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Försåkringslrå9or: Mats Sylv6n
Eskadsrplansring: CarlOlov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Äslund
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KLASSNÄMND
Sammankalland€: Lars Bsrg, adress & tsl nr, s€ ovan
Ledamöter: Bo Göransson, lng€mar Holmström, Statfan Söderhåll, Gunnar Tidnor

pallning
rigg
Tips
inredning

Täby

VALBEREDNING
Sammankallande: Roger Nyman, Lillhamra, 180 23 Ljusterö
J€annine Rehnberg, Per-Ame Abraharnsson

Ii{{enllladet

08-85 15 33

0764-18 023
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. . . tar inle ledigt i sommar utan kommer att med kamera och Penna dokumentera båtlivet från Jäntas horisont.
Följ Lasses uppmaning och gör så
även du, lrån din båt. Redaktionen ser
fram emot massor av material att lylla
höstens och vinterns nummer med!
lnte minst eskadrarna bör ge underlag lör mycket spännande, både i ord

1 - Värva minst en medlem.

och bild.

t

(

2 - Skriv några rader till bladet
och beråtta om något du varit med
om i sommar, eller skicka en bild.
När du gjort detta lår du lata dig och
ha det bra hur mycket som helst.
Lycka till med sommarseglingarna!!

!

Lasse

Rodaktion:

All Bongtsson (Ansv. utgivare) Hällbygatan '18, 752 28 Uppsala
Harald Akselsson, Hasselgatan 1 1 5, 3 tr, 194 37 Uppl. Väsby

. . .för de llesta av oss att lå

en
vällörtjänt semester. Jag hoppas att alla
klubbens medlemmar lår goda tilllällen
till segling och att vädret blk bra.
Som det ser ut blir anslutningen till
bägge eskadrarna god vilket ärglädjande lör klubben
Jag skulle vilja att du gör två saker
lör klubben i sommar:

08-758 31 99
0760- 802 9g
0758-368 72
0152-153 36

ViggenBladet

Nu är det äntligen dax. . .

KAPPSEGUNGSKoMMITTE
Sammankalland€: Svante Axelsson, Lönnvägen 39, 141 41 Huddinge 08-608 07 28
Ledamötor: lngrid Abraharnsson, Vsljo Lilja, Magnus Gustavsson, JanOlof Björk
TEKNISK KoMMITTE
Sammankallande:
lngsmar Lindgrsn, Motor & €lteknik, Klövjsvägen 13, 183 38
Göran Lilja, Skrov, förtöjning &
Harald Aksslsson, Ssgsl &
Statfan Lindahl, Ritningar & Tekniska
Sverksr Axelson, Elektronik,

SKEPP OHOJ !

FRA}I BRYGGA}I

018-55 04 98
0760- 802 98

I skrivande stund är ännu inte masten på plats på redaktionsbåten, beroende av lite törtretligheter med den annars
så troget aöetande Yamahan där bak,
men närdella nummer av VB ärklart ska
den upp och sen ses vi på sjön,
Atf i 1277

REGIONALT
Gävle
Jan Wssierberg

Törsgatan 5, 802 38 cävte
026 - 19 57 57

Vänern
riagspris längre stå och samla damm. Vi
tävlar om den iföljande seglingar:

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 59

Mälarcn
Jan-Olol BIöIk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Läckö race

3 aug

H?irö runt
Dalbo race
Frida race

10 aug
17

Sjötorpsregattau
Torsö runt

Kalmar
0486 - 212 43

Siljan
Moråkersvågen 19,792 00 Mora
0250 - 181 9S

aug

013.1513

31

Vänern
Klell Nyl6n
Gårdesvågen 5, 531 57 Lldköping
0510

-

143 10

Deltag i så många seglingar som möjLigJ
och skicka snarast in resuftatet till urig,l
så fastställer opartiska vänerombudet
Kjell Nyl€n den sammanlagda placeringen efter sista seglingen.
Högtidlig(?) prisutdeLning vid viggeumöte med samling vid Mariestads Segelklubbs "kajuta" två timmar efter mål-

r!
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Mälarspalten
H&kommeretttips om ett litetannorlunda utflyksmåI. Försrå söndagen ijuli häls eJ
bårgudstjänst på Veckholms hästholme N
59" 24'25/0 17" 24',1.
Varför inte kombinera det med err besök

Bjitkö och tittå på

utgråvningarna av

på nordsidan av Björkös västligasre uddö,

Hagåkorsvågsn 28D,431 41 Mölndal

den så kallade Ängholmen.

Öresund
Erlk Palsund
Älggalan 248, 216 13 Matmö
040 - 16 09 73

4

irka. Gästhamnen kan ta 30 bårff och liggq

Hamnavgiften

24-25
AUGUSTI

KBÄFTTRÄFF MED KRÄFTKÖRET

31 AUG.1
SEPTEMBER

SEGELBÄTENS OAG

l

TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR

I

OKTOBER

I

I

Västkusten
Gustal Ololsson
o31 - 27 57 24

AUGUSTI

BESÖK PÅ STOCKHOLM RADIO, ÅRSTA

KL 1900

I

Furuvägen 3
542 32 Maiestad

B

GETFOTSREGATTAN nära Vax holm

17.18

22 OKTOBER

Harald Graddn

på

1ee1 'J1%-

(

24 aug
24 aug
31 aug

S:t Anna
Owe Svgnsson
Tunngalan 27, 582 66 Llnköping

PROGRAM ,.--...ä#

I

gången.

Olle Modln

1991-05-',r4

I

I

Hanöbukten
LeltJohansson

PelerWlnborg
Vårvågen 15, 385 03 Södaråkra

I

Nu skall inte Viggenklubbens fina vard-

åiI 60

kronor och inklude-

rar deras visning av fomlairnningsområdet
(vanligen kl. l9). Dessutom sker visningen i
samband med reguljiira turbåtars ankomst.

Glad sommar

Jan-Olof

16

VIGGENDAGEN ( LOKAL MEDDELAS

NOVEMBER

SENARE HAR DU NAGOT BRA FÖBSLAG RING
MATS SYLVEN)

I

I

I KOMMANOE VIGGENBLAD
FÖR DETALJER !
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ÅrcB försrå utcräff tilldrog sig på natur-

Något man bara måste st?illa upp på efter
en lång vintcrdvala. I är skulle det. dcssutom
bli den första seglatsen, då majvädret hittills
varit mindre nådigt. Men - vi seglare leverpå

sköna Dj urgårdc n, s trar öster om G rcjna Lun d.
Lars Ulnc bcrittadc som vanligt, på ctt lätt-

hoppet och ett dåligt minne. Så fort solen
lyser äo regn och kyla glömda.

Uteträff
samt och fcvligt säLt hur vi "sättcr på" mastcn på etl korrekt och fartvinnandc säl.t.Vi
fick många små kncp crch tips som undcrlät-

Fredagen var isande kåll med nog så

u]r bådc vid lamiljcscgling och kappsegling.

(

Bland annat fick vi sc hur man, ndr man ska
rgva, vikcr scglct omlott i aktcrkant så man
slippcr cn för stor buk n:i-r man rcvat några
varv. Dct iir ju viktigt vid hård vind att ha ett
så plant scgcl som möj ligt så båtcn krängcr så

(

litc som möjligt.

Vi var troB en kall och hård nordviistlig
vind ctt 20-tal pcrsoncr som fick vcta mcr om
riggning. Vi

ses på näsLa

räff.
Mats

i

Vigg 858

Pingstträff

-91

fint

regn för jorden men definitivt inte för soqling. Tidigt Pingstaftonsmorgon väcktes vi
ock av solen som Satte fatt på oss. Att
vinden varnordligoch natten n:iranoll m:lrktes merän väI. Men detfanns vind, ingetregn
och vetskapen om en massa kul tillsarnmans
med likasinnade. Få bålår hade vågat sig ut.
rliskö-Storö verkade mycket öde.
Men - som så ofta fön - MOUTTER lI
varpåplats. Detblev flera tappm seglare som
hittådein. AMICA, BON VIVANT (vars besättn ing bara stod d.:ir på s tranden efter kappseglingen), CHRISTINE (som efter vaktpass
i hemnahamnen dök upp pä pingstdagens
morgon), COSTA JOL.,RTAN, IMOTANA,

LA VIE, OLD FAITHFULL, RELAX, och
SPRAY.

Pingsträffen

En solig kv?ill gladde oss tappra med
sherry, lekaroch tipspromenad. Pingstdags-

Efter en regnig och kall vecka

morgonen blev lika fin. Vindama skulle bli
friska. En snabb kappsegling var att vänta.
Som start- och målfartyg hade vi hn uppsikt

överbåtrma. Detgick undan och de anlände
de nyLillIt väl samlad trupp. Vi gladdes över
romnas fina resulhL De fina prisema som
delas utbordeju locka till sig ännu flerbåtar.
vädrethöll i sig fastnymänen påkvällen
var lite disig. Bådar inget gott för hemse1 lingen niista dag. Så blcv det, regn väckte

t

oss och vinden Lycktes ha ökat. Dct hann

mycket regn och upp

till kuling

bli

med mot

slutet även en rejiil åskskur innan vi nådde
hemmahamncn. Vi tyckte dock synd om 907o
av segelbåtama som i denna fina vind valde
aff gå hem för motor.
Alla Viggenseglare önskas ett något bätEe
s€mester- och sommarväder av

Nils och Erika på Trotzkoqf.

-91

kom
värme.
(titet)
och
pingsttråffen med sol
6 viggar och 4 storviggar hade kul med
sedvanliga lekar och sånger på berget.
Pingstdagen,

än soligare och

varmare

(efter en frosrnatt!), gladdc alla. Seglingen lockade 8 delagare som fick upplevå en mycket iämn och spånnande
dvling under båsta tänkbara förhållanden.

Vi

kunde också glädja oss

åt

tre

'nybörjare'som bevisade att det går bra
att hånga med åven som tävlingsnovis!
Ungdomarna i 988 låg Nåa vid sista
rundningsmärket och var mindre än tre
minutcr efter segraren i mål!

La

Vie

Ka p pseg I i n g sf u nd e ri ng ar

Pingstköret - resultat

När detta skrivs har Pingstkörel och

1,

306 l-a Vie

svante Axelsson

Lidingö Runt just awerkats och Mälarköret år en vecka framåt i tiden.

2 1103 Costa Jourtan Harald Axelsson
Anders
3 988 Spray

Resultatet från Lidingö Runt är ännu inte

Hermansson
lårs Berg
Jarl Munkestam

4*6360 Imotana
5 319 Christina
6 158 Relax

tillgängligt, men hela tre! båtar var anmälda. Pingstköret behandlas i separat

,

artikel.

511

[-ars Ulne

8*1646 Amica
I och med att dessa tre tåvlingar körts har
halva årets Viggenserie awerkats, och det

Veikko Kekki

U Ridderstråle

t(-"\

/4

It-\R-5

*) Stowigg på LYS

kan vara dags att se framåt mot den
a\slutande hälften.

)etta ger följande stiillning i
Viggenserien efter en tåvling:

Försl kommer där Getfolsregatlan 17 18/8. Den utgör liksom lidigare år också
Klassmåst€rskap. Tidigare aviserade
rånkar på art låra KM gå i någon av de
andra regionerna har inte kunnatfullföljas,

306
988

1103

158
511
319

mesl beroende på bristande tid hos kappseglingskommitt6ns ledamöter. Vi avser
emellertid återkomma i ärendel till nåsta
säsong, och då vara bättre förberedda.

Såsongens sista tävling är Libertus Race
som ingår i SegelbåtensDag. Del körs den
3118.

Lika glådjande som del var att se att

så

många hade trotsat vädret och kommit

till

lika förargligt lågt var deli Lidingö Runt. Vi måste battra
oss vad gäller deltagandet i av andra
Pingstköret,

Svante

Axelsson

aa

Som eft led i de(a föreslår vi au de s$,,,
har en Vigg, och inte tiinker deltå, men
kan tlinka sig att låna ut den dll någon
från någon annan region anmåler det till

kappseglingskommiltön. På samma si
kan Du som hör till någon annan regiL,,
kontakta oss i kommitton om Du vill segla

i

något av arrangemangen.

TIilIlTfiO

l,

RII1TT

Press Stopp !!!
I Lidingö runt deftog
53 Shalom Ingemar Linclgren
306 La Vie Svante Axelsson
l58Relax Veikko Kekki
ordnande efter plats i mål

Detta ger följande utseende pä
Viggenserien efter tvä deftävlingar.
306 Svante Axelssom
28p
158 Veikko Kekki
19p

Hemansson

tagandet

arrangerade arrangemang så att vi åtminstone kommer vål över minimiantalet för
ått få vara egen klass (3 för Getfolen resp
5 för Liberlus). Båttring önskas.

l7

Ande6 Hermansson 16
1,4
Harald Axelsson
Veikko Kekki
11
10
U Riddersråle
Jarl Munkestam
8

Kap p s egli ngs ko mm it t ön

Efter Getfoten kommer en annan av
eftersommarens höjdpunkter, Kräftköret.
Det körs i fu den Z4l8 lillsammans med
Vegaklubben. Vi hoppas att det kan
utvecklas dll ett roligt ochgivande såmkör.

o

A
år-

Mera detaljer om alla tre arrangemangen
finns i separala artiklar. Stiill uppl Det är
roligtattsegla, men roligare att kappsegla!
Kapp s eg I i n gs ko mmi t t ön

r$9 r

988 Anders
1103 Harald Akselson

53 Ingemat Lindgren
511 Uf Riddersträle
319 Jarl Munkestam

16

p

14p
14p

lop
8p

K apps eg Ii ng s ko m m itt ö n

I

.
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li)rdagen den 24 augusti år det dags igen!
Inga kråftor går såkra! Kråftköret.

I år gör vi gemensam sak med Veg(
klubben, och träffas i viken på MunkN 59" 13,6'; O 18'

-35,5' (V
Nämdöfjärden) för eftersomrnarens höjd-

holmen

GETFOTSREGATTAN

punkt.

KlassmästerskaP! !!

Samling under förmiddagen,så att de som
vill kappsegla (utan spinnaker men åven
med Slorvigg) kan komma till skepparmötet som avhålls kl 13.00.

- 18/8 i
SS Brunnsvikens regi. Seglas som LYS,

Seglas på Askrikefjården den 17

Entyp med minst 3 båtar/klass OBS!

Anmälning kan göras:

-

På postgiro 54 089 - 8

På telefon 08 - 758 74 85 mellan
klockan 18 och 21
Skriflligen till B. Bergqvist. Glimmer-

vägen 13, 183 40 TäbY.
Anmälan skall vara framme senast den 12
augusti.Avgiften är 1.50:- som betalas på
postgiro eller kontant. Ytterligare upplysningar: 08 - 96 14 L2.

På lördagkvållen den mycket populära
kråftskivan samt dans med festligheter.
Tala också om för kappseglingskommittÖn
att Du tänker delta, så att vi kan följa upp

resultatet.

I år skall vi ha stort deltagande!!

MA DEPÖ

(

s
I

(

Munkholmen

(

Kappseglingen är l.iinkt att börja cå 13.30.
Den seglas på LYS. Liksom vid Pingstköret år alla välkomna att deltåga, men
bara Viggar räknas in i Viggenserien.

Efter seglingen vidtar prisutdelning och
andra traditionstyngda ceremonier såsom

intagande

av Viggensherry på

berget,

diverse lekar (kan också lekas på söndagens förmiddag) samt den festliga
kvällsmålliden. För atl göra namn(
rätNisa bör kräflor medtagas, även oirr
annan förtåring oxå kan intas under
kvällen.

Hör gärna av er lill kappseglingskol
mitten några dagar i förvåg så all inköpdr'
kan planeras lätlare. Vi kommer att ta ut

en avgift av 40:- per båt för att täcka
omkostnader.

LIBEBTUS RACE 31/8

(

rertus Race ingårsom cn avscglingarna
i Segelbåtens dag. Arrangeras av Stockholms Scgelsällskap och seglas som distanssegling från Srrömmen runt Fjäderholmarna. En härlig segling mitr i Stock-

(- .r!

Klass: IOR, IMS, Entyp med min-sl
båtar per klass.

OBS! Anmälutt måste vera uute
l9 augusti. OBS!

senast dert
5

Anmål gårna ditt deltagandc till kappseg-

lingskommitten så att

vi kan följa

upp

resultatcn.

Anmälan görs på posrgiro 34 ZZ 25 - O
SBD eller skrifrligr rill SSS, Vikavägen -3,

Vålkomna!

God jaktl

161 40 Bromma. Anmålningsavgifr 100:-.
Kapp s egli ngskonni

10

tt

ön

Kapp segli ngs kommi

tt

ön

Ytterligarc upplvsningar 08 - 661 82'70.

Ka pp s egl i n gs ko mni

tt

tn
11

Tekniska Kommittdn
A-VIGGENS LANSPUMP
Tidiga A-Viggar har en länspump monterad i sittbrunnsdurken, i princip en enkel
kolv på en pinne, som man för upp och
ned i ett rör. UppLrmpat vatten ham.Dar i
sittbrunnen och får rima ut genom sjålvlänsarna.

'$

t/!L.4&,tO/L.a.,t

ul

infor merar:

Senare årsmodeller har en "Gusher 8"-

pump monterad innanför aktre väggen i
sittbrunnen, med utlopp kopplat dhekt till
styrbords sjiilvläns. Denna Gusher-pump
har i ett par omvittnade fall visat sig vara
en svag punkt, och det ka'rl vara ide att
titta närmare på den vid tillfiille.
Man kau kanske nöja sig med en inspektion genom kistbåin.ksluckau med ficklampa och spegel, meu en fullständig kontroll
käver att man tar loss pumpen. Jag rekommenderar uog det senare. Det iir hte
något svårt jobb, och då kan man få riktig
kontroll på att alia skruvar iir rätt åtdragna. Atminsl.one mil pump var i alla avseenden mycket slarvigt ihopsatt, så det var
inte förvånande att den hade drabbats av
problem 2 nedan.
Vidstående skiss gör inte alls anspråk på

att vara korrekt

i

?
?
?

'=;ffi
\- - -./
\

(

a
a
?
a
?
?
?
?
a
?
?
?
?
?
?
a

c\

:

:

itr

t

alla avseenden, men

visar ungefiir hur pumpen ser ut. Följande

fel har kommit till Tekniska Kommittdns
kiinnedom:

)

Plattorna som omsluter gummimembranet har brustit och orsakat hål i detta.

?
?
a

Skruven som håller ihop plattorna

\

Samtliga dessa fel leder till att pumpeo
utar förvarning blir obrukbar. Normalt
ingen katastrof, men seglar man ensam i
hfut väder, kan det kiilnas otryggt att hre
ha en fungerande länspump.
12

Harald

i

1103

-,2

-."""h'-''

Förmänlig törsåkring;

Bing Bo Johansson, tsl 08 - 1 1 56 15

8y"*5"*A

W

har lossnat.

Fästöronen som pumpstången
ledar kring har brustit.

*-i-

Enklast år om Du sätt6r in bslopp€t tör
önskads varor på klubb€ns postgiro 40
73 05-2 och anger namn, adr€ss och
båtnumrnersarnt vilka varor Ou vill ha.
Fraki och porto ingär i priset.

Klubbtröja röd ellsr vit 90 :"Sjung med Vigg€nklubben" 70:Tekniska Tips - komplott 100:T€kniska Tips - 6nstaka 5:Klubbvimp€170:Handbok Karlskronaviggen 50:Handbok Albinviggon 50:Klubbnä130:Broderat Jackmårks 25:Vigg€nritningar p€r styck 25:Klubbdekaler SE€LA-UT 20:Strykmårk€n 8:Klassreglsr 8:Und antag

at

Vigge n ritning

som du beställe( trän
Staftan Lindahl i
Tekniska Kommitten,
telefon 07 58-368 72

ar

Svar till Vigg 629
Ägarna till A-Vigg 629 ställer iVB nr 5/
1991 tvålrågor, som härmed kommenteras av Tekniska KommittÖn.
1. Vad göra åt bränttak ovanlÖr bät-

köket?

Om endast misslärgning löreligger
löreslår kommitt6n att taket målas om.
Kanske kan manlörsöka hitta någonllamskyddande lärg. Man bör även så långl
möjligt se till an köket är i god kondition
och behandla det så, att man undviker
uppllammande lågor.

get i ett lämpligt höidläqe. Vid montaget

bör båtens akterspegel på insidan lörstärkas med en ca 1 2 mm plywoodbrlcka
av en storlek, som väl täcker bulthålen.
Bultarna lörses på insidan med metallbrickor. Vid alla utombordsmotorinstallationer bör man som en extra säkerhel
mot ex haveri på motorfäste samt sröl(
monlera en låsbar kättlng eller wire.
Detta ärvad Tekniska Kommitt6n anser. Kanske linns andra synpunkter på
Irågorna. Hör av er i så lall.
lngemar Lindgr{,

a
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2. Molortäste
De llesta A-Viggar är slandardutruslade med ett motorläste (Plastimo), som lör

llera motortyper medför att man under
segling nö'dgas låta propellern släpa i
vattnet. För att så långt möjligt undvika
dena, kan man göra en enkeltalja mellan

molorriggen och akterpulpiten och därmed vinklaupp motorn någragrader extra.
Molorns ordinarie "hack" för uppvinkling-

en har nämligen ett visst avstånd, som
gör att motorn oftast ei kan vinklas upp
maximalt. Proceduren kan i vissa fall
underlätlas, om motorn före uppvinkling-

90'

utmed sin vertikala axel. Ett
radikatt
sätt, är att byta moannat mera
en vrids

lorfäste. Del linns på marknaden ett
utmärkt täste, innehållande en fjädeöelastad vipparm, som med en spärranordning kan ställas i etl övre och undre läge.
I det övre läget kan motorn vippas upp, så
att propellern helt hamnar ovanlör vatleBåtprylar och
nytan. Säljs genom bl
Byggplast (katalogen sid 150) och watski. Om man haren lätt motor, underlättas
manövreringen av vipparmen, om man
tar bort en av dess liädrar. Jämlör även
Tekniska tips nr 5:13. Beslaget kan förses med en extra lästplatta, som linns att
köpa, varvid man enkelt kan lixera besla-
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Manschett för bomkapell

Iaa

Jag har haft problem med att smutsigt
regnvatten tränger ned innanför bomkapellet vid masten. Det rinner då lätt ned i

tr

o
q o o
o o!

storseglets vcck och orsakar fula smutsrän-

der som är svåra att få bort. I synnerhet
närmast fallhornet som äi förstärkt med
flera dukskikt.
Jag prövar

i år en manschett

r<
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E
o

(se fig) som

tr

jag sätter runt masten så att den täcker
bomkapellets övrc kant. Manschetten
14x44 im, är tillverkad av galon från (
kasserad sprayhood, och tätar bra mot
master'l när den sträcks ordontligt och fästs
med påsytt kardborrband (2x20 cm).

Dirkens "halände" utgiorde en extr"
inkörsport [ör regnvatä, eftcrsom c{
löpte ned innanför bomkapellet. Jag har
därlör montcrat en ny dirkknap, olanldr
bomkapellet, och därmed eliminerat dct
problemet. Mastrännan och skenan för
spinnrkerhomfästel går naLurliglvi: intc all

göra något åt, där kan fortfarande visst
läckage ske, men jag tror att jag med
ovannämnda åtgärder minskat risken.

Harald
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