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"--Ska du ut och segla på söndag?"

"-Nej då dr jag upptLgen!"

SJU IVIÅruNDER TILL
SJöSÄTTNING - nÅIL UTI
Medan du väntar kan du i ViggenBladet läsa intressanta artiklar
som du själv eller andra skrivit och få nyttiga båttips inför nästa säsong.
Du får också inlormation om klubbens träflar. I det här numret bl. a. om

ÅnsmorET 20 NovEMBER

*-=.

Adress; c/o Kekki, Sleipnergatan 64, 6 tr, 195 54 Märsta

_/

MEDLEMSAVGIFT FOR 1993 130:-

Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYBELSE
Ordrörande:

Vice ordförande:
Kassör:
Sekaelerare:

Materielförvaltare:
Klubbmåstare:
Ledamot:
Ledamot:

Gunnar Tidner
Birgit Åslund
Freddy Geuken
Veikko Kekki
Kad Powari
Ulf Ridderstråle
Jan-OloJ Björk

Stallvägen 6, 183 38 Täby
Tumultgräncl63, 162 46 Vällingby
Dukvågen 53, 161 50 Bromma
Sleipnergatan 64, 195 54 Märsta
Brovallsvägen 88, 184 92 Akersberga
lnvemessvägen 9, 182 76 Stocksund
Utgärdwägen 3, 191 44 Sollentuna
N,{ölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen

Lals Berg

Birgit

KLASSNÄMND

Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan

KAPPSEGLINGS-

KoMMrrE

Ledamöten

0a-26 4A
08-591 297
08-732 94
08-85 56
08-92 97
08-749 37

52
49
55

40
32

29

Adress & tel nr, se ovan

Janne Bäckman, Tomas Skoglund

med

TEKNISK

KoMMtrr€

Sammankallande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Taby

Motor& Elteknik

lngemar

Skrov, Förtöjning
& Pallnlng
Segel & Rigg
lnredning
Elektronik, Rjtningar
& Tekniska

Tips

Lindgren

08-85 15 33
08-590 802 98
08-628 46 65

Magnus Gustafsson

08-649 47 01

La.s Sennerholm

VALBEREDNING

Birgit Åslund, Harald Akselsson, Janne Båckman

BEVISORER

Erika Hummerhielm, Lars Ulne

Material till lidningen sånds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION:

AlfBengtssoo(Ansvarigutgivare.)Hälbygatanl8,7sz28uppsala
Harah

Akselsson

Hasselgatan 115, 3 tr, 194 37 Upd.

Väsby

018550498
0&590

@

98

jubileurn, eskadersegling och kappseg-

ling i Viggen.

08-758 31 99

Göran Lilja
Harald Akselsson

!

Nu är det höst och seglingsäsongen
Vi börjar med redaktionens stående öns1993 över. Något högtryck kom aldrig kan - material till tidningen. Skriv ner din
förrän i mitten av september då sommaren båista seglarhistoria, ditt bästa tips eller bei stort sett var slut. Andå har det varit en rätta om erfarenheter som även andra kan ha
omväxlande, trevlig och nöjsam sommar nytta av. Och bifoga giirna bilder, både foto-

Bo Göransson, lngemar Holmström, Staffan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson

Sammankallande: Jan-Olof giörk, adress & tel nr, se ovan

Ledamöter:

SKEPP OHOJ

FRAil BRYCCA}I

KONTAKTPERSON
FöR REGIONERNA

Äslund

i#rtl

08-758 35 74
08-99 85 88

De flesta Viggar står redan på land.

gärna vem som höll i kameran nlir bilden togs,

Att om det inte var du sjalv, och skiv

också på
ditt eget narnn så blir det lättarc att återsåinda
jön är välbekant men det gäller också fotot till rätt ägare. På redaktionen finns för
plastbåtar om än i mindre grad. Därför är niirvarande några bilder som vi tyyiir inte
det viktigt att tömma båten på utrustdng riktigt vet vem de tillhör.
och inte låta något ligga kvar som hindrar
Det finns iinnu tid att siinda in svar på
luftens fria tillträde tiu de ytor som ligger tiivlingen i förra numret, se sidan 19. Några
'uder vattenlinjen. Lyft på alla luckor så att har vi fått men ser fram emot flera- Vill du har
Viggen har för sin fler tävl.ingar i tidningen, elleringaatls? Tyck
^uften kan cirkulera fritt.
storlek väldigt goda stuvningsutrymmen. Jag till och hör av dig till redaktionenl
blir varje höst föwånad när vi tömmer båten
Nästa stora begivenhet i ktubben iir årsöver hur rymlig Viggen år. Det blir flera mötet som förhoppningsvis blt välbesökt.
billaster. En god regel som jag försöker Mer om det hittar du på sidorna 8 och 9 och
följa är: "Hittar Du någon pryl i båten som sen ses vi i Näsbyviken hitnäst. Hoppas
Du int€ visste fanns där, t^ t ,^nO Oä::;r",

häbåtar drar åt sig vatten när de ligger
\

r(

grafier och teckningar iir välkomna. Ange

i

Atf i 1277

Ja
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DU KAN GA HOGRE IVIND
MED HOGRE FOCK
TILL LAGRE PRIS!
Jag tiinkte komma med ett tips till dig
som funderar på att köpa en ny klyssfock.
Jag har nämligen haft turen att springa
på en omgjord fock till en Primvent. Den
ärpåca 9 nf och har många fördelar, bland

annat att den är hög och smal. Fockens
akterlik slutar för om f,rämre undervanten
och kan göras till sjiilvslående. Den tar ca
5' högre vind med bibehållen fart.
Själv har jag flyttat skotpunkten inåt,
ca 30 cm, så att focken följer storseglets
vinkel till båten, vilket den gamla ej gör.
Till infl yttningen har anvdnts tvåskotblock,

två stumpar försträckt skot samt

en

schackel. Det finns säkert andra sätt, men
skotpunkten bör ligga ungefär som bilden
visar, d.v.s. ca 30 cm från toppvantets

Så snrrt

röstjäm.
Sist, men inte minst, såär seglethöjtca
40 cm från däck, dels för att förbättra
sikten men också för att få segleti topp för

max effekt. Dessutom kan nämnas att det
ären fröjd att göra slag med dethär seglet.
Priset på den här focken är 2 950krhos
Boding Segel vilket kan jämföras med 3
300 kr för den på l0 m'?.
Är der något du undrar över så ring mig
gärna pä nr 08-:7 42 81 92.

Roligaste seglarboken
till specialpris för Viggenklubbens medlemmar

Thomas Skogluntl i 972 Neta

En rolig och välgörande bok för
seglare (upptäcker att även andra
gör sina misstag), för nrotorbåtsfolk (får bekräftat att seglare är
lite väl underliga) och icke båtägare (får ytterligare kraft att

motstå båtsäl.iarnas locktoner).
Översättning och bearbetning är
gjorda av Kjell Nyl6n.
Frarn till jul kan Viggenk}.rbbens

ern döp .v br 6å ...nd.m rdhi
'!
'
Mdg.bnchlln'leq.lh'&kiJ6bF.hqda

r&rd d'

rnedlemmar köpa boken genorn
att skicka in 75 kronor på
Bankgiro 205-227 2 eller Postgiro
44019 60-2 säkornmer den som
ett brev på Posten. Men glöm inte
att skriva ditt namn och adress!

lnnoucr
Box 6-17,531.16 Lidköping,

1tl

0510-143 10, Fax 0570--143 63

o

o

SOLEN IVIGGEN!

SA FANGAR MAN
An hålla balleriet laddsl under heln sösongen Ar eft av seglarens prohlem' i synner'
het orn man ör ute på Ulngrc turer. I4Jst kan

laddning iivenfrånmånga modeller
cv utontbordsmotorer men det At iu Jiir qtt
segla som vi har köpt Yiggen.
Afr t4 vara på sohkenet kan vara ett
alternativ. Tommy Palmqist på Ekoktgisk
Energi Vörmland har erfarenheter av
solceller - både yrkesmdssigt och som Vggen-seglare - som han hiir d.elar med sig av
man Jå

En typisk solcell av kdstallint kisel lir en
kva&at med ytan en kvadratcentimeter, denna
geri tullt solljus en ström på 3 A (ampere) vid
sp?inningen0,45 V (volt). Den vanligaste produkten på marknaden

åir

en solcellsmodul som

innehåller 33-36 stycken seriekopplade celler med en toklsp?innjng på lzt-17 V
Dessa moduler finns i ett otal utföranden,
däribland även special till verkade marinpaneler. Marinpanelerna iir gjorda för en tuff
rniljö, de tål att gå på (om de ligger på fast
underlag), de åir oftast mycket tunna, bara 3
till ViggenBladcts hs ekrets.
mm, och passar för montage på t. ex. luckgarage eller lik-nande. Marinpanelerna ?ir
Solceller, eller fotovoltaiska celler, om- gjorda ftir att ladda ett vanligt 12 V batteri. På
vandlar ljus till likshöm direkt utan rörliga paneler över 15 W (watt) bör en regulator
delar. Deftå sker tyst och utan föroreningar. monteras för att hindra överladdning.
Jag monterade själv en solparel på min
Det finns idag två typer av celler, nämligen
våren 1992och tu mycket nöjd med den.
Av
dessa
två
Vigg
kistallina och tunnfilmsceller.
typer har de kristallina cellerna hittills tung- Det iir en panel av amerikansk tillverkning

i

erat bäst-

(Solarex) på 30 W och som har måtten 616 X

495 X 3 mrn, vilket

ä

en perfekt storlek för

att

Till denna panel anvitnder jag en regulator som iir tillver-

passa på Viggens luckgarage).

(

(

rd för båtff och fuktiga miljöer. Regulatom
zir helt kapslad och haren lysdiod som indikerar
batteriets tillstånd. Solpanelen, som kommer
från en av v?irldens största solcellstillverkare,
har 10 års effektgaranti och regulatom 1 års

Tanti.
Den panel som jag har ger en laddspänning

på 16,5 V och en laddström på 1,82A. Under
soliga dagar har jag kunnat köra ett Super
Cool-aggregat från panelen. Sedan jag monterade solpanelen så har jag inte haft några
problem med strörförsörjningen ombord.

Monteingstips
luckgaraget
genorngående vagmbultar. Runt
panelen ligger en ram av teaklist, dels som ett
skydd och dels för aE det ska se snyggt ut.
Jag har monterat solpanelen på

med

flra

Kabeln från panelen går genom ett hä i
luckgaraget och via glidskenan för luckan
kommer den in i båten alldeles vid nedgången.

Eftersom min Vigg är klädd med
mahognyplywood på båda sidor om nedgången var det inga problem att gömma
kabeln, den löper bakom plywooden ner till
hyllan i styrbords stickkoj, sedan längs hyllans
undersida, och vidare genometthåli skottet
ut till regulatorn som monterats ovanför batteriet. Fran regulatom kommer plus och minus ner till batteriet. Mellan regulator och
batteri sitter en h:ingsiikring på pluskabeln.
Efter att du gjort ovansående så sköter sig
anläggningen i stort sett själv och kan glömmas bort, förutom på två punkter:
Kootrollera vätskenivån i batteriet minst
en gång

i

nr^ånaden och se dessutom

till

an

fii

undan bommen så att panelen inte hamnar i
skuggar.
TonmY Palmq)ist

FINNS DET YTTERLIGARE
ERFARENHETER AV
SOLCELLER?
några rader till ViggenBladet och berätta för
kamralema i klubben.
Det går också bra
att kontakta
Tekniska
I så Jall, skriv

Kommitl6n.

7

"Praktiska sidan"

KALLELSE TILL ÅNSNNöTE

Anmälan om deltagandevid Viggenmiddagen
görs tiil någon i styrelsen, senast fredag 12 november.

Viggenklubbens ordinarie årsmöte enligt stadgarna hålls

lönonc

Adresser och telefonnnummer finns på sidan 2.
Så här hittar du

till Näsbyviken:

Kommer du med egen bil lrån Slockholm, se kartan.
Kommer du från annat håll, kontakta Gunnar Tidner.

20 NovEMBER kr. 1s.oo

i Näsbyvikens Båtsällskaps Klubbhus

((

Motioner enl. $ 8 i stadgarna inlämnas till styrelsen
senast fredag 12 november

Åker du kolleKivt så tar du tåg från Stockholm Östra
och stiger av i Lahäll. Resan tar ca 20 minuter.
Tågen går 12 min. efter jämn hel- och halvtimme.
Tillbaka till Stockholm går tåg 11 min. efter varje heF och
halvtimme t.o.m. 18.41 , därefter varje timme |.o.m.22.41.
Sista turerna lrån Lahäll går 23.50, 00.30 och 01 .28.

(

VIGGENMIDDAG
kt. 18.00
rön BARA 1oo:-

Från Lahälls hållplats orienterar du efter kartan här nedan.
Från mörkretts inbrott lyser marschaller upp din väg sista biten.

r(

(:'(

Viggen-Sherry
Varm rostbiff med sås & potatis
Vin
Ostbricka
Kaffe med avec
Prisutdelning
Dans till levande musik
Bar med klubbpriser

Till middagen behövs föranmälan, se praktiska sidan till vänster

PER BROHALLS
HEDERSPRIS

VIGGENSEGET
STORSEGEL med 30% längre lattor,2 rev
Märkning, travare Cunninghamhole och tell-tales
Pris 4.800 kronor

FOCK 10 m'?, 250 g duk, dacron
HöG FOCK 12 m2, komplett

Pris 3.400 kronor
Pris 3.950 kronor

)

1(

Nu är det hög tid att sända in
uppgift om seglad distans för dem
som aspirerar på vandringspriset
Per Brohälls Hederspris.
Priset tilldelas som ni väl kommer
ihåg den skeppare som med

Pris 5.'150 kronor
GENUA 17,2 m2, biradialskuren
MAXGENUA 1 9,5 m2, three-radials-cut Pris 5.950 kronor
RULLGENUAlT m'?
Biradialskuren, med UV-skydd, rullkompensator samt
komplett rullanlåggning Plastimo 608 S
Totalpris 1 1.300 kronor

företrädesvis fami ljebesättning
seglat längst under året.
Uppgifter om skeppare, seglad
distans och besättning sänds snarast
till någon i styrelsen.
Senaste datum styrelsen tillhanda
är den 30 oktober.

SPINNAKER 43 m2, three-radials-cut Pris 6.200 kronor
PTIS 4.900 KTONOT
Ett bekvämt segel, används utan bom, litt och nedhalare.

Styrelsen

FAMILJESPINNAKER

REGIONALT
Gävle
Platsen som regionombud är vakant
och vi behöver en ny kraft i området.

lntresserad? Kontakta Birgit Aslund.
Hanöbulcten
Leif Johansson

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmat
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåka
04a6 - 212 43

Mälarcn
Jan-Olol Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 g2

Siljan
Boris Henrikssen
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

Jag har ritat Viggensegel i mer än 20 år.
Ring mig och berätta om Dina lunderingar
så ska jag försöka ge Dig kloka förslag.

S:t Anna

Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1s 13 31

Vänem

Kiell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping

MEDLEMMAR:

0510 - 143

t0

Västkusten
Hans Schwenk, Alingsås
Tage Blomqvist, Sollentuna

Hjärtligt välkomna

till Viggenklubben!
l0

Gustaf Olofsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal
os1 - 27 57 24

Öresund
Erik Palsund
Ätggatan z+ e, zte 19 Matmö
040 - 16 09 73

Stockholm
trr!i--rr-tlll-llllt-rrllt-rrrrlrrrrl-\
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KAP PSEG LI N GSSASO N G EN -93
holmsregionen.

Startfälten i årets Viggenserie har varit(
större än förut och vi har för första gången på flera år sluppit ringa runt efter fler

(

deltagare. Antalet debutanter är något
lägre än

i fol,

men ändå hoppingivande.
Störe startfält ger roligare tävlingar och(

främjar också återväxten.

Slutställningen

i

Viggenserien redovi-

sas i en tabell på annan plats, och vi i
kappseglingskommitt€n ber harmed att få
tacka alla deltagare och andra för en {in
säsong som manar till nya tag nästa år.
Kapps e glin gsho mmi,t t ön

l2

.(u

Skeppare

to

C-M Lindström
Janne Bäckmån

1135

282 Gunnar Tidner

4

577

5

972 Thomas Skoolund

Arne Svensson

o

53

7

988

ö

223 Erik Mel6n

q

158

lngemar Lindgren

A. Hermansson

1103

stock-

(

to Kai Johansen
3ls Jarl Munkestam

E
E

oo)

U)

-o

5

17

78

6

11

20

'10

'14

61

17

'19

6

56

9

8

14

I

I

5

11

7

5

12

5

1e

20

11

27

8

25

)i

8
5

15

14
7

G. Jacobsson

rt

IO

837

Jan-Olof Björk

I

1S

19

5

14

429

ao
33

15

15

7

12
5

12

5

11

I

Kari Porvari
T. Lundeqård

f,

16

Evert Eriksson

.

(u

11

797

1168

d)

c(!

17

b

Veikko Kekki

tt
f

17

Harald Akselsson

12

627

o)

14

158

c
o)
o iE

Es
:(5 .:
ol
>o
'g ,b _o t!
'i tr- >i
f,9 YO YY =t
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Marianne Persson

't1

13

I(5t

o)

J

Årets kappseglingssäsong har haft ett

i

:o

285

T

----------J

gladjande stort åntal deltagare

Poäng

o)

o
o
(5
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I
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Platsen år Brygghuset på Norrtullsgatan
och här kan du som är ny i klubben träffa medlemmar
av Styrelsen, Tekniska Kommitt6n och
Kappseglingskommitt6n som berättar om
Viggenklubben och vår

\--aaa---rrrrlrrrrrrrrrrrrr

Y'GGEAJSERIEN 1993

6
o

6
o

ViggenBladet gratulerar vinnarna i de olika tävlingama och ser fram emot
referat även från KM och Kräftköret. Libertus Race refereras på sid 15.
Som vanligt sker prisutdelning i anslutning till Viggenklubbens årsmöte i november.
13

Anoyotsails-
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från åskmolm. När vi fått lite mer lä tog vi
ner spinnakern just som regnet kom. Före

Libertus Race

I

SF--

av Gunnar Tidner

mål skulle vi under kryss runda en boj
uppströms om mållinjen. Jag chansade och

Libertus Race ingår i Segelbåtens Dag i
Stockholm och seglades lördagen den 4

slog för tidigt men gick på och fick runda
om.

Sta en går

på Stockholms Ström
september.
mellan af Chapman och skeppsbron. Banan

-

går söder om Djurgården och ut på Lilla
Värtan, där man rundar en boj i höjd med
AGA på Lidiogö och därefter en rödprick
och en ost-remmare öster om Fjäderholmarna med fyren Libertus. Sedan tillbaka
till Strömmen där mållinjen är densamma
som startlinjen. Viggen startade först till-

@aesriir,r"NrNc SF.i--tr rrE

sammans med Vega.

Vid protestförhandlingen hävdade vår rnotpart att vi brutit mot regel 36, styrbordsregeln. Vi hävdade att dom brutit mot regel
42, Runda eller passera märke, som gäller
framför regel 36 utom mellan båtar på kryss
eller när en av dem men inte båda måste

stagyända för att runda märket. Vi blev
naturligtvis frilända och Balladen diskad.
De hade iDte riktigt klart för sig skillnaden
gipp och stagvända.

Galateas trogoa kappseglingsgast Hanna, 10

år, kom ombord vid Gustav

Månfab!
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Märkning försegel
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Med vånlig hålsnhq

ROYAL
- SAILS AB

@

<-tr

Ro)€tSails AB, Diursar.lsvå8en 46,

t4

iAd4r$

ret

ner spinnakern före Blockhusudden, Väl ute

sig med femte plats.

NNV vind mot remmaren. Vi jagades av
flera större båtar när vi närmade oss remmareo. Vi blev tvungna att låta en blå
Ballad få plats för märket på insidan. Just
när vi och den blå Balladen skall passera
märket kommer en vit Ballad som redan
gippat ifatt oss och ropar "styrbord". Vi
gick på skärande kurser och hade ingen
möjlighet att hålla undan. Den vifa Balladen
träffade med sin stäv vår utombordsmotor

21 Srckholh. Tel- 08,660 55 05. Fåx. 08-662 83 80, Postgiro 492 76

protestflagg trots att vi ej tävlade mot varandra. Det skall man göra för att skydda sig
när del varit en kollision.
Scaramouche gick om oss söder om Fjäder-

aolaa
09{.

-

Bankgiro 2351955

Eftcr protestförhandlingen blev det prisut-

delning. Explorer vann välförtjänt och
Scaramouche kom tvåa. Galatea fick nöja

som satt upphängd på akterpulpiten. Vi satte

"""**..'043:9zL
vid odår
köpe$!l]ll@

). .esterande vid

staty. Det

på Stora Värtan snurrade vinden ännu mer
under kryssen upp till bojen vid AGA. Där
satte vi spinnaker igen. Under kryssen hade
de större båtarna börjat komma i kapp oss
och akter om oss kom nu ännu fler. Rödpricken passerades utan problem och vi gick
fortfararde för babordshals sydostlig kurs i

Våta seset ha. som studdd följando utrunnbg: Storsgel lattor, ieplik, cunningharniä, tiff.or oc} seqel.åck.
Fo6€qei - teurales, pisrolhakd eler profiitape och logel!åck. Spinhåkors - t€gelsåck Garånlitid och villkor: Tr. & /SSRF
Fyl.l i de$a uppEi&e. vjd

III

blev spinnakerstart och vi kom iväg fint.
Vinden var minst sagt trixig och vi fick ta

holmarna. På väg in mot Blockhusudden
krängdes vi omkull av kraftiga vindbyar

Solen strålade igen och Djurgården såg så
inbjudande ut, så vi sa att dit seglar vi och
lägger oss för natten. Hanna var givetvis
med på noterna när hon insåg att vi då

skulle ha mycket nära till Gröna Lunds
tivoli. Vi la oss i viken innanför Beckbol-

men och föItöjde. God kycklingmiddag
avåts i kvällssolen, innan vi vandrade iväg
till Tivoli. Där kan man verkligen ha kul,
särskilt når man är tio år.
Tillslut var vi i alla fall så trötta efter dagen
att vi gick tiubalia till Galatea och i det
granna månskenet dukade vi upp till kräftsup€ innan vi lite huttrande kröp ner i våra
varma sovsäckar och somnade trots tivoliskrän och Djurgårdsfärjans svall.
Nästa morgon åt vi frukost i sol omgivna av
två viggenhannar och fem honor som tycktes trivas med sin stö[e namne. Sedan gick
vi in till Slussen. Hanna sattes på pendeltåg
och Mait och jag seglade ensamma runt
Lidingö hem till Näsbyviken.
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Smultronstället för
Viggen-vänner i Vänern
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Lördagen den 2l augusti seglades'll örn
Runt. Eftersom jag själv ej deltog återger
jag vad som stod i GP dagen efter.
Det blev en tuffsegling i hård vind med
mångahaverier och mastbrott. ÅtmViggar
gick dock i måI. varav tre är medlemmar i

CE,N KLU{386N

Viggenklubben; Eje Engstrand, Mats
Mogefalk och Mattias Sannerholm.

Som så många andra av de Smultronställen jag hittat i Vänem ligger detta
vid dalslandskusten. Du hittar det strax
non om Gullnäbbens enskummel vid non
inloppet till Tösseleden. Vid yttre kufi et
girar du in i den led, som går rakt norrut
och ftiljer den omkring en halv sjömil och
har då en liten holme om babord. Den

Här följer inbördes resultat bland holmen erbjuder fina tilläggsplatser

på
såväl utsidan som insidan (västsidan) och

Viggarna, enligt GP:

Vtuå sqel hår som nedard följarde utrunlinq: Stoseqel - Iattor, rsplik, cuninghannä, siffro! @h seqei$ck.
Fols€qel - r.U+ales, pktolhakar euer prcfilräpe och segelså.lc SpinEkeB segels:ick. G{etitid och villkor: Tre & /SSRF
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Mastfab.
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DRuUrev

/!Bi!d!6v, utal

baståIningl

CReplik /ETråvarc

-

328 min

365 min

om du kommernorifrån, frånElCsholmen.
Under högsommaren kan du inte råikna
med att få disponera holmen ensam, men
annars dr chanserna stora. Det l?il vara fina
fiskevatten runt ön, så varför inte pröva på
fiink abborre eller en fin gädda?

370 min

Kjell Nylön

330 min
351 min

353 min
358 min

/trsvdt /tr81å
bakkant rnas,

-

Efter att ha seglat Tjöm Runt tio år i
sträck, 1979-1988, kliar det allt en del i
tävlingsnervema var gång jag läser om en
ny omgång. Min före detla trogne gast, och

-

Viggen-ägare under många år, Urban
B€taldqsvillkorr I/3 av köpeslllu vid orde.
(Kr), r€rt.rade vid l€vftans *qltlisa
priEr qåller frirt vån seqelmåkdi inkl moht<brq%
Med !ånljg

er 'AnEiirknins&

och norenrqar i

rur& ov8.

h:il$inq

ROYAL SAILS AB

It

Hnr.us )r-rraouvn-tRoyål Sails AB. Diuryåd*äeen 46,

l6

med exrråurru$ning

u5 21 St€kholm Tel

iiA;sti-

förutseende besökare före dig har ftist
många föfiöjningsringar i bergel Givetvis
är det lika lätt att ta sig till detta fina stiille

trBevig€nuaFårq: trRöd

m (aBtård åälsåori{åsl€ tt!"igt

323 min

trPlaniog$ev-

trFörstaqsprofil
seg€lnr

typ-

1. Pär Ericson
A-Vigg
2. Folke Mikaelssson K-vigg
3. Peter Jigrup
A-Vigg
4. Johan Thorsell
A-Vigg
5. Eie Engstrand
A-Vigg
6. Göran Karlsson
A-Vigg
7, Mats Mogefalk
A-Vigg
L Mattias Sennerholm K-Vigg

rerTosråd=

0S'660 55 0s. l:at.08-662 83 80 Pctsirö 492 76

Leidegren, blev tvåa i sin startgrupp med
sin Albin 78. Han vann sin grupp både
1991 och 1992. Kanske kunde jag lära
honom något?
De bästa hiilsningår
Gusmf Olofsson

Sommaren vid Vänern
Det iir inte ofta, tack och lov, som man kan

sammanfatta seglingssommaren redan

i

börj an av september. Men i år var det lätt.
Den var i april och maj, långt innan de
flesta fått sina Viggen i sjön. Så det ?ir inte
så underligt, att ombudet inte sett en enda
Viggen under segel på hela sommaren.
Måtte det bli bättre niista år!
KjeLl Nyldn

09{- Bankno 4s-1955
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Karlskrona-Viggen

n

I

54

Mycket seglad, välvårdad och med
)ycket tillbehör. Pris 35 000 kr.
Torbjörn och Ylva Gunnarsson,
rel. 013-808 35.

5 segel + spinnaker, 6 hk Yamaha,
toalett, tullt utrustad, med stålvagga.
Pris 37 500 kr
Anders, rel 08-560 461 17.

Karlskrona-viggen nr 69, 1967

Albin-Viggen nr 905

Nya segel, 4 hk Suzuki. Pris diskuteras.
iimo Laakso, tel. 0392-111 59.

Ny rigg, bra segel, 6 hk Johnson -86,
vattentoalett, gasolkök+ extra kamin,
Wallasvärmare och jolle.
Pris 36 000-37 000 kr.
Gösta Magnusson, tel. 08-550 314 36.

Albin-Viggen 1971
5 segel, 6 hk Evinrude, värmare,

sprayhood, bomkapell, jolle, solcelle(
nyklädda dynor, Porta Potti, vagga.
Fullt utrustad. Pris 38 000 kr.
Jan Pettersson, lel 0520- 822 87 .

Albin-Viggen nr 645
3 focka( storsegel, 6 hk Yamaha,
spritkök, värmare Sumlog, kompass,

^,6Äå

ae {?a

Albin-Viggen nr 813, 1973

Albin-Viggen nr 993, 1975
Normal utrusning samt stormstor, jolle,
Porta Potti, PR-radio, Wallasvärmare.
6 hk motor -79. Fina dynor, ny matta.
Pris 37 000 kr.
Werner Schlegel, tel 0290-243 62.

.iolle och vagga.

Lars Lundberg, tel 0'18-31 42 20.

s
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2O=K-Vi99en..............50r
A-Viggen..............50r
Tips Kompl. .......150:Tips, enstaka.........5:.
Viggenritningar,..,..........,st 25:Klassregler .,..........,..,............8:-

Handbok
Handbok
Tekniska
Tekniska

Sån9bok.............................100:-

Klubbvimpel ........................70:Broderat iackmärke ............30r
Klubbnål .-.-.--....-.-..-......30r
Klubbdekal
Strykmärke

I

Enklast zir om du sätter in beloppet för önskade varor på

\TGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 7305 -2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i Priset.

ANGÅENDE TÄ\ru.,INGEN
...i föna VB så klantade rcdaktören sig genom att inte ange sista dag för insiinda svar.
Senast 3l oktobet viu reda*ti.onen ha din lösning på Reginas problem.
Rätt svar och vinnare kommer i nummer l1-12.
19
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Sleipnergatan 64
195 54 MARSTA

Håll dig varm
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BEGRANSAD
EFTERSANDNING
Vid definitiv eftersändning återsånds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

-

köp Viggenklubbens

FLEECE.JACKA
350:Jackan finns i storlekarna Small, Medium, Large och Extra Large
och färgen är grått/vinrött.
Beställ av Kari, tel 08-732 94 55. FraK tillkommer.

FOREIAGSANNONSER:
1/1 sida600:-, 1/2sida

300.,1/4 sida 150:Kontakta redaktionen om
du behöver hjälp
med utformningen av din
annons.

MANUS.STOPP !!!
ViggenBladet nr 11-12
18 november
Viggenbladet nr 1-2
14 januari

PriCor 1993

