Medlemstidning för
VIGGENKLUBBEN
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Läs i detta nr om:
Mälar- och Midsomm arträff ,
Klassm äste rskap oc h Kräft kö r
Smultronställe och Neddragna fall
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Adross c/o Bresky, Rsirnersholmsgatan 23 4 tr, 1 17 40 Stockholm
MEDLEMSaVG|FT rön t ggt ttor
Viggenklubb€ns postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordföranda Lars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagsn
Vice ordf: Birgit Äslu nd, Tumultgränd 63, 162 46 Vä ingby
Kassör: Fr€ddy Geuken, Dukvägsn 53, 161 50 Bromma
Sskrsterare: Arne Bresky, R€im€rsholmsgatan 23, 1 17 40 Stockholm
Materialförv: Christina Friborg, Floltbrovågen 23, 112 64 Stockholm
Ledamol: Kari Porvari, Radarvågen 27, 183 61 Tåby
Ledamol: Mats Sylven, 51 Eriksgatan 57, 1 12 34 Stockholm
Ledamot: Staffan Söderhäll, Norrtullsgatan 20, 1 l3 45 Stockholm

08-749 37 29
08-89-85 88
08-26 48 52
08-84 77 48
08-656 14 02
08-756 46 21
08-653 30 91
08-33 32 92

KONTAKTPERSONER
Regionerna: Birgit Åslund

FRAil BRYGGAil

Försåkringsf rågor: Mats Sylven

sI(EPP OHOJ !

Eskad€rplanering: CadOlov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Äslund

Det var ju ftevligt att jag blev sannspådd. I
år var det nog bara de som semeshade i juni

KLASSNÄMND
Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
Ledamöt€r: Bo Göransson, lngemar Holmström, Statfan Söderhåll, cunnarTidner

som hade anledning att vara besvikna.
Resten av sommaren blevju verkligt fin.

KAPPSEGLINGSKOMMITTE
Sammankallande: Svante Axelsson, Lönnvägen 39, 141 41 Huddinge 08-6080728
Ledamötsr: lngrid Abrahamsson, Veijo Lilja, Magnus Gustavsson, Jan-Olof Björk

Det verkar som om

TEKNTSK KOMMITTE

Sammankallande:
lng€mar Lindgren, Motor & elteknik,
Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, lörtöjnlng & pallning
Harald Akselsson, Segsl & rigg
Stalfan Lindahl
Sverker Axelson, Eleklronik, inredning, ritningar & Tekniska Tips
VALBEREONING
Sammankallands: Rogsr Nyman, Lillhamra, 180 23 Ljust6rö
Jsannino R€hnb€rg, Per-Amg Abraharnsson

skulle

bli fler

Vårt samarbete med Vegaklubben har inletts

(
08-758 31 99

08-85 15 33
0760- 802 98
0758-368 72
0152-153 36
0764-18 023

d dels delLagande i eskadffna( I Vegä i
1iarje)

och dels i käfuräffen (16 Vegor). Jag
tror det iir en bra utveckling d:ir klubbama
kan hjälpa varandra. Detta borde du som
medlem få nytta av.

(

dan du njuter av några sköna höstseglingar hoppas jag du tänker på vad du
tycker klubben skall göra mer. Tipsa sedan
någon i styrelsen om vad du kom fram

ti$$enBladet -.t

Med

Viggenh?ilsningar

till.
L&\se

018-55 04 98
0760- 802 98

gåråinnuen sommarmotsittslutochav

misströsta nåir det enda i brevlådan var mate-

rialbrist, nit manusstoppdagen kommit hade
läget för all del förbättsats, men snälla ni skicka mer bilder!
På annan plats berättår Lasse om MidsommarEäffen och dä kediteras redaktören
för en frågetilvling som faktiskt medseglaren
Annika gjort. Bäst att jag säger det. Ha det
bra,

Radaktion:

All B€ngtsson (Ansv. utgivars) Hällbygatan 18, 752 28 UPPsala
Harald Aksslsson, Hasselgatan 1 15, 3 tr, 194 37 Uppl. Väsby

vi

medlemmar i år. än förra fue! vilket vi tackar
alla vairvarc för.

Så

bådivet återstår för dennå säsong snart bara
upptågningen, minnena från giorda seglingar
och planeringen av kommande projekt.
Redaktionens en-Mtseskaderblev vlil inte
riktigt som planerat p. g. a. forståtta motorproblem (OK, jag vet att det ilr en segelbåt)
men vi prickade i alla fall in en period med
underbart väder; 17 dagar ute vanv det regnade två timmar sammanlagt.
Andra Viggar såg vi bara på håll och vi
kunde konstatera att Angt ifrån alla kunde
identifieras i matrikeln, så fortsätt att viirva!
Inför detta nummer av YB varjag n,ira att

till

sjöss och

till lands!
Atf i 1277

REGIONALT
Gävle
Jan Wesierberg

Törsgatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 s7 s7

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

Kalmar
PetsrWlnberg
Vårvågen 15, 385 03 Södsråkra
048€' - 212 43

Mälarcn
Jan-Olol Bjöd<
Utgårdsvågen 3, 191 44 sollentuna

08-929732
Silian
Olle Modin

Moråkersvägen 19,792 00 Mora
0250 - 181 98

Vänern
Smultronstället
vänner i Vänern

tör
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Lurö iir ett stiille man gzima stånnar till
vid, niir man har vägarna förbi. Men att få en
ensåm nattplats vid Stonstaka i sydväst ell(
viken Bösshamn i nordost fu inte att rzikna
med under högsäsong. Prova då den lilla
fjzirden mellan LuIön och Hönsholmarna på
sydsidan om du accepterar att ligga på svaj.
Du angör från mellan seder och sydo(
mellanrunda (diameter omkring 3G40 meter
och höjd ca 3 meter) sk?iret omkring 250
meter sydväst om Stångudden och om lilla
skiiret norr om de två bränningsmarkeringarna ycerligare ca 300 meter västerut. Då du
passerat det lilla skiret gtuar du saktå babord
ochpasserarca30 metersydLurös sydspets.

Följ stranden på detta avsdnd och håll
utkik efter gmnd om babord strax innan du
har första Hönsholmen tvZts. Nu gårdu

r-

cmdlttonstblle
a

Ii uru
-^-uönsh:

Mkta

till ca
S:t Anna
Owa Svonsson
Tunngatan 27, 582 66 Llnköping
013 - 1513 31

Vänern
Klell Nyl6n

Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
GuslalOlolsson
Hagåkersvägen 28D, 431 4l Mölndal
o31 - 27 57 24

Öresund
Erlk Palsund
Älggatan 248, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73

4

15 meter syd vasshömet om styrbord
dår du girar 20-30'babord och glider in i den

lilla fiiirden, allt enligt skissen. Ditt ankare
fiiller du llimpligen vid X och hlir ligger du
gott i alla väder. Den på kortet markerade
bränningen harjag inte se(, möjligen lir den
kringvuxen av

\

vass.

Mälarspalten

(

Inseglingen är enklare än det verkar, kom
bara ihåg au gå sakta i området d.iir vassen
börjar, för hzir :ir det som grundasl

Går du iland på Hönsholmarna kan d"
beundra hur vaniiga skogsmyror utnytr.[
bergsskrevor till myrstacksunderlag. Myrsamhiillena breder ut sig enormt, det störstå
itr drygt 10 meter Angt och flera meter brett.
Det är gott om mlror och oavsett stackamas
storlek försvaras de frenetiskt.
K

jell

Ny1€n

(

I-agom till den annalkande hösten komer här rapporten om vad som hände på
Slandö Kalv den 1/6 på den första Mälartråffen.

Lördagen började kylig och utan vind,
en framår middagstid fanns i alla fall
lillräckligt för att segla. Vid tiden för
skepparmö(el var Srra viggar på plals. I
seglrngen deltog lre, varav två fullföljde.
Seglingen bjöd på typiskr mälarväder med

alh från stilrje rill ordenrliga byar. Efler

hård kamp med Christer, som gjorde en
stark insab ensam som han var iKali_
g)ipis, tog Mats i 640 med besåttning slut_
ligen hem segern.

Under tiden hade Paul i 901 anlänt och
dårmed var analet viggar uppe i fem.

Efler matrast intogs så Viggensherry
berget som inledning

till

på

kvällens aktivi-

teter. Därefter följde diverse tiivlingsinslag såsom knopslagning (väl ridigr på
såsongen för sådant enligl flera offer)
ärlspottning mm.

Den senare delen av kvållen ägnades åt
samvaro runt brasa på grillplatsen med
sång, prisutdelning och allmån trevnad.
Gemensåm tråga trån deltågarna: var är
alla andra mälawiggar? Vi boppades alla
på slörre anslutning till kommande år.

Ian-Olof

Viggendagen
16 november

kl

1700

,,lll ll
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Årets viggendag avhåller vi på landbacken,
Restaurant Memorys festvåning på St Eriksgatan i Stockholm blir platsen.
Vi genomför årsmöte, visar eskadervideo,
äter och dansar dll en rimlig kost-nad.
Boka in dden !

Midsommarträffen
(

1
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-::]::-l--:Nv i klubben ?
Den 1 oktober har Du chans

att träffa de flesta i styrelsen I
och några från våra kommitt6er i
på Brygghuset.
I
Klockan 1900 tänker vi presentera
klubben för Dig. Vi bjuder på kaffe och Du
får tillfälle att ställa frågor om segling
Viggar.
Brygghuset ligger på Norrtullsgatan som
börjar vid Odenplan. Numret är 12.

och
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i Skomakarviken på Lådna
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Årets träff samlade inte mer än 10 båtår.
Detta tror jag mest berodde på att det
fram till torsdagen var ett uselt väder.
Men det blev bätte under midsommaren
tyckligtvis.
Vid 2-tiden hade de flesta samlats och vi
gick till hagen för att göra och resa en
stång. Eftersom våren var så sen fanns det

Alf

som inte var med hade snickrat ihop

mycket knepiga frågor för de vuxna.
Bosse G lyckades dzirvid pricka in flest
rätt. Jag minns inte vem som vann
barnavdclningen men det var Iite olika
med föriildrarnas hjälpsamhct.

Tipspromcnadcn och middagen stod var
och cn fritt att göra i den ordning man

gott om blommor till skillnad från förla
året. Det var således inga problem för
raska Viggenseglare att. få ihop blomsrer
till stången. Niir den skulle resas mdrkte
vi att. kransama ej var med. Andra gången
blev den fullstiindig.
Med många barn närvarande inleddes

ville.

dansen. Carl-Olof, Kenr och Vcikko
tillhörde dem som rördc sig minst men

Den korta natten löljdes av en längrc
morgon. Midsommardagen ägnades åt

sjöng mest.
N?ir så björnar, grodor, flickor och allt
annat vår klart hade vi gjort oss föfljänta
av Viggensherryn.

samvaro mellan oss som var kvar. En dcl
av oss skulle segla eskadcr och slannade

Detta följdes av tipspromenader för
vuxna och bam i Freddys regi. Redaktör

Sedan samlades

alla och

10000
nlirgångna vänncr lrån myggklubbcn som
hade valt samma plats för sitt möte.

Det blev en trevlig kväll där Jan-Olof
vann Birgits lottcrihink, och allsången
ljöd låinge.

hela dagen.'

Sammanfattningsvis blev tJäffen bättre
och revligare än man skulle vågai tro
veckan

innan

lnsse

i

6360

GETFOTSREGATTAN 1991
I år skulle vi i alla fall vara med på KM!
Siirskilt som vår Vigg ligger parkerad mindre
Zin en kabelliingd från arrangörsklubbens
Getfoten. Visserligen kom den inte i sjön
förrän i mitten av juli men det är en annan
historia...
Så lovade vi i ett obevakat ögonblick att
vara bamvakterjust den aktuella helgen. Ja,
det skulle nog ordna sig ändå, vissertgen
skulle bara en i fami ljen kunna delta och bara

i

molngubbeväder som rådde. HZir gällde atr
segla mot molnen och att tå vara på vindskiftena. I andra seglingen var vi ifått folkbåtårna

tycker kanske inte att du behöver kappsegla?
Nej, man kan leva utan kappsegling, men en

Årets upplaga av Getfotsregattan, tillika
klubbmästerskap förViggenklubben samlade hela 7 Viggendeltagare!!!
Ja, allså 7 viggenDELTAGARE, förderade på re båtff; '?ejl lll" med Shffan
Stiderhiill, inlånade "I-aVie" med I:rs UIne,
samt undertecknad med 'R.elax".
På "sedvanligt" sått gick telefonerna
rma dagarna innan hos kappseglingskomrrritten medans man raggade deltagare så att
vi skulle få en egen klass. Kravet tre båtrr
uppfylldes - så småningom.
Totalt skulle det seglas tle "Hellerupbanor" av de knappa 40-tal deltagande båtama
på Aslcikefj?irden stirier om Vaxholm, två

liten dos med jiimna mellanrum underlättår.
Jag brukar säga att det är med segling som

under lördagen och den sista under sttndagen
(17- 18 augusti).

med skidåkning - det tu inre förrän man
prövat på att åka mellan pinnar som man

Förhållandena var varierande, vridande
vindar och uppehåll bland höstlika skyar.
Viggenbesättningama var två man per
båt, utom hos undertecknad som hade två
kvinnliga gastar omk)rd, nedanstående resultåt ilr dock på intet vis beroende på detta.

som shrtade lem minuter före redan

vi{

förslå mzilketl Som väl var fördelades chan-

Grattis tasse till båda delsegnma och stort
tack för att Du som så många gånger för{

Men nog åf det vail visset med bara tre
båter i ett KM som går av stapeln så centralt.

regattaexpeditionen stingd, startfarryget

avseglat, inga Viggar i hamnen. Skulle det
ändå inte bli något av? En viinlig medlem
lånade ut en mobiltelefon, kontåkt med startfartyget etablerades,jo ö, start 10.20, så det
var bara au åka ut till banan på Askrikefjiirden-

Väl diir siktas 306 "l-a Vie" med Lasse
Ulne & son och så småningom även 158
'l.elax" med Veikko Kekki & besäuning. Så
blev det en egen klass till slut och vi fick
startia sist i lugn och ro. Med bara tre bårar på

linjen och svaga vindar blir det ingen sress
och triingsel.
Som så ofta på de inre sk?irgårdsfjädama
blev vindama chansartade, sp€ciellt i det

8

För mindre ån tio fu sedan var

vi

Resultatet blev:
Segling nr

1

16! Du

börjar kunna tekniken. Det ä dll man trZinar
bon de små misstagen och det är då man blir
så lycklig efter en snygg spinnakersättning
eller eu lyckat kryssben.
Sen finns det faktiskt en ekonomisk sida

1

Larc allne

Staffan Söderhä
Veikko Kekki

t

st.Ziller upp och räddar klassen.

ju

-

J

sema ganska räftvist och som vanligt visade
det sig an den som gör minst m isståg vinner.

räcka för att tåmpas om KM. Och gastfrågan
skulle nog lösas.
Måndagen den 12 var sista anmålningsdag. "Du blir ensam Vigg" meddelas, ' du får
köra LYS". Det hadejagju inteprecis [inkt
mig. Kunde detve*ligen vara möjligt? Snabb
kontakt med kappsegligskommittön. Jo,
Veikko skulle delta och Lasse kunde nog
titnka sig aa suilla upp om han fick låna en
bår.
Gast fixades genom jobbet. Vaxholmsbåt
utlördag morgon, framme vid Getfoten 9. 10

lördagens två seglingar men det skaU

I

KM

I

Segling nr

2

Lars UIne
Staffan Söderhä
Veikko Kekki
Segling nr 3

GRATTIS LARS ULNE!

av salen. Inuessel för Viggen tu myckel
beroende av hur mycket den syns och hur(
aktiva Viggenseglarna Zt. Ett högt inEesse

ger ett bättre andnhandsv,irde. Och än

så

llinge lir Viggama iallmänherså braatl vi inte
behöver realisera dem ! Så än en gång och för
din egen skull - håing

med!

1124 " Pelj

Som synes avgjordes KM tidigt och ingen av Viggarna valde att starta under sönda-

(

III

Staffan med gast

gen
1

,l

(

- trots att vi erd<ids att gå in i LYS-

klassen av arrangörema.

Segelsällskapet Brunnsviken ordnade
under lördagskvållen som traditionen bjuder, levande musik på dansbanan, rolig
fernkamp och käftsörplande i restaurangen.

Tävlingsarrangemangen fungerade bra
och vem vet, något fu kanske vi skall deltaga
med fler iin tre båtar.
Veikko Kekki

l58 " Relax"

Kräf tt räf f e n
1991
Oj

HÄR HAR DU NÅGRA ALTERNATIV TILL DIN ALBIN- ELLER K.VIGG

så många båtar...............

Den lilla viken blev fort fylld med båtar
som låg som druvklasar vid varann. Vilken
härlig tlåfurliffdetblev i år som gjordes ihop
med Vegaklubben. 16 Vegor + 11 Viggar,

"Storviggar" imåknade.

Fullmånen lyste tyviir bakom tunga
regnmoln. Efter prisutdelningen och diverse
aktiviteter samlades vi under två uppspända
presenningar. Där vidtog laäftor med medhavdå drycker. Stlimningen blev hög, i hög
grad bidrog gngbokens skapare Paulo Gandra (gast på en Vega) med gitarr och Bosse
Göransson med sopransax till den. Regnet
smattrade mot. presenningen och under flammade marschaller och fotogenlyktor vars
milda ljus reflekterades mot mossiga berghällar och tallstammar. Gamla vänner möttes
och nya vånskapsband knöts mellan vegaoch Viggenfolket. Det hann bli långt över
midnatt innan vi retirerade till våra båtar.
Tack kappseglingskommitten för denna
återigen så lyckade trliff.
Sdger Nils o Erika

i

5659

Kräftköret - resultat
1
2 Yega
3
4
s
6
7
8 Vega 883
9 Vigg 158

En

Vagga

Vega 3055 Per Wasberg
7 lårs t€mby
Vigg 1103 Harald Axelsson
Yega 496 Kalle Carlsson
Vigg 319 Jarl Munkestam
Vigg 306 Svante Axelsson
VegaZZN Ulf Månsson

och Prisvärd vagga

3.150:-

Dä(kstållningSpe(ial
Hå

3.430:ler presenninqen 1.ån skrolet Fåe
o(h ålteroulorl mel .nstod€n

tet for

)=r

monteras trll mantåqslotierna

\,

I

Dan Wikström

Veikko Kekki

10 Comfort
11

Veg

Bosse Göransson
2299 Nikolai Suursööt

Detta ger följande stiiUning i Viggenserien före den avslutande låvlingen

stäl
ca 60 kg

Libertus Race:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

306 Svante Axelsson
158 Veikko Kekki

33p

1103 Harald Axelsson

29p

319 Jatl Munkestam
640 Mats Hellström
988 Anders Hermansson
1352 Christer Nielsen
53 Ingemar Lindgren
306 [-ars Lllne
10 1124 Staffan Söderhäll
11 511 Ulf Ridderstråle

Zop
18p

Dä(kställning

l6p

relingtisten

37p

Lån9d:

250 cm, kan

Bredd:
Hojd:

300 cm, kan

ko.tå, eller forlånqat
100trll

180

j!ne.as rntor5målarebålar

(m

vdqqdn besrå. dv rvå lvå'ballår ,orteooå med l€lesloPislä srottor"
sråonrnoen sler med \tda åv sGlror vdqqans ånqd beltäms av tva
'ånörqåånoe ltål.or Bårt;.ovel ! ldr mol ledade. 9.mn'llåddå s od_
p'drror, viliå å. fo.bundlä ned 5toi lornd med en 5l tuv på vrl! en 'rn n

1.550:1.560:-

F,n€s i för och akterp!lprt Teieekopis_
ka m€llannod som normalt nöder rnol

stålln,nq åv rtortornas hoid lan+e
De hor_-och tarl'bård p';llot1å lån iatdt vat son hel5l På lvåtbållen
o(h l.å1 !tål'år in i valiri v,nkel Detrå ,lnebdr dtt vä99an ldn dnp"$d!
til I båra r av hdqn varierånde form och norl€k

Extra tillbehör

l5n

Om Jppstallnrnq skall r.e i lor 1årdd i.
vrndar ertra utsatt laqe, på r€l.lrvt .- "
mlut r unoeitae å;.i, JÄ 6:iirs oepta. 'i.F..
cemenl, form eller di!pqående tanqerar maxvardena for våra r€kommen
dationer, kan vaqqan lörstarkar a!tevan genom en er1,a m,rtsteqe på vil
I en pal n nq5v r Let 5läll vLla

1{
14p
11p
1op

Kappsegtingskommt{y

a-ställning

2.025:-

a bockarna når

på marken. Telelkop s.
ka mellånstöd som normall rtöder mot

relingslirten.

Tillverkas och säljes av

l0

lätt

tor Oat"l. upp till ca 2,5 ton.

Flanhammarsvägen I
Box 11080 161 11 Bromma
Tel. 08/80 29 80

Presenninq
från'1.700:Av polyesterdrneråd ola.qåo PvC,500 q/m/ 5ldooer
daojtr-!
'oenom
o(h ar da.lor urmå', t ar( tobbd urder . åiq.,vddrido Levereras me'o'or

rrrrr
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Tampar

I

I
I
I
I

Stockholm Radio
Studiebesök tisdag22ll0 kl 1900
Stockholm Radio har ansvar [ör bla
sjöräddning och kustradiotrafiken i hela

I
I

I

Östersjön (VFIF- trafiken).
Vi får en genomgång av deras verksamhet
och får titta i deras lokaler.
Platsen är Sjöviksbacken 24-26. Kartan I
telefonkatalogen sid 33 ruta D 7.

(
I
I
I

I
'

t

(

I

Denna sommar blev det trots allt av: jag
tog mig samman och drog ned samtliga
fall plus några andra tarnpar till sittbrun'
nen. Sammanlagt åtta genomföringar,
varav sex hittills utnlttjas. Det giiller
spinnaker-, fock- och storfall, lift, nedhal
samt kick. Om jag iavesterar i snabbrev iir

Amars
"ilte helt fel". Vi får se
"r
vad det blir. Jag kan utlova ett Tekniskt
Tips så småningom, men först några
äl revlina given som sjunde tamp.
viiJ Cunningham

.

o"t

precis

av.

blev dyrare åin jag trodde. Ganska
kr har gått åt till winchar, fali

21000

avlastare, bry{block och fästelement.
(Vädans mycket rostfri skruv!).

I
{, I
I

r rr-rrrr

sittbrunnen

reflektioner vid sidan

I
l ---rr

till

sKÄRCÅRDSSTIFTTTSTN

2. Det tog liiqre tid iin beriitnat. Mycket
mätande, och många besök i tillbehörsaf-

fiiren för att leta liimpligaste grejorna
iman borren sattes i plasten. Och skruv
kuude man ju aldrig köpa inr:an nan

Viggeneskader

visste hur tjockt godset var som den skulle
nå igenom. (Jag litar inte på plåtskuv och

l99l

motsvarande, utan har överallt genomgå-

Klubben har i år genomfört två eskadrar
med vardera 9 deltagande båtar. Av dessa

Gotlandseskadern genomfördes i mycket
sol och värme samt med i huvudsak

har en båt

behagliga vindar under tiden 7 - 25 juli.
Dc korlå etappema gjorde alL vi fick go(
rillftillcn till kulturella och rndrn utflykter.
Besöken på Fårö, Smöjcn, Östergarns

i

varje eskader varit från

Vegaklubben.

Lilla skärgårdseskadern genomfördcs
veckan efter midsommar i ganska kyligt
väder men med solsken då och då. Bl a kan
nämnas ett teyligt besök på nationalparken
Ängsö. Det mest minnesviirda var nog ändå

holme, fiskclägret vid Heiligholmcn, Stora
Karlsö, Vattcnlandet Kneipbyn och

avslutningen under ovädret. Vi genomförde

höjdpunkter.

cn eskaderfest under prcsseningar

Det var oftåst badbart men vid Smöjcn
uppmättes 8 grader i havet så dåt badade vi
i sötvatten i det gamla kalkbrottet.

och

hade mycket trevligt.
4 Viggar, 1 Vega och 4 Storviggar deltog.

Den kalla våren medförde
vattentemperaturen inte var mer
grader i sklirgårdcn.

att

än l2

Jungfrun

i

i

Lickcrshamn

var nå(

1 Vigg, I Vega och 7 storviggar deltog.
I kommande nummer av tidningen kommer
eskaderrapportema att prcscntcras.

Lasse i 6360

l2

ende skuv med bricka och mutter).
Tillika gick den finaste sommarveckan åt,
andra veckan efter midsommar.

. j. Det jobbigaste var att borra hålen

(

-enom sargeo under spray-hooden, fila
upp dem och plasta fast aluminiumrör.

Dubbelt mantåg

för

i

vagen

vinschhandtag

Jag har dubbelt mantåg på min Vigg. Det
uadre, som utgörs av en flätad lina, hindrar viaschhandtaget från att kunna dras
hela varvet runt. Ibland iir detta lite irrite-

rande, i synnerhet niir man sdar ensan
i hårt väder, och skall hålla rodret i schack
samtidigt som man skotar hem.

tyck
nötning på
,incharna. Man får se upp niir man vill
1\
släcka. Ormboet som uppstfu nere i ruffen

Efter tio år har jag nu plötsligt funnit den
lika enkla som sjiilvklara lösningen: På

iir inte heller så trevligt, men någonstans
måste mar ju göra av tåtarna; i sittbrun-

liten karbinhakekok rakt under vinschen.

nen kan man inte ha dem.

När man så önskar är det bara att dra ned

4. De nya fallen kii:rns lite stela, och

vara ganska kiiosliga

för

sittbrunassargens utsida sätter man t ex en

iir dock utmiirkt, och förlåter

det undre maotåget (som kan töja sig
tillräckligt) och haka fast det i kroken.

det mesta av ovannämnda "biverkningar".

Sedan kan man vinscha obehindrat. Håpp!

5. Resultatet

Jag kan a.lltså rekommendera andra att
göra

sammanledes.
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Förmånlig lörsäkring;
Ring Bo Johansson, tsl 08 - 1 1 56 15

Klubbtröia röd sllsrvit 90 :"Sjung med Viggenklubben' 70:Tskniska Tips - komplon 100:Tskniska Tips - enstaka 5:KlubbvimpolT0:Handbok Karlskronaviggsn 50:-

8i*n1,r*Å.

Handbok Albinviggen 50i
Klubbnä130:Brodorat jackmärks 25:Viggonritningar p€r styck 25::

Klubbdskalsr SE€LA-UT 20:-

4ri'
Enklast år om Du sätt€r in b€lopp€t för
önskade varor på klubbons postgiro 40
73 05.2 och angsr namn, adress och
bätnumrnsr safiit vilka varor Du vill ha.
FraK och porto ingår i prisel.
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Strykmårken
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Klassr€gbr 8:-

Obs!
Ritningar beställs direkt
från Tekniska Kommittön,

se sid. 2
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tnåäh:sYns:l
Det händer väl inte dig?

i Upsala Nya Tidning under sensommaren, har
tagits med av två skä|. Dels det uppenbara, att metanol faktiskt kan vara
arligt, men också för att artikelns utlormning nästan ger sken av att etanol
(T-Röd) inte skulle vara det. Lika stor lörsiktighet ska naturligtvis iakttas vid
Ovanstående khpp, håmtat

hanteringen av dennal

Redaktionsbåten är försedd med spritkök och vi har så hår långt bara goda
erfarenheter av metanol, det enda problemet har varit att den inte saluförs
överallt. Vi har sett att nya brånslebehållare finns att köpa, men hur vet man
när det är dags? Kanske Tekniska Kommitt6n kan beråtta lite om båtkök och
deras skötsel i något kommande nummer och dä naturligtvis inte bara de
RED
som eldas med sprit.
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VIGGENKLUBBEN
C/o Bresky
Reimersholmsoatan 23
117 40 STOCKHOLM
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Vit, komplstt utruslad lör långsegling
med många nya segel. AP, VHF,
vindinstrurnonl,sjålvslående fock, TWA,
sötvattenkylning, bornlält m.m.
Påkostad inrodningoch allt i toppskick.
En ägare. Pris beroende på utrustning

185.000-220.00r
Hans Björkman, rnodlnr 5245
Tel. bost. 0750-'1'15 70,
aö 08-752 57 19

Sltbrunnskapell
som nytl , sälj€s billigt
Tol. 013-12 09 58 ellsr
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89 07, Lasse

1078
1368
7004

Erik Mel6n, Spånga

Ander

Läth, Sundsvall

P€r Lyng, Värmdö
Kristar Koppel, Stockholm
Thomas Dagsberg, Lidingö
Dan Högvalls, Hisings Backa
Petsr Ekström, Västarås
Anders Larberg, Kristinehamn
Ulf Månsson, Stockholm
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Msdlemmar annonserar gratis under
rubrikerna på denna sida.

266
326
801
865
959

Hjärtligt välkomna , I
till Viggenklubben!\ t
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