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Du har väl betalat

MEDLEMSAVGIFTEN 110:för 1991 på Viggenklubbens postgiro 4073OS -2
lnb6talningskorl löljde med lörra numrsl av ViggenBlad€I.
Tyvärr var fel priser på klubb€ns varor angivna pä detla.
D€ räna pdserna står itidningsn.
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VIGGENKLUBBEN
Adress c./o Brssky, Reirnersholmsgatan 23 4 tr, 1 17 40 Stockholm

MEDLEMSAVGIFT FÖR 1991 11Or
Viggenklubb€ns postgirokonto: 40 73 O5-2

VlggenklubbenslunktionåtEr:
STYRELSE
Ordlörande Lars-Berg, Mölndalsbacksn 37, 124 gO Bandhagen
08-749 37 29
Vics ordf : Birgit Aslund, Tumultgränd 63, 162 46 Vällingby
08-89-85 88
Kassör: Frsddy ceuken, Dukvågen 53, 161 50 Bromma
08-26 48 52
Sskrotorare: Arn6 Brssky, Roirnersholmsgatan 23, 1 17 40 Stockholm Og-94 77 49
Materiallörv: Christina Johansson, Flottbrovägen 23, 112 64 Stockholm 0g-56 14 02
L€damot: Kari Porvari, Radarvågen 27, 183 61 Tåby
08-756 46 21
Lsdamot: Mats Sylv6n, S:t Eriksgatan 57, '112 34 Siockholm
08-53 30 91
L€damot: Staflan Södelhäll, Norrtullsgatan 20, 1 '13 45 Stockholm 08-33 92 92

(

KONTAKTPERSONER
Regionema: Birgit Åslund
Försäkringstrågor: Mats Sylv6n
Eskadorplanering: CadOlov Carlsson, Kari porvari, Birgit Åslund
KLASSNÄMND
Sammankallando: Lars BoIg, adress & t6l nr, se ovan
Ledamötsr: Bo Göransson, lngemar Holmström, Stafian Södsrhåll, Gunnar Tidner

... har nu dragil igång årets aktiviteter
som vi hoppas skall passa medlemmarna-

På båtmässan 16 - 24 mars har vi
skärmutställning som vi ska lörsöka ha
bemannad så mycket som möjligt. Där
kan du trälfa andra Viggenseglare.

TEKNISK KOMMITTE

Sammankallande:
pallning
rigg
Tips

VALBEREONING
Sammankallande: Roger Nyman, Lillhamra, 180 23 Ljusterö
Joannine Rehnberg, Per-Am6 Abrahamsson

(
08-758 31 99

VIGGENBLADET
Rsdaktion:
Alf Bsngtsson (Ansv. utgivare) Hållbygatan t 8, 752 28 Uppsala
Harald Akselsson, Hass€lgatan 1 1 5, 3 tr, 194 97 Uppl. Väsby

Vi har avdelat 500:- till lörstapris

i

nummer).

0T59-56872

0764-18 023

(

värvningstävlingen (mer om detta i nästa

08-85 15 33
0760- 802 98
0152-153 36

Ett nytt ansikte?

Styrelsen...

KAPPSEGUNGSKOMMITT€
Sammankallande: Svante Axolsson, Malvavägan lg, 141 59 Huddinga OB-7741592
L€damötar: lngrid Abrahamsson, V€ijo Lilja, Magnus Gustavsson, Jan-Olof Björk

lngomar Lindgron, Motor& ollsknik, Klövjevägen 13, 18338Täby
Göran Lilja, Skrov, förtöjning &
Harald Akselsson, Segel &
Statfan Lindahl, Ritningar & Tskniska
Sverker Axelson, EleKronik, inredning, ritningar& Tekniska Tips

SKE?P OHOJ !

FRA}I BRYCCAX

(

Preliminärt kommer vi i veckan elter
midsommar eller veckan därefter att
( nomföra Lilla skärgårdseskadern i
Stockholm specielft lör dem som är mindre ertarna och har barn mellan 6 - 12 år.
Det blir besök vid några av skärgårdens
verkliga pärlor.
Även om din båt vilartungt iust nu så

är det snart dags att lööereda den lör

018-55 04 98
0760- 802 98

sjön. Glöm inte heller att betala medllem-

savgiften som är 1 10:-.
Lasse

Ja, kanske på utsidan, men även om

fasaden lörändras kommer ViggenBladel också itortsänningen att vara det
vanliga - medlemmarnas lorum lör kontakt och inlormation!
Det är i grunden ni läsare som som
gör tidningen - med spännande rapporter lrån eskaderseglingar, relerat lrån
dramatiska tävlingar, kluriga uppfinningaroch lööättringar, tips om hamnaroch
inle minst bilder från båtlivet - redaktio-

nens uppgift är bara att sammanställa
ert material till den tärdiga tidningen.
För att så ska ske behövs dock en
sak: Att ni sänder in era bidrag.
Penna, skrivmaskin eller PC,la fram
vad du har och skriv just din artikel till
ViggenBladet.

Ett annat sätt att medaöeta är att
värva annonsörer till linansieringen av
vår tidning.
AII i 1277 JÄNTA

Eskaderrapport
findag

22

N

iuli Jurmo - Kökar

Egentligen skulle

vi ha tagit det

lugnt i dag och promenerat till det lilla
kapellet lör att sedan lätta ankar vid
middagslid, men väderprofeternalick
oss att ändra planerna; under dagen
tilltagande nordväst, bitvis stick i stäv
och bortåt 30 M till Kökar.
Vi lick dock inte missa Camillas
löd e lsed agsl å rt a som eskadern
mumsade upp stäende i Mattssons
sjöbod. Ansamlingen väckte visst intresse i hamnen och snart vimlade det

av Mattssons, dels Jurmo-Mattsson
som iust inkasserat en utlovad Whitbreadburk avtd skepparen på Finland
2 som låg i hamnen med en häftig
skuta lrån Nokia Data, delslörfattaren
och småbåtsseglaren Arne Maltsson
som var på väg lrån Finska viken i en
Maxi 68. Mens tårtan avniöts underhöll oss den senare Mattson med en
historia om en av honom upplevd storm
i en bristtälligt utrustad Maxi 77 på
Nordsjön.

. Efter denna såväl andliga som

lekamliga spis går eskadern till sjöss.
Leden till Kökar som ser ut som ett Z,
lörsl ett ben mot VNV däretter ett ben
mot NV och slutligen ett nästan västligt ben. Första benel går problemf ritt
iså svag vind att en del börjartutfa lör
motor - men vi hinner knappt börja på
det andra benet törrän nordvästen friskar i. Nu kirjar ett idogt kryssande etler en tre fyra slag har jag svårt att
hitla igen mig på kortet - jag belinner
mig någonstans ien sjökortsskarv och
det nya kortet har inle ens samma
skala som det gamla. Jag övergår till
"eskadernavigering"dvs jag navige4

Tisdag 24
rar etler de andra - i eftersnacket visade
det sig att llertalet av de övriga båtarna

också navigerat på samma sätt. Efter
någon limme lyckas jag identiliera en tyl
och sedan blir navigerigen OK. Vindel
och siön öker helatidenoch närdet blåser
som mest uppskattarlag vindhastigheten

lill ca l2rnls. En väl utplanad stor och
minsta genuan gör dock seglingen pro'
blemlri men ganska jobbig då slagen ot(
blirkorta och förutom genuan även storen
måsteskotas omvid varjeslag. Den andra
ensamseglaren - Harald i Costa Jourtan,
eskaderns enda äkta Viggen - hade det
jobbigare, då han startat med stora genuan.
En dellår nog avkryssandetoch kirjar
gå lör molor, vilket kanske gick något

lorlare, men knappast bekvämare.
Antligen rundar man nordpricken lör
att börja det sista benet i Z:at. Man har då
sett lram mot ett skönt halwindsben - men
icke sa Nicke - vinden har skrotat åt väst
så att det blir styv bidevind islället.
Väl lramkommen till Kökar stöter jag
på förtruppen som varit in och rekatl'
kyrkviken och belunnit den orolig. Vi gåÄ
slället in till Hellsö där hamnkaptenen,
som dessulom äger kal6et på berget,
välvilligt ordnarså att allalårplats altt efter
som de löper
(
Vi avslutar dagen med allmännt fikai-

in.

de på kafeet, där den välvillige värden
meddelar att eskadern lörutom att den
befrias lrån duschavgift även kommer att
bjudas på morgonbastu.
Bosse G i Champ

iuli Uppbrott

Dags för lite eskaderuppbrott: Kela,
Mouette, Con Cours, Nina och Champ
gick direkt mot Sommarö, lör att sedan

ning ilåg eller måttlig Jart. Det är inte heh

gå över Ålands hav redan på onsda-

enkelt att la sig in mellan grunden om
man inte har en beskrivning att följa.
Ensmärkena ärdessutom numera svå-

gen. Viövriga gick i leden i NNV riktning

ra att se utan kikare.

mot Sälsö, och därefter västerut mot
Bänö. Vädret var soligt, men vinden
måttlig till att böria med, kanske max 5
m/s. Väl ihamn, på Bänös sydsida, såg
vi dock att vinden ökade så att det
k)rjade gå gäss ule på den öppna fjär-

En del backar, girar och tortsätter,

andra backar och tar ny lart; pang i
kölen och kling klang i riggen. Andra

Skönt med en lugn badeftermiddag
och snart såg vi ut som etl tattarläger
(igen) när alla passade på att vädra
lukten ur dynor, handdukaroch klädes-

återigen backar av och tortsätter backa,
upp på det grund man just innan lyckligen passerat. Någon lastnade och lick
varpa sig loss med ulrolt ankare.
Lile lånigt ser det onekligen ut när
man med signalställel hissat över lopp
går på grund upprepade gånger men
det var iu sol och lugnt så ingen kom i

persedlar.

nöd.

den.

HaraldiViggenll03
Torsdag 26 juli Sommarö
Närvi slog upp våra yrvakna ögon till

skepparmötet möttes vi av strålande
sommarsol i den underbart vackra
Sommaröarkipelagen. Resultalet av
diskussionerna blev att Lasse och
Marianne som aldrig varit i land i Mariehamn slog lölje med Oveoch Kerstin dit
med bud Irånde fyra båtarsom låg kvar

att handla på Alko. Karamia gick som
handelslartyg till Degerby tur och retur.
Sommarö tick bjuda på allt det som
man drömmer om av sommaröar; bad,
solbad, lupplurar, strövtåg tilllots och i
jolle, småreparationeroch tupplur igen.
Alla tog igen de många regniga dagarnas brist på sol.
När de hamnsökande kirjade anlända framåt eftermiddagen lick vi upplevaolika sätt att bete sig vid grundstöt-

Till kvällskaffet på berget kunde vi
beskåda ett uppstyltat kräftparly på
berget intill där alla fyra skepparna i tur
ochordning, ilörda slips och skjorta, höll
högstärndalal om den genomlörda'tutta
seglingen lill Tallinn" inför videokamerorna. Altt dokumenlerades och kommenlerades på band. Nästan allt ivar,e
lall. Filmen skulle säkert ha blivit intressantare som dokument med några
scener lrån den avslutande djurparken
(?) när ett antal herrar krälade runt på
bergel och ulstötle vilda vrå|, kanske
lörställande sälar, monster eller annat
hemskt. Slipsama avslöiade dock att de
inte var äkla. Festens kvarlämnade
resler på berget skulle också kunnat ge
intressanta bilder i morgonsolen.
För oss blev det tidig natt eftersom
vi skulle lätta ankar klockan 07.00.

Holmströmmingarna
i 513

Kanmia

REGIONALT
Gävle
Jan Westerberg

Töregatan 5, 802 38 Gåvle
026 - 19 57 57

Hanöbukten
Leil Johansson
Skånsgatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmat
PeierWinbsrg
Vårvägen 15,385 03 Södermyra
o4a6 - 212 43

Mälaren
Jan-Olol Biöft
Utgårdsvågen 3,191 44 Sollentuna

08-929732
Olle Modin
19, 792 00

Mora

0250 - 181 98

S:t Anna
Owe SvEnsson
Tunngatan 27, 582 66
013 - 15 t3 31

Lhköplng

Vänem
Klell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
GustalOlolsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

öresund
Erik Palsund
Älggatan 248, 21613 Malmö
040 - 16 09 73

6

Som vanligt har Vänerns Viggen-seglare varit aktiva och låtit vindarna tylla
deras segel lör tärder mot hägrande utf lyktsmål eller hedersamma placeringar
i spännande kappseglingar.
lnom Viggenklubben har dock kapp-_
seglingarna inom regionen varit någo(
oorganiserade. Ambitionerna är dock
stora att redan i år råda bot på detta och
igod lid iViggenbladet kungöra vilkatävlingar som ska ingå i Viggen-serien. Det,
linis ett vandringlpris äit tävla
Aven lamilieseglingama har varil oor-

om. (

ganiserade, men det ligger ju laktiskt i
lamiljeseglingens natur. Ändå går det
utmärkt att i den utsträckning man önskar och som det passar in kombinera
utf lykter med Viggen-kalenderns utf lykts-

Siljan
Moråksrsvågen

Vänern

må|. Vid de lå lilllällen regionombudet
kunnat vara på plats enligt Viggen-kalendern har det len till trivsam samvaro
med annan klubbmedlem.

Så kan vi berälta, att nu har även
Vänern lått sin motsvarighet lill oslkustens linlandslärjori-skärgården-problem. Vår motsvarighet heter Cinderella
West, som visar turister hur det ser ut i
våra skärgårdar. Och det är iu trevlig!
Mindrelrevligl ärdock att man samtidig[
demonstrerar lartygets lartresu rser. Det
harsketttillpriset av skavda bålaroch av
svallvågorna bortskiöljda matkorgar och
annan picknickutrustning. Nog kan ma?
vänta sig ett bättre omdöme av profes\
sionella be{älhavare!

Nu slår våra kära båtar uppslällda
och väntar liksom sina ägare på en ny
sommar. Men innan dess ska vilörsöka
ordna en Viggenträff i brytningen mellan
vinter och vår.
Kjell Nylön

li
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SA DU INTE N4OSSAR NAGOT
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Vaknade av att

Siljan
Sollerö Hafs
Vaknade av attdel regnade. Låg kvar
och tänkle på tidigare seglingar den här

sommaren. lnte har det varil väder lör
segling direkt.

I allalall sprack det opp, solen kom
fram och bordet dukades. Frukost på
däck på däck när solen skiner, det smakar det.
Det ärlördag 4/8och den ärliga kapp-

seglingen Sollerö Hals ska gå av stapeln. Det är lörsta gången som min bror
Kent, hans lru lnger och jag ska vara
med. Min Vigg 886 inköptes lörövrigt så
sent som 1 nov 1989lrån Eskilstuna, en

mycket välskött båt. Tack till tidigare
äga re

!

Nåvä|, fyra båtarligger här iBengtsarvet på Solleröns NO sida. Två viggar, en
Bellona och en Maxi 77 och vi väntar på
atlde andradeltagarna ska anlända. Dår
dykerett segelupp och vigissar på Bertil

Forsström i Vigg 664. Mycket riktigt, och
slrax etter kommer Hasse Bertils.

N4it'tupslaget:

Kicki Glad och hennes far med Gesundaberget
ibakgrunden.
Alla bilder tagna av Bertil Forsström

Klockan har blivit 1 1.00 och de llesta
har anlänt. Rorsmansmöte är satt till kl
12.00 och start kl 13.00. Fram lill rorsmansmötel samspråkar vi och så passar

il,|åll":

"n

"'o

av arra vissenbesät

Starten går exakt kl 13.00 med en NV
vind på ca 10 s. Som nybörjare lägger
vioss långrt bak i lältet {ör att lära oss hur
de andra gör men även lör att inle vara I
vägen för myckel.. Nu fickvien lin slöry'första benet och gick ikapp de andra
viggarna tilllörsta bojen. Väldär valde vi

r

en något sydligare kurs och tappade

Viggmöte med sherry

höjd vilkel giorde att vi förlorade de platser vi vunnit.
Nu triskade vinden på (enligt uppgift
lrån Mora llygplats 15,4 m/s) så vi tvingades reva storen och lappade ännu mera

efteross i ca 2 M. Då berjag lnger att ta
rodret och så går Kent och iag töröver.
Nu ärdet bara 1 M kvartill målgång men
vi kirjar gå ilrån något. Vi lörstår att vi
ska klara den andra viggen och jubel
utbryter ombord när vi hör målsignalen
och vi gratulerarvarandra. Passar även
på att tacka de andra lör en god match.

höid.
Vi tvingades slå och kryssa upp mot
Sollerön. Påtvåslag hadevihöjd och var

dessulom ikapp den sista av viggarna,1 239. Vid andra boien lår vi halwind
om babord. 1239 ligger nu en båtlängd

Hur gick det dä?

Viggbesättningar på Siljan

I
'

1
I

l

Jag ger mig inte in på att skriva tider,
heller att redogöra lör hela resultatli"1
stan. Placeringarna som nämns är var
vi hamnade totalt.

(2
10
14
17
23
24

Kicki Glad, 1202
Bertil Forsström, 664
Olle Modin, 1139
Hans Forsström,824
Boris Henriksen, 886
Björn Biörkman, 1239

Vid bryggan vinkar Bertil och visar
oss en plats bredvid honom. Med bålen
väl förtöjd, seglen beslagna och klart
ombord pustar vi ut med med en öloch
Gustavskorv som tilltugg.

Efter överläggning med Bertil och
Olle beslöt vi att ha viggenmöte ombord
iminbåt. Bomtält ärundeöart att ha när
det blåser, så vi samlade alla viggenä-

garna därunder.
Fons. på sid 14

ViVIGGEN-ÄGABE
HURRAB FOR

BERTflL
FORSS]TR@N4
SOM FYLLER
70 #\Ft

25 FEBRUARI N99fl
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Segla Viggen

Tekniska
kommitt6n
informerar

Fötbättrat rullrcv
En av nackdelarna med rullrev är att
seglel olta blir bukigt efter revning. Detla
kan avhjälpas genom att permanenl ha
tågvirke lasttejpat på bommens mittparti
.motsvarande bukens placering). Arrangemangel kan se ut på olika sält.

Svajig köl
Svajig köl på A-vigg har tagits upp i
VB några gånger tidigare. Då har tekniska kommitt6n bett klubbens medlemmar anmäla om de iaktlagit någol anmärkningsvärt. lnget svar harkommit in.
Kommitten måste dra slutsatsen att
de båtar som linns i klubben har godtagbar styvhet i skrovet. Vi gör därför inte
mer ål saken nu.
Vi vill ändå uppmana medlemmarna
att vara uppmärksamma på saken och
anmäla det som eventuellt iakttages. Vi
har några kända lall av lörstyvning som
genomlörts med gott resultat. Beskrivning kan rekvireras lrän tekniska kom-

Justera t.ex. kicktalians läste så alt
det hamnar 5-8 dm akterom infästningen
i maslen. Ta 3 tampar, 4 och 6 dm långa
ned diameter 1 2 mm och tejpa ihop dem

så att mitten blir tredubbel och ändarna
enkla. Tejpa fast bunten på bommens
undersida bakom kicktaljan. Använd eltejp eller motsvarande av god kvalitet.
Man har nu åstadkommit en ökning av
bommens kärndiameter ungelär rakt
under buken. Givetvis kan man behöva
ändra på placering och tjocklek hos bunten lör att lå bäsla effekl i det enskilda
lallet.
Staffan Lindahl 1024

mitt6n.
Göran Lilja, Vigg 308

Det kanske inte är allom bekant alt
vissa Iormar lrån plasttillverkningen av
Albin-Viggen tortlarande linns kvar.
Föliande fotmer finns bevarade:
Skrovsidorna. Formarna ägs av och
lörvaras hos Jan Hammarslröm, Mårdstigen 18, 646 00 Gnesta,0158-12 285.
Luckor, luckgarage, roder. Formarna förvaras i Kristinehamn och kan disponeras etter hänvändelse till medlemmen Björn Asplund, Stationsgatan 11,
681 01 Kristinehamn. 0550-12 013.
12

Mässan "AIII lör sjön"l991
Traditionsenligt hittar Du ViggenKlubbens monler på årets båtmässa Altt
lör siön. Mässan äger i år rum 16 - 24

mars. Detaljerna är ännu ej spikade
men viplaceras troligtvis i E-hallen som
förra året. Har Du ärendelill mässan så
gör ett besök i vår monter och snacka
bort en kvart eller så med någon av våra

montervärdar och -värdinnor. Välkommen.

FreddY Geuken

Apropä utställningar...
...så slår nedan avbildade skylt hos
Albin-Marin i Sddertälje. Den iordningställdes avundertecknad 1987. Där linns
bl a klubbroschyren med akluelllunktio-

närslista. Måste alltså bytas varie år!
Harald Akselsson, 1 103

klubhen

Weffiffiffiffi

Tillverkningsformar till AlbinViggen

AffiffifiöN

(

Föliande fomar saknas:
Däck med öveöyggnad samt sitlbrunn.

Befintliga lormar kan användas
plastning i samband med reparation
ler ulbyte av del till Albin-Viggen.
Vi vill även nämna att Jan Hammarström helst vill bli av med skrovformarna, på grund av svårigheter med lörvaringen, så om någon medlem vill överta
dessa formar kan kontakt tas med Jan.
lngemar Lindgren
13

Sollerö Hafs
Forts från sid

Läsarbrev

Kryssa med ViggenBladet och säncl in lösningen senast 28/2

11

Hej!
Två sakerdiskuterades; vem skriver

till Viggenbladet och ny medlem.

De
övertalade mig att skriva något om den

här dagen och Eertil lovade att betala
medlemskapet tör sin måg Björn Biörkman, vigg 1239. Mötet avslutades med
en sherry. Den härdagen vardessutom

alla viggar samlade lör lörsta gången
och det måste vi också lira.
Jag kan väläven nämna att efteross så
kom det bl a lvå Campus, en Facil och en

X-79 med betydligt bättre lystat.
Under säsongen hardet varit llera lävlingar där viggar placerat sig bra. Neslor
Bertil Forsström, 70 år ilebruari, så bra att
han blivit distriklmästare.
Denne trevlige och gode kamrat har
blivit något av en läromästare lör mig och

På lramsidan av Viggenbladet nr 78 1990 finns en bild på en vigg.
Jag har aldrig sell en sådan och det
skulle vara kul om ni kunde presentera.
de olika viggar som finns, måd data oci(
bitd.

Hälsningar

1 '! -.-

tÅn en nyfiken Kaj i

Karlskronavigg nr 73
Viggen har lillve*ats i två utföran(
den, Karlskrona-Viggen och AlbinViggen. Veijo Lilja i 1371 vet besked om
båten på bilden:
Det är den ombyggda Karlskronaviggen nr 4 "Skumrask." som ägs av
Lennart Strååt i Stavsnäs.

Veijo känner inle lill fler ombyggda
viggar men om någon annan gördet så
hör av er till VB

Red

del känns som han har tagit mig under
sina segels beskydd. Hoppas att jag tår
vara kvardär länge än,1ör han har en lång
erfarenhet av segling på Siljan.
På kvällen serverades del blickta, en
lisk som linns endast på tre plalser, en sjö
i Finland, en i Schweiz och i Siljan. Musiken höll vi oss sjålva med, Bertil spelade

Eital DiAlqrE

dragspel, Kent synth och Tage lingrade
på sin ståbas. Alla vi andra sjöng med i
glada sånger lill tidig morgon.
Det här var en av de trevliga tävlingar
som arrangerals i Siljansområdet och jag
är glad över att ha min fina vigg bland
dessa härliga människor med sin gäst-
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vänlighet.
Nu har jag gått i bingen och väntar på
nästa sommar men jag läser min loggbok
ibland och drömmer...
Boris Henriksen
Vigg 886, Shinook
14

Rätt lösning var insänd av Carl-Olol
Carlsson, Johan Gezelius, Roland Hedens,ö samt Nils & Erika Hummerhielm
som samtliga får pris.
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Köpes
VHF-radio, helst bärbar, samt antenn tör
akterpulpit.
Stalfan Lindahl,
tel aö 08-759 45 28, hem 0758-36 872.
2 st winschar i storlsk tör Viggsn.
Lars Björkman, Videvägen 19, 802 69
GAVLE
Tel 026-61 08 15

Akt€rpulpit, badstege, ev sprayhood till K-

vigg
Lars Bjurlid, tel 019-52 380

Sälles
Karlskrona-Viggen nr 165 1969
4 st segel + spinnaker
Evinrude 6 hkr rned gsnsralor,
dies€lvärmare, kompass, Silvalogg, stereo,
lör- och akterpulpit, sprayhood,
brandslåckare lörtöjningstamp, 2 st ankare
varav stt Danlorth, nästan nytt sittbrunnstätt
samt 2-axlad båtkårra. Allt i mycket gott
skick.
Pris 36.000:-

Medlemsavgift: I I 0 kronor
lnbetalningskort rnedföljde lörra numret av
ViggenBladet

rÖp
KLUBBENS VAROR(
försåkring:

Förmånlig
Ring Bo Johansson, tel 08 - 1 1 56 15

Klubbtröja röd oller vit 90 :"Sjung mad Viggenklubbsn' 70:T6kniska Tips - kompletl '100:Tskniska Tips - enstaka 5:Klubbvimp€170:Handbok Karlskronaviggen 50:Handbok Albinvigg€n 50:Klubbnå190:Broderat jackmärks 25:Vigganritningar p€r styck 25:Klubbdskaler SE-GLA-UT 20:-

Strykmåften 8i
Klassreglsr 8:-

Anders Westergron,lel 019-65 186

Albin-Viggen 1189, sjösatl -76
Välutrustad, rned blekolod och PR-radio.
Stälvagga ingär.
Pris 37.000

Danlorth-ankare rned 2 m käning och lina,
pris 1.000:Bo Olander, tel hem 08-760 20 70, arb 750
72 00
Nya medlemmar
1158 Lars Solin, Tyresö
4361 Rune Ek, Lidingö
Vä

lk om na tl t Mg genk lubben!

ViggenBladet

nr3 28 tebruarl
4 27 mars

ViggenBladet nr

Enklast är om Du sätler in b€lopp€t lör
önskado varor pä klubbens poslgiro 40
73 05-2 och anger namn, adrsss och
bålnummer sarnt vilka varor Du vill ha.
Frakt och porlo ingår i prisst.

ANNONSEBA I
VIGGENBLADET
Medlemmar annons€rar gratis under
rubrikerna på d6nna sida.

Helsida 400:Halv sida 200:'1l4 sida 150:Kontakta rsdaktionen

