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Adress c/o Kekki, Valslavägen 68, 195 53 Märsta
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Viggenklubb€ns postgtrokonto: 40 73 Os-2

STYRELSE
Ordlörande Lars-B€rg, Mölndalsback€n 37, 124 30 Bandhagon
Vic€ ordf: Birgit Aslund, Tumultgränd 63, 162 47 Vållingby
Kassöc Freddy Gsuksn, Dukvägen 53, 161 50 Bromma
S€krstsrare: Vsikko K€kki, Valstavägen 68, 195 13 Märsta
Malsrielförvahare: Kari Porvari, Brovallsvägen 88, 184 92 Åksrsb€rga
Klubbmästars: Mals Sylv6n, S:t Eriksgatan 57, 112 34 Stockholm
Ledamot: Jan-Olol Björk, Utgårdsvägen 3, 191 rt4 Sollenuna

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

FöRsÅKRtNGsoMBUD

08-61

Bo

Johansson

08-9297 32
1

56 15

KONTAKTPERSONER
Regionerna: Birgit Äslund

Nu är det den tid då de flesta av våra

Försäkringsf rågor: Mats Sylv6n

KLASSNÄMND
Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, ss ovan
Ledamöter: 8o Göransson, lngemar Holrnström, Staflan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson

TEKN|SK KoMMtrrE
Sammankallanda:
lngemar Lindgren, Motor & Elteknik,
Klövj€vägsn 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, Förlöjning & Pallning
Ha€ld Aksslsson, Segel & Rigg
Magnus Gustatsson, lnredning
Lars Senn€rholm, Elektronik, Ritningar & Tskniska Tips

f

All Benglsson (Ansv. utgivar6) Hällbygatan '18, 752 28 Uppsala
Harald Akselsson, Hassslgatan 1 '15, 3 tr, 194 37 Uppl. Väsby

i

var en mycket lojal och uivsam

och kräftträff

tockholm sregionen samt kappseglingar på
många stälen. Till exenpel Tjöm runt och
S

Segelbåtens dag.

(
08-758 31 99

08-85 1 5 33
08-590 802 98
08-628 46 65
08-649 47 01

VALBEREDNING
Sammankallando: Statfan Söd€rhäll, Nontullsg. 20, 113 45 Stockholm 08-33 32 92
Jsannine Rohnberg, Per-Ame Abraharnsson,

If$$enBladet

Viggenklubbens förre sekreterare Arne

Kalmarregionen

KAPPSEGL|NGSKoMM|TTE
Sammankallande: Jan-Olof Bjöft, adrsss & tsl nr, se ovan
Ledamölsr: Veijo Lilja, Jan-Olof Björk, Harald Akselsson, Svante Axelsson

Redaktion:
018-55 04 98
08-590 802 98

L

Arne Bresky in memoriam

Viggar används mest. Även styrelsen tår
lite välförtjänt semester. Men efter
lugnet.... I augusti är det klassmästerskap i

Många tror att kappsegling bara tu dll för
dem som är duktiga seglare och har lärt sig
alla regler. Jag vill påstå att alla som har en
båt kan vara med och att det tu liilorikt.
et iir nair man miirker hur den egna båten
går jämfön med andra som man kan förstå
vad som iir bra och vad som iir mindre bra.

Titta på hur andra skotår och trimmar sina
(- 'gel och pröva sedan själv.
v rggen går sämre om hon ?ir lungt lashd

akterut, försök flytta så mycket som
möjligt föröver så seglar hon bättre även på
vanliga seglingar.
Hoppas vi alla får en fin segelsommar!
Med Viggenhlilsningar

lasse

gick bort den 25 april i år.

och var en stor tillgång

i

styrelse-

Arne var engagerad

i

fler

föreningar och det var för att få mer tid för
anöa intressen som t e resor som han valde

att låmna klubbens styrelse vid fusmötet
1991. Vi andm försökte övertåla honom att
vara kvar.

Ames yitalitet giorde att vi aldrig tiinkte på
honom som pensionär utan bara som en fin
medarbetare. Dairför var det svårt att tro att
det var sant nlir vi nåddes av meddelandet
om hans dtid.
Arne avled samband med att han
förberedde sin Vigg för sjösättningen.
Vi känner stffkt med Gulli och vi känner
en stor saknad efter Arne och att det
blir syårt att fylla det tomrum han låmnar

i

efter sig.
Styrelsen I Insse Berg

lt

KLASSMASTERSKAP

REGIONATT
Gävle
Jan Weslerb€rg
Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57

Mönsterås Segetktubb inbjuder tilt
KM för Viggen-båtar samt DM för H-båtar och lF-båtar
15 och 16 augusti 1992

Hanöbukten
L6ltJohansson
Skånegatan 14,295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmat
PsterWlnberg
Vårvägen 15, 385 03 Södoråkra
o4s6 - 212 43

Mälaren
Jan-Olol BJörk
Utgårdsvågon 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Smultronstället
för Viggen- (
vanner r
Vänern

Silian
Borls Henrlk$en
N. Kllalorsvägen 26, 821 00 Bollnås
00278 - 161 65

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

Vänem
Klell Nylån
Gårdesvägen 5, 531 57 Lldköplng

05t0 - 143 10

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

Öresund
Erlk Palsund
Älggalan 248, 21613 Malmö
040 - 16 09 73

4

Om man skall kalla detta för
smultron stiille kan diskuteras,
eftersom hela Ekens sk?irgård ?ir
mycket livligt frekventerad, vilket
sätter sina spår även hiir.
Detta smultronstlille, Lillön, ligger
alldeles O nordspetsen av Klitt vid
sydvästspetsen av Kållandsö. Du
(
kommer dit endera farleden och
går in i vasslagunen mellan Lillöns
kummel och stången iland. Håll
sedan mot Lillön babord. Hiir iir
lätt att nå land, om inte allt
upptaget. Försök i så fall på östra
sidan av den lilla ön stider om
farledens k)rjan mot Ullersund (ca
350 m SSO om Lillön).

?ir t

Kjell Nyl6n

(
(

Plals: Seglingarna äger rum ulanlör inloppet till Mönsterås.
Regler: Enligt IKR lnternationella kappseglingsregler och
SSF:s tillägg, de seglingsföreskrifter som utfärdas samt
'tlassregler för lF, H-båtar och Viggen-båtar.
Program: Två seglingar per dag.
Lördag 15/8: H-båtar första start kl 10.00, lF-båtar kl 10.10
och Viggen kl 10.20.
Andra start ca 30 minuter efter sista båts målgång.
Söndag: Som lördagen.
Bana: Olympisk typ Neapel
Poängberäkning: Lågpoängsystemet enligt appendix 5.2. För
giltighet som DM krävs två seglingar. Vid två eller llera
genomlörda seglingar räknas samtliga.
Priser: Segrande besättning erhåller RF:s mästerskapsplakett.
I övrigt priser till de tre bästa besåtlningarna.
Försäkring: Båten ska vara ansvarsförsäkrad.
leklam: Seglare/båt lillåts enligt IKR 26 och appendix 14
kategori B att vid denna tävling föra reklam. Tillstånd/certifikat
utfärdat av seglarens nationella myndighet ska uppvisas vid
ankomsten till tävlingsplatsen.
, ävlingsexpedition: Mönsterås Segelklubbs klubbhus på
Varvet, telelon 0499-11 9 14.
Anmälan: Anmälan göres senast 1992-08-06 till Peter
winberg, telefon 0486-212 43 eiler 0480-290 00.
MÖJLIGHET ATT LÅNA ELLER DELA BÅT FINNS.

Något om Lidingö Runt'92
En fin vårdag med friska vindar startade ca

550 båtar, varav 6 Viggar, seglatsen runt
Lidingö.
AIla viggar kom iväg hyggligt och slörade
i 5-6 knop ner mot Fjåderholmama, där
man kunde såtta spimaker, åven om den
var svårbehärskad i den hårda vinden och
gropiga sjön. Folke Lysell klarade detta
bäst, och ledde ga4ska stort uppe vid Li-

be us, ungef,;r halwägs. I-a Vie's besättning hade nog gjort bäst i att avstå frå'n
spinnaker för att ha sluppit brotchen som
skrämde besättningen och rörde om or-

i båten. Yngsta gasten Anna
utaniör
hiingde
med det kalla vattnet till
denttigt

c,!,i&44,!4.4

det är kanske inte så konstigt att
genuan sedan blev tite dåligt sträckt och

midjan,

så

dgt mesta strulade.

Vår trevliga viinerbesättning under Bo Eklunds befål visade sig kunna kryssa bäst av
alla och tog hem segern. En nöjd BosT
kunde vid prisutdelningen konstatera al.

:

ffi'.

det lönat sig att transportera båten frå'n
Viinem till Stockholm. I kappseglingskommitt6n gladde vi oss åt att Viggen blev
egen klass med 7 anmälda

båtar.

(

"""-J
I

Resultat Lidingö Runt:

Plåc
t. t23z
2. r\35
3. 988
4. 306
5. 707
6. t37 t

Båt

Skeooare
Bo Ekman

Viggorom

Jarure Båckman

Scaramuche
Spray

l:

Vie

I-ady Millan
Kråkan

Seqlad tid
3.05.58
3.08.58

Anders Herrmansson
Svante Axelsson

3.15.34
3.r7 .O9

Folke Lysell
Veijo Lilja

3.21.13
3.45.55
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Handbok K-Vigg/A-Vigg 50:.150:Tekniska Tips kompl. ...
Tekniska Tips enstaka ....
5:-

Klassregler

8:-

Sångbok " Sjung med
Viggenklubben"
Klubbvimpel

Saxat ur MARINNYTT nr

3

1992:
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Viggen till Morinen
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Klubbtröjaröd/vit ......
Broderatjackmärke .....
Klubbnål .
Klubbdekal "SE-cLA-UT"
Strykmärke
Viggenritningar

100:-

70:90:-

2530:20:-

st 25:-

Enklasl är om du sätter in beloppet för önskade varor på

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.

"Vårrustningsmötet"

i

Stockholm

den 31 mars
Årets "vårrustningsmötet' i Stockholm ägde "svajigt,,. Peter framkastade här ett förslag
rum i Brygghuset på Norrtullsgatan tis- till inviindig förstärkning av båtens
dagen den 31 mars. Ett 30-tal förväntans- undewattenskropp.
fulla medlemmar hade mött upp för att
lyssna på plastexperten Peter Behrens och Peter gick därefter över till problemd
för att diskutera gemensamma "plastpro- "böldpest". Böldpest kan bero på dåligt

blem".

Peter inledde med att presentera sin egen
bakgrund och hur han skaffat sina erfarenheter om just båtkonstruktioner i plast.
Han hade först utbildat sig till jurist. Men
båtintresset tog så småningom överhanden.
Först ågnade han sig åt "bakade" skrovkonstruktioner i trä, för att därefter övergå

till

glasfi berarmerad polyesterplast.

Peter konstaterads att de riktigt gar a träbåtama var genomtä.nkta, stabila konstruktioner, som byggde på erfärenheter från
flera århundraden. Man har dåirvid bl a utnyttjat tråets speciella hållfasthetsegenskaper, där styrkan är orienterad i träets huvudriktning. I plastbåtsålderns barndom
övergav man dessa garnla pålitliga konstruktioner, varigenom styrkan i vissa fall
blev eftersatt. Vidare var byggnadslokalema inte alltid låimpliga för plastarbeten:

materialval och/eller slarv vid tillverkningen. De vanligaste tillverkaingsfelen
beror på felaktigt blandningsförhållande
polyester - härdare, kombinerat med felak(
tig arbetstemperatur och/eller att skrovet ej
fått hiirda tillräckligt liinge i byggformen.
Felen medför att rester av lösningsmedlet
styren finns kvar inne i plasten. När sen
båten ligger i sjön uppståLr, speciellt i sötvatton, ett s k osmotiskt tryck mellan lösningsmedlet och det omgivande vattnet. Då
tdnger vattnet in i plasten, dår det lätt blil
kvar, Plasten är ingalunda så vattentåt som
man tror. Åtskiuiga mängder vatten tas

upp av skrovei under seglingssäsougen,
Peter ausåg det därför vifttigt att båten
komner upp på land tidigt på hösten och
om möjligt får torka innan frosten kommer. Det är även viktigt att båten får ventilera hela vintem, så att man får ett torr,

alltför låga temperaturq och otillräcklig skrov till näsla säsong. Att förvara båren I
härdningstid ledde till problem med båtar- sjön under vintem är med hiinsyn till

na, problem som kunde visa sig flera ar plastens hygroskopiska egenskaper direkt
efter tillverkningen. Härtill kommer att förkastligt. Fukthalten i skrovet kan mätas
bålågarna låinge trott att plastrnaterialet iir med fuktmätare. Ett sådant instrument kan
underhållsfritt och att båtamas livslängd är även anviindas för lokaliserirg av lokalf
"evig".
fuktansamlingar. Om vattenblåsor bildas i
Peter gick sen in på vanliga konstmktions- skrovlaminatet, kan detta så småningom
svagheter vad gäller plastbåtama, såsom leda till s k böldpest. Blåsoma kan variera
avsaknad av bottenstockar, spant och bal- i stodek och miingd. Behandlingen är berokar. Avsaklad av bottenstockar t ex i ende av om det är enstaka blåsor eller ett
Viggen kan leda titl svårigheter med kölin- utbrett fenometr. I första fallet bör rnan
åstningen och att skrovet kan verka med låmpligt verktyg öppna blåsoma och
3

låta dem torka ut. Tvättning bör ske med' Albin-Viggen). Man måste först frilägga
sprit. Därefter påförs epoxi. Man bör helst bultarnas muttrar, genom att hugga bort
anvånda s k lamineringsepoxi (ej ytbe- överspacklingen under durkarna.
handlingsepoxi), t ex Epoxi SP fran Ett vanligt fel på båtar med hplastad barByggplast. Att anviinda polyesterplast i nå- lastköI, såsom på Karlskrona-Viggarna, är
gon form (även Plastic Padding, gel- att man till följd av grundkänning e dyl får
coatspackel etc) är olämpligt, eftersom en skada på plastkölens förkant genom vildessa material vid hårdningen ej binder ken det finns risk att vatten triinger in. Då
med polyesterskrovet. Efter ett första lager uppstar dels rostbildning, dels risk för
epoxi påföres epoxispackel. Detta kan man frostsPriingning vintertid. Den ursprunglimed fördel tillverka själv av epoxi, som gen goda vidhäftningen mellan jämköl och
förtjockats med s k microfibrer (en sorts plast försämras, eller örsvinner t o m helt.

kan då bli att kölen blir
"svajig", eftersom hållfastheten och st,'vheten år starkt beroende av nåmnda vidhäftning mellan materialen. Det är alltså
slutligen beväxningsskyddande bottenfärg. viktigt att i tid reparera sådana plastskador.
Man bör skydda händer m m fråur epoxi Även här bör man anviinda epoxi och ej
(anvåind handskar), eftersom det år starkt polyestcr.

cellullososafibrer). Diirefter stryker man
anyo med 3 lager ren epoxi. (Innau nytt lager epoxi påförs, bör den gamla strykaingen vara halvtorr.) På detta stryker man

Resultatet

allergiframkallande.
Vid utbredd böldpest

blir mar tvungen att Frågan om Viggens rnastbalkskonstruktion
avlägsna hela undro ytskiktet på båtens diskuterades livligt. Peter ansåg det vikbotten. Eftersom detta iir ett omfattande tigt, oberoende av om nun förs!.iirker balarbete, fvingas man i allmänhet sand- ken eller ej (fr Tekniskt Tips nr 2: 10), att
blästra. Blästrhg fordrar speciell utrust- man lastar ut mastbalkens tryck ordentligt
ning och yrkeskunnande, och bör därför mot skrovet genom våldimensionerade såöverlåtas åt yrkesfolk. Efter uttorkning blir väl wår- som liingsgående stringers. Peter
behandlingen i princip densamma, som vid beskrev även arbetsgången för att förbättra
behandlingen av enstaka blåsor, utom att röstjämsinfästningen för vant och stag,
arbetet och materialåtgangen blir mang- som börjat släppa, liksom även fastsåttningen av mantågsstöttor, vinschar, knapar
dubbelt större.
Peter kunde inte rekommendera att böld- etc.
pest behandlas med tjärepoxi o dyl, eftersom arbetet i så fall måste upprepas efter Frågoma och diskussionsinläggen var
ett antal år.

många. Kanske fick

vi

en tankestälare om

att åven en så utmärkt båt som Viggen kan
Enstaka delamineringar kan lokaliseras drabbas ay ålderskriimpor, som bör åtgåirmed ovamämnd fuktmätare eller genom att das för att båten ska kunna behålla sin
lyssna på knackningsljud. Behandlingen styrka och iindamålsenlighet. Ett visst
blir hiir att försöka driinera och torka fel- skrovunderhåll är uppenbarligen nödv?instället. Diirefter kan man fulla hålrummet digt, för att båten inte ska få fiirsämrade
genom att inj icera epoxi.

hållfasthetsegenskaper. Förboppningsvis

Peter ansåg att man regelbundet bör kontrollera och efterdra kölbultama. (Gäller

var dock de intresserade åhörarna inte alltför uppskrämda, när de sent omsider, trötta
men nöjda, lämnade Brygghuset.
Ingemar Lindgren
9
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UTETRAFFEN VID STADSHUSET

.. . genomfördes med Lars Ulne som instruktor,
under kanonsalut frän Riddarholmen (ca 50 doktorer
promoverades). Vadret var fint och flera nya
Viggenägare lyssnade rntresserat.
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Viggenserien efter tre seglingar
Båt

Plac

Spray
Scaramuche

3.

I-a Vie

Janne Bäckman
Svante Axelsson

KråLkan

Veijo Lilja

't

.

1204
792
158

9.

83'1

10.'to1

31

Viggorom

Bo Eknan

Lyssa

I-pmart I-arsson

Neta
Relax
Magda

Thomas Skoglund

Veiko Kekki

30
22
22
20
20

Jan-Olof Björk

19

hdy Millan

t2
t2

Costa Jourtån

Folke Lysell
Harald Akselsson

12.1235

Liittjan

Ingrid Abrahamsson

11

t3.

Christina

Ja

10

1103
31,9

Munkestam

O 18'49,5-5' den 22 - 23 augusti. För mer
information om Stora Tratlen, se artikel
_ på annan plats itidningen.
(
Samling kl l3:00. Ni som vill vara med
och kappsegla utan spinnaker på korl
bana bör veta at1 starten går kl 14.00.

(

-fter kappseglingen blir det lekar och
tävlingar på land. Ta med instrument,
Du som har.

För alt betala priser och annat kommer
vi att ta ut en avgift om 50:- per båt.
Dessutom tillkommer hamnavgiften, 25:-

Ilu har väl f örsäkrat din
båt genom

per natt.

Aino, tel 0764/666 05 svarar på frågor om
du vill veta någo! mera.

Välkomna!

Viggenklubben ?

Aino

(

LIBERTUS RACE 5/9

!

Viggenklubben inbjudes härmed till
Vegaklubbens Hösttråff med Kräftor
Den hålls på Stora Tratten N 59'28,10 -,

Poänq
Skeooare
39
Aaders Hermansson

1. 988
2.1t35
306
4.1371
5.1232

KRAFTTRAFF

Årels sisla deltävling i Viggenserien
traditionsenligt Libertus Race på
Strömmen. Seglingen går liirdagen den 5
september som distanssegling runt S/ren
Libertus, N. Fjäderholmarna och med

är

mål akter om af Chapman, (Bana 11).
Försla start kl 11.00. Beräknad tid för

prisutdelning på Nybrokajen är kl 15.00.
Låt oss hoppas at! det klaffar i år!
Anmälan sker genom inbetalning av
anmälningsavgiften kr 130:- på Segelbåtens Dags postgiro 34 22 25 - 0. Avgif.ten skall vara betald senåst den 26 augusti. Förtryckt inbetalningskort med

plats för alla erforderliga uppgifter kan

fås från oss

i

kappseglingskommitt6n,

Svenska Dagbladets kundtjänst i Gallerian eller Segelbåtens Dags kansli, tel 08
663 90 30 alt.661 82 70 eller fax 08 - 661
82 75. Öppeuider 10.00 - 15.00.

Minsta anlal båtar för att få gå som
egen klass är som vanligt 5. Vid färre än
5 anmälda i en klass flyttas den till annan
bana. Låt inte del ske!!! Se till a1t vi avslutar serien med samma goda upPslulning som vi började den.
Kap p su gl i n gs ko m mi t t ö r't

0m inte - kontakta vårt försätrsringsombud
Bo Johansson på tel 08-6i,1 56 l5
f ör närm are in f orm a t ion.

Här finns pengar att spara!
l6

VIGGEN FORST SOM SIST!
I skuggan av Mälarträffen
Nils-Erik Jonsson, Halltorp
13
Tomas Wedenmark, Onsala
17
Leil Land6n, Bjäned
40
Thomas Longhl, Solna
4a
Roberl Danielsson Lidman,
Bohus
103 Tomas Johansson, Sorunda
112 Lars Axel Hedenskog, Molala
'165 Anders Kimgård; Vintrosa
184 Dick Snällström, Saltsjö-Boo
185 Hans Keife, Täby
226 Robert Kaiser, Mölndal
227 Erland Larsson, Söderköping
234 Bo Äke Larsson, Malmö
262 Jan Äström, Sundsvall
267 Robert Matlisson, Hässleholm
279 lngrid Golfe, Saltsjö-Boo
301 Thomas Driving, Tyresö
383 Stellan Burström, Luleå
447 Markku Lentikangas, Farsta
507 Ull Skoglund, Valbo
599 Andreas Andersson, Hjo
633 Thomas lvarsson, Kungsbacka
Torbjörn Trohe, Storvreta
726 Johan Ljusberg, Njulånger
764 Kim Ljunggren, Malmö
765 Kristian Hallberg, Göteborg
859 Hans-Olol Eriksson, Väslerås
863 Elis Carlström, Göteborg
885 Leil Relbe, Göteborg
924 Henrik Tylestam & Anne-Louise
Eriksson, Stockholm
0

929
930

Bend Pettersson, Väckelsång
Eie Engsrand, Nol

Lars & Monica Prästings,
Borlänge
963 Anders Liungqvist, Göteborg
981 Marianne Pureber, Landvetter
108i) Lars Sidebo, Nordmaling
1090 Johnny Standal, Norge
1091 Bengt Hedlund, Säflle
1159 Ronny Thunberg, Skövde
1200 Anders Andersson, Vikingstad
1 227 Christina Carlberg Lautakoski
'1233 Uöan Weiderstå|, Huddinge
1259 All Robertsson, Ronneby
1274 Christer Dahl, Skanör
1278 Pierre Kjellberg, Falun
1294 Christer Boll, Malmö
1305 Annica Hedbom, Åtvidaberg
1342 Lars-Ove Mattsson, Njutånger
1348 Kersti Påsse, Kullavik
6128 Tage Persson, Stockholm

936

(

(

,
'

Familjeseglin gen "Runstensköret" arang-

(

erad av UMS (Uppsala MotorbåtSäIlskap)
för andra året lockade dussinet fullt av deltagare, varav två viggar; 860 Amanda med
Mikael Christiansson och redåktionsbåten
1277 Jånta med undenecknade. Det var vår
första kappsegling.
TäYlingen seglas som LYS och banan
som kortats för dagen p.g.a. de svaga vindarna mätte ca 9 M..

Startskottet smiillde

kl.

10.00 och ftiltet

kom iväg v:il samlat, förutom Jiinta som
vände en gång för mycket och kom över linjen tio minuter efter de övriga. Nåja, det
skulle ju ge oss fin överblick av läget och
kanske skulle vi kunna ta in senare.
Efter ett kort kryssben blev det plaulains
över hela Ekoln i mycket svag vind och ett

&5

Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

(antagligen den enda skugga
som fanns pä Kristi Himmelsfärds Dag) kappseglades det
ocksä pä Mälarens nordligaste fiärd, Ekoln. Red. var där

,
(

\

tag tyckte vi att vi kommit något niirmare
xlungan men sedan ökade avsdndet igen.
Nästa rundning yar nere i Gorran och vi
mötte de övriga som redan varit nere och
vänt. Klen tröst vff det att Amanda låg näst
sist, M ikael hade åuninstone konråkt med de
andra.
N,ir vi äntligen nådde bojen lllg funktionärsbåten diir, sen en bra stund, och väntade
på att få ta in den.
På det första kryssbenet på återvägen mot

Ekoln kunde vi ändigen hålla god fan men
snart var loppet, som man säger, kört för vår

del, vlil inne på Ekoln igen dog vinden fullstilndigt ut och vi bala låg dä och drev.
Vid det laget hade vi förlorat medävlarna ur sikte bakom udden Amö Huvud så vi
beståmde oss för att bryta.

Medan vi diskuterade huuvida det iir
möjligt att lilra av andm nåir man inte liinge
ser dem kom funktioniirsbåten igen och be-

rättade att de öwiga gått i mål efter att ha
rundat ytterligare en boj borta i Alsiteviken.
Vi bet i det sura äpplet, stårtade motom
och fortsatre till målet vid klubbholrnen.
På vägen dit började det minsann blåsa
igen! Det var så dags nu.

Väl framme hck vi veta att Amanda
kommitigen stffkt på de avslutande kryssarna och fåfi en bra placering, hur bra fick vi
dock inte reda på förrän några dagar senare
d.ll vi på anslagstavlan i hamnen liiste det
I:irdigf iknade slutresultatet.
Mikael med Amanda hade vunnit!
Efter kaffe på klubbholmen fick vi en fin
segling på sträckbog tillbaka till hamnen vid
Skarholmen, nu i perfekt vind och vi avslutåde dågen med att våga segla iinda fram till
bryggan. Atl det gick bra gladde oss mycket
efter de tidigare motgångama.
Vi kommer igen!

Ett stort grattis tiu Mika€l
från ViggenBladet
och Annika & Alf i 1277

l8
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstavägen 68
195 53 Märsta

Vid def initiv eftersöndning återsönds
försöndelsen med nyo odressen pö
boksidon {ei odressidon)

t=t)rJ=M$MAl?l(NAl
ANNONSERA I
VIGGENBLADET
Medlemmar annonserar gralis under
rubrikorna KOPES, SALJ ES &
ÖvRlcT på dsnna sida.
Förslagsannonssring debiteras enligt

Säljes
K-Vlgg nr 5 1965
S€glingsklar, 5 hkr utodrordsmotor, PRradio, stereo, kompass, skolod, toalett,

slorssgsl, rullgenua.
Pris 30 000 kr
Tsl018-20 50 82 Lars Gillgrsn

nedan:

Helsida 600:-

Nästan ny lock i dacron till A-Vigg 1onf

Halv sida 300:'ll4 sida 150:-

Albin-sails

KontaKa redaktionen om du behövar
hjälp msd utformningen av din annons

Tsl 08-25 16 97

Pris 2 200 krell€r högstbjudande

Köpes

MANUS-STOPP !!!
Viggenbladet nr 8 14 juli
Viggenbladet nr 9 omkr.
20 augusti

Begagnat storsegel till A-Vigg. Älder
oväsentligt bara det år helt.
Tel 0243-601 89 Lars Prästings
Välvårdad A-Vlgg, gårna med vagn.
Tel 0243-605 65 P€ler Dahl

K-Tryck

Johanneshov

