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Adress c/o Kekki, Valstaväg€n 68, 195 53 Märsta

MEDLEMSAVGIFT FÖR 1992 11Ol Viggenktubbens postgirokonto: 40 73 O5-2
STYBELSE
Ordlörande Lars Berg, Mölndalsback6n 37, 12430 Bandhagen
Vice ordf : Birgit Åslund, Tumultgränd 63, 162 47 Vällingby
Kassör: Freddy G€uken, Dukvägen 53, 161 50 Bromma
S€kr€terare: Veikko Kekki, Valstaväg€n 68, 195 53 Märsta
Mat€rielförvaltaro: Kari Porvari, Brovallsvägen 88, 184 92 Äk€rsberga
Klubbmåstare: Mats Sylvdn, Si Eriksgatan 57, 112 34 Stockholm
Ledamot: Jan-Olof Björk, Utgärdsvågen 3, 191 44 Sollonuna

08-749 37 29
08-89 85 88
08-26 48 52
08-59 11 9474
08-732 94 55
08-653 30 91

FöRSÄKRtNGSoMBUD

08-611 56 1s

Bo

Johansson

08-9297 32

KONTAKTPERSONER
Regionerna: Birgit Äslund

FRAII BRYCCAII

Försäkringsf rågor: Mats Sylv6n

KLASSNÄMND
Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Bo Göransson, lngemar Holmström, Staffan Södarhäll,
Gunnar Tidner, Svanle Axelsson

Viggendagen är klubbens viktigaste
arrangemang under året. Det år då
medlemmarna skall välja en styrelse och
bestämma vad den skall göra kommande
&. Det,t vikrigt att klubben gör sådant
som många medlemmar tycker är
värdefullt så att de får valuta för

KAPPSEGLINGSKoMMITTE
Sammankallande: Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Veijo Lilja, Jan-Olol Björk, Harald Akselsson, Svante Axelsson
TEKNtSK KoMMtrrE
Sammankallande:
lngemar Lindgr€n, Molor & Elteknik,
Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, Förtöjning & Pallning
Harald Akselsson, Segel& Rigg
Magnus Guslafsson, lnredning
Lars Sennerholm, Elektronik, Ritningar & Tekniska Tips

medlemsavgiften. Har Du något Du tycker
klubben skall göra så vore vi glada om Du
08-758 31 99

08-85 15 33
08-590 802 98
08-628 46 65
08-649 47 0l

VALBEREDNING
Sammankallande: Statfan Söderhäll, Norrtullsg. 20, 113 45 Stockholm 08-33 32 92
Jeannine Rehnberg, Per-Arne Abraharnsson,

ti$$enBladet

f

Alf Benglsson (Ansv. utgivars) Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
Harald Akselsson, Hassolgatan 1 1 5, 3 tr, 194 37 Uppl. Våsby
2

Rsdaklion:
018-s5 04 98
08-590 802 98

mförde
('mötet

del. Antingen personligen vid
eller på enklaste säu till någon i

styrelsen.

Vi

behöver också nya funktionärer i
styrelsen, i kommitteer och inrc minst i

(

ningsredaktionen. Det iir mycket trevliga

jobb för den som iir intresserad och Din
insats behövs. Ring gärna mig eller
valberedningen.
Observera ait det Zir fullt OK att bara vara
med på &smötet på Viggendagen.
Med Viggenhälsningar

Insse

Nisse Tidners Vänner
Familjen Tidner har iuättat en minnesfond
som syftar till sjösiikerhetsarbcte. Genom
att sättå in pengar på bankgiro 5807-3289
"Nisse Tidners Vänner" kan Du hedra
Nisse och bidra till en god sak.

ktsse Berg

Boken "Tyå år i Atlanten En syskonseglats" av Nisse
och Stina Tidner.
Innan Nisse gick bort hann han och Stina
slutföra en bok om sin segling i Atlanten.
Delar av innehållet har varit publicerat i

Viggenbladet, men den innehåller även
flera nya avsnitt främst om erfarenheter. Bl
a om båten, segel, vanliga besvit och tjej
ombord.
Boken kan bestzillas genom att sättå in 150
kronor på postgiro 49 31 93 - 7, Gunnar
Tidner.
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TE
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vIGGENKLUBBENS ORDINARIE ÅNSTUÖTB ENLIGT STADGARNA
crNorrröns uNDER VIGGENDAGEN DEN 14 NovEMsBn pÅ
RESTAURANT MEMORY.
rNcEN srADcEÄNonrNc lvsps rönpslÅs. oprv UNDER 1992
cÄLLANDE DISpENSEN rnÅN rlassnnclERNA KOMMER ATT

nönnslÅs cÄlr-A ÄlTN
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PUNKTER ENLIGT STADGARNA AvsES soM PUNKT
AVHANDLAS EVENTUELLA EJ FönaNtrÄr-ol rnÅcon.

MIDDAG
21OO PRISUTDELNING OCH KAFFE
1930
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VAR MED OCH PÅVPNXE
KLUBBENS VERKSAMHET
Du behöver inte vara med på middagen utan kan komma enbart

SAMLING

Än r,msolr n'önna ÅnET RESTAURANT MEMoRy

T-BANA FRIDHEMSPLAN TJPPGÅNG FLEMMINCCATAN

!

video spelådes in under

till årsmötet.

klubbens
skärgårdseskader
med

efterl

Påminnelse:
Har Du seglat tångt i år?
Per Brohälls Hederspris
Detta hederspris delas ut för

!
första gången i

år. Reglerna iir att den Vigg som seglas
längst under året, företrädesvis mcd
familjebesättning, får inneha priset under
ett år.

Anmäl snarast till mig eller Jan-Olof Björk
hur långt Du har seglat. Du bör ha seglat
mer än 500 M under fuet.

ktsse Rerg 08 - 749 37 29
4

Vi betalar

{

1993.
Styrelsen överväger diirför möjligheten att

s*illa ur. en Vigg på bårmässan i Älvsjö i
slutet av februari. Båten skall vara till
försäljning antingen direkt eller via lotteri(
Detta förutsätter att vi kan komma överens
med arangören och att vi kan disponera en
Vigg för ändarnålet.
Båten skall vara representabel och
hand en

i

150

kronor per person och får
Viggensherry, förrätt, varrnrätt, kaffe och kaka.

Båtmässan!
Klubben fyller 20 år och Vi8een cirka

l2 Viggar

(

Anmäl Dig tiil Mats Sylv6n
Telefon: 08 - 653 30 91
Adress: St Eriksgatan 57

ll2

34 Stockholm

första

K-Vigg.

Intresserad? Kontakta då Freddy Geuken,
vår kassör.

Sista anmälningsdag är 8 november

!
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LACKER DIN
BAT I AKTERN?
Många Viggenägare känner säkert en stor mutter. Mitt rör visade sig vatill problem med läckage i aktern.
ra helt av vid bordgenom liiringens öri
Tekniska Kommittdn har tangerat re del! Resten hölls nödtorftigt kvai
problemet men kanske inte funnit pu- av pålagda tätningsmassor och hjärtdelns kärnal
stocken. Kvar i båten satt nu alltså
Kort sagt sipprar det upp vatten vid bordgenomfiiringen, ett kort måssing
rodergenornftiringen när båten belas- rör och en bussning. De två sista de:
tas i aktern. Detta kan möjligen repa- larna sågades ut m]ed ett bågfrlsbla(
reras inifrån eller utifrån. Vi har för utifrån och alla detaljerna utom den
sökt från bägge håIl men med dåligt stora brickan visas på fotografiet.
resultat.Våren 1992 var det därftir påkallat med en radikal åtgärd.Vi (sonen Fredrik och undertecknad) började med att gräva en grop under rodret,
lossade rorkult och fäste ftir denna.

Bulten genom hjärtstocken visade sig
besvärlig att driva ut och vi fick sena

re skaffa en ersättning för den S-

formade bulten. Skruvarna vid nedre
beslaget var lätta att lossa (år de utsatta för samma fei som nedan?) och
sedan var det bara att sänka ner rod
ret.
Överraskning 1: Rodret var påfallan

de tungt och avgav ett hemtrevligt.
kluckande ljud. Som tidigare beskrivits i ViggenBladet borrade vi upp ett
antal hål i rodret tilis vi funnit vattenfickorna. Minst två hål behövdes i
det aktuella området så att ingående
luft och utgående vatten kunde få varsin kanal. Hålen tätades och också
området där vattnet kom in, vid hjårtstockens övre gen6mft)ring.

Hilr

syns den gamla rod.ergenomföringen med fasttirgad mutter. Den nedre ytan på det långa röret iir brottytan.
De små, mychet porösa miissingbitarna från röret har sågats ut ur bordge-

>>

Gävle
Jan Westerberg

Töregatan 5,802 38 Gåvla
026 - 19 57 57

Hanöbukten
Leil Johansson
Skånegatan l4,295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
I

' Jet är nu klart

vad som har hänt

Mässingen var vackert rödskimrande
och zinken hade lämnat legeringen.

Kombinationen av rostfri hjärtstock,
mässingrör och västkustens salta vatten har varit Itirödande! Till slut blev
materialet så poröst att röret började
läcka/gick av. Vi fick tillverkat ett
nytt rör och n! bussning av den lokala
expertisen (Oscarsons Mekaniska
Verkstad, Helleviksstrand, Orust) och
med passande tåtningsmassa i gängorna har vi nu haft en helt torr sommar!
Överraskning 3: Två punkter definie
ras som en rät linje. Men de tre punkterna, nedre roderbeslaget, bordge.rmft)ringens, och rodrets genomfti1' , rng
i sittbrunnen definierade nu inte
en rät linje! Vid uppmåtning visade
sig hålet i sittbrunnen att sitta någon
cm från båtens mittlinje! Tydligen har

(,

Överraskning 2: Rodergenomftiringen
består av ett ca 20 - 30 cm långt rnåssingrör, som år gängat fast i en inplas- nomföringen och sedan nöstan fallit
tad bordgenornftiring. Runt röret på sönder! Kopparbussningen itr itusåinsidan ligger en kraftig bricka an gad. Brickan som ligger an mot båten
mot skrovet och den hålls på plats av från insid.an iir inte med på bilden.
6

REGIONALT

.nan vid tillrerkningen börjat ned.
ran och rili sist borrar haiet i sittbänken. ltu fick vi plasta igen hålet

och borra ett n]'tt närmare centrallinjen. Men på det hela taget hade vi stora svårigheter att fa rodret pä piats.
Det gick till slut och vi r ick däfinierat
en ny råt linje. Frågan är nu bara om
det är skäddan som styvar upp rodret
eller rodret som styvar upp skäddan?
Ander ThöLön, Vigg 461

PeterWinberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olol Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Siljan
Boris Henrikssen
N. Kilalorsvägen 26,821 00 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27,582 66 Linköpin9
013 - 15 t3 31

Vänern
KiellNyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 14310

Västkusten
Gustal Ololsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

Öresund
Erik Palsund
Ätggatan 24B, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73

Vänern

SÄ BLEV JAG VIGGENSEGLAR.;
Jag heter Bo Eklund och seglar sedan
tre år Viggen nr 1232.
En del av er känner kanske igen min
Viggen från en annons lbr Gransegel
som har funnits i en del båttidningar.

Jag bor

i

Kristin'ehamn

i

Vårmland
nord om Vänern, är 32 år och kommunalarbetare vid gatukontoret. Kristi
nehamn har sedan 1änge haft en fin
seglingskultur. Många duktiga seglare har fostrats här, Olle Johansson
och Fredrik Lööf är ett par namn som
klingar bekant fijr de flesta seglingsintresserade.
Genom mitt bidrag till VB tänkte jag
belysa en del positivt och negativt om
vår lilla Viggen och kanske också ge
några tips l?ir snabbare och bättre segling.
Själv började jag segla Optimist när
jag var sex år. Sedan {iiljde några år
när farnilj, hund, husvagn och jollar
kuskade liket runt. Efter ett kort skif,
te till OKjolle avtog seglingsintresset
och lades i malpåse under flera år.
L_vckligtvis väcktes det till liv igen vid
elt motvilligt inhopp som gast på min
brors Comfortina 32 i ett Vänerrace.
Efter det inhoppet började jag titta efter ett billigt men vettigt alternativ,
som skulle passa en barnfamilj med
måttligt sjöintresse. Av en slump fann
jag en röd, risig Hydra på en uppstiillningsplats. Priset var rätt så köpet
blev av. Efter ett par veckors hårt arbete såg hon riktigt hyfsad ut och
strax efter midsommar 1989 gick hon
i sjön. Det visade sig vara en trevlig
och r'älseglande liten båt och familjen
hade m1'cket nöje av henne under res8

ten av sommaren. På hösten ställde
jag och min far upp i Vänerns störstq
segling. Torsö runt utanfor Marjestad
Tävlingen gick hyfsat och gav oss blodad tand. Det var där jag på allvar
upptäckte vilken liten fantastisk båt
Viggen är, relativt snabb, ett tilltalande LYS-tal, stor sittbrunn, välpla(
nerad inne, vacker och dessutom billig i inköp,
Senare på hösten såldes Hydran och
en Viggen håmtades hem från Hammarö utanfijr Karlstad. Tär'lingsintresset var väckt och det var nu det
började bli intressant. För att ha
framgång på banorna kråvs mycket
av båt, manskap och utrustning. DärIiir hade jag från biirjan beslutat att
utrusta båten med grejor av högsta
rnöjliga kvalitet.
Nya segel var eit måste. Det var fortfarande tidig vinter, så jag kunde ta
god tid på mig vid mitt val. \Ied hjälp
ar båttidningar och goda råd skrevjag
en lista på \älrenommerade segelma,
kare. Sedan var det bara att börjl
ringa runt. Tyvärr verkade de flesta
tro att det var ett skämt, når man ville beställa värstingsegel till en gammal Viggen. Till slut fick jag dock både liirståelse och fint bemötande a(
Mats Johansson på Gransegel i Stockholm. Tävlingssegel beställdes.

Yilka åtgårder kråvdes då på själva
båten? U ndervattenskroppen är
mycket viktig. En ny VDO-logg monterades med givaren ca 30 cm ftir om

kölen, den gamla givaren togs bort
och hålet plastades och spacklades.
Kölen renslipades och spacklades lik-

Jr
)

som alla genomft)ringar. Efter 60 - 70 svinner och detta gäller både i hård
arbetstimmar var bottnen slät och och lätt vind. Viggen och Vega sägs
sammetslen utanpå lagren av WC Tar vara bäst i undanvind. Rätt seglad och
och WC 17.
i måttljg vind tycker jag att kryss är
Viggens
bästa bog. Höjdtagningsliirl{astbalken fiirstärktes, likaså skämten till stringers och underdimensio- mågan går att diskutera. I lätt vind
nerade bull i skott byttes. Samtliga tar vi samma höjd som andra båtar
':ultar i hela båten satt lösa och fick upp till ca 27 fot, sedan avrar höjdtagefterdragas. Det knakar dock fortfa- ningsfiirmågan i takt med ökande
rande ordentligt i inredningen vid lite vindst.'-rka. I friskare vind ligger vi ca

1(

10" under de flesta.

5

Flytande skotpunkter med fotblock
monterades, sarnt extra vinsch och arlastare. Viggens fart och höjdtagningsförmåga är m.v''cket beroende av
riktigt placerad skotpunkt och måste

J{an vinner inget med att försöka

ofta Lrimmas och jusLeras.

't

-

hård segling.

För att kunna trvista storen smidigt i
lätt vind monterades en ny skotskena
över tofterna i sittbrunnen. Efter lättnader i klassreglerna har även akterstagssLräckare monierats.Viggen går
som bäst om man lutar henne ca 10'i
lä i ]ätt vind, dock aldrig mer än ca 25.
i hård vind. Besättningen skall burka
.lovart så nåra båtens bredaste punkt
som möjligt Vid för kraftig lutning
slackas storen omedelbart. det ger en
fartökning på ca 0,3 - 0,5 knop. Storen
btjr revas tidigt. Själv har jag en rev;ång på storen men ftjredrar att rulla
in den på bommen. Jag använder dock
det åktre hålet att sträcka liket med.
Det fungerar bra på ett nytt, plant segel, kanske sämre på ett gammalt.
Genuan är alltid, oavsett skotpunkten, skotad så alt den står ca en decimeter från spridaren. N{in genua fungerar båst när den är sträckt precis så
att rynkorna från litshakarna ltir-

tvinga Viggen hårt med sträckta segel
genom besr'årlig sjö. Det bästa är att
skota normalt och segia lågre men
snabbare. Viggen är mycket känslig
mot stoppsjöar och studsar emot där
de flesta skär igenom. Sök våglä där
det är möjligt.
Jag har strävat efter att hålla ihop
samma besättning hela tiden och det
har i stort sett gått bra. lIånga tidsödande misstag kan undvikas med en
väl samtrimmad besättning som kan
sina respektive uppgifter ombord. Vi
brukar normalt vara tre man ombord
när vi tävlar, med beståmda uppgifLer för var och en. Rorsmans koncen
tration måste hela tiden var riktad på
tell-tales och rvindex och får aldrig
störas av annat. Ifidskeppsgasten ansvarar frr trim, taktik och slag. Fördäcksgasten {iirbereder och sätter segel. Gastarna måste hela tiden vara
observanta på på vindskiftningar.
Alla beslut måste ofrast fattas snabbt,
men vi brukar, i mån av tid, göra det i
samliirstånd.
Viggen får aldrig lastas hårt akteröver. Dårliir bar jag valt att inte dra

I
fall till sittbrunnen, men till nästa säsong skall upp- och nedhal till spinnakerbommen monteras fttr att avlasta
{tirdäcksgasten, som ofta har mycket
stessade situationer.

Första säsongen

i

Viggen uteblev

framgångarna sånär som på en klassseger. Säsongen därpå lossnade det efter ett par seglingar och vi fick vår
Iiirsta totalseger i Vänerns längsta
segling. Väner Race. Tävlingen är
uppdelad i tre olika banlängder beroende på LYS. Vi seglade den korta banan, som är ca 110 M och i år lyckades
vi ta vår andra inteckning i pokalen.
Vi har åven vunnit ytterligåre två totalsegrar, tre LYS-klassegrar samt en
klasseger i Lidingö Runt 1992. Till Lidingö transporterade vi båten på lastbil. Tyvärr blev det en riktig hårdvindsseglig med byar ända upp till 16
m/s med massor av masthaverier och
trasiga segel som ftj].id. Siälva klarade
vi oss undan med en avbruten spinna
kerbom.
Ett tack ftir trevligt sällskap vill jag
framlitra till Svante Axelsson och be
sättning på Lo Vie, sorn vi gästade till
sent på kvällen.
Nu kan man fråga sig varför man med
ett sådanl renodlat tävligsintresse inte skaffar något mer attraktivt, t ex
en Maxi 77 eller Express? Svaret
handlar om ekonomi. En Viggen kan

t..rr

e
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Viooen

siöRsEGEr
SOBSTAD -..
(uooa ex)

4.800:Roslagsvägen 101, 104 05 Srockhotm
Tel.08-16 62 76, tax 08-16 61 49

l0

man få {iir 35.000 kr. För en Maxi ??
får man betala dubbla beloppet och ftir
en Express nästan det tredubbla och
ändå får man inte så mycket mer båt
Itir pengarna. Jag är säker på att det
är lika roligt att ta en totålseger i en
Viggen som det är att göra det i en 44fotare ftir 700.000!

Den här sommaren låg vi ute tre
veckor, den fiirra två veikor. Utrym(
met i båten har mer än väl räckt till.
På kvällarna sätter vi upp bomtältet,
tändel ljus och myser i sittbrunnen.
Barnen pysslar med sitt i den rymliga
ftrpiken. Viggen lär stanna i vår äBc1
ännu en bra tid.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla
andra Viggenägare runt Vänern:
Ni är många, samla ihop några kompisar eller familjen och STÄLL UPP!
Ni går miste. om så mycLet nöje annars.
Bo EhLund
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Bifogar resultatlista från Dalbo Race.
som seglas utanliir Åmål i Dalsland
med en banlängd på ca 30 M. Som s1-nes återfinns Viggen i en mycket treviig position, i ett stort och mycket eminent sällskap, där man bland andra
hitlar arets toklsegrare i Tjcirn Runt,
(
på l3:e plats. D.S.

, NASIA NUMMER (
RAPPORTERAR
PETER WINBERG
OM
KALMARREG'ONENS
Y'GGENSOMMAR
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Våra segel har som standard följande urtunniry: Sto6egel lattor, .eplik, cunninghdhä, siffror och seqel*ick.
Fösegel teU tales, pistolhah elle. profiltäpe och segel!åck. spinlakeB segels:rck. &laDtitid och villkor:Tre år /SSRF

Vtua segel har sm standard följande uttustning: Storsesel - låttor, replik, cunninshehå, siffror och seqelsiick.
Försegel teu'tales, pistolhakar eller !rcfiltåpe och seselsåck. Slirnake6 segels.iick. Garanritid och viUkor: Tre å! /SSRF
Errrau kuslriro: Noterå Din a öBkemål ull hödet l
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sAso/vcE/v 1992
När man ser tillbaka på årets säsong
och resultåtlistan (se särskild tabell) år
det några saker som är särskilt notabla.

Efter det att vi under några år haft
svårigheter ått få tillräckliga startfält i
Stockholm kördes KM i år i Kalmar( ;ionens regi. Resultatet blev mycket
brå ur tävlingssynpunkt, med bra arrangemang. Se särskild artikel. T1rärr blev
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gare att vara med än ått vinna.
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Våra egna arrangemang fortsätter att
locka fler deltagare än de som arrange,r"S mera professionellt vilket vi i kapp\ -lingskommittitr tycker är trevligt.

Till nästa säsong hoppas vi att årets
och fiolårets nykomlingar fortsåtter att
stålla upp i kappseglingarna så att vi får
1 'nnande seglingar med stora fält. Vi
\uppas också på förstärkning till kommitt6n så att arrangemangen också i
fortsättningen kan genomföras bra.
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Ä,r"tr t^b"lt visar också att man inte
behöver ha kappseglat Vigg i Viggenserien förut för att lyckas. Av de sex första
var fyra debutanter i serien.

20

15

'12

Viggenseglarna.

En annan sak som kan noteras är att
för att placera sig bta i seien är det vikti-

20

13

, Årets viggenserie har många delta(o-re, nästan dubbelt så många som ljolårets. Många av deltagarna är dessutom
också i likhet med 1991 debutånter. Det
finns alltså hopp om god återväxt bland
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Hör gärna av er med synpunkter och
id6er inför nästa säsong. Till dess, tack
[ör i år och väl mött nästa säsong.
Kapp s egli n gs korn mi t t ö n

Handbok K-Vigg/A-Vigg
50:Tekniska Tips kompl. . . .
150:Tekniska Tips enstaka . . .
5:Klassregler
8:Sångbok "Sjung med
Viggenklubben"
100:Klubbvimpel
70:.Klubbtröja röd/vit . . . . . .
90:Broderatjackmärke . . . . . 25:Klubbnål
30:"
Klubbdekal SE-GLA-UT"
20:o.
Strykmärke
Viggenritningar
st 25:-

'

Enklast är om du sätter in beloppet lör önskade varor på
VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 40 73 05-2
och anger namn, adress och båtnummer samt vilka varor du vill
ha. FrakVporto ingår i priset.
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstavägen 68
195 53 Märsta
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försöndelsen med nyo odressen
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KLOKA SEGEL
SI0RSEGEI mrd

25I långrr lattor.2 birdrrv.nårkning.

PRIS: 4500 tr
PRIS: 3E5o kr
GEXUA 17.2d birediatcut PRIS: rfE00 kr
lllXGEllUA 19.S4r]multiradlat. PRIS: 5600 tr
RU[[GEtlUA t znl b iradiatsturcn. UV-slydd.ru t tkomprnsator såmt lomplctt ru I lgrnuaanlfognirp
PLASTIX0 60E S
PRIS: losoo tr
STORSESELX PELI i hös kwlitrt mrdstarkt
blixtlås i framtant.
PRIS: ESo lr

tr.Yar..trl l-tahs.mm.
Hoc FocK t 2nf offcktiv.

&9 har ritat Vl6GEll-srgal i mcr än 2O ir.
Drt tstar ln!.nttng att ringa och dlskutrrr

l*u,,,^r^
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llti.
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llG SEGEI, Kl t oLattv'agcn 5, I 3 64.t Hanl ngr
0E-7451 220, fa:c O8-7 151232-

I

V l: l)l.l:MSVr\l?ltNr\l)
Kcipes
Lättvindsgenua
19,5 m'z till Atbin-Viggen.
f eL 0486-212 43, Peter Winberg.

MANUSSTOPP!!!
ViggenBlädet N 11 -12
17 november
ViggenBladet nr 1 -2
12 januari
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