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Niir detta skrivs så har vi haft en varm och
skön försommar. Jag hoppas att det har
fortsatt med fint seglarvåder.
Jag har noterat en glädjande ökning av
antalet riktiga Viggar på våra aktiviteter.

En såh Viggensommar det blev! Massor
av nya medlemmar i klubben, Viggen-vinst
i flera tilvlingar och många sköna seglingsdagar med toppenväder.
En konsekvens av detta blev att flertalet
presumtiva skribenter i bladet var ute och
samlade material ör sina bidrag, niir manusstoppdagen för nummer 8 inföll saknade

Så bestod Skärgårdseskadern av I

(
08-758 31 99

SKEPP OHOJ !

I Viggar

och ingen storvigg samt på midsommarlräffen kom ll Viggar och 5 srorviggar.

tsxHrsx xoluutrtE
Sammankalland€:
lngemar Lindgren, Motor & Elteknik,
Klövjevågsn 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, Förtöjning & Pallning
Harald Aksslsson, s6gol & Rigg
Magnus Gustalsson, lnredning
Lars S€nnerholm, Eloktronik, Ritningar & T6kniska Tips

FRAI{ BRYCGA}I

Ingel. ont om våra medlemmar som har bytt.
. stone båtff. De bi&ar bland annal med

erfarenheter och insatser på ett bra sä$.
Men klubben behöver också nya friska
medlemmår som har infiesse av att
,.''veckla klubben.
1..rn förhoppning är diirför arr der bland
vära nyå medlemmar finns några som vill
bidra med att

sätt.

Till

a

hand om klubben på ett bra

hösten kommer det att finnas
lediga jobb i sryrelsen (bl a mirt) och i
kommittdema.

R6daklion:

Med Viggenhälsningar

018-55 04 98
08-590 802 98

Lasse

redaktionen underlag för aE kunna göra en
tidning. Diirav dröjsmålet och sammanslagningen av nr 8 och 9.
På sistå sidån finns sex st Viggar till salu.
Du som läser annonsema-tipsa dina vänner,
och du som säljer: Ta chansen att värva köparen till klubben. Om du byter till en annan båt
stannar du nanrligtvis kvar som medlem och
fortsäfier att delta i den unika gemenskapen
i Viggenklubben !
Atf i 1277

Rap p o r t från

MI ad s omnrnartnäffen

Årets träff gynnades av

perfekt
på
både midsommarafton
sommarväder
och midsommardagen. På söndagen
passerade en kallfront och gav tillftiUigt
regn och hård blåst på hemseglande
Viggar.

De flesta anlände på midsommaraftons
middag och kunde påbörja arbetet. med
stången. Vi höll på att bli av med vår gamla
stång till ett ungdomsgäng på cirka 30 st
som firade i samma vik, men den räddades
av veikko i sista stund.
När stången var rest och stod grann på
ängen dansade vi runt den. Små grodoma
och bjömen sovcr avslutåde dansen.

Ditefter sewerades lite uppfriskande med
tilltugg varvid vi vilade upp oss inlör
tävlingarna. Tre lag som kämpade i
säckhoppning, golfboll på skcd-springning,
att springa tre med hopbundna ben och
dragkamp. Segrarna och barnen belönades
med godis.

Med några svalkande bad förbcredde vi

i
märktes
att
den sköna kvällen. Det
traditionerna varierar. Det grilladcs kött.
och lax, andra åt sill och fiirskpotatis och
middagen på berget som kunde avnjutås

äveh andra varianter förekom.

Birgits lotleri såldes snart slu!
4

och

vinsthinken vanns av familjen

Porvari.

Det var en fin kväll på berget även

(
onr

myggoma var många och n:irgångna
Allsången lick konkurrens av ungdomamas

bandspelare varför den inte blev så
långvarig. Samvaron var fin och nattcn
blev lång som en midsommarnatt skall
vara.

Midsommardagen fortsatte umgänget och
badandet. Tipspromenaden som Annika
resp Freddy förtjänstfullt satt ihop för de
vuxna och för de små, gjordes som en
längrs promenad runt ön. Segrade giorde
Tord och Ann-Marie som lyckades få 10
rätt av 13, och i barnpromenaden vann Moa
Månsson som hade alla 10 frågoma rätt. .

Även denna kväll hade ui g"."ns[.

(

-

middag på berget. Niir vi satt diir kom vi på
att en ay mastema såg ut att så snett. Det
blev inledningen på ett allmänt trimmande

av master. Lars Ulne och underteck(

hjälpte

till alI få bättre trim

Pa

Viggenmastema. Förhoppningsvis kom det
litl nytu dagen efter n?ir vinden tog i.
Även denna kväll sjöng vi några sånger ur
klubbens
På söndagen skingrades alla succesivt och
var förhoppningsvis nöjda med den fina

sånghäfte.

helgen.

Lasse i 6360

I

hför

eskadom gåv jag följande inriktning:

Vön rnött

på

IfrggenBladet

em tnevnig eskader !

Var beredd på att solen inte lyser hela tiden och att vindarna inte alltid gynnar

oss, men

att vi

tillsammans alltid skall göra vårt båsta för att det skåll bli en minnesvärd och ffn eskader.
Så här blev det:

START och

Samling skedde 5, em i Rasså vikar NV Dragets kanal.
vi var sex bålår som såg fram mot en lrevlig estadc'./'
Måndågen den 6 Iovade SMHI svaga vindar varlör vir
sabade på atl sjöbrisen skulle biira oss rill Arkö.

SLUI

Motorproblem på en bår &iorde att vi gick in r
Oxelösund för reparalion. Efler repåraLion försökre \i
fonsåla mor Arkö men hindrades av hård molvind. För

BqBö

tisdågen uLlovades fnska nordvindar. Så blcv deL också

och vi scglade från 07

rill

.

23 och lyckades nå(

\ inden avtog. Sedån följde rvå hlrdar
kryssdågarlill Borgholm rcsp Kalmar. Den scnare i 12 14 m/s. I Kalmårsund st?imde SMHI prognoscr dåligl.
vi fick erl tångt kryssbcn tiu Bcrgtvårå. Har hade vi cn

Eyxelkok !nnan

SOKER NYoo

REDAKIO

fin eskadermiddag med fin utsiklöver håvel.
På lördågen lät prognoscn lovånd€ och klockån 8 Sick
vi ul för åtl gå lill Svaneke. På vägen sadc vi adjö Ull

Abelina

II

som skullc

lill

Hällevik. Samddigl hrdc

ytlcdigare en bål, Caramia, slårtåt från Stockholm och
jagade ikapp eskadcm.
nytt motorproblem varför vi gick in
TiU havs fick vi
lill Utklippan för repåradon. Del var den fjårdc molom
som Rasslåde under resåns gång. Elter tre immff v$ vi
på väg igen och mörkct kom. Klockan 13 nästå dag

e

nådde vi Svancke och var rejält rötlå-

På Bornholm som år solens och vindarnas ö håde vi en fin tid vi mÖtte
Kalmareskadem i Sväneke och beståmde lj?ifl i Hanmerhamnen på onsdagen. Dänv
blev ine!då en kuling förhinrade oss och Kalmargångel alt segladil. Vi gick dil en
dag senare och hade en fin grillmiddag uppc ifdshingen. Håranslöt LisLasom hadc
seglal i Danmark, nu var vi sju båh'. På lördågen besökte vi hamnfesEn i Cudhjem
och rlållåde här den lrcdje Kålmår\rggen. DaScn cfLcr gick vi lill Chrislian5q

\

Bomholm.

Såmmånlagt 8 dagar på
vi en svång

Hanö och Karlskrona
Metlan Simrishann och Hårö seglade ålla eskadems damcr på Imohna som fick 7

På hemvägen tog

i Hanöbuklen via Simrishamn,

"mans" besånning medan vissa kaplener lämnades solokvist. Allå klarade
arangemångel våI.
I Karlskronå började det

blilitc

bdtLom hcm.

viigick tillSlen'hamn för

alt haetL

br

nonul.

(

urgångsldge arr segla
Det blcv godå etåpper via Kalmar. Såndvik upp lill Kråkelund. Sedan seglade vi
inomsk;irs upp lill Rassa Vikar i fyrå clrppcr. En dåg var det mellan 14 o€h 18 m/s
från väst. Vi 1og då en kort etåpp på l8M.
hade tohlt scll *ildigl bra våder och me$ bra vindår. Några s€glingat vår myckct
långa med såvål tidiga morgonar och senå kvållar. Den jobbigaste eBppen vår den
koro suåckan Borgholm - Kalmåt i l2 - 14 m/s kryss, d€n längstå var Bergkvatå'

Vi

Svåneke med övcr 100M.

Vi har haft en bra eskadersögling med den vanliga Viggenandan, d v s
fin sammanhållning och god kdmparanda ndr så behövdes.

u*"

Det bistra arbetsmarknadsklimatet har drabbat även VB-redaktören
och dåjag dårigenom inte kommer att ha tillgår.rg till den tekniska
utrustningjag anser rnig behöva, efterlyserjag nu min eftertrådare.
I)u som är intresserad - ring 0l 8-55 04 98, sä ska jag beråtta om vad sonr
måste vara ett av de rnest givande uppdragen inonr Viggenklubben.
Du kan också tala med vår ordförande Lasse Ilcrg och hans
telefonnumme r hit,tar du som van ligt på sidan 2
.
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HÄR HAR DU NÅGRA ALTE RNATIV TILL DIN ATBIN'

Vagga

E

mn.vgghnnset

LtER K.VIGG

En lått o(h pfl5vård vagga
tor uata, upp trll cå 2,5 ton

3.400:-

kommitdn och kappseglingkommitt6n att
informera om vad klubben gör och vilka vi
til.
Det är ett bra tillftille att fråga om det
mesta som har med Viggen och segling att
göra. Du kan också tala om Dina

OäckitällningSpedal 3115J
Hålle. pretenn,nqen lrån tk,ovet Fåt
re3 r loF och alterDulpit, meliännoden
monter ar

tr l

I ma

ntåqslotter nå

Dä(k5tållning Spe(ial

2.480:-

synpunkter på vad Du vill att klubbcn skall
gora.
Platsen åir vår vanliga lokal i Brygghuset

stål

ca60kg
250(m,kan

Län9d:

Oåckrtållning

kortaselle.lorlanqat
300 cm, kan tune.a! rntortmåarebålar
100 rrl Ia0.m

våoo"n bertår åv två lvdrbdllår 'or5edda red telesropsla slolro.
sraåi',noen rrer med ilaq dv stålror vdqq.ns rarqd Destart av rvå
'anäsqåÄnde tålror. Båltt'over v ld, mor ledadp. 9unn,. dddd \tod'
o airoi. v lt d år torbunol
' -v på v lr el I,1 .
av ttottornas hord I an 5r e
rtallnrnq-orh
rånlba'a plällotnå lån iatas vdr son hest oå lvä oä len
Oe roi
o(h !;n rallå5 n, vå.lI vinlel Dettå 1lebår drr 'd99dn ldn dnPds"\
lill bålar av hogn !arierånde {orm och ltorlek

1.825:-

F.srer i lor och al lerp!lpit Tele5lopiska m€llanstöd som normalt rtöder mor
r€lin9slBlen.

Extra

tillbehör

Om lppnällninq skall ske

iför

800:hårda

vindår extra uttau lage, på r€lalivl

mjukt undenaq eller om båtenr depla(ement, lorm eller djlpgående tång-

er.r

måxvårdenå

lor vårå re[ommEn.

datione., kan vagga^ for5larkar avse
van genom en ertra rnitrsteqe på vrl-

len

A-ställning
A-ställning

nqtvi'let+all vilå

(
trån 1.750:Av polye$e drmerad ofdrgdd PvC. 600 9/r. 5tappe ,gerom dågnrus
orhdrddrro.urnårktatr jobbd "1de, Ldnglivnängd Levererdrmed ol.

Tillverkas och säljes av

Ranhammarsvägen 9

Box'l 1080, 161 1'! Bromma

-

pålLn

Presenning

2.230:-

A bockaha når på mark€n Telerkopiska mellanstod som normalt rtöder rnol

Tel. 08

80 29 80, Fax 08

-

Vid träffen kommer styrelsen, tekniska

80 80 42

sal 34.

rygghuset

i*l'$#*rDT'R
Som framgått åv dagspressen omkom vår
medlem Nisse Tidner vid en segling med
vegan Galatea Turbo till Baltikum.
Nisse hade segling i blodet sedan bamsben.
Familjen Tidners segling till England med
två vuxna och fyra barn i en Vigg har
skildrats i Viggenblådet.

Som Viggenseglare var Nisse en mycket

god

kappseglare

och vann vårt

klassmästerskap flera gånger i början på
80-taleL
Niir Nisse och hans syster Stina seglade
Galatea Turbo till bl a Västindien kunde vi
följa deras ftird genom rapporter till bladet.
På ärsmötet 1990 berättade Nisse och SUna

på ett mycket uppskattat sätt om denna
seglats.

När uppgifterna kom att Galatea Turbo
saknades efter julistormen hoppades nog
alla in i det sista att besättningen skulle
komma tillrätta, inte minst familjerna.
Osiikerheten och hoppet släcktes dock n?ir
Nisses kopp hittades i Estland.
Klubben kiinner slarkt med familjen Tidner
och saknar en av sina profiler.
Jag tror att Nisse mycket väl insåg att

segling kan vara riskfyllt men att dct
positiva med segling, på det sätt han &jorde
det, väl motiverade risken.

lnrs

Berg

xip';P19
((
Sö

ndag 28/6, Munkh olmen

Ftharbetet med planering, tr?iff ar, bestälning
av sherry, rökta flundrormm skulle nu iindigen få
sitt slutprov; stårt fiir skiLgårdseskadem - 92.
Hela tolv (12!) Viggar var annäda, q.v?irr
blev enda arLm iilda Vegån tt ungen att ge återbud.
S amling på Munkholmen, senastkl 1900. För
an kolla in läget våI vi i Relar på plats dygnet
innan.
Banderollen spiindes upp, viggenllaggan i
topp och stor flaggning skulle v?il garantera att
man hittade oss.
Det giorde nu (n?istan) alla; I 58 Relat 223
Hej-å-M, 274 Vigelin, 349 Fanita, 429 Evan,
533 Sahe, 1064 Trble, 11.68 May-Bee, 1099
xt:xx, 1349 Frida <>ch 837 Magda neÄ lan-Olof
Björk med familj som köbåt, den obligaoriska
(i( kud"-i"ku kuutt"n föle utsatt mötestid. (Hanvar
efterliingtad eftersom han hade viggensherryn
ombord).
Nägot dygn senare anslötsil 12M L!ssaftatt
Vijsterås planenligt. Del av eskadem delog även
'29 Suramin.
1,x
Presentation av dekagare, erfarenheter m.m,
skedde, liksom genomgång av etappema, rutiner,
fiidelning av åhiviteter, loggbokdagar och slutligen kv?illens skepparmöte.

Alla glada förviintånsfirlla och beredda; helt
enkelr en hiirlig samling Viggar i biista viggenklubbsanda.
158 Relax, Marianne,
lohan och Veik*o

r0

Måndag 29/A Munkholmen

- Fjärdlång

Vahrar till en strålande morgon med sol och
spegelblank vik. Dagers eiapp iir 12 M ch ganska
l?ilt aE segla.
1 349:ir avdelad till aff vala släpbåt, d.v.s. hålla
reda på vad de åndra gör. Vi var 11 Viggar som

startade från Mw*holmen, men redan efter en
timme var vi bara nio syrligå- Det blåste frisk vind
och vi fick kyss.
1064 tappade sitt storfall och seSlade för ba.a
Senuå.

På kvälen samlades vi för lek och kaffe. Vi
reparerade storfallet och spinnake inan.
Det är en riktig viggenandaniir samdiga s täller
upp och hjälper till n?ir något går sönder.

Nu tar vi sista viiderrapporten på berget och
blickar ut över alla Viggar som ligger på spegel-

bl.nkt vatten.
1349 Frida,

Am-Marie ochThord

Tisdag 30/6, Fiårdlång - Biskopsö
Avsegling från Fj:irdlång, Sjunkviken ca kl
10. En lugn segling med aktelliga vindar över
Byttafjiird. Sedan en rmderbar passage för segel
genom Bytt2,/Biskopsö. Inga stöne incidenter inträffade, endast etr par bottermapp noterades.
I hann i Biskopsö norra vik vid rvåtiden.
Kviillen ftirllötundersedvr igaviggenfestivitas.
Barnen sysselsaites med flaggletsing, vilket genomördes med stor envishet och ennrsiasm.
I samma vik låg även Kryssarklubbens eskader med l8 båtar- Med viss tillfredställelse kan
11

konstateras att ViSgenklubben lyckades bräcka dem

dårna mot San&in. Efter Rijdkobbs fj ?irdcn I

vi in i

avseende fl agghanrering.

nio avgav Veikko homsignal varvid
flaggoma s amfdllr s?inktes. Det lättpanikårtåde driilPå slaget

sundet mellan l-isslö och Harö
bryggan fiamför Harö livs.

ick

till

runda med diverse frågor, (arrang& Gustav

lustigt atr b€skåda.

Jacobsson med

Onsdag

ln,

Hefå-h\ Erikoeh

Bbkopsö - Bu erö

Planerad färdväg:

Fråfl nåtthamnen

i

Koxviken, Biskopsö örbi

Skeppskobben till SvanskZir, mellan Hummelskä
och Siiderö rill Långvikssk?ir (Kronas brygga), siider
om Rödkobb ut på B ulleröfj:irden, florr om Norrudden på Långviksskii!, sydost mot Lilla Fiillsingskobben, norr om den, mellan Viggskläppen och Stora
Fällsingskobben, öster om Peskobben, över Halls
fjiirden, mellan H allskiir och Låghallsskiir, öster om

Grönskiir, mellan Bii,ckkiir och Modomsskiir
Väderprognos:

Vind mellan N-NV, viixlande 2-5 m,/s rmder
dagen. Till natten ökande till 7-10 m,/s, N. Vanensdnder 12 cm rmder mvs.
Avfdrden från Biskopsiin var en arulående s1m.
Fj?irden var silverblank med en svepande linje av l2
Vigg ar u! u. Koxviken. P I a obefindig vind blev det
"j?irnsegling". Den planelade fiirdvägen följdes.
Underväg$:
Ett motorstopp (hjälpvigg bogserade), två Littare
grundk?inningar och en akterlina i Fopellern. För

öwigtOK.
Vigelins besiittning iir säken inte enså'nma om
an ha mppal en hel del rädsla att "b€träda

grihområ-

den".

Slalomsegling föreslås bli OS-gren. Viggenklubbens eskaderseglare -92 torde ha goda chanser
till topplaceringar.
27 9 V igeli n, I ngrid, lng a
och skcppshunden Kajsa

Torsdag 2./7, Bullerö Vi lzirnnade

Hafi

ulleI(i kl I 1 för motor. Segel sanes
vid Gula gnmden. Segelsätfdngen vår stor med rvå
rev och fock. Vinden var N-NV och hade en sty*a på
ca 8 m/s och avtagande.
Vi följde Bullerös västra sida upp mot Gula
Srunden och vidare över Brand- och Griiskarsfj?ir12

B

Harö kogs konstgalleri på pråmen 'Nordens
Ljus". Därefter en god måltid en trappa upp på
Harö krog. Denna p,råm bogseras ut från sirl
plas vid Na Lionalmuseum till Harö r,mder som'
malmånadema.
Eskaderns småflickor frck en extra glass
efter maten eftersom de hade diskat i köket.
Kviillen avslutades med att alla samlades
på berget ovanliir H arö kog, diir det dracks vi(
och prarades

till ftarnåt halvlolvtiden på kväl

len.
349 Famita, Agneta och

till

Bulerö.

familj).

Pl progåmmet stod även ett besök på

Kajsa.

Per-Olof

Fredag 3n, Harö - Blörkskät
Vi liimnade Harö utan eskadem eftcrsrxrr
vi hade:tenden an u[ät!a i Sandhamn, vi
skulle bl a hiimta penicillin till Jakob.
Det blev en fin segeltur och vi lade oss vid
bensinpontonen. Det mesta vi behövde fanns
påsjömacken, till och med sjökon, såvipassade på att köpa ett kort så att vi skulle kunna
fortsäEa ril Äland efter eskadem.
Vår Evinmde ftån 1628 lade emellertid
hokben för dessa planer.
Medan Eva galopp€rade i ilfart till handelsboden, tillita apotekombudet, försökll
jag och pojkama art s[dcka ut på vanenhrkl
ningen i det oiindliga för att vi skulle slippa sc
oss om efter en ånnan plats. Sandhamn var
tr?ingre iin v an ligt efiersom Got land rur t pre c is
avslutals.

Alldeles n?ir mackpersonalen Mrjade

a(

vilja motå bort oss kom Eva och vi gjorde
snabbt sorti, så snabbt att vi inle observerade
åtl Jekob "fiskat"med fockskotet och liirmat
det hiingsnd€

i

valhet. Skot€t trasslar förstås in

sig i propellem, motorn stannar och vi driver
IIer till utgångspunklen och missar en mycket
dyr båt med en hånmån.
Vi kii'r en lov genom S aidharnn och ser at!
Thord och Ann-Marie Zir f?irdiga för avgång.
Det bLir en helm ys ig v?irukapsk appsegl in g öv er

:ir

kul för oss nyblivna viggenä-

ga.re att testå oss mot den verkliSa kompetensen.
Det g år bra fi'r oss elt tag, så b.a att högmodet

Aktivilelen för kvlillen varen trevlig rips-

landet udiir berget som uppstod på an&a sidan var
223

till Björksk?ir. Det

1

Iir

griper tag, jag förs<iker en nordl igare väg ör att få
så mycket höjd att vi senarc ska kunna slacka
skoren och vinna i vår minikapp.
Ist?illet förlorar vi fart och Frida sticker i fiån
oss. Så har man på et! effektivt sätt fått lära si8 art
.rte
pressa viggen ftir högt i vind.
Björkkiir var ett h?irligt stiille att komma till
av tle skäl:

I Tårorna (TACK Helga!)
2 Bashm
3 Den

(ofrivilliga) extra liggedagen
'komplett", stiiming tack

Bastun var liksom

vare det vcdeldade aggregatet (som eskadem
samlat ve.d till i ?rr'nes jolle i flem dagar), friskr
vatlen att bada i och så liirstås den numera inom
klubben v:irldsberömda'Bastumarodören".
För den oinvigde så har derne man tilldelats
utmiirkelsen "bastumarodör" för att det var absolut niidviindigt för honom att som ensan man
sambasta med den kvinrtliga delen av eskadem,
istället fö. v?iota en timme på den manliga delen.
Han var visst inte siirskilt artig hellei sägs det,
vad vetjag? Jag fick ju vackeft viink.
Vi fick i allafall skratta gott rurder kviillspro-

grarnmet. Farniljen Thompson ledde "Gästcr med
gester" och under det att der blev alltrner nartdag s

sjöng

vi för

solnedgången ur våra sångkicker

ackompanjerade av besätmingen på S uram in.
429 Evan, Gusttzt, Eva,
Måns,lakz,b och Erik

Lördag /U7, Blörkskär
Denna morgon skulle vi bege oss till Svenska
HögamaNatten på Bjö?kkiir hade varit mycketbltuig
och v?iderleksuts iktema var inte de mest gJ.nnsarnma med en lcaftig nordostan.
Vid skeppamötet beslöts att inv:inta väderyrognosen kl 13, varpå följde en h?irlig förmiddag
m€d promenader, akvarellmålling, ldsning o s v.
Efter nyhetema beslöt vi och rvå andra Vigg ar
oss för att bli kvar i hamn. De andra sju lade ur.
Redan efter en tirffnes pinande årerv:inde de
enellenid. Vädrets makter stod inte bi och besvikelsen var stor blard dem som för första gången

skulle bese Högama.
Det blev en stillsarn men trevlig kväll med
grillning och lekar.
Då en viss svarr Vega också låg kvar i hamn
var ingen siirskilt t?ind på bastubad denna kviill.
533 Salme, Niw, Bill,
Ionatan och Magnus

Söndag 5n, qörkskär -

Blö*ö/Korsö

Starten från Björkö skedde som vanligt

Vi var många sorn sov dåligt rnder den oroliga
na[en, vinden skakade bÄten och rev i mast och
tåg.

Morgonens skepparmöte startade med att spe-

ja uppifrån berget och se om det gick gäss eller
"5vg161".

Vi gick ut på Björkfjiirden med wå rev i storen
ochutan fiirse8el. Kursen var inst?ildpå Högskiir,
inloppet till Sandharnn. Trots den grova sjön fick
vi en anSeniim överfärd med vhden snetr in i
aktern. Under fiirden sattes kryssfocken, fdr as fÄ
en j?imnare segling.
N:ir vi kom i jiimnhöjd med inloppet spred sig
osiikefteten bland skeppare och navigatii'rer, var
skulle vi gå in?
Plötsligt farm vi oss vara omgivna av otäcka
br?irmingar, det var något som inte ståmde.
Siidenrl ser vi de mer erfama viggenseglama
gå med en b€stiimd kurs ftirbi Högskiir, som vi
missat.

Nu blev vi stående med fladdrande segel, tills
Relax kom tillbaka och visade oss vägen in.
Så klarade vi oss alla utan gnmdkiirming in till
viken vid Bjthkö, diir vi ville lägga till. H?ir låg
redan många bätar, så vi fick håJla till godo med
den stilra stsanden.
PÄ Srutd av vartglr- @h bensinhrisr sbck €n båt
iväg till Sandhamn fih bunking.

Under tiden gick Inga, Ingrid och Kajsa på
promenad för atr lera efter en bättre fiirriijningsplåts diir vi alla skule korffna m€r i lä och liittare
ur bÄtama.

Naturligtvis lyckades de, så vi flyttade in alla
v&å båtar, och nu åir vi ert sarnmansvetsat giing
som lika lätt glider in som ut i v&a hannar.
Kviillsakrivibten stod Tuula och Kari ftir, de

ville

se oss som valrossar skvätt2nde frigolitbiur
och slunga stock. l:a pris gick till familjen Bjiili<.
Kviillen var hn och avslutades mcd glaE samkviim på berger

1061 Tinc, h'a, Sof;,a, Sören
oeh skeppshunden M inuai

Måndag 6/7, Blötl(ö/Korsö - Ostholmen
Derua hiirliga dag började med en mycket
positiv väderleksrapport som lovåde svaga, 0-2
meter per sekund och skifiande vindar,

l4

kl 10.

i

Sandhamn fick se en
magnifik "MGGENPARAD" niir vi l?insade rakt
genom Sandhamn.
Annars vardagens segling enriktig latrnanssemestersegling med sol och tins. B i[ på 5 33 uhyttjade det fina vädrct med att ta etr dopp mic på

Alla båtar som låg

Möja Silderfjiird.

Viil framme på Osdrolmen ordnades bastuaf(a,n,enfrågesportavfamiljenBj&kochenavtack-

'

ningsfestförfårniljenRappi 1064somskulletörja
sin hemiesa siiderut dagen d:irpå.

kecis mitt i festlighetema Mdade det regn4
men med Veikkos presenning klarade vi det ele-

(--

-:mt.

r

168 M ay-B ee, T uula och

Kari

PRESS - STOPP:

Kräftträffen22
Det kom cirka 30 båtar

varav 18 från

till

- 23 18
Stora Tratten

Viggenklubben.
Vegaklubben svarade för ett trevligt
arrangemang med kappsegling, lekar och
kräftsup6. vädret var skapligt med vind

bort och ersatti av sol och frisk vind från NNO.
Till och med presermingen ligger ihopvikt.
Tack Bill!
Vid skepparmötet blir det sjiilvklara vägvalet
Möja srriim och över Möja viisterfj?ird.
Idag går vi i 837 som första bät, men eftersom
vi försöker segla i rak morvind över B ergöfj?irden
blir vi snabbt onåkta av de något ftirståndiSare
som stjrull med molor. Genom Möja ström få!
även vi ta till motorn för vinden kommer från alla

från nordost cirka 5 m/s.
Resultat av kappseglingen, inom parentes
totalplacering:
1 (1)
972 T Skoglund 1.32.40
2 (2) Christina 319 J Munkestam 1.32.42
3 (4) Scaramuchel l35 I BiJr'kman 1.34.42
4 (5) Spray 988 A Hermansson 1.36.48
1.39.40
5 (7) HejoHå 223
6 (10) May-Bce 1168 K Porvari 1.43.44
158 V
1.48.06
7 (14)
Klubbens storyiggar Vega 496,Comfort 30
och Ballad belade 8,9 och 12 platserna i

möjligahåll.

totållistån.

Tisdag 7n, Ostholmen - Träskö-Storö
Tisdag morgon, sista dagen på eskadem.
Försa frågan: Hu! iir vädrct? Regnet har dragit

utån
_ UtepåVästerfjiirden gårdet som enspjut,
((
Ut för sror kriingning, trors (eller kanske just för)
tt
att ui tagir ert reu och har satr lryssfocken. Elaka
nmgor i besättrLingen hävdar dock efteråt att skep-

paren seglat vatten i sitlbrunnen. Uimskt förtal!
Vi passerar i lä om Trutsk?i!, $om trots lamnet

Neta

EMeEn

Relax

Kekki

Det betyder att Anders Hermansson och
Janne Båckman leder Viggenserien klart
med 54 poäng och Thomas Skoglund på
tredje plats med 43 poäng.
Insse Berg

,7 \ar viggenanknytning,

H?ir spelades niimligen filom viggen Viggo in på sin tid.
Efter en nästan fiir kort segling i den fina
vinden kommer vi utpåTräsköfjinden. Hiir blir det
ordentlig kryss sista biten fram till mÄlet vid fladen

\,nen

pä Träskö Sto6.
Så småningorn ?ir allapå plats, även de som 8ått
"gnmdligr" dll våga vid avflirde;n från Osftolrnen.
Sist kommer Relat med Evan rmder bogsering
vid sin sida. Påmimer om pråmkopplen på Rhen.
Fonsätning På sid' 23

l5

REGIONALT

Kalmar

Gävle

+++w'
a

Jan Westerb€rg
026 - 19 57 57

Hanöbukten
Lell Johanseon

Skånegatan 14,295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
PetarWnberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

rL44&4444.G

e

Töregatan 5, 802 38 Gävle

MASTERSKAPET 1992
KM avgjordes 15-16 augusti i Mönste(
regi. Peter Winberg i

SegelsäUskap

Kalmarregionen var klubbens arrangör.
5 båtar deltog varav re från regionen ,
Ingemar Lindgren i lånad båt och Har(i

a
?
a
((
?
a
?
a

a{=^*a,
1----R\_--:---j
+

\

W''-

-

-//

0496 - 2't2 43

Axelsson i egen båt från Stockholm.
Det yar två seglingar varje dag som ägde

MäIarcn

rum utanför inloppet till Mönsterås. Vi
låmnade bryggan vid halv nio och var
tillbaks vid sex bägge dagama. Vindarna

"'"-1 ::" ,fla,

växlade ganska mycket och var från svaga
till måuliga (0 - 8 m/s)
Banan var en triangelbana med tre kryssar,
två slörben och en låns. Det var rättvist och

^$'

Jan-Olol Blörk
t tgårdsvågon 3,191 44 Sollentuna

o8-929732
Siljan
Borls Henrlkssen
N. Kllalorsvågen 26, 821 00 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna
Owe Svsnsson
Tunngatan 27,582 66 Linköplng

0t3 - 15 13 31
Vänem
Klell Nyl6n
GärdosvägEn 5, 531 57 Lldköping
0510 - 143 10

c9'"

utslagsgivande även orn några vindskift

.^o\Ff

påverkade dekesultaten.

Första dagen vann Harald och Kaj
Johanssen i vigg 73 varsin segling med

-

-oo$Y

Klubbvimpel

Harald knep andraplasen genom att i sista
seglingen komma tYåa och Ingemar

Klubbnål

och Evert Eriksson kom

Hagåkersvågen 28D,431 41 Mölndal
o31 . 27 57 24

Kaj

femma.

Johansen 73

Harald Akselsson

1103

Lindgren 277
Lundgård 627

2
1

Ingemar

3

Öresund

Tomas

5

Erlk Palsund
Ålggaian 248, 21613 Malmö

Even

16

Klassregler

Ingemar nära bakom. Dessa hade goda
möjligheter att vinna. På söndagen yisade
Kaj sin styrka och vann bägge seglingar(

Väslkuslen
GustalOlolsson

Eriksson 797

4

lnsse Berg

111
34 2
23 4
425
553

(

Klubbtröja röd/vit .
Broderat jackmårke

.

Viggenritningar

Obs!
Ritningar beställs direkt
från Tekniska Kommitt6n,
se sid. 2

.150:.

5:o.100:-

90:-

25i
30:-

.

Klubbdekal "SE-GLA-UT"
Strykmärke

too'

50:-

K-Vigg/A-Vigg

Tekniska Tips kompl. . . .
Tekniska Tips enstaka . .
Sångbok "Sjung med
Viggenklubben"

.S)\}tg'

tredjeplatsen. Fyra kom Tomas Lundgård

040 - 16 09 73

"r""* Handbok

W""'

......

20'.-

8:-

st25:

Enklast är om du sätter in beloppet lör önskade varor på
VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 407305-2
och anger namn, adress och båtnummer samt vilka varor du vill
ha. Frakvporto ingår i priset.

Vänern

Vättern Race
Hår är några rader om vår långsegling, banans längd är ca 85 M.
Start fredag med ftirsta stråckan ned
mot Visingsö och ett etapppris på
750: . Vi höll jåmn fart med 5 - 6 bå
tar så långe det var ljust men i mörkret vid midnatt såg vi ej ett bleke'.
stråk och Lappade ca en halvtimrne(
Vi rundade som 20:de bät, (vi ibatar'
utan satellitnavigatorer har ju också
lite svårare att hitta rätt i mörkret).
Efter Visingsö går seglingen norr-ut i
svag vind. Vi håller ut bra vid Om,
berg ftir att ej komma i lä. t)är går vil

.r-IrIrI-I-I-rrI--

aI

T

(

T

I
I

(

I
I
I

om ca 10 båtar.

blir det extra jobbigt att
hålla sig vaken eltersom vi bara är
På lördag fm

Denna naturhamn hittar du sannolikt inte
av en slump, den år nästån osynlig från sjön.

Den ligger i Millesviks sktugård i viken
bakom udden alldeles öster om holmen
Floken.

Enligt sjökonet air strandlinjen rak och
bergig, men på nära håU ser du den lilla
hamnviken där en tvärbrant, naturlig kaj
bildar en bra tilläggsplats sedan du fendmt
av styrbordssidan. Avser du att ligga kvar
över natt är det bättre att ligga tvärs över
viken med stiiven ut mot sjön och förzindama
på den lilla udden, som också utgör vågbry-

tare.
Med båten på plats kan du till fots ge dig

i

låingst in in viken, diir det finns en fin
sandstrand. En[ på sjökortet anger att det
finns ett fornminne inne i skogen, men det

harjag inte lyckats finna.
På andra sidan farleden är det enligt
sjökonet en l:irnplig ankarplaB. L:ingst in i
denna finns vid berget en bra tilläggsplats,
men htu är ofta upptagel
Kjell Nyl6n
t8

två ombord i vår vigg.
Nu går vi rätt utmed östergötlandssidan och det visar sig vara rät|,, vi run
dar norra ön (Röknen) och har därefter ca fyra timmar hern med spinna-

I
I
I
I
I
T
T

F'olke

T

I

P.S.

1).S.

PLAC.

BÄTTYP

1
2
3
4
5

Viggen 1.332,51
Beason 1.407,17
Mamba 31 1 1.409,51
Vega 1,409,55
Fenix 1.410,67

BERÄKN. TID

Som synes hade segraren en bra
marginal till 2:an. Den kompletta

prislistan för gruppen framgär av
bifogade klipp ur lokallidningen.

i

I

ker. Vi görjämn fart med LYS-båtar
r.00 - 1.10 som går ftir tått inpå våstgötasidan. I mål ar vi helt slut av
brist på sönrn, men vad betydu det
när man åter har vunnit med lilla
Viggen!
Min Albin-Vigg med nr 668 år till salu om någon är intresserad. Mitt tel
nummer hittar du i annons på Mcd!
lemsmarknaden.
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Nva

medlemmar

-a-

Göran Jarl, Lund
Tommy Boström, Lyckeby
37
41
Göran Skogberg, Sollentuna
Leil Ahlberg, Skärholmen
86
109 Göran Erlandsson, Kalmar
168 Björn Skogbäck, Göteborg
201 Bertil Ohlsson, Lund
432 Roll Gustafsson, Arvika
471 Lars-Jöran Åslund,
Eskilstuna
509 Mark Blomberg, Lund
604 Elon Öhman, Hallstavik
800 Lars Holmström, Sundbyberg
1070 Kjell Osterberg, Norrtälje
1107 Per-Olov Andersson,
Karlskrona
1205 Uve Reichenaur,
11

Ängelholm
1246 lnge Bredin, Kil
1262 Lars Sjödin Acedo,
Enskede
1316 lnge Jansson, Gävle
1325 Barbro Bergendahl,

Göteborg

Västkusten
Hermanö runt är en LYS kappsegIing som har start i ltälleviksödraö

(på Orust) och målgång på Kär'intsön.
Man rundar Hermanö med- eller moturs så att man undviker kryss på in-

sidan av Hermanö (riktningen

be-

stäms av seglingsnämnden).
Seglingen biuder både på inomskär{

scglirrg i idylliska vatterr otlr rrl,orrr
skärssegling utanliir Hermanö, var
ftir det ställs vissa krav på båtarnas
sjövärdighet. Under resans gång pa"
seras Gullholmen, lslandsbt.rg oq,r

Måseskär.

I

Starttiden bestäms av båtens l,YS tal
och den aktuella vinden. Först i mål
har vunnit. I år mojnade dock vinden
mer än beräknat och resultaten fick
efterberäknas.
Årets resultat är inl,ressant for uss
viggenägare, med seger i Iilla klassen
och en femte plats totalt.
Bilden till höger visar den stolta besättningen med det pampiga vandringspriset. Från vänster Erland
Thölin (rorsman), Oskar Eriksson
och Jesper Hedenberg.

Anders'l'halön
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Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
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Runt 92

Lördag6n d6n 1 allg 1992

sl.n

lLi

s-nr Ly. Awll tln llln 5.t nn
Kölbåtar Lysgrupp 1
E ad Thö'6n lt<SS Hållwik$trddAlbin
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9
o.9g
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461

Rosultalboräknlng (vlkllgr llllägg)

n/s)

s€glhgon s€grad€s .nligr vhdsryda o (4-7
Försla bär pas56rad. mårrlnJon nor ån 19.5 mrn 6rl€r kr 1soo.
S€gllngsr6ulåbn
dådör bgdknaB på bsis av ro lg66de ddor €nligr LYS.

17
41 1
4r r
4A a9
a6 a9
5,1

1

Hd$Äko Kdlsenss Sto.ungsund Mdl66
so wolkonhauor H8K H6n&1
a@onr
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5 272,26 261,39
262,70 275,44
2aa,15 27A,1f
265,60 279,39
277,03 262,6a
277,10 282,61
306,33 29r,06
287,63 203,5e
295,50 3r0,26
316,72 313,55
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26
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31
35
36
39
40
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Hiårtllgt vålkomnå
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Hormanö Runl 1993 önskar HKSS/KSK
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Gustav harfått kylproblem, (fixas senare

Tjörn Runt 1992
Lördagen den 15 augusti seglades Tjöm
Runt. Eftersom jag sjålv slurar kappsegla kan

jag bara återge vad som stod i GP dagen efter.
Vinalarna var sådana art det blev både stafl
och målgång med spinnaker. Efter ungeldr en

timmes segling var det nästån stiltje. Det
måste d.ilrför ha varit e[ spännande kör. Inte
är det så sitrskilt roligt att ligga stilla och bli
ifattseglad på grund av att. man har helt olika

vind.
Liksom föra året kom sex viggar i måI.
Glädjande nog var det två medlemmar i
Viggenklubben som var med i år, Eje EngsEand och Mats Mogefalk. Fönaåret varbara

Liksom förra året vann glfijande nog f.d.
viggenågarcn och min f.d. trogne gast Urban
Leidegren sin startgrupp med 100 ststande
med sin Albin 78.
Observera att 2:an och 3:an kom i mål på
exakt samma tid efter 28 M och sju timma(
segling.
Att kappsegla zir alltid spiinnande och ett
synnerligen effektivt sått att verkligen lära
sig segla.
hövapå detom Du inte gjort det tidiga(
De blistå häsningar
Gustaf Olofsson, 1248 Ellen

en medlem med!

3
4
5
6

Folke Mikaelsson,
G Karlsson

Peter Jigrup
Pår Ericson
Eje Engslrand
Mats Mogelalk

grundsdtning ilera,övergåenderill fastkilande av
Viggmellan stenar, i kombination med ankarlina
Bastuoch förberedelser. Ingen bastumarodör runt propellem, UTAN att skada vare sig motor
eller båt.
rapporteras!
(Underrecknad var delvis skyldig i må1e0.
Till festen tillverkas grillspett i m?in8d. Den
Det fams fih övrigt fler aspiranter på slipsen.
sista viggensherryn går [t som smörjolja till den

.

arbetande delen av eskadem.

Vilkadet iir?'Ilejema så klarl vilka trodde ni?
Vid festen visas ånyo frov på de enorma
_ "-Dacitelen hos en samlad viggenskader. EuhundI .al gritlsperr grillas perfekt i takt fiir att alla skall
få sina spen varma,

Även måsama uppskattar eskadems matlagning och siirskild vatt mås-te avdelas.
Kvåillen och eskadem avslufas sorn sig tiir
( d utdelning av utmiirkelser, diverse tal och
'alsång. Till utrn?irkelsema htir grundslipsen som
utdelas rill den som grundliSast hittat botten, en
g amrnal Viggenklubbstradition som nu återupplivas.

K-vigg
A-vigg
A-Vigg
A.vigg
A-vigg
A-Vigg

400,72
420,94
420,94
429,61
435,39
441,10

min.
min
min
min
min
min

Sammanlattnlng
I skiirgårdseskadem -92 deltog

"
\.l'
LORDAGEN

DEN 14 NOVEMBER ',

som mest 12

Viggar sarntidigt, 13 båtår totalt, som mesr 39
Frersoner, varav I I ungdomar/bamoch EeskeDDshundar. F:irden log sripulerade nio dagar och:;istånsen blev ca 85 - I 00 M beroende på vägval mrn.
Vi provado på reparationer av storfall, spirurakerfall, fall i vantspridale, motoreparationer och
/' lsering, lyftande av eget och annans ankare

-

st orsegel, vi har pnivat
tårta på Björksk?ir, Trines tårt-ostbuff6 på

nrid igr, segl ing med revat

Björk

VIGGENDAGEN
..\/

Ostholmen mn mrn.
Vi har navigerar inomskiirs, i mellanskiirgården och i ytterskiirgården, vi har navigerat på
( dar, i smala passager och i miirkta, outm?irkk
och utrn?irka fsrleder och vi har bottennåvigerat,
(vissa

MYCKET mäkbårt!).

Inga skador av vikt har förekommit.

Grundstötnlngssllpsen

Närmare information i
ViggenBladet nr 10
22

Oeeueusaur
har vi löst de problem som

uppkommit

)nttsnnnans

har vi försökt l:ifa oss mer om oss
sjiilva, om skärgården och om
våra Viggar
Vi blev ett sammansvetsat gäng
med god viggenanda.

Tåckl )|ACX
- a aNi

\-

Dags att boka in

Slutligen:

Sj?ilva slipsen tillverkades under eskadem som
sjömansarbete i oc€anbiitt€ av Henrik.
837 Magda' Helga' Henri* oehJan-olof

Här följer resultatet enligt GP:

1
2

under

dagen)

ett sjömansarbete av hög klass, tillverkad av
Henrik Bj&k under eskadem, utdelades på avslutningsfesten. Mottagare var Erik Mel6n på äaj-dåd fdr sin insats vid Bullerö med en misslyckad

som dellog och bidrog!

OvÄtuöttrceu
nästa gång det blir dags!!

:
aVALKOMNA
Ni som inte deltog,

till

nästa års eskadrar!!!
Veikko Kekki

:i. .i.
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I EFTERSÄNDNING

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstavägen 68
195 53 Märsta
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Vid d"finiti" ehersöndnino 6tersönds
försöndelsen med nyo oåressen
boksidon lei

l)l.l= M S Mt\l?

på (
odressidonl

6 hkr Evinrude, stålvagga.
Tel. 08-84 77 48
eller 0155-521 90, Gulli.

Albin-Vigg 1096, 1975
Bra skick, Evinrude, stälvagga
m m. 40.000 kr
Tel. 013- 12 09 58.

Albin-Vigg 1306, 1976

3 seqel,7,5 hkr Evinrude, div.
tillbehör. Sjösatt på lngarö.
SAljes p.ga ryggskada.
Tel. 0766-449 91,
kvällstid, Lasse.

Albin-Vigg 668
Tel. 0505-400 01 eller
mobilteleton 010-299 06 94,
Folke Johansson.

Albin-Vigg 994, 1974

Vålvårdad, 5 hkr Yarnaha -92,
ekolod, toalett, kompass,
vårmare. PR-radio, radio,
stälvagga rn m.
Tel.0155-28 73 60,
arb. 0155-753 12,
Gunnar Johansson.

6 hkr Johnson, värmare kryss'
ställ, spinnaker, bomtält, pallvirke. Fallen drägna till sittbrunn,
allt r gott skrck.
Baten ligger r Södertalje.
Tel. 058- 604 71, PenLena.

Genua 1, ca 17,5 m2
Mvcket bra skick, 1.700 kr.
PR-radio, beg. i bra skick,

antenn och fästanordninq komplett, 1.400:Tel. 0300-704 93,
Thomas lvarsson.

Ny kryssfock 10,2

m'?

till A'Vigg. 2 ärs SSRF'garanli,
3.300 kr.
el. 031-27 57 24,

Gustaf Olotsson.
.IIITI-'T--

I

Viggenbladet nr 10 25 okt
Viggenbladet n( 11 - 12
1 7 november
K-Tryck
Johanneshov
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Albin-Vigg 951, 1975

f

I
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SATJES
Albin-Vigg 995, 1975
4 segel + spinnaker,

I

