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Vi har nu startat planeringen
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Nytt & med nya förhoppningar och goda
föresafser, bland föresatsema ingår bl. a. att
snarast betala in medlemsavgiften till Viggenklubben annars får kassören svårt att finansiera verksåm heten,
Ärets första träffkån du lZisa om på sidan 13,
och har du möjlighet ska du naturligtvis tå
chansen att liila dig något om segeltillverk-

Då glömmer du lätt bort det där du
dig för i höstas att du skulle
I'lstlimde
\
Så
börja
i dd. Ett såm arl få id€er är
Böra.
att delta pä v&a träffar och prata med
andra Viggenseglarc.

(

Vad gäller klassreglerna arbetar vi när
ra skrives med Svenska Seglarförbundet
och LYs-kommittdn på detaljerna och
återkommer n2ir dessa

åir

klara.

Aktuella förändringar berör akterstagssträckare, seglen och förstågsprofil.
Om tre månader ska hon i sjön igenl
Med Viggenhälsningar

lnsse

Rsdaktion:
Alf Bongtsson (Ansv. utgivar6) Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
Harald Aksslsson, Hasselgatan 1 15, 3 tr, 194 37 Uppl. Våsby

av

verksamheten 1992. Tyvän så har få
medlemmar hört av sig med goda förslag.
Datför gör vi ungefär som tidigare år. Vi
skuUe dock bli glada om vi fick några nya
id€er och uppslag till verksamhet.
Det if nu du skall planerå för sjösättningen
så att inte allt skall göras i sista sekunden.

KAPPSEGLINGSKoMMITTE
Sammankallands: Jan-Olot Bjö*, adrsss & tel nr, se ovan
Lsdamötor: Veijo Lilla, Jan-Olof Bjöft, Harald Aks6lsson, Svante Axelsson

018-55 04 98
0760- 802 98

SI(EPP OHOJ !

ning.
Vart du ska segla tipsar Kjell Nyl6n om med
ett smultronstiille i Vänern och hur du ska
segla berättrr Åke Myr6n på sidan 18.
Dlir emellan hittff du en rappon från region
Kalmar från året som gick, lite från pris utdelningen vid fusmöfet och någa tips från händiga herrarna Alselsson och Nyl6n.
Observera aE klubben har ny adress efter
årsmötet d.air Veikko Kekki blev ny sekreterare, öwiga uppgifter på sidan 2 iir också upprlaterade och förhoppningsvis konekta.
Material till tidningen skickar du som vanligt
direkt tilt redaktionen som blir lika glad för
varje bidrag.
Snart ?ir det vår!
Alf i 1277
3

REGIONALT

Vänern

Gävle

Smultrcnstället för Viggen-

Jan Wo3terb€rg

Töregaian 5, 802 38 Gåvle

026. 19 57 57

Etr förmånga förbisett höm av Vänern ilr
hömet upp mellan Grums och Skoghall. Det

Hanöbukten
LellJohansson

är synd, för bortsett från den anskämliga

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
Poterwlnb€rg
Vårvägen

15, 385 03

Söderäkra

0486 - 212 43

MäIarcn
Jan-Olol Blöd(
t tgårdsvågon 3, 191 44 Sollonluna

08-929732
Siljan
Eods Honrlkssen
N. Kllatorsvägon 26, 821 00 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Llnköplng
013 - 15 13 3l

Vänem
Kloll Nylån
Gärdesvägsn 5, 531 57 Lldköplng
0510 - 143 10

Västkusten
GuslalOlotsson
Hagåkersvägsn 28D,431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

öresund
Erlk Palsund

Älggatan 248, 21613 Malmö
040 - 16 09 73

4

vänner i Vänem

synen av Gruvöns bruk - för atl inle lala o[r
Skogha.ll! - ärdeteu vacken skiirgårdsomrl
de meden heldel seviirdheter. Så kan du till
exempel i öster om Sörvikshamnen begapa
vad som mycket viil kan yara världens störstå llftanordning för sjösäuning och upptåfl
ning av fritidsbåtar, du kan förundras övö.
de milrkliga labgintema, så kallade Trojaborgar, på Sora Axelön, bada på vackra ön
Gåsen, som även uppvisar en märklig lövskog och gamla båtvrak i vassen på nordsidan eller tjusas av upplevelsen att gå igenom
det långa, smala och spikaka gattet mellan

Åsunöön och fastlandet. Men se upp för
lädan, den harrått till våg, ä handdriven och
går dåför långsåmL Fortsätter du till Gruvön kan du alldeles invid brof:istet på nona
sidan av sundet &ömma ig rillbaka till Eng-

_

(

qtyrbord, för om babord ?lI ett lil€t berg. Så
.rtar det med en berghäll tvärs över sundet.
Vid den är det bråddjupt, så du sänker ditt
ankare och förtöjer fören mot nägra av de sex
lnampor och ringar, som är filsta i berget. Ett

Du

har väl försäkrat din
båt genom
Viggenklubben ?

{

i

melhn Åsundaön och Biirön. Infan

fr(

öster. De haftiga dykdalberna längs vass'kantema på båda sidor har fungerat som
förtöjningsftsten för de timmermosor, som
Gruvöns bruk förr lagrade hår. Snan ser du
inne i viken på norra sidan en brygga och en
sång med GBS klubbvimpel. Det är Grums
båtsiillskap, som har sin klubbhamn hiir.
Men du fortsätter förbi den och håller nu åt

På andra sidan hällen är ett hållkar, som
bland annat vid rätt tid bjuder på åsynen av
vitanalckosor, och bakom den ärkusten diir
du badar eller fiskar din midd2g.

Kie Nylön

elbrekts d'gar vid ruinema på Edsholms
f:ls!e. Promenaden dit från gästhamnen är
bara omkring 800 meter liings väg 45.
Riktiga smultrons0tllen harjag inte h ittat
hilruppe, men etl par som gott kan duga.
ena är nordvåstra hömet av Stora Amneholmen, dfu fi nnsen brygga, som du mycketväl
kan ha turen att disponera alldeles för dig
själv. De[ andm iir l?ingst in Bäöviken

mycket säkert stiille.

llo'

e - kontakta vårt försäI*ringsombud
Bo Johansson på tel 08-61/, 56 I5
f ör n ärm are in f orm a t i on.

",

Här finns pengar att spara!
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Kalmar rr r r-rrr--rrrrr-H.ilI kommer äntligen ett livstecken från
Kalmarregionen.
Följande hände under 199 1 inom vål region:

båtff. Kl 18.30 startade klass 1,05-1,1I med
19 båtar och

juni

Ånupptakt (mycket sen detta år)
Plats: Evert Erikssons sjöbod i Stensö
fiskehamn, Kalrnar. 8 st deltagare.
Genomgång av årets aktiviteter dår lilv-

lingen Blå Jungfrun Råce åter var &els
höjdpunkl För a$ kunna bilda en egen klass
måste vi som vanligt vam minst fem båtar
och det verkade som om vi minst skulle
kunna uppfylla detta krav.
14

juni

Samling under eftermiddagen i Kalmar
gästhamn.
Sex båur (Viggar) pä plats men det hade
tidigare under veckan visat sig svån a$ få
ihop tillråckligt med gastar och tyvår blev
det även så på standagen. Undertecknad
med gast Rune Ådenfelt fick hopPa över till

Albinvigg nr 1071, Björn Andersson, som
var ensam i sin båL

Tyvär lyckades vi inte få med någon
från någon annan region detta år.
NåväI, stan kl 18.00 på fredagskviillen.
Vi fem viggar gick ut i försa klass med
lystal 0,5-1,04 tillsammans med 13 andra

8. Evert Eriksson

11. giörn Andersson
14. Kai Johansen
16. Häkan Nihlving
18. Thomas Lundegård

före.

Alltså sEn uhnför Kalmar gästhamn kl

Plötsligt fick vi syn på ytterligare en
Vigg, nr 73, Kaj Johansen, som legat och
jagat Everl Kaj har alltså en Karlskronavigg

vi (=Vigg

10?1) fåren bedrövlig stan
och nilr sedan upphissningen av spinnalern
kånglar sä är vi en bra bil efter öyriga lältet/

Efbr a[ ha fått ordning på grejoma Mirjat
sedan klappjakten upp mot Blå Jungfrun (ca

40 M). Idel spinnakersegling upp och vi går
bra, plockar Viggama en efter en och seglar
bra mot de andra båtårna. Viggenbåtarna hE
lägst lystal ay alla stårtande. Srax före rund-'
ningen av Blå Jungfrun skulle påbörjas lyckades vi gå förbi den sista viggen i mörkret.
Dock var vi viil samladeallaViggama men det.
var försås lite svån i mörkret att lokalisera
alla. I efterhand har vi försått att vi var hack
i häl på varandra- Efter rundningen blev det
kryss hemåt i mörkret och båtama försvann
efterhand från varan&a. En del före&og att gå
så tångt in till fastlandet som möjligt och en
del slog till Ölandsssidan. Efter att ha seglat
långe ensarnma och sett dagsljuset infinna sig
kom funderingama som vanligt fram att "vi
måste väl ligga bland se sista". Plötsligt norr
om Borgholm på lryss mot fasdandet uppCtckte vi en Vigg som låg på kryss mot Öland.
Vid skämingspunkten låg vi före och upptiic(
te då atl det var Vigg ff 797, Even Eriksson;
som alltid har vunnit Viggenklassen. Vi för-

mål kl

seglingstid

beräknad tid

12.58.08
13.20.31
13.42.53
14.20.58
15.06.30

1138.13
1160.52
1182.88
1220.97
1266.50

1092.61

1114.10
1135.57
1172.13
1215.94
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stod då att vi inle seglat så dåligt. En stund
senare efter nästa slag var dock Evert långt

till slut kl 19.00 klass 1,12-1.50

med 19 båtar.
18.00.

6

a-

(' ,v numret atl döma) och är en riktig båtpulare med solfångare och förlZingd mast till

f'

(
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Mötesplats var Syensknabbens båtbryggor i Kalmar norr om Ölandsbron. N:iI vi två
Viggar från Revsudden kom fanns en Vigg
pä plats samt en del ytterligare Viggenägare
som sällde upp som gastar. Vi blev verkligen förvånade.
Tre Viggar allM till start i dennå distånssegling som startar strax norr om Ölands-

Albinviggens nivå. Nu började en vild kamp
mellan Kajs och vår bår i det nu hårda kryssvädret. Efter att ha &iort ett bättre slag, gått
igre i upp i vind samtbehälit segelsäthingcn, (Kaj srannade och bytte försegel), kunde
vigåi mä som tvåa i Viggenklassen, bara 22
minuter efter EYen.

bron, dllrefter nomrt mot Borgholm och tillbaka. Undenecknad hade hjillp av Viggenägare Kaj Johansen och fd Viggenägaren
Nils-Erik Jonsson.
Kl I1.00 startade IF-klassen, därefter kl
11.10 vi båtar upp till lystal 1,07, kl 11.20
lystal 1,08-1,14 och till sist kl 11.30, lystal
1 , l5 och högre. I vår klass var vi sammanlagt

Evert har allså vunnit vade fu men tidsmarginalen minskat för varje år. Dessutom
har avsåndet mellan förstå och sista båt
aldrig förr varit så liret som 1991. Segarc i
den totåla klassen blev en Maxi-84Senare under kvällen vidog sedvanliga
festligheter i hamnen och den stora Viggenflaggan var naturligfvis hissad.

25b tN.

17 augusti

(
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Undertecknads Vig g w 277 gAr pä mor
qonen från Bergkvara med fd Viggenägare

.ls-Erik Jonsson och en Bisonseglare (bor
på samma gatå som jag). Målet var Even
Erikssons sjöbod i Kalmar vilken nåddes
efter fyra timmars underbar segling. Even

Taktiken i vån fall var att anfalla bakifrån

och döm om v& förvåning, precis innan
stafiskottet gick dog vinden och och vi lyckades inte passera slartlinjen föniin efter 20
minuter. De stora klassema låg naturligtvis
precis vid startlinjen och blockerade. Var
hade vi dll de två andra Viggama? Thomas
Lundegård med Vigg nr 627 hade fått en bra
start medån Even Eriksson med Vigg nr 797
låg mellan Thomas och oss. Dikt bidevind i
den svaga vinden gällde, dock vred sig vinden hela tiden så rorsmannen fick hela tiden
vara på sin vakt. Efrerhand mairkte vi i kryssen att vi gick högle i vind än de tyå andra
Viggama och höll to m en Vega stången

tog där emot oss med kaffe och diirefter stack

vid vår sida. Efter rundningen av förstä målrket

två Viggar vidare med enbart storseglen
uppe till Revsudden dilr Revsuddens båtklubb hade kråftskiva på kvällen. Synd au vi
bara blev två Viggar. Tyvär regn på kvållen
men roligt hade vi och båtklubben tyckte det
varroligt att vi kom.

vår vi klårt först av Viggarna och följande
halwindssegling till nåsta mzkke gick bra
men Vegan gick dock ifrån oss. Tillbakavägen med spinnakersegling blev lite nervös då
de jagande A-Viggama gick bärFe ntu vinden var svag, förmodligen beroende på deras

större spinnakersegel. Sista biten mot mål
18

augusti

Segeltivlingen Ahlander Race.

mäste dock spinnakana tås ned och då ståck
vi ifrån direkt. Döm om vår förvåning sedan

I
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efter mälgången då vi fick reda på att vi blivit
diskvalificerade på grund av för sen passage
av stanlinjen, max l5 minuter var tillåtet.

18. Evert Eriksson
20. Thomas Lundegärd
Vi kilnde oss dock som
bland Viggama.

m
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Fruktånsvärt tyckte vi som ju inte fuskat
för att få en bättre tid, utan tv,iflom.
Resultatet bleY alltså följande:

mäl kl

beräknad tid

16.54.53
16.56.47

331.09
332.91

orali ska segrare

seglen till svenska America Cup-båten) skära seglet till min båt.

(
24 augusti

Segelävlingen Utgnrndet Race i Bergkvara
En Vigg (undenechad), stållde upp, dock
förstårkt med Eyert Eriksson och Nils-Erik
Jonsson. 12 båur stlillde upp med samtidig
starl Efter en timmes förskjutning av starten
på grund av svaga vindår kom vi äntligen
iväg. Visa av tidigare starter låg vi precis yid

startlinjen nåir skotttet gick. Försla bogen

8 december

Åusavslutning
Först julbord på slottet i Ka.lmar (14 st
inklusive en del fruar och sambos). Ditefter
möte hemma hos Even Eriksson (sammanlagt 16 st). Naturligtvis väldigt roligt att vi
blev så många.
Vi gick igenom de aktiviteter som varit
under 1991 samt vad som skall hiänd^ 1992.
Nåmnas kan att vi f n fått Ee bålår från

läggs alltid som kryssbog men vi lyckades
runda förstå märket som 5:e båt. Nåsta två
bogar var bägge spinnakersegling och vi
lyckades hzlr segla jämnt med lF-båter samt
låmnablaMaxi-?? och Maxi-84 bakom oss,
så allt gick verkligen bra. Sista bogen var
kryss och på grund av dimmahade vi svårt att
veta var rundningsmärket fanns. Det visade
sig att vi &iordeen del slag fel och kom i mål

Kfflskrcna till

som 6:e båt.

också planeras eskadersegling till Bomholm.

Blå Jungfrun Race, Ahlander Race, Calmare Nyckel och Utgmndet Race.
Kanske några flera, Yem vet.

Att vi planerar för en eskaderseglnf,,
t?inkbart runt Bomholm. Kontäkt bör tågas

med Viggenklubben

Vid slutraikningen visade det sig att vi
blev 3:a, bara en minut efter 2:an x.h 2
minuter efter l:an. Tänk om vi inte gjort
dessa extra slag.

Efterdiskussion varförmin Vigg gick så

bra under hösten trodde de flesta att det
berodde på min nya genua. Jag hade köpt en
begagnad genua av låttvindstyp som var för

stor (ej avsedd för Viggen) och lårit Per
Pettersson i Kalmar, (han tubl amedoch syr

I

oss.

För 1992 framkom följande:
Att vi sulller upp i följande tåvlingar:

i

Stockholm då ju dlir

Att ordna en höstträtf i Kristianopel. ,
Att hälla upptaklsmöl€t för 1992 i mar\.
Att ta kontåkt med flera båtar i Karlskona.
säga ja till KM i Kalmar.
Att försöka fånerfolk från andra regioner
till Blå Jungfrun Race.

Att

lnl& sbnen i Ahlander Race

ir övrigt kan följande nZirnnas:
Evert Eriksson vann inteckningen i vår
nya pokal 1991.
Konakterna med vegaågama fodöper.
För nlirvannde kan vi uppvisa följande
tal:
Antal intresserade Viggar: I I st
Anlål intresserade fd Viggenseglare:3 st
Antal intresserade Vegor: 3 st

Med förhoppning om ett gott
seglarår 1992
VIGGENKLUBBEN I KALI\,4AR
Peter Winberg
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k or'rt för detta år
Klubben har inte sänt ut inbetal nilrn'lglsK(
utan du får själv fylla i poslgiroblan keettt 50rmrf inns på Post en.
e loof örändrad, e ndast 110:Som framgått av rapport irån åtrr{, jt{t !, a vgoiift en
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BETALA
SENAST
15 FEBRUARI!

a

Matrikeln kommer iår
att såndas ut tidigare än
förra året varför det är viktigt att
betala in avgiften för att komma med!

VOGGENKLUBBEN
STOC KH@ LN4S REG I O N E.Nl
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PRISLISTA 1991

!!!EFTERLYSNING!!!

Det enda som återstår av 1991 års
är att publicera den

Kappseglingskommitt6n efterlyser
följande två vandringspriser:

kappse glingssäsong

slutliga fördelningen av priserna. De flesta
delades ut vid årsmötet och några har

skickats per post till respekrive rinnare.
Tyvärr saknades vid genomgången trå av
vandringspriserna. På annan plals i detra
nummer finns en efterlysning av dessa,
När Mälarfatet kommer tillrätta kommer
det att också att skickas till Mats Hell-

Mälarfatet

ström.

efter denna något omständliga
inledning , till saken!
Nåvä1,

Ratten

K/assmäsferska pet KM

Skeppsklockan LarsUlne

Familjefatet

Mälarfatet delas ut till båsta båt vid
tävling ingående i Viggenserien som är för-

Veikko Kekki

Fjärmstasockeln VeikkoKekki
Stoc

khoies reg i o ne ns

Vi gg

lagd till Mälaren.
e

Eftersom en Mälartävling ingick i 1991
års Viggenserie, är det aktuellt att d€la ut
Mälarfatet, varför den som har det ombeds skicka in det omgående till kappseglingskommitt6n.

ns e -

rie
Stora Tennstopet

Svante Axelsson

Kryssarbucklan

Svante Axelsson

Detbutantstopet

Veikko Kekki

Örnpokalen

Harald Akselsson

Mälarfatet

l\/ats Hellström

Ratten delas ut till bästa tjejbesättning
vid KM.
Ingen tjejbesättning deltog t1värr i KM
förra året, men kappseglingskommittdn vill
ändå gärna veta var ratten finns till kornmande år.

Alla som vet något om något av de här

Förutom dessa vandringspriser och de individuella priserna i Viggenserien och KM
delades ett delat pris för flitigasts gast ut

priserna ombeds kontakta kappseglingskommitt6n eller någon i styrelsen snarast.

rill:

!!!EFTERLYSNING!!!

Marianne Persson och UIf lsaksson
Kapp s eglingskornmit ö n

I

TEKNISKA

OMMITTEN INFORMERAR:

Läckande fönster i båten år ett gissel. Så när
jag håromårct konståt€rade ett oacceptabelt
läckage i ec fönster togjag loss det och for till-glasmäsaren med tämingstisten. ffan trycf(
te i tlltningsmassa ochjag for hem igen.

Vi har skrivit en del här i

I skrivande stund har vi börjat med planeringen av 1992 års kappseglingssäsong.
Detaljerna hoppas vi skall vara klara till

Jag skulle

annan, motsvarande
bladet om

sprickor i A-Viggens roder, och det finns
också Tekniskt Tips som beskriver hur
man lämpligen utför reparation. Orsaken
till skadoma har också diskuterats, och
den förklaring man oftåst hört framöras
ir, att vatten trängt in i rodret, och orsakat
frostspriingning under vintem.

Att återmontera fönstret var inte alldeles
enkelt. När allt var klart var ruffsidan runt
fönsret på utsidån nerkletåd med svarr kiltl
Och sikten genom glaset var surkt reduce-'
rad. På insidan var det likadant. Plus att
gardinema fåc sig ett par kladdfi. Själv fick
jag efter avslutåt årbete tvåttå mig med foto-

KAPPSEGLINGSKOMMIT.
TEN RAPPoRTERAR

vilja råda alla ägare till A-Viggen att avlägsna denna stoppskruv (eller

Roderskador vid
backning?

Laga läckande fönster

Jag påstår hte att detta iir fel, tvärtom.
Men jag håller också för troligt att skador

gen och kasta en del av klädema jag haft på

kan börja med att rodret någon

mig. Men fönstret blev tått!

gång

okontrollerat slås över i ena ändläget när
man slar back i motom. Det kan i så fall
bli en väldig brytkraft rodret som kan

I år var det dags igen. Elt nytt fönster läckte.
Vis av erfarenhetema från föna gången för-

i

resultera i större eller mindre sprickor
kring hjärtstocken. Genom dessa kan

sttkte jag fundera ut en annan behandlingsform. Till slutkom jag fram till att man borde

nästa nummer av Viggenbladet.

försöka med sånt man anviinder

I planeringen kommer vi att ta med erfarenheter från tidigare samlidigl som vi
kommer att försöka förändra verksamhe-

skydd på bilar. Det är flytande i txirjan, tjock-

sedan vatten tråinga in och orsaka
ovanaämnda frostsprångning. Det kan

nar sedan utan att torkå helt och tål både

också vara så att backningsskadan

vatten, salt och mycket annåt.

tillräckligt allvarlig.

ten något.

Till förändringarna hör att i år börja låta KM rotera mellan regionerna. Vi har
skickat ut förfrågningar och också börjat
få in positiva svar från regionerna, så i år
bör det kunna gå i lås.

M

kommer att fortsätta samarbetet

med Vegaklubben så att minst en tävling

blir gemensam.

i llol kommer vi
att försöka upprepa, lagd på en sådan
plats att den också är möjlig att nå för
Mälarseglingen från

saltsjöseglare.
Väl mött inästa nummer!
Kapp s egli n gs kom m i t t ö n

En

till

rost-

och beväpnad med
pensel och en moraknil

spraybu* inhandlades

den, en

l5 mm platt

gickjag till verket I burklocket sprutadejag
etr p:lr

.
\

centiliter rostskydd, med morakniven

vek jag ut listen och i glipan fyllde jag med
penseln på med rikligt med rostskydd. Både
packningsfalsen mot glaset och mot plastel
på utsidån av ruffen behandlades. Det var erl
ganska enkel operation. Detjag spillde torkade jag bon med en lrasa och lie fologen.
Även detta fönster blev t?itt!

Anm: Har provat med Dinitrol Car (för underrede och hjulhus) och Dinitrol Rosskydds-

vax. Båda funkade bra.

,
\

i

sig är

Av en slump kom jag på ett sätt att effek-ivt unduila att rodret slås om vid backning. Under rorkultsbeslaget satt - åtminsione på min båt iir biist att tillägga - etr
vertikalt montorad mässingskruv som
fungerade som ett bottenlägesstopp för
-orkulten. Plötsligt upptåckte jag att den-

rörelsebegriinsande

anordning). Om rorkulten sedan vill falla
ned för lågt av sig sjiilv är det bara att dra
åt muttrama i beslagets led så att friktionen i beslaget

Harald

i

blir lagom stor.

1103

"Gula Hinnanrr i vattenlinjen
ått avlÄgsna den gula
smutslanden i vattenlinjen, och missfärgning orsakad av korrosion etc kring geProblemet med

nomföringar och beslag, tycks ha fått en

lösning. Jag har med hygglig framgång
prövat ett geleartat prepafat Y-10, som
tåmligen komfortabelt avlägsuade det
mesta av den fula missfärgningen. Resuliatet blev märkbart bättre ån med konventionella medel, och krävde en bråkdels
arbetsinsats.

Y-10 stryks på med pensel i ett relativt
hlnt skiftt, och får sedan verka i 5-10 min
iman det sköljs bort med vatten. Aktiv
substans torde vara svag oxalsyra. Svårare
smutsning kräver tjockare geleskikt, och
ev upprepad behandling. I rg temperatur
förliinger behandlingstiden.

iir

na ganska klena skruv ( 3-4 mm) hade bru-

Y-10

tits av, med resultat att rorkulten kunde
sänkas ned mellan sittbrunnsbiinkama.
Idealiskt! Nu för jag alltid ned rorkulten
mellan biinlarna vid backning, och efter
denna hiindelse har jag inte kuDrat se
några sprickor i mitt roder.

är svensk representant. Själv
köpte jag en burk för 98:- av en anbulerande försåiljare ute vid Bullandö Marina.

amerikanskt, men "Paritas" i

Sandviken

Lycka till!
Harald

i

1103

Kjell Nyl€n
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SEGLA VIGGEN
Så seglar vi Viegen till seger
I oklobemummret skev jag om hur vi på

jag hela tiden ac ta god höjd, vilket för vår

Viggen 789 var med på fyra kappseglingar,

del innebar nästan samma höjd

och vann tre av dem. Några dagar efter
utgivningen började folk ringa och beråttå
hur de sjålva hade kappseglat med sina
Viggar. Alla tyckte att derås Vigg var bra

vanliga halvtonnare som Scampi och
Comfort 30, det]d i 7 - 12 m/s. Efter

på undanvind men dålig på layssen. Sjalv
tycker jag att kyssen & mycket bra. Hur
kan mina erfarenheter vara så annorlunda
efter bara fyra seglingar?

Kombinationen en plan stor och en bukig
Super G drog bra på undanvinden. Med
revad super G gick de hfuda kryssarna bra.
Detta har också prövats på en Vega mg,
samma resul!at. Sommarens seglingar hL
visat att en Vigg dår besättningen burkar
tål ganska mycket vind. Jag syr ditför
Viggens segel i ganska kraftig duk. Jag
tycker att Viggen & en god seglare pä alla
bogar, stuskilt på kyssen i hård vind. I
låttå vindar upp till 4 m/s går Viggen
såmre jilrnfört med större båtar då masten

Vfua förberedelser började med att vi
monterade en mastsötta. Riggen spålnde vi

så hårt vi vågade med ranke

på

vantskruvar, vant och stag. På rorkulten
monterade vi en förlångningspinne. Det
nya slorseglet gick att få mycket planL Den
nya genuan, en revbar Super G var ganska
bukig när den var orevad. Med intaget rev
blev den plan. Till förberedelsema hörde
också att vi inte tyngd€ ner båten med en
massa onödiga prylar. Motorn

fick ligga

kvar på bryggan. Måt och dricka för att fra
en eventuell seger med lämnades också
kvar på bryggan.
Under seglingen försökte jag hela tiden ha

fri vind, alltså ingen båt i lovart. På
kryssen trimmade vi storen så plan som
möjligt, detta gör årt inslager blir liter.
Genuan skotådes nästån in till spridarna.
Burkningen som är mycket viktig försökte
vi göra så effektiv som möjligr.
Även rorsman burkarle. På undanvinden
fick gastarna sitta vid masEn för att få upp
akterspegeln från vattnet, utom vid hård
vind då de satt vid nedgängsluckan. Vi var
också noggranna med att på undanvind

flytta fram genuans skotpunkt för att
l8

rL/L.4&,rL&4v14

undvika spill i toppen. På kryssen försökte
som

seglingama var det alltid folk som sade att
vi lutat minst.

9s'

r.
t$t

en Silr(

snabbt med Viggen.

lasse Berg

'

'.)ro'

.t)"o*

Handbok

W""'

K-Vigg/A-Vigg

...
....

Klassregler

50:-

100:-

5:8:-

Sångbok "Sjung med
Viqqenklubben"

81*nyrr*Å,

tu

Klubbvimpel
Klubbtröja röd/vit
Broderat jackmärke
Klubbnål
Klubbdekal "SE-cLA-UT"

90:25:30:20:-

Strykmärke

Viggenritningar .

.

st 25:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på

-(
Det vore trevligt om fler kunde beråtta om
hur Ni seglar er Vigg även om det kanske
inte har blivit lika framgångsrikt. Det är
Fevligt att läsa om att dea gär att segla

u'&u*i

Tekniska Tips kompl.
Tekniska Tips enstaka

inte når upp till vinden.
som seglar Vigg 789 har redan
bestämmt att börja såsongen 1992 med
Omö runt, sedan blir det Karlslundsköret,
Dalarövinden och Gålökånnan.

Bordsgenomföringama spacklas och slipas,
och det viktigaste av allt, kölen skall göras
iordning.
Med seglarhiilsning Åke Myrän

\-+-/

..(l'

Vi

sumloggen ersätts med

\-^::r:-- ^--i-jl

""""1
I".'u' o,flu,

åk läg och

Förbered€lsema har redan börjat. Bon med
skrovlig bottenfärg. Den gamla trasiga

'__-:-.\--.-

Obs!
Ritningar beställs direkt
från Tekniska Kommittön.

se sid. 2

VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 40 73 05-2
och anger namn, adress och båtnummer samt vilka varor du vill
ha. Frakvporto ingår i priset.

POSTTIDNING

B
BEGRiiNSAn

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstavägen 68
'195 53 Märsta

EfTERS,ENDNING
Vid definitiv eftersöndning 6tersönds
försöndelsen med nyo odressen på
boksidon (ei odressidon)

M l; l)l.l= Ms MAI?
ANNONSERA I
VIGGENBLADET
Medlemmar annons€rar gratis under
rubrikerna KÖP, sÄLJ & ÖvRlGT på
denna sida. Företagsannonsering
debit€ras enligt nodan:
Helsida 400:Halv sida 200:1/4 sida 150:Kontakta r€daktionen om du behöver
hjälp med ulformningen av din annons

l(NAli

429 Gustav Jacobsson, UPPsala
506 LESennerholm.Stockholm
903 Stig-Arne Svensson, Ronneby
904 Bo Lindman, Karlskrona
923 Berndt Carlsson, Huddinge
'1271 PerGsijer,Hägersten
7O07 Bo Johansson, Stockholm

Hjärtligt välkomna til I
(
Viggenklubben!

(

ViggenBladet nr 3
21 lebruari
ViggenBladet nr 4
23 mars

K-Tryck
Johanneshov

