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Itg$erlBladet
I detta nummer
kan du bland
annat läsa om:

VARTRAFF,
ESKADER.
PLANER,
EFFEKTIV
SEGLING &
STUDIE.
BESOK.
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Och du årsavgiften är
väl betald nu?
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Vice ordf: Birgit Aslund, Tumultgränd 63, 162 46 Vållingby
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Materislförvattars: Kari Porvari, Brovallsvägon 88, '18+ SZ Åkersberga
Klubbmästare: Mats Sylv6n, 51 Eriksgatan 57, 1'12 34 Stockholm
Ledamot: Jan-olot Björk, utgårdsvågen 3, 191 44 soltenuna
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08-749 37 29
08-89 85 88
08-26 48 52
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0760-19474
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08-653 30 91
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08-61
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KONTAKTPERSONER
Rsgionsma: Birgit Åslund
Försäkringslrågor: Mats Sylv6n
Eskad€rplansring: CadOlov Carlsson, Kari Porvari, Birgit Åslund

FRAil BRYCCA}I

KLASSNÄMND
Sammankallanda: Lars Berg, adrsss & tel nr, se ovan
Lsdamöter: Bo Göransson, lngsmar Holmström, Staflan Söderhäll,
Gunnar Tidnor, Svanls Axslsson

Nu har båtmässan varit och det börjar
suga lite i seglartarmen. Så här års har
en Viggenägare särskilt stor anledning
att uppskatta sin båt.

KAPPSEGUNGSKoMMITE

När man ser nybåtspriserna På

Sammankallande: Jan-Olol Björk, adress & tsl nr, ss ovan
Lodamötor: Vsijo Lilja, Jan-Olof Björk, Harald Aksolsson, Svante Axelsson
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Harald Akselsson, Ssgel & Rigg
Magnus Guslaf sson, lnradning
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08-649 47 01

VALBEREDNING
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J€annine Rehnb€rg, Per-Arne Abraharnsson, Arns Bresky
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mässan och hur mycket man lår betala
{ör att lå något bättre än Viggen så blir
det gott och väl sexsillriga belopp.
När hon sedan skall vårrustas kan man
int<a på det merarbete en slörre båt

kräver.
Till sommaren vet vi att det är samma
skärgård och samma väder i alla båtar.
särskilt trevligt är del att trälla andra
/iggenseglare klubbens regi och
utbyta erlarenheter. Passa på att delta
i de arrangemang som klubben ordnar.
Om någon mänad ska hon isiön igen!
Med Viggenhälsningar

i

Lasse
Redaktion:
018-55 04 98
0760- 802 98

SKEPP OHOJ !
-

säger redaktionen som
Välkommen
på
tå
rader ska lörsöka premycket
här
sentera ViggenBladel lören helt ny läsekrets.
Nio nummerom åretgörvi, med inlorma-

tion om klubbens akliviteler och med
massor av tips och berättelser i ord och
bild lrån läsarna.
Tekniska Tips bilogas (som nu) när nya
kommer. Ytterligare ett nyttsådant handlar om hur man drar lallen till sittbrunnen

och under årens lopp har många giorts
som går att beställa.
Kom med iViggenklubben du också -till
en undeöargemenskap som har säsong

året runt!
Alf

PS.

i 1277

Detta nummer av bladel
till alla Viggenägare i

distribueras

båtregistret, vilkel vi hoppas skall ge
många nya medlemmar. Vi har lörsdkt
sortera ut alla som är medlemmar men
vi kan ha misslyckats i nåoot lall.
J

REGIONALT

Vänern

Mälaren

Gävle
Jan Westerberg

Töregatan 5, 802 38 cåvle
026 - 19 57 57

Smultronstället för Viggenvänner

i

Vänern

Handbukten
Lell Johansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
o4s6 - 273 69

Kalmar
PeterWlnberg
Vårvågen 15, 385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olol Biörft
Utgårdsvågen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Siljan
Botls Henrlkssen
N, Kllatorsvågen 26,821 00 Bollnås
00278 - t61 65

S:t Anna
Owe Svsnsson
Tunngatan 27, 582 66 Llnköping
013 - t513 3l

Vänem
Klell Nylån

Gärdosvägen 5,531 57 Lldköping

05t0 - 143 t0

Västkusten

Så gos som mitt i sjön ligger en för
seglaren inEessant ögrupp i Lurö skärgfud.
Den består av Norra och Södra Hökö(
Sundsholmen, Hökholmen och Bergön och
det aktuella smultronsUillet är Bergön, n?irmarc bestiimt dess nordspets. Platsen ligger

du ser botten, det ?t djupt

tillräckligt överallt

utom nilrmast str,lndema. Från väster går du
mellan de wå små öama ungefiir genom "n"
i Fote! och ser sedan upp för bränn ingen S V
om Sundsholmen. Hurdu sedan tår dig sist?
biten fram d ll berget framgår av skisse n. Ni[.
du släpper - eller hellre sänker ned - ditt
ankare så försök se till att det kom mer på bra
hällbotten och inte på en sten. Djupkuwan
på skissen Zir ungef?irlig enmeterskurva vit'

vattenstånd 70 cm över referensdjupeL

HagåkeBvågen 28D, 4il1 41 Mölndal

Kryssen markerar två stenar, som kan vålla

031 - 27 57 24

förtreL

Öresund

vindar från NO till O, bra lä för vind utom
bån omkring nord. Sydsidan av udden du nu
har om babord tu en populat badplats för
dem som hittar hil
Kjell Nytön

Plåtsen erbjuder gos sjölä utom vid hfuda

040 - 16 09 73

4

laditionella. bådc för dem som

I\

bara ca 600 m söder om naturhamnen på
Nona Hökön (se ViggenBladet ff 5/91).
Inseglingen till naturhamnen på Bergön
ih enkel. Du kan komma från Djurö-hållet
och gå in mellan Sundsholmen S Hökön
men se upp för brånningarna norr om S
Hökön. Kommerdu från sydostgåin mellan
S Hökön och Bergön och varinterädd för att

GustatOlolsson

Erik Palsund
Älggatan 248, 216 13 Malmö

Det blir en Mälarlräff i år igen! I år
kommer den att ligga på Kristi Himmelsfärdshelgen vilket bör betyda att
ännu flera kan komma.
Platsen är inte slutligt besråmd ån,
men det kommer att bli i östra Mäla( ,n, e.,entuellt Slan<lö Kalv igen.
Eftersom vi har mera tid till förfogande i år kommer vi att försöka
lägga in flera aktivitcter utöver de

r
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och alla andra. Det är inte
^appscglar
nödvändigt att vara kappseglare för
att komma till en triiff.
Håll utkik i nästa nummer av Viggenbladet fijr där kommer Program
och andra detalierl
Nu till något hell annat. mcn ndstan lika eftedängtat, siökorten. Våra
gamla Mälarkort från 1876 har äntligen tjänat ut. I år kommer en helt
ny serie ut enligt ftiliande:
111 Mälaren Östra delen 1,50000
112 Mälaren Norra delen 1:50000
Sjökort i halvformat.
'13 Mälaren Västra delen l:500o0

Indelningen i korten är delvis
annodunda än i de gamla. Sårskilt
bör observeras alt kort 111 nu inte
går längre österut än l7o 59,10'
eller V. kanten av St.Essingen. Kort
6141 (Stockholms Hamn) behövs
därför för att ta sig ända fram till
Stockholm.

Korten är helt nyritade och baseMdlarade på den nuppmätnin€i
nya korren som glorts 1989-90. De ^v
ten kommer att ingå i det nya båtsportkortet över Mälaren (serie D)
som kommer ut i vår. Det kommer
att ha samma format som sklirgårdskorten.
Siöfartsverket räknar med att bö4a
sälla de nya korten till båtmässan.
vintriga viggenhälsninp;ar till nästa
nummer.
Jan-OIof Björk
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TEKNISKA KOMMITTEN, PLASTARBETEN
TRÄFF PÄ BRYGGHUSET sAL 34 KLl9oo
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28 APRIL

ESKADEBTRÄFF OM KLUBBENS PLANERADE
ESKADBAB, BRYGGHUSET SAL 34 KL 19OO

19 MAJ

DEMoNSTRATION AV RIGGNING, UTETRÄFF
VID STADSHUSET KL 1830

6.7

PINGSTTRÄFF

Tycker Du att kölen verkar svajig på

MtDSoMMARTRÅFF

Har Du sår på Karlskrona-Viggens

TID

19

JUNI

- 20

JUN|

Vill Du lära Dig hur man lörebygger
och åtgärdar böldpest på plastbåtar?
Din Albin-Vigg?

plastköl efter grundkänning?
TITTA

I

KOMMANDE VIGGENBLAO

FÖR OETALJEB

!

arusuA oerna Nennnna sA
DU INTE nnossAn NAGor t

Du har

väl försäkrat

din båt genom

(kemiskt åldrande,

0m inte - kontakta vårt
lohan
tel 08-6/,I 56 15
Bo

ss

på
f ör närmare intormation.

mekanisk

nedbrytning, böldpest m m)
- Konsekvenser av konstruktionen (delaminering, åldrande, böldpest m m).

Viggenklubben ?
f örs äIrring sombud

Dessa och andra liknande {rågor
kommer att behandlas på trälfen den
31 mars klockan 1900.
Gåstlöreläsare blir båtkonsulten och
skadeinspeklören Peter Behrens.
Han kommer också att belysa:
- Plasllaminatels uppbyggnad
- Olika materialkombinationer
- Byggnadsmetoder
- Konsekvenser av materialvalet

on

Vi tror att det blir en lärorik
kväll som Du kommer att ha
nytta av oavsett om Du har
proble.m med Din båt idag
eller ej.

Väl mött

!

Eskader 1992
Stockholms skärgärd och
Viggenträtt Bornholm

SKARGARDS.
ESKADER'92
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Vi har lör närvarande två eskadrar
som planeras i slyrelsen.
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Södra Stockholms skårgård
Start någon gång i perioden 2816 - 717.
Längd cirka 10 dagar.
Sammanhållande är vår sekrelerare
Veikko Kekki.
Bornholm. Viggenträfl
En grovskiss till Bornholmseskader har
publicerats tidigare i bladet. Upplägget
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är inte speciellt Viggenvänligt lör
Stockholmsviggar. Men Kalmar-

Tänkt område:
Munkholmen-FjärdlångBiskopsön-Ormskär-HaröStora NassaSvenska Högarna-KallskärMöja-Träskö-Storö.
Vår vilja, väder och vind lår bl. a.

viggarna har anmält intresse av att
ansluta. Det borde också Viggar lrån
Hanöbukten och Malmö kunna göra.

Detta gör att vi kan arrangera en
Viggenträfl på Bornholm 14 - 17 iuli.
Man kan också ta sig dit på egen hand

eller genom. alt ansluta sig

på
eskadern lrån Stockholm någonstans
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STOCKHOL.)I

styra detaljerna.

på vägen.

Vädret gör naturligtvis att del blir något
osäkert - men det borde vara en rimlig

$r

chans.

Sammanhållande lör detta är Lasse

'tÅft

Berg.
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elleu skicka ett vykort till Veikko
eller Lasse om möiligt. före den 2814 så
vi kan se om tillräckligt många är

intresserade.
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Du som är intresserad av någon
eskader bör delta i trällen på
Brygghusel på Norrtullsgatan (nära
Odenplan) i Stockholm kl 1900 den
2A4,

Häng med $-10 dagar
i loj takt genom Stockholm skärgård med Viggenklubbens eskader, start 28 juni.
Korta dagsdistanser, upptäckarmöjlighetertill havs och i land,
gemenskap, passar även nybörjare.
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Eskaderplanering och träfl
28 april.
Kan du inte komma då
-hör av dig till Veikko för information!

Telefonnumret år: 0760-194 74

Najning av
vindskydd
Att naia tast vindskydden vid mantågen kan ske på llera sätt. Det vanliga är
det somvisas på Fig

l.Najlinanvirasien

lång spiral genom öljelterna och översta
linan i mantåget. Förlarandet är enkelt,
men mellan öljetterna kommervindskyddet atl tvingas ner mot mantågslinan.
Denna najning ser löga sjömansmässig
ut, mindre ju längre lrån överkanlen av
vindskyddet ölieltraden är placerad.

Ett i alla avseenden stramare lörlarande visas på Fig 2. Här går nainingslinan på insidan avvindskyddet, ut genom

Najning

et t
Mantåg

(

0Ij

Fig

Vindskydd
1

-Sobstads seoelmakeri
Lan 18 lebruari genomförde klubben
elt besök på Sobstads segelmakeri
nära Roslagstull i Stockholm.

Vi lick då lära oss mycket nytligt om

Najning

segel och segling med bäring på

Vindskydd

Viggen.
De flesta av oss har segel som är mer

öljetten under mantåget, övervindskydds-

Fiq

kanten och krokar under mantågslinan
om sig själv,..innan den går vidare till
nästa öliett. Aven vid detta lörlarande
dras överkanten av vindskyddet ner, nu
vid varje öljett.
Vid den tredie varianten, Fig 3, löper
najningslinan på utsidan av vindskyddet.
Dengårin genom ölielten, om mantågslinan, ut igen genom öljetten och - helst
under ingående part av najningslinan,
innan den går vidare till näsla öljett.
Överkanten av vindskyddel påverkas ej
och det hela ser mycket snyggn ut. Är
najningslinan dessulom av samma {ärg
som vindskyddet blir nalningen praktiskt
taget osynlig.

Najning

|

- 3 är ritade

inilrån sittbrunnen.

än 10 år gamla. Sådana segel har
tappal mycket av de ursprungliga

Vindskydd

Fig l

-

Fig

2

?
(,
Fig

'
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Kjell Nylän
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egenskaperna. Bl a är de mer bukiga
vilket gör att den lutande kraften ökar
och den lramdrivande minskar. Om du
tycker att din båt är vek kan det
således vara seglens fel.
Seglen Uir kunna trimmas så att båten
(. e blir lovgirig. Om du tvingas hålla
emot med rodret hela tiden tappar du
mycket fart av rodrets bromskraft.
Gamla segel kan i viss mån plattas ut
,^^nom alt man lar borl lite segelduk på
{,..got lämpligt ställe. Detta kan ge
kortvarig efiekt, 2 - 3 år. En annan
lösning lör storseglet är alt montera
genomgående lattor som kan återställa
segellormen. För en Vigg skulle
sådana lattor kosta cirka 1500 kr.
För en normal Viggenseglare är
lortfarande dacronsegel det bästa. De

har lång livslängd och är lättskötta.

Nya segel är inte bara till lördel vid
kappsegling utan ger också bekvämare
familjesegling, del behöver inte luta så
mycket och man kommer lortare fram.
Vår genua är lu ganska iobbig att

hanlera lrämst vid kryss. För att lå
bekvämare segling rekommen
-derades en större lock som går ända
upp till mastloppen. En sådan blir
lättskotad och lörenklar seglingen i
skärgårdar där det otta kan bli korta
slag.

En viktig detalj vid monleringen av
storseglet är att vara noga med
lastsättningen av hornet mellan masl
och bom. Seglet skall falla naturligt här
så att det inte blir veck. Sådant kan
störa hela segehrimmet.
Vi lick också se del senaste i segelväg

med nya materiel och datorskurna
våder.
Det är lre killar som iobbar på Sobstad

och de verkar vinnlägga sig om att lå
lram segel som passar till köparens
sätt att segla.
Klubben tackar lör elt trevligl besök.
Lasse i 6360
11

I

Segla
Viggen!
Här kommerytterligare
synpunkter på hur du seglar
din Vigg effektivt.

(

vinner.
Mycket av det Åke län ut gåller också för
den som inte kappseglar utan seglar med
motom på akterspegeln och båten full av utrustning. Trcts det går det atl kryssa bra med

en Vigg. Hemligheten är precis som Äle
nämner att segla med så liten lcängning som
möjligl Viggen har grunt skov och liten köl
varför den får stor avdrift vid kriingning. För
atr få så liten avdrift som möjligt måste Viggen seglas uppräfi och dessutom med högfaft.
Alltså: Liten tfdngning och hög fart ger höjd.

Alltför många skotE för hfut och försöker
möjligt. Resultatet
blir låg fan och stor avdrifl vilket lurar en att
tro att Viggen kryssar dåligt.
Det zir två viktiga saker au tiinka på. Den
sedan gå så högt i vind som

första är atl genuans skotblock skall flyuas all t
länFe akterut ju mer det blåser och ju mer
båten btirjar kränga. Den andra lir att inte skota
storen för hårt Så fon Viggen biirjar känga
slackar man storskotet litet åven om man får
lite inslag i sorseglet framme vid masten.
Jag önskar Åke forsatt framgång på kappseglingsbanoma och vi alla ska komma ihåg

.'
KAP P S EG LI N G SKA LEN D ER N
Årets Viggenserie för Stockholmsregionen ser i dagsläget ut på föliande sätt:
1615
2915
716

15-16/8

22 all2918
5le

t2

Ulne i 5646

Lidingö Runt
Mälarköret
Pingstköret
KM, MönSteråS
(Preliminärt)
Kräftköret
Libertus Race

Eftersommarens tävlingar är ännu
inte slutligt fastlagda, men allt tyder

på att KM kommer att kunna gå i
Kalmarrcgionens regi i år.
t
Vi arbetar också på att återuppre|,.
fiolårets samkör med Vegaklubben
till kräftköret.
Närmare detaljcr och anvisningar
kommer i kommande nummer av

att det är viktigt för Viggen att synas på bladet.
ävlingar!

lzrs

Sommarens träffar i Viggenklubben

-ar trå gemensamma nämnare; den
glada samvaron och kappsegling. Vid
så gott som varje väff drar ett antal

Trevlig låsning bjöd Åke Myr6n på i senaste nunret av VB . Han skriver atl en Vigg går
likå högt i vind som en Scampi eller Comfon
30. D?,rpå skriver Åke hur han gör och hut han

li.-

Kapp sesl ir, $sk onm t t 6n

bätar iväg för att se vem som kan
:gla fortast.
För att ge dessa en uppskattning
av den möda de därvid inte lämnar

ospard har klubben satt upp ett a n tal eviga vandringspriser som det kan
vara intressant att känna till inför
sommarens aktiviteter.
Följande priser finns för KMr
Skeppsklockan - Detta är priset
för den som vinner KM. Klockan är
av brons, ca 15cm i diameter och
med lös kläpp. Den sitter monterad
på en träsockel.
Ratten - Skeppsratt i tfti med inlagd klocka. Priset delas ut till bästa
tieibesättning vid KM.
t.. Familjefatet - Delas ut till bästa familiebesättning yid KM. Består som
framgår av namnet av ett fat i tenn.
Fiärmstasockeln - Det något
gendomliga
men tradirionsfullda
,
' namnet visar att de112 vandringspris
delas ut till den rorsman som hafi
längst väg till KII. Priset är en Srkantig sockel i sten med en Påsatt tråplatta för namnen på vinnarna.

Stora Tennstopet - cår rill vinnaren av Viggenserien. Gissa hur det
ser ut! Diameter ca 15 cm.
Kryssarbucklan - Erövras av den
som rankas som bästa båt enligt SK
3O-metoden i wå seglingar.
Debutantstopet - Ett som sig bör
något mindre tennstop, hemförs av
den debutant som lyckas bäst i serien.

Ornpokalen - En relatirt smal, hög

(ca 25cm) pokal med örnbeprytt
lock. Pokalen går till den som lyckas

båst i de tävlingar som ordnas i klubbens regi.
Mälarfatet - Är qvarr fortfarande
på driven när detta skrirs. Skall delas
ut till den som lyckas bäst i en Mälarregatta.
De regionala Viggenserierna har
egna vandringspriser av olika slag.
Hör efter med din regionrepresentant.
Dessutom får alla deltagare i Viggenserien och KM någon form av
priser (att behålla). Och inte nog
med det, i de av andra arrangerade
rävlingar där Viggen är egen klass får
de bästa priser av arangörerna enligt
varierande regler.
Som synes kan det löna sig att lämna
den glada samvaron på stranden
Stockholmsregionens Viggenserie
för
ett par timmar och visa de andra
har dessutom föliande priser att dela
vem som verkligen kan segla!
På,

Nva

Efterlysning:
Viggenklubbens
o mfattande arkiv saknar

MATRIKELfTån år
1988 och 1989
ViggenBladet
1988 nr 3-12
1989 nr 1-12
Klubbhistorik lrån
starten 1968/69n0 till
1973n5

rL,c4&44,a,r,i
2n Andors Karlsson, Torsäs
395 Svend Erik Blasbjerg, Danmark
503 Mikael Karlberg, Torslunda
801 Arne Wuolo, Johanneshov
811 lngsmarJansson, Östansjö (
843 KarlStrecker,Alingsås
1009 Toöjöm Borgst€n, Karlstad
1268 Mats Matsson, Södertålje

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Kan du hjälpa oss?
Kontakta mig på telefon
enligt nedan.

r.

..""s1
-"

I

\s, -""""

Överexemplar av
ViggenBladet från
1979-1991
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Klassregler

Sångbok "Sjung med
Viggenklubben"

(ej-88-8s)

Klubbvimpel

ca en halv
kubikmeter
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Är du intresserad av
enstaka exemplar eller
vissa årgångar?
Kontakta mig på telefon
enligt nedan

MANUS-STOPP !!I
ViggenBladet nr 4
23 mars
Viggenbladet nr 5
28 april
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Handbok K-Vigg/A-Vigg
Tekniska Tips kompl. . . .
Tekniska Tips enstaka . .

Finnes

Veikko Kekki,
sekreterare, 07 60-1 94 7 4,
dygnet runl
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Ritningar beställs direkt
från Tekniska Kommittdn,
se sid. 2

Klubbtröja röd/vit .
Broderat jackmärke

.

Klubbnål

Klubbdekal "SE-cLA-UT"
Strykmärke
Viggenritningar
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
Cio Kekki
Valstavägen 68
195 53 Märsta
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A-Vlgg I269,1976

Vid d.finiti' .ft"rsöndnino årersönds
fö.söndelsen med nyo oiressen pö (
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Lättvlndsgenua och krysslock

Genua, lock och stor, 4 hkrJohnson, Porta i bra skick
Tol. 05 10-237 48,kvållar
Potti. Prls 36.000 kr
L€if Jonsson, Vigg 232
Tsl. 0760-88 744

Storsågel tör rullrev
280-duk, syt-g1
4.300

kr

c (cenua)

Supor

Rovbar, 220-duk, sydd -91

4,3lP
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Resullat msd d€ssa s€g€l: Ornö runt
3:a, Karlslundskörot 1:a och
Gålökannan 1:a-

Bogagnadesegol
Storsog€l och genua, 16 är gamla
800 kr lör båggo

Stormlock
3,8 m2, ny
1.150 kr

Molor
Honda 7,5 hk -75
'1.800

kr

Tsl 08- 777 82 96

A'VNONSERA I
VIGGENBLADET
Medlgmmar annons€rar gratis under
rubrik€rna KOPES, SAU ES &
ÖvRlcT pä dsnna sida.
Förstagsannonsoring debiteras snligt
nedan:
Hsl sida 400:Halv sida 200:1/4 sida 150:-

Kontakta redaktionsn om du b€höver
hjälp msd utlormning€n av din annons

K-Tryck
Johanneshov

I
I

(

