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. . . att återkirda våra kära båtar till
deras rätta element.
Båtmässan har pämint oss om att
Viggen ären mycket prisvärd båt. Fören
molsvarande båt last ny får,man nog
betala bortåt 200.000 kronor.
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Tåby

TiPs

VALBEREDNING
Sammankallande: Rogar Nyman, Lillhamra, '180 23 Ljustsrö
Jsannine Rohnb€rg, P6r-Ame Abraharnsson

08-758 31 99
08-85 15 33
0760- 802 98

0758-36472
0152-153 36

0764-18 023

l|$$enBladet -t
Redaktion:

All Bengtsson (Ansv. utgivars) Hällbygatan 18, 752 28 UPpsala
Harald Akselsson, Hass€lgatan 1 1 5, 3 tr, 194 37 Uppl. Våsby

018-55 04 98
0760- 802 98

)m hurvi bäst använderoch underhåller

våra Viggar.

Vi skall lörsöka hiälpa dem som är
mindre erlarna att lå ul så mycket som
möjligt av sin Vigg.
Så var Du än belinner Dig i landet så
prata gärna med andra Viggenägare och

utbyt erlarenheter. Om det inte linns
någon annan Vigg på din båtktubb sålitta

SKEPP OHOJ !
Det är redan dax
. . .för den tidigare lörutspådda anstormningen av Viggentieier i våra spalter. Det är inte utan at de dominerar i
detta nummer men del är intressant läsning som väl försvarar sin plats.
Del är också dax att sätta igång med

medlemsvärvningen för att ytterligare
stärka vår livaktiga klubb och lina priser
vinkar förden som är på alerlen. Som
medlem kandu naturligtvis alla bra argument lör medlemskap men en liten repetition finns i anslutning till tävlingsregler-

na längre fram i bladet.
Nu har allt äldre material föörukats,
ljolårets eskaderrapporter är slut och en

ny bålsäsong står för dörren. Som

ni

i matrikeln om det tinns någon som bor i

lörstår kommer nu den vanliga påmin-

närheten.
Dela med Dig av Dina kunskaper till
oss andra Viggenseglare!!
Lycka lill med vårrustningen!!

kan omslagsbilden inspirera dig som
också har djurombord tillatt berä a om

Lasse

nelsen om material till tidningen. Kanske

hur du löser praktiska problem?
Atf

i
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REGIONALT

Vänern

Gävle

Smultronstället

Jan Westerb€rg

Tör€gatan 5,
026

8O2 38 GåYle

i

för

Viggen-

Vänern

- t9 57 57
Naturhamnen Moviken i sundet mel-

Hanöbukten
LeltJohanason

lan Kalvöarna norrom Torsö är väl känd

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
04€6'-21243

Mltlaren
Jan-Olol Elöd(

Utgår&vågon 3,

191 44 Sollontuna

08-929732
Sillan
Olle Modln

Moråkersvågen 19,792 00 Mora
o2s0 - 181 98

S:t Anna
Owe Svsnsson
Tunngatan 27, 582 66 Llnköplng
013 - 15 13 31

Vänem
Klell Nylån

Gädesvågen 5, 531 57 Lldköping

0510.14310

Västkusten
Gu3lalOlolsson
Hagåkersvägen 28D, /l:}1 41 Mölndal
031 - 27 57 24

öresund
Erlk Palsund
Älggatan 248, 2'1613 Malmö
04{l - 16 09 73

bland båtfolk, så du lår räkna med a(
dela den med andra, åtminstone i iuli.
Men tuå skältalar ändå lör Moviken: Det
ären säker hamn med utmärktankarbot-

ten, nordvästra sidan av Hemön har

P€ter Wlnberg

Vårvågen 15, 385 03 Södemyra

4

vännet

Mälaren

kanske de ,inasle badklipporna du

ka(

linnaiVänern. 'Enklast angör du Moviken österilrån genom Kvarnholmssundet eller norrilrån mellan Krokö och
Apelholmen. Väljer du det senare alternativet fårdu se upp meddetvå på kortet
markerade slenarna i slutet av sundet.

Väl inne

i

Moviken linns en enkel

brygga på västra sidan strax innan sundet smalnar kraftigt lrån båda sidor. Där
kan du lägga till i mån av plats. Annars
linns en annan brygga- mycketskranglig
senast iag såg den - på östra sidan och
någol längre norrut. Här ligger du också
säkert - men med reservation lör hålllastheten hos bryggan.
An ligga på svaj går också bra va1

somhelst i den sakla uppgrundande v\
ken. Såvitt jag vet linns varken slenar

eller berg. Däremot hittar man ibland
rester av vrak isådana här vikar...
Att lrån Movkentilllots gå tvärs genorJ'
skogen till badklipporna vid nordvästrt
sidan kan bli jobbigt i den oländiga terrängen. Enklare är att lölia stigen längs
kuslen, även om det blir lite längre.
Kieil Nylön

Till

fu)ger ser vi Movikens
skrangliga brygga

Till er två som har höfi av sig sedan presentationen: Tack! Från er andra hoppas

jag på an få flera tips och idder.

I väntan på det har jag fått en kappsegling
i Viggenserien förlagd till Mälaren. Den
kommer preliminärt att gå vid Slandökalv,
för att också Saltsjöviggar skall kunna vara med och uppleva Mälaren. Ett mangaant
deltagande av Mälaruiggar bäddar för fonsättning kommande år. och då längre västerut. Boka alltså helgen 1/2 juni för defta!

gett upp rankarna på en Vig
genlalender för Mälaren, men behöver fler
tips om goda naturhamnar för detta. Själv
ärjagju nybörjare utan ridigare erfarenher.
Jag har inte

Ett tips för ökad kontakt som jag vill vidarebefordra direkt är: Använd Viggenkanalen om ni har PR utrustning. Kanal 13,
passning 22 minuter efter hel timme Mggenbladet 4/84). Använd anropssignal +
Vigg xxx.

Jan'Olof Björk
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nya medlemmar till
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mer information på nåsta sida
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kär

Veckoeskader iStockholms norra skårgåld med samling söndag den 23 juni all30 iuni.

,l(
Klubben har avsatt 500 kr till elt bra
förstapris i värvningstävlingen.
Minst 4 priser till skall delas ut och bestå
av klubbens varor.
För att lå tillgodoräkna Dig en värvad
medlem måste denne på
inbetalningskortel ange:
"Värvad av N N vigg xxx"
Den som öskar bli medlem kan antingen
betala in 1 10 kr till klubbens
postgirokonto eller ringa/skriva till
sekreteraren Arne Bresky (kontonummer
o adresser se sid 2).
Arne skickar rekryteringsmateriel och
inbetalningskort till den som så önskar.
Om Arne skickar inbetalningskort till den
blivande medlemmen måste Du som
värvar se till att han skriver
(
"Värvad av....".
Lycka till med värvningen !l

Vi samlas på Träskö - Storö och besöker under vechan bl a Ängsöoch Vässarö, gär igenom
Väddö Kanal, besöker Albert Engströms Grisslehamn och vidare till Arholma och Rcidtöga.
Visst låter del trevligt med alla dessa kända platser i Stockholms skärgård som man kan
besöka hur många gånger som helst.
Ängsö är ju den enda nationalparken i denna åel äv landet och därmed något man inte får
mrssa.

Vässarö är scouternas ö med tillfälle tilltrevliga lekar.
Arholma och Rödlö9a är trevliga öar med historia.
Eftersom vi besöker platser som är populåra kan vi inte vara hur många som helst. Max 1S
båtar lår vara med.
Eilersom vi vänder oss i försia hand till dem som inte seglat eskader förut har dessa
företräde till platserna.
En annan prioritering äratt vi stråvar etter ail såmångabarnsom
möjligt mellan 6 - 12 år ska vara med.

Gotlandeskadern

(

Treveckorseskadel runt Go and med slart söndag den 7 juli.
Det är inte så många båtar som söker sig till Go ands utsida som är mycket vacker och
där det finns ilera trevliga hamnar. Klubben hade en eskader hit 19g1 u;der 2 veckor. Den
liden var lile kort då det btev tite mycket segling och ljte lite hamnliv och liggedagar.
Vr tänker därlör förlänga denna eslader så at d;n blir nästan tre veckor, d v s samling
söndag eftermiddag och avslutning torsdag kväll.
Vi samlas i Nynäshamnsområdet.
Vi besöker bl a Fårösund, Smöjen, öslergarn/Kallhammarsvik, Ljugarn och
Visby. I Visby tigger vi minst 2 nätter.

INTRESSEANMALAN

Allt detta får medlemmar i Viggenklubben för
bara 110 kronor om året:

Möjlighet til I billig båtförsäkring (medlemskap lönar sig bara på denl)
Tekniska Tips, framtagna speciellt ftir Viggenbåtarna.
Möjlighet till samköp av båtprylar.
ViggenBladet med aktuell information om klubbens aktiviteter.
Tillfällen att träffa andra Viggenseglare och delta i eskadrar.

Om du skickar in de n na btir du ka tad ti en eskadedräft dar
eskadem.Sedan kan du avqOra om du vil vara med.

v

gär

ig

enom ala deratje r om

Jag är rnlresserad av att segla med Vjggenklubbens eskader lill:

tlNorra skärgården
flGotland
Ja9 heter

Vi blir iså fall .................vuxna och ...........

.

barn

lnsänds lill : Lars Berg Mölndalsbacken 37 124 30 Bandhaoen

Oj så mycket tjejsnack man kan ha
om båtlivl Och ännu mer kan det bli
om fler kommer till nästa träff.
Se när och var på nästa uppslag!

oo

osses
Sju anmälda, fem på plats,

äfi

Vi g ge n kl u bbe n s lö rcta tieit
.
Som relalivt nybliven (två säsonger)
Viggenhälltenägare lät inbiudan lill tjeilräflen i Viggenbladels iulnummer mycket lockande.

Vifem som var därvar, utöver undertecknad, Margarela Berggren, Gine Berggren, Birgit Äslund och Marianne Palnqvist Berg i storviggarna 593, 7002, 6245
och 6360. Alla med lång erfarenhet av
båtliv med dels Viggen men numera
Storviggar.
Vid likat som medtagits av Marianne
berättades glatt de mest hårresande
historier som alla varit med om, ollast i
samband med någon avViggenklubbens
eskadrar. Någon hadeblivit lämnad nedåt
landet tör att själv segla upp båten till

Stockholm med hjälp av orutinerade
släktingar. Storm, siösjuka och lättpanik.
En annan sade sig ha kunnat sälja båt,
barn, hund och karl lör en lemöres kola
efter en slrapatsrik eskaderetapp.

10

En mängd episoder berättades, antagligen var del som när karlar berättar
lumparminnen, det är alllid roligt så här i
efterhand.
Enigheten var stor om att det bästa
sättet att segla var i eskader. Fördelarna
är många. Som nykidare kan man våga
göra mer avancerade seglingar tillsam-

mans med mer erfarna kamraler. Har
man barn tinns det alltid kamralernärati(
hands. Skulle en olycka hända finns det
andra båtar inom räckhåll. Det är inte
bara barnen som har tillgång till kamraler, även som vuxen är del lrevligt med
all samvaro med likasinnade. (
Efterett partimmars båtsnack vardet
dags för lite flärd. Just flärd visade sig
Birgil vara en hejare på. Villigt demonstrationsobjekl var Marianne. När Marianne vartillräckligt tillflärdad visade hon

nägra härliga bilder på hav och Viggar.

o

rc
Därefter pratades det lite runt mat
ombord. Något som alla rekommenderade var den s.k. Optimusugnen som aninds ovanpå spisen. Någon sa att alla
oesvärligheter var lättare att stå ut med
om man lick nygiord potatisgratäno på
kvällen.
Diskussionerna lortsatte runt olika
per av spisar och lortsatte med brand
och brandsäkerhet. Flera av de närvarande hade erfarenhet av att brand uppstått i samband med matlagning. Alla
hade klarat av attsläckagenom att kväva
elden med ett klädesplagg eller täcke.
För att inte behöva hamna iden situation
som en av tjejerna giort, nämligen att

r!
råka i dispyl om vems kläder eller sovsäck som skulle oftras medan elden spred
sig, rekommenderades den brandlilt som
säljs på IKEA i deras Familyhörna.Hopvikt

är den stor som en gMlapp men lite
tiockare. Lätt att alltid ha hängandes

a

nära till hands. Ett annat tips var
alltid
ha två brandsläckare ombord. En lättåtkomlig lrån sittbrunnen och en längre in

i båten. Detta om t.ex barnen är nere

i

båten och elden uppstår i ruffen mellan
barnen och föräldrama i sittbru nnen.
Som avslutning berättande Margaretavad man börtänkapå med barnombord
och vad man kan göra tör att underlätta
livet tillsammans underseglingarna. Rent

11
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Tisdagen den 9 april kl 1830 samlas vi
i Brygghuset på Norrtullsgatan 20 (nära
Odenplan).
Vi länker ha en .'TIPSBYTARKVÄLL"
inf ör sommarens seglatser.

Frrrr rl
I vil
T
^ött I
I i rum

I
lzt
I
L---- J

Irrrrrtrlrrrrl
allmänt gäller att eskadrar är bra p.g.a.
att många av deltagarna otta är barnlamilier. Etapperna lår inte vara lör långa.
För barn är behållningen med båtlivet
ottast närman lagt tilllörkvällen och man
lår lräffa nya och gamla kompisar igen.
Om man vet att det kommer bli en del
långa etapperärdet bra a ihemlighet ta
med lite nya saker, ett spel, en bok eller
något annat som kan las lram när situalionen böriar bli ohållbar.

Förpiken

oo

knyts lätt kontakler mellan barn som
sammanstrålat i någon natthamn.
Har man en jolle linns möjligheter tlll
mycket roligt men del kan också vara en

ktrjan till att på egen hand klara av att ta
sig ham på sjön med allt som därtill hör.
Mutor är ibland nödvändiga och ingenting att skämmas löratt manlarlill. len
nödsituation kan del vara ett bra sätt att
lå barnen att snabbt göra som man vill.
Båtlivet är inte inte helt olarligt, varken lör barn eller vuxna. Så fort barn
vistas vid vatlen, på båten eller i strand-

LÄKTARFOAJEN i BRYGGHUSET

I

,a

(

Norrtullsgatan 20
(Middag på Enkehuset kl

I
I
I
I
I

18)

På programmet:

VÅRRUSTNING

I
I
I
I

är perfekt att upptåta ti

kojbygge o.dyl. Den lilla håven är enligt
Margareta en av de allra viktigaste sakerna ett barn b(ir utrustas med. Den
användstill att fånga små djur med, både
ivattnetoch på land och ärockså perfekt
när någon vuxen hällt ut diskborsten
med vattnet. Med en sådan håv i handen

12

ii;
.APR.TITRAFFEN
samt kort presentation av

Ånnts ESKADRAR & KAPPSEGLINGAR

L

Viggenserien

kanten skall de ha flytvästen på sig.
Margareta berältade om bam som sugit(
ner lrån slranden av ett kraftigt svall och
drunknat.
Alla närvarande hade stor erfarenhet
av att segla med barn och var överens
om atl mycket var roligt men också en de(
som var iobbigt.

Efter dryE lyra timmars oavbrutet
pratande var vi överens om att segling
och allt runt båtlivvaren närmastouttömligt ämne varvid det raskt beslöts att vi
måste ha minst ett möte till. se separat
inbjudan.

Vid kappseglingskommittdns första möte lade vi upp fö)jande program för äret:

(

maj
25 maj

öndag 19
L{trdag

l-ordag l juni

lÄrdag24

atg

Pingstköret, Träskö

Lidingö Runt
Mälarsegling, Prel
vid Slandökalv

Kräftköret. plat. ännu

1991

Om intresse finns kan även Kaktuskannan
(endast för tjejer) tas med i programmet.
Klarsmdsterskapet är ännu öppet. Kommiltdn avser ta upp diskussioner med reSlonerna om lämplig tid och plats för KM.

Mera inlormation i kommande Viggenblad,
men boka redan nu in helgerna så an vi får
många deltagare.

ei bestämd

Uirdag 31

aug

Segelbåtens dag

Kap p s eglingsko mmi t t ö n

Annika Forsberg Vigg 1277
13

Tekniska
kommitt6n
informerar

Nedanstående är börian pä en
tresiclorc artikel i Båtägare nr 2

\

. . .och mr Viggen är halva redaktionen - Harald Akselsson

$/LA&44.4&!

Viggenklubbens värld är som
Sörgårdens. Det är lugnt
Båt-Ama
och
tryggt och gemytligt. (
Viggenklubben har numera tillgång
En
idyll
i den stora stygga båt-'
til "Båt-Ama, båtbranschens standardrelerensverk, utgivet av Svenska Varvsfö- världen. Där bluder man inte
reningen (1984). Båt-Ama, som står lör bara på trevlig samvaro och lär
"Allmän Malerial- och Aöetsbeskrivning
ut seglingsknep, man
lör Båtbranschen", ärfrämst en handbok
omvänder också vattenrädda (
lör nybyggnad avlritidsMtar. Boken utgör
landkrabbor.
också ett referensverk lör

r.

l

hur vissa ser-

vice- och reparationsarbeten skall utlöras på en fackmässigl sätt. Bra lör båtägaren att referera till exempelvis vid
beställning av större aöeten, liksom lör

alt hämta information ur vid eventuella
lvisler mellan båtägare, servicevarvoch/
eller lörsäkringsbolag, Den händige båtägaren kan även skaffa sig kunskap om
hurvissa egna arbeten skall utföras fackmässigt riktigt,l.ex. ifråga om plastreparationer, gasol- och elektriska installalioner, påmastning, underhåll av utombordsmolorer etc.
För vidare inlormation kan Du kon-

takta lngemar Lindgren eller Sverker
Axelson i Tekniska Kommitl6n.

|ag harväl betalt medlemsavgiften?
Annars kan jag ju åka ur

matrikeln!
14
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Av Mats Göthlin

'

"Vi tjair hellre saker rätt
och säkert ;in tufft oclr
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riskabdt. Vi har cn annan
attitvd än nånga anr1ra ",
s.ig€'r Mr Viggen när han
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Förmånlig lörsåkring;
Ring Bo Johansson, tol 08 - 11 56 15

fiirklarar kärnarr
bcns fikrsof:

Klubbtröja röd sller vit 90 :"Sjung msd Viggonklubben' 70:T6kniska Tips - komplen 100:Tekniska Tips - enstaka 5:-

l gcncll
vt'r dil
lan vi
Vi ,

81"ry,r*Å.

k

Klubbvimp€170:Handbok Karlskronaviggen 50:Handbok Albinvigg€n 50:Klubbnä130:Broderat jackmårke 25:Viggonritningar p€r siyck 25:-

KlubMokalor SE€LA-UT 20:Strykmärken 8:Klassregler 8:-

r-rrlrr

Enklast är om Du sättsr in b€loppet lör
önskade varor på klubbons postgiro
40 73 05-2 och angor namn, adress och Undantag är Viggenritningar som du
bsstållerlrån någon av rn€dlemmarna
båtnumrner sarnt vilka varor Du vill ha.
Tekniska Kommitt6n, ss sid 2
Frakt och porlo ingår i priset.

--r-r

i
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POSTTIDNING

B
Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
C/o Breskv

Vid definitiv eftersöndning 6tersönds

Reim ers h6lm soata n 23

försöndelsen med nyo odressen pö

117 40 STOCKHOI M

boksidon (ei odressidon)

Kö!€,s

S/iljes

Båilrs b€gagnat slorsegel till Karlskrona-

Albin-Viggen nr 1189, sjösatt -76
Vålutrustad, m€d bl a skolod och PR-radio.

visg
Poter Wikand€r, tsl 0582-407 49

Spinnakor, n€d sller utan bom och övriga
lillb€hör.
Svante Ax€lsson, tel hem 08-608 07 28
arb 08-713 74 00

Msdlemmar annonserar gratis under
rubrikerna på denna sida.

Stålvagga ingår.
Pris 37.000
Bo Olaodar, tel hem 08-7602070,
arb 08- 750 72 00

Albin-Viggen n|1 007, 1 975
Vålskött och vålinredd- 3 st ssgel +
spinnaker ech komplett spinnakerutrustning,
utombordsmotor, bomtålt vatten- ah€rnalivt

Au utrymmesskdl kommer
horsordslösningen i nr 4

Nya medlemmar
'l '104

Nils Agne Nilsson, Malmö
1239 Arns Lindgrsn, Sandviken

265 Jan Molin, Nacka

935 Harry Malm, TåbY
677 Hans & Håkan Jorsell, Lidingö
951 Per Högqvist, Mölnbo

Hiärtligt välkomna till

Viggenklubbn!

MANUS-STOPP ! I !
VigganBladet nr 4 27 mars
ViggenBladot nr 5 30 april

K-Tryck
Johanneshov

