när folk
qrlsar ner eller inte kan skruva ner
radion. Eller skicka en bra bild du
taqit eller en leckning du qJort. Eller undrar hur andra tacklåt ett pro
L

rqd"tc. r).

I

med

pingsthelgen hade ovanligt många lockats till denna drabbning som är den
största seglingen på Vättern.
Vädret var mycket växlande,

S:t Anna
013

en och 90 distansminuter för den

fjortonde "Vättern Race"
med närmare 60 startande båtar'. Trots att seg-

212 43

Siljan
0250

tog "rubbetet i Vättern Raee
helgen avgjordes det
CSS

PeterWinberg
Vårvägen 15, 385 03 Södermyra

gdel

från en god västlig bris vid starten på fredgskvällen till en god
sydostlig bris på lördagseftermiddagen och kvällen. Däremel-

lan perioder av total stiltie och
rl- 1ed stora problem för
rl,-.tga av deltagarna.

För CSS del blev

seglingen

mycket framgångsrik med segrar i båda lysgrupp€rna samt
även totalseger i lagsegling. To-

t"'"egrare i lilla lysgrupp€n blev

I

e Johansson med en Albin

ll&lJö-ru t o m p r sc h eck oc-u6il
stapris tick han även hemlöra
det n] uppsatta vandringspriset i

klasscn. I slora lysgruppen

\ar

det osllgbara bröderna !-or-

blem.

Enk Palsnnd

Kanske kan

Älggaran 24 B, 216 t3 Malmö
040 16 09 73

saeus med sin Extremist som
vann en säker seger i gruppen.
De olika banorna mäter ?9 di-

mötet.

stan-smir'ruter

Tyck, undrå, sk.rv, fota, rita.

K.lelI

Nylön

NUI

Iiesultal. llsgrupp

l.l0: I )-EQlBLlq

hånsson CSS Albrn ^
\ rgg 138U,26.2 )Thor
Ar€lsson, CSS Sun\r rnd 261115,14,3) Leif
&jlveljord, TBK Albin Vega, 1466,23, {)

Roland Johansson CSS. Beåson 31
1467.32, 5r Elisabe(h Rrgne CSS, Albn
E),press r476,78,6r Cöran Oreteg MSK,
AIlegro 33 1479,18, ?)AIlan Persson CSS,

Sunwind 26, 1,183.63, 8) AxCn/Äuguslsson CSS, Beåson 31. 1486,18, 9) Ang,
elica Axelsson HSS, F€nix 148?,42, t0)
Kent Hellqrist HSS, Albin ?8 r$9,29, ll)

Lårsa Gdståfsson CSS. Scåmpi 30,
l{90,84, l2 r Karl{lof Engvall CSS, Bea-

son 311495,22,13) Thomas Ottosson SSV,

Maxl Magic l{96,10, 14) Jonny Jensen
CSS, Älbin Express 1506,52, l5) Svante
Persson ASMK, Cumulus 1508,72, 16) Ol,
le Eriksson CSS, Maxi 77 1517,2a, l7) Inge

Karlbom CSS, Albin ?8 1524,21, l8) Ulf
Linde SSV, Ballad t53?,50, l9) Anders
Strandh CSS, Ballåd 1560,14.20) Ronny

Edlund MSI(, Fingal ls62.l?,21) Christer Alm CSS. luaxi 95 lå65.53.22r Alpo
tåitanen CSS, B31 1581,?1. 23) trlats
Brodd ]USK. H-båt 1582.92.
Fyra båtar ulgick ur klåsscn

Lysgrupp

B l.ll: lr

lör

lilli

l!sgrupp

brått/Lind€ SSV, Elvström 717 1666,72,
9) Gerl Nielsen MSK, Smaragd 16?6,13,

l0). Lars-Olol Wållerman, Linjett 3t
1688,89, ll) Toyvo Slarck, Wasa 55
1694,15, 12) Hans Löfqvist ASI{K. Con
tesså 35 169!,91, l3) Mäns lvånn€r{elt
DBS, X 99 l?06,58, 14) tsengt Gijran Jo
hansson SSv, wasa 4I0 l?09,08, I5l Arne Fyrk MSK. SK-95 Ur2,92, 16) Gustals-

son,/l'redrikson CSS, X.ll9 1733,02, l?)
Dån AxelWållermån CSS. Comiortinå 32
I?48,05, tBr brs Erik Andersson. Mari
Råcer r789.76. l9r Thomas Hedlund SS\'.
RB 93 1818,88, 20) Bernl Jånsson ASNtK,
A-22 l9l?,82. Sju båtar utgick ur klas

Stöd diabetesforskningen
svenskå I)iåbdcsfo.bundels Irorsknilrs.sf.nd

/^xl

/

@

Äl\/"

t'or

Löfvning/Svensson CSS, Sselinc J0
1656,53,6j Calle Lago L€ngqvrst CSS.
Comlort 32, 1660,03, ?r Thor Öslerberg
ABK, Måni 34 Råcer 1665,80, 8l Larne-

sra{ldjrbclcsfoGkningcneenomc hnlragrillsri11.ls.n

\t

bröderoa

saeus CSS. Extremist 1t69.64. 2) Lars
Ragnårsson MSK, Swan 371 1651,52,3l
Lennart Enochson CSS, Divå 39 1652.08.
4) Tibrotåget CSS, Diva 35. 1653.90.3i

i

Oresund

!i få redaktionen att fdr
varje rnsänt bidrag lämnå ut en loltsedel med draqninq i samband med års-

stora lysgruppen.
Snabbaste båt på respektive
bana använde 22 timmar och 22
minuter samt 22 timmar och 34
minuter. Medelfarten ca 3,5knop
respektive 4,0 knop.
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SMULTRONSTALLET
För diq sonr seqlsr Viqqen i Vånern a!ser vi tstt presentera en länpliq men
kanske drndre känd nåturhanin i varie

tid framöver.
Taq infornationerna som elt ftjrlroende,
platserna
om allLför många känner till
oc1 d1\3ndFr oem fdrloral du I ."irr-

nummer

av Viqgenbladet en

upplevelse.

Detta Smultronstälie hj.ttår du på DaIsIdnd_srsa $r ra. cöde- or vrnqe.s harn.
PostLronen är \ \8o50'j9' o-h 0 r2"'b'
10" och du hittar viken på Sjösportkort
114.5. ca 500 m NV Storå Rotöns nord-

Lrr br€ satt atr a.gdra inseal:ngPr är
att qå c" en oi.ransFrruL på kurs 200
t,ll-210o lrån iLLrp röda prrcken \id
\ rnqpn lrI's au ar Lranfor Stora Rotön.
| 't ora a qörrnqsmärLF år ea <ca't iq
\var r såder \r ir , på oet lånqs-ala sL;
ret öster om St Rotöns nordspets. 5edan qår dLr in på ca NV kurs mitt i
.al t;n meIIan 5L Rotön och racel'o!ål
nd, fortsäLler aot udden på aad^å sidan \i^en oc'hå.Ier unoar från sr;ren (sticker sä11an uPp ovanför vtan)
väster om d iupsiffrå 6.

Rosta bröd

\är du seqlåt omlr.irq lre kab"llä'gder (l x 180 m) har du liten' smat och
höq udde om babord. Runda denna och
alid in i v,ken. rä11 aakareL rFj en
åraqq) så du Lan idrtöja båten mot
land rnen lite i skydd av vassen. Det

th

l

(.1

går bra annars varsomhelst, det är
djupt hela väqen inlill berqet.
Förhoppninqsvis får du nu avnjuta dennå vilda, vackra plats i lugn och !o.
Landväqen

lår inqen

komnia

och störa'

vårlen vaqar pl ler st rgar Ieder

(

hdr

ned ti]l sjön.
Är du intresserad av fornminnen finns
en stor bronsåldersqrav på höga västsidan åv slora Rotön, ca 500 m från
nordspelsen och som syns från båten,
5e bara upp för ett nord-sydqående

gr-nd ca J0

m

uL Irån ö.r. DeL ar e-

mårkeral på kortet men väl med ett
vilnrå]al märke på berqet.
Hoppas smultronet ska smaka !

K.jeII Nyl6n

Skotar nan bomnen för nvcket
not nitten av båien i hård vincl
börjar båten att kränga och
driva not 1ä. Därför är det
nlckel vlktigt att veta å Li
seglen inte ska fånga upp så
mycket vincl son nöiIigt, utan
-^rdas t ändra vindriktnincen.
( r se, inte atL öka fårten
genom ait falla not 1a on nan
in te santidjgt 1ättar på

(

(

,," at sista delen oo hur nån
Lr innar stor sesLet vid krYss.
Det gäller att skota rätt. I
lät L vind ska bomren skotas i n
rnot mitten av båten så ]ång:t
det går uLan att ulltrådarna
sugs in i Iä av sealet. När
vinclen ökar nåste bo len undan
för undan skotas så att clen
komner alIt ner not 1ä. Detta
kan orclnas genon att skot
punkten flyttas not 1ä, e1ler
atl bonnedhalaren sätts an
innan man lärtar lite På
skotet.

)

/

Såmnanfattningsvis är det f Yra
-nkla och viktiea saker åIt
( nka lå när man lrimmal silt
'- to r saeel på kryss, näm11Een
att fä
s läpp i storen
buken nitt

i seglet
rätt stor Lek på buken
rätt skotning

Nästa gåna börjar vr trinna focken.
Lar

s Ul lne

!

Gillar )u rostat br5d i ViåEen ?
Här nedan en skiss över en e.kel
brödrost
Den

som nan kan

a:lvinde på .ri-

bestir i sin e*ellret av en 2m

järnplF,t i nåit efier e:r fo.nfransLa

Ett enkeli handlåg s: nnn kan l,and-

skas med den över spisen.
Ena sidan k1är nån ned iämt.ådsdlrk
5 nillineters som viks .ut kånternå.

Efter slutad säsons 1äit inoljnina
med r.ratolja så rosta. den inte över
vintern. P.obatui esr I aa=i.
c:å 12 cn
i-r

j

C,a

2mm

i.n!1: t
t:nrn

nå8rå iå1 här

gör Ladia.et
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Antalel dellagare ökade
Klubbens eskader till Hangö genomfö.des under tre veckor från till
under resans gång från g lill 'll.EnvlGG dellog, öv oa var stoNiggar. Sammanlagel var vådrel
ganska bra även om en del regn och även slormvarning (22 m/s) En del improvisationer lick såleL
göras på vägen. Uppläggningen av elapperna var gjorda lör Viggar och Harald Akselsson som seglade
ensam i sin Vigo 1103 hade nog bara en riktigt jobbig dag.
Till Hangö seglado vi norr om Åland och slannade bl a iOjupvik, Saggö och Enkljnge vilket var myckel
sevärda plalser. På hemvägen slannade vi bl a vid Jurmo och Kökar, några besökte åven Mariehamn,
vilka är myckel sevärda plalser. Mer om della kommer i rapPorterna.
Oet var e; bra stämning och sammanhållning i eskadern och jag tror att alla är mycket glada atl
med. En viklig förulsältning ,ör detla var del goda abele som eskaderkommittdn gjon.
För all inspirera klubbens medlemmar lill kommande eskaderseglingar uppdrog vi varje dag äl en
besåltning all skriva om dagens händelser lör Viggenbladet. Nägra av dessa kommer
inåsla nummer.
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1 SEPTEMBER LIBERTUS RACE som ingår

r*

2 SEPTEMBER KAKTUSKANNAN FÖH KVINNLIGA

i

Segelbåtens dag

BESÄTTNINGAR

9

oKToBER

NYBöRJARTRÄFF

I

BRYGGHUSET RUM 34 kl

1900. Middaq På Enkehuset 1800

17 NOVEMBER VIGGENDAGEN med ÅRSMöTE på Älandslärja.

I KOMMANDE VIGGENBLAD
FÖR DETALJER t

TITTA

arusuA oer:ra HEnnnna sA

ou lN:re nfltssAR N{Äcor !

KöpM g genkl

VIGGENSERIEN

ub

bens t)aro

r

korrigerad
Aktuell ställning
Plats BÄT

Lidingö
Runt

köret

l.

I

1.

53 Shrilom,Ingenar
Lindgren

15

2.

850 Emilio, Pia Landgren
306 La Vic, Svs'J.te

14

3.

)bs! 'lrlyo pri ser

Totslt

Pingrt-

Skumrask, l*wrarl.
Stlååt

15

6

15
15

14

6

t2

t2

12

I

I

5=';

^"t'o

--_3--.,"

Arelsson
4.

l37I

4.

1165 Viggiwoo, Magms

Xrdkan, Viejo Lilja

t2

t2

Glrstafsson
5.

1103 Costa Jounan,

9

"<tFg

**[)'dil-

^*\d'

$iu*grcn

k

".&""

9

Hanld Akselsson

I förra VB

gavs en felaktig tabell, dels genom att stånpoiingen riiknats för
högt , dels genom att Pia Landgrens fina debuthsats på Lidingö Runt hade
fallit bort (3:a i mål hots missad start). Jag ber om ursiikt Pia.
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Bosse G.

-fröb DfAl KtaBE
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sröD Drl!
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Her th10

7c

siy'e stdan

AN NONSE PA I V IGG E N BLA DET

IILL SALU

1ät!,
hård, s tor mfock, spianaker.
TeI. 0505 40001
Storsegel, genua

genua

Folke Johansson

Hel sida 400:Halv sida 200:-

l/4 sida 150:Kontaktd redahionen!

Medlenmar annonserar gratis under rubrikelna på denna sida!

KOPES

Storsegel, fock till

K-vig€|.

Te1. 016 421689
M i kåel Petrik
NYAMEDLEMMAR
3U SViggenbladet Di 9/90
73 Kåj Johånsen

90 Per ohxan
92

Leif

Kronblaclh
109 Håkan Nihlwing
tbl Kent Hågbers

212
291
525
681

Toooy Elofsson

Mönsterås

Mjörby

Partille

KaiDår

Stockholtr
Anette lincdahl
Motala
f,va Hjalxarsson
stefån/Br i ttå Sjölund Slockho][

l01it Cunnar Holoberg
7020 Lp-nnart Larsson
U

tf

Ukholn

xöp xtusseus uenop

Sunclbyberg

Täby
Täby

Cöteborc:

viilk mna till Viggenklubbe !

Förmånlig försiikring:
Ring Bo Johansson, 08 -

ll

56

15

Klubbföja röd eller vil
"Sjung med Viggenldubben"
Tekniska Tips - komplett
Tekniska Tips - enstaka
Klubbvimpel
Handbok Karlskonaviggen
Handbok Albinviggen

Klubbnål
Broderal jackmzirke
Viggenrihingar per styck

Klubbdekaler SE-GLA-UT
Strykmiirken
Klassregler
Enklast iir det om Du sätter in beloPpei för
önskade varor på klubbens postgiro
40 73 05 - 2 och anger namn. adress och bålnummer sa.rnt vilka varor Du vill ha, Frakv
pono ingår i priset!

