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- julklappen till
Den snygga Fleece-jackan
både skeppare och gastar- kan du köpa ivåTCLUB SHOP.
Mer information om jackan hittar du i annonsen på sid. 12.
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Adress: c/o Porvari, Brovallsvägen 88, 184 92 Åkersberga
MEDLEMSAVGIFT FOR 1994 130:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 O5-2
STYRELSE
Jan-OlolBjörk
BirgitAslund

Ordförande:
Viceordlörande:
Kassör:
Sekreterare:
Klubbmåstare:
i.4ateriallörvaltare

FreddyGeuken
Kari Porvari
GunnarTidner
Sören Bapp
VeikkoKekki
Jan Bäckman

i

Ledanlöter:

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
Tumultgränd 63, 162 46 Vällingby
Oukvägen 53, 161 50 Bromma
Brovallsvågen BB. 184 92 Akersberga
Stallvägen 6, 183 38 Täby
Erikslundsvägen 102, 183 47 Tåby
Sleipnerqatan 64, 195 54 Märsta
Kvintettvägen 59, 142 43 Trångsund

0B-92 97 32
08-89 85 88
oa-26 4A 52
08-732 94 55
oa-7sa 35 7 4l

og-sro sos

l.\

oa-591 297 4,
08-271 00 €r

Marielle Sander Lindström, Sveaväqen 121, 113 49 Stockholr
08-32 31 87

PRESSKONTAKTER
KONTAKTPERSON
FöR REGIoNERNA

FRA}I BRYCCA}I

Birgit Äslund, Adress & telnr, se ovan

Sammankallande: Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan
Bo Göransson, lngemal Holmström, Statfan Söderhäll,
GunnarTidner, Carl-Magnus Lindslröm

KLASSNÄitND

För mig hff detgångna årer varit en både
stimulerande och rolig tid. Att mitthalvår som
tj än stefönättande ordförande rå:l€de s amman -

Ledamöter:

KAPPSEGLINGS"

KoMMITTE

falla med Viggenklubbens 20-årsjubileum

sammankallande:JanneBäckman

Ledamöter:

Tomas Skoglund, Carl-Magnus Lindström, Arne Svensson

sammankallande:

lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
0s758 31
lngemar
08-45 15
Göran
08-590 802
Harald
08'628 46
Magnus
Anders Hermansson

gjordedet intemindre roligt. Dethargivit mig
och min fru Mait till f:ille att årerknyta kon rakten

TEKNISK

KoMMITTE

Motor & Elteknik

Skrov, Förtöjning & Pallning
Segel & Bigg
lnredning

EleKronik, Ritningar & Tekniska Tips

VALBEREDNING
FEVISOREF

STEPP OHOJ !

Lindgren
Lilja
Akselsson
Gustalsson

s
3:
98

65(

(

a-

M
Yrgggnfla[leru
lad
^iil::;i:Jr";{ffi:::f.:t*
Hasselgatan
Hallbygatan

18,75228upFala 0&590-802
^999f *98
115.3h l9437uppl Väsby
18,75228upp6ala

a[ vi fått många nya

v?inner som vi låirt k?inna

h år vari t revligt att umgås med
vi träffat på klubbmöten, träffar, eskadrar
och kappseglingar. Vi har funnit att Viggenandan som vi minns den från ftin finns kvar
\ch utvecklats yrterligare.
Jag liimnar nu över ord ftirandeskapet d ll
Jan-OlofBjörk och gördeti lorvissning om att
hån väl kommer att förvalta denna mycket
speciella för alt inte säga unika anda.

a.lla

Erika Hummerhielm, Lars Ulne

HarahÄkselsson
Annika Forsbero

lg

under året. Det

Sammankallande; Harald Akselsson,
Lars Berg, Janne Bäckman, Bhgit Äslund,

REDAKTIoN: Alf Benghson (ansv. utgivare) Hällbygatan

med många gamla vänner och återuppliva
många glada minnen ftåfi de lorsta åren i
Viggenklubben. Men det har också fört med

01&550498

Lyckatill Jan-Olof!

Oj! Det blev eu tjockr nummer den hiir
gången, dels för att verksarnhetsberättelse och
ekonomiskredovisning tar mycket plats, men
också lör att så mångahar fattat penna, skdv-

maskin eller dator och dessutom letat fram

bilder Redaktionen tackar, bockar (och niger,
vi har ju fått kvinnligt rillskott) samtciterar Eje
i930 Fridn som säger "Det är med segling

somattskriva, mån måsteintekunnatill 10070,
det kan vara roligr ändå!"
Ett annat tillskott på redal(ionen iir klubbens dator som gör att vi kån ta emot material
på disketter som är formaterade ör pC.
På diskussionsglatt

hsmöte har vi varit,

ävenledes på tillhörande livad Viggenmiddag
tillsammans med ett femtiotal andrasom letat
sig ut till Näsbyviken i snöyran, men mer om
detpå annan plats i detta och även kommande

nufllIIIer.

Till sist vill redaktionen önska alla läsare
& Gott Nyft År!

God Jul

Gunnar

Alf i 1277 ninta

o

ARSMOTET 1993

Andringar i korthet av klassregler för Viggen
enligt beslut på årsmötet 1993-11-20
I rubrikcn byrs order "Klassbestämmelser" mot "Klassreglel

8.1.2 Föftydligande: Utombordsmotor behöverej

Viggenklubbens klåssregl€r blev derl
stora frågan på årsmötet. Tre motioner angående klassreglerna hade I iimnats in. Dessutom

medföras om ej seglingsföreskjiftema

t'örcski'i ver det.

B.2.1 Inviindig

maststötming lt tillåten. Vidare lir tillåtet: akterstagssräckare eventuellt
i kombination med dubbla akterstag samt rullfock.
Inga resriktioner beträf fande användning under kappseglin g.

B.3.1 Sistameningen
C.4.4

ändras ti11: Fåmiljespinnaker och sk spinnakentrumpa är tillåtna.

(

(

en

att justeras nedåt som en konse
kvens av att Kadskona-Viggens mast iil ca 30 cm koflare än Albin-Viggens mast.
Årsmötet uppdrog åt klassnämnden att efter undersökning bland behntliga Karls
kona-\4ggar med originalmast förslå vilka nya mått som skall gälla. Avsikten :lr all
inte "strafla ut" någon befintlig Kadskrona-\4gg i onödan. Huruvida det sk P-måtl,
(avståndet mellan mätm?irkena på masten kommer aft minskas ?ir också en öppen
fråga som käver nZtmare undersökning. T-mått (maxlängd genuans födik) införes.

klassreglerna antogs 1978.
revideringen iir klar skall änddngaflra underställas Svenska Seglarförbundet för god-

kännande.

4

fft svarade vältaligt sitthand-

lbin-Viggenmastvilketanlogsbli billiga.reän

'-.t

speci albes t iilla en ny mast.

Vid ettev masthaveri i dag måste man i alla

fall specialbeställa en ny mast. Detta gäller

if ftitt.

Slutligen skall en språklig redigering göras. Diir sål?impligen kan ske skall vad som gäller
skivas in i texten i stället för att son nu hänvisa till äldre dokument som äudrats sedan

Nlt

I

Seglen får ha godtyckliga mått inom ramen för angivna maximått.

Tanken :ir att de nya mått som så småningom faststiills skall införas även i LYS båtdatablad.(

i

motiverades med att de ursprungliga klassreglema för Viggen antogs för 20 år sedan.
Avsikten med de mått som då fasbtälldes för
Ka-rlskona-\4ggen var omranke om ägalens
plånbok. En Kadskona-Vigg med originalmast kan inte sätta en genua med maxmått.
Masten fu för kort. Men om en KadskonaViggråkade ut förmasthaveri såskulle ägffen
kunra få ersätta masten med en lagerhållen

C.5.6 Måttsn lör Karlskona-Viggens försegel kommer

Dukvikt liksommaterial

inte skulle finnas. Seglen får ha godtyckliga
mått inom ramen för angivna måximått och

Klassnämndens och styrelsens förslag

Det konmer att bli tillåtet med genomgående lattor n]en akterrundan får ej ökas.

C.5.9 Ny punkl

r Karlskona-Viggeni masr bÅandlades.

diskussionen och
lande.

C.5.4 och 5.5

C.5.7 Albin-\4gg. Nytt: införes T-mått max 8300 mrn.

beslöts ått tillåta akterstagssträckare eventuellt
i kombination med dubbla akterstag, rullfock,
familj espinnaker och sk spinnakerstrumpa. Det
skall även vala tillåtet atthagenomgående lattor

genbladet nr 5 och 6-7. Kaj deltog själv

Albin-\4ggen-mast.

både Kadskona-Viggen och Albin-Viggen.
föreslogs alt man
-rulle ta bon möjlighete0 förKarlskona-Vi ggen attbytatill30cm l?ingrc mast.I konsekvens
h:fmed skall vissa maxmått justeras så att

1''?ir motivet nu fallir horr

r

Ovriga frågor glillde vissa lättnader i tillåten

urustning. KIassnämnden hade tidigare givir
dispens för en del av dessa. I stor enighet

hade klassnämnden utarbetat ett förslag till
Jringar som styrelsen ställt sig bakon. Der
rådde stor enighetpä mötet om att reglerna Zir
till för att foljas och att överträdelser skall
beivras.
Diskussionen blev mycker Iivlis när ftågan
Bakgrunden våI givetvis Kaj Johansens ombyggnad av Kfflskona-Vigg 73 beskiven i Vig-

Denna punkt utgår. I konsekvens härmed utgfu all hänvisning till C.4.4 (i C.4.2,
C.4.5 och C.4.6). Det blir alltsä inte Iängre tillåtet för Karlskona-vigg att byta

till

II

ingen luras av kl assreglema att s kaffa segel in te
kan sättas på Kadskrona-Viggen. Måtten bör

sättås så att man inte oavsikligt straffar ut
någon Kff lskona-\4gg med originalmast. Efter votering blev detta också årsmötets beslut
(se sidan till vilnster).

i storseglet.

Vidare beslöts atf någrarestriktio-

ner beträffande anv?indning ufl der kappsegling

dukvikt liksom material blir frirr. Liknande
lättnader vilka knappast påverkar båtens prestanda hal införts av andra klasser. Ditför
torde ändringama inte påyerka Viggens LYStal.

Slutligen uppdrog årsmötet åt klassnärnnden att göra en språklig redigering av
reglerna.

Motion?irena var påtagligt nöjda med fusmötets beslut.
Kajs Karlskona-Vigg nr 73 :ir det enda
kända fallet med Karlskona-\4gg sombytt till

liinge mast. Finnsdet ytterligffe Kfflskona\4ggar somhar bytt till l?ingle mast ?f styrelse!
tacksam att få rapport om detta snarast.
Efter mötet följde sedvar igViggensherry
och därpå avnjöts mat, dryck och allsång.
Stort lack till Mait Tidner och övriga som
åter gjorde en fantastisk insats i köket!
Årets prisutdelning klarades av före dansens början, vilka de lyckliga mottagama var
framgår av verksamhetsberättelsen och ffuhoppningsvis kan vi presentera bilder i nästa
nummer av \4ggenBladet.

RED
Kaj Johansen meddelade under kviillen
atthar komrnerattbytatillbakatill en mastsom
uppryller ?inddngåma i ldassreglern a. Det tycker
vi var strongt av honom!
PS.

OrdFdrården

Viggenklubbens verksamhetsberättelse 1 993

År

1993 har prliglats av ViSSenkl ubbens 2Gårsj ubileum. På båmässan A]lt för Sjön st?illde Viggentlubb€n ut en
lottbåt: Albinviggen 473 som ftjrändamået avklubben ir iöpts av en medlem. Den 20 årgan a ViSgeni mycket
gott skick och med driggad mast och segel väckte stor uppm:irksarnhet och intresse bland besöLama. Intrcsset
fttr Viggen örde med sig att klubben fick en hel del nya medlernrnar bland besökama på mässan.
4000 lotter ä 20 kr utbj dds till dissbesökare. Lottö$?iljningen fonsafte även efter miis san. Vid dmgninSen som
fönåttades av länsstyrelsen i Stojkholm utfttll vinsten d lott nr 0636. Lycklig vinnare blev Staffan Carlsson,
Nyniisharnrl

Styrelsen ftjr Viggentlubben får h:irmed avSe följande berättelse avseende verksamheten

undcrtiden 1992-11 l4-1993 11-20ochräkenskapsåretl992-10-01-1993-09-30.

Styrelse

L,års

BerS ordfömndet o m 1/4

Gurmar T:rdner

ordförandefroml/4

BirgitÄslud

vice ordltirande

Veikko Kekki
Freddy Geulien
Kari Porvari

kassör

llfRiddersträe
Jan-Olof Björk

seketerare

Jubileet firades Senom ViggenAfton i Niisbyviken lördagen den 1 2 j uni med lekar, minnesprogmm, gemensam
middag med sång och dans till levande musik. ViggenDagen den l3 juni genomfttrdes planen_Ligt trots hotande
reSnmoln en mini eskader till Bosön med Srillparty. Ombuden från Vänem och Siljan deltog båda dagalna-

rnateriafförvåltarE

klubbniistare
ledarnd

StyrelseD
Teknisk

InSernar LindSren samrnarnkallande, mctor

kofi'mite

Gömn Lilja skov ftjrtöjninB pallning

Harald Akselsson

segel riSg

MaSnus Gustafsson

inEdnirE

lan

eleklronik ritninga.r

Sermerholm

KapF6e8lings

Jar-Olof Björk

-kornrnitte

Janne Bäckman

elteknik

hår under året hållit 12 plotokollförda sarnrnanträden.

(

(

Aota"t b"tduna" -"dlemmår var vid verksamhetstuets slut,163.

o Tekniska TiF6

Viggenklubb€ns ekonomi

samnråJ*ålande

iir såsom framgår av ånredovisningen god.

TorBs Skoghuld
[<lassniimnd

GunnarTidner

Irrs

Viggenbladet
har u&ommit med 8 numnEr varav 4 sk dubbelnummer Intressanta aJtiklar har bl. a. skivits av Gunnar Tidner
och Allan Gardelius om Viggenklubbens fö$ta år, av Kaj Johansen om ombyggnaden av
K-Viggen nr 73 och av Tommy Palmqvist om solpaneler, föratt bam närnna ett f&al. Tio helsidesannonser har
varit inft)rda- Tryckningen har utliids av Pricor AB

samrianlGllande

Berg

Bo Göransson

IngnffHolmsttjm
Staffar S.tiderh:if
Svante Axelsson

TL*niska Komrnitt6n
ValberedninS

Birgitfulund

har sanunanträft 8 Bånger Någm nya Tekniska Tips har ej utgivits, men innehålsfiirteckningen har reviderats och
disrribuemts. GenomSång av klubbens ritningsarkiv och uppgörande av akuel ritningslörteckning pågår och
viintas bli avslutat inom kort. Kornrnitt€n har bI a behandlar följande tekniska frågor: Solcellel

Harald Akselsson
Janne B;ickrnan
Revisorcr

Klubbrcdaltrion

Regionorr*ud

akentagssträckare, bottenrnålning, köIintistning A-Vigg samt vissa rrpdemiseringsfiågor (t ex rnastfttrliingning
K \498, flyttning av roder K Vigg etc). Komrnitt€n medverkade vid ett möte inom Stockiolmsregionen, varvid
bl a behandlades de nya bestänmelsema för boftenrnäning. Kornrnitt6n har även i Viggenbladet behardlat denna
fråga- Kommift6n har Benom telefönsåmtal och brev bistått medlemrnama med Iåd i diverse fekniska frågor.

Humnerhielrn
Lå$ Ulne
Carl-OlofCarlsson

ordinarie
ordinarie

Birger l-assmyr

suppleäf

AlfBengtssoo
Harald Atselsson
Annika Fo$berg

klubbredal*1ör

GustafOlofsson

V?istkusten

Kappseglingskourmittin

Kjell Nyl6n
ErikPalsund
bifJohansson

Vänem

Årets Viggenserie för Stockholmsregionen har haft glädjande stom startfiilt. Totala antalet deltagare äi år 18 st,
idet nihnaste oförändrat från förraårets stomuppgång. Serien harornfattat 6 kappseglingar varav 3klubbens
legi och 3 dZir vi deltagit i andra arrangörers tävlingar KM har i år seglats under Getfotsregattan.

Enika

Peter WinberS

Owe Svensson
Jan-Olof Björk
Boris Henriksson

(

(

suppleant

Klassnämnden

(
öresurd
Hanöbul(en
Kalmar

SIAnrla
N,[?ilaren

S jan

(

Förslag till ändring av Viggenldubbens klassregler har utarbetats

äJt

ltjreläggas årsmötet.

de tre kappseSlinSama i eSen reSi har kappseglingskommift6n dessutom svant ftir ri88ningstriiffen vid
Stadshuset sarnt deltagit i nyböiarträffen och andm informativa alliviteter. Kräfttrziffen ordnades likom i
tillsammans med Vegaklubben rned fortsaft stort deltagande från bådaklubbama.

Förutom

lol

KLLJI}BMÖTEN OCH TRÄFFAR

ånsnmvrsr:r.rc

Region Stockholm

(

på
LJtijverjubileumstestligherena htu.under årEt 3 inne!-iiffNl och 4 ulet iftrx ånoldnals.Midsonm 1:it'ieo
Lldna något blöL Kräf tträffen !illsammans med Vegaklubben

haravhätinen *iff, Mlilaitriifftn TradilioNenlig

såvail vad

TiLlgångar

avserlid som pl'rts som deltagaranul

i(assa

Region Kalnrar Flera träffar båtle inne och ute Dehagande iregionens kaPpseglins och eskadrartill
Bornholm o,ch Gotland.3 viSgår seglade heladen långaväSenirm crh dlbdo lill stockholm och dehogi

5 delogande Viggar isammanlagt? segLingår vannsav

KickiClaad

\:arulager (1)
rventarier (2)

(

på sjön, dock enstaka avhrott med

solskensdasar.

'I

Rcgion \'ästkusten
I T.jörn Rrnt som blev

skuliler och
en

nrffseglingi hård vind deltog

' ev. skulder
-'l--! kapital

(

8 \4ggar

17juli genomfördes

en eskade$egling i Södermnnl.urds, S:t Anna och Gryts sk?ir8årder med 13

deltagande båtar med Jan-OlofBjörk som eskaderledare

Viggenklubbens vandringspriser har

i år fördelats enligi

ThomasSkoglund
Carl-Magnus Linds! öm
Ame Svensson

FlilmsusoLkeln

Nils-Eric Jonsson

Kryss.ubucklan

Familjefätel

GunnarTrdner
Anders Heflnansson
Carl-Magnus Lindso{im
Carl-Magnus Lindström

Mlilarfatel

Veik*o KeHti

Per Broh älls hederspris ftir längst seglad distans

Ca -Magnus Lirdsföm

Bo Joharissons vonddnSspris

l^':

lE/lU
Freddy

a

Birgil Aslund

U,ttk/ {
Veikko

,/)

Kekki

(

0,00)

53634. 99

tI2lBt

,39

15971,10

(

15000,00
2'7 59,61

(15000,00)

)

340,00)

t0

1 911,08)
{ 3614,69)

53614,99

112780,39)

25423 ,

3'72'78,

i

AA

(

BAILO|IRI

1993

Resul taträkning
15613, 00

Intäkter
or

15513, 00

Tekniska kofivniLt6n

358,

u','nu

RTX1ATg{INI
VIGGENKI]BBEIIS

(3)
t: L,rbbda t

q-K7/,"a"i)FL
Berg

14929,14

i2)

l.:lrbMaLor
-,-i* av inköpsv-

1-0

71100,40

15971,10

Kostnader

/')

Lrrs

( 1450, 00 )
( 29? 5 ,21.)

rlill försäLjn.pris)

Il20

-.
t, r,y.,,.t /':pJ,*,,
J
Y

J

0,00

kapital

ln,./enteraL lagervärde

(
Täby 1993

210 ,10

| 1742,94)

1

Önpokaien

Arkae!

-01--1993 -09 -30

)

i1)

Bäcknan

Skeppsllockai

Debutin Lstopet

I

följandei
Janne

Stora ten)rslopet

egets

(3)

dispositionsfond
balanserat resultat
årets resultat

Eskader
4 -

(341.50)
2400,00

tsink361,50

Fordringar

Region Vänern
Deiskl]lic varitsommarmen kyiig vind drev uPp tunga blygråvå8or

under ticlen

14642,14
29341,69

Postgiro

klrssmäsierskapet

Region Siljan
Viggenserien ned

f . g. år inom parentes

Bal,aneråkninq

Mälarregionen
I rtgionen

vERKsAMHETsÅRET i"992 -10

3625,00

(

54r0,t0

(

J20,00

10,00
23114,t0

/________;

Kari Porvari
(1)
37A5
1a0

r15

9

ÄnsnroovrslrrNc vBnxsNoctsÅ.nsr ].992-10-01
( f g. år inqt Par€Dtee)
'

-

1993-09-30
:

Reeul taUråknino

].V

I

3

I

O

NS B ER]',1

T!IS

E

Tigge!!-iclubben

InlåhUer
Medlenlsavgi

iter

Varuförsä1j ning
Aru'lonser

Ränta

Övrigl

(1)

Sr-rfitlE

59905,00
I3121 ,5A

53365,00)

2900,00
369,86

5450,00)

2t114,50

1100,00)

100015,86

7259,00)

134,96)
\6'7 948

,96

yi har g:'snskat år'sredovisninaen'r'äkenskaperna sa&t s i;r:elsens
iörvaltning för tj.den 1992-199).
lrsredovisninge:r har upprättats enligt god sed i Vigaenklubben.

(
J

att resuftaträkDingen och balaasraikninEetr faststäl]s
atb styielsens oldfördnde och ledamötef bevilia.s ansvårsfrlhet
för räkenskapsåre-i .

Foataaaler
Viggenbladet (2)
MaLrikel
Tr:åffarlMöten (3 )
onkosLnader (4)

Varuinköp (5)
Avskr i\,'ningar (6)

Arels vinst
Sumna

31100,00
2731 ,25

62

01, ss)

,60

( 7400.00)

6999 ,40

\r23r5,4AJ
( 1860,00)

1',l91

18300,00
7659.11
25423 ,54

100016,86

(

0.00)

(4)

\2)

Tryckning

Dislribution
Sumoa
(3

22

31100,0c

)

Slyrelsen
Viggendagen

Medlemstråf lar
Jubi 1u.ns I Lä f fen

-

priser

1610.

00

Sr.-fir,na

6999 ,4A

Inkomster:

3450,00

Medlemsavgifter (450 st ä 130 kr)
Övriga inkomster

Kronor
58 500:10 000:-

Summa inkomster

68 500:-

{5)
Jackmärken
FLoecej ackor

14850, 00

SLr,Tma

1B300,00

Kl ubbda t

3511,60

Varulager

(

(

Urgifter:

(6)

or

4683, 90

2915,

tI

'1659,7r

SE-GLA UT MED VIGGENKLUBBEN
10

Budget ftir redoyisningåret 1993-10-01--1994-09-30

5369,4A

r'1ta , aa
1319,00
1117,00

1191 ,64

HuDnerhiel-E

PorLo/övrlgt

561, 00

3539,00

"i.il." d*"d'^-L.tu,4*

rrikå

(6?908,95)

Kappsegl
23714,54

/-- La^

lars Ulne

(1)

ler ieL

Daaderyd den 7 Eoverober 1 -49)

(-3670,69)

ÖverskoLL frän
Lol

(

143802,'70)

(

(

(

Viggenbladet

Matrikel
Träffar

35 000:5 000:8 000:-

1500:-

Mässan
Datorkostnader
Övriga omkostnader

10 000:-

Summa utgifter

68 500:-

9 000:-

Klubben
har
Klappen!

FLEEC

JACKA

350
KRONOR

Jackan är fodrad och finns i storlekarna
Snrall, Medium, Large och Eldra Large och lärgen är gråtUvinrött.
Beståll av Kari, tel 08-732 94 55. Frakt tillkommer.
t2

*
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Hur VRAKET
blev båt igen

Jag heter Morgan Petzrsson, iir fi)tld
1974 och bosafr på den shiina ön Tjörn
)ohuslön, Shukrar i Karlstad på Pohtikoch ftirvaltningsprogramm4 fiirsla året.
PåIiliden hr båEn mjcket tid, men jag iir
också mycket a*.tiv i Hjiil.tcby Sjöscoutkår,
vilket likaså innebiir båttr och segling.
Även tiden meil famifen ögnas lill stnr del
åt båtliv, tl,å vi hu en FM 35:a (en i5 fots
motofbåt), Det iir vår bedje båt som vi blggt

i

sjölva.

Mittäventyrbörjåde sommaren 1989. Dei
ll94 kom till Askerörs
Marina, d:f min familjs två senaste båtar är
byggda. sr?iller iir eu kiin tillhåll på somrarna då
viinner och bekanta träffas och umgås dlir.
Båten, om vi nu ska kalla den det, hade just
var då Albinviggen

btugats ftånhavets botten, och var vid tillldllet
ingen vacker syn. På babords lfuing var ett

lxl meter stort hål uppslitet, akterspegelns nederkant var bokstavligen borta,
och på styrbords låring fanns ett något mindre
fl&mare

hål.lnredningen var dock i gottskick, och hade
klarat sig utan några nämnvitda skador.
Jag blev inresserad av båten redan vid
iörsta påseendet, trots dess skick. Efter konsultation av vanets ägare kom vi liam till att
båten inte varhopplöst förlorad. Den skullc gå
att reparera, men det skulle kävas mycket
jobb. Förslikingsbolaget kontaktades, och en
v,irdedngsman kom och tittadepå båten. Denne
dömde dock ut båten sorn wak. Återstod au
viinta tills försäkringsbolaget fickin en skadeanmälan på båten, ftjrst dlirefter skulle
kunna få klarhet i omjag kunde tä köpa båten
ffu en rimlig
Men skadeanmldan lät vänta på sig. Det
gick nästan tvä är utan att ägaren till 1194
tyckes sakna sin båt så mycket att han sände
in en skadeanmälan. Först vfuen 1991 fick man
kontakt med ägden så att försäkringsfallet
kunde regleras, och jag fick köpa båtcn. Min
första båt, även om den inte flöt linnu!
Redal samma kväU började jag arbetet
med att plocka ur all träinredning. Det. 1öryå-

jag

summa.

nig

att det kunde finnas så mycket
skuvaroch mlttrarien så liten båt.l samband
nade

med det arbetet stöttejag pådet första bevisel.
för att båten var varvsbyggd: pentrykonsolen
var nämligen hopsal.tned häftklammer, likaså

diskbänken. Det innebar att jag fick ta ur
vardera konsolen i ett stycke, vilket medförde
en hel del trixande innan de var ute i det fria.
Även britsbottnen lzingst fram i lörpiken vällade problem. Den gick inte an tå ut genom(
öppningen, så den fick ligga kvar rills vidare.
För att kunna konxra ät att reparera skadornai akterspegeln skullejag bli tvungen att
Iyfta avöverbyggnaden frfur skrovet. Detinnebar mycket "extra" arbete, men underlättade(
samtidigt hela reparationen i övrigt. Sagt och
gJort, jag böIladedetmödosamma arbetet med

att skuva loss alla muttrar från de genomgå-

ende däcksbultama. De var bokstavligen
indrånkta med den massa som tätar skarven
mellan skov och däck, vilket gorde dem
mycket svåra att demontem, och efter tre
dagars arbete va.r det in te mång

an

agl ar som

vår

helå. För att inte dske.a att skrovet skulle
. tryckas ihopoch spricka &nu mervidlyftetin
i verkstadslokalen, och för att säkerställa rätt
sk'ovform rxlder plastarbetena, lätjag huvudskotten sitta kvar på plats. Jag väntade också
med att lyftaav överbyggnaden. Även däcksbultarna tick sitta kvar som stöd.
Nu var det dags att taen titt i kölsvinet. Efter
atl ha öst bort en hel del sand som kommit in
niirbåten låg sjunken fi ck jag till min besvikelse
se att kölbultama var inplastade. Jag ville av
flera skäl haloss kölen: dels skulle båen vara
mycket lättåre att han tera i verkstaden, dels var
jag inte säker på att förbandet v& tätt. Dessutom villejag bläsra kölen. AlbinMggen har

fyrakölbultar, som sittermedca25 cm mellanrum. Det visstejag irte då, så vådjag hade att
göravar atlmcdhanrmåreoch mejsel försiktigt
huggabort plasten. Efter åtskilliga timma-r var
alla fyra kölbultamas muttral frilagda.

Såvff dägen kommen dåbåten skullelyftas
in i verkstaden. N?iI muttrama lossats lyftevi en
aningsamlidigtsom vi knackade på kölen såatt
tätningsnassan mellan köl och sklov släppte.
Sedan var det bara att lyfra över båten på en
vagga som stodpåett an tal j ifnrör, på vilka vi
sedan kunde rulla in båten.
Nlt vi väl hade bäten inne började det
mödosamma arbetet med atl. fåsa kanterna på

detstorahåleti skovet. Detta gjordej ag för alt
kunna få en jiimn övergång mellan nytt och
gammalt laminat utan att skovet blev för
tjockl. Jag grep mig m &betet med bandslip
och flex. Jåg antar attjag måsteha settganska
roligut, fuUtpåbyltad somjag varmed overall,
skyddsmaskochhörselskydd, mitti varmaste
soInmaren.

Parallellt arbetadejag och en kompis med
inredningen. Målet va.r attden sL:ulle bli'bättle
än ny". Först tog vi bofi den gamla lacken med
skapa och Internationais tärgborttagare (förbjöds vid fusskiftet'93-'93, vilket var synd på
ett såbra medel). Ditefter slipade vi alla ytor
så att det inte fanns mirsta lackest kvar, och

strök två gänger med

mahognybets.

Lackningen gtode jag hemma, med Rubbol
Yachtlack.
A-rbetet med skoweparationen fortsked,

och till slut var lörberedelserna klam så att
själva plastarbetet kunde bötjå. Vi hade skflvat upp en perstorpskiva (somhar mycketslät
yta) på utsidan 1'ör att ha något att plasta m0t.

v

De fö$ta skikten
extra viktiga, så dem hck
jaghjälp medav mffinans ägåre, MalteKarlsson.
på

Närväl det var &jofi g ick det fon attbygga

till de l0 mm som full skovtjocklek skulle

ha. Samma procedur upprepades för hålet på

styrbordssidan, men htu gick det betydligt
lättare, eftersom hålet inte va-r lika stofl..
Nu kunde jag lugnt demontera huvudskotten, plocka bort däcksbultarna och lyfta
av överbyggnaden. För att få loss däcket
anviindejag tr:ikilar somj ag drev
och

i

n

mellan däck

skov meden gummiklubbä. Detgicklite

trögt i början, för även om fogmassan var

17

ficki

te

årgammal varden mycket seg. Däcket

i

den lokal dlil skovet nu stod, utar
flyttades ut. Nu kom jag 1ätt åt att börja förbereda reparation av skadorna i akterspegelns
plats

nederkant.

Även hörnet på babordssidan vid akterspegeln var minst sagt skadat - hörnet. fanns
intelängre, utan där vari ställetetlhå1. Samma
procedur som jag gått igenom vid repäåtionen
av det stora båletpå låringen upprepades. Hiir
var det dock lättare att få bra passtbrm på
perstorpsskivorna, eftersom ytorna inte var
dubbelviilvda.

Andra delen av
Morgans
beräftelse
kommer i nästa
nummer av
ViggenBladet.
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Den bästa julklappen till klubbens
kassör är att du snarast möjligt
betalar medlemsavgiften
med bifogat inbetalningskort.
Viggenklubbens årsmöte beslutade att den även för 1994
ska vara fantastiskt låga

ED

kJ
;\a
cÖ
EF- PZ
å r'l
9^
|r)

O

:+ ;o
5 rh
I

E

9'

*>

F
\

o
(r)
o

+j

130 1-.
För så lite får du så mycket: Medlemskap I ett fint kamratgäng
där du kan delta i eskaderseglingar och/eller kappsegla, diir'
du kan gå på träftar', dä'du får nyttiga Tekniska Tips
och en hel år'gång av ViggenBladet. Du kan köpa klubbens varor
och du tär tillgång till UAPs billiga försäkring för din Viggen,
vilket gör att medlemskapet betald sig bara på den!
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fuets nyböd artäffstartade lite stökigt mötesplatsen hade flyttats i sista slnd från Brygghuset

i-

.lanöbultun

-eifJohansson

Skånegatan

4,

1

29500 Bromölla

0456-27369

lGt,mr

('aerwinberg
Vårvägen 15,385 03 Söderåkra
0486 - 212 43
Mälaten

JanOlotBiörk
tftgårdsvägen3,

191 44

Sollentuna

oa -9297 32

shn
BorisHenrikssen
Dalavägen 19,821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

S:tAnna
Owe Svensson

Tunngatan 27,582 66 Linköping

(

(

013 - 151331

Vänem

KiellNyl6n
Gärdesvägen 5,531 57 Lidköplng

('-

0s10 - 143 10

Yästkraien

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

öresund
ErikPalsund
Älggatan24B,216 13 Malmö
040 - 16 09 73

till Östermalms Föreningsgfu d efter en bokningsmiss hos Stockhokns Fritidsföryaltning. Men som
allt annati Viggenklubben såordnades allting ga-

lant, t-o.m transferesan med buss mellan
möleslokalema hade klubben ordnat iegenregi.
Totalthade 17 stycken Viggenägarc hittarrill
mötet, både nyaochgamlamedle[unaioch en hel
del från styrelsen och olika kommitt€er
Viggenklubbens "GRAND OLD SAILOR"
Cunnar Tidner börj ade mötet genom att berätta om
Mggenklubben, hur den sta ades och vilka målsättningarmanhade. Efterhisto kentoghanupp
de olika aktiviteter som klubben ordnar såväl på
sommarcn sompåvintem.
Ingemar Lindgren presenterade Tekniskå Korn
mittens verksarnhet. Han berättade om hurde bearbetar och v?irdera.r alla tips som shömmar in från

medlemmarnaoch han presen terade Tekniska
'Iipsen som de framstiil ler. Han beskrev med en tusiasm Viggens styrka och kvalitet och hur båten
fortfamnde efter över 20 år håller sin glans bland
segelbåtama.

Kappseglingskommit€n hade vadt ocksa på
aierten och skickat årets ldubbmästare, Janne B Zick-

man.

till

mötet. Han berättade om de olika täv-

lingar som anordnas, både dem i klubbens egen
regi och de an&a seglingai som tillsarnmans bildar
den ätråväda Viggenserien. Har berättade om

olika

moderna finesser som kan var till nytta i kappseglingaroch önskade samtidigt attklassnännden
skulle 1ättapå klassreglerna för Viggalrna.
Sedan kom båsnarkct igang Hc ;imne var
upptaSning och vintedörvaring. Man und$de t. ex.
om det varb.a att låtamasten ståkvarpå sinplats
och vad behöver8öras innei båten före vintern?
Diskussionen pågick livligt tills vakten på
Föreningsgården kom in och bad om att få gå hem.
Med dettavar vi tlungna att slufadenna nyhörj

Kari

artriifl

i

1168

lg

HARo AR FORSTA RAPPORTEN
FRAN REGION STOCKHOLMS
VIGGENESKADERN
TILL S:T ANNA

IilESIilKAIDIilEililR

Måndag 5/7
Rassa Vikar - Lacka

söndag4/7,*,I'"ffiTJf,fl:li:'"1ffii::,T"T.ff[ä,
Samting i Bassa Vikar

eskaderns försra erappmål, Laxkokholmen(
vid Hökö. Detta p.g.a. ftirutspådd vindstyrka
Solsken genom ventilen! Lugn natt
och vindriktning. Varning för SV kuling yår
gåistbyggan i Nynäshamn. Väderprognosen utftirdad. Vi startade kl. 9.30 med kryssfock
var frisk vind + kulingvaming, - upp till l5
och två rev i storen.
s. Vi drogiväg förmotor viaDragets Kanal
I viintan på broöppning vid Tottnäs intogs
Rassa Vikar.Inga Viggar d?irl Hittade ett
andra frukostsamtinköptes röktfiskoch glass
berg med skog som skydd ftu västkulingen. från rökeriet invid det nona brofdstet (kan
Vigelins besättning beslöt efter stor tvekm rekommenderas).
att m årels premiärbad. Efteråt smakade
Med långa sträckor bidevind och en hel del
och potatis gott i solen. Tlllbehören förorsa- sol blandat med korta regnskurar kiindes segkade en kon
lingen tlots alltangen?imareiin vad vi ftirviintat
Så småningom började Viggarna anlända. oss. Före Bokösund viintades alla båtar in.
?in€ med stora viggenflaggan först.
När vi så småningom når Laxkokholmen
Eva, Sofla och skeppshunden Mimi lade sig
möts vi avjäfieviggef.cu/l Faran som redan
vassen på udden för att synas bra. Veikko och rekognoscerat tilläggsmöjlighetema och beMadanne i flaggspelsskudad A elax kom ta- dömtdem som otillräckliga. Eskadern beslu-(
rande i stor
tardäför att segla vidare till Lacka som var det
Till slut låg alladeltagåndebåtar, 10 Viggar, ursprungligen planerade målet för den första

vid

fi/
till

fint

sill

middagsvila!

Sören,
i

stil.

en Vega och

'

'

enMuenasarnladei godsämjavid etappen. Nyahamnbeskivningardelasutfrån

räk-

Karen-

S ofie O se

id,'fokkz s lask'

'

1064 Trine

Onsdag 7/7
Hertigö - Skallö

Avseglingen från Lacka gick bra, trots att
nästan samtliga båtar lagt sina ankadinor över

Dagens etapp startade klockan l0 från
Hertigö och gick sedan över Bråviken till
Skallö. Ingrid Abrahamsson med besättning

Telcverkets, lörlåt Telias, kabel.

berget. Jan-Olofhälsade villkommen till fuets Guln Faran i fartenl
eskader med sedvanlig Viggensherry. Vi
Såsmåningombörjardet kZinnas angelägetl
nade 23 vuxna, 10bam,4 skeppshundu och förbådebaff ocb hundara . komma i land. Vid
efl vit mus.
ankingen visar loggen 29M.
hatet gick som vanligt lätt niir ViggenDet blev en lång dag, så viil i land koppl ade
seglare träffas, men lång dags Ilird motRassa
vi av med bad, grillning, lekar och kaffe på
\4kar tog så småningomut sin rättoch tystna- berget. Detblev en hel del diskussion om hur
den lägrade sig över berget.
man reder ut en situation med 12 ankådinor
Vigelin - Ing d Goffe, skeppare överen telekabel. Hur det löser sig i praktiken
Inga Lindberg, navigatör f& morgondagen utvisa.
20

d

Tisdag 6/7
Lacka - Hertigö

Hård vind och kyss hela vägen. Upp-

X

nmlingen vid Stendörren utvecklade sig till en
'uplanerad men mycket uppskattad lunchpaus

med mycket badande och solande.

Foffatt kryss genom leden förbi Risö.
Trångt, men efter ett antal slag på ca två
båtl:ingder kom vi igenom.
Kvalen förflöt under sedvanligt lekande.
Helaeskadern blev tåtueråd och ett Stort antal
Saker Som börjar med S insamlades.
223 Hej&Hå - Erik och Kajsa

beslöt segla i egna v attef' ochcula

Farunmd

besättning tog vägen över Oxelösund för att
idandla en flagga.
Vi bödade med en hii ig västlig vind och
gjorde 5 - 6 knop. Vid Mnterktasen samlade vi
ihop oss fOr ett någorlunda gemensamt skutt

till Skallö.

Relaxbefant sig bland tätbåtama och vi
hade ett fantastiskt flirgspel bakom oss. En
mycket blåsvartlila hodsont d?ir vi såg rcgnsrirnmor och segel i sol som lyste likt gnist-

2l

I

,cL

rarde diamä]ter. Sedan komregnmolnen ikapp
oss och det öste, öste, öste ner, samtidigt som
åskan mullrade och enstaka blixtar lyste upp

Torsdag 8/7

Skallö - Arkösund - Låniö

Dagen visade sig bjuda på vissa navigationsnötter lor de f'lesta, men allakomlyckligt
och vzil fram, fasr någor blöra.Medmar i magen

Vifld: väsr rill sydväsr, mårrlig. vi gfu från
Skallö mot Arkösund klockan 10. Seglingen
blirlätt, solen skineroch vinden är måtuig. vi
i VegaJ:l ldn lånar ut vår förgast Josefine till

var humöret på topp igen. El'ter några

rRela-r. I Arkösund

hifi

en.

förhalningar var vi a.lla förtöjda i soll äderform.
\4ggenflaggån, för dagen hosErik, ficktas ned
med milt våld av Hanna i en bätsmansstol.
Hej&Hå st& fff kvällens lekar som på-

bunkar vi

och några av oss

i kallt vatten ä 5 k/st.

duschar
Efter tre rimmars uppehålIsälrer vi kuJS motr
Lånjö. /da villjer en egen väg och hamn ar blandl
grynnor, men hittå-r till sluträtt. Dagens ledarbåt

passligt bestod i 'dragkamp på halt berg'
vilken vanns av Gclated"r besätming. En kort
klätaing upp på'skallen' gav en fantastisk syn

Galatea visar oss till nattharnnen. De yngre
bamen kåstar sig omedelbarti förattbadaoch
efter en stund blir även Joseftne ikaslad. men,

skit som vi barasett
genom regntöcknet förut. Kvällens spelhåla

med kläderna

för flickorna var Guln Faran.
Marianne och Veikko på Relax

gdllspett och annat smått och gott. Erik som
sitter på sin fällstol och äter ffu en lör l('aftig
vindby Och fällstolen gör skäl för namnet.
Kv:illen avslutas med kaftfuu sång av Alf
frän Gula Faran och oss andra som försöker

i kvällssol av alla öar och

Missa inte den spännande
fortättningen i nästa nummer

avViggenBladet!
22

på.

I

På kvåil len har vi vår lors ta eskaderfest med

håhga med.
1121

lda - Ingvdt Britt, Josefine

Vega Marin AB
Julerbjudande: köp en juklapp till Din båt nu så får Du 10% på nedanstående artiklar. OBS! Gäller vid beställning före 31 dec-93 och omgående leverans.

Mantågssats

Kapell

l\4antågen tillverkas av en 4/8 mm:s mantågs-

Sprayhodd
Sprayhoodbågar d:o
Segelkapell
Vindskydd

8200
8201

8202
8203

1914720:1585:780:-

wire. Genom ändstycke med avskruvbar
gaffel kan denna kraftiga wlre trås genom

manlågsslörran.
Märrågssats 3702

(

ltJ

t5i

Västkusten & Vänern

VIGGEN.TRAFF
23 JANUARI 1994
Medlemmar i Viggenklubben från när och fjärran
inbjudes till en januariträff hos

Nyhet:
Sittbrun nskapell
med bågar och

VEGA MARIN

Klangfärgsgatan 1, V. Frölunda

skydd

8209

6700:-

kt. 17.00
söndagen den 2311 -94
Riggdelar
Fockfall (wire)
Storfall (wire)
Kevlar 10 mm L18 m
Spinnackerfall
Spinnupphal
Dirk
Spinnskot (gaj) rött
Spinnskot (gaj) grönt

2202
2222
2245

585:580:625:355:-

275i
2340
2358
2359

235:'

305:305:-

Segel
Vi samarbetar med North Sails. den bästa
lörutsättningen för att Du skall få bra segel.
Begär offertl

Vega Marin AB
Klanglärgsg 1, 426 52V Frölunda
Tel 031-29 29 51 Fax O31-29 24 49

Diverse
Gelcoat grå
Gelcoat vit
Härdare

Windex 15
Hanfot extra
Vantskruv Hjors 5/16
Vantskruvsskydd 2 st
Wtreskydd 6 st
Varivant för 5/16

971

35:-

972

35:_

980
1010
1550
1579
1590
'1600
1

610

20i
234:

("1,.
90:81:-

För Dig som bor i närhe( :
av Göteborg kan det löna
sig att besöka oss.
I vår fyndhörna i butiken kan Du kanske göra
det verkliga klippet

Alla priser inkl. momsl Reservation för
prisändringar.

En segelsömmare kommer att snacka segel

och Vega Marin informerar om sitt sortiment.
Jag visar lilm om segling med min Vigg "Ellen"
Efter 19.000 n.m. tillsammans med henne kan
jag nog dela med mig om ett och annat.
l-åt oss framför allt träffas, utbyta id6er och ha det trevligt!

För att vi skall veta hur mycket kaffebröd vi skall
inhandla, vill vi gärna ha en anmälan senast en
vecka i förväg till
Vega Marin, tel. 29 29 51 eller fax 29 24 49.
Välkomna!
Gustaf Olofsson, Hagåkersgatan 28 D, 431 41 Mölndal
Tel.031-27 57 24

UAP:s båtförsäkring för Viggen
Viggenklubben har i samarbete med lörsäkringsbolaget UAP och
deras mäklare Vega Marin AB förhandlat fram en förmånlig lörsäkring
för Viggar.
UAP är störst i Frankrike och ett av Europas säkraste försäkringsbolag med en årsomsättning på över 100 miljarder kronor. Detta gör
UAP större än samtliga svenska försäkringsbolag tillssammas.
Det som främst skiljer UAP jrån andra försäkringsbolag är att de ej
har egna försäljare och skadereglerare utan arbetar med friståenlförsäkringsmäklare, ombud och skadeexperter. Vega Marin är en av
UAP:s mäklare och samarbetar med skadeexperterna fÖr att lrämja en
opartisk och kunnig skadereglering.
(
UAP:s försäkringsuittkor omfattar de skadehändelser som övriga
försäkringsbolag har; stöld, brand, sjöskada osv. Utöver detta erbjuder UAP:
- ingen fast beloppsgräns för båtens värde vid tecknandet
- personliga tillhörigheter omfattas upp till 6 000:- (normalt 2 000:-)
- olycksfallsförsäkringen "Båtsman" ingår automatiskt och ersätter
läkekostnader mm upp till ett basbelopp (fn 34 400:-), invaliditet
max 5 basbelopp samt vid dödsfall 1 basbelopp.Denna gäller ågare
ock passagerare vid eller i omedelbar anslutning till båtfärd
- dessutom ett vidare geogratiskt giltighetsområde under sommarmånaderna ("--- övriga Ostersjön med angränsande hav och vikar,
Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes
samt under juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen DoverCalais och 62:a
|
- vid privat uthyrning avdrages utöver grundsjälvrisken ytterligare
1000:- kr. Detta innebär att Du ej behöver teckna någon dyr tilläggs
'
försäkring då Du håller Dig inom det geografiska giltighetsområdet
eller lånar eller hyr ut Din båt privat.

breddgraden."---)

Premier för Viggen: 350:-med nautisk

kompetens

'

(

440:-utan nautisk komPetens
För vidare inlormation och 1ör att erhålla anmälningsblankett kontakta

Vega Marin AB, Klangfärgsg 1,426 52 V Frölunda
Tel 031-29 29 51
26

Fax 031- 29 24 49

HUR MAN KAN BLI MED BAT!
Vi :tutflyttade småliinningåI (från höglandet) som bodde på västkusten flera år, for ut
och badade uågon gång, men tyckte inte att
havet vff något speciellt.
Vårcn 1986 slutade vi båda attröka och n:ir
vi mitktehur mycket vi sparade på detta savi

(''tt' nusälterviundanentusenlappimånaden,
' så fårvisevad vi görnästa somma-r". Sommaren 1987 skullebekarta till oss säljasin Stortdss och vi köpte den för de 12.00 konor som
vi sparat. Vi Iick hj ?ilp av föIIe ägaren att ordn a

('åtplatsochatt.seglautbåten.Det varåretsom

'

detvarplusåttagraderpåmidsornJnaraftonen.

\4 ägnade den sornrnaren åt att, i kl ädda mö ssa
och vantar, kxysså oss ut ur viken och trlina
slag med mera.
Ä,ret dåirpå blev det en fin sommar, då fick
vi smak på segling. Ihemmåhamnen fånns flera

bekanta som seglade Viggefl, de seglade ofta
runt oss nit vi sågs. Sedan hittade vi Frida i
Uddevalla, hiimtade henne med bil och seglade ut efter vårrustningsarbetet 1989. Det iir
fr?imst vår tonksdotter ochjag som seglar, vi
har hunflit gå Dalslånds Kanal (Kan rekommenderas, med lyft till Halden, seglat över till
Skagen, men fortfarande har yi stora delar av

vlistkusten kvar.

.
(

Fridn

ill i sto

sett original, den fiine
€aren seglade mest med bara focken eftersomhan segladeensam. Storseglet sköradeen

gång utanlör Lysekil, syddes om i Grundsund
och blev nästan bättre efters o m buken minska-

des.
Nu har vi börjat tittapåen del förbättdngar
eller nytt, men annars kommer F,.,rt4 att fortsätta seglamed oss. \4ggen räcker omman vill
ha en båt som rymmer flera och kan hanteras
även omman seglarensam. I vårhemmahaml,
Nols Båtklubbuppe i Götaälv, varvi som mest
fyra Viggår. Nu åf vi två kvår, de åndra b)'tte nlir
famiUerna viixte,
Vi ha.r seglat re'Il örn Runt, men mer om det

en annan gång.

Seglarh:ilsningar

Eje

i

930 Fridn

Vänern
Smultronstället för
Viggen-vänner i Vänern
Detta smulfionstlille ligger i en del av vänern som så gott som enbart aafikeras av
ortsbor med småbåtå.r, men ldr en erfåren
Viggen-seglare bör en resa till Blånabb och
Björkö i Tådene sk?hgfud inte vara alltför

ii

Skridskosegling
\,

Niir isen ligger spegelblank på frusna
tiirdar då tar de sånna entusiasterna
fram sina skridskosegel och upplwer
seglingens tjusning i en ny dimension.

I nästan hela Sverige
I stora delar av Sverige med tJ'ngdpunkt på Mellansverige kan man
under vinterha.lvåret ägna sig åt iss€gling. Det finns både skridskoseg-

äventFlig.
Brangöringspunkt

it Rullstensgrund NV
om Hindens udde och ditfrån styra 164'. Då
passerar du med god marginal udden och
itsiKen god kan du redan nu förut se ett

ling och isjakt.
har
s?ikert även giofi sttandhugg på Aspholmen i
leden mellan Cunna$holmens och StoraKlubbens fyrar. Det it en revtg ö, som dessutom

ÄJ du lorsiktig kan du löpa in i den lilla viken

niira håll. Gå rakt västerut ftån aspholmen,
I zlrnn a leden och du har Bah ållen förut. I viken

på Blånabbs nodösEa udde, annars tinns
tilläggsplats viddetlillahacketlitel?ingresöderut. Underhögsommaren kan hit finnas en del
båtar, men de flesta ger sig av hemåt ftamåt
kvällen och sedan ill förmodligen hela ön din.
Njut av fina solnedgångar, morgomol och
skapligt fiske från stranden.
Nit du l?imnar ön kan dugå samma väg du
kom in alternativt söder om Fräsingarna och

Skridskosegling sker i två klasser. I
draksegelklassen står seglaren i lå om
seglet och lutar sig mot lovart. Det går
fort niir man skridskoseglar. Farter
över 80 krvt år uppmättå med drak-

Alla, som passerat Lurö skitgfud,

vindlcaftverk att styra mot. Det ståri N Kedum
ca 100 m söder om vägen och rakt non om
väderkvarnstecknet. Så småningom smyger
duin ien enslinje (stångoch miirke), somutgår
från Bjffkö. Håll dig noga till linjen och du klrar
att ha bränningama vid Fredrikshall om babord. NiiI sedan kumlet vid Snättjan i sydväst
försvinner bakom udden på Blånabb tu det
dags att styra in mellan denna ö och Björkö.

bjuder på lyxen att man dåt kan inhandla
förnödenheter av typen glass, snask och rökt
fisk. DäI finns aven en revlig gäsftarnn, som

I vingklassen eller som den heter
på riktigt öppen klass står seglaren
i le i s€glet som har formen av en
vingprofil. Vingama seglar ånnu lite
fortåre ån dnkseglarna.

påholmens sydöstta sidalägger du till vid den

i

bergel ger säken/

landl'åsle och vassruggen akterut ger sjölä, oml
vi nden skulle dra från öster. Ej heller hit ska du
räkna med att få vara ensam, men det iir alls inte
så trångt som på Aspholmen.

Kjell Nlön

r,

Kom med och prova på
Du som seglar Viggen på sommaren
bör ta chansen att prova skridskosegling i vinter. Du kommer att fil en
ny seglingsupplwelse. Det finlls s€gel
att låm. Sjålv skall du ha isdubbar och
hjiilm. En gammal ishockeyhjiilm duger bra. När man tävlingsseglar har

norr om höga stenen vidare mot mot

man 200 mm höga skridskor men när

Norhallsgrundets prick. Ytterligare en väg ut
är söder om Stensklf och väster om V Hög-

man bö{ar prova på tu det liimpligt att

sk?t och sedan ut i sjön.
Shrlle hårda vindar från nord till nordost
besv?tadig kan du enkelt anka i lä av Bj örkös
västra eller södra sidå.

Kje

många distrikt finns isseglarkontaktmåin. Ring och lyssna vart du kan vånda dig niir du vill prova.
Skåne, Knut HiiLnger,040-97 15 41
Göteborg, Klas Wising,031-87

5l 5l

Västerg, A Guståvssoq 0510-247 92
Östergötl, P-I Dernerud, 011-34 30 76
vänr and, Åke Stodd, 054-52 56 56
Niirke, Stig Westerdahl, 019-14 69 69
Södermanl, Leif Karlsson, 016-117741
Stockholm, Bertil Bjur, 08{48 28 99
Uppl, Mikael Flodström 018-40 03 27
Våsfimnl. K Rombäck,0220436 40
Dalarna, Hans Flygt, 023-176 58
Noröotten, Bo Forsman, 092-514 84

segel.

dockhar den nackdelen attunder högsomrnaren
varameränpackad. Dock finns räddningen på

branE klippan. Ringar

Ring och lyssna
I

ha sina vanliga skridskor. Långfiirdsskridskor iir utmärkta att börja segla

Svenska lsseglarfööundet
Du kan också kontakta Svenska Isseg-

lar6öundet
Kjell Rombäck,Mellansundet,
Rltterne, 725 92 Våsterås
Tel0220436 40
Kjell kan hjälpa till med information
om både skridskosegling och isjakter.

Telefonsvarare
I

Storstockholm finns en telefonwarare som b€rättar var det finns seglingsbar is. Ring och lyssna.

Telefonsvarare

fiir skridskosegling

08-744 99 98

på. Men ta gåima dina slalompjåixor
som tu stadigarc än vanliga pjzixor.

Lennart Runemo, Boo

IF

Ntlen
29

28

SALJES:
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Storsegel & Genua till Albin-Viggen
Bra skick, lite använt, utan lattor. 1.500 resp. 2.000 eller 3.000 krlör båda.
gåtvagga passar upp till ca 7,5 m. Trävagga med justerbara stöttor i jårn. 40O kr.
ipinnaker till Fenix, standard Pelle Pettersson, hissad ca fyra gånger. 2.70O kr
Micael Petrik, tel 016-42 16 89.

\-,j.'-'-,2

^,6t'a

Rätt svar och vinnare i tävlingen

ALN?*l

"Reginas problem"
Så

Handbok
Handbok
Tekniska
Tekniska

K-Vi9gen..............50:.
A-Vi99en..............50r
Tips Kompl. .......150:Tips, enstaka .........5:Viggenritningar .......,.,.....st 25:Klassregler

Sångbok
100:K|ubbvimpe1 ........................70r
Broderat iackmärke ............30r

Klubbnål
30r
Klubbdekal SE-GLA-UT.,....20:20:n.Strykmärke

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på

YIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 7305 -2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.

hä' skulle den kompletta tabellen

Båtnummer

Skeppare

SisridStorm
BosseBleke
Fia Kuling
Peter Orkan
EvaBris

I

678

Grön

567

3

34s
789
456

Blå
Röd
Grön
Blå

5

ut:

Färg på sprayhcod

2

4

se

Pojk-/flicknamn
Poiknamn

Flicknamn
Poiknamn

Flicknamn
Klasemil

Rätt hade klurats ut av Bo Hjertstrand i Sollentuna, Yngve Kjellberg i Mölndal
och Lennafi Larsson i Västerås som dlfmed vunnit varsin vindstrut att pryda riggen med.

Kommer på posten. Grattis från redaktionen!

Frakt/porto ingår i priset.

??????

"
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POSTTI DNING

B
BEGRANSAD
EFTBRSANDNING

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Sleipnergatan 64
.I95
54 MARSTA

Vid detinitiv ettersåndning återsänds
försändelsen med nyaadressen på

baksidan (ej adressidan)

NYA
MEDLEMMAR:
B

Bengt Dahlberg, Enånger

269 Lasse Bäckman, Örebro
310 Oskar Malmlund, LidingÖ
400 Ronnie Gustalsson, Sätf le
521 Leil Wall, Härnösand
775 Ann-Helene Berg, Bromma
809 Ola Pedersen,
Kristinehamn

ANNONSER:
1/1 sida 600:-, 1/2 sida
300:-, 1/4 sida 150:Kontakta redaktionen
om du behöver hjälP
med utformningen av din
annons.

Mggffiito-.{

1082 Yngve Rehnström, V.ixjö

5109 Rof Lindgren, Kalmar

Hjärtligt
välkomna
till
Wggenklubtun!

MANUS-STOPP !!!(
ViggenBladet nr
29 december
ViggenBladet nr 2
28 januari

PriCor 1993
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