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MEDLEMSAVGIFT FÖR 1991 110
Viggonklubb€ns postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförands Lars-Bsrg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhag6n
08-749 37 29
Vice ordf : Birgit Äslund, Tumultgränd 63, 162 46 Vällingby
08-89-85 88
Kassör: Froddy Geuken, Dukvägen 53, 161 50 Bromma
08-26 48 52
S€kr€terars: Arno Bresky, Rsirnorsholrnsgatan 23, 1 l7 40 Stockholm 08-84 77 48
Matsrialförv: Christina Johansson, Flottbrovågen 23, 112 64 Stockholm 08-56 14 02
Lsdamot: Kari Porvari, Radarväggn 27, 183 61 Tåby
oa-756 46 21
L6damot: Mats Sylv6n, S:t Eriksgatan 57, I l2 34 Stockholm
08-53 30 91
Lsdamot: Staffan Södsrhåll, Norrtullsgatan 20, 1 13 45 Slockholm 08-33 32 92
KONTAKTPEFSONER
Bogionema: Birgit Äslund

FRA}I BRYCGA}I

Försåkringsf rågor: Mats Sylv6n

SKEPP OHOJ !

Eskad€rplanering: CarlOlov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Åslund
KLASSNÄMND
Sammankalland€: Lars Berg, adress & tsl nr, se ovan
Lsdamötsr: Bo Göransson, lngsmar Holmslröm, Stallan Söd6rhäll, Gunnar Tidnsr

pallning
rigg
Tips

Tips

VALBEBEDNING
Sammankallande: Rogsr Nyman, Lillhamra, 180 23 Ljustsrö
Jsannino RehnbsE, Psr-Ams Abrahamsson

*t
tl$genBladet

Rodaktion:
Alt Bongtsson (Ansv. utgivars) Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
Harald Aksslsson, Hasselgatan 1 1 5, 3 lr, 194 37 Uppl. Väsby

08-758 31 99
08-85 15 33
0760- 802 98
0758-368 72

På annan plats idetta nr av VB tramgår alt deltagandet i klubbens tjeiträtlar
varit lågt och det ger redaktionen anled-

ökas. Det skulle innebära att vibryter den
negativa trenden.

. Vi litar pä att du gör Din värvarin(,ats!!
Det ser ut som om dellagarantalet

i

våra eskadrar blir bra med llera nya
medlemmar. Det ska bli trevligt att lå

0152-15336

(
0764-18 023

Lät den gå runt !

ärtillströmningen av nya medlemmar god. Klubben har ju varit synlig i
båtpressen och på mässan. När sedan
värvningstävlingen kommit igång ordenlligt hoppas vi att medlemsantalet kan
...

KAPPSEGUNGSKOMMFTE
Sammankalland€: Svanle Ax6lsson, Lönnväg€n 39, 141 41 Huddinge 08-6080728
Lsdarnötor: lngrid Abraharnsson, Veiio Lilja, Magnus Gustavsson, JanOlot Björk
TEKNISK KOMMITTE
Sammankallande:
lngomar Lindgren, Motor& elteknik, Klövj6vä9sn 13, 18338Täby
Göran Lilia, $(rov, förtöjning &
Harald Akselsson, Ssgel &
Statfan Lindahl, Ritningar & Tskniska
Svorkor Axslson, Elsktronik, inrsdning, ritningar& T€kniska

Just nu

rrälla dem.
Vi behöver lå in tler nya medlemmar
i klubbens olika aktiviteter.

Vi har inlett ett samaöete med Vegaklubben. Till hösten kommer vi att ha
nägra gemensamma arrangemang.
Lycka till med lörsommarseglingarna l!

Lasse
018-55 04 98
0760- 802 98

ning att lråga om kallelserna i bladet inte
når lram?
Alltså: Du som inle är ensamseglare

- lål tidningen cirkulera bland hela besätlningen.

Välbesökt var i alla fall vårträllen

i

Brygghuset därdryga 30-talet samlades
Iöratt lå eskaderinlormalion och vårrustningsstips. Du somharproblem men inte
var där, kontakla Tekniska Kommitt6n.
lnlör sommaren ser vi gärna nya bidrag om smultronställen och varför inte
f ler Viggenkalendrar i regionerna?

Som vanligt; Skeppare och gastar,
män, kvinnor och barn:
Fotografera, rita, berätta och sänd in
till er egen tidning - ViggenBladet!
All i 1277

REGIONALT

kommer du till slut till en hög udde,
en av skårgårdens båsta platser för
a}(ljutande av vackra solne dgångar.
Trots att Norra Hökön är ganska
llvllgt frekventerad brukar hår vara
rent och snyggt. Båtfolket bö{ar bli
riktigt duktgt på att vara varsamt
mot naturen.
IgeU Nglön

Vänern

Gävle
Jan Westerb€rg

Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57

Hanöbukten
Lell Johansson
Skånegatan 14,295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmat
PetErWlnberg
Vårvågen 15,385 03 Södemyra
o4a6 - 212 43

Miilaren
Jan-Olol BJörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Silian
Olle Modln

Moråkorsvägan 19,792 00 Mora
0250 -

t8t

98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Llnköplng
013 - 1513 3t

Vänern
Klell Nylän

Gärdosvågsn 5, 531 57 Lldköpln9
0510 - 143 10

Västkusten
GustalOlotsson
Hagåkersvågen 28D,431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

Öresund
Erlk Palsund
Älggatan 248, 21613 Malmö
040 - 16 09 73
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Smultronstället
vänner i Vänern

för

Viggen-

En bra naturhamn, som du dock
fårvara beredd på attdelamed and(
åhninstone under semesterperloden,
erbjuder Norra Hökön i Lurö skårgård.
Enklast tar du dig in i hamnen
norrifrån på östra sidan av ön oc(
går ln i gattet mellan Norra Hökön
och Sundsholmen. Set lattduhåller närmare åt Sundsholmen och
föISök tnte att gena över grjryman
(utmårlrt på kortet) under styrbordsgfen ln i hamnen. StJ/r rald ln i viken
och du hlttar så småntngom kmfuga
förtöjningsringar om babord. Iångst
in i yiken finns toalett och sopsåck.
Ftån hamnen leder en stig åt nordvåst och fölier du den kommer du
efter cirka 4OO meter till den gamla
boplatsen. Hår 1åg bland annat en
krog, r'ilket förmodllgen betydde att
man hår tros de bofasta kunde mot
betalning få förtärlng. Idag finns bloJ '
några husgrunder kvar och en stö.
dunge med körsbårstråd. Att se dessa
blomma undervåren åren oförglömlig syn! Kommer du på sensommaren
kan du njuta av körsbären, men d1
får vara beredd på att sträcka på dL
ordentJlgt. Andra besökare har prov-

smakat vad man nått långt innan
båren hunnlt mogna. Är körsbåren
slut får du trösta dig med blåbår,
som inte brukar vara någon bristvara på denna ö.
Fortsåtter du stigen mot nordvåst

PS Söder om Norra Hökön hittar
du en fin t ärd att ankra upp på. Den

ligger mellan Bergön och Södra
Hökön. Jåmn, fin sandbotten. Att
tlll mot land är besvårligf utom
Jm du rundar den vinklade udden på
Bergöns nordostspets och försöker
på östra sldan av udden rakt fram.
Det kan lyckas om det år rätt vattenstånd.
I

äCga

Ar du intressercd av att ordna
en Vänemeskader,
hör av dig till mig, sä ska vi se
vad vi kan sy ihop.

Viggenkalendern 1991
för Viggen-seglare i Vänern

15lunl

Långön,norravärmlandssjön.

Lågg till på NV-sidan.
2l
Liljedal, känt lör trsvligl mids-

luni

ommartirands. Gåstplats€r två metsr lrån
dansbanan. Lugnare nattplatstill exempel på
västra sidan av Budaholrn€n.
Mässviken. Finns stt parbryggor i NV hömel av viken, där man ibland år
välkommen. Finns ej plats där, prova vassruggen vid djupsiifran 1,5.

22lunl

29lunl

Långön norr om Jarlehus.

Viken ovantör ån i namnst Långön. Se ViggenBladst 1 1/12 1990 und€r rubriken "Smultronställsn lör Viggsn-vänner i Vånern".
Nona Hökön på östra sidan av
Lurö skårgård. ViväUerden vanliga hamn€n
på södra sidan rn€d inssgling från non m€llan Nona Hökön och Sundsholrnsn, s€dan åt
styöord. Men försök inte att gsna över 9rundet om styrbord!

6lull

13lull

Skäggholmon utanför våstra

delsn av Värmlandsnäs sydsp€ts. Viken söder

om djupsitfran 4 är bra ankarplats. Se åven
Vigg€nBladet nr 10, 1990.
Stora Häholmen i Ekens skårgård. Södra dsl€n av östra sidan brukar ha
gott om plats. Kombineras låmpligen m€d
b€sök på Låcköutställningen och liskslåg€t

20lull

Mitt telelonnummer är
0510-143 10
(även tax 051 0-143 63)och adressen
Gärdesvägen 5,
531 57 Lidköping.

Viggenkalendern är Vänerregionens

sätt att stimulera till inlormella träffar.

(

Söker du natthamn och är i närhelen av
.en i kalendern aktuella hamnen: välj
den! Då har du chansen att träffa andra
trevliga Viggen-seglare, garanteral är alt
du hamnar på en trevlig plats. lngen lör
handsanmälan behövs, bara kom!
Ha en skön Viggen-sommar på Vänern!
Kje Nylön

spiken.

27lull

Gap€rhult Södra på östra sidan av Värmlandsnås. Följ prickade leden
söder om Bäckholmarna och gå in ien vid
bågs mot en gammal brygga, som ligger vld
första d iHamnuddsn. Gå sakla, del liggersn
hel del skutvrakrester på bott€n.
3
Sunnanä på dalslandssidan
ordnardenna dag trevliga Sunnanä Marknad
som går helt i sekelskiftasstil. lnt€ en förslär-

aug

kars så långt örat når!

'loaug

Aspholmen

i

Lurö Skärgård.

Så här års brukard€l ha blivit färre bssökare

denna hamn, men skulla dst vara lullt väljer
iställot Bahallen åt NV på andra sidan
Aspholrnsl€den.
i

v
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o;tt ha' v r
ft nåLtioflello- tni.d,sorwnar tr a | | L
Sfr.omoå.+rrui-&.en pt tfrd.naarr'.
llL bör ja-r HL lSOn ned, wtt sntnla
bf,ornrnar rn tw tr.IL vilr stfrng.
(
Eeno.;rz d'o.nsa.r ui rtr-nt stå.nqen oclr
d.,ri.ch.er Vi.ggensherrg lör a staro oclt
tnsh.. for d,+, sttä..
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Hercklubb?
Är inte ViggenKtubben något
tör tjeier?
Eller är det bara tjeiträffarna
som är ointressanta?
Den andra tJ eJ träffen ägde rum på
utsatt tid och plats med flra stycken
tjejer nårvarande. Förutom undertecknad var det Marianne Palmqvist

Berg, Marianne Holmström och
Annmarie Ulne, alla med män alrtiva
i klubben.
En av tankarna med tjejtråIlarna
var att oerfarna tj ej er skulle kunna få
tips av sådana som vadt med längre .
Med så få nårvarande och bara
undertecknad som upp$llde kravet
på att vara oerfaren gck lite av poängen med tråIlen förlorad.
NåJ a, prata och ha trevlig[ går bra
åven på få. Marianne P-B l'lsade en
mångd dlabilder, fråmst från se$ingar söderut långs ostkusten. Att prata
runt bilder tu ett bra sätt att komma
in på sldlda åmnen. Allt från hemska
upplevelser I hårt väder, tips om bra
hamnar eller ldCer om hur man kan
hantera praldiska problem som dyker
upp under fård.
Innan vi sktldes åt diskuterade vi
om det var någon id6 att kalla till
någon)rtterligare tJ eJ tlåff. Vl som satt
dårJust då, !'ra stycken t ett Jåtte-

Förutom de ca 40 tJejer som står
som medlemmar I matrlkeln, vem
låser ViggenElladet och därmed vet
vad som händer i klubben? Är det
bara mannen i farnlljen?
Vem vårrlstar, navtgerar, styr,
vetmest om segling, harbestämt att
frttlden skall ågnas åt båtliv?
Inte är det vål bara hans båt och
vi fö{er med för att ta hand om mat,
ungar och eventuella djur?
Medlemskapet gåller för hela
farniU en, bladets spalter år UII också
för oss tJ ejer och här ska yi skriva om

vårt båtliv och dela med oss av både
positiva och negativa erfarentreter !
Till sist:
Ännu är det inte bestämt när,

men det hliltler trälfar
och vi hoppas att
du också kommet med då!

stort rum som skulle ha kunnat

,.{$, r.F

ryTnma mlnst 40, kånde oss tnte så
motlverade att kalla Ull en ny träff.
Så åker man hem och undrar . . .

För VB, från förpiken, Annika i 1277
7

De som avser delta i klubbens eskadrar
träffas på Brygghuset, Norrtullsgatan 12

ffi
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Arrangör

nära Odenplan.
Skärgårdseskadern kl 1830 - 2000
Gotlandseskadern kl 2000 -2130
Ta gärna med ditt sjökort över området.
Vi avser gå igenom de regler vi har under
eskadern, resrutt, behov av utrustning m
m så att du kan komma väl förberedd till
eskaderstarten.
Om du inte kan komma till denna trälf vill
lag ha din slutliga anmälan på telefon
eller brev.
De som skickat intresseanmälan kallas
särskilt.
Lasse Berg

81å Jungfrun Race
för kölbåtar 14-15 juni 1991
SK
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RE€LER:

SegLingen genomtöres enLigt d€ InternationelLå KåppseglingsregLerna (lKR) med Skand SF och Svenska SegtårförbLrndets

ti

tLägg såmt segtingsföreskrifter som !tfärdats.
SegLare/b3t tiLlSts enLigt IKR 26 och app 14, kategori B,
vid denna tåvlin9 töra rektam.
B3

att

ten skalL vara ansvarsförsäkrad,

B^I^:
Katnår (start i

Gamla Hamnen)- 8tå J!nsf.un (rundås notsots)KaLmar (nåtgång i GAIiLA lAl,iNEN).
0Bs.
Både på upp- och nedvågen skalL DIii^tlS 8åk (gaita fyren) och

SILLiSEflS

fyr

passeras på östra sidån (öLåndssidån).

SIKERHETS'URE5XRIFTER :

Lante.nor skaLL ovi llkorlig€n va.å tåndå nettan kl 23-00-03,00.
Varje besåttningsmån skaLt ha fLytptagg. I övrigt skaLt båten
varå försedd ned följande minimiutrustning:

S

Lilla sk

INBruDAN

EldsLåckare - Hink - Fö.bandstAda - litistlur - Länsp!op Ankare - Livboj - TvA röda håndbLoss - BandLampa - Kompass
Radi omottagare.

E6LITGSI{IIIID

:

Konn€r att öve.våka att s å k e r h e t s f ö r e s k r i f t e . n a följ s.
Dål.töl" skalL båten finnas för ev kontrott i ölandshåmnen i
god tid {ö.e stå.1. vid förhinde. kan du med jntyg frBn din
Ktubbs nätningshan styrkå ått din bBt uppfytter såkerhets-

kadern

Veckoeskader i Stockholms nolra skårgård med samling söndag den 23 luni

r't ll.Atl:
Sker på

Eftersom vl besöker platser som är populåra kan vi inte vara hur många som helst. NIax 15
båtar iår vara med.
Eftersorn v vånder oss lörsta hand till dem som inte seglat eskader förut har dessa
löreträde till plalserna.

EX

-

(

tet

Avgi{t:

A48A/20711 Thomas Jonsson et ler
A4a0/72486 Peter
lsson
',li
100 k. betåtås på p9.n.440
C1 51-3 senast

de.

10/6

lltto 0t öL^r{DsriÄtrEi:
utn/ttjar vi alLa servicemöj tigheter kostnåds{ritt.
Där tinns tävlinqsexp sant den officietLa ansLagståvtan.
Dår tråffas vi innån och efte. segtilge-.

KoRT

Dår

(

PRlS€R:

Ett pris på var 5:e startande båt

kommer

att

utdeLås.

SE6LINGSFöRESXRIFTERIA:

Treveckorseskader runt Gotland med start söndag den 7 juli.
Det är nle så många båtar som söker sig till Gotlands utsida som är ri]ycket vacker och
där det fin ns flera trevliga hamn ar. Klubben h ade e n eskade r hit 1 981 under2veckor Den
tiden var lite kort då det blev lite mycket segling och lte lile hamn iv och liggedagar.
V iänker därför förlänga denna eskader så att den blir nästan tre veckor, d v s samling
söndag eilermiddag och avslutning torsdag kvä l.

Finns ti tl9ånsLiga vid exp i ötandshahnen to.sdagen den 13l6
metlan kl'19.00-21.00 sant {redaqen f.ån kt 13.00-

Ni

som

är inlresserade tar kortakt med mig.
rri vill gasta eller eventuel lt lårra

Arrtirrqerr
Hä

1

srrirrgar Peter l,/inb-.fg
Reg iorrombud Ka I mar

err egerr båt

En sandlagun

i

Stockholms
skärgård?
Med utgångspunld från långviksskär-Bodskår glckvi medj olle , I lugnt
och soligt våder, förbi Klövskår ca
I,5 M ut till Tårnskår, Nord 59' O8',
Ost 18"51'.
Vartfrån ön fått sitt namn förstår
man lätt når man kommit fram. På
häl ser ön bara lång och karg ut,
men vådltgheten år rik t de djupa
skrevorna.
Men den största upplevelsen är
utan tl'lvel den nåstan cirkelrunda
sandlagunen mitt på ön, Lagunen år
ca 5O meter t diameter, som mest
drygt metem dJup och med en härlig
sandbotten. På ena sidan finns även iF- en liten sandstrand. l-agunen har
kontakt med havet utanför !'1a en
smal 'kanal' med bara några dectmeter djup tröskel.
Tåmskår årvål värt ettbesökmen
bara i gott våder.
vug 747
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*KÄN ÄLLA KLARÄ EN

I'IÄN_öVER -BORD-MÄNöVER TI LLFREDSTÄLLÄNDE ?

-vad hånder om någon fal1er överbord ???
besåttningen manövrera båten på ett korrekt och såkert sätt
så att den nödståIlda återfinns???

-KÄN

-Kan den nödstå1lda förlita sig pA besåttningens kunskaper och
koncentrera sig på att överleva tiIls hjålpen kommer, eller
komne! han/hon att göra något desperat och fa!ligt
istå11et ???
SLUTSÄTS

(

SAKERHET OMBORD
detta arbetsnann satte Jag i vintras igång ett projr:kt E'lnr
den 1 juni iår skall p!övas i plaktiken.
Tanken var 5jålvklar, eftersom jag a!betar i en rniljö dår dessa
saker dagligen avhandlas. på Räddningsskolan Rosersberg,
en av 4 skolor son Råddningsverket har.
Med

visserligen utbilda! vl b1 a koNnunala råddningstjånsten,
inon vår
men steg;t från yrkesutbildning ti11 fritidsutbildning
båtktubb CBK (Civilförsvårsskolans Båt Klubb) var inte fångt'
Frågan jag ställde rnig vari
VET BATFOLKET VÄD SÄKERI{ET OI'IBORD INNEBÄR ???
KÄN DE GRUNDERNA ???
KÄN Y! DET ???

t'såkerhet ombord" år ett vitt begrepp son kan ornfattå
nolekylårkerni,
hå11fasthetslära,konstruktionsprinciper,
lnm mm nn'
sjukvålds1åra,
navigation.
belastningsberåkningar,
Dårför måste man begrånsa sig avsevålt.
Jag valde att koncentrera mig på två grundlåggande saker:

: En övning avseende nan-över-bord-manöver skall hå1Ias

Svårigheten vid en nan-över-bord-situation med en segelbåt år
större ån det f6rst kan synas.
Hur seglar jag - bidevintl, s1ör. 1åns?
*Hur hårt bIåser det - skall ja9 9ippa, stagvända, kryssa ?
*Hur nycket utrustning har jag - skall jag kasta ut tivbojen
direkt eller vånta ?
*Hur skal1 jag rnanövrera fö! att lå ombord den nödstå11da i lovart. i lå ?
*vilken falt har jag - nu, senale. vid den nödstållde ?
*llu! skall jag iå onbord den nödstållde - kan han hjålpa till
sjå1v, år hån skadad, å! han rnedvetslös,måste han lyftas ?
*Kan jag anvånila motorn - kan jag, hinner ja9, vilken fara ä!
prope I Iern ?
*Hur lång tid ha! jag på ni9 - nedkylning, skada, medvetslöshet,
chock, utrnattning ?
Som

sikt

synes år det inte helt lått. ens i lugnt våder och rned bra
Når övade Du och Dln besåttninq cletta senast???

ÄIItså;

(

LÄR ÄLLÄ HAI{TERA BATEN,

FÄLL INTE öVERBORD, anvånd

anvåntl ALLTID

såkerhetslina

och

FLYTVÄST.

€Å

""""_.
rt=*r):rP'tdn'n
l/!e#€^=l

il#€
(

(

*Livråddande
- och
*skadeavh jålpande åtgårde!

12

13

l|

Nåsta frAga nan ståller sig år:
*VÄD HÄNDER OX EN NöDSTÅLLD INTE ANDÄS LÄNGRE

?

-Kan a1la ornbord 9e andningshjå1p ti11 en nödstålld ?
Det KÄN ju våla ett barn på stranden eller Din kornpis på
vattenskidolna. e11er den son gått öve!bo!d.

-Hjå!nans förmåga till att överleva utan syre räknas i minuter.
Den OMELDEBARÄ insatsen år LMÄVGöRÄNDE.
(
inte alItid ä! 1 i vs uppe hål lande
från i kabyssen förslås
åtgå!der man vidtager dagligen,bortsett
)))
Och i kabyssen händer det ald!ig något!

Nu kanske det lyckligtvis

-Många har råddats på detta enkla sått - fler skulle ha kunnat
råddats om bara nÄgon hade kunnat/velat pröva att ge konstgjord

andnlng.

SLUTSATS;

En övnlng i konstgjord andnlng ska11 hål]as.

I

(

Konstgjord andni.ng år enklare ån det först verkar,
kan man underlåtta genom att göra rått från första

Hen visst
bör jan,

Enligt viggenbladet 3-91 vet åtnins!onde en del av våra sköna
quin;or nrii man gö! - men kan vi andra det ???
SLUTSÄTS; En övning i brandslåckning skall hållas'
*Ätt man kan kvåva eld vet vi ju, men vatl hånde! om mån tal
vatten i en brinnande fettkastrul'1 ?

*öppna luftvåga!na maximalt genom att trycka hakan bakåt iståIlet

för

pannan

.

rått tempo så att Du orkar blåsa 20-30 minuter istå11et
föx 2-3 rninuter.
*Ligg på ett liktigt och bekvåmt sått så att Du i nte s lutar
f ör tidigt.
*Hå11

*Kan Du s1åcka en bensinbrand

?

*Kånn ti11 skillnaden på andningsrytmen lnellan ba!n och vuxna.

*Kan Du hantera Din egen brandslåckare

*Få ut vatten ur Iungorna utan extra åthåvor.
rHur sto! år rj.sken för snltta,/aids igentligen

*Vet Du vilken tyP av slåckare Du ha!
*Hur Långe råcker D!n sIäckare ?

*Är det vårt att försöka med hjårt-Iung-!åddning
riskerar Du livet på någon om Du gör fe1 ???

???

Som synes år frågorna rnånga. men LMVIKTIGÄ.
Nå! övade Du och Din besåttninq konstqiord andninq senast

AIltså;

tl

'\ 'vi1k".r kondition är Din slåckare i

eller:

LÄR DIG KONSTGJORD ANDNING,
SÄTT IN L I VSUPPEHÄLLÄNDE ATGÄRDER SNÄBBT.
GöR HELLRE NÅGOT FEt _ ÅN INGET ÄLLS

???

?

?

tKan Du s1åcka brand i klåder utån att förorsaka mer skador
nödvåndi9t ?
,'Går det att slmma qenon ett brinnande olje-/dieselbä1te ?
\
Brandfrågor och tillånpningar år livsviktiga på-andra platser
bara i kåbyssen - klala Du det om det hånder ???
Når övaåe öu och oin besättninq brandslacknino senast ???
Alltsåi

'14
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LÅR Ä!tÄ SKöTA BRÄNDSLÄCKAREN,
LÄR ER SLiCKA PA ÄLTERNATIVÄ SÅTT,
LÄR ER FöRHINDRÄ BRåNDER
15

Som Du

nårkeE kan man tala oln såkelhet ombord 1ånge.

l.llnnesregler:

En utmårkt bok i ärnnet ifråga heter just
rrSåkerhet ombord rr av Joachim schult, bokförlaget Spectra, 1978,
(IsBN 91-7136-242-8) son behandlår enkla åtqårder sorn
underlåtta! seqllngen onbord och hur man hanterar man-över-bord
Sjukvåldsnoment kan man iå hjålp med av den lokala Röda Korsföreningen. eller av råddningstjånsten.

Når det gå11e! brandskydds s idan rekomenileras kontakt mecl
Svenska Brandskyddsföreningen, elIer nårmaste råddningstjånst

Vi skall inte bara tala on det - vl skall öVA
att'kIara sådana hå! sake! ökar i sorunar.
(
Hed alenna övning vilL vi såkerstålla att våra nedlemnar
efter övningen kan klala:

så att vå! förmåga till

SÄKERHET OHBORD

*KÄN ÄLLÄ KLÄRÄ EN MAN_öVER-BORD_MANöVER TI LLFREDSTÄLLANDE

Älltså;

?

LÄR ALLA HANTERA BÅTEN,

FÄLL INTE öVERBORD, anvånd såkerhetslina och
anvånd 'ALLTI D FLYTVåST.

*VÄD I{ÄNDER OM EN NöDSTÄLLD INTE ANDÄS LÄNGRE ??

Älltsåi

* att vitl MÄN-öVER-BORD hantera båten rått,
hitta tillbaka
till den nödstållde och vidta !åtta åtgålder vid

LÄR DIG KONSTGJORD ANDNING,
SÄTT IN L I VSUPPEHÄLLÄNDE ÅTGÄRDER SNABBT,
GöR HELLRE NAGOT FEL - åN INGET ÄI.LS

ombordtagandet

* att kunna GE KONSTGJORD ANDNING ti11 en nödstålld
* att kunna HANTERA BRÄNDSLÄCKARE och slecka nindre brand
åven med andra metoder, samt kunna slåcka brand i klåder
I solntrlar kan VI detta -

KAN DU ???

*KÄN DU SLÄCKÄ EN MINDRE BRÄND

OMBORD

-

KAN DU HÄNTERA

BRÄNDSLÄCKÄREN OMBORD ???

Ä1ltså;

LÄR ALtÄ SKöTÄ BRANDSLÄCKÄREN,
LÄR ER SLÄCKA PÅ ALTERNATIVÄ SÄTT,
LÄR ER FöRHINDRÄ BRÄNDER

KÄN VIGGENKTUBBENS HEDLEHHÄR ???

o
K-vtgg

ve lkk
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Kekk
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Läsarbrev
M har problem med vårA-Vigg. Tak€t
över spisen har brånts av lågor som slagit
upp.
För att döUa detta fula och förhindra
att det sker lgen vil.l yl ha tjps om något
vl kan såtta upp på väggen och i taket
runt spisen.

M har provat med koppar men instånkande saltvatten har gJort det fult.
Nu funderar I'i på att kalda men det btir
kanske konstlgt?
Är det någon som har tips och/eller
erfar€nhet år vl tacksamma för hjälp.
vgs 629
P.S.

Vt skulle också

r'l!a höra om Viggen-

se$arnas erfarenheterav höJ och sånkbart motorfåste.

Red vidarebelordrar lrågorna till
låsekrelsen och Tekniska Kommittån.

KLUBBENS VAROR
Förmänlig lörsäkring;
Ring Bo Johansson, tel 08 - 1 1 56 15

Klubbtröja röd eller vil 90 :'Sjung med Viggenklubbsn" 70:Tekniska Tips - kompletl 100:Tekniska Tips - 6nslaka 5:KlubbvimpelT0:Handbok Karlskronavig gen 50:Handbok Albinvigg€n 50.
Klubbnä130:Broderat jackmärke 25:Viggenrilningar p€r styck 25:
Klubbd€kaler SE-GLA-UT 20:Strykmårk€n 8:Klassregler 8:Enklast är om Du sätt6r in b€loppet för
önskade varor på klubb€ns postgiro 40
73 05-2 och angor namn, adress och
båtnumrn€r sarnt vilka varor Du vill ha.
Frakl och porto ingår i pris€t.
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Tekniska
kommitt6n
meddelar: s
PRESTANDADIAGRAM
FöR VIGGEN
Den minnesgode drar sig nog till
minnes att Anders Thöl6n inlör förr^
säsongen efterlyste hlälp från klubbel.
medlemmar med att mäta båtens fart
under olika lörhållanden.
Nu harA.T. gjort en serie beräkningar
som är redovisade i vidstående diagram.
Vi hoppas att klubbens medlemmar vill
studera detta och använda några tilllällen under sommaren lill att jämföra sina
iakttagelser av vad båten förmår med
vad diagrammen säger oss. Även avvikande uppfattningar las emot mycket
tacksamt. Tills vidare anser vi att diagrammen gäller lör såväl KarlskronasomAlbin-Vigg. Sedan blirdet möjligl att
använda höslmörkret tillatt justera metoderna.

Observera all vinkel från vinderl
diagrammel är den sanna vinkeln. DeÄna awiker lrån den man upptattar ombord av två skä|. Dels ger båtens lart
lramåi intryck av högre vindhastighet
och mindre vinkel mot vinden (vid bid(

vind vill säga). Detta har med den sä
kallade larttriangeln att göra. Dels har
båten en avdrifl mot lä.
Frågor inför sommarlovets hemuppgifl besvaras av undertecknad kommitt6ledamot som också tacksamt tar emot
resultalen när det blir så dags.
Göran Lilja, Vigg 308
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
C/o Breskv
R e imershölmsoata n 23
117 40 STOCKkOLM

I
I
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Vid definitiv eftersöndnino återsönds
(
försöndelsen med nyo oiressen
boksidon

M l= l)l.l= M S Mr\l?
ti

Beg storg,egel, genu4 lättvlndsgenua
t Albln-Vlgg
Tel. hom 036-15 02 92, aö 1 1 28 10,
sller'!3 10 81, Lars Arnö

Vtggen

9mwir€+Smlina
Prls 375 kr
Tol. 08-778 3l 25, Bo Göransson
Splltt ny tock
Jib 1, r0 m,

Tsl. hem 036-15 02 92, ab 11 28 10,
oller 13 10 81, Lars Arnö
Albln-Vlggen nr 1189, sjösafl I926
Välutrustad, bl a. skolod och PR-radio.
Slålvagga ingår
Prls 37.000 kr.
Tol. hsm 08-760 20 70, ab 75072 OO,
Bo Olander
Albln.Vlggan 873, t972
Yamaha 6 hk, nyservad. Toalett, ny
sprayhood, spinnaker, Wallas-vårmars,
windox. Välskött!
Prls ca 38.000
Tel. hsm 08-84 96 29, aö 08-614 80 91,
Magdalena Söderberg sll€r
t€ I hem 08-644| 05 91 , aö 08-10 10 49,
Magnus Monlgomsry

Nyamedlemmar
59 Kjell Jonsson, Södsrhamn
245 Psll€ Wi€v€g, Sollsntuna
269 Poter Wikandsr, Pålsboda
347 Roll Johansson, Katrineholm
366 Nils Hökby, Enskede
375 John-Erik Ponersson, Kolbäck
451 Hans Eriksson, Tyslberga
473 Lars Abraharnsson, Gävle
941 Tord Lagsr, Kullavik
988 Anders Hermansson, Täby
1048 Ame Lang, Partille
114:| P€rove Emilsson, Bandhagsn
1232 Bo Eklund, Kristinohamn
1336 Erik Hermelin, Enskede

Hiärtligt välkomna till
Viggenklubben!
K-Tryck

Johanneshov
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Köpes

Såfi.es
Obegagnat orlglnalla
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