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verksamhetsfu i klubben.
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Harald Aksslsson, Ssg€l& rigg
Magnus Gustafsson
Lars Sonnsrholm

08-758 31 99

då viktigt att komma ihåg att de som

och engagomang från båtlivet.
-vi måste diirför spinna vidarc på att vår båt

(

08-85 1 5 33

garral vilket gör att skötsel och

blir viktiga frågor och att vår
biuiga båt gör att kraven på mycket
underhåll

0760- 802 98

utnyttjande inte blir så stora.
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har en Vigg idag i många fall har andra
intessen och mål med sin Vigg ain de som
hade Vigg på 70-talet. Många har i dessa
tider många andra bekymmer som tar tid

KAPPSEGUNGSKoMM| TE

hlr

aspår.

kanske för lång tid gått

i

samma

Det kanske behövs någn nya inslag i

vår verksamhe[,
Vad har Du för ideer.

Kan inte Du tipsa den nya styrelsen om
vad Du tycker den skrll genomföra.
Om fyra månader ska hon i sjön igen!
018-55 04 98
0760- 802 98

Med Viggenhälsningar
Lesse

SKEPP OHOJ !
Med detta nummer har den nuvarande
redaktionen fullbordat en årgång av ViggenBladet.l\retsom gått har givitmånga trevliga kontakter med läselffetsen och en stimulerande insyn i klubbens Yerksamhet. RedaktionMrbetet har också gjort att man deltågit i fler arangemang iin som kanske blivit
fallet annars.

Eftsr att emellanåt ha klagat över materialbrist kiinns det skönl. att kunna presenlera
eu dubbelnummer som yerkligen gör skäl
för den beniimningen. Till viss del beror det
på ac samarbetet med Vega-klubben åven
nåft redaktionen, den hiir gången har vi dessutom fåtr dllgång till annat bra material utifrån.
Alltså skå ni fortsätta att skicka in bi&ag
till tirlningen. (Nästå nummer it också ett
dubbelnummer). Ett bm exempel på åtfranvåndning zf visserligen att liisa ViggenBladet flera gånger men man ska inte behöva
göra det för att tidningen iir väldigt tunn.
Så hör av er! hillsar. . .
Alf i 1277

ilil=
(
Söndag 7 iuli. Huvudskär
I strålande solskcn och svag vind seglar vi

fyllda av förväntningar mot Huvudskär,
mötesplatsen för Gotlandseskadem. Vi ,ir
inte ensamma i Huvudskiirsarkipelagen,
men vi hitur en plats dair vi alla får rum.
Upp med stora Viggenflaggan så arr yi
syns!

-TITTA! Diir kommcr Mats och co

' Är det inte cn OE 16? Jo då, Berggrcns iir
på ingåendc.
-HEJ! Välkomna, det finns plats år er
bredvid Hummerhiclms.

En efter en glider eskaderbåtama in och
det :ir jälteroligt att återsc gamla seglarvänner och spännande att träffa nya. Framför oss liggcr nästan re vcckors gemensam

segling och samvaro, visst

är

det

spännandc.....

Tänk om detta fina väder håller i sig...Det
iir ingen som riktigt vågar hoppas på detra
efter dcnna blöl2 vår och försommrr.

Vid l7-tiden iir vi samlade , förurom Owe
och Kerstin i Galatea, och det ?ir dags lör
sherry och småpral. Därefrer blir det
middag i båt eller på berget och slurligcn åir
det dax för gcmensamt kvällskaffe och
tårta på bergct. Vi berättar för varandra

vem

vi ir och vad vr hår med oss i

"seglarbagaget". Och över oss alla lyser
moder sol.

4

Under andäklig tystnad lyssnar vi
gemensamI

på

kväl

I

sv

SMHI lovar sol och svaga

äderrapporten.

vindar. (

(
E

skad.erbilderna

i

placeringsordning:

(

- Ska det bli motorgång över?
- Vilken tid air dct bäst arr ge sig av?

Samling,
Huuudskiir

Skepparmöte bestjims till kl 08. För arr
vara utvilade och redo för överseglingen
kojar vi tidigt.

Gotska Sandön

I[\i#:"i

Imotana, Vigg 6360

.

'5 I
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Lasse och M aianne
Måndag 8 iuli.Huvudskär-Lauterhorn
0800. Dax för skepparmöte. Kl 0820, upp
med seglen, bolt mcd fendrarna, knyt loss nu far vi.

Fint väder och svag vind. En underbar
segling över. 6 m/s ostnordostlig vind.
Viggenbåten Relax kämpade m(

+

OSTERGARNSLANDEf

r(

spinnaler halva vägen sen gav dom upp.
N:ir vi nitmade oss Lauter fick vi höra av
Owe och Kersl.in i Galatea, som kom
dagcn före. att dct var myckeL båLarl'
hamnen. Vi kom fram 2245 etrcr 65 lån$.

Fyren
Stora Karlsö

(

Vattenland,
Kneippbyn Visby

M.A
Nästån alla

Viggcnbåb gick förbi pricken

så det sadc "Pang" så rod en på grund.
Hamncns alla människ,r stod och tittade
på och la till några rop då och då.

Göran får en lina

dll Hcdvig som

Sjöröuarmiddag i Burgsvih

Eu.gsvik

hjälper

AIIa utont Mats
uid raukenJungfrun
Våndburg

dorn loss. Nu äntligen frammc, troddc vi,

men en går på grund igen, fast den hiir
gången var det nära hamnen. Mats drar
loss dem med Listas gummijolle. Vi lägger
oss tillrätta iden lilla hamnen. Vi ligger
som packade sillar.

Karamia, Vigg 7005, Mats, Rosa,
J essica, Jimmy och Flisan.
Måndag 8 iuli.

H

uvudskår-Lauterhorn

Med allvarsamma mincr samlades
sammanbitna bcsättningar

till l99l

8

års

Gotlandscskaders första skepparmötc.
Sjörapporten ullovade tuffa tag - vackcrt
väder,30 grader och gynnsamma vindar.
Så

blev det också.

Snart sdvade Imotana, Karamia, Lista,
Trotzkopf, Kid Ory, Sim Sala Bim,
inbjudna Vegan Hcdvig och cnda \/iggcn
Relax i en cnda lång sträckbog mot cn
hägrande sydlig ö.

Överseglingen fylldes av

korsord,

matlagning, stora flyrctyg (handelsfartyg),

små flytetyg (burkar, sillådor,lärgadc
ballonger), en flygandc Vigg på 50 m höjd
i hög fart(Flygvapnet) m m.
Med Viggen i kön och.jämna åtcrsamlingiu
bcslöt Rclax att efler lunch hissa spinnakcr
och föra dcn som gcnua. Dctta inncbar atl

Viggeneskadcrn cn stund leddes av cn
Vigg. Vinden höll isig och strax cftor
solncdgången börjadc cskadern närma sig
ett välfyllI Lautcrhom.
Calatea var redan på plrts och hadc ordnat
platser åt oss. Alla båtår tog turcn runt röda

pricken utom vår trollkarl

och

"simsalabim" så hadc vi en grundstömingl!
Trots stor strandpublik och inkommande
båtar som villc prova samma väg, lyckades
.on med h.jälp av Hcdvig m ll komInä loss,
ut-an skador på annat än stolthctcn. Fair att
l0 minuter scnarc sätta sig Iilst igcn.
6

Övriga drack då Viggendryck och stojadc
vilt ombord på Imotana. Resan slutade
dock lyckligt för alla och drygl 65 M och
drygt 14 timmar efter stfft var vi samladc
i Lauterhorn på Ffuö.
Relax, Vigg 158, Marianne och Veikko
Tisdag 9 iuli. Lauterhorn oå Farii

Det blir en mjukstart dcnna vackra
morgon. Gunnel och Rune har kirbcr(
dagens arrangemang och har till att börja
med ordnat cyklar i Lauter. Vi delar upp
oss i två gäng som cyklar ridigl rcsp sent.
Dct tidiga gänger cykl r vra Lrurcrs tf
småvägar upp t ill Langham mars ham'meren som är Fårös nordligaste punkt.

DZf badar vi i svalt vatten och njuter av
den vackra karga naturen med flera fina
raukar. Årcrftirden går via Digerhuvud till
hamnen.

Lite vila och mat och på kvällen besöker
via konstnärsparet Lars och Christina
Greger i Lautcr. Vi f& se ateljdn och deras
restaurering av gården. Det iil roligt att se
människor som får komplicerade saker att
verka cnkla.
Det blir en fin kväll i kulturens tecken.
Imotana, Vigg 6360, Lasse och Msianne

Onsrlas

l0 iuli. Lauterhorn - Fårösun{

FIån Lauter i kuling till Ffuösund
vi flög över fräsande sjöar.
Vi styrde vår båt i varje Stund
mellan två m?iktiga

öar.

På

(

kvällen så spelades brännboll med fart.

Vi sprrng och vi slog och vi kämpa.
N:ir matchen var slut, ja då stod det klart:
vår livslust, den kan ingen dlimpa.

Sim Sala Bim, Vigg 5363,
Gunnel och Rune

Torsdas l1 iuli. Fårösund ,- Smöien
GOD MORGON! ropar skepparen högt
och tjudligt redan klockan 6 ( förmodligen
i sömnen). Nåja, solcn skiner och det
verkar bli ännu en fin dag så det iir ingcn
skada skedd. Vi lår gott om tid till
morgonpyssel och bryggliv eftersom
avgångsriden iir besfimd rill kl 1 1.

II-ragens seglingsetapp Fårösund - Smöjen

blir kort och intensiv. Det skummar och
fräser om slåven när vi med revad stor
forsar fram i den friska nordviistlisa vinden

( -tz r/r.

vid

de rejäla kajerna

l4-riden tagger

"ui

ritt via

i Smöjen.

Några båtar "flyr" påpassligt när vi
kommer så vi har i stort sett hela hamnen
för oss själva. Det är soligt och varmt och
länge dröjer det inte fönän stora delar av
eskadern ligger och plaskar och njutcr i
den stora sötvattensbassängen i det gamla

kalkbrottct. l8 grader i vattnet, hiirligt!

I

efFrmiddagsprogrammet ingår också
förberedelser [ör kvällens eskaderfest, kött
skall marineras och sallad skaaas. Framåt
kvällon tiinds grillama på den fantastiska
stranden av nästan sydländskt utseende.

Som vanligt air alla herrar mycket flitiga
och flinka vid grillningcn. Vi lår sedan en
mycket tevlig kväll med golt lammkött i
riklig mängd och trivsam samvaro med
sång och musik.

Så kommcr ögonblicket då Lassc och
Marianne tår till orda och man undrar...
jodå det är dc fantastiska medaljema i röda
sidenband. Vi hänger dem på oss och blir
så fina. Många tff tillftillet i akt att kamas
lite extra också.

a, V igg 5922 ,
Owe och Kerstin
G alate

Torsdå[ 11 iuli. Fåriisund - Smöien
Anländer Smöjen från Fårösund, där vi
stanade kl I I och vinden från gårdagen
hade knappt lagt sig. Listå mätte 12 - 15
m/s på bogen. Och undan gick det. Dct

Lördap 13 iuli. Slite - Katthammarsvik

talades om 6 - 7 knop i snitt.

lördag = inggn tvättstuga. En fiskare ser en
förvånad mammas dilemma. Det hela

Smöjen, denna underbara plats, mcd
raukar, små varma insjöar med härligL
mjukt vatten. Oroligt blomrikt, översållat
med blåeld, vallmo, klöver, brudbröd, stor

blåklocka och dcn ljuvligt doftandc
nyponroreni Längrc in en härlig tall- och
granskog,

Så var det dags för den
eskaderfesten som avåts
med havet brusande

i

vid

första

"beachen"

långa vågor mot dcn

av stenar slipade stranden.

Utdelningen rv Vrggenmedlljcr. cn
gammal fin tradition, väcktc många härliga
eskaderminncn ti Il livs.
Dagens höjdpunkt blev måhända Göran
spelandes giurr som vandradc över till Ulf
som lortsatte rcsten av kvällen. Vilkcn fcst
- skrattcn och sångerna ekade till långt in

i

soldimma och varmt väder.
Mor beslåmmer sig för att vaska både sig
själv och besätlningens tvätt. Att få sig
själv ren gick bra, men inte tvälten. Det var
Vaknar upp

slutåde med att fiskaren tvältade besätt7
ningens tväl.l hemma hos sig och levercr-\
ade dem till båten och fick en kram som
uck för hjlilpen. Det kallar jag för service.

kl

10. Målet var Katthammarsvik.
Hamnfogden och reslauranlågarinnan var(.
kontaktade om att Viggenklubben var på
väg in i hamn. Seglingen var i solsken och
S - SV vind. Göran och Mats hade en liten
Start

kappsegling sinsemellan. Vi seglade nZira
ett danskt kabelfartyg, som arbetade med
kabelutläggning mellan Slite och
Danmark,

Ankom Katthammarsvik

kl

1630 där

hamnfogden vänbde. En farbror på 70 år
som bott i samma stuga och landsväg i hela

sitt liv. (Han kom ihåg klubbens förra
l0 år

på natten.

besök för

Trotzkopf, Vigg 5659 Erika och Nils
Fredaq 12 irli. Smöien - Slite

Samling kl 20 för reståurantbesök. Tänk er

Dagen börjar mcd ett uppfriskande dopp
och sedan går vi och le'ar cfter lint slipadc

stenar på stranden.

, får snabbt

ihop

några kilol

Framåt ll-tiden läggcr vi ut i svag vind
och sLrålande sol. Vi går litc oliku vigJr
mcn kommer samlat fram till gästhamncn
d:ir vi får bra platser. Nu ska det handlas
mat och dryck.

Kvällens aktivitet iir bl a minigolf och unn
namns nämnande kan avslöjas att någon
gjorde ordentliga bcsök inaturcn mcd

golfbollen. Ett gott skratt förlänger livetl

Galatea, Vigg 5922, Owe och Kerstin
8

sedan)

- 24 personer fick rätt mat, rätt vin, rätt
dricka och poutis i alla de sorter efter erl
stund. En orkester från Estland stod föl
musiken och eskadern för dansandet och
därmed även underh ållningen. Framåt

i Katthammarsvik och eskadern, men inte i Göran(,
småtimmarna la sig lugnet

udagda nät, visade det sig på morgonen.
Det fastnade en 2 kg lax. Mums.

Lista, Vigg 7002
Göran, Margoretha, Camilla och Magnus

juli. Katthammarsvik - Når

Söndas 14 .tuli. Katthammarsvik

Måndaq l5

I

Dagens mål är Ljugarn. Olika källor har
olika uppgifter om djupet i hamnen. Vi hör

Vi fyndar stenar med runda
gropar och håI. Vandringen går över
blommande mattor av fetknopp, backtimjan, käringtand, gåsört, axveronika,

på väderrappoflen att dct ir

Imotana gjorde vi en fin tur ut till
Östergarns holme, en undcrbar stenig,
blommande ö.

notentilla, blodnäva, blåklocka och många
,. Fyren och fyrmiiskrbosr.iidema ligger

(

på nordostsidan i en trädgfud bakom
murar. Minor pryder ingången till
trädgården. Trutarna protesterar när vi
( sserar upp mot tornel. på väsra sidan och

)aren bevakar oss oroligt. En flock vadare
genomsöker den grunda viken.

Vinden har tilltagit alltmer under vår
vandring runt ön. lmotana börjar få
problem med utrymmet under kölen ide
altt högre vågoma, så vi kastar loss och får
en härlig tur tillbaka till Katthammarsvik.
Ki.d Ory,Vigg 7003

AIIan och Ann

dver

medelvattenstånd, så vi satsar på Ljugam.

I

medvind lämnar vi Katthammarsvik ut
mot udden vid Herrvik. Diir blir dct kryss.
Det blåser cirka 10 m/s lrån SV och vi
seglar med bra fart och når Ljugarn vid
1530. Förstå båten som går in i håmn stöler

på botten. Lokinds ( SXK ) bok om
seglarhamnar på Gotland avråder båtar
med större djupgående än 1,50 m att gå in

till Ljugam vilket iir rätt.
Vårt besök på Tullmusdet fick instilllas och
vi får segla vidare mot Närshamn.

En dryg timme senare är vi inne i denna
skyddade fiskehamn. Dct finns inte mycket

att göra för vanliga människor
eskadern fixar en tlvlig kväll

men
med
gren)

volleyboll, tumstocksputtning (ny
och kaffe. Vi somnar ovaggade även derna
kväll.

Imotana, Vigg 6360
Lasse och M arianne

Tisdag 16 iuli. När - Ronehamn

Vi lamnar N:irs mindre angcniimt lukhndc
hamnvatten och styr mot Ronchamn i
mulct väder med regntunga moln, mcn
något regn blir det intc. Dc ncsta går för
motor i dcn svaga vinden.
Nlir vi når Ronehamn får vi problcm mcd

familjen Flintå. Dc var goda vänner med

Hcdvigs besäl.l.ning. På en yta av åtta
k vadratmctcr. chrrmig öppen spis.
våningssäng och gasolkök sommarboddc
här mormor, som Lr [örfrttarinna.
mamman som är journalist på TV och
henncs uclriga dotter. En unik ullvaro ielt

alt

fl trt på hrmnklplcncn. mcn niir !r
plirtlr mcd fi.lrrn:r lii.cr .ig

annars så gcnomrcglcnt och välorguniserirr

hamnplatscrna. Dc llcsta båtarna Iiggcr

dopp.

still för säsongcn och ctt

flcrtal

fiskcbåBägare är på skepparexamcnskurs.
Ronghamn är cn bra hamn mcd allt man
behöver, toa, dusch, bränslc, alftir och
telefon även om några av oss får förtöja
utanpå fiskcbåtama.
På kvällen sdr familjcn Berggrcn på Lislå

Svcrlge. Mamma Flinlå b.Jöd pl tatfe m(

vi att Gorland

På kvällsrapportcn hördc

skulle få fortsatt varmt och soligt vädcr
medan övrigä Sverige hade rätt dål(
väder att vänta. Heja Gotl:rnd!l

Torsdaq 18 iuli. Vändburg - Burssvik
Vi har rundat "Cape Hom" och avsaluterat

karusell mcd övriga lagcr på karuscllcn.

Burgsvik med fin badstrand och 20 grader.

sådan

f'

^rt Kerstin fiån

Galatea klammrade sig fast för allt vad hon
var värd halvt h:ingande utanför karuscllcn,

till

campinggästcmas slora lörundran. Än

vind och sjö så att

vi

surfade

n4 Sudrct. Blommorna blommar, korna
( .sslar. Det är en högsommardag av
högsta klass. Vi njuter. Försl"r stoppcl gör
vi i Fidc kyrka från 1200-talet. Ett mycket
fint triumfkrucifix drar blickarna till sig,
1 aså de gamla väggmåiningrrna
Yttcrligare cn kyrka orkar vt mcd förc

och

jordgubbspaj pö en bondgårrl som iir cn
mindre Noaks iuk med grisar, ankor, höns,
hästår, fårhund mm. Efter dct har vi samlat
krafter till återfården som går igod fart
tillbaks till Burgsvik. Diir idkas badliv vid
den långgrunda viken vid Värdshusct
Guldkaggen. Dct iir mycket folk i rörelse
som njurcr av dct vackra vädrcL. På kvällen

aktiveras eskadern mcd charader och
ri$ nfcrt.

Galatea, Vigg 5922, Owe och Kerstin

"Gubben" lrån sjösidan var en spännande
upplevelse.

I

resmurant Guldkaggen avåts kvällens
sjörövarmiddag efter det Rune för:irat

Karamia, Vigg 7005, Mats, Rosa,
Jessica, Jimm! och Flisdn.

avsluude dcnna dag i det 300-åriga gamla
hamnmagasinct. Pietetsfullt renoverat av

ägarinnan, innehavare scdan 20 år.
Magasinct har använts

till

utskeppningl

Onsdaq 17 juli. Ronehamn - Våndburg
I frisk västvind går vi lrån Ronehamn till
Vändburg. Hamnfogden hade reserverat
nio platser för oss idcn trcvliga och
vädersiikra fiskehamncn.
En uppfriskandc kvällspromenad lördc oss
till små charrniga fiskebodar på stranden

Från 1908 - 1960 gick dcr eu srickspår
från Gotlands jiirnvä9, numera cn smal
cykcl- och gårgstig ncr rill harnncn.
Bordcn i rcstauranLen hadc alla

mitt emot Hcligholmen. DiiI bodde tre
pcrsoner i en tillvaro som påminde om

Trotzkopf,Vigg 5659 Nils och

l0

försl.a
på
ger
upptiicktslärd
av
sig
cykelparullen

Vi intar kaffc, flädcrblomssall

in till

eskaderns alla vackra damer med en
doftande jasminkvist. Sång och mu(

omgivningen med häpnad.

Cyklar har hyrts och den

120()-L er.

Hoburgsgubben i l2 m/s. Strålande sol och
höga vågor. Lagom vid rundningcn ökade

slagit

en gång har Viggenklubbcn

de andra dagama undcr cskadern.

kaff-epaus, nämligen Näs, också dcn liån

Sim Sala Bim, Vigg 5363,
Gunnel och Rune

lör undcrhållningcn mcd Marincns Musik
och Cirkusfcstival. Där lår vi poäng cftcr
stil, utförandc rn m, bl a siLLandc på cn
gunghäst ilckparken sjungandc cn ducrr.
En annan var att sJunga och snurra på cn

Vi fick upp cn

Fredas 19 juli. Burssvik
Morgonen:ir litc grå och det scr ut att bli
en vädermässigt dålig dag. Mcn ickc! Snart
lyser solen villigt och glatt, precis som alla

sarkolagcr, dopfunter

i

marmor olrr

sandsten.

scgclslcppsdculjcr som placcringrr.

Eika
11

Lördaq 20 iuli. Burqsvik - Stora Karlsö Klintehamn
Någon Limma efter ridig avgång från
Burgsvik, skymtade vi Karlsöarna. Där
skulle vi lunchankra om vindarna och

hamnen förtöjer två bårar med bredsidan

Visby ock kan ligga ganska samlade. En
del tar igen nattcns förlorade sömn och

mot bryggan och vi andra förtöjer på
utsidan av dem. Vi får först lite
information om ön och dess fauna. Sen blir

andra besöker Gotlands Fomsal. På kvällen

har rcgnet upphört och vi likar

det guidad rundvandring. Vi går längs den

Almcdalen och tar cn tidig kväll.

vädrct tillär der.
Efter konrakr med rillsyningsmannen fick
vi tillstånd alt läggä rill vid rurbårsbryggan.

lummiga nordstranden, via trappor och
stigar som tar på kafterna kommer vi upp

Imotana, Vigg 6360

Öarna reste sig mäktigt

går vidare förbi klipphyllor med mäng(
av sillgrisslor. En ensam tordmule siLLcr ila

sk:ir8ård. Flygande pingvin- lik nande fåglar
mÖtte oss, men del visade sig vara
tordmular och sillgrisslor som spökade.
De förstå två båtama förröjde vid bryggan,
resten la sig sedan långsides med dem.
Hade det blåst någon m/sek mer hade det
variI omöjligr au lörrö.ja så.

högstå klipphyllan medan de övriga syns
långt nere på klippblocken vid stranden. Vi
vandrar lörbi rara växler som krusmvnta

ur havet. Dcr
påmindc inte precis om Slockholms

Efter en mycket fin guidad tur, som tog
musten ur de flesta Viggenklubbsbenen,
hoppade hela Viggenklubben i havet. Vi
hade tittåt på både Heidenstams designade
fyrhus, grottor, fåglar och alla de sorters
växter.
Efter atl. ha badat, ätil glass och trasslat
oss ur alla tampar fortsatte eskadem till
Klintehamn, som skulle bli vår natthåmn.

Det visade sig vara en mycket trång och
grund hamn. Klintehamn Zir inte en hamn
jag vill komma tillbaks dll.

Lista, Vigg 7002,
C amilla (pe nnfö rare), M argare tha,
Göran och Magnus.
Lördås 20 iuli. Burssvik - Storå Karlsö Klinteharnn
Vi lämnar Burgsvik tidigt i perfekt väder.
De höga Karlsöarna syns långt över havet.

Tordmulama flyger runt oss nair vi rundar
Stora Karlsö och går in till bryggan på
nordsidan. Eftersom man intc får anka i

t2

till högplatån diir fyren ligger. Vandringen

och våadonis, ser järn- ;(

i

Lasse och M aianne
r !åldag2liuJ.-Yis!.v
I lgentligcn skullc det räckJ med att
AKVARUTSCH i Kneippbynl

säga

Under hcla seglingcn runt Gotland her jag

försökt att indoktrincra cskadcrmcdlem-

( urno ,tt ctt

besök på Vattcnland i
Kneippbyn skulle vara en av höjd-

bronsåldersgravar. Med Stora Förvar, en

en behaglig tcmperatur. Styrkta av kaffe

punkterna på årets eskadcrscgling. Fyra
bam och sex vuxna (också bzLrn?) hoppar
på dubbeldäckaren från London Transport
vid lO-tiden och snart står vi i kön vid

sätter vi segel. Vinden har ökat så det blir
många fräsande surfar niil vi länsar upp
mot Klintehamn.

parallellbanorna för att sedan dra oss bort
bamens rutschbana. Det är sedan dags lör

stor grotta, som man tror använts som
lagerutrymme avslutås rundvandringen. Vi
badar

i

det kristållklara vattnet som håller

entren. Vi börjar lite försiktigt

Kid Ory, Vigg 7003
Allan och Ann

2l iuli . Klintehamn - Visbv
vaknar tidigt för att kunna gå kl 6 till
Visby medan det finns plaBer kvar diir. Vi
börjar med att alla gralulerar, t ur.al J
sjunger för Camilla som fyller 15 år. Det
har varit kraftig pålandsvind under natten
och många har sovit oroligt.

('

Det blir dZtför vissa diskussioner om (_

(

Söndap

Vi

liimpliga att avgå. Men så småningom enas
vi om att gå klockan 7. Vinden avar och vi
får en bra segling till Visby. En bår har
gamla sjökort och letar lörtvivlat efter
prickar som sjöfarbverket dragit in. Stor
oro, men alla kommer fram utån att gå på
grund. Mot slutet av ebppen kommer
eskaderns regn. Vi hittar bra plarser i

i

höjdpunkterna "Fritt lall från trcdjc
våningen", nåja, och "Scrpentincn", ctt
stolt plaströr som går ispiral och dclvis
under marken. Båda banorna slutar i
uppbromsningsplan där vattcokaskadcrna
står högt. Upplevelsen avslul.ils med att
rm och vuxnl åkcr r slipdg I cn rv dc
vanliga banoma.

Det är cn samling trötta, urvatlnadc,
blåslagna och skinnskrapade
vattenrutschare som kommer tillbaka till
omnen och båtama på cttcrmiddagerr.
På kvållcn samlas hela oskadcrn 1ör att åLa

gemcnsam middag på Gutekällarcn och
därclter slår vi oss ner på rappan lramliir
båtarna och sjunger allsång. Kaptcn på
Galatea iir trött och kojar snarl, meo gasl.en

försvann, tror jag, till ctl diskotck med
andra kvinnliga gasur och kom hcm sent,

ror jag.

Galalea, Owe (och Kerstin)

Tisdag 23 iuli. Visbv
Liggedag i Visby. Vi:ir ute och handlar
lie i det fina vädret. Solnedgången i havet
avnjöt vi utanför ringmuren. På kvällen
hade vi varpakastning i månens sken. Vi

liivlar om Sim Sala Bims hederspris -

en

halogenlampa. Veikko på Viggen visar

al.t

han inte bara ?ir en duktig skeppare. Han

tar också priset som eskaderns bästa
varpakastare. Grattis Veikko!

Sim SaIa

juli. Vishv - Lickershamn
Åter en fin dag. Kl 10 lämnar vi Visby och

medvind 5m/s upp till

Lickershamn. Viggen segtas denna dag av
tre dejer som får en stunds lugn och ro.
Några sätter spinnaker. Vi kommer tidigt
till Lickershamn och kan tvättå bort de

kraftiga smutsränderna från Visby. Vi
badar och har det skönt. Så småningom
samlas många på Kid Ory dlir det. serveras
liiskande drycker med rilltugg.
Sedan får vi förbereda kvZillens eskaderfest
uppe vid Jungfrun - Gotlands största rauk.

Det blir en sagolikt vacker kväll och
grillarna går varma. Vi får Camillas
födelsedagstårta och Gunnels
Margarehtårta som efterrätt.

Sedan genomför

vi stor final

Galarca skulle gå senare.

Resterande sju bålar tuflade för motor i
några timmar på den nästan helt stilla sjön.
Gotland sjönk saktå ner i havet.
Vinden kom. fortlarande gynnsam och fr{
rätt håll. och vi på sluLLampen (bogserudö
densamma och sättzl segel liksom de andra.

Onsdag 24

i

Gotland skulle lämnas, båtarna gick rcdan
åt skiljda håll. Lista gick i gryningcn,

för att spara bensin) kunde släppa

Bim, Vigg 5363'

Gunnel och Rune

seglar

Avskedsdaq

i

Vi forlsatte på slullampen.
vanligt.

atersamlades som

men

(

Vindama bar mot Nåthrö, men Viggen
skulle till Landsort, så efter viss tvekan
separerade vi från våra vänner.
Radioapparater öve11ämnades mellan
båtarna och gav exempel på manövrering i
grov sjö, allt gick bra.Medan vi på växande
avstånd beEakBde en krympande eskader
längude vi redan tillbaka, och såg fram
mot nästa gång. Ensamma, men stärkh, for
vi hem längs lyrbelysLa leder, segelleden
mot Sigtuna och hemmahamnen.

Glädjen, kamratskapen, trygghercn,
ledningen, och inte minst;det karga vackra
GOTLAND; gav mersmak.

-]!()r_de!!agjh&

rACK
Relax, Vigg 158,
Marianne och Veikko

(.

(
Liirdag 26110 Revmersholme
Alla delugarna återsamlas kl

l7 lill

en

eskaderserien i lekar. Dagens lek iir den på

picknick isamlingslokalen som Mats lixat.

platsen traditionella visp, enkrona och
tidningsleken. Tyvärr vinner det andra

( Bår inte att ra misre på ul dcnna
återsamling väcker lrcvliga mrnncn trll
livs. Vi börjar med att prata lite och sen
sätter vi oss till bords. Efter middagen

laget men de har kämpat våI.

Det klinns vemodigt att denna vackra kväll
ska bli den sisa med detta uevliga gäng.
Men vi får Eo dem som säger alt man ska
slutå n:il det ?lr som bäst.

Imotana, Vigg 6360
Lasse och M aianne
14

vi

två cskadervidco. DcL blir många
glada reaktioner när händelserna från
Gotland spelas upp. När vi scdan titurr på
varandras bilder linns dct myckcl. att tala
om och att minnas.
visar

Nästån alla verkar vilja scgla mcd samma
gäng nästa år, vilkct födcr förslagct att
segla till Bornholm, solens och vindarnas
ö. Denna cskadcr presenteras på annan

plats i bladet.

Så småningom inser

vi att även

denna
nostalgiska afton måste ta slur, och vi skiljs
åt mcd sommar och cikllder i sinnc

Imotana, Vigg 6360
Lasse och M arianne
l5

Gotlandseskadern 1991
Det var en gång en gosse
som Gotland

viile

se

han ragga samma andas bam
som

följde med till raukars land.

åts middag riU sjörövamas brus.
Under hösEn har olika

Cyklar hyrdes och kosan gick
till Vattenfall och vindtraft i blick.

Neptun i bii{an med dem lekte.

Dock sågs en spinnaker svepa mot land
Viggen var det som först kom i hamn.

beskådades

på

Sen blev det många hamnar

friid

och gamman.

Som Lauter. Fårösund
nled konst och brännboll före John Blund.

aquarell d?irtill.

stora Karlsö blev vårt nästa mål
Sillgrisslor, tordmule, måsar och blommor

Någon hittade även ett grund
och blev så sittandes en stund.

i

(

Elåppema skulle då vara cirka 36
timma.r d v s slart en morgon och
ankomst till hamn kvällen dagcn
efrer. Srräcka 100' 150 M.

(

hyllor och berg vi beskåda många..

Nu kom Klintehamn. med vinden rakt

idcir !ill

diskutcra$.
En idd:ir atl segla till Bomholm i
långa ebpper för älr såkcrstålla arl
vi kan vara cn vecka på Bomholm.
en eskader 1992

I solnedgången eskadern i blid

De startade i bleke.

diir alla sarnlades i

ESKADER TILL BORNHOLM 1992 ?

Vid Burgsvik iGuldkaggens hus,

Vi v:iljcr då vägcn bcroende

på (

pä

rådande vind. D v s om vi ska gå via
Colland eller följa kusten och om
vi går ulanför eller innanför Öland.

(

och mången beränksam nuna på morgonen sågs.
Hur skulle det gå ?

vi kunna segla
från Slockholms sk:irgård en
söndag och komm.t rill cupp I på

På sA sått skulle

Men chefen lugnade och sa:
det h?ir kommer att gå bra.

måndag kvåll.
Sedan vilar vi tisdaS.

I Smöjen medaljerna kom fram
vid "Beachen" blev det gotländskt larnrn.
Slite, Katthammarsvik och Östergarn

Så

fick

Onsdag torsdag l1r vr cLrpp 2.

han rätt och nästa blev Visby.

Med storhetstid, varpa och Kneippby.

Vila liedag.
Lördag'Söndag tar vi etapp 3.

Vad mer atl förtälja?

Sedan

:1r vi pA Bomholm en vecka
mh seglar hem pA samma säu och
är lillbaks pä Söndagen igen.

vijobbade och slet med s-kamp och
kluriga namn.

Lickershanm vid den miiktiga Jungfruns
famn
vi hyllade och tackade Lars och Marianne.
För minnenas egling som ej har sin like
Jo,

Skatter med hål i och annat vi fann

vid Östergamsholmens strand.

med solsken tur och

Ljugarn blev dock ej vår melodi
för SIM SALA BIM gick och slog i.
blev det Niirshamn vi fick gå till
och Volleyboll blev kvällens melodi.
Så

Nordosten bar oss
av 9

planering.

till

DelE kommer inle att fungcra precis sä eftersom väder och
MÅI- ETAPP

(-

(

fastlandets strand

Eskadern iir slut

De som vill vara med mcn hai lirc mer lid kan anslul,a
senare, t ex vid elåPPmäI2,

(

(
Intressant?

sjögänq................Eve rt T aube

I Ronehamn blev det melodi med stil
på karusellens va-r'v togs det tid.

Vändburg med fiskarstuga och rev
fina raukfält vid srranden vi ser.
Hoburgen nästa
det

blevju vån

bäsra.

vind kommer att hindrå oss ibland.
Diirför avsåtEr vi fyra veckor och har all6å
sex reservdågar som vi lar av n?ir vädrcl så kräver.

Preliminärt har vi Uinkt stårtå 5juli.

"Viggar" 6 blev kvar, an på Ålö gå i land.

och Mysingen möter med

3

Ring Lasse Berg och tala om dct i så fall.08-749 37 29.

T^f"O'

Viggenklubbens studiebesök
på Stockholm Radio
lockade ett I 5- tal deltagare. Vi togs emot av räddningsledffe Ma$
Jacobsson som först visade oss en vidm som informerade om verksåmheten. Dårefter följde en rundvandring i lokalerna medan Mats
gav ytterl igare upplysningar och vi träffade tj:instgörande personal
som i mån av tid beråttade om just sina uppgifrer. fur kopplas inte
bala samtål med sjöfanen vlirlden ttver,
ly":"":,^
kommunikationstjiinster fördetcivila flyget1"och
håt håller ml,r
kontakten med Televerkets bilar i Stockholmsområdet.

:*

{

Sista anhalt på vår rundtur blev operationsrummet för
MRCC-Slockholm, Sjöräddningscenrralen vid Stockholm
Radio som tu en av de re som finns i lander- De båda an(ligger i Göteborg och i ltilnösand. H.lir taffade vi oc[sa
råddningsledare Rolf Aspenberg och eft€rsom det val en
lugn kv?ill fanns möjlighet att sr?illa frågor och få svar av
både Mats och Rof. Hur det kan vara ntu det inte :ir lugnt
beråttår Rolf om, med början på nåsra uppslag. Hans

artikel slrevs uprungligen för deras persoraltidning
Orat och VB-redaktionen lir glad kunna publicera
den även för yår låsekrelsTill sist: Ett stort tackfrån Viggenklubben till
Stockholm Radio för en mycket intressant kvtill!

Bsnny Rshnström, Bromma
Eero Knuuli, Tumba
718 Kjsll Langlon, Floda
s72 Thomas Skoglund, Tyresö
'l
135 Janne Båckman, Trångsund
1231 Ann Schmitz, Johanneshov
1297 Margareta Kajanus, Lund
Kjell Sjövall, Örkelljunga

2

463

Hjärtligt välkomna tiil
Viggenklubben!

(

ningrerbiu do
Som medlem i Viggenklubben kan du
kryssa Vänern runt fiir bara 210 kronor
och i garanterat bra väder!

Du kommer till hamnar och naturhamnar, går både genom kända
och mindre kända leder, Du möter kultur och kuriosa. Du får veta
varftir invånarna i det medeltida Brätte bröt upp från sin stad och
grundlade Vänersborg, att man redan på Iiirhistorisk tid jagade älg
med hjälp av hund, att idylliska Åmål har en stormig historia och att
de sista bofasta på Vithall så sent som 1959 saknade både el och indraget vatten.
Du tas rned till Ekorns hamn, Vånerns svar på Söderhavets laguner,
till Liljedal, som en gång ftirsåg världen med buteljer, till Borgvik,
som levererade stål till Eiffeltornet. Du får också veta att Skoghall
har världens kanske största småbåtskran och att Klarälven kan bygga på sitt delta med upp till tio ton sand i minuten, att Kristinehamn
är stad liir andra gången och var du kan åka dressin på världens mest
kortlivade järnvåg (den lades ned efter en dag), att Mariestad blev residensstad mest av en slump och att stillsamma Lidan kan brusa upp
och vräka både broar och fartyg ut i sjön.
Intressant är också att få veta hur greven på Läckö ftirkortade perso
nalens toalettbesök och varliir man ute på Vänern ofta ser stora laxar
göra höga luftsprång.
Hela familjen kan deltaga i resan, som kan genomffiras närsomhelst
och hur många gånger som helst, hemma i fåtöljen eller ombord i
egna båten.

i bokform med titeln "Viinern runt på egen kö|" av Kjall
Nyl6n. Omfånget är l?6 sidor. Kartor i färg och ett femtiotal färgResan sker

(

loton gör resan än mer levande.

Enklast köper du din kryssning genom att sätta in 210 kr på postgiro
440 19 60 - 2 eller bankgiro 205 - 2272 och skriva ditt namn och din
adress på talongen och boken kommer som ett brev på posten!

Gård6svägen

18

el.

5

531

57 Lidkö9ing

innoucl
Tet o51O-143

10

Poslgiio

440 19

60.2

Bankgilo m5-2272

Ernma
av Rolf Aspenberg,
Stockholm Radio

(

"vi fick en otrevlig känsla av at{
nägot inte stämde. Det skulle
(
inte blåsa sä här mycket"

oet ar ingen tiverdrift attpåstå att stockä ett yiilkzint begepp i sjöfartskretsar. Viäden station som-på gottoch
ont - hörs mest i Ösbrsjön. Speciellt somrartid - med fler och fler VHF-utrustade
.ri,idrbå* ,itt ,jöss - ?ir vi nästan oavbrutet
holm Rådio

,
I

i etem med anrop eller svar på anrop och en

normal dygnssiffra nit det gåiller sjöräddningsfall ligger mellan fem och tio.
För oss & det naturligt att ha högsåsong

nä

stora delar av

S

verige ligger nere eller går

på lågvarv och det dygn som kommit att
framstå som det kanske jobbigaste vi haft
intäffade den 23-24 juli 1985, det ttirjade

allM

på Emma-dagen.

Vaktavlösning
1 3 . 15 denna tisdagsefterm iddag
personalen
hade
ca två timmar kvar till va.ktavlösning och själv såg jag fram mot den
semest€r som skulle btirja kl 15.30. Vi btirjae summera den gångna vakten, det var den

Klockan

,I

(

1

(

vanliga blandningen: Ett norskt faftyg med
maskinhaveri, några saknade fritidsbåtar,
windsurfare med svårigheter, fritidsbåt med
monmroblem. larm om berusad örare som
.orr upp pa Iana och sedån somnat samt ett
tyskt fartyg som meddelat att man bliryat två
besänningar som fått bensinstopp på sina
jetsurlbrädor i Kalmarsund.

Lamet kom på PR-radio via en person t
land. En segelbåt hade fåtr svårigheter att
faststiilla sin position på en resa från Visby
till Hiiradsskår

på fastlandet. Dessutom hade

man motorstörningar och allmänna svårigheter att hantera båten p.g.a. dåligt väder.

Det var i och för sig ett rutinfall och
genom att sätta in helikopter lokaliserade vi
haveristen och kunde överlämna den till ett
kustbevakningsfartyg som assisterade den
inomsklirs, men vi fick en otrevlig känsla av
as något inte st:lmde. Det skulle inte blåsa så
hair mycket, en snabb koll med SMHI gav
heller inga indikationer på att det var busväder på väg och det visade sig senare att S MHI
här &ion en praktmiss som så småningom
resulterade i en utredning och -en JO-anmälan.

Helvetet brytet lös
Vi mrjade nu i rask följd få in desperata
anrop på VHF och via PR-radio från besättningar som inte klarade sina båtar Utngre utån
helst vi.lle stiga ombord i en helikopter och
komma iland. Au låta avgående vaktgåhem
var uteslutet. All tillgiinglig personal behövdes och vi började kalla in ledig personal
samiidigt som vi gjorde vissa omdisponeringar på stationen.
Vid l7-tiden stod det klart a[ rena helve-

2t

tet var över de stackars fritidsbåtår som intet
ont anande b€fann sig på havet i området från

norra Kalmarsund upp mot Arkö. Många av

En svensk segelbåt i den högre prisklassen gåckade oss i fleratimmar innan vi med
hj?llp av helikopter hittade den och besäF

dessa hade awaktat båttre våder och pA
morgonen avgätt från Visby mot fasdandet.
Bland dessa fanns en eskader av åttå Shipman 28:or och en Marieholm 26:a.
Vi hade fonfarande inle fått någon slormvarning från SMHI, men det spelade ingen

ningen på två man och en kvinna lyckliga
kunde vinschas upp och l irnna sin farkost
vind för våg.

roll längre eftersom alla larm vittnade om en
extrem vfiersituation med vindarpå upp till

med en IF-båt ost om Kungsgmndet d,:ir

30 m/s. Det var inte hellerattmissfa sig på att

bosäoningama var hårt pressade och man
kunde höra bam skrika hjärsk?irande i bakgrunden.

En stor finsk motorkryssare förlorade
masten norr om Ölands nona udde, men
kunde inte redogöra för namn, position eller
detaljer på något känt språk. Man skek helt
enkelt "HELP

MAYDAY" oavbrutet tills vi

med hjlilp av ett finskt och etl västtyskt fartyg

loka.liserat den.

Hett om örcnen
Es minne som lever kvar zir sarntalen
n(

tydligen var beredd att hoppa överbord i ren
desperation, tills vi med hjälp av Gotlandsbolagels gamla Thjelvar fastställt dess position och fått dit en helikopter. Tyv?irr tåDDadeshon bort innan assisterande fanyg anid
men uppmllrksamhet€n tycktes ha gett nytt
hopp, eftersom man sjiiJv lyckades ta sig in

till Västervik.

Vi började nu fä det ganska hett om
öronen. Semesterledig personal staillde upp
och vi var så många som det fanns plats för.
Vi besulmde oss för en metodik som innebar

(

au larmen fördelådes på respekrive sjöräddningsledare som var och en opererade "sina"
enheter.
Larmen stod nu som sptin i backen och
alla vi kom i kontakt med hade samma problem: Svårigheteratt över huyud taget hantera situationen, segel-, mast- och molorhaverier samt att man tappat bort båtar man haft
s?illskap med.
Fler och fler trörjade nu siinda upp nödraketer och räddningsenheterna hittade haveri ster som Yi inte hade en aning om.

Totalt hade vi fem helikoprar, två flyg-

(

plan, 16 ytenheteroch ettantal handelsfanyg
.nsattå under hela slormdygnet. För attkunna
leda dessa och för att kommunicera med de
haveristersom hade VHF låg vi kontinuerligt
ute med tralik på kanal 16 och en tralikkanal

och jag sånder iin idåg en tacksamhetens
tanke till VHF-stationen i västerviksmasten
som höll hela loppet ut.
Våra telefonlinjer började nu tå slut och
det hände vid flera tillftillen att alla v&a 15
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inkommande linjer samt några av husets

anknyhingar var upptågna.

I sista stund
Dramatiken var stor vid många av räddningsoperationema och de assisterande fartygen giorde en mycket [in insats. En som
måste haft det jobbigt var en kvinna på en
liten segelbåt som i sistå stund räddades från
aE slås stinder mot det "stenröse" som fastlandssidan av Kalmarsundår.l flera timmar
hade hon kontakt med den assisterande tullkryssaren på PR-radion innan man kunde
kopplaochdrahenne i siikerhet. Hon varvid
det lagethelt slutoch hade enligl uppgiftinte
klarat många minuler till.
För Shipman-eskadem innebar stormen
"sanningens minut". Sam iga nio bårar förekommer i vårajoumaler på något sätt. En
av dem blev upplockad av ett polskt fanyg
och fick följa med till Polen. Familjen på
fyra personer har berättåt att man varmycket
lyckliga aft få l:imna sin kiira båt och halas
23

ombord på handelsfanyget som f.ö. blev av
med en livbåt under försök att Ia segelbåten
under bogsering.
Det bör påpekås att åven assisterande
fartyg hade det besvåirligt i ovädrct. En tullkryssare slet i fem timmar för att hitta två
drivande motorbåtar utanför H.ltradsskzk och
man uppgav efteråt att man ibland hade svfut
avgöra vilket som viu upp eller ner. Gotlandsbåten Thjelvar fick en hel del sönderslaget ombord när hon assisterade segelbåten

utanför Kungsgrundet.

Efierdyningar
Framåt natten m ot den 24 började vinden
avta och dagen kunde inledas med en total
avspaningav helaområdetmedhjälpavbl. a.
eti Viggenplan. Allt som flöt konEollerades
och nu kunde vi också b?irga de haverister
som övergivits av sina besättningar och som
man i en del fall bedömt vara i sjunkande

tillstånd.
I det här skedet gjordes också den tragiska upptåckten av en annan av Shipmaneskadems deltagare. En helikopter fann båten drivande med en ensam och helt apatisk
l4-årig flicka ombord. Hennes far hade redan föregående dag gått öyerbord. Hon togs
iland och har sedan behandlats för en chock
som hon kanske aldrig helt kommer över.
Sammanlagtkrävde stormen tyå liv, båda
när besätmingsmedlemmar gick överbord och

rob allt

betraktas som min&e katastrofalt ån vad man kunnat befara.
lnte en enda båt sjönk -mirakulöst nog - inte
ens de som övergavs av sina besätl.ningar.
resultatet måste

Slutsummering
I det skede som nu följde gäUde det att
sammanstillla alla larm som fanns och fortfarande strömmade in om saknade båtar. En del
var redan assisterade eller rapporterade till
oss, andra anmälde sig till oss sä snart de
kommit i hamn.
24

Vi kom upp i ca 60 fall som föranlett
åtgäd och etr hundratal larm om saknade
båtar eller förfrågningar. Det akutå skedet var
över och vi kunde med viss lättnad konsfatera at! både personal och materiel hälit både
på RCC och "on scene".

e

?
?
?
?

Visst hadeFessen på MRCC-Stockholm
varit stor, men det hZt iir ett t''pexempel på
hur "den svenska modellen" fungerar när den
ålI som bäst. U tån väIa myckeLgoda radiofö(
bindelserhade det valit svårt att leda en så h:ii
stor operation. Det hela hade fungerat enligt

löpande band-principen: Lokalisering med
hjäp av helikopter - koppling av ytenhet
bogsering i såkerhet alternativt ombordtagf
ning av besättning.
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FöRMÅNLrG FöRsÄKRTNG:
Rinq Bo Johansson,
tel.08-11 56 15
Handbok K-Vigg/A-Vigg
Tekniska Tips kompl.
Tekniska Tips enstaka
Klassregler

Sångbok " Sjung med
Viggenklubben"
Klubbvimpel

Klubbtröja röd/vit

Sammantattning
Hilr kan man först konstatera att stonnef
kom oväntål för de flesta fritidsbåtår och af,

SiwnTtrrcrl

....

jackmärke . .
Klubbnål ... .
Broderat

Klubbdekal "SE-GLA-uT"
Strykmärke
Viggenritningar

SMHI dessutom missat den.
Beredskapen inför dåligt väder eller oväntade situationer över huvud tåget är dålig

bland många fritidsbåtsbesättningar oc(
många var helt oförberedda.
Alla båtff klarade stormen, mångabesättningar gjorde det inte. AllM: Stanna ombord
och anviind livlina och flytväst.
Utrusta båten med radio, helst VHF. En
del - L ex. den förstå håveristen - hade inte
ens nödraketer ombord vilket gjorde att.vi
fick leta llingre än vi behövt annars. O

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på

Obs!
Ritningar beställs direkt
lrän Tekniska Kommittön,
se sid. 2

VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 40 73 05-2
och anger namn, adress och bätnummer samt vilka varor du vill
ha. Frakvporto ingår i priset.

aåDrovÄcoR

Ingemar Bäck i Vega-klubben har skrivit följande artikel
som vi härmed förmedlar även till VBs läsare

vÄGLi{xcD

FREKVENS

TilIänpninq

våqutbredn inq

Radar

Satel l itkon.

Mikrovåg

vÅGoR TrLL.s/ö.ss (FAST
Sedan långt tid tillbaka har sjömansskap haft mycket med kommunikation
att göra. Det må var signalskott, se-

maforer, gongong, ljudboj, ftaggs gnalering, nödraketer, fyrbåkar, ljussignalerjng, vink med handen eller
vad mer man kan komma på. Sedan
Marconi och grabbarna kom rgång
med'gnisttelegrafen" när seklet var
ungt har radio dykt upp i många former: LV, MV, KV, VHF, PR, NMT, SSB,
AM, FM, DECCA, AP, LORAN, GPS..,
Mycket har skrivits i ämnet radio i
båt men jag tror ändå att det kan vara

av intresse att skriva kring de tekniska och fysikaliska bakqrunderna
och starta en diskussion kring den
praktiska användbarheten av de olika
hjälpmedlen (eller leksakerna?).

r ETERN)

f

I FRIA RYMDEN.
Stundtals tycks radiovågors råckvidd
vara lika svårförutsägbar som vädret,
men om det bara gållde ulbrednrng i
fri rymd utan störande inslag som atmosfären, jordklotet etc vore det en
enkel sak att exakt beräkna räckvidden. För denna gäller nåmligen formeln 2. som sager att råckvtdden år

eller MHz. där: 1 Hz : en svänqninq
per sekund, k - kilo - tusen och M

-

Mega

-

millioner.

I formel 1 i formelrutan kan Du

se

sambandel mellan frekvens och våg-

figur

lagda. För ait få plats med allt är skalan gjord logaritmisk, dvs "ojämn'på
så sätt att kHz:en ligger mycket tätare
i höga ånden. I själva verket har t ex

det s k

lika mycket frekvensutrymme som LV, MV och KV
F[,,]-bandet

tillsammansl
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r-
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L=clf
2. Räckvidd

ifri

(

rymd

R-konstantxLxJF
3. Råckvid : avstånd till radio+Z,Z

" 1i

c = ljushastigheten Im/s]
f : frekvensen IHz]
L : våglängden [m]
P : sändareffekten IW]
R

=

räckviden

IM]

10

100n

I

(nautisk mil)

a = sändarens antennhöjd Im]
b : mottagarens antennhöjd [m]

t
I

HI{Z

e
I

- MF
(cränsvåg)

l,tarin komradio
f. nedeldistans

I

R)ftrdväg

horisonten:

R:2,2 x ,6

(HF)

'i

1. Våglängd

1 finns en

frekvens- och
våglängdsskala med diverse vanliga
beleckningar på frekvensområden,n-

uip

våglängden (dvs halvera frekvensen)

längd.

I

l

s
J i'

R)'ndvåg ned

skala.
Numera är det oftast frekvensen i kHz

cPs satellitnavigation

I

iiI

Begränsad nen
stabil narkvåg

FORMELRUTAN

på radiomottagarens

I

\(
t q,

(

proportionell mot våglängden och
kvadratroten ur såndareffekten. Med
den viktiga förutEättningen att riktningsegenskaperna hos såndar- och
mottagarantennerna hålls konstanta
Exempeli Vill man fördubbla räckvidden måste man antingen dubblera

FREKVENS
Förr ivärlden stod våglängden imeler

ldtr

5l

vÅcr-ÄNcn ocs
angaven

\iti

.q -!

nattetid

(Mr

(

)

I

i

stör
I vid solens

R)'hdvågen

pej

upp- och

nedgång

Lång råckvidd ned

narkväg (ytvåg)

1000n

I

s
-.1

L

Radiopej I

I

(

Figure

F - Radiofyrar
J -

LF)

Frekvens- och våglängdskala

100kllz

Decca, LoRÄN C

eller öka sändareffekten fyra (l) gånger. Det enklaste sättet att få lång
räckvrdd är tydlige.l atl ha lång vå9långd Ven ack, orn det bara vore sa
enkelt.

PÅ JORDEN
När man sänder en radiovåg utmed

jordytan går vågen inte alllid bara
raka späret mellan sändare och mot-

tagare. Men om den qör det blir saken
också ganska enkel; bara man har en
viss minimieffekt på sändarn så räcker den alltid till horisonten. Då gäller

den gamla formeln om fyrars räckvidd, formel 3.
Emellertid går vågen utmed marken

eller sjön ofta betydligt längre än till
horisonten. Detta beror på att ett
gränsskikt mellan ett tunnare och ett
tätare medium kan leda eller böja av
vågen. Vågornå kan således följa vat-

tenytan. De kan också ledas eller
ändra riktning p g a ett inversionsskikt i luften. Eqenskaperna hos dessa
ytvågor är dock mycket frekvensberoende. På låga frekvenser blir i allmänhet ytvågens räckvidd längre.

Vattenvågornas höjd i förhållande till
radiovågornas våglångd spelar också
roll för ytvågen. Vid idealiska förhållanden lör ytvågen kan det löna sig att
gå ner till vattenytan med sin bärbara
radio i stället för att bestiga nårmsta
berg

Eftersom radiovågorna går längre
än till den optiska horisonten har man

infört begreppet radiohorisont. I Formeln 3 har Jag redan infört detta genom alt oka konstanlen med 15 "o
vrlkel anses vara typrskt för det marina VHF bandet på 160 MHz Men
även på denna frekvens kan man tillfälligtvls nå betydligt längre pga brytningsfenomen i luftlagren.

Radiovågorna har uppenbartrgen
en viss förmåga att studsa och även
'gå runt hörn- eftersom man får kontakt trots skymmande berg, skog och
hus. Förmågan alt böla av runt horn
avtar dock vid högre frekvenser och

vågLltbredningen lrknar al tmer ljus-

fo.tsätta att vara rejält besvärligt
några år li I eftersom solflacksmaxr-

el s.

Vågorna kan också böjas av horisonlellt av markstrukturen. Exempelvis kan det bli stora fel iradiopejl
och Decca'\avrgalor om sl.ålen gär

mum inträffar år 1991.
På mellanvåg når inte rymdvågen

lika långt och det finns ingen

nära utmed land

RYMDVÄCOR
På frekvenser under ca 50

"död

den märks tydligt på kvållen då 'halva- Europa kommer in på

zon-.

N,4en

radion.
l\.,1Hz

finns

även s k rymdvågor som är av betydelse, regelb undet på lägre fre-

(

kvenser och mera sporadiskt över 30
l\y'H2. Detta beror pä att det högt upp
i den s k jonosfåren finns flera olika
skikt av joniserade parliklar som alst-

I pejlradio år rymdvågen till besvär
räckvidden blir för lång så att radiofyrarna stör varann. Dessutom fås pejl-

fel, speciellt timmarna kring

solens

upp- och nedgång.

VAL AV FREKVENS
I modern

kommunikationsradio har

man lagt sig på allt högre frekvenser
allt eftersom den snabba elektroniken
har blivit billigare. Man fär dä teoret-

iskt en kortare räckvidd men ide
llesta tillämpningar är detta rimligt.
Det är bättre atl få pålitlig och ostörd
forbindelse över ett kort avslånd an
att fä en chansartad över etl långt.
Dessutom får man gott om frekvensutrymme, dvs det finns plats för
många kanaler. lde senaste mobilte-

lelonerna lrgger man ända upp på
[,,] Hz och ännu högre är på gång

År eÅoe HÄLr-

900

kvenser brytas tillbaka mot jordklotel,
se figur 2. geroende pä skiktens täthet och höjd samt lrekvensen hos vågornå bryts dessa tillb aka mot ställen
olika långt bort på jorden. Oe jonise-

Radiovågor utbreder sig alltid likadant
åt båda hållen. Skulle kommunikationen vara bättre iena riktningen
beror det på apparaterna dvs såndare
eller moltagare.

dvs varje basstation skall betjäna en

på

Slutligen om vågutbredning. Att en
siffra som anger räckvidd alltid måste
tas med en nypa salt framgår väl av
ovan. l\,1an får inte fästa avseende vid
enstaka rekordnoteringar.

rats pga solslrålningen. I dessa
skikt kan radiovågor på vissa fre-

rade skrklen varierar med ttden

dyqnet men också med solflåcksaktiviteten som har sitt maximum vart elfte
år.

Rymdvågen går fritt och ostört ge-

nom atmosfären och dåmpas därför
relatrvt lite vilket gör att man även

i framtiden. I sädana system ingår den
korta räckvrdden i syslemlilosolin. på
engelska heter det -cellular radio",
ganska begränsad "cell'.
För den marina kortdistanskommu-

nikationen har man valt bandet
158-162 MHz på VHF men har kvar
de gamla'gränsvågs'-frekvenserna
på ca 2 MHz for mer långväga lorbindelser.

med små sändareffekter kan nå kontakt över stora avstånd. Det är sådana
här fenomen som gor korlvagen s.,
lascinerande för radioamatörer men
frustrerande för båtägare med PR-radio (27 M Hz).
I ligur 2 kan man se att rymdvågen

ala lilt jorden så
nära sändaren. Där markvågen har
dämpats ut fattas det en bra blt till
den nårmsta rymdvågens nedkomst.
Det uppstår därför en s k död zon på
medellårga avsland. Fenomenet är
typjskt för kortväg och märks tydljgt
rnte hommer trllb

(

)6r"r('

på PR-radion. lbland kan man ha bra
kontakt på uppåt 30 M mellan båtar

/trtittittA,

men ibland kan man inte få kontakt
ens 5 M håll beroende på att italie-

narna dundrar in Tydligen ligger

Nordeuropa i den döda zonen och det
är först i ltalien som rymdvågen kommer ner. 27 MHz-bandet kommer att

Figure

2.

Mark- och rymdvågor
29

Varför går då satellit TV på så hög
frekvens (ca 10 000 MHz)? Där kan
man väl verklrgen låla om längvaga
kontaktl Svar: Det beror på att dess
antenn inte är rundstrålande utan har
en mycket kraftig riktverkan. Då gäller

inte formel

1.

ANTENNEN HöGT OCH
FRITT
Anlennens riktverkan och anpassning
störs av näraliggande föremå1. Den
skall därför placeras högt och fritt.
Speciellt på VHF är höjden viktig för
att få radiohorisonten långt bort. Basstationerna har ofta antennerna pla-

cerade 300-400 m över havet i TVmaster. På det sättet får man upp
räckvidden till ca 50 nm. Att Du också
bör placera antennen hogl r båten visar följande räkneexempel mhaformel 3. Om två båtar båda ökar sina
anlennhojder fran 1 m trll 10 m så

ökar råckvidden mellan dem från
ca 4 M lill 14 Mi Dessutom ökar ju
förmågan att 'se- över trädtopparna
når man ligger i hamn.

ANTENNKABEL
Det är viktigt att ha rätt koaxialkabel

till antennen. Man rekommenderar en

tunn, RG 58 med 5 mm diameter och
en tjock RG 213, 10 mm. P g a att

den tjockare kabeln har

mindre
dämpning brukar den rekommenderas

om längden är ca 10 m eller mer.
Detta år dock att ta ieftersom en

RG 58 dämpar endasl 1.2 dB mer än
RG 213 vid '160 MHz och 10 m
längd (1,2 dB motsvarar en effektminskning pa knappt 2570 isändåren).
Denna dämpning bör inte skrämma,
den är väl värd den fina 'utsikten"
från masttoppen.

en

KOMMUNIKATIONSRADIO
Vad skall man välja? VHF, PR, NNrT450

eller N MT900?
Svaret kan naturligtvis inte ges bara
på tekniska grunder det beror mycket
på hur Du vill använda båten och ra30

bestäm flera tider på dagen oöh gärna
även sent på kvällen.

dion. Men låt oss jämföra dem från
räckviddssynpunkt.

eIIeT GRÄNSVÅG
Ligger på gränsen mellan mellanvåg
och kortvåg, ca 1.6 till 4 MHz. Detta

MF

VHF

Den marina VHF;en på 160 MHz har
mycket bra räckvidd mellan båt och
basstationer tack vare de sistnämnd-

as goda antenner.

I

är den äldre marina radiotelefonen

Sverige anger

televerkat ca 40 nm räckvidd (plus din
egen radiohorisont) för de större stationerna men ofta råcker de betydligt

som räcker ca 200 nm ut från kusten
och därför finns kvar som komplement
till VHF t ex för fiskeflottan. Anvånds
vanligen inte av nöjesbåtar.

täckningen mycket god

30-40 nm ut
från kusten och öarna. Räckvidden

RADIOMOTTAGAREN

mellan båtar kan dock vara kort som
vr sagt ovan VHF:en star högl på
önskelistan för långfårdseglaren. Man
lar direklkontakl med den professronella sjöfarten, åven utomlands.

Min önskelista för en långfärdsradio
låter jag börja med våglångdsområd-

långre. Enlrgt televerkets kartor ar

en,

lförsta hand:
FM för att ta in vanlig radio. Viktigast är P1 med sjörapporter.
Långvåg, LV, för att ta in P1 dår
FM-sändaren år svag. Viktigt
längre ut till sjöss och även på

.
o

NMT
Detta är den Nordiska MobilTelefonen,
som f n finns pä två frekvensband
450 MHz och 900 MHz.

i skärgårdarna.
Bra statroner år I ex Motala på
189 kHz och Kalundborg, oanäven vissa ställen

Televerkets kartor visar att man till
stor del täcker kustområdena men att
räckvidden ut till sjöss varierar starkt.

mark på 245 kHz.
I andra hand;
. Kv/Gränsvås, ca 1.5 till 4,5 MHz,
för att la in väderrapporter m m
från kustradiostationer. Kan vara
bra om mah ger sig utomlands och

N1,4T450 ar avsevart baltro än
NMT900 men kan inte mäta sig med
VHF. Ta t ex sträckan mellan Väster-

vik och Visby. Enligt kartorna skall
NMT900 täcka mindre än 1070 av

vill ha

rappo.ten på engelska.
(Ovrig KV har man inte så stor
nylta av om man inte är djup-

sträckan, NMT450 ca 3070 och VHF
100% med god marginal. Dock skall

man

kunna segla

Stock-

holm- Helsrngfors och ha kontalt

.

vra

NMT450 hela tiden im asttoppsa nten n
rekommenderas). En fyllig jämförelse

o

kryss/Till rors december -89.

(

Räckvidden mellan båtar är teoretiskt
längre än för VHF. Hur det blir i praktiken beror mycket pä störningar från
rymdvågen, trafikdisciplin mm. Rymdvåg från mycket avlägsna stationer

är starkl slorande på dagen. i

varJe

fall de närmaste ären när solfläcksaktiviteten är höq. När Du skall avtala
passninqstid med någon annan båt

LV utsträckt upp till 400 kHz så att

radion

mellan NMT och VHF görs iartikeln
'Med yuppienallen i båten?" iPå
PR-RADIO, 27 MHz

havseglare).

till

nöds går att använda

vissa s k

d ist an smottagare vara väldrgt svårt att ställa in rätt station

speciellt på högre frekvenser (FM, KV
och VHF). Kanalerna ligger alldeles
för tätt på radions lilla skala och radion är inte frekvensstabil vid t ex
tem peratu rä ndring

ar. Därför är

det

väldigt bra om radron har s k PLL och
digital frekvensvisning. På LV däremol
ligger stationerna glest och är lätta
att hitta även på en liten skala.
lnbyggd timer och bandspelare för
vädret skulle vara skönt.

Att hitta den goda cigarr som tillfredsställer alla önskningar utan att
kosta skjortan verkar svärt.
Det är nog bäst att sprida riskerna och
förse sig med flera mottagare. En s k
bilslereo med digital frekvensvisning

för FM-bandet och gardera med en
mindre reseradio (eller s k kasettradio med inbyggd monobandspelare)

som har rnbyggd antenn för LV. Fördelen med en brlradio är alt den ar
konstruerad för att klara en tuff miljö,
nackdelen år att man måste fixa en
antenn.
Pejl- och gränsvågsbanden ser man

numera tyvårr aldrig på vanliga apparater. Vill man ha dessa band får
man spendera lite mer på en s k di-

stansmottagre lör hela området
150 kHz till 30 MHz {utan avbrott!).
Sony m ll har sådana apparater i
prisnivån 4000-5000:- I Clas Olssons katalog kan man dock hitta
'världsradion' Sangean ATS803A för
1380:

-

som ser intressant ut på pap-

som pejl.

peret.

Sölvesborg sänder P1

VHF-mottagare frnns, men de är
antingen allllör enkla (ca 180: - pa
World importl) så att man råkar ut för
de ovannåmnda problemen eller av

Mellanvåq, MV har man inte så
mycket nytta av iSverige. endast
på

1179 kHz till kl 18.30 och dårefter
utlandsprogrammet
och varför inte också:
. VHF (om man inte har någon station

).

Radion måste vara robust och
funktionell. Kånsligheten är nog ofta
lillräcklrg men däremot kan det pä

typen polisscanner nästan lika dyr

som en billig komplett VHF-station och
då investerar man ju hellre ien sådan.

Hör gårna av Dig med kommentarerl
lngemar Bäck, Vega

2.

7.0).0)
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VERKSAMHETSBERATTELSE

VNGGtrNDAGtrN \991
(

(

för VigC€nklubben får
'relsenrr90.r0.01--1991-09.30.
,pn

hårmed åvge följånde berättelse

I

L!rs B€rg
llirsil Åslund

Till &smötet på restaurang Memory kom drygt 30 deltågare fÖr atr deltå i mötesförhandlingama och de flesta stånnade även kvar till den påföljande

middagen.

(

M!ls SJI!6n
Chrislin! Iriberg

stlrelsen fick två nya medlemmar, Jan- Olof Björk och veikko
Kekki, som eftertråder Chrisdna Friberg, Ame Bresky och Staffan Söderhäll. Ame och
Staffan återlinns i forsätmingen i valberedningen.
Magnus Gustafsson och Lars Sennerholm valdes in i Tekniska Kommittdn, Harald
Akselsson i Kappseglingskommitten och Svante Axelsson blev ny ledamot i Klåssn?imnden.
Den föreslagna budgeten godkändes, vilket bl. a. innebiir att medlemsavgiften blir
Från mötet kan nämnas

oförhdrad,

110

at1

Statfan Söderhäll
Ingemar Lindgren

Harald Akselsson
Göran Lilja
Stårlån Lindahl
Sverker Axelsson

lx.

veijo Lilj'r

Under "Öwiga frågor" redogiorde ordföranden för de punkter dtu Klassnzimnden funnit
en ändring önskvitd. Mötet uppdrcg efter diskussion åt sryrelsen att verka för en revidering
av reglema så att akterstagssträckarc tillAts, valfritt segelmaterial får anvåindas, valfri segelstorlek inom maxmåtten, förstagsprofil tillåts, full-lattestorsegel tillåts och att mantågshöj ds-

Ingrid Abrahåmsson
M!8nus Gustalsson
J.1n.0lol Iljitrk

regeln ses över.
Resultatet publiceras i ViggenBladet i tid före näsla årsmöte dlil b€slut ska tas'
Samtidigt beslutade å$mötet att bevilia disDens för dem som redan under kommande
såsong önskar genomföm åndringar vad avser de diskuterade Dunktema.

Ingemar Holmström
Staffan Söderhåll
Gunnar 'lidner

(

Verksamhetsberättelse, Å,rsredovisning, Revisionsberänelse och Budgetåterlinns på följande sidor.

Lars BerS

llo

(

G0ransson

Roger Nymån
.teännine Rehnberg
Per-Ärne Äbrrhåmsson

Crrl-Olol

Carlsson

Lars Ulnc
Rirger Lassmyr

Suppleant
Suppleånt

Alf

Ansvarig utgivare

Gunnar Tidner

Efter mötets avsluming &acks Viggensherry och den utlovade eskadervideon visadeg'
D&efter följde middag, aviackning av avgående styrelsemedlemmar, medaljutdelning
förråtlades prisutdelning till framgångsrika kappseglarc. Mer detåljer om detta ber vi att få

{

till i nästa YB, förhoppningsvis också med bilder.
Avslutningsvis blev det dånsens virvlar för hugade men vid det laget var den utlokaliserade redaktionen tvungen att awika med kollektiva fllrdmedel.
Arangemangen omkring dethela hade som vanligt hafts omhand av duktige klubbmastaren Mats Sylven som åter ska ha tåck för en trevlig kvåll!
återkomma

materiellörvåltåre

B€ngtsson
Akselsson

Håråld

Cust,f Olofsson
Erik Pålsund

Oresund

Kålmar
Gä vle

Kjell

Nyl€n

Olle Modin
Jan.Olor Iljork

Siljan
Mälaren

TEKNISKA KOMMITTEN
Hedersmedlemmar PerBrohäll(l)
Cunnar Tidner

Bo Hjenstriurd

medlemma.r

Allan Gardelius

Erika Hummerhielm

Ingemar Holmsröm
Harald A;son Moberg

Kommi!!dn har sammanträt 8 gånger. ElI n,'tt Teloriskt Tips har utgivils.(T'l_ nr 2:26 "Beslag för sror
skot och dirk"). Kommifi6n har påkjrjat revidering av TT nr 2:10 och 2i1? bclriiffallde milstbalkslijr
srärkning. Föregående års enkätundersökning betriiffande TT m m har slulbehandlars och publicerrts i
bladet. I övrigl har kommittdn behandlar och i bladet skrivit om bl a underhåll av liinspump. svitjig'
kö1, rulLevning av slorsegel, segelvård, viirmekaminer, motodiislen, neddragning av firll lill

Hans Björkma-n

Stiindiga

Ingemal Lindgren

(t)

sittbrunnen m m,

ORDFÖRANDEN
Under åtet har vi försök genomföm verksanrhet riktad mot nyblivna seglare och Viggenigiuc.
Censvaret bar vari! måttligt. Jag tror ändå au vi mfute fonsäla på den vägen efrersorn vi mlsle

akiva Viggenseglare i klubben som kan få rillPille afi kiiria den rikliga ViSgenll,1don.
Klubben skall satsa mer på träffar och affangernang som riktar sig rill mindre erfama och som
handlar mer om grundläggande segling och vård av Viggen.
De aktiviteter som vi kan konstatera iir populzira ä ftiimst utetriiffama i sk:irgården

.I

(

att underlätla förs?iljning

ha fler

och

(

(

demonstralionen iine i Stocklolm.
Inom klubben finns en enom samlad effarenlet av Viggensegting. Jag tror det :ir väidefullr aft
fönökasprida denna kunskap mellan medlemmama. Dena kåver dock alr vi atla hjälper rill

fonsäter att kaftfulh verka i dessa avseenden.

VIGGENDAGEN I99O MF,D ÅRSMÖTESFÖRHA NDLI N(;4
Viggendagen den

l7 november

R

1990 avhölls på Vikinglinjens f;trja Amorella

!ill Ålard. Cirkir

50 medlemmar hade mölt upp.

Klassniirnnden har avhållit et! möte och diskuterat de ftågor som n?irnnls i Tekniska kommiltdns
redovisning. Ett förslag avses föreläggas årsmötet att styrelsen skall verka för alt klassreglema
revideras så alt akterstagsstråckare tillfus, valfrin segelmaleriel får anviindas, at! valfri segelstorlek
inom maxmåtten tillå6 och att förtagsprofil tillåts.

till 110k.

STYR FLS FS AM M ANTRÄDEN
Under verksamhetsåg har styrelsen hållit 8 prorokollföIda sammanEiiden.
Stlrelsearbetet har gått mycket bra.

K A PPS EG

MEDLEMMAR
e

oförändrat antal. Vtirvningstävhngen har vunnits av Harald Akseisson med 2 värvningar.
Medlemmama måste i ökåd omfattning fås an rekrytera köparen n:ir de säljer sin båi. 35
medlemmar har under 1991 misslycka$ i detta avseende.
Matrikeln har distribuerats till klubbens medlemmal underjuni samr rill nya medlemmar
sarnband med intråde

i

i klubben.

till resultal och balansrtiknjng

neda,1.

VIGGENBLADET
Redakör har varit Alf Ben$sson som påetl fönjiinsrful]t säft producerd 9 Viggenblad.
Medhj:ilpaje vid distriburionen har varir Harald Akselsson.Tryckningen bar urföns av K,Tryck

AB. Det hade varil bra om flera medlemmar sttillt upp och shivir arriklar m m, en biilhng

lill

i år hölls hos Navisvarvet på Djurgården.
Både stora glädjeiirnnen och missr:ikningar kan som sig Hjr noter$.
Till glädjezirnnena hör at! Viggenserien i år sanlar I I deltagale varav 5 debutanter. Detta bådar golt fdr
framtiden. Roligt lir också alt de som varit med förr inte bara utgön av "kappseglingsrävar" ulan att
Cenomgående har klubbens egna arrangemaig lockat fler dellagare :in de som seglats i annai regi. Årets

Klubbens ekonomj iir god. Medlemsavgifter och övriga inkomster har viil täckt utgifierna.
Medlernsavgiften lir I lokr och behöver ej höjas (många har under l99l eoban beralat 100 kr).

förutses

(

LI NGSK OMMI TTEN

I likhet med förcgående år har kappseglingskommiildn organiseral StockhoLmsregionensViggenserie och
ie rriiffar som hön samman med denna. Dessutom har den hållit i den tradirionella riggningsträffen sonr

rckså vanliga seglare slzillt upp igen.

EKONOMI

I övrigt hlinvisas

ha-r

KLASSNÄMNDEN

Regionombuden från Kalmar och V:inem deltog.

AnElet belalande medlemmar var vid verksamhersårel\ slut 393 slycken, vilker innebiir

till skovsidoma. En modifierad form till K-Viggens luckgatage finns i Taby.
i sarnarbete med klassn:irnnden diskuterat frågor rörande Viggens rigg, stuom
akteBtagssträckare, familjespinnaker, segelduksmaleriel, fd^itagsprofil m m Även frågai om atl
modemisera K-Viggen med A-Viggens rigg har diskuterals. Kommit!6n hår även diskuleral
förebyggande åtgiirder mot mastbrott sarnt repalations och utbfesålgiirder sam! förslikringsfiågor
efier dylik haveri.
Kommittdn har medverkat i ett kvållsmöte i Stocklolm betr?iffande vårrusmingsfrågor.
I övrigt har kommin€n genom telefonsamtal och brev bistå!! medlemmana med råd i diverse lekniskir
en uppsättning formar

frågor.

Vår avlidne hedersledamot Hamld A:son Moberg hedmdes med en tyst minut.
Avgående redaltörcn Veijo Lilja avrackades för efi gott arbete med Viggenbladel.
Medlemsavgiften höjdes

till medlemrnama.

Kommittdn har förvifvat två exemplar av Bå!-Ama (se VB 1991/3)
Diskussioner har sket argående bevarande av tillvetkningsformar för AlbinViggen. Resull tel hir
blivit att de tidigare i lcistineharnn föNaJade skrovfomama numera har skrotals. Kvar firlns i
'(ristineharnn enda$ formar till luckor, luckgarage och roder. Hos en f d klubbmedlem i Cnesta tinns
Kommittdn

och delar med oss av våJa kunskaper.
Jag hoppas att den nya stlrelsen

Uppgörande av s k poltudiagram har diskuterats med medlemmen Anders Thöldn. En vådjin i bladet
onr medverkan i denna fråga har dessv?irre ej givit resultat.
iommit!6n har förvaltat klubbens rirningsarkiv. En förteckning hiiröver avses utges som TT bl I fiir

kommande verksanietsår.

h öjdpunkt var hiir Krfiköret.
Till rnissråkningama hör svtuighetema att få deltagaJe rill de tåvlingar som organiserades av andrr.
deltagare till KM efter mycket ringandel En zmnan plump i protokollel var Libenus Race med 3

definitiva

3

deltagare. Diir schabblade dessutom arangören, vilket inte gjorde salen bältre.
TiU kommande år tntr d:fför planema på atl flytta KM till någon av regionema förverklig.N. Dessutom

i fonn av rebusjall eller Iiknurde.
till våra arrangemang. Ju fler deltagife, desto mer kan ma]r göra

föreslår vi att någon form av enklare tävling i egen regi irrälta-s t.ex.
Delta för atr locka ut iinnu fler Viggar

35

Onbudet sjiilv h J svån atl deltaga i alla rävlingar. 15 mil mellan hem och båt och dcssulom tinrilj
rred konstiga arbetsrider gör att jrg missar någon tävling.
Kicki Clad med sin hotude Vigg blivit rcgionntlisrilre i ilr Ilcnil
Som friungår av resultatlistir,l så
Forsslröm på andra plats och vi andra i goll släplåg dairefter. Sollerö havs iir den endil liivling dlir ullit

SAMARBETE MED VE(IAKLUBBEN
Under året har vi haft sarnarbete med Vegaklubben i Stockholm och Kalmar.
Inbjudan att delta i v&a eskadrar har gåt! ut i Vegabladet som resullerade i ar en Vega deltog i vardera

h

Sk:irgårds- och Godandseskadem. Vid kräfttråffen dehog hela 16 Vegor och vi var totalt 27 båtar. Vi i

Viggar delugit tillsammans. en tävliog som börjzde i bleke och slutade med en hiirlig iiins, dlr
ornbudet rnmpades med Kicki Glad i en hiiftig slulspun och lyckades !inna den med cn bhliirgd. En
skön k:insla för en nybörjilre med en familjeutruslad Vigg att slå Kicki med sin rlcerbår.

srlrelsen tror att en del av våra akiviteter med födel kan samordnas rned Vegakiubben och att vi
dlirigenom får bärre dehagarantal på sådana evenemang.
Vi trcr att om detta görs med omdöme så kan vi behäla vår profil och enban um),{ja fördelama med
atl vara flera vid vissa altivileler. Vi lror inle på ett safigående mellin kiubbarna.

Mas.

KLUBBMÖTFN OCH TRÄFFAR
RF.GTON

STOCKHOT.V

(

Under verkarnhetsåret har 3 innetiiffar och 4 uteffiiffar anordna!s. Deltagandet

hir vsrir gon\kn

(

brn.

Den Eaditionella midsommartriiffen drog ca 15 deltagande båtar och var mycker trevlig. Birgir och
Calle hade förberert delta och genomförde det på ett trevligr sätt. Ic?ifttriiffen genomfördes
tillsarnmarN med Vegaklubben och drog hela 27 båtar vilket lorde vara rekord.
En enveckaseskader har genomföns i Stockholms skärg&d med 9 båtar ( 4 Viggar).

till Gotland har också genomföns
inbjudits och deltog med 1 båt i vardera eskadem.

treveckorseskader

En
med 9 bfta( I Vigg). Vegaklubben hade

I
'

REGION KALMAR
Regionen har nio alriva medlemmal och sarnarbetar lokalt med Vegalilubben (3 $). Tre lräffar och
kappseglingar har genomförts med bl a åtta deltagiue på årsupplakten. Even Eriksson vann två av

övnrcn

Siljans Sollerö 'lältb. Nlcket Ratlyiks
I

I

2

l
{
5
6

REGToNER

h

funnit det liimpli$ aft förcslå aft vi tilkimpar samma regler.
på detta sän påninna-s om vår nevliga båE
konstuklör. Niirmare regler kommer att publiceras inför seglingssaisongen.

REGION VÄNERN

.' ,--'F

ll 16
--1.,/./,,/rl

Stoflholm lqal

a\

Viggensornrnaren i v:inerornrådet bddade liksom i övriga iandet urdäig!. Men samridigt som vi i panik

rill soliga nejder insåg mzLkema silt

ansvilr och lät en varm vind blåsaundan de tjocka regnmolnen. Vilken sommar!l! lnle nog med an det

var varmt och solen sken, för det mesta fanns det vind också. Av vad ombudet fijrståfi gjorde der at
de flesta viggenligama valde att semesfa j hemmavaltnen. Utom åtminsrone en, som tyckte alt en lilen

I

Vj finnerdet mycket tilltalarde att kunna

N:ir vi ser dllbala på der gångna årer kan vi konsBtera atl de! i alla fall blev en Mälarräff. 5 dellagaJe
var v:il inte så överv:ildigande, men a.lla ä barn i britrjan. Några tips om nanrrhal'nnar kommer att
förmedlas i kornrnande Viggenblad.

på resnesor

2
I
I

Rappo[er om vissa altiviteler bar redovisats i Viggenbladet. i atvrigt hitr akivirerema
anpassus till medlemmamixj intresse

och vi

REGION MÄLAREN

ijak

5
2
.{
3
I
6

Total

Marganha Brohäll har koolallat klrbben och erbjudi! oss ett vandringspris ri]l Pcl\ Itnc.
Derra vandringspris har vi gemensaml ilnnit alt det bör !illdelils den som seglar llingi under
året med sainma besätrning (familjen). En molsvarande pris har skiinkls till Vegaklubben

Viggen var dif egen klass. I Utgrundet Race kom Peter Winberg totahrea vilke! vai mycker bra.
Aktiviteten i denna rcgion iir den biista i Viggenllubben, vilket slyrelsen lyckönskar till.

inför semesrrama började storma resebtråema

Havs

PER BROHÄLLS MINNESPRIS

re

kappseglingama bland Viggarna. I BlåJungfrun Race var fem anmiilda och f}.ra kom rill sran och

extra sviing

(

Kicki (;lad
llerlil l'orsstron
llo.is llcn.iks€h
Håns l'orsström
Olle Modin
Björn Rjörknan

Såndä

havet Råcc rcsattln
I
2
I
1
2
il
3

/L{111t, 1"' l{'
?aJrs Berp
^-\/ .l ' 'k,ir
Blsil Aslund
Biigit
Ame
/"f";'i
Åslund

(

till Visby var lagom.

B

?klhk

Resultalet har också blivit rapporter om en del informella triiffar enligt Viggenkaiendem. av vilka
ombudet bara kunde vara med på en. Klubben har också fått några nya medlemmar i regionen. vilket

mycket glädjande och de ?ir varmr v?ilkomrnnal Förhoppningsvis kommer de också atr
framföra ris och ros, synpunkter och nya

till

J!

en

i1r

oinbudet

i{l6er

Regionens kappseglare

?ir

inte många men dessto mer akova. Viggenserien v.urns i år

KJri Porvari

(

nykommling, vil*er tycks ha aktiverat ovdga dll en del förberedelser inför n:isra såsong. Spajnnmde!
Några regionträffar har ej genomföns under året, men hj:imor:ir inprogmmmerade på all föröka finna
nya, lockande arrangemang.

REGION SILJAN
Elier en dålig vår Hirjade vi misslrösta om en båtsiisong. Men så kom semestem och med den sol och
vårme. Kunde man önska sig något mer, så skulle del varit lile mera vind. Ibland funderade vi på a
göra om Viggama till motorbåtarl? Skiimr Lsido- I alla fall har vi till 100q. lyckats med
medlemsv?irvningen i Siljan. Alla Viggenägare ;ir numen medlemmu i klubben. De flesrr Viggif
del(ager också i de klubbtävlingar som afiangeras av de olila klubbama.
36

SE.GLA UT MED VIGGENKLUBBEN

RBV

I

S

ION

SB

BRATT

BLS

B

rön
IRSREDoVtSN IG VERkSAflH€TSIRET 1990-10-01--i991-09-30
(

VTCGENRLUBBBN

1,s. år inm pårentes)

SKULOER OCH EGETKIPITAL

Postqi

sönk

397.74
12591.17

ro

vårulase.

2215.54
2970,21

(1)

2301,50
9816,55)
2111,50)
2975,21)

disposjtionstord

(

(

15000,00 (15000,00)

bålanserad fd.Lust -t277,A1 < 2179,9?)
4184,12 ( -5457,01)

18207.58 (15052.96)

Undertecknade son i egenskap av ordinarie revisorer
granskat Viggenklubbens råkenskaper och förvaltning
för verksanhetsåret 1 oktober 1990 - 30 septerber 1991
får hårred avgiva följande revisionsberät telse !

3330,00)

Då ingen anDårkning

14207,54 115052,96)

edt6savs.

44275,00 (39400,00)
9122,00)
2400,00 ( 1600,00)
721,27 | 1424,51)

Annonser
Rånt:

(3)
Träffår/njten (4)
o*osth.der (5)
Vårlinköp
Årets vinst
viggenbladet

xatri

kel

31041,15 (23504,35)
6276,60 | 5631,14)
6767,00 ( 1720,40)
1a92,10 I a754,70)
1769,00 ( 4946,00)
4134,12 ( _5457,01)

stockholn deD 24 oktober 1991.

<-Å-c)^L.1, C"'Jya.

54934,27 <51116,51)

"".t-nt"t'l-L=.""
Inventå.åt ta9ervä.de

(tiLl forsåt jn.pris)
(2)

FORSLAG

1100,00
1201,50
1100,00
2101,50

(5)

tars

TILL BUDGET

INTÄKTER

1229,00

(3)

3663,10
23942,OA
7059,15
31041

styretsen fdreslår ått

att resultatet

7-'A-

'

20A6,00

3200,00
161,00

26304,00

+911.08

,1t
kronor av.äknas

rct

båtanse.åd

törllst

3277,04 och

(

4
I l0
MEDLEMSAVGIFTER 400x
ÖVRIGT

SUMMA

q,-

38

oss

tillstyrka att den av styrelsen fraelagda balansr:ikningen
per den 30 septeDber 1991 fastställes sart att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen oDfattår.

(
varuiö.sätjn. 7513,00 (

foreligger beträffande de till

överlämade redovisningshandlingarna, klubbens bokföring eller inventering av dess tillgångar, får vi

(

UTGIFTER
VIGGENBLADET
MATRIKEL
TRÄFFAR
MÄSSAN
OMKOSTNADER

34 000
7 000
7 000

SUMMA

54 000

1 000

5 000
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POSTTIDNING
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
C/o Breskv
Re imersh6lm so atan 23
117 40 STOCKHOLM

I

[ ''"i1',.'.',älå1Jiå:;tåä"" * ,''
I

Vid definitiu efre.söndnino

ötersönds

I

v t= t)t.t= v$ MAI? l(NAlr
Sälies

Köpes

Krysatock
Albin Sails originall0 m'? , aldrig anvånd,
säljs p.9. a. f€llev€rans trån Albin-Hall€n
Prls 1,999 kr eller rlng och ge etl bud
Tsl. 036-13 10 81, såkrasl sona kvällar
Lars Arnö, Vigg 622

Albln-Vlggen 1018 -75
Suzuki5 hkc 4 ssgol, omklådda dynor,
jolls
Prls 38.000 kr
T61 0750- 248 4:|, bostadsn
0750-126 10, arb€t€t
Michaol Björnskiöld

Albln-Vlggen 629
Ny motor -89, sittbrunnskap€ll linns
Bra skbk
Prls 39.000 kr
Tsl08-86 41 50
Psr Sjölund/Ann€li M€lander

Mlndre begagnat stors€gel och
låttylndsg€nua tlll Albln-Vlgg alt. nytt

tlll riitt prlg
Tel. 036-13 10 81, säkrast ssna kvållar
Lars Arnö, vigg 622
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ANNONSEBA I
VIGGENBLADET
Modlemmar annons€rar gratis under

rubriksrna på dsnna sida.
H€l sida 400:Halv sida 200:1/4 sida 150:Kontakta r€daktionsn

MANUS-STOPP III
ViggenBladet nr 1-2
15 januari
ViggenBladet nr 3
21 lebruari
K-Tryck
Johanneshov
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