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SKEPP

Nu ä. det de ljna höslseglingarnas lid. 0ä
brukar antalet bätar minska i hamnar och

!lf te r sornnerens nissade

vikar. Svamp och lingon linns ofla pä öarna och

08-?78 31 25

höslens ,ärgprakl ger en tin ram. Det år bara
att ge sig ut på havet och njula när vädret så
lillå le r.
Vär redaktör hår anmäll all han önskar avgå
efler att ha jobbat 3 år rned tidningen. Jag lror
all alla medlemmar håller med mig om atl han

08-758 31 99

gjorl ell lörnämligt arbele och att vårt blad

0760 - 802 98
08 - 85 15 33

blivit bättre under denna tid.
Nu behöver vi emellertid nya redaktörer. Är
Ou lite kreativ och intresserad så ring Oärna

KAPPSEcLnlcsKoMM1116:

0758-36872
0152 -153 36

0158-578 23

Veijo Ljlja och hör vad det innebär.
Vi behöver ocksä nya krafter i slyrelsen, så om
Du är inlresserad av elt sådanl uppdrag kan Du
kontakla mig eller valberedningens Börje
Ekvall.

Tveka lnte-höt

av Dig - även om

ban vlll kontrcllee vad del
Sköt om ER och Era Viggarl
Med Viggenhälsningar

2

OHOJ

FRAil BRYGCA}I

lasse

Du

innebät!

!

segfingar bör jar det äntlieien
lossna- Jag seg.Iade i augusti
både Getfotsregat tan och 2{
tiEnars, vilket inte är l-ite
när det gäIler flig. så här på
höstkånten kan det vara Dycket
fint och franföralIt
lungt i
skärgården. Varför inte en tiII
uteträff i septpmber ? Snart är
det trotts alLt dags att börja
tänka på upp tagningen.
Andra aktuel -la saker: nybörjar

träff

ä r

9/10 i Brygahuset,
t l7 novenber.

smöte

Varför inte saisa på nåt roligt
och utvecklånde och börja soe
klubbredaktör. Nu her ni chansen!
Vi€:genblade t är vad klubbens
Ä l ltsä,
oedlemnar gör den till.

skriv on dina seglingar, ideår
och smul tronstälLen, Skicka gätna
fo Lon . Vj€igenbladets or iginal
fornat är A4, spaltbredd 80 mn.
HärIigå höstseglingar
ViEeen 1371

REGIONALT

$lpgÅkexfr

Iltti.\t_l)

ti{vhönfrantlräftj

lEr\r6atihorseft

SMULTRON

Gävle
Jan Westerberg

STALLET

Töregålan 5, 802 38 cävle
026 - t9 5'7 57

9/11

@

g4

sa0

Bl@ckan,,,nPPP
Specielll för Oig som aldrig varit med förut
men även för andra inlresserade vill vi gärna
presenlera vär klubb.

, ansvarig Iör tjejsegling saml
represenlånter för Tekniska kommjllön och
Kappseglingskommilt6n kommer alt lala om vad
vi gör i klubben.
Du får lillfålle tala om vad Du lycker vi skall
Slyrelsen

Hanöbukten

För Viggen-vänner i Vänern

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
M56 - 2'73 69

Antaqligen har du nåqon qånq seqlat
ioroi derra SmuILro ctä le. Dpt trqgcr .lroå oe oliå .on re fr,1 po;l

Kalmar
Peterwinberg
Värvägen 15,385 03 Södermyia

(

slräcka betraklade, 1ånqa östra kusten av Värmlandsnäs. Platsen kallds
Ekorns hann och år en oftast 6de buki (
innanför de två steniga holmarna med

tl1.l

Al

lual It rjösporr'crt å-

lycker och kommer inte

dellagarna

all slålla nägra krav

Vi hoppas på della säll inlressera våra
ILorns .r,\ddandP Irnn

Siljan
OIle Modin
Moråkersvägen 19, ?92 00 Mora
0250 - l3l 98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 2?, 582 66 Linlöping
013, 15 13 3l

Vänern
Kjell Nyldn
C:irdesvägen 5, 531 57 Lidköping

t0

gI oer dL Ii

irån nordost. la, det vill säqa, att
har du vinden med dig blir det tite
dålrqt aFd "r,\odet. .r-r.
tt in I
sJälva bukten och fortsätl Försiktigt
tills den fina sanden mjukt sloppar

dig och du kan fälla dltt ankare.
Alt ]äqqa till mot land är uteslutet,
pr mFd Llddpr o.f ån1an u' rJ.l n_rq
.r ola(rpåsF på ' u\ jd-- !-, d- at r
vada ilånd i det förmodliqen qanska

GustafOlofsson

4l

Mölndal

HjänitlIgt

Ny

l6n

Arsnn öt a

Oresund
Älggatan 24 B, 216 l3 Malmö
040 - 16 09 73

vätkelrnnal

1

8/fl

fl

Gldm inle bort all boka den t8l11 för klubbens
årsmöte.

Vi genomför det pä lärjan till [4ariehamn och på
hemvågen äler vi elt finl smörgäsbord.
Nisse Tidner kommer förhoppnlngsvis all lala

ori

Erik Palsund

nya

medlemmar lite mer Iör klubben och få lite tips
om vad vi skall göra.

kylslaqna vattnet.

KJell

Västkusten

på

,

Du !år .u på . sdla.tr".d. 5ol moJ
liqen inte är Vänerns största men
1"1 ,lp ap1 re"l aaLJL töra. tdq tö.
dra o, a niur -ill" aFr år ddq .
rn_
n"r .\al.Fn ,dr- e .'\S!-re ,d. -- r,. ,
Cap-'L ,- \odör Fl Fr 5rar,tF1 o(h \
Mäs.\r!e r aorr 'rqqFr I. oar€ ö - I
distansminuter bort.

Hagålersgatån 28 D,431
o]t -27 5't 24

Vi bjuder på kafle med dopp.
Vi anpassar innehållel efter vad
Dig.

c486 - 212 43

0510 - 143

göra och slälla {rägor om Vlggen.

sina seglingar i fjärran vatlen med en Vega.

Prisutdelning för vära kappseglingar sker i
anslulning till årsmöletVi lämnar Slockholm cirka klockan 0800 och
är äter 2000.
Prisel kommer alt bli överkomligl lör alla då
vi lyckals ulverka viss raball.

^-s0\

tJir _ c
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Ilcd.rslrdfdoLeD i V i gEe uh I Lrbhr n. I'rofcssor e!r llaral,l .1-son llor)t.g har avlidit vid Sil 'irs 3l.le.. tl^n var tills
fiir nå(ra år sed{n miingiiriA.ijarc till
Vi!s nr 8r10. he,iEahijr!Dde i Briviken.
Genom Ilarrlds lrnrtsiinir avslutrdcs etl
sellr.liv.
IIiirotr l)..iitrinqt 70-irist
tidc han si;ilv bl a vid ett rv klubbens
årsmiien i c11. fiiredrås, bet.itlat "\ågrå erfarenhcte. drd Vi.rsen och åndra
låt.ar ias seslat." Der so{ varit ied n:rqr. år i klullcnrminns säk.rt fler äv
l- f r.1. "ningår lllril'l
hll li . snn
t::rr1äc,,r^ v,rr r,in l!..,n1c. r0ed "it.
lni,t. lrnilcnsiski (lialclit. ll!n lånFäde
ill id pr' .nd:'l.r i!t i ,,lr i .r i'rn niir
han, vä1 fiirbere(ld, delnde Ded sis
ar Fiti, d jupa kun!nnde. \litt fiirstn
m;itc Bed Ilarald var vid ett Årsuiite,
jaq tror det var år ll?;, n:ir h^n.edovi s^de qcnonf:;randct. och resultaten
ir dF trav 0n'l nl ikr a._nrt!t'er f, r
q.un,l f;ir
\rirqcn, so( sedan låq till
de i.ekniska tir)sen D.5:1 och 5::1.
I dcssa i ngåcn(le prov nedlnde UaraId
ett sto.t arbet€, d;ir hans yrliesk,rnnande och erfarenheter fråD tros mcd
tör,lhru." ri.,l.incr lor vnl lil I t1ss.
Ilesultaien av pr.ven har säkert varit väq1€dande fiir nrinrn \ii!genä{ares
val av,!otorstorlck
och -typ.
.lalra l,r"d,^:r.
"in ^u t,,ll,r ii! i
dinnet, har hrndlat o'!
"Vad berättår
nadnen i våra skiirg:irdar", nijrliernivi!erinc och {Yr rnas histö.ii
i
S\.e.ige s.Di anviin.landct av rndiorikt
nc il in:.f ire(lrasen var ålltid
ed bilde.. arparat.e.
illrsLreråd.
och esnå lai.qraf ier.
IIa.ald visrrle cti brinnandc int.cssc
fii. ktuhben och st:illde rlltirt,,np.
nn. klubben
h.ns edverlno,
ehuru,rnder ^nsk^de
senare rir Ded viss tveIIaD
kan. nåhtn,la av blrleanh.tsskiil.
nrrv.r ri
n;i"r,,n il'tid
!.rnnde 'n70-,.'1"'
vid de månailicå klnbbrrit.ena
i SLockho lh. då han rcste ned frrn
U))psåla. lled k,rnn^nde och hunor delrn: hin .irrna i ,lrsL'rss ^nrraa. Son
i ex när klubben hade en dikussionsafton on hur mnn scglar med sina trarn
elter
i Viggen, arrld delt.o{ livligt,
aii inledninqsvis ha tåpekat ati, hans
erfarenheter gällde hur nan seglar
med barnbarn i virg.
nårald vå. under nånsa år ,nedred aw
tckniska kondittdn, dnr hans kunnande
och storå a.betskapaciiet sat.t.e sfår
i fo.r av ut.rbetindet av flera teki ViTscnbl^niska ti.s och artikla.
'
5
lorts r,å sielan I

GETFOTSREGATTAII 1990

Hamn som i en ask

Klassmästerskap
l)en traaiitio ella cetfots
reg:attan segladcs l8 l9 au€iust1.
Ar r angören är Segel SäLJ.skapet
Br unnsviken. Gel folsregal.Lan är
öppen fi;r alie köIbåtar. Egen
klass vial Dinst 3 båtar ' Platsen
är t,änsholnsf i ä rcien/Askr ikef j är den
i närhe ten av Vaxho.Lt!.
tjnligt nin ringa erfarenhet åv
kappseglin8ar utån1ör V j.ggenklubben tycks det a1ltid
fungera på såiona sätt. Någoo
ringier ett Par dågar innan oclt
säaer, att vi nåste få ihop en
klass. tiar du lust att stä1la
upp? Svaret var ja den här
gängen också' Det är klart att
man stäIter upp. En bra gast
( cafle ) och ninnena från
fdrra året aör att nan blir
ata.l för att få vara ned.
Jag tycker att dei är en stor
fördel a1l segla nred en erfaten
gast. Mån Iär sig å-L.Ltjd en
massa nya saker, On 20 ät kan
nan kanske siälv hjäIPa nån
nybör jare konna igåna necl
kappseglingerr.
Lö rclagens två delseg]ingar gick
i laFom sLarka vindar. Vt var
med ganska bra, nen vår stora
svaghet avslöjactes når clet var
dags för spjnnakern.Nästa år
skall vi vara bättre förberadda.

Ef ter kappseglingen vår det
härLigt att bada och vile en
stund rnnan kvä-l lens fest
börjacle. lret finns en nYcket
fin utedensbåna ned tak Pä
Getfoten, Kräf Iorna ned
titlbehör snakade bra.
Nå tur I iatv i s siöng vi nubbevisor, dansade och dellog i
fenkanpen ned rnottot: clet är
roligt att vara ned även on nan
inte vinner '

Med risk

På söndag var vi tvunga alt
avstå f rån kaPpsealingen för

atL gasten hade ett vik!1gt
arbete, son hade med VB ått
g:öra, (Han skulle skicka VB
7 a/gO ., MYcket trevliFt vår
clet i alla fall' Jag hoppas att
deL kor trer ett saBtal näsLa är
också och då tar vi don.

brånningarna. En del
motorbåtar liirekommer

RESULTAT:

305 Svante Axelsson I

I

2

2

3

u

1103 Harald Axelsson
1371 Veijo l-llja

(
Vigscn

1371

(

Segel Sällskapet Brunnsviken

liir att det är fullt

nästa

gång vi kommer dit ( fast en Vigg till
går vål alltid in?) vill vi ändå berätta
om en plats vi fann ftlrra sommaren
och som vi återvände till i år.
Den ligger på N 59'33'2 / O l8'41 '6
i Båtsportkort 611, SW'delen. I övre
högra hörnet, söder om Vättersö hit'
tar du Asken/Grönskären som återges nedan i skala 1:10 000.
Vi har gått in från Skatljärden, rundat Grönskåren ganska nåra land 6r
att gå fria från de utanliir liggande

trafik med
i det smala

sundet mellan öarna men segelbåtar
har vi inte sett gå in den vägen.

Vi har legat vid de fyra med pilar
markerade platserna, allt efter rådande vindfiirhållanden, badat på
dagarna och sovit gott om nätterna,
med bra ankarfåsfe.
Kommer man tidigt och hittar plats
ftirefaller det som man får behålla
den själv efter som varje klippa bara
s€r ut att rymma någon båt.
Aven vid Grönskärens sydligaste del

brukar båtar ligga men det ltirefaller
lite oskyddat. Ses vi här nästa år?
Alf & Annika
i I2?? JÄNTA

Vad vflnl

vn

Vi ntentä ckning " upp allning

Detta bör innebära alt sådana frägor iökande
grad bör intressera Viggenseglarna.
Ytlerligare en taklor är den samhållsutveckling

styrelsen har vi funnil all vära medlemmar
inte är speciellt aktiva- Delta visar sig genom

I

alt

ar lå

el

dellagare vid arangemargen

i

Här har Du några alternatlv tlll Dln

vi inte har sä myckel tid och
intresse atl engagera oss i ideell verksamhel. Vi
sköler oss själva och bryr oss inte så myckel
som gör atl

Däckställning sPecial

Slockholrnsomrädet är lägl, det kommer lä
bidrag lill lldningen och vi har få lelefon och

om andra,

När vi då funderar pä vad klubben skall göra

l

brevkonlakter med medlemmarna.
Beror del pä alt alla är nöjda med klubben och

lhner jag all della är laklorer som bör våSas(

J

inte

vill ha någol mer.

Eflersom anlalel

medlemmar minskar någol sä år nog inle detla

fallet.
Då jag köple min Vigg 1977 koslade den med

lillbehör cirka 60 000 kr. För den summan
kunde jag köpl 2 nya bilar lyp Goll och lält
pengar över. Viggen var då något mindre än en
"normalbäl' som då var drygl meler.
Då var del ingen Viggenseglare som lvekade
inlör en Gollandssegling eller någon annan
längre havssegling om bara besåttningen var

I

ALBIN- ELLER K-VIGG

H3ll0r pt.redninqen lrän sktovet.
Färler i lör och akrarP!lPit
M.ll.nsröd.n monle.as rill manlägtörl€rna

Min egen slutsats blk afi kltibben ilidningen

och vid lräffar skall beskriva

ganska
elemenlär segling och navigering. Skölsel och
underhåll av Viggen bör också vara tunga
inslag. Eskaderseglingar bör anpassas lil(

i//

nybörjare och ske inomskärs.

Nu vill iag atl Du reagerar på del här.
Skriv gårna en rad till redaklören eller ring
nåqon i styrelsen och lala om om detla är räll
eller lel. Komplellera gärna med konsl.uktiva

r*E -)

t1

----._10---

Däckstätlning sPecial

För utvändlg bräda

förslaq.

kompelenl.

Lasse (rdförande

3.150:

ldag koslar en begagnad Vigg 40 000 kr, vilkel

råcker till en halv Golf knappl. Normalbåten"

2.255:

har växl till 9-10 meler.
Viggen koslar idag således en ljärdedel av vad

den kostade tör drygl 10 är sedan. Detla gör

Däckställning

sannolikl atl de som köper en Vigg idaq inle har

samma krav pä

all ulnyllia

bäten

lill

Fårre! i löt. och akterP!lPit
Tel!rkopi!kå mellannöd ron normalt (öder

100o/".

För en del kan den vara en dagseglare. De som

EnEn€h odntdEoqrrörbtrx!99l1lo2,5ro(
v:oo:i b*tll Ifrrb:ö:]\.' loBddrn.d kk.
dnD<u {otro. soonin@i !r! n.d $0 iv iutror '
v.o! ! Eigd Esus r M hltor.ndr rrl'ör' YLBlr'u
<!dm dl:l m! kdrd.. ouhf, !.ddr id9tid,
d n6ioni n.d.i sf,T ol dliirn'
' '^a"M5r.
hsulhi$rnönod!hdidrt
Ih h6i. o.h dirbln ionom r:i llsl:r h' !ön h! t
dMibdr.i *hui nI L5 nielrnun'. o.rDiim
i'r:i€oo uiuF5*r I orF r hoqd ri.End.

Enrå{Ubehor 7oo:
om

rc.or rtrrMmilhdd.diq!1dontldepr e

ru

rd'hdh' dru!oå.n!.

bn(dl''.fu.drd
.t.M

då drdmh.ndni.i.'. rri Elon löd:,rc!

o.md4.nDmid!o!!lll!t.^'.llniFwr.'*2!

v)dMill h.[d.mnerbn. N.moddrdtlidolri

vill segla ulomskärs våljer nog ofta en slörre
båt. [4an kan iu Jör prisel av'en dryq Goli" fä

lEi;@d.nrorbtN u!&1. tnont'inv.r.rbr

en begagnad 30Jolare.
Gårdagens och dagens Viggelseglare skiljer sig
alllså ål ganska markanl.

250d.birodarl.rldlioå3
3mtm.

Della år en realitet når vi lunderar på vad vi
vill att kubben skall göra.
della resonemang är det idag än
mer lroligt all Viggen lör många är deras lörsla

'li

iusr6

in

rfi.ndr.

bltrr

[,4o] bakgrund av

bät.

l\,,led

de a löljer att besällningen o{ta år

oerlaren och ogärna seglar långl

från

hemmahamnen.
En annån faklor sorn vi b(tr länka pä år alt bäten

bli

gammal vilkel ökar kravet på
underhåll. Tillverkaren linns inte mer varför

börjar

lillgången på orginalreservdelar

&

A-ställning
Fiir silt årb.tc i Vissenklul)1,e,) bclilna,les Ildrald fiir 10 år scdan rocd
:,tt ÅrsEiitet utsdA honod rill )rerlersledanot. Unn ooti.os rnrd och tncksän
hcdcrsbesisninrrn,,Dcn fortstritc,rn{1.. fle.å år/ t.ots kassrirens t)roteste.. envi.r Red ati. inh{:iilr
;rsrv,

begrånsad.
l

8

ngema. l.ind!reh

A bockarna 5lå' Pl matl€n
Tel.5koDtrka meLlånnod iom notmalr 3löder

PRESENNING

FRÄN l Too: -

Av oolve3l.r.rmeråd olårqad PvC 600 9tlm2
Levererå3 m.d

oli.llF

Slåpp{ genom dagniutochår dätför urmärkl
Låns liv3långd

Ranhammarsvägen 9

11080 161 118romma
Tel 08/80 29 80
Box

- tillk.

looinh'n!5r:n$.'tör hlrfi {tutr .nnut!.i

TIS 1O JULI
Upp k].

i

SöN 8 JULI

Efter två dagars stuvning och
bur,kr lng seglar vi än!Iigen
till Rödlöga och eskaderstar L.
Vl konner fra[ vid tvåtiden och
då är llera på plats. vid fyra
serveras sher ry ned tllltugg
och vi bekantar oss necl deo vi
inte träffaL förr. De flesta är
dock eianla eskador rävar '
[,fter niddagen drack vi kaffe
på berget so[ Marianne bakat
tårtor !-iIl. När Jag skulle
levsiera grädden tj.l l tårtorna
tra[pade ja€i på en llna soll
rullede unden, Jag föIl
handlös t och grädden, punschen
och tlte annat för s tördes.
Tår tan var eiod ändå.
Sedan riggade vi upp en TV och
såg vM-finalen. När denna vår
slut kor regnet och vi gick
förväntansfuila och lade oss i
våra koJer.
I-åsse 16360

9 JULI
Vi vaknade av ett -lätt reEin son
slutade i tid till skepparnötet kl, 8.00. Avfärden
bestälrdes tiII 10.30 så nåneia
hann besöka den li]la butiken
på Rödlöca son drivs av sonuar-(
gästerna soD ett koperativ,
Vi försökte ocksä arr gå riII
kaoalen oellan RödIöcia och
Västerö nen pilarna ver både
o tydl ig:a och tveksan[a i
rlktning så vi fick ge upp. Vl
hissar fulI stor och kryssfock,
aIIa ska hå-l]a ihop, och
föIjer Ieden över Kudoxa fjärden
förbl Kudoxa, Vidinge och
Sundskär. Vi airar babord över
GranheBnsfJärden där en Ätandsfärja delar eskadern, Seglingen
går sedan förbi Tjockö över
TJocköfjärclen och snar t siktar
vi Arho.l[a där vi inta verlt
sedan vår förs!a eskader s€gling 1979 son också B:lck
tltl ÄIand. Det är fulll i
österheidn vld bryggan så vi
letar oss oot norrsidan av
Villösan där vl siktet några
naster, Vi får Aott plats.
(
Efter niddag sanlas vi för
kaffe på berget, Jeaninne och
Ludvig bjuder på chempagne för
Väs t tysklands VM-guld i fotboll
kvä1Ien innan. Aktivl te !e.n:r
som "vjgFenhåtårnå" r 103, 6245 r
och 7010 förbereLt- sätter fårt\
på J.eklusten och spec iel I t
förnannsgåtorna stäIler !i1I
probIeD. Ef ter prisutdelnina
tar vi påtår och därefter är
det dags att törna in infö.
[o r gondågen s segling: över
Älands hav.
MÄN

Ov€ och Kerstin
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7.15 för att inte missa
skepparEötet kl. 8.15. På nötet
[eclclelås för oss Dindre vana
att åk si och så nänge 6råder
så konner clu till Äland. Vår
eninen ie eskader ledare lovar
att hål lå kontåkten med
santliga båtar och det Iåter
.'tvEEt'
( ,tra. så var det daEs at!
oeträda rlet fasansfulla håvet,
Älandshav känt fbr sina vågor.
En del av besät tningen bör jar
därför dågen med ett pllier ( åv
sJösjukeiyp ).
, ^om vanl igt när det är dags för
I ,EånE eIIer ansör rnR, verkar
aIIa gripas av en oenotståndlig
Iust att konna först. "Med
moltot: ja€: först eller alla på
en gång." Det grck bra clen här

duschen i land ocii et. rikticit
€aott nå1 nat. Vi gick till
sängs vld 22 ticlen, för man

blir bra trött
seglats,

efter en sådan

vid pennan Ca.jså/Con Course

såneen.

/7
Listas besättning vaknar på
Åland och I eofsken. Start kl
1OO0 - neD måste gå och tltta
först. vi blir meal andra ord
sist. Igår blåste det - men lnte
idag. Vi skal-l dessutom gå mer
än 30 M idag. Efter att ha
studerat sanna ö 1 olika vlnklar
gav v1 upp - lärngenuan. Kommer
upp Viggenklubben, där alla mår
gott i solskenet. S 30 tar Costa
Jourtan på släp i fln Vlggenanda
och så fortsåtte! vi I en lång
rad förbl Emskär fram tl.ll SO
Rönnskår. Dår blir det stopp hur f....D o s v - en sydplIck
och en nordprick med c:a 3
meters meflanlum. BesåttnlngeD
blundar och går vidare. Eskadern
fortsätter - fortfarande l en
1ång rad förbi Skråbjörkö Isaksö och til1 det berömda
EÅLET vid Idskår och Dånö. Älla
hade pratat om HALET - tlvsfarligt,
snalt, nan bör runda
Idskär o s v. Gölan vl1l gå
runt, vi går Ju 1.80! Vt låter S
30 gå före - fortfarande med
Costa Jourtan på s1åp. Vågar de,
så vågar vl. men vi tar fram
kameran. Tånk e! - svensk båt
med annan båt på sIäD fast i
HÄLET i Aländska skä-rgården!.
Jag har ånDu ldag inte kommit
fram til-l vad som var farligt.
LL

I början på seglatsen var ella
sanlede i en trupp, men aIIt
eftersom ticlen led blev det
allt glesare rnellan bå!arna.
När 2/3 seslats lås vi och
viggen Harald sånt vlggen Vindö
längst bak. Men vår trogne
eskacler Iedare pilåde fram o
årer för arr kolla ldseL. (vi
såei ju lnte lancl ännu. )
For att fdrdriva tiden tog vr
fran den suve r äna vicigenpärnen
och började sjunga. Vi hade
till och necl pubIlk och fick
pplåder ae viggen Vlnclö, son
/dIiEen både tycker on aod
sång och segl ing.

'i

l(
I

Efter ett anral tlmmar såg vi
Iend, Seglarsen hade gått bra,
å nu vän tåde Käringsund.
fypiskt noE: började vinden
tiIIta.
När vi skuIle in not
prlcknincien för farleclen not
hamnen. så det blev ett
hektiskt sfu! på seglatsen:
"Ner med segel, hå.1.1 rätt kurs,
sätr pä rnotorn, order från
skepparen ombord". När vi väI
var lnne i hamnen, så var där
fullt.
Så Coran lät oss Iigga i
aktern den natten. Nät allt var
stuvat och klart väntade

11

Fården går vidare - åh så
vackert - helt otrollgtl Dessa
runda höga klippor på ena sidan
och havet på andra. solsken och
stiltle.
In I Djupviken, dår
Costa Jourtan son förste båt
fägger t1ll. Sedan konmer badet.
blåsten och regnet. Vi kan nu
beråtta en "hemlls". Det bästa
ViggeDklubbens ordförande vet,
det är att grilla i ösregn under
en fånad regnrock. Regnrocken år
tifl för att skydda grillen inte stg sJä1.v. SkaII det
grillas. så skall det !
kvällen Llttar solen fram
och det beslutas om rrkaffe på
berget". Vi skall dessuton ha en
demokratisk onröstnlng - eskadern har utökats med en båt. Nu
år vl 11 stycken. Vad sägs - f d
på
vlggenklubbare tråffar
Viggeneskadern i Kåringsundet.
avbryter sin en vecka gamla
eskader och ber att få medfölja
vår eskader till Hangö. Efter
"omröstningen" våIkomnas det f d
gamla "Pintagånget" GunneI och
Rune. Llstas besättning somnar
så småningom för att orka med
morgondagens klåttr1ng.
Under

Så hår efter hela seglatsen til1

Hang6, var nog denna dags
"seglats" det som gjorde det
på Listas
största
intrycket
besåttning, Ett gott råd - segla
norr om Al.and och gårna tillsammans med Viggenklubben.

f,,RE
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ten var lugn och al la fick
en skön sovnorgon. K].9.30
pronenerade vi up till Getaberget
och tittade på grottorna och
(
fortsatte seclan upp till
restaurangen där vi pustacle ut
och fick oss en fika. En
vidunde r.[ ig utsikt, Kent
lrppade r0 mark, son hån hacle i
en trasig bakficka. Han
utlovade en belöning på 100
nårk till den son hittade den.
Gissä om stirrade på malken näI
! i !ar på hcnväg. Tror .l ler e
nen hans kära hustru hittåde
marker. Seglatsen 8ij.ck sedan
till SaEciö. enligt väcler
rappor ten skul Le clet b1åsa l4
sek,/m så vi tog 2 rev i storen
för säkerhets skull, men det
visade srg helt onödigt.
Nar

Vår väckar k Locka Kent bultar
"försynt" kL 7.30.
Skeppar nö te, frukost, bädda,
stuva, sätta segel, k]ä på sig
inänclordning.PHUl
Slar c rnot Enklinge. Nor r on
Boxö gj.nar vi över Boxöfjärclen
.ch p:rsserar Eaattet vid
tyrskär. Nor r on Väsl,ra
:i rhskå l;r och lrån KersIinskäi
hållcr vi 115 grader över DeIet
och går på nasten På Xunlinge.
I höJd red TLFrunclon FiI aI vL
rakt österut och passerar nära
Tigrunden för atl undvikå ett
lort crundflak. Vincten är gocl
och soLen lyser. Vi rog€iar ca b
knop. 1'å ef te rtniddagen konner
vi in till e:äs!tbryssan på
klnklineie. Vi tar sikte På en
öppning bland båtarna och ia8:
står son vanligt bereclcl franne
i fören ned tanpen. vad händer !

r

_

Väl franme i hånn inträffade
ert Iitet intermezzo. En
byrokråtisk urfinne upplys te
oss om att cleL vår etL nåturskvd.låt områd. som ! I lås pa. I
llan totugråferådö ål.la bårar \
samt våra for töjningar och
upplyste oss om att der skulle
komma ut i "Till
rors". sjä1v
1åg han ca 50n från oss. Enligt
våra sjökor t är det inte natLrr
sklddår on!ådp.Så vr låg kvar. r
lnlF ens på sFm^srprn kdn an \
finsk byråkrat koppla av.
Ef ter niddan toF vi oss en
promonad r ill norrå 5idån å! .in
och fick bråtton tillbaka nar
regnet kom. Men det eijorde inte
så nycket, för vi fick alla se
när finnen stack i sin "Aranja".
Vie:gen-bå!

7020

Cunn . l.er,narr
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Full Iart franåt och sedan en
t'/är Siir ut i!.en, Jag fatIar
inaen Ling utan l.ror alt Ca-tle
har fätt lnatt. l)ot visar sig
aLL backslågel inre lunFcrar.
När vi. slår båck, ökar båten
farren franåt. Vi ser upp,
stannar motorn och invän Lar
Kent och Li.llan son mecl
tencler tar ernel lan båtarna
boSserar oss rn rill bry8igan.
Där utbrYter stor konferens.
cdran tippar reverseringen och
pplyser aLt Mats och han
id igar e fixål revcrscrlngen på
cörans förra bät. Stor rivnjng
böa jar och lvats konstaterar
snabbt att elt la8er skurit.
Var får nan Laa i ett iager
ti]1 en sannal Vesa-notor på
-nklinAe? Mats som är utrustad
,ed nobilteleforr finner på råd.
Han ringer Hangö för att höra
on de har reservdelar, Icke,
Efter ett par santal till
Stockholn får han napp. En
affär i stan har reserv
clclarna. Det är freclac och

klockan är nu 17.:i0. Affären
sLänscr 18.00. Ven i Stockholn
kan hinna in till affären, köPa
ul detarna och skicka clen till
Hansö. P1öLsligt konner någon
pä al r klockan barå är l6.Jn i
Sverige, clet ger oss lite
Iuren är ned oss
ridsfrist.
Mats fru Margarerha skall nästa
morgon åka ti]l HanS:ö necl
clotter och någ för att möta
oss. llt t sanral lill
Mårgaretha, som in till stan
,rch koper ut delalna al ldeles
innan s r ängn insdåx. vi tackåI
vår lyck] raå stiärna al L Mals
är ned, och ser ned förtröstån
I ram nol Hångö. Til t dess ät vi
vindårna och
u t 1ännade till
bosseri.ngshjä1p. Tack a Lla
eskaderkoDpisar, son släPade
Vegan ut och in i hannarna.
na levcrelades i
sLut fick
allt alt fungera är en helt
annan his tori a.
PS.

RFre r vde laI

Hangö och hur vi L.ill

Bi

rgit och Cal Ie

Iskåd'.r råppor rern,r lor(sårIPr
nästa nunner av VB.

:
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stth
I tidigare nunner av Viggenbladet har clet skrivits hur llan
tr inoar storseglet på kryss.
Nu går vi över till
försesLeL.
Detta ska. likson storen. hå
buken i nitten, cl.v.s. från
underlikets nirt upp till fatlhornet. (Ti1ta på sömnarna. )
Buken skå vara stor i Iätt vind
och lit€n i hård vind. Storleken regleras med falI och
skot, Stor buk o[ faltet är
löst ansatt och liten buk on
fallet är hårt ansatt. (De1
f inns vinsch. ) Sko te t sja rås
hen så hårt att focken inte ger
sPegelvind i storen, so[ dä
fladdrar franne vid nasten.
Alla vet fördelen med flyFancle
start. Focken ska ge storen
flyaande star t, d.v.s. ökå
vindhas tigheten på storens
Iäs1da. Det är 1äsidan son
drar. Man ska alltså skote så,
att avståndet mellan storen och
fockens akterlik är Iika stort
från bon till masttopp (oE det
nu går). Därför aä]]er det att
place r ä skotb.Iocket pä rätt
stäI1e. Rätt är i stort sett
att placera blockeL på en IInje
soD 8år från strax över
förl ikets Dittpunkt, genon
skothornet och til.L
skotblocket. Sätr ett märke på
bäten vid clenna punkt och
fI).tta sedan blocket liiet
franåt i ,ätl vrnd och bakåt i
hård vind. Du nåste pröva dig
f ran s j äIv.
14

Sedan återstår det bara att ta
rätt höjd not vinden. En bra

KORSORD

netod är aLL ta en 30 cD lånt
ul I tråd på en erov nål och köra
den rakt genoD| seglet saDt slå
en knut på var sldä oD seglet
så att du får en nära l5 cE
Iång skvallertråd på var side
on seglet. Denna tråd ska sittå
cs 2 n över däck och 15 20 cn
från förliket.
När du segLar
för bös:t i vind (typiskt
nybörJerfeI) fladdrer !råden på
seglets vindsida och hål.Ler du
för tågt ffaddrar tråden på
seglets Iäsida.

t

I

BÅ'r

HE LT

LOLL.
I
9TUTMoPs AÅha k'd R. D

N

BÅTENS
BLOMMA

Stir ra inte på dessa trådar
utan försök att se seglen so&
en enhet son ska ändra vindriktningen utan att störa vincl
flödet. AlItså: tnget flådder i
seBeI eller ul1tråda(. Nästan
alfa seglare skotär för härt,
så släpp några cn pä skoten och
fall ev ett par grader och njut
av seg-L ingen s nöje.
Lars Ul ln6

NA.MN:

ADRESS:

Skicka in din lösning senast
t4/t9Blancl räita svaren lortas ut
överrasknintisvinster. Rätt
lösnins i vB 10 / 90.
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