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

MEDLEMSAVGIFT

fön

tggg 130:- Viggenktubbens postgirokonto i 40Zg

STYRELSE
Ordlörande Lars Berg, Mölndalsbacken 37, '124 30 Bandhagen
Vice ordf : Birgit Äslu nd, Tumultgränd 63, 162 47 Vållingby
Kassör: Freddy Geuken, Dukvägen 53, 161 50 Bromma
Sskr€terare: Veikko K€kki, Valstavägen 68, 195 53 Märsta
Matsrielförvaltare: Kari Porvari, Brovallsvägen 88, 184 92 Åkersberga
Klubbmästare: Mats Sylv6n, Si Eriksgatan 57, 112 34 Stockholm
Ledamot: Jan-olof Björk, utgårdsvägen 3, 191 44 sollenuna

:
;
:

OS-2

08-749 37 29
08-89 85 88
08-26 48 52

08-59 119474
08-732 94 55
08-653 30 91
oa-92 97 32

(

Obs! Uppgifterna på denna sida om klubbensfunktionårer
korrigeras sedan den nya styrelsen konstituerat sig, vilket ej
skett vid pressläggningen. Om nya namn, se t. v. sid 3.

FRAX BRYCGA}I

KLASSNÄMND
Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
L6damöter: Bo Göransson, lngemar Holrnström, Staffan Söd€rhåll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson

Ärsmötet genomfördes mecl cirka 40
närvarande Kalmarregionen var med
ombud, klassmästare och seglare glädjande
vål representerade.
Gunnar Tidner, vår hedersmedlem, som var

KAPPSEGLINGSKOMMITTE
Sammankallande: Jan-olof Björk, adress & 1€l nr, s€ ovan
Ledamöter: Veijo Lilja, Jan-Olof Björk, Harald Akselsson, Svante Axelsson

med och bildade klubben valdes in i
styrelsen f
att l/4 tillträda som
ordförande. Gunnars goda kunskaper om
såväl segling som klubbverksamhet är
( :efutla för klubben och borgar för en

TEKNISK KoMMtrrE
Sammankalland€:
lng6mar Lindgr€n, Motor & Elteknik,
Klövjevågen 13, 183 38 Täby
cöran Lilja, Skrov, Förtöjning & Pallning
Harald Akselsson, Segel & Rigg
Magnus Gustaf sson, lnrodning
Lars Sennerholm, Elektronik, Ritningar & Tekniska Tips

08-758 31 99
08-85 15 33
08-590 802 98
08-628 46 65
08-649 47 01

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

It$$enBladet

?

All Bongtsson (Ansv. uigivars) Hällbygatan 18' 752 28 UPpsala
Harald Akselsson, Hassslgatan 1 1 5, 3 lr, 194 37 UpPI Väsby
2

bra utveckling. Välkommen åter!

Beslut fattades också alt den dispens från

t

018-55 04 98
08-590 802 98

Vid årsmötet avgick följande

Mats Sylv6n,

Staffan Söderhäll, Jeannine Rehnberg
och Per-Arne Abrahamsson från valberedningen.

Vi tåckar

vi följande
hjärtligt välkommna som funktionärer i

styrelsen,

Lasse

dessa för goda insser i ktubben!

Som ersättåre för dessa hälsar

1. stä octsf

Med Viggenhälsningar

klubbmästare och

försäkringsansvarig från styrelsen,
Hårald Akselsson, Syante Axelssson och
Yeijo Lilja från kappseglingskommitt6n,

klubben:

undcrsöka möjlighctcrna au
Vigg
på bålmässan i Älvsjri
s*illa u[ en
1993 då klubbcn fyller 20 år.
Mcdlemsavgiften höjdcs till 130 kr. Betala

ledamöter

från styrelsen och kommittder:

klassreglerna som medgavs l99Z även
sr'"ll sclla för 1993.

gäma så fort som möjligt.
Rodaktion:

Tack ochVälkomna!

Gunnar Tidner och Ulf Ridderstråle i
Janne Bäckman och Tomas Skoglund i
kappseglingskomm itten samt

den nya valberedningen med Birgit
Åslund, Janne Däckman och Harald
Aks€lsson.
Lasse

1992-11-14
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För andra året i ftiljd höll Viggenklubben sitt årsmöte på restaurang Memo_
( i Stockholm.

-/

Mötet inleddes med en tyst rninut till
minne av de under året bortgångna
rnedlemmarna Arne Bresky och Nils
Tidner.

u.e"'*

o9'urtl -

\ejt

*roa&oo

Handbok

,,.o$d

,nef

W""'
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150:Tekniska Tips kompl. ...
Tekniska Tips enstaka ....
5:-

Klassregler

8:-

Sångbok " Sjung med
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Klubbnål .
Klubbdekal'SE-GLA-UT"
Strykmärke
Viggenritningar
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Obs!
Ritningar beställs direkt
från Tekniska Kommittön,

se sid. 2

i budgetliirslaget fiir nästa år.
Beslut togs därefter att den nya årsavgiften blir 130 kronor.
giorts

Tllträdande ordftiranden Gunnar Tidner konfirmerade att det är riktigt att
frra Z0-årsjubileum 1993. Han var
själv med 1973 när klubben konstituerade
sig i nuvarande form.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse återf:.nns Efter avslutade ltirhandlingar bjöds
på ltiljande sidor, här nedan nämns Viggen-sherry och sedan serverades
bara kort några punkter där diskus- middagen i Memörys festsal. Rökt
sion liirekom. Hur valen av styrelse kött med pepparrotsgrädde som ftiroch funktionärer utliill framgår av rätt, därpå flåskfil6 med råstekt potaLasse Bergs notis på sidan 3.
tis och svarnpsås och därefter kaffe.
Under verksamhetsåret har klubben Under måltiden sjöngs valda delar ur
haft en del likviditetsproblem; till en klubbens sångrepertoar.
del ftir att kostnaderna ftir ViggenBla- Avslutningsvis örrättades prisutdeldet blivit högre än beräknat, men ning till alla dem som skaffat sig till.också på grund av den under året ge- räckligt många poäng i kappseglings( rnftirda värvningskampanjen som kommitt6ns protokoll från den gånginte fanns med i budgeten.
na säsongen.
Mötet diskuterade möjligheten att ge Till sist: Tack, till avgående klubbut tidningen i färre exemplar, men mästaren Mats Sylv6n, ffjr ett som
röster höjdes då ftir att i stället höja vanligt väl genomfört arrangemang.
( :dlemsavgiften något mer än som
Red.

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor På
VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 40 73 05-2
och anger namn, adress och bålnummer samt vilka varor du vill
ha. Frakvporto ingår i priset.

SE-GLA UT MED VIGGENKLUBBEN

Hede$medlemmar

Per Brohiill

lngemar Holmstrdm

Cunnar Tidner

Hirald A:son Moberg

Allnn Cardelius

VERKSAMHETSBERATTELSE

Srändiga

HrL'ls BjörkmaJ)

Erika Hurnrnerhielm

firedlemmaJ

Bo Hjerlstrand

Ingemar Lindgren

ORDFÖRANDF.N

StJr€lsen för ViqAenklubb€n får härmed åv8e följ:ude beraltelse !vse€ndc rerksamheren under
tiden 1991-r0.01--1992.09-30.

Även detta år hår vi försökt genomföra verksaflhe! rjhad mot nyblivna seglare och Viggenägare.
Censvare! har varit mycket bättre än förra året då såviil träffar,kappseglingar som eskadrarla har samlat

Stlr€lse

fler Viggenseglåre lin tidigare. Jag tror at! vi bör fonsäna på den vigen eftersom vi mfute ha många
aldva Viggenseglare i klubben för arr klubben skall kunna uvecklas påetl bra sätt.

Lars llerg

Birgit ÅsluDd

Klubben skall salsa på trliifar och anangemang son riktar sig !ill mindre erfama och som handlar rner
om gi.rndlåggande segling och vård av Viggen. De akrivirerer som vi kan konstalera iir populiira är
fråmst urccäffama i skifgården och demonsrrarionen av riggning och segelsåltning illlle i Srockholm.

Veikko Kekki

freddJ Ceuken

Mats

Krri

Sylvdn

porvari

Inom klubben finns en enorm samlad erfarenhe! av Viggensegling. Jag rror de! iir v:irdefullt aft försöka
spridadenna kunskap mellan medlemmama. Detla käverdock alt vj alla hjiilper lill och dela-r med oss

Jän-Olol Iljörk
Teknisk

Cöran Lilja

av vårakunskaper. Jag hoppas arr den nya stlrelsen fonsä$er aft kmfrfullr verka i de\sa ivseenden.
Under året har medlemsarraler ökar krafligt beroende på en rekryteringsinsi[s mol bltregistrets 650

Masnus Cuslalsson

rcgisEerade Viggenågare som ej :ir med i klubben. 108 av dessa:ir nu medlemmår.

Jan.Olor Iljörk

Viggendagen den 16 november 1991 avhölls på resrnLtianr Memoery i Srockholm. Crrka 50 medlemmar
hade mött upp. Avgående styrelsemedlemmama Ame Bresky och Chrisrina Johansson Friberg

veijo Lilj,

avtackades

konltritt6

VTGCENDAGEN
Kappseglings

I99I MED Å RSMOTESFÖRHAN

f&ell gotl arbete i Viggenklubben.

Medlemsavgiflen fastställdes

Regionombuder från Vtinem dehog.

oförärdrade 110 kr.

Lars Derg

Styrelsen uppdrogs at! urverka dispens frår kkLssreglema under 1992 avseende alterstagssräckare,
segelstorlekar irom maxmåt!, förslagsprofil och segelmateriel.

Ingemar Holmslröm

STYR ELS

ES A M MA NTR Ä DE N
Under verksafihetsfuet har sryrelsen hållit 9 prc(okollförda sammiurträden.
SB'relsearbetet har gårt mycket bra, trots en val(åns.

Staflan Sitderhiill
Cunnår Tidner
Yålberedding

tiI

DLI NGAR

MEDLEMMAR

Ståffan Sdderhiill
Jeannine Rehnb€rg
Per-Arn€ Abr!hamsson

(

Carl-OIot Carlsson
Lårs Ulne

Antalet betalande medlemmar var vid verk:L'nielsårcts slut 482 srycken, vilket inneblir en ökning med
89. Medlemmamamfule bli bättre på all rekryrerå kijpären nlf de säljer sin bår.
Matrikeln har distdbuerats till klubbens medlemmiir underjuni samt till nya medlemma_r i siunband med
inrriide i klubben.

Gunnar 'l idner

FKONOMI

BirSer Lrssmyr

Klubbens likviditet if anstrilngd på grund av flera icke förulsedda utgifter. Rekryleringsinsatsen mo!
bäEegisftrs Viggenågare har i sron gfutjåmr ihop och skall ses som en 1ångsikrig iveslering.
Medlemsavgifler och övriga inkomster har ej täckt urgiiiema. De fonderade 15000 kr har
uhytjats.Medlemsavgiften :ir 11okr och behöver höjiu.
I övri$ hilnvisas till resullar och bal.lnsr;il(ning nedM.

Klubbredåktörer

A1f l|€ngtsson

Regionombud

Custal Olohson

Iirik

ADsvar'A ul,{irxre

Pals!hd

tl!DObuklen

(;irlc

Kj€ll

Nylan
Uoris Henrikkssen

Jan-Olol Iljork

Sjljun

VIGGFNBLADET
Redåkör har varjt AlfBengrsson som på eft fönjlinsrfullt sätr produceraiS Viggenblad. Meöjåtpare vid
distributionen har varit Harald Akselsson och Annika BengEson . Tryckningen har ulföns av K-Tryck

AB.
Det hade varil bra om flera medlemmar stålh upp och skrivir

kommarde verksamletsår

aniklir nl m,

en bärnins förurses

lill

TEKNISKA KOMMITTEN

KLUBBMÖTEN OCH TRÄFFAR
REGION STOCKIIOLM

Kommitten har samm&1trätt 7 gånger. Ett nyll Tekniskt Tips (T1' nr 2:27 "Storskolskena och
kullagrad ledvagn) har urgivils. 3 sr äldre Tekniska Tips hltr reviderals eller kompletterals (TT nr 2:10
"Försdrlming av mastbalk", TTnr 2:13 "Manövrering av iall" samt TT nr 4:12 "Väfmare i Viggen").
I övrigt har kommitGn behandlat och i bladet skrivit om bl a licka,ide fönsler, roderskador vid

Under verka.rnhetsårct har 3 innelråffar och 4 ulelräfiar rnordnals. Dehagandet har varit gimska bra.
Den tradilionella midsornrnarträffen drog ca 15 deltaga.'rde bårar och var mycker rrevlig. Kräftlräffen
genomfördes tillsammars med Vegaklubben och drog hela 30 bårlt, vilker torde vam rekord.
En 1O-dagarseskader hargenomförts i Slockholms sk:irgård med l3 Viggar. En flra veckorseskader

backning samt rengöringsproblem.
Kommittdn har förvaltat klubbens ritningsarkiv. På8ående revidering av rilningsföneckning har:innu
ej avslulals. Kommindn har organiserdt etl kviillsmöte inom Slockholmsr'egionen a!seende

dll Bomlolm har också genomföns med 8 båtar(ingen Vigg).Denna eskader räffade

"böldpesf', plastarberen och hållfil^slher. Kommitt€n har pl förs13g av medlemmar diskuterat
möjlighelema av "ftodemisering" av Viggen för ökad snåbbhet och komfo(.
I övrigr har kommittdn genom telefonsmtal och brev bisdtr medlemma.rna med råd i diverse tekniska
frågor.

St'rclsen gratulerar Kalmarregionen för viil genomförda alcivjteter under året. Ur referalet kan liisas:
03-24 Upptaktsträff - 7 dehagare, 05-30 crillfes! - l0 dehagare, 06-12"-13 Blå Jungfrun Race
med 5 båtar = egen klass, 07-08-19 Eskader med 2 - 3 bårar rill Bomholm och Karlskrona, 08-08
kappsegling Mönsterås Bruk 2 bårar,08-14-16 Klassmllsterskapen för Vigg.r - 5 bårar,0E-22
Allander Race - 2 bårar, l0-23-25 Weekendkryssning rill Polen (ej i Viggen) och dehagande i
Viggendagen 1l-14.

KLASSNÄMNDEN

Kalmanegionens eskader med 3 Viggar på Bomholm.

REGION KALMAR

(

Klassnårnnden har beviljat en generell dispens för 1992 avseende a-kterstagsstrilckare,
segelmaleriel,förstagsprofil och fria segelstorlekar inom maxmåtlen. Denna har meddelals Svenska

Det synbara resuhalet av verksamheten i M:ilarregionen har i år liksom föregående år varit e0
Målaruäff med tillhörande kappsegling. Anralel deltagarc var årergenerande låg!, nren ambirionen
finns kvar ar fonsåffa verkarnheten !ro$ detta.

Seglarfdrbundel och publicerars i bl"del.
Klassnå,mnden har också beviljat en ljdsbegränsrd dispens för Vigg ?3 ombyggnad av roder och en

slorskotsskena över hela sittbrunnen. Ytterligare en Vigg hir fåll dispens för födli,rgd slonkotskena.
N:irnnden vill på förekommen anledning påminna medlemrnanra om alt båtama mlste uppfyUa baven
i klassbest:fnrnelsema för att få della i kappsegling med LYS'rål 0,96 (0,93 ulan spinnaker)l

(APPSEGLINGSKOMMITTf

REGION MÄLAREN

REGION SILJAN
Resuht av Viggenserien i Siljan:

Mas. 5.nda SiljJns Sullero Ia b. Nlckrt l{!lrrit\
håret Råce rcrullan H.rr
Lrianr .inrrn rpo,r',n

Kicki Glad
Bertil Forsströrn
Borh Henriks6tr

N

I likhe! med föregående år har kappseglingskommittin organiseral SlockholmsregionensVjggenserie
och de lräffar som hört samman med denna. Dessulon har den hållit i den lradilionella
riggningstriiffen som i & hölls vid Stadshusei i Stockholm.
Till glädje:ifirnena hör att viggenserien i år samlct hela l9 dehagare. Detta bådar golt för fnmtiden.
Serien har omfatlat sex räviingar varav lvå i egen regi. Ökningen ulgörs blde av nybörjare och vmliSa

Modin
Forsström
Björn Björkmån

1(?) |
Z
I

Oue
Hans

2
I
3

4
5

2
3
:t
I

t
2

t

_lotalt
. ..

2
I

4
5
6

Cenomgående har klubbens egna arrangemang lockut fler deltagaie iin de som segla(s i arna-n regi.
ÄreE definitiva höjdprulk var hiir Kriiftköret sorn Vegtklubben irru.igerade.
KM genomfördes i Mönsterås med Kalmarregionen som viinliga viirdff och 5 deltagrre. Detla gåv

Rapponer om vissa akiviteter har redovisats i Viggenbladet, i övrigr har aktiviretema
anpassa$ till medlemmamas imresse

goda erfarenherer.

Pers minne.
Detta va.ndringspris har vi gemensamt funnit att der bör tilldelas den som segla! längsr under
året med samma besälming (familjen). Ell moNvarande pris har skänk1s !'ll VegaHubben
och vi har funnit de! I?lrnpligr atl föreslå aft vi titl:impa-r samma regler.
Åre$ vinnare iir Sigurd Amell som seglar 950,4 M.

PER BROHÄLLS MINNESPRIS
Varganha Brohåll har skär l err vfidring\pris lrli

Fördelningen av vmdringspriser blev som följerl

Klockfi
Tennslopet

Kaj JohiDssen
AndersHermrnsson

Fjårmstasockeln Harald Akselsson
Vei-kkoKekki

Örnpokalen

Tomi$Skoglund
Debulantslopet JiMne Baickman
Kryssarpokalen Anders Hermiursson

Mälarfatet

Ranen och priset

lill

(

båsta familjebesiittning delas inte ut i tu då inga kaldidarer uppfyller kraven.

Vi fiffer de! mycker rillralande a$ kunna pådena sätt påninnas om vår nevliga båls

SAMARBETE N,IED VEGAKLTJBBEN
Under årel har vi hafl samarbete med VegaUubben i Stockholm och Kalnrar.
lnbjudan all delta i våra eskadrar hiu gåtl ut i Vegublildet som resuheradc tl en Vega dehots i

i

Bomholmseskadem. Vid käftträffen deltog hela

1,1

Vegor och vi vnr lolalt 30 båtar. Vi i slyrelsen

Veikko Kekki

ror

enlfullmall:

ait en del av vå.rr rktivileter med fördel kilr sanordniLs med VegJilubben och atl vi diijigenom får
bätlre deltagarantal på sådaia evenemii,llg.

Vi tmr an om dena görs med omdöme så kan vi behålla våJ proiil och enbllrt utnyttja fördeltma med
Vi $or inte på err silnrgående mellfi klubbnma.

an vara flera vid vissa aktivileter.

Kari Porvari

2
3

övRrcA REcToNER

seglare som stiillt upp igen.

L

REVISIONSBERÄTTELSE
FOR

VIGGENKLUBBEN
::9i:Y1f1f:
SrcLDER OCH ECETKÄPI'IÄL

21a,1o I 3s7,1ot
1142,eA tr2t9 4,!7 |
14\,30 I 224t,34t

Fo!d!iisår

1{so,0o

{

0,00

)

Y:l:li?:: lll-.::l::?i I ?:l::?ll

540,00 ( 2301,50)
Lev, skutd€t (2)
( 15000 0o)
r5000,00
dtspösrraön3fond
hsla.5åråd resulra! 9I1,03 ( 1277,041
l5?0,59 ( 4133.12)
ålees resultä!
12730,3e (1320?,5s)

r21ao,39 lta2a1,aa)

.l

(

Då ingen almärkning föreligger beträffand€ de till oss öve :imnade
redovisningshardlingama, klubbens bokföing eller inventering av
dess tillgångar får vi tilistyrka att deD av styrclsen ftamlagda balansdkningen per den 30 september 1992 fastställes samt ait styrelsen
beviljas ansva$frihet för den tid rcvisionen omfattar.

J

i::Ylr1lqg:i9
M6dIehsåvs. sr355,00 (442?s i 00)
valuförsåLjn. 725e,o0 ( 7s3 a, 00)
54 50,00 ( 2400,00)
134,96 | 72\,211
Rånla
0,00)
1100.00 {
Övlist

vlqEenbladet G)

Måtrikel
rråirar/nötån

(,1)

onköstnader (5)

41302,?o {31041
7 4

Undefteckrade som i egenskaP av ordinarie tevisorer gtanskat
Viggenklubbens r:ilenskaper och förvaltniDg för verksamhetsårcl 1 oktober 1991 - 30 seplember 1992 får härmed avgiva
följande rcv jsionsberättelse:

15)

00,00

Stockholm den 6 novembet 1992.
61eaa,e6 l.4e t4,21)

619aa,s6 ls49t4,21\

,.14-

/-_
Ilrs

Ulne

Irwenterae Lagelvåide

{tilL

fö!sålj!. pris)

l2t

'tekniskä komitten
Kappseg!inssprise!
Po!!o och 6vlist

'r!yckDins

Distriburion

10614

i

t0

stwrålsen för€slår a!! årets sdårsl(otL
soi aa."tter övelföres i ny !äkninq

speciålvå!@ins

FÖRSLAC TILL BUDGET
balånse!åd winsr

INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER
ÖvRIGT

<tö.khoLm 92 11-14

SUMMA

.\
)

(

450X120

54 000
10 000
64 000

UTCIFfER
VIGGENBLADET
MATRIKEL
TRÄFFAR
MÄSSAN
OMKOSTNADER

SUMMA

42 000
7 000
7 000

I

000

7 000
64 000

Smultronstället för
Viggenvanner
i Vänern

I populära Spiken på Kållandsö är det
ofta mycket svårt att få en gästplats.
Emellertid finns det flera lättillgägli-

ga alternativ alldeles i närheten, så
av den anledningen behöver du inte
avstå från att besöka varken Spiken
eller Låckö. Välj mellan västsidan av
lilla ön Mathalla, SSWs brygga vid
Mista udde, sydspetsen av Lilla Eken
(Lillekissnäsudd) eller östra sidan av
Stora Håholmen, dit du enklast kommer genom att gå längs den markerade vasskanten i sundet väster om Lil-

Bäckholmarna

REGIONALT
Gävle
Jan Westerberg
Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57

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

la Eken.

Kalmar

Ingen av dessa platser är på grund av
stort antal båtar, speciellt i juli, knappast vad man normalt kallar ftir smultronställen, men det kan åndå vara

PeterWinberg
Vårvägen 15, 385 03 söderåkra

Yärdefullt att gänna till dem.
Kjell NYLen

o4a6 - 212 43

Mälaren
Jan-Olot Biörk
Utgårdsvägen 3,191 44 Sollenluna

og-929732

Gaperlrult

Silian

Lilla

00278 - 161 65

Många anser att Värmlandsnäs lån-

viken kan du antingen ankra på svaj
otill- efter att ha kollat att inga vrakrester
gänglig. Det tycker jag är ofiirtjänt. ligger inom ditt svajområde, eller elLång. ja. men otillgänglig. inte sär- ler fortsätter du till bryggan långt inskilt. Här frnris gott om hamnmöjlig, ne i viken om styrbord. Här brukar
finnas plats {tir en Viggen (men fråga
heter.
En av de mest utnyttjade - och minst givetvis, om du ser någon ortsbo). t
charmiga-är Gaperhult, ftirr hem- Du måste ligga på sydsidan av bryg-\
mahamn fii-r många fraktskutor. Idag gan, på nordsidan ligger ett
vi'i"rak,
hör några fiskebåtar hemma här, men [s1 sil{s6 gör att du Ååste hå]la
ui lite
annars är det mest passerande nöjes- utanfiir biyggnocken, när du rundar
båtägare, som söker vila bakom den den. lu UOi ächsa natia väl utkik över
bastanta hamnpiren.
bottnen och gå sakta framåt den sista(
Men du behöver inte gå långt fiir att kabellängden in mot bryggan.
finna ett mysigare alternativ. Allde- Platsen är lugn och stilla och har hna
les söder om Gaperhult väljer du att bad längre ut på på udden mot Gaperrned ledning av prickarna gå in mel- hult till. Folk som bor här, kan ftirst
lan Bäckholmarna och kumlet på verka lite reserverade mot främlingHamnudden. Då är du i en gammal ar, men komrner man väl i samspråk
ankarvik, nu evig hemmahamn ffjr med dem brukar de ha mycket att be(minst) åtta skutvrak, av vilka blott rätta.
ett sticker upp över vattenytan. Inne i
KjeII Nylen
ga, raka ostsida är lika lång som

t2

Boris Henrikssen
N. Kilalorsvågen 26,821 00 Bollnäs

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

Vänern
KiellNyl6n

411n"t,"
(

Gårdesvägen 5, 531 57 Lldköping
0510 - t43 10

Västkusten
Gustal Ololsson
Hagåkersvägen 28D,431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

SpikeÄ

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

,,L

REGIONRAPPORT 1992
FRAN KALMAR
o

Dä jag ser tillbaha på detta å.r
hänner jag stor tillfred,s stäIlelse
öuer aIIa aktiviteter sorL genomförts. Ett toppenär för vär region. Negatiut är bara att d.et ö.r
d,&ligt med nya Viggenägare.
FöIjande har ägt rum 1992:
24 mars

9juli

Färtsatt kryss ner till Utklippan. U(
klippan är klassad som gästhamn
men det {inns inte mycket service att
tillgå. Rekommenderas ändå eftersom
platsen är mycket sevärd. Grillkvä11.
10

juli

Till Christiansö.
Enligt mitt tvcke en av Östersjöns

absoluta pärlor! Sirdvästvinden höl1 i
Upptaktsträff med sju deltagare, där sig men vi behövde bara göra ett slag
vi gick igenom årets program, prisut- mot slutet för att nå vårt mål innan
delning for 1991 samt, video från täv- mörkret lade sig. Det brukar vara väl
lingen Utgrundet Race 1991.
digt trångt i Christiansö hamn men vi
lyckades få en hygglig plats utanftir
30 maj
en lång, gammal segelbåt i trä.
Grillfest, där vi bl. a. spikade båtarna
till Blå Jungfrun Race 1992. Tio per r l juli
Vilodag på Christiansö. Dock {ick vi
soner deltog
flytta
till andra sidan hamnen vilket
12- lSjuni
innebar att vi låg som tredje och fiärde
Blå Jungfrun Race.
båt av sju, bredsides. Kvålien tillSom alla tidigare år blev vi fem vilket
bringades på
innebar att vi kunde segla entyps- verkligen leverKroen som vissa kvällar
upp.
klass. Som vanligt blev det också bra
I2juli
väder, med kryss upp till Blå Jung.
frun och spinnaker hem och vann gjor Avfärd till huvudön Bornholm däl
Svaneke först besöktes. Här tråffade
de (också som vanligt) Evert Eriksson.
vi även Stockholmseskadern som vi åt
Se i övrigt resultatlista.
gernensam middag med på kvällen.
juli
8

Start av Kalmarregionens minieskader till Bornholm.
Två båtar, 62? med Thomas Lundegård och sambo, samt 797 som lånats
av undertecknad och med Nils-Erik
Jonsson (f.d. ågare till en A-Viggen)
Först ingen vind vilket innebar bad i
Kalmarsund, sedan kryss då som vanligt SV vind rådde. Vi kom till Kristianopel vars gästhamn verkligen kan
rekommenderas.
t4

13

RESULTATLISTA

Elå Jrr,qfr r, Råce 1?9:
LYS-tåI :C)-5(r 1.C)4

{

SK Kapårer

Står't Klnckar' :1A.OO

c Båttyp

S-i,r

I
z
3
4
5
E
/
I
3

336 r.02 Ulf Hå I l strönr
E9 1. 04 Ståffan iiEtersEon
219 1,0e Tommy Frderssc'h
546 1. OE Arders Eergnran
HaFry Dårrielssor'
1614 l 00 i1åts FEtErsEon
719 1.0: Jijrqer Arn!ldssor
teSa l. oe Roqer nndersson
797 a. SE Evert Errkssor
73 0.98 Kaj JohånEen
30 1, Ol Påtri k schårder
t8a3 1, Oe Pia Nordqvist
E?7 0.98 Tho ås Lur,dEqård
?77 0,2E ffnders Karlesor
tr7l ('.9E EJörn AhdFrsson
344 0.95 Eert FernEtröm

JONHSSON 26

llrAxI 84
JONHSON A5
NCCENT

NYCKEL
VEGN

ALBIN 78

t(A)(r 77
A VIGG
1Ö K VIGO

1I

1]
14

ALEIN 73

A VIGE
X VI66
A VIGG
F1FRIEHOLI1:5

LYs

RorEmah

Klubb HåI kI
FSS
SKK
FSS
SSV
SKK
SSV
SKK

11. 18.06

SRK

13.

SSV
l'1SK

SRK
SRR

SKK
BBK
SSV
SKK

08.40
11.36.43
11.

F1åqga :T
geg

tid

1038.

10

Ber tid
1058.85

10e8.67 r069.81
1056.72 1077.85

47 1108. e0
t7 1118.09
1120" 83 llaO. a3
1101, 50 112.3. 53
1147. 50 1170.45
r?4?, t7 tlge.4a
1086.

12. 16,10
14.

40.50

07,30
14,4?. LO
15. 08.33
14.30. 06
14,38.50
15,05. 30

!6.34. 57

vl94{r
vlJatt

1096.

1e:0.

10

1242.40

13e5.
1354.

s0
?5

1e72,48
1300.75

Ar,tål t mål:14

juli

Segling från Svaneke till Gudhjen(
som anses vara pärlan på Bornholm.
Trångt, och längst in i hamnen blev vi
hänvisade. Senare kom flera båtar in
och utvägen fiJr oss blockerades.
14

- lSjuli

Planerat var att ta oss till Allinge på
tisdagen men vi fick stanna kvar på
grund av hårt väder. Det dåliga vädret höll i sig även på onsdagen och

,rl

vi gratis fick se oss om- terås Segelklubbs brygga där vi sedan
kring. Där fanns bl. a. Karlskrona' låg under hela veckan.
Viggen representerad.
14 aususti
Vi vill också hårmed tacka Bo Färn, Samli"ng i MOnsterås inftir KM.
mus6et där

lund Jiir hans insats
,årt

besök.

i

samband med

l8juri

:-.''

Per Brohiills prototyp till KarshronnViggen. bXggd i pLywood. och bakom
den Kalmarregio ne ns minies kqd.e r.

I bakgrunden syns Sjöscoutkårens tuå
Karlshrona -Viggen, uarqu den ena försetts med A-Viggens köI.

fiirhindrade oss att lämna hamnen, så
vi hyrde en bil och åkte runt Bornholm. Det planerade Viggenmötet i
Hammerhamnen fick alltså inställas.

l7 juli
Möte i Karlskrona. Förutom våra två
viggar kom 2?7 med Anders Karlsson
och en Marieholm MD20 som tillhör
vårt gäng. Dessutom ägaren titl ?9?,
Evert Eriksson som kom med fru och

16juli
Nu var vädret bättre och när några

båtar stack iväg på ftirrniddagen pas- husvagn, samt en del andra familjesade vi på att ta oss ut till den yttre medlemmar till båtbesättningarna.
(Vi fick senare veta att Kaj Johansen i
hamnen så att vi inte var fastlåsta.
Efter att ha ätit lunch, ftirberett med K-Viggen nr 73 lämirade Karlskrona
mackor etc, startade vi vid l4-tiden gästhamn på morgonen, han såg oss
mot Karlskrona. Efter en mycket be- inte men träffade Stockholmseskahaglig segling med halvvind anlände dern på Bornholm.)
vi Karlskrona 12 timmar senare och Bo Färnlund f-rån Sjöscoutkåren var
trevade oss in till anvisad plats. Den redan på morgonen nere och såg till
hade vi fått tidigare av Sjöscoutkåren att vi låg fiirtöjda på rätt plats. På efi Karlskrona, som f.ö. siälva har två termiddagen tog han bss till MarinK-Viggen.
t6

15

-

16

augusti

[:';:*:::åfä,fi,,i""'fi1?3*1]

Tall Ships Race
rans;n. Resultatet av tävlingen redoAven om de största båtarna inte uat .,r;sa?esi'ig_9av ViggenBådet.
med denna gång så är detta arranse' KM blev en mycket lyckad tävling
nang uerklileninagnifikt!
t Orrilddagei ägnad-e vi åt att titta på med fint.väder,. fem båtar och allt
båtarna fån sjö"sidan när de tog sig ut fulgerande som d^et skulle'
en
till startplatsän, darefter giclivi"g"- Vill här.pa-ssa på tillfället attsomgeentill
Harald
Ak^selsson
eloge
nom skä;gården upp till Kr"istianop"el
Den här Jch nasta åag ingick maiie- sam seglade ner från Stockholm
holmsbåten i vår eskader.
Efter sista seglingen tog vi avsked av
varandra ute i Kalmarsund, flyttade
l9juli
Arålutande seglingen från Kristiano- ör'er folk fran en båt.till en annan så
att de tre båtar som skulle till Kalmar
pel till Kalmari sltitresultat;
kunde.sticka direkt Efter nio timmar
bn l1-ckad minieskader ftir vår del!
?

augusti

x;mJxi; Jlå#:f å,"Iffi å':::

Tre viggar från regionen startar fran sig mor efter sondagens övningar!
Kalmar på eltermiddagen och tar sig
till Borgirolm rvi skullå ta upp bårarl 22 augusti^
na till \.1önsterås inför nästå-helss Ahlander Race med två deltagande

KM)
r augusti

-

Viggen-bätar. Resultat enligt bifogad
lista
Nu gäller det .
^
Underteckatt-ta n)a tag.inlör-1993
nad har i höst köpt
liggen nr 797 tills.ammans med med Nils-Erik Jonsson
Den iiirre- ägaren' Eve-rt Eriksson' har
köpt en Maxi 77 men fortsätter att vara med i VIGGENKLUBBEN
Eftersom vi tyckte att det här med
eskadersegling var roligt har redan
planeringen ftlr nästa år börjat.

Eorgiolm- \4 rinsr eras Bruk. Batbn gga. åit var vi inbjudna för kappseg-'
"
iing med tillhorande festlighåter.
På-grund av svaga vindar forn vi till
kajined endast fäm minuter kvar till
;tärt. Då bara två av oss var framme i
tid slog vi oss ihop om en båt. Kaj Jo
hansen med Viggen nr 73 var redan
på plats då han har båten stationerad
vid denna brygga.
Resultatet blev att Kaj kom fyra och Det verkar bli Bornholm ännu en
vi sexa av totalt 13 startande båtar. gång. Fyra båtar har redan visat sitt
På kvälien fest med dans.
intresse.
H iilsningar ,
9 augusti
Winberg
Peter
Segling ftir oss fyra viggar till Möns1'l

Februariträff

EFTERLYSN'NG

23t2

En Viggen.till

Vi planerar en träffi Stockhoim

båtmässan iAlvsjö!

tisdagen den 2312 om båtbesikt- Hittills har ingen hört av sig
ning. Det handlar om säkerhet som vill ställa ut sin Vigg. Stynbord. Observera att vissa för- relsen jobbar vidare ftjr att klasäkringsbolag kråver genom- ra ut kostnader m,m.
ford besiktning fOr att forsäk- En forutsåttning är att vi har
ringen ska gälla.
en Vigg att ställa ut. Om du
din
kan
egen skull
det vara tänker sålja din Vigg så kan
'ör
-ra att veta vad som krävs och detta vara ett bra tillfälle.
hur det går till.
Hör då av dig till mig snarast
Boka denna tid i almanackanl päte|.08-74937 29!
Stvrelsen

NYA REGELBOKEN, 93-96
HAR KOMMIT! RING SSF
RÄTTELSE

RESL]LTATLISTA
Ah

iåndeF RÄöe 133:

KlåEs ::i LYS tal

:':).71) - 1.114

Ståi't

K

1.,ckår, :11. l{r

FLÄggå

_(

irepubliceför
Viggenserien
som
"ultatlistan
Tynrärr har tvcmc fel rnsmugit sig

rades i fiirra numret av Viggenbladet.

Flac

Eåt
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I FOLHEÄT
: IF
3 IF
4 JOHNSSON ?5
5 FOLKBÅT
6 FOL(EÅT
7tF
8 VIGG
9 LILLSCAI,IF I

1O

1r
1J
1i
14
15
l8

NCCENT
fiAX
77
NYCKELN

I

vtGG
trARI Elr0Lr'1
FOL{EÅT

117

En linge.fe lt

SKK

FarsbErg
1. 0e 01le Hc+.rdal
l. Ö? Tcmrny Ardessc'r,
0. ?E lnrbj örn Harssrr,
0, ?6 Thomåe I'lå I mst ed t
1.01 Feter Jnhånssc n
Q.3E Thomas Lqndeqård
Fjörn Lqrd ir
1. O: ArLders lergnår
1.0: Fcger Ardessan
1, 04 Harry Dar ieteeLrr
ti.3E Everl Eri lssnr
ta.98 BJorn Fdrsby
Åke Ty ]osknq

SKR

ar,gE
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6?7

545
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€sJ
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!6
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FSS
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SKK
SKK
SSV
SRK
SKK
SSV
SSV
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Seq t

iro
1:
i4
t4.3E.??
15. 1t.58
15. 11. OO
14.:8.56
15. r5. O0
1:. C:.4:
13.1:)3- \7
15. 1i.46
t:. 1:.5!
15.01.
14.43.
14.49-

td Eer tid

:i1. OO e?\.76
:13. rr
;19.40
?tE.3 t
?4t.21
?4t. OA
3:å.9:
34:,00
Ell,70
e3?.:A
e43,77
i4e. 98

33r.51
223.7",

:30.89

al3.15
?33.44

31t.51
i35. itl
?4Q.71

?44,Q7

?48.44

i::,70

i6. ii
:EE.5:l 361.30
r:_:4_5r :44.45 !73,46
15.

Kari Porvari skall som nybör1are ha 1tterligare 5 poiing, medan Folke Lysell som
( sannerligen inte är någon nybörjare skall
ha 5 poiing mindre.

Kappseglingskommitten beklagar felet
får skyllas på sammankallandes stundom något bnstande kontakt med historicn.
som

God Jul och Gott
önskar

Nltt

Kappseglingsår

Lasse Berg
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195 53 Märsta

I
|
I

933
995
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Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Förelagsannonsering debiteras enligt

T

nedan:

Helsida 600:Halv sida 300:'114 sida 150:Kontakta redaktionen om du behöver
hjälp med utformningen av din annons

I
h IIII-IIIIIII

J

I
I
I
I
t

(

MEDLEMSAVGIFTEN 1993

130:v r: t)r.t:MSMAt?t(NAti

MANUSSTOPP!!I

Kcipes

ViggenBladet nr 1-2
12 januari

Stormtock till A-Viooen

ViggenBladet nr 3
26 februari

Tel. 0501-140 Os, döngt

K-Trvck
Johannäs hov
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