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Läs hela artikeln på mittuppslaget

t/ (el(H)Hrill)i()

Lil]/) s}

s} 3)il

Adress c/o Kekki, Valstavågen 68, 195 53 Märsta

MEDLEMSAVGIFT FöR 1993 1301 Vlggenklubbens postgirokonto: 40 73 O5-2
STYRELSE
Ordförande (till 1/4) Lars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen
Vice ordl: Birgit Åslund, Tumultgrånd 63, 162 46
Kassör: Freddy Geuken, Dukvägen 53, 161 50
Sekreterare: Veikko Kekki, Valstavägen 68, 195 53
Materiellörvaltare: Kari Porvari, Brovallsvågen 98, 184 92 Åkersberga
Klubbmästare: Ulf Ridderstråle, lnvernessvägen 9, 182 76 Stocksund
Lsdamöter:
Jan-Olot Björk, Utgårdsvågen 3, '191 44 Sollentuna
Gunnar Tidn€r, (ordl. tr. 1/4) Stallvägen 6, 183 38 Täby

Vållingby
Bromma
Mårsta

08-749 37 29
08-89 85 88
08-26 48 52

08-591 194 74
08-732 94 55
08-85 56 40

oa-9297 32
08-758 35 74

FöRSÄKRNGSoMBUD
KONTAKTPERSONER

Skepp o'Hoj!

Flegionerna: Birgit Äslund

Från Bryggan

KLASSNÄMND

När detta skrivs hyser vi goda
Välkonna till ett nytt år (som dessutom iir
förhoppningar om att kunna delta med en jubileumstu) med Viggenklubben och tillhöVigg på Älvsjö-mässan detta år då klubb€n rande Viggenblad. Som en del av er r€dan vet

Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Bo Göransson, lngemar Holmström, Statlan S&erhåll,
Gunnar Tidner, Svanle Axelsson

rar sitt 2o-årsjubileum.
Det stom jubileumsarrangemanget planerar
vi genomföra den 12 - 13 juni. Boka gäma
fi

KAPPSEGLINGSKoMMTTE
Sammankallande: Jan-Olof Björk, adr€ss & tel nr, se ovan

denna tid

i almanackan.

Ledamöter; Janne Båckman, Tomas Skoglund

Vi skatl försöka genomföra den vid

TEKNTSK KoMM|TTE
Såmmånkallande:
lngemar Lindgren, Motor & elteknik, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, förtöjning & pallning
Harald Akselsson, Segel & rigg
Statfan Lindahl, Ritningar & Tekniska Tips
Sverker Axelson, Elektronik, inredning, ritningar & Takniska Tips

Näsbyvikens BS hamn som kan nås både
08-758 31 99
08-85 15 33
07@- 802 98

(

0758-36a72
0152-153 36

(

VALBEREONING
Birgit fulund, Harald Akselsson, Janne Båckman

iö- och landvägen.

Detta jubileumsår hoppas jag att våra
medlsmmar deltar ånnu mer i de olika
aktiviteter som ordnas så att vi visar att vi
tu en aktiv klubb, även om r/år båt är lite
tore.

Vill

Du att Din region skall vara mer aktiv
så prata gäma med regionombudet om
någon lämplig aktiviret.
Med Viggenlälsningar

lasse
Redaktion
Alt Bengtsson (Arsv. utgivare) Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
Harald Akselsson, Hasselgatan 1 15, 3 tr, 194 37 Uppl. Våsby
2

tryckeri för ti dningen från och med
detia nummer. Detta medför en del nya rutiner för redaltionen och det kanske miirl$ till
en början. Meningen tu i alla fall att ni alla
äveD i fortsättningen ska kiinna er hemma i
ViggenBladet, både som medarbetare och
har vi bytt

läsare.

Bifogat detta nummer har du fått en
uppdaterad förteckning över klubbens Tekniska Tips. Kolla i din piirm om du saknar
något och best?ill i så fall komplettering från
Tekniska Kornmitt€n.

I

skivande stund rasar januaristormen

utanför och man undrar om äckningen på
båten kommer att finnas kvar niir man åker till
varyet för att titta till henne. Men dagama har

blivit liingre, våren lir niirmare,

så

håll ut!

Alf i 1277 Jatnta
01&55 04 98
08-590 802 98

V]IGGIENKIL[JtstsEN
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EFTERLYSNING

1993.01- 12

Om

vi ställer ut en Vigg på mässan

kommer

PROGRAM
1993

ri

li

25 FEBRUARI

l-

6-14 MARS

I

30 MARS

ft@
.

pÅ BRyccHUSET oM SEGLARHAMNAR I
srocKHolMs SKÄRGÅRD, TA MED sJÖKoRr

(

I

nnvccnusnr opr
vÅnnusrnrnc ocn rÅtnBsrrrNrNc
ESKADERTRÄFF pÅ

11 MAJ

UTETRÄFF, PREL VID STÄDSHUSET OM
RIGGNING OCH SEGELSÄTTNING M M

15 MAJ

LIDINGÖ RUNT

29-30 MAJ

PINGSTTRÄFF MED PINGSTKÖRET

t2-13 JUNI

zo-Åns.lunrlnuusrRÄFF vID NÄsBYvrKENs

I
I

I

25-26 JUNI

(

nnvccnuspr

I

Februariträff på Brygghuset torsdaigen2512.
OBS: Ny dag - nytt ämne

Seglarhamnar och leder i
stockholms skårgård.
Ta med sjökoftet till Brygghuset

så ska vi
ägna en kväll åt att tipsa varandra om bra

seglarhamnar och seglarleder för Viggar i
Stockholms skärgård. Det är bra om även
Du har med Dig någon eller några platser
eller leder som Du tycker lir bra.
Vi kommer även att visa hamnar som Du
inte hittar i de vanligaste böckema.
Vi tror att det blir en kväll Du kommer att
ha nFta av vid sornmarens segtingar.

VÄLKOMNA

tI

soret:en

Marsträff 30/3

kl

1900 nå Brygghuset

Vi planemr en träff i Stockholm

tisdagen
den 30/3 om vårrustning och båtbesiktning.

Bs

Det handlar om säkerhet

MIDSoMMÄRTRÄFF

(

genomförd besiktning för att försiik ngen
skall gälla.
För din egen skull kan det vara bra att veta
Yad som kråvs och hur det går

TITTA I KOMMANDE
VIGGENBLAD FÖR DETALJER

ombord.

Observera att vissa förs?ikringsbolag kräver

I

I

behöver fömya sångboken med några
lite modemare allsårger, Vi är tacksamma
rr förslag till nya sånger. Skicka gäma

förslag till sekreteraren!

I

I

dela in dagama i 4-timmarspass.
Ring gäma någon i styrelsen om Du kan.

Vi

,

VIGGENTRÄFF pÅ

27 APRIL

I

behöva hjälp med att ha

EFTBRLYSNING 2

?

I
I

vi att

klubbmedlemmar på plats som kan visa och
prata om båten samt sälja lotter. Vi brukar
få fribiljetter till dem som medverkar och

rnÄrr

sÅrivrÄsslN r ÄLvsJö, VIGGEN ursrÄLLD

I

Boka dema tid i almanackm!
Styrclsen

I

ANSI Å rDrEllllA nnEN[N[A SÅ
DTJ ]iNlIIB MINSSAIR NÅGOT

(
C

I

Karlberssväsen

Oodenpla

till.

VIGGENKLUBBENS 2O-ARSJUBILEUM
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K-Vigg/A-Vigg

50:-

Tekniska Tips kompl. ...
150:Tekniska Tips enstaka ....
5:-

Klassregler

röd/vit

ktubbnål
Klubbdekal "SE-GLA-UT"
Strykmärke

Viggenritningar . .
\o0

'

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

....

70i

Viggendagen söndag 13 juni.

vi in oss alla deltagare
befintliga Viggar ooh ger oss ut på cn
mini+sksder. På en med hansyr till vadret
låmplig strand och har vi eskaderparty med

25:-

med.

Preliminårt program:

Bokr redm nu in cvenemrnget
ehrrnecke!

30: -

Viggenafton lordag

20:8:-

st 25:-

pel tör önskade varor på
VIGGENKLUBBENS

40 73 05-2

och anger namn, adress och båtnummer samt vilka varor du vill
ha. Frakvporto ingår i Priset.

som har fotografiea filnq

tidigare medlemmar och deras familjer.

90:-

'Enklast är om du sätter in belop-

POSTGTRO

drycker

video,

loggböcker, deltogarförteokningar övcr
eskaderdeltagarc etc hör av Dig till oss i
byviten vid Stora Vårtan. Till firandet in- styrelsen. Sprid gÄrna d€nna information
bjudes alla Viggenklubbens nuvarande och till tidigare medlsmmsr Du har kontakt

100:-

......
Broderatjackmärke .,...
Klubbtröja

kan

i

klassmåstcrskapet
och dår vi åven haft cimningskvållar) Er vi
disponora deras hamn mh klubbhus i Nes

8:-

Viqqenklubben "
Klubbvimpel

Viggen-baren
till klubbpriser.

På morgonen stuvar

1973.

två gånger arrangerat

€ångbok " Sjung med
''S)'r"'

I

inhandlas

St1'relsen har b€slutet ått förlågga firandet Kostraden år preliminärt beråknad till
till weekenden nårmast efter don 7 juni. Vi totalt 160 k/vunen för båda dagama.
firar dårför Viggenafton lördagen den t2
juni mh Viggendagcn söndågen den l3:e. FörhandsanmÄlan blir av prakiska skel
Genom vålvilligt tillmötesgående av nödvåndig. Ytterligarc information i
Nåsbyvikens Båtsållskap i Täby (som bl a kommande nunmer av Vigg€nbladet. Du

.Floo*

.

Tjuni

dans.

Det var då Viggenklubbens fiok rihiga
stadgar. Då örst blev det firll fart i
klubbverksamheten. Sedan dess har lekar tåvlingar ooh grillning av låcker
klubbon verkligen haft vind i seglen. Det år köttbit i sedvanlig Viggenstil. Beräknad
dårför naturligt att vi på nÅgot sått vill fira Aterkomst till Nåsbyviken med avslutning
20-års minnet av donna tilldrågelse.
kl 15.

.^""r#"
u.do.*'

Handbok

klubberu tlllbllvels€ med Vlggenrfton och Vlggenrlagcn den 12 -13 JurL

Med bortseendc från en lrevande start 1969
och tynsnde tillvaro de första åren då
klubben låg i handema på kommersiella intressen som hade hand om försåliningen sv
Viggen kan man datora Vggenklubbens

ffi.€
(

firu

"(

12

juni.

Samling kl 13 i Nåsbyviken. De som har
möjlighet kommer dit i Mt. I aanat åll med
)il. D€t går ooks.å att åka kornmunalt.

Viggen-sherry ooh

juicc med

glatt

återseonde av gamla vånner. Sedan vidteger

olika

minnesprogram

som

spsglsr

håndelser under klubbens 20-åriga historia.
Omkring kl 18 blir det gemensam rniddag

med bl a gravlax och moselvin. Under
fortsstt& kvållen sång ooh musik med ev

i

Din

som är bekväm vid långfärdssegling. Motor'

problemet kan lösas genom att Placela

KARLS KRO NA

VIGGEN
Baltic &ace

-

ainnaren klass

alteroativ lösning. Sittlurnmets bänkar är
1,80 m långa. Brunoen är självlänsande ge-

V
(

f\EN ursptungliga koostrukrionen ill
I-/ denna bh. ritad au kapten Pcr Brot

häll, gjordes för koostruktionspristävlingen
om Thulekryssaren 1963. Förslaget Thulex
fick inget pris, men låg med rnycket små

ändringar till grund för den träprototyp,
som byggdes hos Malte Pettelsson i öregrund våren 1964 och som med stor framgång seglade i Baltic Race.
Med ledning al förra sommarens prorseglingar har sedan kcnstruktionen DfinpuF
sats" för att Viggen ska bli en så bra seriebåt som möjligt. Den byggs nämligeo i glasfiberplast såsom ursprungligen var tänkt.

en

utombordsmotor ibrunn, som ritningarna vi'
sar. Detta är estetiskt mer tilltalande än att
ha den på akterspegeln, meo eftersom det
senare faLtiskt är me! praktiskt är detta en

)

)
Ii.sd ö. .llt .t,08 m
lvl .......-.6,r0 D
bftdd . -.-...2,26 E
djupsåcod. -.1,06 6
l.plac.ocot.. r,4 m3
ia.llöl ...,.tooks

Till tävlingsförslaget Thulex

hörde en morirering. som var en ganska ingående an7l"s
av prisfråga. lämplig typ av båt, byggn!

material m.m. Grundid€n bakom konstruktionen kan belysas med ett utdrag u! denfla
.rotiveling: )Enda sättet att åstadkomma en
billig båt är att göra den mycket lätt (kilopriset är relativt konstant). Personliga erfalenheter har övertygat konstruktöreo om att
lätta båtar har många fördelar framför tuoga
och att nackdelarna är få. Den enda viktiga
nackdelen är att de rör sig livligare i grov
sjö och därigenom tröttar sin besättoing vid
längte tids havssegling i hårt väder - men

sto6ce.l . .. . 11,1 ol

8.nua . .... , tt,8 ml
loclnrl...8,9mt
fo(knr2...4,96r
ipin.åk.r .... ce 38

'1r

r.a.lyb (m,tt) 20 o2

hur ofta seglar man i grov sjö under längre

tid med en båt av denoa storlek (att det går
har Sopranino visat). En anoao nackdel är
att lätta båtals segliogsegenskape! nedsätts
mera vid nedlastoing än vad fallet är med

nom två rör geoom akterspegeln. Stickkojer'
n^ * 2,1t m långa och sittläogden i ruffen
är 1,t0 m. Under masten bärs däcket upp
av två plywoodskott med rymliga valv, som
gör att skansen ej avskiljs ftån ruffen, utan
man får rymd i inredningen.

Om babord är ett relativt rymligt Pently
med goda stuvningsutrymmen (plats för rnat
finos ju dessutom i eo stor utdragslåda un'
der durkarna). Om styrbord en större

utrustning får god plats iutrymmcn under
sittnrmsbäokarna och

i fråga om
utrustningens vikt kan dock goda egenskaper
bibehållas även vid havskappsegling.
I andra avseeoden har lättdeplacementbåtarna stora fördelar. I förhållande till storlek och speciellt i förhållande till pris är de
tunga båtar. Genom aktsarnhet

(1
)

mycket snabba (ej alltid i förhållaode till
mätetalet). Väl utformade kryssar de snab( s än tyngre båtar även i grov sjö och gör
det även torrare. Detta svär mot den gamla
))övert!on) att båtar rnåste ha stor tyngd för
att slå sig fram mot hård vind och grov sjö.
Under de förhållanden som råder på östei/ q sommartid tolde man kunna säga att
I ..a båt". alltid kan segla özar sjön ocl alltså ej behöver slå sig fram. Låtta båtar utsätts därigenom för niindre påfrestningar de behöver ju dessutom rnindre segel - och
kan dimensioneras lättare.. . Sammanfatt-

niogsvis är lätta båtar snabbare, sjödugligare
och seglar tolralc än tyngle båtar och kan
ge lika bra utlymmen.t)
Viggcrr har cn effektiv masttopprigg, som
m:ite! Byonsamt vid havskappsegling ocb

och

eo mindre garderob och eo bänk med Plats
1,90
för diskho och islåda. Förkojerna är ca '$?C.
m Iånga och mellan dcm finns plats för
Längst föröv€! finns plats för ett par segelsäckar. övriga segel, ankare och annan sjö-

I
;,

i akterpiken.

MARATONTABELLEN
Nr, Namn

Under julhelgen har kappseglingskommittdn, med anledning av Viggenklubbens
jubileumsår, ägnat sig åt viss källforsknjng, förutom an äta för mycker julmar

förstås. Efter idogt srudium av

gamla

årgångar Viggenblad och noteringar från
tidigare kappseglingskommitt6er kan vi
här nedan publicera den första uppdateringen på Viggenklubbens maratontabell
sedan 1987. Den utgör ett kondensat av
resultaten i Viggensericn (i Stockholmsregionen) genom åren.
Först en förklaring till tabellens utseende, Nr och namn torde vara självförklarande. År står för antal år som skeppa-

ren startat och Sr, för det totala antalet
starter. Därpå följer antal första-, andra-

och rredjeplaceringar följt av kolumnen
Toral som ger den totala poängsumman.
Poängberäkningen är följande:
Varje start ger 10 poäng
1:a plats ger 7 poäng

.
.

.2:aplatsger5poäng

.

3:e plats ger 3 poäng

Några reflektioner runt tabellens utseende.

Att

slå Ingemar Lindgren är en verklig

urmaning.46 starter varav 29 placeringar
bland de tre bästa kräver god uthållighet

och seglingsförmåga. Samtidigt är der
inte alltför svårt att nå upp till den övre
halvan av tabellen. Den nya generation
viggenseglare bör ha goda möjligheter att
ävancera.

Vår avsikt är att fortsätta uppdateringen av tabellen dll kommande år och
hoppas få se nya namn som klärrrar högt
och för tradirionen vidare.
Jan-Olof Bjorh

53 Lindgren
245
865
707
543

Carlsson
Göransson
Lysell

Wålter
'1165 Gustafsson
282 Tidner N
306 Axelsson

16

46

10

8

35

7

I

36

13

25

2
4

I
7
6

10 I
123
76
41
44

22

3

18

10

18

6
7

3

6

3

1

4

3

607
468
427
301

281

32
2
4

:r.

15

'1124 Söderhåll

5

I

14
15

2

3
3

1

3

0

7

13

1

0

4

't3

1

4

10

4

4
2
3

5
5
2
2
3
4

11

1

12

2

0

2

146
145
140

8

5

1

I

123

7

4

I

2
0

0

1

108
106

2

103

'1128 Hansson
1a2 Poni6n

135 Tidner c
1178 Eckardt

787 Geuken
662 Lidman
245 Björkmon
94E Palmår

2

E

15E Kekki

2

6

1

7

0

7

0

5

971 Hjelmar
446 Nilsson
1371 Lilja
988 Hemansson
1'135 Båckman
1235 Abrahamsson
Nyman

4 Strååt

7

8
7
6

1

0

82

2
0

1

1

0

0

0
0
0
0
3

a2
80

5

1

1

4
4

0

1

0

3

0
2

0
0
o
0
0
0
0

2

2

972 Skoglund
640 Hellström
1232 Eklund

73 Johansen
1204 Larsson
1360 Berg L
285 Lindström
837 Björk
Wallin

850 Landgren
223 Mel6n
1168 Porveri
797 Eriksson
231 West
511 Ridderslråle

rf.

1

1

1
2

3

0

1

0

I

0

'|

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

o

2

73

1

73
73
68
68

1
1

2

51

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(

40
36

t

rbunds information om planerade kölbåtseglingar har inte nått oss än och dessutom kan det bli aktuellt mcd någon extra
aktivitet med anknytning rill klubbens 20-

220
182
114
112

1

2

beroende på wå saker, Stockholms Seglar-

271

5
6
6

1103 Akselsson
78 Svensson

Trots att båtarna ligger på land nu
kommer det en kappseglingssäsong i år
också. Årets Viggenserie är på planeringsstadiet än så länge, huvudsakligen

283

646 ulne
439 Persson
605 Engdahl
319 Munkesem
439 Wallmark
223 Amberg

VIGGENSERIEN

Ar St. 1:a 2:a 3:a Total

(

.års

jubileum.

Försra tävling ser i alla fall ut att bli
Lidingö Runt som i år går den 15/5. Den
fullständiga Viggenserien räknar vi med
atr publicera i nåsta nummer av Viggenbladet,

För de av Seglarförbundet sanktionerade tävlingarna gäller i år nya kappseglingsregler som beräknas komma ut under
februari. Vi komme r att besdlla hem ett

antal som kommer att kunna bestdllas rill

klubbpris. Dessutom planerar vi att

ge

kortfattad information i Viggenbladet om
de viktigaste indringarna. Närmare detaljer kommer i nästa Viggenblad.
Kapp s eglin

gs k om m

itt dn

FLER MEDARBETARE I VIGGENBLADET!
För att tidningen ska bli läsvåird behöver
redaktionen massor av material och det ?t ju

alla ni runtom

i

landet som har saker att

berätta. Om den drarnatiska seglatsen i dåligt
vädet om niir katten rymde på skäet så att ni

17

fick en liggdag extra d?ir, om natten i

'17

{"

gästhamnen då gannama slogs, om solnedgången i en stilla skiirgfud, om eskadem dair
det bara sa "klick" (ni kanske iir gifta m€d
varandra nu), om...

13

Dela med er av det ni kan om segling, tala
om hur ni gjorde den &ir knepi ga reparationen

10

eller kluriga förbättringen på båten...

17
15

10
10
10
10

Nu under jubileumsåret passar det extra
bra att komma ihåg, adressen dit du skickar
materialet finns på sidan 2!
AA i 1277

l0

1l

SOMMAREN T992I SILJAN

REGIONATT förSmultronstället
Viggen-vänner i Vänern
Gävle
Jan WesteAerg
Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 s7
HanöbuRen
Leif Johansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälarcn

JanOlof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Siljan
Boris Henrikssen
N. Kilalorsvägen 26,821 00 Bollnäs
00278 - 16t 65
S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

vänern
Kiell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 LidköPing
0510 - lrxt 10

Nåvä1, sommaren -92 var vacker men alltfiir lite segling blev det, ca 350M. Hann dock
med en dygnssegling på ca 50 M som var

mycketgivande, med strandhugg på nya platser Samtidigtvideofilmade vi seglingen så an
i kan njuta av den i vinter. Under natten
upptåckte vi att en fyr ej var rätt injusterad.

Ins€glingen till örnö ?iI enkel och du löper in
alldeles norr om ön. Undvit bara an forbetta ra(
ftam och 8å på det lilla berget som mar*erats på
kortet. I verkligheten ?ir det s?illan det sticker upp
ovan vatterytan. Cim ist?illet styrbord och ldgg till
vid insidan av Ömö. Ringar berge! underlättår
förtöjningen. Men var lite försiktig, som vanligt år det
inte djupt överallt iinda in dll slranden.

Hade vi följt fyrens anvisningar, hade vi antagligen passerat Nusnåis torg på vår fiird mot
Mora. Så fiir mig är pejl.ing och kompass
viktigare än en fyr i Siljan om natten.

i

till nord kån

Tävlade gjorde vi också under året som

det vara idd att som na$hamn istiillet för Ömö v?ilja
Sikhall på andra sidan v?lnersborsviten i nordväst.

gick. Nämare bestiimt sju gånger, varav de

Viintas friska vindår från nordviist

tre sämsta får räknas bort. Det gör att alla kan

Nedanför det gamla magasinet finns gästbryggor.
Eller också kan du gå ra-kt norrut i den Llla viten nofi
om Ömö. Den itu tillräckligr djup Sanska långt in, och
erbjuder en bra svajplats, om du inte finner sranden

äyling utan att missa chansen att
vinna det fina vandringspriset.
missa en

Vårt nya vandringspris består av en tavla"
målad av ingen mindre lin Bertil Forsström.
En kiind profil i seglingskretsar hlir i Siljan.
Bertil,72 åri år, iir en hejare påatt segla. Han

djup nog.

Kjell Nyl€n

...och här kommer ett
Som allemadv

till

till:

började sin seglarbana

den utmitkta klubbryggan

markeras av två enskummel och du avslutar med en

nordost-spets. Påinsidan ärden tanska tv:irbrant.

?i!

m(

skulle det fattas någo! halvmeter finns det gott om
sten att bygga ut sfianden med. H?ir :iI s?illan andra

öresund

eller pröva fi skelyckan.
KjeU Nrlön
Redaktione n set fmm emot s multrons tiillzn också
från andra av våra liisate, F@ta pennarr!

939 med att bygga

si

g

Viggen och den iir han fortfar de troger.
Dessutom spelar han med i Mora
Dragspelsklubb och har ddigare varit altiv i

par distansminuter oshordost d:irom. Insegliogen

lov ösirr om holmen. Vill du lägga till mot land

I

n egen liten segelbåt. i974 köpte han e!

(Säme Segelklubb) vid Sandö i Goviks skärgård k(
du välja den gamla ankarplatsel vid Drcttholmen ett

båtfarare, så du kan rzikaa med attfå ha holmen fijr dig
själv. På sjösidan finns htuliga berg, oln du vill bada

040 - 16 09 73

Min blev det i alla fall. Av snö alltså. Snön
kom tidigt bos oss i Siljan.

MeD det finns även "riktiga" naturhamnar, de
flestapå v?i\trasidån av fagra Vänersnäs. En av denf
Ömö.liggermirt på halvöi Vlinersn;is. Der lir lan al
hitta dit,en vitmålad stång leder dig in. Vill du kolla
an du si.ktat rätt stång så ska du en bit norr om den
finnå kumlet vid Kåp€udde,

o?1 - 27 57 24

E ik Palsund
Älggatan 248, 216 13 Malmö

Den förra sommaren är sedan länge över
ocb våra k?ira båtar stå.r på land och ii{ täckta ! ?

borgsviken lider kronisk b.ist på naturhamnar, om
man inte till den kategorin riiknar Crönviksudde,
Sikhall, GäUeudde och Dalbergså.

enda rnöjlighet€n vid den lilla grusudden vid holmen"

Västkusten
Gustaf Olotsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal

Hejsan Viggen-ägare och besättningar!

En vanlig missuppfattning är att Väners-

(

en manskör Men Bertils stora passion Zir att
nåla. Den hälliga glimten och humorn han
har, den finns också i hans tavlor, så valet av
vandringspris var inte svån. Benil hade också
utstiillniDg av sina alster under hösten.

Enligt ett beslut som togs på mötet efter
SaldaRace 2716, så ska vandringspri set delas
ut varje år efter målgång Sollerö Havs.

i

Alltså, årcts vinnare får priset sig tilldelat
först nästa år.

Vi ska också passa på att gratuleraRättviks
Båtklubb, till deras nya hamn, till fromma för
oss som gästar klubbeo. Rättvik Båtklubb air
mycket gäsrvlinliga och tillmötesgående. Där
finns dusch och toalett ca 50 m fran bryggal.
Ska man önska sig något mer, ska det väl vara
lite ström så man kan ladda batteriema.
På försommaren invigdes den nya hamnen med pompa och ståt. Med solen lysande
fian en klarblå himmel, glider en garnmal
ångbåt in i hamnen och korsar bandet som
rnån spaint upp in till hamrcn. På d?ick sitter
någon och spelar påen orgel, som ockå drivs
av ånga! Ljudet liknar det från ett gammalt
vevpositiv De var så stiimningsfullt att man
ryste i hela kroppen. Dals till levalde musik
avslutade kvällen.

Nu är det yinter, men att planera inför den
kommande sommaren, läsa loggboken och
titta på inspelade videofilmer, gör att vintem
dock går lite fortare...

Vi tillönskar alla en skön vinter och vår!
Boris, Anha & Linda

Vggen 886 i Sijlan

NAVIGATIONSVARNING
Se upp Jiir Ramberg!
För att förkowa oss i navigationens konst gick

vi

Båägarskolans kurs ftir Kustskepparintyg, Det
blev en mödosam väg för att inh?imta kunskapema, i varje fall innan alla fel i skolans kursmarerial (Sten Ramberg, Fritidsskepparen) upptåckts.

InSa tal med missvisninS gick att få rätt enligt
facit då övningsboken gjons efter ett gammalt
undervisningskon med en grad mindre missvisning, och diir man hiinvisade till enslinjer som inte
finns i nya kortet! Enligt tryckdatum på kort och
bok fånns kortet ute i god tid om man orkat
korrokturl?isa. Nonchalant och oförsk?imt mot
elevema. välj en annan bok, det finns alternativl
Alf &Annika i 1277
13

SJORADDhIINGSSALLSKAPET
I tidningen Båtliv finns en sidq SSRS-sidab
diir na.n kan kisa inforn atirn dngående söllsklpets ver*sarnhel
En arti*tl sl<riven ov Jan Grönstrand uppsyningsman vid. stationen i Banebiicl6
iir så Ws tiinkviird sfr. den dr viird sfr få ftterligare spridning,
varfi)r redalctioncn lillher sig ox ålerge den öven i WggenBladet

Lotar

I HUVUDET PÅ EN S.IöNÄOORNE
piper

Fön var det
behövde hjälp, idag
iir det dll 8570 fritidsbåtama.
'rk"*jofutt"n

Sömndrucken ringer

sjö-

giorde SSRS ca 360 insatser, 1991 ca 700 och

räddningscentalen. "Saknad båt, gått ut på fiske,
ej återkommif ' .

uktransporte r. förutom alla assi star sg
av annat slag. Derta av en frivillig organisatid-

jag MRCC -

NMTn ringeq Lasse kvittemr larmet. Medan
j ag

dmr på mig klädema ringer det två ganger

till;

över 200

Siillskapethar20.0@medlemmar. Hurmånga
fritidsbåt r finns det, 250.000? Har vi misslyckats totalt med ma*nadsföringen, eller tycker
fritidsskeppana a1t vi inte behövs?

Men så var detju deo natten som började med
ett la.rm om röda raket$ H 21.25, sedat en en
grundstött segelbåt, rfia mketer igen och så till
slut det diir ndarckot, som visade sig vam en
dansk segelbåt med en yngling drivande ensam
efter att hans far gått överbord 15 timmartidigare.
HaIv sex på morgonen var vi hemma igen, lite
mat och så direkt till jobbet
Otacksant? Ja och nej. Det ger en personlig
tillfredssällelse att veta att man gör något bra och

nyttigt.
Sjöräddningssällkapet har funnit$ i 85 ar. Kaftktiiren på räddningsuppdmgen har iindrats radi-

kalt sedån stårten.

l4
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Mll bådolket ha Sjöriiddningssiillskapet? Vill

innanjag kommit isiing igen, ordendigt uppskru-

:..i

lx"li'"tö-\"s:lii,
t':"1:il],,,,"r,ijiri\:lll;l
i''1't"11'1
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Ni att jag och mina kollegor ska fortsätta

Det var ett bagatellartat larm, en episod vars
enda rcsultat :ir störd nattsömn utan att någon
tåckar en. Då funderarj ag varför i alt viirlden jag
gen mig på detta. Oavlönat och frivilligt!

.,,,

sj

utan statsstd

-,,

Jr.rur:-iiri.r.,dr..4

Trycket på sällskapets stationer ökar. 1982

Bjöm och Hakan iir på viig.
I vån jourgiing har vi ganska långt att köra,
först kI00.25 kan räddningskryssarcnJdn Mdln ros lägga ut från Barsebäcks ha.rur Då blir vi
uppkallade av sjöräddningscenhalen: Den saknade båten har just kommit hem, vi behöver inte
gå ut. Tack för det, men klockan zir n?irmare två
vad.

r:t'u
-i
ir
.il-. .,n r,nri'r'
den rnrr,'.. t v"+**lm**t
T,lffi
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Jag vaknar med ett ryck, p€rsonsökaren
som besatt. Väckarklockan visar ff).07. Jag får
tyst på sökaren och kastar mig över telefonen.

siÖ:a:::'.l,ii*1,,1 :.
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frivilligt, oavlönat niilsomhelst på dygnet vara

'.*;iiJi'l,ii";;';:ll;111fl,,1 ;;.;,,,p."t.'tö".,r.,

beredda att undsätta dem som råkat illa ut?

li:i*tr*,;.l"llu'[i.]: ;;lfirli'rl,,,i11,*1111;:;$.::,, ":

Eller ska vi överlåta det på staten? Det kostar
bara 300 miljoner årligen för en organisation,
medan SSRS sköter det f& tolv miljoner När

,

Om vi hade 100.000 medlemmar skulle vi få
tolv miljoler exha per år och kunna ddva ytterligare 30
(

i:$,1'i^Ti;,::;;;t'n*'""'
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Skota somseglet

-

och se upp

liir

de stora

rätt

i sommarl
Red.

MEDLEMSAYGIFTEN
FOR 1993I

räddningsstationer!

VIGGENKLUBBEN

Vad skulle inte det betyda för Din
siikerh€t?Vissie Du att Du och Dina kamrater karl
starta en ny station ? Tre nya stationer har komrnit
till på det sättet unde! de senaste åren.

,l{fr'**t$:ffi

;'.ri19"1:li: *r1'l:'ll"::iili;,
"
\ "',''\1::llIiliil
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staten drar ner?

"Vi if medlenmar genom klubbama" hörjag
ofta. Den dystra sanningen Zir att båtklubbama
bidrar med max l5% av SSRSs driftkostnader
Vill man vara med gäller bara penonligt md
lemskap. Vi som bemamar båtåma tycker att det
enda rätta if om alla båtigare blir medlemrnar.

l*f.iln*.,*'*.,'

,

Än

vÄl

BETALD

rön r,ÄNcE sEDAN?

Och vad ska vi erbjuda i geng:ild?
Räcker det med arsboken och ett gott samvete?

..

Bestiill ocl$å klubbens varor innan sommaren!

POSTTINING

B
Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstaväge.n 68
19553 MARSTA

ANNONS E RA

BEGRANSAD
EFTERSANDNING
Vid definitiv eltersåndning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

M GG EN B LAD ET

T

Företagsannonsering debiteras enligt nedan:
1/1 sida 600-,112 sida 300:-, 1/4 sida 150:Kontakta redaktionen om du behöver hjälp
med utformningen av din annons

KOPES
Storsegel och Genua 1
till Albin-Viggen, max 2 år
gamla.
Eivind Eliassen
Kornstien 25
N 4042
Hafrsfjord
Norge

Tel.009 47 4552097

MANUS-STOPP !!!

ViggenBladet nr
26 februari
ViggenBladet nr 4
26 mars
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