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vill du väl linnas med?
Postgiro 40 73 05 - 2

!

ite

i

sjön

\il

(ffi(H) H \\ t) i( t'l o,

3

sj

0f \\

Adross c/o Bresky, Rsirn€rsholmsgatan 23

MEDLEMSavctFT pöR tggr

r

\

4lt,'l'17 40 Stockholm

ror

Viggenklubb€ns postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande Lars Berg, Mölndalsbacksn 37, 124 30 Bandhagen
08-749 37 29
Vice ordl: Birgit Äslund, Tumuttgrånd 63, 162 46 Vällingby
08-89-85 88
Kassör: Frsddy Geuk€n, Dukvägsn 53, 161 50 Bromma
08-26 48 52
S€kreterare: Arns Br€sky, Roirnorsholrnsgatan 23, 1 17 40 Stockholm 08-84 77 48
Malsrialförv: Christina Johansson, Flottbrovägen 23, 1 12 64 Stockholm 08-56 14 02
L€damot: Kari Porvari, Radarvägen 27, 183 61 Täby
08-756 46 21
Lodamot: Mats Sylv6n, S:t Eriksgatan 57, 112 34 Stockholm
08-53 30 91
L6damot: Statfan Söderhåll, Norrtullsgatan 20, 1 13 45 Stockholm 08-33 32 92

(

(

FRA}I BRYCCAil

KONTAKTPERSONER
Regionsma: Birgit Åslund

SKEPP OHOJ !
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VALBEREDNING
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08-758 31 99
08-85 1 s 33
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R6daktion:

All Bengtsson (Ansv. utgivars) Hållbygatan 18, 752 28 UPPsala
Harald Akselsson, Hassslgatan 1 15, 3 tr, 194 37 UPPI. Väsby

018-55 04 98
0760- 802 98

Den närmaste tiden

I brevlådan

. . . går de llesta av våra båtar i siön
och hela säsongen ligger tramtör oss.
Klubbens akliviteter ökarockså och ger
många lillfällen alt träffa andra Viggenseglare och utbyta erfarenheter.
Det är när vi seglar i närheten av
andra som man lättast kan jämföra höjd,
lart och segelsättning. Därlör ska du ta
'ara på sådana tilllällen för att lära dig
lite mer om din båt.
När du ändå seglar nära andra Viggar eller ligger i samma vik - glöm inte

. . . kommer del alldeles lör lite. Liksom Lasse härintill etterlyser .lag alltså
material. Och visst tar ni väl bilder?
Titta pä Staffan Söderhälls lina spinnakerfoton trån KM i fjol och låt er inspireras. Ni hittar dom på mittuppslaget.
Apropå tävlingar så linns det en del
av den varan i det här numret, Pingstköret och Lidingö runt slår tör dörren så
del är bara att slå till med en anmälan!
Ställ också upp lör Tekniska Kommitt6ns efterlysning av erfarenheter av
de bålvärmare som räknas upp pav Göran Lilja på sid 16.
Hur ni vårdar vindmotorn, d. v. s.

värvningståvlingen !
Jag vill också alt alla medlemmar
efter lörmåga bidrar lill tidningen. Har
du något problem, något tips eller någon lrevlig händelse att berätta - skriv
till redaktören !
Om alla bidrar med några lå rader
så kan tidningen bli ännu bättre.
Trevlig segelsommar önskar
Lasse

seglen, redovisar Harald i en lång artikel
med borjan på sid. 12. Läs och lär.
Till sist: Passa på att beställa aktuella varor lrån vår "Club Shop"så att bålgrannarna kan se att du är med i landets
bästa båtklubb!
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Vänern

Gävle

Smultronstället

Jan Weslerb€rg

Törogatan 5, 802 38 GäYle

vänner i Vänern

för

Viggen-

026 - 19 57 57

Att Djurö slvirrgård mitt i Vånern
Hanöbukten
LeltJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
PetarWlnborg
Vårvågen 15,385 03 Södermyra

0486-21243
Mälaren
Jan-Olol Blört
Utgårdsvägsn 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Silian
Olle Modln

Moråkersvägen 19,792 00 Mora
0250 - t8't 98

S:t Anna
Owe Svensgon
Tunngatan 27, 582 66 Llnköping
013 - 15 13 31

Vänern
KlollNyl6n
Gårdgsvågen 5,531 57 Lldköplng
0510 - 14310

Västkusten
GustatOlolsson
HagåkErsvågen 28D, 431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

Öresund
Erlk Palsund
Älggatan 248, 21613 Malmö
o/to - 16 09 73
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nu blivit nauonalpark verkar inte
alls omouverat för den somvariI där.'Dår'betyder oflast. att man IagI ti(
i utmärkta naturhamnen Malbergshamn på nordvästspetsen av sjålva
DJurö. Men sökerdu merro$lld miljö

(

kan du använda utomordentligq

ankarviken Ny\riken. Du finner de(
Irid sydöstra delen av ön.
Du kan angöra N)'viken från sydvåstvid Gisslan ochfölja gamla leden
mot nordost alternativt via Årans
hamn. I senare fallet går du söder om
Tribergsö (ta ut svängen ordentligt,
det ligger en stor grynna om babord!)
och mellan Tribergsö och Kidholmen
ut i gamla leden.
I förbifarten kanjag tipsa om att
du också kan gå in och läqga till
innanför lilla uddenvid sopmaj an på
Tribergsö, om dår finns plats.
HåU mitt I garnla leden med kurs

rakt mot lilla, låga skäret utanför
rnitten av Nyvikeholmen. Ca 50 - 2[
meter före skiilet girar du baborö
styrbord så du går klar innan du
rundar spetsen av Nyvikeholmen.
Du kan också angöra norr-ifrån
och går då ca lOO meter öster ol
lågskzir med kurs omkring l7O' och
rundarTirnmerholmama. HåIl utvål.
Nu ser du Nyvikeholmen och dess
r.itrnålade kummel (eJ utsatt på kortet). HäU mot gattet mellan Kidholmen-Varpholmen tills du år nästan
framme vid Nyl'lkeholmen.
Nu går du sakta in mot Nlviken
med kurs mot en slrylt på en stolpe
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på Djurö och med Svartskåir rakt
alderut i kölvattnets förlängning.
N''vikeholmen har du ca 25 meter
om babord, men eftersom nordostspetsen av hoimen är långgSund haller du vål ut innan du girar babord
och hela viken är din! Fin, jämn

(

sandbotten ger bra ankarfäste,
Vill du låqAa Lill mot land har du
bara en möjlighet och det år udden
på N1'rrikeholmen med slgrlten alldeles lnnan vassen börj'ar. Fäll ankaret
ca 1O meter frånvasskanten och stl'I
mot stolpen så sakta, det Ilnns en
lömsk klack på högerkanten.
Nyvikeholmen har fina berg för
bad och nedanför kumlet kan man
fånga en och annan abborre med
spinn. Blåbiir finns under såsong
hårför, men annars år det magert
med vad skogen ger.
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STIFTETSEN
ATVENS & SJOSPORTENS DAG

Mälarträfl - äniligen!
Den 1/6 sg,r vi mot Slandökalv, position
N 59' 17,1; O 17" 32'.2. för en angenäm,
annorlunda weekend. Vi kappseglar (start
1/6 kl 13.00) och njuter därefter av den
vackra ön, den medhavda maten och samvaron med al)a trevliga Viggar. Glöm inte
sångboken!

Slandökalv tillhör Södertälje Båtklubb som
hälsar oss hjärtligt välkomna. De tar 30:
per natt i hamnavgift. För aft täcka våra
egna kostnader för priser, Viggensherry
mm samlar vi in 20:- per båt.

Insegling kan ske antingen direkt västerifrån, eller österifrån via en muddrad ränna
genom vassen mellan Slandö och Slandö
kalv. Se sjökortsutdraget nedan. Djup enligt kusthandboken 2 m.
Anmäl dig gäma före den 28,/5 till Mälarombudet, Jan-Olof Björk, tel 08 92 97 32
eller Ingrid Abrahamsson, på telefon 08 18 99 04. Skulle Du glömma ringa - kom

För er på västkusten (lramsidan?)
gårGöteborgs stora hamnlesl av stapeln
den 7-9 iuni.
Därkommer att vimla av båtarav alla
de slag, bl. a. kommer en museiskeppsparad att äga rum enligt pressreleasen
från arrangörerna.
Det blirockså roddtävling, uppvisning
av marinens helikopter, sjöräddningsupp-

visning och massor av andra akliviteler
som inte utrymmet medger att vi räknar
upp.
Det linns också möjligheler till kappsegling - enlyp eller LYS - och anmälan

kan göras till Biörn wertsen på Göteborg-Hallands Seglarfööund, lelelon
031-15 81 34.

Poängberäkningen i viggenserien

Och Du där utanför Slussama - kom in och
bekanta dig med vårt fina hav! och försök
hitta grodorna!

För att friska upp minnet på gamla kappseglingsrävar och som information till blivande
sådana kommer här nedan poängberäkningen i Viggenserien.
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Åners FöRsrA urErRÄFF
Plats: Biskopsudden på natursköna Djurgården som då är som vackrast. Tag Buss
47 till Waldemarsudde (X) eller 69 till Manillavägen (Y). Båda går via Centralen/TCentralen. Sedan är det ca 500m respeKive 700 m till fots.
Åker Du bil rekommenderas att köra via Diurgårdsbrunn - Manillaskolan. Vissa parkeringsmöjligheter f inns.

På programmet står de traditionella punkterna:

-

riggning av Viggen
segelsåttning och segeltrimning
sättning av spinnaker (om vädret tillåteD
andra frågor som kan vara aktuella i sjösättningstider

Till trälfen kommer både erfarna och mindre erfarna, så passa på tiltfället att få och
ge goda råd och utbyt erfarenheter. För de hungriga finns Skippers lnn. Medhavd
matsäck går också bra.

ändå.

Låt inte någon enda Vigg slinka iväg åt annat håll! Den 7/6 är d.et Slandökalv som
gäller!
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Om sommarens seglingar

Pingstköret, 18 - 19 Mai

Äntligen är det da;r att tänka på segling igen
den underbara känslan när vinden fvller

Vi träffas under lördagen

seglen och man får drag i skoten.
Seglen står så där fint som dom nästan bara

gör när man drömmer under vintern. Har
ni tånkt på hur det känns när man seglar om
en M:xieller IF.
En Vega och en Vigg får bara se aktern, nå-

ja, ibland har man väl själv (tillfälligt) sett
andras akter också.

Alla som tänkt sådana och

närbesläktade

tankar är egentlig€n kappseglare trots att
,le aldrig hört ett srarrskotr - men der är nog
den enda skillnaden.

Vad år då skillnaden mellan segling

och

kappsegling?

Det finns egentligen bara två stora skillnader melJan kappsegling och vanlits.egling:

-

B

den ar tagen onrDord på sege lartyget O adan 1964

Efter kappseglingen vidtar prisutdelning,
och k\ällen ägnas .edar år bortlörklaringar
runt grillarna. (Se separat artikel!)
För att... osv tånker vi samla in 30:- per båt.
Ring gärna Ingrid tel 08 - 18 99 04 eller Veijo tei 0758 - 578 25 i förväg så att vi har en
aning om hur många som tänker komma. Ju
fler som kommer desto hänrycktare blir vi!
Glöm inte sångböckerna!

Kappsegling sker på en i förväg fastställd
bana, i stället för att man seglar omkring
iitet som det passar.

Resten är ganska likt:

-

Det gäller att få så bra fart som möjligt;

-

Man får inte köra på andra båtar.

Det gäiler att inte siäppa om någon
(i onödan);

Sist men inte minst: när kvällen kommer

(

väntar det s\ åraste. aI troviirdigl kunna göra
gällande att man egentligen seglade bäst och
vackrast, trots att andra kom i mål för€: att

förklara varifrån det det egendomliga dunsande ljudet kom som hördes från min båt
när den låg vid sydspetsen på ön.

idingö Segel Eallsleap

Sijndagerr ågnas fiirst åt kappsegling med
start ca kl 12. Eftersom det är en klubbsegLing, seglar vi utan spinnaker, varför åven ny
börjare inte behöver tveka att vara nred. Det
behöver inte Jätteviggar heller, men deras
insatser räknas inte in iViggenserien.

lust.

rlirl lcr r.

Missa inte staden i'slkustens stölsla segehegatla 1991.

Eftermiddagen tillbringas med traditionella
aktiviteter. Kl 1ll serveras Viggensherry/jos.

Kappsegling börjar på utsatt tid, medan
vanlig segling börjar man när man har

\rrrnlil <lig rxlr rrppk.r ljtrsnirrgcrr nt(.(l all s(.Fll ti'rrerrs stiilslu
r('grllr. l)(.n 2,i nraj l99l iir'<lel hiig lirl lll ha bfitr.n sjiisall.
Kkx'klrr I ().(X) glr stirrlsk{)lt(.1 liil rlcl { l :t l.idirrgii llrrrrt.
I ål kortrrru'r r i lll lrrorrlrrtr llt.la olika s;ltcitrlirrran5t'rrrlrrg liir
lrlitlc seglart'rx h prrlrlik. lillt'r sculirrgt'n lrlir tk'l prisrr ttk.lrr irrg
(x h r('Firllilli's(. \a(rrrligtris kln rlrr liggrr kral rrrtrl lrålcrr iirtl'
.\rrrrriiltrn lill (ii\liuS rx.h li'st lill \i lra s('nlst rlt'n I rrnj-91.
Irr li rrrrlrt iorr r)nr virr (lu krrrr hiirrrlrr rrrrrrriilrringslrlartkcllrr nl.rn.
Irillrrr rlrr i ån'ls Kappstglingskak'rrrler. Orn <lct iir rrågol lrrrlrl
rlrr rrrr<lrirr iirtr iir <lrr hjiiltligt viilkorrrrrren all r'ingrr lill Ort

på Träskd Storö;
N 59'26',8; O 18'47',7, se sjökortet nedan.

Men du vet......!

Lidingö Runt,25 Maj
Lidingö Runt ingår som vanligt iViggenserren. Anmålan sker med sä15kilt inbeialnings-

kort som kan hämtas hos Kålls

Färg,

Kommendörsg. 26: Starex, Flemingg. 17;
Watski, Erstag. 22 ellei Skandias kontor,
Sveavägen,14. Se separat annons. Kontakta
också Svante, tel 08 - 608 07 28 så att kapp-

Väl mött på våra trivsamma arrangemang.

seglingskommitt6n vet vilka som är med.

Kap ps egl ings ko mm ittö
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att vi t'år ett talrikt Viggenfålt i år!
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OVERSYN
Ett segel håller längre om det ses över
regelbundet. Vänta inte för länge, och
överlåt jobbet åt segelmakaren om Du
själv är osäker. Lämna i så fall in seglen
på hösten så snart Du fått båten på land.
Då har segelmakaren gott om tid, och Du

slipper eventuella merkostnader p g a
övertid som kan bli nödvändig under vår-

info:

(

.uschen.

Håll alltid seglen rena. Eventuella fläckar
ska avlägsnas så snart som möjligt. Smuts

Goda råd om segelvård
Ett segels livslångd år till stor del beroende på hur det används och sköts- Det gåller även 'kvalitetssegel'- Det mesta av utrderhilllet år dock enkel! och kan lätt gG

6s lill .taglig rutinSverige,s Segelmakares Riksförbund
SSRF, har sanmalställt föliande råd i en
folder, och Teloiska Kommitt6n har fått
tillstånd aft återge dem i VrggenBladet.

FöREBYaGANDE

ÅraÄnoea

till att spridare, vant, mantåg och
öwiga föremål som seglen kommer i kontakt med görs så skonsamma som möjligt.
Det Zir just dessa detaljer som sliter på
seglen - ett slitage som tu betydligt större
Se noga

ih vad
mer.

vird och väder normalt åstadkom-

Glöm inte heller att tejpa alla saxsprintar.
Otaliga revor förorsakas av bortglömda
eller dåligt tejpade saxsprintar. Helt onödiga skador alltså, vars rcparationskostnader givetvis inte kan täckas av eventuell
garanti. Kolla spridarskydden och tejp
ningarna regelbundet.

(

FORVARING
Vit och rulla alltid

ihop Dina segel så att
skrynkelveck undviks. Då tar seglen även
minst plats och är lättare att stuva undan.
Bästa sättet tu att lägga ihop seglet parallellt med sömmarna, våd efter våd i hela
dess längd, och därefter rulla ihop det. Då
går det län ner i säcken, vilken som regel
är gjord för att passa vådernas bredd.

Är seglet fuktigt, och dct inte ska anvåndas på några dagar, vik då irrte ihop det.
Låt det i stället ligga luftigt utanför säckeu. Ävett om syntetsegel inte tar skada av
mögel, kan missprydande fläckar uppstå
vid fuktig förvarhg, spcciellt i sambar{

('

och fläckar som får torka irr, och dessutom
kanske under lång tid utsätts för solens
ltravioletta strålar och värmc. kar till slut

oli omöjliga att få bort utan att dukmalerialet påverkas. Ett gott råd är därför:
När Du behöver tvätta eller rengöra ett
segel

- GÖR DET GENAST!

Kom ihåg att tvåtta även segelsäcken. Den
blir som regel fortare smutsig än seglet,
och bör därför tvättas oftare.

TVÄTTNING
Moderna segel i Dacron och Terylene kar
Du lätt tvätta själv. Små segel wättas enklast i badkaret. Större segel läggs lämpligen ut på ett väl rengjort betong- eller
plastgolv. En slät brygga, som inte är nyimpregnerad, kan också duga. Se till att
underJaget inte bar några vassa ojämnhc-

med värme.

('''minnen"
r eller kanter som kan ge
iseglet.

Var noga med att seglen är ordentligt
genomluftade och torra innan Du lägger
undan dem för vintern. Se samtidigt öv1
dem ocb avlägsna eventuella fläckar. \

Vid en allmän tvätt av hela seglet ska Du
använda etI s]intcliskl tvättmedcl. Är inre
r ?dsmutsringen alltför stark går det bra
\.ued något veilkänt handdiskmedel. Vid

Förvara alltid segel under välventilerade
och rena förhållanden.

beståcnde

svårare nedsmutsning används pulvertvättmedel av typ för kulörtvätt. På stiillen som

är särskilt starkt nedsmutsade kan tvättmedlet anbringas i koncentrerad form.
Vänta sedan omkring 30 minuter inuan
själva tvättnhgen sker. Följ i öwigt de
doseringar som anges på lörpackningarna.

Smutsen lossar lättare och snabbare om
Du använder varmt vattetr (50 - 60"C). Ha

inte för bråttom, utan låt tvättmedlet få
ordentlig tid på sig att verka - minst 10
minuter. Bearbeta sedan seglet systematiskt med en tät, mjuk borste. Skölj därefl
ter genast med riklig mängd vatten genom
att använda en dusch eller vattenslang. Låt
till sist seglet dropptorka på en plats fri
från damm och sot.

FLÄCKBORTTAGNING
Fläckar och smuts som inte går bort vid
normal tvättning beror som regel på att
man väntat för länge med rengöringen. De
metoder för fläckborttagning som beskrivs

här avser s)'ntetsegel (Dacron, Terylene
etc). De är både enkla och effektiva samt,
om aavisningarna följs, riskfria för både
seglet och användaren. Man måste dock
komma ihåg att en fläck som får sitta kvar
mycket länge kan triinga iu i fibermatedalet på ett sätt som gör det omöjligt att
avlägsna den utan att fibern samtidigt
påverkas. I sådant fall, och det gäller
fläckar av rena färgämnen, är det bättre

att nöja sig med ett halvbra resultat. I
särskilt svåra fall, och när det gäller stora
fläckar på färgade segel, bör Du anlita en
erfaren kemtvått.
Observera att fläckborttagnirg kräver starkare kemikalier och högre koncentrationer
än vid vanlig tvätt. Kontakt med bar hud
ska diirför undvikas. Numera finns praktiska engångshandskar i plast. Artänd alltid
sådana vid bruk av lösningsmedel, och se
till att ventilationen är god.

OAa, fett

och

vax

Försök alltid först med något diskmedel i
koncentrerad form. Låt medlet ligga på
under minst 10 minuter, borsta lätt, och
skölj sedan med varmt vatten. Får Du inte
önskat resultat på detta sätt, kan Du använda ett s k kalladettningsmedel som

13

säljs av bensinstationerna. Applicara detta

Smörimcdcl och fctt som är baseradc på

Blodfläckar

myckät finti'r.'leladc
alira svårast att avlägsna. Ofta uppstår
dessa fläckar i samband med hård gnidning och tryck. Även om mar kan avlågsna den "feta" delen enligt tidigare, hnner

med en pensel cller en trasa (på torr segelyLal, låt det ligga på i ca lU ntinutcr.
och skölj därefier med Ijummet vatien.

Färska blodfläckar går oftast bort msd tvål

och kallt vatten. Intorkat blod är mycket
svårare att avlägsna. Du kan emellertid
använda ett en4,rntvättmedel. Gör en kon-

centrerad lösning av medlet (ej varmare
än 40'C) och låt det ligga på upp till en
timma. Skölj noggrant med vatten. Upprepa vid behov behandlingen.

metalJpart

iklar

är

man kanske att en del av metallsubstausen

sitter kvar. Detta beror på att den hunnit
tränga in ifibrcrna och därmed uppträd,c'
som"ett färgåmnc. Därför lyckas man si(
lan avlägsna sådana föroreningar ens med
angivna syror.

Mögeffläckar

under Rost).

av mögelsvampar o(
andra mikroorganismer som finns im vattnet. Mögelfläckar kan undvikas genom att
seglen torkas väl innan de läggs ihop och

Fätg och lack

håLls rena.

DesJ flackar bildas
Eventuellt kvarvarande mörkfärgning kan
vanligen avlägsnas med oxalsyralösning (se

Denna typ av fläckar avlägsnas lättast med
hjälp av något av de gel6formiga färgbort-

tagningsmedel som finns i färghandeln
(Taff, Tarväck, Krock etc). Appliceramed
en pensel, och skölj noga med ljummet
vatten. Upprepa vid behov behandlingen.

Rost,

ärg och annan

metallsubstans
För att avlägsna rost och ärg måste man
twärr använda qanska slarka syror' Du [år
därfö. int. Iåtä dessa komma i konlakt
med bar hud (använd plasthandskar!) eller
andra metallföremåI. De får ej heller an-

vändas på bomull. Försök med något av
de [os[orsyrabaserade rostbort t agningsmedel som säljs av bensinstationerna Appli

cera med pcnsel, \änla [0 - 15 minuter
och sköli därefler mvcket nossranl med
uutten. l-i pp..pu vid bchov behandlingen.

Ett annat sätt är att pensla på en koncentrerad (ea 50qo) och varm oxalsyralösning.

(Observera alt oxalslra är klassad som
giftig.l StOlj noggrant med vatten. Upprepa vid behov behandlingen

föivaras. Dct är också viktigt att seglen

Har mögelfläckar eller dålig lukt uppstått,
försök först msd en allmän tvätt. Lyckas ei
detta måste man använda något mögeloch bakteriedödande medel, t ex formalin.
Detta finns att köpa i fiirghandeln och ska
spädas med 50 - 100 delar vatten före användandet. Låt behandlingen ske under ca
10 minuter, och skölj sedan noggrant med
vatten. Formalinbehandlingen kan, om så
önskas, kombineras med tvättning.

Clöm inte irlt anvånda plasthandskarj'I
arbetc mcd lormalinl Sdrskilt allcrgikärf,

Pensla på flödigt cftersom isopropanol
avdunslar ganska snabbt. Efter några mi
nuter torkar Du rent med en trasa eller
hushållspapper. Observera att nummer
och märken som suttil liinge lämnar minnen efter sig. Detta har dock ingen betydelse för fästförmågan för nya nummer
och märken.

(

tin bar sarnma egenskaper som isopropanol och fims att köpa i färgaffär.
Isopropanol köper Du bl a på bensinstationerna. Den säljs vanligen urder beteckningen karburatorvätska. Observera att Tc;" - K-sprit (etanol) inte är lämplig.

#####
i foldern, att
"All information i denna folder är biserad
på biista erfarenhet, och lärnnas i god tro,

SSRF anger sist

men utaa garanti"

Helt säker kan man således aldrig vara, bl
a beroende på att varje duktillverkare har

sina små "hemligheter" vad gäller t ex
kemikalier som ger ytfinish. Ytfinishen
påverkas alltid i någon mån av tvättning,
möjligen undantaget sköljniag i enbart
vatten. Man bör därför inte tvätta seglen
i onödan, och helst undvika tvättmedel
med blekmedel såsom perborater. Kulörty 'medcl fifr ovan; brukar intc innebålla

b\

rnedel.

ga personer avrådes att använda formalin.

För tekniska kommittdn

Påklistrcde nummer
och märken
Som regel är det lätt att riva bort gaf, nummer och märken. Skulle så ej vara fallet penslar Du på isopropanol - helst på
baksidan - och efter några miruter brukar
det hela lossna. Ibland får man pensla
upprepade gånger. Allt gammalt klister
mäste genast avlägsnas. Detta gör Du
också genom att använda isopropanol.

Harald Akselsson, Viggeu
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Från klassnäm nden:
Storseqel t ill K-Viooen
När Sverker Axelson skulle byta mast på

sin K-V gg fann han att måtten varierade
på olika ställen.
I klassreglerna och LYS-tabellen anges
max mastllklängd på 6,86 m och på
Karlskronavarvets ritning 6,80 m.
Anledningen till detla är att klassreglerna
medger att en K-Vigg får utrustas med
mast och/eller bom kån en A-Vigg.
A Viggens mastlik är 6,86 m.
Detta är således ett rnaxmått. Det kan
vara så att för en K-Vigg med orginalmast
så blir 6,86 m för stort sä atl seglet ej kan
sträckas ordentligt.
Sege makarna går efter måtten i
LYS-tabellen och syr en K-Viggstor med
6,86 m mastlik om inget såges.
Klassnämnden eiter yser därför
K-Viggseg are som köpt ny stor. Fing
eller skriv en rad tl I undertecknad.
Speciel t vikt gt är detta om du haft
pro b lern.
Orn du funderar på att köpa ny stor till en
K Vigg så kontakta gårna mig innan.
Observera alt det år til åtet att ha det

större seglet även vld kappseglingar,
e^da -ackdelen är a l oet eventuell ej
kan sträckas ordentllgt.
Lars Berg, sammankallande i
klassnAnnden, adrcss se sid 2.

(

Mer om segel kommer
i nästa nummer
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Mer från

Tekniska
kommitt6n:
Värmare till
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Viggen

I

Ge-Hä-pod
Det linns ett gammaft Tekniskt
Fotogeneldad klassiker som sprider
4:12, som beskriver lillgängliga värmare värme med vallen. Baracirkulationspumår 1980. Nu har vi undersökt marknaden oen drar ström och mvcket lite. Finnr
\
igen och kommit lram till en preliminär
bedömning av några, som vityckerlämpPulsomatic.
liga värmare lör Viggen. Som krav på
Gasoleldad värmare som nog främsl

Tips,

Lommin6n.

lämplighet har vi bl.a. ställt lagom kapacitet och liten elföörukning. Vi har tagit
några med vallenburen och några med
luftburen värme.

Vi har inte hatt möjlighet att studera
praktiska installalioner eller ta del av
erfarenheter när det gäller andra än de
två typer som linns inom Tekniska
Kommifi6n. Vi vill därlör be klubbens
medlemmar snarast sända in deerfarenheter som kan linnas av övriga typer vi
lar upp här.
Vi tycker löljande värmare är inlressanla lör viggenägare:
Wallas 13(n
Fotogeneldad med luftburen värme.
Placeras lämpligen på ett skou. Finns i
kommittån-

Wailas 180/0 Sail
Något mer utvecklad variant med
automatik. Kan ta luften lör värmning
utilrån. Prakliska erf arenheter saknas.
Wa as lmo spisvämare.
Fiflig id6lör att lösatvå uppgitter med
en apparat. Fotogen och luft. Borde gå
bra iVigg men inga erlarenheterlillgängliga.

16

'

är intressant lör den som valt detta spisbränsle. Till meriterna hör att den är helt
oberoende av el. Detta beror på någon
termisk anordning, som pulserar vattnet
genom rören. Vi har ingen erfarenhet av
den.
Della är de typer vi tycker är intres-

santa. som sagt, vi är angelägna att
kunna uttala oss om dem också i praktiskl avseende och litar på de medlemmar som kan bidraga.
Göran Lilja i Vigg 308

MggenBladet nr 5 kommer
en fyilig artikel om säkerhet
ombord och naturtigtvis (
rappo rter ttån genomlörda

träftat.
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Alternativ tiil viggen?
Sy lhop en båt och se så vacker
den kan b11.
Gör sen en paddel av en oval plywoodbit, dår du borrar 4 hä och
fåster vid en kra.ftig kåpp med starka
snören. Ett par hopsydda gamla

\
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mjölsåckar blir ett utmtukt segel.
Tror du dig lnte om att segla I ÖstersJönmed denna skapelse så ta entur
tlll Arablska sJ ön dår fiskarna dagligen går ut med dessa farkoster.
Båten fotograferad i Kerala, södra
Indien.
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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 få tillgodoräkna Dig en värvad
medlem mäste denne på
inbelalningskortet 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 in betalningskort till den
blivande medlemmen måste Du som
värvar se till att han skriver
"Värvad av....".
Lycka till med värvningen !l

18

Korsordslösningar har kommit trån
Nils och Erika Hummerhielm och lrån
Äke Andersson i Upptands Väsby.
Här nedan ärde rätta kombinationerna från konstruktören Kjell Nyten.
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Förmånlig försäkring;
Ring Bo Johansson, tel 08 - 1 1 56 15
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Enklast år om Du såtter in beloppet lör
önskad€ varor pä klubb€ns postgiro
40 73 05-2 och anger namn, adross och
bätnumrnorsarnt vilka varor Du vill ha.
Fraki och porto ingår i priset.

Klubbtröja röd eller vit 90 :'Sjung med Viggsnklubben' 70:Tekniska Tips - kompl€tl 1oo:Tskniska Tips - enstaka 5:Klubbvimp€170:Handbok Karlskronaviggsn 50:Handbok Albinvigg€n 50:Klubbnä130:Broderat jackmärke 25:Viggsnritningar p€r styck 25:KlubMekaler SE€LA-UT 20:Strykmärken 8:Klassreglsr 8:l.
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Undantag år Viggenritningar som du
b€ställor frän någon av rn€dlemmarna
Tokniska Kommitt6n. s€ sid 2
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
C/o Breskv

n 23
117 40 STOCKHOLM
Reim ers

hö

lm soata

I
I

BEGRFNSJID

ETTERSÄNDNING
Vid d.f;n;ti' .fr"rsöndnino örersönds
försöndelsen med nvo oiressen oå

bok'idon {ei oåressidon)
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Nyamedlemmar

Säljes
Karlskrona-Viggen nr 20, 1965
6 hk Johnson, 5 segel, kompass, logg,
spoltoa mad tank.
Tel. 08 - 88 26 42, Göle sl. St€n Olsson.

Karlskrona-Viggen nr 127, 1968

97 Mats Bargström, Färjestaden
880 Erik Frsdriksson, Hålleviksstrand
1352 Christer Nielsen, Vag nhärad

Hjärtligt välkomna ti Il
Viggenklubben!

lnombordsmotor, diverse utrustning.
Pris 35.000 kr
Tel. 0176 - 690 09, 08 - 45 62 39,
Andsrs Thorn.

Albin-Vlggen nr 604, 1973
Vålutrustad, bl a. med ny I hk Mariner,
bomlätt och skolod. Liggsr i Herräng.

Pris 37.000 kr.

fel.

O23 - 276

71, Göran Hellsten.

ANNONSERA I
VIGGENBLADET
Msdlsmmar annonserar gratis under
rubrik€rna på d€nna sida.

ANUS-STOPP !!!
ViggenBladet nr 5 30 april
ViggenBladet nr 6 24 maj

Hel sida 400:Halv sida 200:'ll4 sida 150:Kontakta redaklionen

K-Trvck
Johann'eshov
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