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'Dags att börja planera
för sommarens
eskaderseglingar!

Adress do Kekki, Valstavägen 68, '195 53 Märsta
MEDLEMSAVGIFT FöR 1993 130:- Vlggenklubbens postglrokonto: 40 73 O5-2
STYRELSE
Ordförande Gunnar Tidner, Stallvågen 6, 18338Täby
Vice ordf: Birgit Äslund, Tumultgränd 63, 162 46 Vällingby
Kassör: Freddy Geuken, Dukvågen 53, 161 50 Bromma
Sekrelerare: Veikko Kekki, Valstavägen 68, 195 53 Mårsta
Malerielförvaltare: Kari Porvari, Brovallsvägen 88, 184 92 Äkersberga
Klubbmästare: Ulf Ridderstråle, lnvernessvägen g, 182 76 Stocksund
Ledamöler:
Jan-Olol Björk, Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
Lars Berg, Mölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen

08-758 35 74
08-89 85 88
08-26 48 52
08-591 194 74
08-732 94 55
08-85 56 40
08-92 97 32
08-749 37 29

KONTAKTPERSONER
Flegionerna: Birgit Äslund

Skepp o'Hoj!

vill tacka alla er som som dr med i
klubbcn för att ni givit mig fönroendet ati
vara ordförande under drygt fyra år. För
mig har det varit en givande tid som givit

som ordfbrande och författare i spalten
härintill och hälsir samtidigt Gunnar väl-

Jag

KLASSNÄMND
Sammankallande: Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Bo Göransson, lngemar Holmström, Statfan Söd€rhåll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson
KAPPSEGLINGSKOMMTTTE
Sammankallande: Jan-Olol Björk, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Janne Båckman, Tomas Skoglund

08-758

3t

99

08-85 15 33
08-590 802 98
08-628 46 65
08-649 47 01

kommen på båda ställena. Lasse kommer
naturligtvis att återkomma i spalterna med

Viggenseglare.

rapporter från sina nya farvatten.

Birgit Å€lund, Harald Akselsson, Janne Bäckman

2

01&55 04 98
08-590 802 98

i

förra numret. genom att ondgöra sig över
bristande korrekturliisning i Båtäga kolans
kursnraterial. Det visade sig nämligen att

tillsammans kan sprida. Detta är speciellt
viktigt med en äldre båt som ej tillverkas
längre. Många har Viggen som sin första
håt och har ett ston behov an få råd och

sidan 2 i ViggenBladet också innnehöll gamla

Nair

jag nu lämnar över ordförandeskapet

till

Gunnar Tidner vel

Lasse

Redakllon:

Kastude sten i glashus giorde rcdaktören

för alla Viggendgare genom att vi syns i
olika sammanhang och för medlemmama
jnom den kunskap om Viggen som vi

jag att

kommer att skötas vä1. t-ycka till!
Med Viggenhälsningar

Alf Bengtsson (Ansv. ulgivare) Hållbygatan 18, 752 28 Uppsala
Harald Akselsson, Hasselgatan 115, 3 tr, 194 37 Uppl. Våsby

till nytta

-Jälp för att sköta och segla sin båt.

VALBEREDNING

Redaktionen tackar Lasse för hans tid

möjligher att träffa många trevliga
Jag år övertygad om att klubben är

TEKNISK KOMMTTTE
Sammankallande:
lngemar Lindgren, Motor & elteknik, Klövjevågen 13, 183 38 Täby
Göran Lilja, Skrov, lörtöjning & pallning
Harald Akselsson, Segel & rigg
Magnus Gustalsson, lnredning
Lars Sennerholm, Elektronik,Ritningar & Tekniska Tips

Från Bryggan

klubben

uppgifter. mycket gamla till och med. Förhoppningsvis lir det som står diir nu riktigt.

På mittuppslaget presenterar Stockholmsregionen sina eskaderplaner och då
undrar vi gerast v d som planeras iövriga
låndet. Skriv någr rader och berätta om era
funderingar på aktiviteter liings resten av
kusten och i de stora sjöama.
AA

i

1277 Jiinta

Vinn en Viggen

Kappseglingskalendern
1993
Årets kappseglingskalender bjuder inte
på några större överraskningar vad gäller
innehållet.
Efter förra årets KM i Mönsrerås lägger
vi i år KM i stockholmsregionen. Miilarseglingen återkommer också iår med

(

hopp om bättre deltagande. Liksom i fiol

avser

vi

kombinera den med en mini-

eskader.

Kräftköret blir också i år en fonsättning på det som ser ut att kunna bli en
uppskattad tradition, ett samevenemang

(
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med Vegaklubben.

Datumen
som följer

för de olika

seglingarna är

*#;**ro**t

:

. Lidingö Runt
. Mälatr?iffen
. Pingstköret
.KM
. Kräftköret
. Libertus race

15/5
21/5

30/s
21-22/8
28/8

4/9

Poiingbcräkning och vandringspriser
redovisas som vanligt i en separat artikel
som kommer i nästa nummer,
Detaljer om tåvlingama kommer succesivt i Viggenbladet inför varje tävling.

Lllt den fina uppslutningen vi hade till
fjolårets tävlingar fortsätta och gärna bli
ännu större i år. Glöm int hel.ler maraton-

Kontalta Birgit Äshnd eller ditt regionombud

Nytt Vandringspris!
Viggenbladets redaktör, Alf Bengtsson
her inför årets jubileumsfestligheter instiftat ett nytt, ständigt vandrande vandringspris,
- ViggenBladets Jubileumsankare.

Prisei :i.,

so- hö., på na-.,eq i

fJr-

av ett ankarc på en svart plarta med grave-

rad skylt.

Ankaret skall enligt donators önskan
ut dll den Viggenseglare som unf"

tabellen,

delas

året deltagit

Kappseglingshommittm

IKR.

@

ETT MASTE FÖR KAPPSEGLARE

i minst tre

kappseglingar

f,

där han/hon t.ex. glömt ta upp ankaret
eller genom annat stnrl kommit i mål sist
eller niistan sist vid flest tillflillen.
Detalierade regler kommer att utarbetas i samråd med Alf inför utdclandet.
Kappseglingskommitt6n och styrelsen
tackar Alf for det trcvliga initiativct.

för att bestiilla lotter.
Reservation för tillgången, då lotter sålts på Båtmässan
under produktioostiden för denna tidning.
Sista försiiljni ngsdag l5 april.

TAVLING OM VAR
JUBILEUMSVISA!
Vi ber medlemmarna om hjälp
med att ta fram en ny visa om Viggen
med anledning av vårt 2Gårsjubileum.

Till vinnaren utlovas eft treyligt pris och stor åiral
Skicka fönlag

till seketeraren.

OBS ! OBS ! OBS !
MARSTRAFFEN
Viggenförsäkringen
Kom ihåg

rywyr'a.A,./

UAP har till Viggenklubben anmält atr man
tiinker höja premiema till 380 kr per år för
dem som har nautisk kompetens och TILL
470 kr för dem som ej har sådan från den

BRYGGHUSET
tisdag 30 mars kl 19

v51993.
Då vi jämför prisema med Svenska Sjö
finner vi att UAP blir dyrare för likvärdig
försäkring. Detta har vi meddelat UAP och

(.

krävt att de inte höjer sina priser.

Om Du får en förnyelse från UAP med
de högre premierna så betala inte detta,
utan kontakta sekreteraren så får du en
anmälansblankett till Svenska Sjö och spar
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Handbok K-Vigg/A-Vi99

Tekniska Tips kompl.
Tekniska Tips enstaka . .

i."r"

-'J

'100:-

Klubbvimpel
Klubbtröja röd/vit
Broderat jackmärke

Klubbnål

.

70:90:25:30:-

Klubbdekal "SE-GLA-UT"
Strykmärke

Viggenritningar

......

Om premien är oför:indrad 300 kr så är den
fördelaktig och bara att betala.
lars Berg

.

Klassregler
-Sångbok " Sjung med

Viggenklubben"

t

50:-

.150:-

pengar.

Februaritröffen. . .
..

.var gu-rska välbesökt, med ert

tjugofemtal deltagare, enligt vad redaktionen erfar från välunderättat
håll.
Ett flertal tips om fina leder och
natthamnar redovisades, förhopp-

st 25

ningsvis kornrner kommer de också
att dyka upp i ViggenBladets spaher

'Enklast är om du sätter in belop-

i

pdt för önskade varor på

seglingssäsongen.

god tid inför den annalkande

Den handlar om vårrustning

ocb

båtbesiktning. dvs säkerhet ombord. Observera att vissaförsilkringsbolag käver genomförd besiktning för att försäkingen ska gälla.
Fördin egen skull kan det vara bra att veta vad
som krävs och hur det går till.

-.'t

VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 40 73 0*2
och anger namn, adress och båt'
nummet samt vilka varor du vill
ha. Frakvporto ingår i Prisot'
--Eerlbgls$vaspn
@Odenpla
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Mälarspalten

REGIONALT förSmultronstället
Yiggen-vänner i Vänern
Gävle

Jan Westerberg
Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57

Hanöbukten
Lelf Johansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0/t56 - 273 69

IGtmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåka
u86 - 212 43

älaten
Jan-Olof Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Silian
Eoris Henrikssen
N. KilatoBvägen 26, 821 0O Bollnäs
00278 - 161 65
S:t Anna

Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 65 Linköping
013 - 15 13 31

vänem
Kiell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

V*tkusl€,n
Gustal Olotsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal
091 - 27 57 24

örcsund
Erik Palsund
Äbgatan 248, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73

Så här i början på året, när isen ligger i
hemmahamnen kan det vara läge art börja
fundera på seglingssäsongen. Innan dess

Mitt på sydspetsen av Viirmlandsniis :ir en
stor vik, Ekenlisviken, och djuptinnei den på
ösha sidar finns en brygga. Lättast hittar du
in dit österi ftån, ledd av kumlet på udden norr
om Skvatan. Fortsätt västvart och innan du ?it
framme vid Livenskuir fångas du upp au de{

tid for dem som foljde
mitt tips i fjol att kOpa de nya mälarkorten at få dem utbytta. Se särskild artikel
':å annan plats i tidningen.
finns det också

Också

i år tänker jag arrangera en mä-

prickade leden nonut till bryggan, dlir du
ligger trygg i alla väder

larträff under Kristi Himmelfärdshelgen.
Den kommer som förra året att ha en

Platsen iA kanske mer idyll iin smultronställe och l?impar sig mer för fågelstudier åi1
bad. Fina badplatser finner du dock om dri
följer vägen öslerut till den lillaudden sydost
om Åkershus.

familjekappsegling, ingående i Viggen'erien, och en minieskader. Hoppas på
flera deltagare och bättre vind i år.
Årets eskader till Sankt Annas skärgård
bör ocliså passa mälarseglare. En första
pr€sent4tion finns på annan plats i tidningen, och mera information kommer i

Är du mer intresserad av vad vfua förfäder
hade för sig kan du försöka tyrla de många
hällrishingama vid vägen till L<ttlrult€t. Fö1j
vägen norrut mot Eskilsäter tills vägvisare
pekar mot fornminnet.

kommande nummer.

Jan-Olof Björb

.t.tå
På tal om Ekenäs så

diffade

j ag

ör många

år sedan en Viggen-seglare från Stockholm
som varit diir och blivit måikta imponerad av
viirmliinningamas v?inlighet. Han hade frågat
en ortsbo vid bryggan, om det fanns någon
a.ff?ir i Därheten. Jovisst fanns det afliir, men

"n?thetetr" var i detta faller sju kilometer Dl
nollåtiån lät förstå. att detta var nog i llingstå
laget, sa ortsbon: "Du kan ta min bil som står
dlir Nycklarna sitter i. Om jag inte lir här när
du kommer tillbaka så bara stiill den diir med
nvcklarna i-"

(

\-

Mälarkorten - igen!
Efter den första euforin över de nya
mälarkorten har såväl en del båtägare som
Sjöfansverket upptäckt att verkligheten
inte är så grundligt återgiven som man
trott.
För att göra en lång och för Sjofartsverket pinsam historia kort, så har verket
wingac dra in kort 111 och 113, Mälaren
Östra respektive västra tillsammans med
motsvarande båsportkort och ge ut dessa
i ny upplaga.

Orsaken är att ett antal förut kända
grund inom 3-meterskurvan fallit bon vid

(

EFTERLYSNING
( legionombud Gävle

"Något sådant skulle alclrig kunna hiinda i
Stockhohn, " påpekade Viggen-ägaren för mig.
Säken inte. Fast nrcd dagens bensinpriser
kanske det inte ens händer i Värmland liingre.

Vån regionombud i Gåvle har sålt sin båt
och vill ej vara ombud liingre. Vi vill giima
att någon av våra medlemmar i området

Kjell Nylän

Om du är intresserad så kontakta gäma
Birgit Åslund så beråttar hon vad det

trilder in i hans stiille.

irmebär.

tryckningen av de nya korten.
Alla som köpte dessa kort fram till indragningen kan gå till närmaste ombud
för Sjöfartsverket och byta ut korten mot

nya. De nya båtsportkonen :ir märkh
Utg|va2,
Man kan också skicka in ett avklippt
höm med kortcts nam-n och utgivningsdatum till vcrket som då kostnadsfritt skickar ersättningskorr. När man fått de nya
korten bör de gamla förstöras.

Jan-Obf Bjark

TVAVIGGEN-VINNARE

Konsten att lägga ut från
en brygga

Nya medlemmar
245

Vadå konst an lägga ut? Filmen hette
ju konsten att angöra en brygga! Det här
är inte film utan verklighet.
Historien tilldrog sig när jag var nybli.ren ViggenäBare och är ännu ett exempel
på art om något kan strula så gör det det.
En vacker sommardag skulle jag förevisa den nyinköpta stoltheten för en bekant.
Personen ifråga hade närmast vattuskräck,
.ch hade först efrer lång övertalning för,nåtts komma med på en åolt tur med
bara motorgång, nir absolut inga kwde

Bilden till höger visar
överlärnnadet av Per
Brohälls Hederspris ti Il
den förste vinnaren.
Sigurd Arnell lrån
Löddeköping. Grattis !
Sigurd som seglade drygt
950 sjömil rned sin Viggen under 1992 blir förmodligen svårslagen?

s.ts

inträffa.

Ett annat sätt att vinna

Jag seglade båten till den närbelägna
gästhamnen och lade rill långsides bryggan, med en för- och en akterförtöjning i
ringar, Min fru anlände med gåsten som
klev ombord med ett något spänt ansiktsunryck. Därefter lämnades vi att klara

pris var att prenumerera
pä Segling, som Mikael
Christiansson gjorde.

enligt klippet hiir nedan.
Ett "grattis" till !

oss själva.

För att utläggningen skulle gå så smärtsom möjligt hade jag f<irberett allt i
minsta deralj. Både for- och akterförtöjning var tillbakadragna till båten så att de
kunde lossas utan att behöva gå iland.
Motorn startades och puttrade snällt på
-omgång. Jag går fram på fördäck och tar
in förtampen. Tillbaka i sittbrunnen ber
jag min gäst skjut ifrån fören med båtshaken samtidigt som jag släpper aktertam-en, lägger i växeln och ger duktigt med

frit

a

Mrkael Chdslidsson, 31-

ärig lantbrcvLinare och Viggenseglarc trån Uppsala, vanf föF

$apnset i Seglings bneri bla.d
nytillkomna prenume@niei en
s6glarhelg med Gunnar Kra.tz,
vclcrån trån både Americå's

VIGGEITI.SEGLARE DROG
VIITISTLOTTEI T SEGLIiIGS

PREilUMERAIITTÄVLIIIIG

Mikåer blev ån överaskåd
n& Seolinq insde upp iböaan
av

oKobd

Kra.iz om spånnå.de seglingar rned The Card och Tre Krono( och inle minst om de oerhört omianande tööe€delser
som just nu pågår i salsningen
på den nyaWhilbGad'båt som
soons'ås åv lnttum Jusritit
Med på seohnqen medlll
även Segllngs €dakl& - i del

hä sammanhangetsomijänstgörande kock - och skeppstaren Sigg€.

och meddelade den

qladå nyheten. Tre veckor se'
na€ hämtades han på Slock-

övRtca PRtsracaRE

holmscenlc f&tvådygnssegling i skä€ården ombord pä

Namnen påövnså 30 pnsl?-

€ i

vackra gamla Kerma, vars skep-

S€slinqs somma d
pcnumeL,,-

bland nylillkomna

pare Hans Wetteöe€ vålvilligl
stållt sin snabbseglånde SkiiF
gåds 95:4, byggd 1914,lillJ6r-

te!

-

som vinner T-shids och

böcke.

ges

i

-

kommer ati tillkånna-

nåsta nummer lnbetal-

ningstiden ifi prcnumerationen
hade inte ulgän vid tidpunkten

- oet är tul atl del dröje( ett
harvt tills iag ska segla Viggen
nåsta qång, s en imponerad
Mikael Ch stianssotr e{ter alt
ha styd magnifika, 18 meter

,..it denna tidnings plessläggning, vå.för vi awaktd med ått
publicela den f Ulsiändiga pris-

långa Kelmå i nio, lio knops fårt

genon eo föFvådig der av

yn-

Om aftonen i tologonlampans skon beråttade Gu(a

q$merart

Mikel chnstiansson ti[ to$ pä
vinnancte
undet hetqsesling€n ioktober Bakon honon Gum
Krane ach Kemas skeryarc Hasse Wetteöe,g.

Kem

Pristagarna kömmer und€r
hand att lndeniittas dirckt och
E sinå pnser under november

@hdeember

6as.

Allt

går enligt planen, jag ser hur akter-

rampen löper igenom ringen på bryggan
och båten accelererar snabbt, Jag ser föröver och koncentrerar mig på st'.rningen.

Aktertampen kan

jag ta in

senare.

628
638
708
797
948
988
1060
1134
1326

Carl-Magnus Lindström, Stockholm
Marita Kangas, Södertålje
Per-Håkan Andersson, Oxelösund
Reidar Berge, Hagavik , Norge
Nils-Erik Jonsson, Haltlorp
Gunilla Palmer, Lidingö
Johan Strand, Tåby
Arne Karlsson, Töreboda
Tommy lsidorsson, Eilldal
Börj6 Lölvall, Malmö
Bengt Millfeldt, Johanneshov
S G Stenberg, Stockholm

Hjärtligt
välkomna

till
Viggenklubben!
Då! Tvärstopp!! Vad har hänt? Jo den
sista änden på aktertampen snor sig runr
öglan på bryggan och gör på egen hand
ert halvslag runt egen part!

Glada miner på bryggan och något
knäckt sj:ilvförtroende hos skepparen.
Gästen rar dock det hela med fattning och

verkar trösra med

att en olycka,

tvärt

emot talesättet, vanligen kommer ensam.
Resten av färden går utan problem och
tilläggningen vid hemmahamnen var per-

fekt.
Sedan dess tar jag alltid

in dla förtöjningar innan båten skall börja röra sig,
Det minskar ju också risken att man får
dem i propellem, vilket jag troligen fått
om jag lyckats lägga ut som jag tänkt!

Jan-Olof i 837 Magda

Red,

15
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POSTTI DNING

B
Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstaväoen 68
19553 MÄRSTA

BEGRANSAD
EFTERSANDNING
Vid detinitiv ettersåndning återsånds
försåndelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

ANNONS ERA I VIGGENBLADET(

Företagsannonsering debiteras enligt nedan:
1/1 sida 600.,1/2 sida 300:-, 1/4 sida 150:Kontakta redaktionen om du behöver hjälp
med utformningen av din annons

KöPES
Spinnaker
till Albin-Viggen, även äldre
Christian Lindqvist

Sunnanviksgränd 141
175 38 Järfälla
Tel. 08-580 815 00
eller 0&-580 121 32
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