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läge för en vålrvning.
När jag var på båtmässan och pmtade med

folk som kom förbi vfu monter, visade det
sig att väldigt många seglare någon gång
08-758 31 99
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08-649 47 01
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Nu i sjösåthingstider alf det bra om vi som
har lite erfarenhet av Viggen delar med oss
av denna till nya Viggenseglare. Prata med
andra Viggenägare och utbyt erfarenheter,
du kan ju få något bra tips! Och hittår du
någon som inte är medlem i klubben tu det

genom åren seglat Viggen. Och de flesta
av dessa har positiva minnen från den tiden
både av båten och klubben.

Det finns all anledning för klubben att
rortsåtta att synas på bland annat på
mässan och i tidningar. Om vi blir passiva
kommer intresset för vår båt att minska
snabbl Alla Viggenseglare har nytta av att
intresset hålls vid liv och bör även d.ilrför
vam medlemmar i klubben

Hoppas ått
Redaktion:
018-55 04 98
0760- 802 98

vi alla får fina seglingar

denna säsong!

Med Viggenhålsningar

Itsse

åven

SKEPP OHOJ !
KAPPSEGUNGSKOMMITTEN

MEDDEUR
De två första seglingarna i årets Viggenserie anmäls på annan plats i detta
nummer av Viggenbladet.
Pingstköret kommer att förläggas till
Krokholmsviken på Norrgårdsön invid
Lådna. Inbjudan kommer i nästa numm€r.

KM

kommer

att gå i

Kalmar-

regionens regi den 15-16/8 utanför Mönsterås. Mera information i kommande
nummer.

Kräftköret körs i år i Vegaklubbens
regi der. 22-2318 vid Stora Tratten inte
långt fråmn Finnhamn. Särskild inbjudan
kommer också i bladet innan.
Ka pp s e gli n gs ko mtn it t ö n

REGIONALT
Gävle
Jan Westerberg

Töregalan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57

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

Kalmat
PeterWinberg
Vårvågen l5, 385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

MäIarcn
Jan-Olot Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Silian
Borls Hanrlkssen
N. Kilalorsvägen 26,821 00 Bollnäs

Vänern

e

Smulronstiillet för Viggen-vänner i Vä-

I

nem.
Föga frekventerar iir detta smulEonstille, trots

attdet liggerniila stora allfarleden l?ings v?istsidad
av Viirmlandsniis. ÄJ du obekant med dessa vatt-

en angör du från röda pricken strax NO om St
Kijrtugskiir. Gå strax nor om derma prick
sedan ca 60o, Niir du passerat sfier om Sliubban
girar du norrut i det långa, smala iilopper till

o{

Viist€rvikerl
Vill du liigga

till mot land försöker du på

sryrbord sida motsvatande vid eller strax eftg
djupsiffran 2. Det iir bra ankarbonen på de flesistälen, om du inte är allrfiir snål med liingden på
ankarlinan. Hiirifrån kan du njuta av säväl solnedgång som morgonsol, om det ej iir mulet. På an&a
sidan börjar en smal led (med fl€ra ankdngsplarser) genorn vassen till en brygga och på den lilla
holmen i norr firms en hägerkoloni - om den inte
övergivits.

AMAURTRAFF!(

S:t Anna

(

Kiell Nylån

Gådesvägen 5, 531 57 LidköPing
05t0 - 143 10

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

öresund
Erlk Palsund
Älggatan 248, 216 13 Malmö
040

mälartträff hålls

i år under

Så här ser programmet ut:.

Kjell Nyl6n

Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

Västkusten
GuslalOlofsson

År"t,

Kristi Himmelfärdshelgen den 29 och 30
maj. Eftersom det är långhelg hoppas jag
att det skall bli stor uppslutning. Dessutom har vi tänkt utnyttjå den längre
helgen till en super-mini eskader.

00278 - 161 65

Vänern

il,

I'\

Fredag förmiddag: samling. Plats:
Herrestaviken N 59" 19,15', E 17'
18,85'. om det skull€ vara fullt där,
försöker vi på vikens norra sida. Håll utkik efter VigSenflaggan!
Under eftermiddagen kör de kappseglingslystnå den andra seglingen i Viggenserien med skepparmöte kl 13.00 och
jrsta start kl 14.00. Seglingen går som
vanligt utan spinnaker för ati även familjeseglare och nybörjare skall kunna vara
med. Storviggar startar med LYS-start.
Alla får oris!
De som inte vill kappsegla kan ha en
skön eftermiddag i den sörmländska försommargrönskan, eller också vara med
ute på sjön och titla på kappseglingen.

Kvällen börjar sedan med viggensherry / juice på lämplig plats iland.
Dårefter vidtar lekar i det gröna följda

av gemensamt grillande på stranden. Ta
alltså med grillar och tillbehör!

Under senare delen av grillfesten förrättas prisutdelniirg varefter det traditionellå bortförklarandet och sjungandet
vidtar. Tag alltså också med sångböcker!
På lördagen finns två möjligheter' De
kappseglingssugna kan ge sig av till
Slandöregattan som går med två seglingar på lördagen och den avslutande seglingen på söndagen.

De som inte vill kappsegla kan följa
med på super-mini eskadern som startar
ca kl 10.00 och går till Björkö. Där kan vi
sedan bese utgrävningarna och allt annat
sevärt på en av Sveriges äldsta kulturplatser.

För allt detta kommer vi att ta upp en
frivillig obligatorisk avgift på kr 50:- per
båt fcir att täcka kostanderna för priser
sherry mm. Skulle några ligga kvar på
Björkö till söndagen debiterar gästhamnen där 60:- per natt.

Vi är glada om ni ringer

någon i

kappseglingskommitt6n och talar om att
ni tänker komma. Gladast blir vi om ni
kommer. Vi ses!

- t6 09 73
Ian-OIaf i 837

4

5

Eskaderträff 28/4
Samling

t992

för alla som är eskåderi Brygghuset rum 34

intresserade sker
rill en eskåder
1992 diskurerals. En id6 år alr seglå till

Under hösten har olikå ide4r

tisdagen den 2814

å! vi

kån vara en v€ckå på Bomholm.

lm M.

passar så många som möjligt. Det

Vi våljer d.å våAen bcroende på ådande vind.
D v s om vi skå gå viå Godand eller följa
kuskn och om vi går u{anför eller innanför

På så sätt skulte

vi

kunna segla från

intresse så kan vi det bli en sådan eskader
eller es gäng som seglar ihop.

5juti,

Nya förslag kan också publiceras i bladet
så att fler kan få tilläle ac vara med.

3

De som vill vån med m€n har lile mer dd kan ansluia senare, I er vid

På Bornholm deltar vi i Viggenträff med andra
bålar frÅn södra Sverige den l4 - lTjuli.

Intressant?
Ring Lasse Berg och låla om der i så fa11.08,749 37 29.

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

bara segla ihop med andra) som år
annorlunda tidsmässigt eller geografiskt
mot vad vi presenterat i tidningen så kan
du föreslå detta. Om fler har samma

Detla kommer inte alt fungera precis så eflersom våder och vind
kommer au hindra oss ibland. Därför åvsåuer vi fyra veckor och hat
atltså sex rEs€rvdÄgår som vi rar av når vädrel så kåver.

etappmåI2.

Göte Hallb€rg, Hägerston
Eivind Eliasson, Norge
Gunnar Johansson, NYköPing

Om du skulle vilja ha en eskader (eller

Sedån å{ vi på Bomholm en veckå och seglar
hem på samma sårr och år rillbaks på
Sönalagen igen.

Prelimioärl bår vi tånkt strrtå

606
994
5647

ah

du bör anmilla ditt intressa av att delta
De som inte kan delta i &ffen bör anmåla
sitt eskaderintresse till den som sammanhåller eskaderplaneringen.

ri

MÅL ETAPP

t2

således plats för dig att komma med
rörslag till ändringar i stort och i småtl
Det är nafirligtvis också vid detta tillfi[le

Stockholms skårgård etr söndag och komma
dll ekpp I på måndåg. Sedån vilar vi eller
sBriar senare på tisdag.
Onsdag eller lorsdag når
.tapq 2. yila
minst eu dygn och sedån lår vi eråpp 3 och
ntu Bomholm nAgon gång fredag - söndag.

medlemmar

1900.

nåra Odenplan.
Vi har Fesenterat förslag på eskadral som
-ian var trevliga aB genomföra i tiöingen.
Dessa förslag skall nu finputsas så att de

Etåpp€ma skulle då vaft cirka 20-25 timrR2d v s slan en morSon o.h ankomst lill ha{
dågefl efrer. SEärkå cirka

kl

Brygghuset ligger på Norrtullsgatan

Bomholm i Urgå etåpper för att säkersdlla

Nre

(

Välkomna
Lasse ochVeikko

!

Gustaf Olofsson har spelat in 30 minuter
av sina super 8-filmer på video (VHS).

Filmen innehåller många trevliga
sekvenser med Viggensegling. Bland annat

spinnakersegling i hård vind som filmats
från en lotsbåL Ljudet år musik och således
inga kommentarer till bilderna. Filmen är

tagen på Våstkusten, Göta Kanal,
Stockholms skårgård och i Norge
(Hardangerfjorden).

SE-GLA UT MED VIGGENKLUBBEN

Videon förvaras av styrelsen men kan
lånas ut till regionala träffar och andra
tillfällen dll någon vill visa Viggen.
Kontakta styrelsen om du vill låna den.

1992.03-10

^1-

Nu är det snart dags
f

VIGGtrNKLUBtsEN

ör Kalmarregionens stora segeltävling

Till Svenska Seglarförbundet

Blå Jungfrun Race.

Generell dispens frän klassreolerna under 1992

Tid 12-13 juni 1992.

gakql!.od

J.

Vi hoppas att ni ställer upp,
med egen/lånad båt eller som gast.
Vi vill gärna se lite folk även utanför vår region.
Vid två tidigare tillfällen har medlemmar f rån
Stockholmsregionen ställt upp.

Motiv till ändringar
Viggens däck är ganska m.iukt och skall bära masten. Det aI därför viktigt att ha
någon form av justermöjlighet lör akterstaget. Beglerna säger att justering ej tår ske
under kappsegling. Regeln ä svår att kontrollera och kan ge onödig belastning på
däck och båt.
Förstagsprofil är en förutsättning för rulltock. Bulllocken gör tamil.iesegling mer
bekväm och bör därlör tillåtas.
Enligt segelritningarna skall seglen uppfylla vissa mått och ha viss dukviK. Detta är
detaljerat angivet för genua 1, genua 2, fock och stormfock. En högt skuren lock är
således inte tillålen om man läser reglerna efter bokstaven. En sådan fock skulle
underlätta familjesegling itrånga vatten. Reglerna bör tillåta varianter av lockar och
genuer inom de maxmått som finns iritningen samt med andra vikter och materiel.
Reglerna år detaljerade vad avser lattlängder. Fullattestorsegel ger en ökad
''vslängd och bättre form ål gamla segel. Detta år fördelaKigt lör familjeseglaren.

Ring Peter Winberg
Regionombud Kalmar
Telefon: 04S6-21243

Förutom den generella dispens som nämnden
tagit fram har vi givit två Viggar dispens från
k

lassreglerna.

För bådå gäller dispens att ha en storskotskena
som gär över hela sittbrunnen. Anledningen att
vi givit dispens för detta är att molsvarande

funktion lätt kan erhållas genom att ha
tamp runt sto$kolet som spånns

en

i lovart runt

vinschen. Dispensen bådöms d.llrför inte ge
några kappseglingsfördelar.
Kaj Johansen, MönsterAs i Vigg 73 har
dessutom fåti en tidsbegränsad dispens för eu
flyttar roder. Kaj har monterat rodret i sin
K-Vigg på ungenlr samma sätt som det sitter i

8

A-Viggen dock uun

skädd.r.

(

Kajs motiv var at! rorkulten var ivägen.
Klassnämnden har bedömt at! detta
ärangemang inte ger några fartfördelar, men
tidsbegränsar dispensen för att få erfarenheter
ntu båEn kappseglas.
(
Om nägon anser att ändringen visat sig 8e'
påtagliga fördelar eller nackdelar skall det
anmålas till llassnämnden.
Vi räknar med att Kaj äte*ommer till bladet
med nårmare beskrivning och erfarenheter av
sitt arbele samt inte minst hur seglingen
påverkås.

lars Berg, sarutwnkallande i Hassnämnden

r'iggen är idag en äldre båt, det sista exemplaret tillverkades för 15 år sedan. Även
klassreglerna är gamla och har ej anpassats lill utvecklingen under de senare ären.
De dispenser som här faststålls har till huvudsakligt syfte att underlätta lör normal
familjesegling.
Klubben beslöt på årsmöte '199'1 att klassreglerna på siK skall anpassas enligt
Jetta syfte. lntill dess uppdrogs ät styrelsen att ge en generell dispens lrån några
punkter i klassreglerna.

Punkter i klassreglarna som omlattas av dispensen
Första meningen kvarstår, övrigt stryks.
C 4.2 och 4.3: Segelstorlek lår vara fri inom maxmätten, T-mått 8300 mm får ej
\verskridas. Dukvikt och material är lritt. (T-mått = förlik).
d 5.4 och 5.5: gäller ej.
T-måttsangivelsen tas med efter samråd med SSF LYS-kommitt6.

qäU

It
I

Viggenklubben anmäler härmed att denna dispens gäller 1992 och att
klassreglerna på sikt avses ändras när effekten av denna dispens uvårderats.
Med seglarhälsning
Lars Berg
Ordförande

aa

Vårrustnin

ORIGINALTILLBEHOR
OCH RESERVDELAR

TIDIITOO

Riggning m m
uset, 19 maj

kl

(
Vi kommer att visa vad du skall göra när
du riggar din båt. Om vädret tillårer avser

vi @kså demonstrera segelsättning och hur
det påverkar båtens segelegenska;nr.

Det kommer an finnas gott om tid för dig
att stillla frågor. Der är nya Viggenseglare
som har mest nytta av denna triiff men det
kommer även erfarna Viggenseglare som

kan berätta om sina erfarenhet€r. Alla
seglar ju inte på samma sätt så dettå tu ett
bra tillftille att bredda sirr seglingskunnande.
Ta gåma med kaffekorgen så fikar vi under

tiden.

Båten ligger nedanför Stadshusbron.
Bredvid Stadshuskällaren finns det en
trappa ner mot vattnet Gå ner dfu så ser du

Viggen.

(

Väl mött

!

RI]ITT

1

Så var det dags igen för årets första
tävling i Viggenserien, Lidingö Runt. I
år går den av stapeln lördagen den 16
maj. Som vanligt i Lidingö Segelsällskaps eminenta regi. Första start går kl
10.00 och den stora prisutdelningen och
regattafesten beräknas börja ca kl 19.

Anmälan kan som vanligt bara göras

på

LSSs tryckta anmälningsblankett.

Den finns att få från oss i kapp-seglings-

kommitt6n; hos Källs färg, Kommendörsgatan 26; Starex, Fleminggatan

17; Watski, Erstagatan

22 eller

pä

Skandias kontor, Sveavägen 44.

Anmälningsavgiften är 205:- och anmälan skall vara bokförd på postgirot
senast den 24 april.

Observera datum Det är

bråttom!
Veckan efter görs klassfördelningen,

varför det är extra viktigt
anmälningar kommer in i tid

att

alla

så att vi

kan starta som egen klass.

^'WL

(
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Minsta antal båtar för att få segla som
egen klass är 5st. Det skallvi väl klara!

Sista minutenanmälan till dubbel
avgifi 410:- i LSS sekretariat 30/4 kl 19.00
- 21.00. Ring 08 / 765 05 09 i förväg.
Ytterligare upplysningar kan fås på
samma nummer, kl 20.00 - 21.00.

Väl mött till en god slart på säsongenl
Kapps e glin gs komm ittå n

l0

1t

Orjans tips
för snabbare
och
roligare

segling

Tack för ett trevligt surdiebesök på Sobstads Segelmakeri. Lasse påpekade att våra
segel idag börjar bli lite till åren. Afi investera i nya segel är en slant att tånka över några
gånger. Efter aE sjä]v ha bytr för någla år
sedan tycker jag dock att det är väl använda
pengar. Det var som att få en ny motor

-

vilket

detju i och för sig också var.
Genuan lir en sk Step Up, dvs med olika
dukvikt i skilda delar av seglet. I mitt fall 200/
260 g, vilket visat sig vara lite för tungt. I
riktigt lätta vindar vill den inte "Uitta", men
gl å andra sidan oerhön mycket. Den har
åven förseus med rev,
Bägge seglen syddes hos Royal Sails.
Storseglet i 290 g duk och med två rev.
Samtidigt monterade jag ett snabbrevsystem.
Revlinomas ändar drogs fram till bommens
mastilnde d.ill etr par clamcleats läser dem. På
så vis har den som revar såväl revlina, slorfa.ll
som halshom under kontroll samtidigt. Seglet levererades inte med rulltravare, vilket
dock snart visade sig behövas. Lattorna tynger snabbt stinder konventionella tsavare.
Om man Ulser likrännan ovanför segelintaget med en sprin! så som det var på min båt
(Albinvigg), kommer det nedtagna seglet att

ligga fult på bommen eftersom seglet ine
kommer ända ned till bommen. Dessutom far
lattoma illa n,ir de förvaras biijda sorn blir
t2

flyttande av skotpunkt för att hittå rätt läge
då. Nej bort med de gamla och på med
modema skenor. Hos Nakitå Marin/Hjertmans (N lv1lH i fortsåittningen) i Stockholm
köptes två 25 mm skenor arLnt 423l föt 225
krAt (1991). De hä efter de gamla skenorna
som inte passade till de nya fylldes med

av teak,44x44 mm, tvzirs över brunnen.
Balken fåstes med ändbeslag (N M/H an.nr
4259 ä f08 krl991) som skruvades fast i

epoxylim, (sätl en Tesatejp på undersidan så
1 'rner inte limmet rakt igenom), och nya

tår såväl utåt som smalnar av framåt. B alkens

\

(

segeluttaget, böjs in på plåtens insida. På så
yis fylls uttaget ut. Gör glirna en mall av
något mer läuklippt material. Sjålv använd(
jag en kartongbil Plåtama skruvas fast med
försänkt aluminiumskruv. Efter liteputs med
fil och duk visade sig arrangemanget fungera
alldelas utrnihkt. Storseglet kan nu släppas
ändanedmotbommen utan att travarna ramla(

ul
Förra året monterades nya skotskenor,
såvåU genuaskenor som till storen. På min
Vigg var genuaskenoma av mässing, modell
gardinstAng, med travare som IIsFs med en
slcuv. Antingen gav Eavarna sig iväg på
egen hand eller så ville inte skruven släppa
med mindrc än att den övenalades med

kaft-

iga verktyg och fula ord. Inte blir det något

(

vinklar.

sicbrunnsluckorna.
Ovanpå balken slsuvades storskotskenan fast med genomgående skruv försedda
med kupolrnutFar. (N lvvH skena an.nr
4214-15 153 kr 1991). Balkens höjd över
toften tu awassad så att ett fodml sjösportkort som stoppas in mellan balk och tolt si tter
lagom hån fast så det inrc blåser bort. Ändbeslagen går att öppna med en sprint i ena
gaveln, viftet medger att hela balken kan
lyftås undån om man vill ligga och sola på
toftema.
Till skenan valdes en Ronstan-travare
med justerblock och 2indbeslag med skotlåsplatta så att åven storskottravarens Ege
justeras med en lina. (N M/H travare art.nr
4217 ,269k,ändbslag arLnr4220, å 139 k,
skotlåsplarB an.ff 4221-l,ä 17 5 k, 1991).

mellan travare och ögla för att spålnna fast
skruven hån med. Långst fram på varje
genuaskena sattes ett kindblock. (N MI{
art.nr 1480-092 å 67 kr 1991). En tamp

(

90'

Genuatravama ville jag ha flytånde, d v s
kunna justera deras läge med en tamp från

des och g:ingades ell hål i vilket sattes en
ögleskruv utan fastsvetsad bricka. (Watski
art"nr 61018 å 38lr 1991). En mutrer sattes

ned till bommen, med påföljd atr travaren
ramlar ur eller måste segelintåget tiickås så
ac likrännan blfuobruten utsned hela mast€n.
För att löså det bockås tyå bitår aluminiumplåt, en för vardera sidan om I ikriinnan,
så att de följer mastens rundning. Plåtarna
ges en rektangulär form, något längle zin
segelinaget, med en "flik" utrned enalångsidan. 'Fliken", som haren form som passar i

ändår får således inte någla

Långskepps sattes balken omedelbart för om

,'I
seglet från segelintaget och gå i en båge ned
till och utmed bommen. Antingen måste
sprinten tas bort så seglet kommer hela vägen

Baksidån av sittbrunnssidan försuirktes med
en 3 mm mzissingsplåt. Var noga med anpassningen av balken i beslagen. Sargen lu-

.nrrades.

sittbrunnen. Dairför yaldes en liitt liipande
lvare vars späfistift går att läsa i öppet läge.
frotley
Cat N M./H 199 lo st l99l). Då kan
l
travaren åka fram och åter utrned skenan. På
den sidå ay trayaren som vetter förut bona-

fallet med fullattor. De kommer ju aE följa

sitörunnssidan med genomgående skruv.

splitsades fast i travarens ögleslcuv och drogs
genom kindblocket och via linlöpate tillbaka
till en clamcteat intill sittbrunnen. Genom att
fua i linan förs trayaren framåt och fixeras i
önskat låge. Genuaskotets tryck fungerar som
moflcaft och pressår trayaren båkäL Funge-

r alldeles utrnZirkt.
Viggens originalstorskotskena är i mitt
tycke alltför kort. Jag ville ha möjlighet att
kunna släppa ut bommen ordentligt i lä liksom föra upp den i lovart, så en ny skena
onrerades tväs över sittbrunnen. Det finns
flera möjligheter afi såtta fast den , ex liingst
fram i sittbrunnen vid bridgedlick. En praktisk lösning då det ger en 'ten" sittbrunn.
Själv fannjag att den lösningen inte passade
mina behov. Gasten, eller en annan trevlig
person som trivs att siuå intill ruffskottet,
kom mer au yara ivägen för skotet, altematiyt
tycka skotet är i vägen för sig.
Is*illet valdes lösningen med en skotbalk

i

Under sommarens seglingar blev jag
förvånad över hur ofta jag fick anledning
nytda stöfie delen av skenans liingd och hur
mycket Ettffe det blev ac få seglen med dess
tell-tails att slå som de ska.
I tidningen Segling nr /1991 finns på
sidan 34 en liisviird artikel om flytande skotpunkter och i Båtnyttff7/1988 sidan 34lite

girnn om justering av storskottmvare med
block och lina.
Kostar du på din Vigg nya segel och
skenor så får du både snabbare och roligare
segling. För det & Y?i] det du vill ha?
Medseglarhälsningar

..
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Uarför frusa?

o
Funderar ni pa en uörmekamin?
Vi kan erbjuda er en liten och behändig dieselkamin.
Kaminen kan lås illera versioner, med luft- eller vattenburen värme och
den kan även lås med kokplatta.
I ettekter trån 1,7 kwh, denna är mycket lämpad tör montering i bl. a.
Vega.
Kaminen är mycket slrömsnål och bränslesnål samt tar mycket liten plats.
De större modellerna, lrån 1,8 kwh upp till 7,2 kwh lämpar sig iör
montering i båtar lrån 30 lot och uppåt.
Kaminen tillverkas i Danmark och är godkänd av danska
Sjölartsstyrelsen och den har fått mycket bra betyg.
Givetvis lämnar vi ett års tabriksgaranti.
Skulle ni behöva hjälp med installationen av kaminen så kan vi fixa detta
till ett mycket lörmånligt pris.

Per B rohiills H edersnris
hederspris till klubben att föryaltas enligt
de ståtuter som fastsgllts. I samband med

överlämnandet lämnade Margareta
följande hiilsning till klubben.
Nösby Park den L3.92
Till ViggenHubben!
Eu vandrande Hederpris blir Pers egen
målning av sitt eget skolskepp Abr.
Rydberg vid Goda Hopp år 1936.
Efrer studentexamen i Karlstsd mönstade

"er på i Göteborg som vanlig gast. Per
hade tönkt sig en framtid som sjökapten,
men så blev det inte. Efler avmönstingen
blev det flyget, dtir han stannade tills
pensbneringen. Pers liv som sjöman och
flygare kom au bli både spönnande och
öventyrligt .
Som båtko

stuktör var Pers målsiiatning

au rita praktiska familjebåtar,

Prisexempel tör Vega
Kamin
2.300r
Rökrör, 1 melel
225|.
Dåcksgenomlöring
350r
Lock lill däcksgenomlöring
80r
Rökgashuv, cylindrisk
280':
Spilltråg
2nr
Smältsåkring
100 r
Bränslepump, 12 V
390r
Bränslelilter
60r
Diverse mont,malerial
330r

som

rtir den lilla plånboken.
Viggen kom dock genom tiderna att bli
hans dlsklingsbåt. Den var vacker och

passade öven

völseglande

.

Viggenklubben bildades

för

au få fram

samM)ri ghetskiinslan samt möjligheter au

'riiffas och prata båt, nya lösningar o.s.v.
Pers och mina 7 år tillsammans kom atl
innehålla mycket båt, enär jag liksom Per
seglat sedan jag var liten tös. Vi ölskade
att segla tillsammans.

Summa

4.335r

OBSI Alla våra pris€r är inklusive moms.

Tillkommer Posl6ns avgittsr

rramhållas skall att Per endast hade
rruålning som hobby i unga dar.
Det dr för au framhålla Pers uppskauning
av alk som rör Viggen och påminnelse om
hans personlighet, som hans tavla nu blir
"

Telelon 040-21 05 47

Mobilteleton 070-01 93 36

Statuter för
Per Brohäl ls Hederspris

Margareta Brohäll har
har skänkt detta

Vandr ande H e der spr is".

Fastställda av Viggenklubb€ns styrolse
d€n 4lobruari 1992.

H6d6rspriset ären inramad lavla av
'Skolskeppet Abraham Rydb€rg vid coda
Hopp 1936" av Per Brohäll
överlämnad av f ru Margareta Brohåll till
Viggenklubb€n i mars 1992.

Hedsrspiset skallvata ett ärligt
vandringspris i sytte att slimulera
lami ljeseg ling med viggenbätarna och
hodra dess konstruktör Per Brohäll.
Vandringspriset tilldelas den Vigg som
under äret seglat längst distans med
s am ma be s ätt n ing o mbo rd,
I ö retÅde s v i s fami lje npd Ie mmat.

Aspiranl anmäles till slyr6lssn
senasl 1 novemborårligen och skallkunna
vorifiera påståend€l m€d t ex
loggboksanteckningar eller motsvarande,
i god tid före utdelning.
Priset utdelas vid Viggenklubb€ns
ärsmöte.
Pristagare ställer prisst till styrelsens
.Jörtogande den 1 novembor år€t därpå.
Andring av dessa statuter kan ske om trs
på varandra följande styr€lsemöt€n sä boslutar med minst 2/3 majoritet varje gång.

Tavlan överldmnas varje år till st relsen
på av dem bestöntd tidpunkt.
Våren dr hiir och alla Viggar önskas en
lu)rlig se glarsommar. I hopp om att möta

er till sjöss, önskar jag få framföra nitt
stora tack för au få förmönen a ldsa
Viggenbladet, som iir mycket givande

Den Vigg som seglat löngst från

liisning.

sjösättningen med samma besaittning tar
hem Pers Hederspris för ett år i laget.

Se glar

fuilsnin gar från Eder

Margareta Brohöll
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I EfTERSÄNDNING

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstavägen 68
195 53 Märsta
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Vid d.finiti" .ft",söndning dtersönds 7
försöndelsen med nyo odressen
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Albln-Vlgg

ViggenBladet nr 5
28 april
Viggenbladet nr 6-7
1 1 juni

Vålvårdad, inom l0 mils radie lrån
Stockholm
Tsl. 08-19 66 22, bost, ellsr
08-727 37 93, aö. Göte Hallberg

Splnnakerbom med litt, nedhal och galar
T€1. 08-771 00 67. Janne,

Vigg 1135

Albln-Vlgg 1269,1976
csnua, rock och stor, 4 hkr Johnson.
Potli- Prls 35-000
Tel. 0760-88 744

kr

ANNONSERA

I

e"n" VI G G E N B LA D ET

M€dlemmar annons€rar gratis undor
rubrikerna KOPES, SALJ ES &
ÖVRlcT på denna sida.
Albln-Vlgg 629
Förstagsannonsering debiteras enligt
Sittbrunnskap€ll finns, ny motor 1989, 6 hkr nsdan:
Prls 39.000 kr
Hel sida 400:Tsl. kväll 08-86 41 50, dag 08-798 75 60
Halv sida 200:-

AnneliMelander

1/4 sida '150:-

Kontakta rsdaKionen om du b€höver
hjälp mod utformningen av din annons

K-Tryck
Johanneshov

