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Adrsss c/o Br€sky, R€irnorsholmsgalan 23 4lt,1'17 40 Stockholm

MEDLEMSavctFT FöR 1991 11o:.
Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande Lars.Berg, Mölndalsbacken 37, t24 30 Bandhagen
oa-749 37 29
Vics ordl: Birgit Aslund, Tumultgränd 63, 162 46 Vållingby
08-89-85 88
Kassör: Freddy G€uken, Dukvägen 53, 161 50 Bromma
oa-26 48 52
Sskreterare: Arn6 Bresky, Reimersholmsgatan 23, 1 1 7 40 Stockholm 08-84 77 48
Mat€rialförv: Christina Johansson, Flottbrovägen 23, I 12 64 Stockholm 08-56 14 02
L€damot: Kari Porvari, Radarvägen 27, 183 61 Tåby
08-756 46 21
Ledamot: Mats Sylv6n, Si Eriksgalan 57, 112 34 stockholm
08-53 30 91
Ledamot: Stalfan Söd€rhåll, Norrlullsgatan 20, 1 13 45 Stockholm 08-33 32 92

o

KONTAKTPERSONER

FRA}I BRYCCA}I

Regionarna: Birgit Åstund
Försäkringsf rågor: Mats Sylv6n

SKEPP OHOJ !

Eskadsrplanering: CarlOlov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Åslund
KLASSNÅMND
Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Bo Göransson, lngemar Holmström, Stafian Söderhäll, Gunnar Tidner

Sä här

säsongens elfte timme

Sammankalland€: Svants Axelsson, Lönnvågen 39, 141 41 Hudding€ 08-608 07 28
Ledamöter: lngrid Abrahamsson, Veijo Lilja, Magnus Gustavsson, Jan-Olol Björk

Staffan Lindahl

Svelker Axelson, Elektronik, inredning, ritningar & Tekniska Tips
VALBEBEDNING
Sammankalland€: Roger Nyman, Lillhamra, 180 23 Liustorö
Jeanning Bohnb€Ig, Psr-Ame Abraharnsson

08-758 31 99

08-85 15 33

0764-18 023

..t
li{gcnllladel

Rsdaktion:
All Benglsson (Ansv. utgivare) Hällbygalan 18, 752 28 UPPsala
Harald Aksalsson, Hassalgatan 1 1 5, 3 tr, 194 37 UpPl. Väsby

...

Så om det ska bli normaI mäsle resten
av sommaren bli loppenlin.

(
0760- 802 98
0758-368 72
0152-153 36

Som ni har kunnat se

. . . hoppas iag alt Du haft en lin
sommar. När jag skriver detta i juni har
vi haft en makalöst kall och regnig vår.

KAPPSEGUNGSKoMMFTE

TEKNISK KOMMITTE
Sammankallande:
Ingemar Lindgren, Molor & elteknik,
Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, förtöjning & pallning
Harald Akselsson, Segel& rigg

i

(

Det börjar nu bli dags att summera
ubbens verksamhet lör året. Det är iu
Du som avgör hur vi i styrelsen och
kommittÖer har skött oss.
Tipsa gärna valberedningen om nYa
oigga krafter som kan ta nYa tag!
Tala om vad Du tycker och kom gärna med konslruktiva Jörslag.
Du kan inte begära alt vi ska läsa
Dina tankar. Slå en signal!

Lycka till med höstseglingarna!

018-55 04 98
0760- 802 98

iViggenBladet...
. . . så lortsätter tillströmningen av
nya medlemmar till klubben, vilket tyder
på att värvningstävlingen inte glörnts bort
lör vårrustning, slösätlning och premiärseglingar.
Ett lörstapris värt femhundra kronor
står ju på spel och kan lortlarande bli ditt
så det är bara att ligga il
Även du som år alldeles nY i ViggenKlubben kan naturligtvis delta i tävlingen
och därför repeterar vi tävlingsreglerna
på sidan 11 i detta nummer.
I näsla nummer hoppas redaktionen
att kunna presenlera de lörsta rapporterna lrån sommarens eskadrar och ser
naturligtvis också kam emot andra bidrag lrån er alla om era lörhoppningsvis
sköna sommarseglatser!
Alt i 1277

REGIONALT

Vänern

Gävle
Jan Weslerberg

Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57

Hanöbukten
LsltJohansson
Skånegatan 14,295 00 Bromö a
0456 - 273 69

Kalmar

för

PeterWlnberg

Smultronstället

Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

vänner

0486 - 212 43

Detta smultronstäle ligger i Tösse skiirgård, som i sig egentligen iir ett enda ston
smultronse le.

Mälaren
Jan-Olol Blörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Siljan
Ollo Modin

Moråkersvägen 19,792 00 Mora
02s0 - 181 98

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

i

Vänern

Viggen(

För att komma hit får du utrlyttja en
gammal farled, som idag få förutom lokatbefolkningen ktinner till och umytdar. Den
kallas Dyrösundsleden och går mellan Storön och Gåsd på ösrra sidan och Varyön och
Stensön på väsfa sidan.

Månadens smultronsläle ligger just på
Stensön (se skiss sid. 5) och utgörs av den
lilla viken längst ned på sydöstra hörnet- Se

Klell Nyl6n
Gärdssvägen 5,531 57 Lidköping
0510 - 14310

bara upp för gnrndet 120 m från udden i
rikhing mot djup-siffran 4,5 på kortet. Du
hittar det som två klappt synliga små prickar.
Slikraste angöring Zf att gå längs SrensöI
norrifrån ca 50--{0 m från land.
Inne i viken kan du antingen lägga till i
början av den mot västra sidan, mer skyddät

Västkusten
GustalOlotsson

liingre in m ot östra sidan. Hlir kan det vara lite
svärare an nå land, så du får prova dig franl
Det iir lerbotten näsEn överallt.

Vänern

Hagåkersvägen 28D,431 4t Mötndat
o31 - 27 57 24

öresund

E$alcrnativ till

denna vik Zir den lillaön
mellan Stensön och sydpetsen av Hästhuven.

Angörs enklast från S V och lägg till på nona
sidan.
Stensön iir rena urskogen, men sommar-

Erik Palsund
Älggatan z4B, zt o 1g Matmö

stuga finns på norra delen.

040 - 16 09 73

säsong.

Blåbit under

. . . och här är ett
Llingst

till:

i norl och lite vid sidan av de

anliga stråken ligger Saxholmen vid inloppet till Ölmeviken.
Det lir lätt att ta sig hit. Följ leden och
forlsätt öster om Saxholmen och lägg till på
väsEa sidan av norra udden. Hiir iir både
,rorgonsol och kvällssol.
På Saxholmen kan du känna hisloriens
vingslag. På toppen av ön byggdes ett slott
för så l?inge sen, att murarna var mossiga
redan niir de första vikingama drog i håirnad.
Fästet kallades Saxholms Slott och fanns

kvartill

1409, då slottsherren Abraham Brodersen utan dom ellerandra formaliteterblev

halshuggen. Brodersen var gunstling

till

&ottning Margareta, som tog så illa vid sig
av avräthingen att slottet öyergays och för-

föll. En annan version berättar att slottsfrun
helt sonika briinde ner slottet en dag, då
hennes grymme och vidlyltige man var i

ky*an.
En stor del av byggstenarna användes
scdan vid uppförandet av Ölme kyrka, yars
dörr till sakdstian äyen ska hlirstamma från
Saxholmen. En annan dörl med tillhömnde

nyckel kan du beskåda på S tatens Historiska
Museum.
Idag njuter du åv leende natur runt holmen och iir du fågelintresserad ska du defini-

tivt besöka platsen.

Kjell Nybn
4

ViggenBladet
gratu lerar
I vtt\E till
Folke
nya
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framgångar!
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Folke JohanSSOn i Karlsborg Vår segling med stort S ir väuem Race,
har gjort det igen
Lilla ca 80-90 dislånsminuter, mcd start frcdag
-vunnit
Klassen i Vättern Race och kväll.
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Oresund
Siöscouterna i Skanör hardessa
tre Viggar tör sin utbildning.
Sä hät såg cle ut, vårrustade

och klara,

sättning

i

väntan på sjöoch sommarens

seglingar.

Den 1 oktober har Du chans
att träffa de flesta i styrelsen
och några trän våra kommitt6er
på Brygghuset.
Klockan 1900 tänker vi presentera
klubben för Dig. Vi bjuder på kaffe och Du
får tillfälle att ställa frågor om segling och
Viggar.
Brygghuset ligger på Norrtullsgatan som
börjar vid Odenplan. Numret är 12.
2
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Karlbergsvägen
Redaktionen tackar för lotot
och passar på att önska lite
spännande rapporter i text och
bild trån sommarens siöscoutäventyr i Skanörs farvatten eller
varthän färden än ställdes.
8

Odenplan
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Förmånlig försåkring;
Ring Bo Johansson, tel 08 - 1 1 56 15
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Klubbtröja röd sll6r vit 90 :"Sjung m€d Viggenklubbon" 70:Tokniska Tips - komplen 100:Tekniska Tips - enstaka 5:Klubbvinp€170:-

$i*ny"*rl

W

Enklast år om Du såtter in bolopp€t för
önskad€ varor på klubbsns poslgiro 40
73 o5-2 och angsr namn, adress och
båtnumrner sarnl vilka varor Du vill ha.
Frakt och porto ingår i Prisot.

Handbok Karlskronavigg€n 50 :Handbok Albinviggsn 50:Klubbnå130:Brod€rat iackmärko 25:.
Viggsnritningar P€r styck 25:Klubbd€kalor SE-GLA-UT 2o:Strykmärken 8:Klassreg16r 8:-

Obsl
Ritningar beställs direkt
frän Tekniska Kommitt6n,
se std. 2

Klubben har avsatt 500 kr till ett bra
förstapris i värvningstävlingen.
Minst 4 priser till skall delas ut och bestå
av klubbens varor.
För att få tillgodoräkna Dig en värvad
medlem måste denne på
inbetalningskortet ange:
"Värvad av N N vigg xxx"
Den som öskar bli medlem kan antingen
betala in 1 10 kr till klubbens
postgirokonlo 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
väryar se till att han skriver
"Värvad av....".

I Lycka lill med värvningen
t________

!l

Allt detta får medlemmar i Viggenklubben fÖr
bara I l0 kronor om året:

Möjlighet till billig båtförsåkring (nedlemskap lönar sig bara på den!)
Tekniska Tips, framtagna speciellt ftlr Viggenbåtarna.
Möjlighet till samköp av båtprylar'
ViggenBladet med aktuell information om klubbens aktiviteter'
Tillfällen att träffa andra Viggenseglare och delta i eskadrar'

"I

POSTTIDNING

B
Avsändare:

BEGRIINSÄI)
EFTERSÄNDNING

VIGGENKLUBBEN
C/o Breskv
R

eim

e rs

Vid definitiv eftersöndning ötersönds
försöndelsen med nyo odressen pd

h6lm soata n 23

117 40 STOCKHOLM

boksidon (ei odressidon)

Sälies
Genua 3, 11 m,
Dukvikl3l0 g. Sydd av Magnussons
Sails, använd endast 2 gånger.
Såljs till extrapris av

27 september

FolksJohansson,
tel. 0505-40 001

34

ViggenBladet nr I
30 augusti
ViggenBladet nr 10

Medlemsavgift: 1 10 kronor

Ulf Johansson, Stockholm

442 Stelan Högblad, Karlstad
452 Stelan Hjulström, Vallvik
619 Catarina Eklundh, Uppsala
944 Bo Lingebrant, Höganäs
007 Lars-Olot Sundell, Sundbyberg
1045 Claes Johansson, Malmö
'1087 Jan-Erik Karlsson, Enhörna
1 188 Roger Gustafsson, Västeräs
'l
239 Björn Björkman, Mora
7003 Ann Brevenskär, Stockholm
1

Hjärtligt välkomna

till Viggenklubben!

ANNONSEBA I
VIGGENBLADET
Medlemmar annonserar gratis under
rubrikerna på denna sida.

Helsida 400:Halv sida 200:'1l4 sida 150:Kontakta redaktion€n

K-Tryck
Johanneshov

