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Bilden: Anders och Johan,
glada vinnare i Viggen-serien 1992

Din tur att fira segern i är?
Första tävling i Viggen-serien är

LIDINGö NUruT
Ska du vara med är det bråttom, mer info på sista sidan!

Adress: cio Kekki, Valstavägen 68, 195 53 Märsta
MEDLEMSAVGIFT FöR 1993 130:. Viggenktubbens posrgirokonto: 40 73 O5-2
STYRELSE
Ordlörande Gunnar Tidner, Stallvägen 6, 183 38 Täby
Vice ordl: Birgil Äslund, Tumultgränd 63, 162 46 Vällingby
Kassör: Freddy Geuken, Dukvågen 53, 161 50 Bromma
Sekreterare: Veikko Kekki, Valstavågen 68, 195 53 Märsta
Maierieltörvaltare: Kari Porvari, Brovallsvågen 88, 184 92 Åkersberga
Klubbmästare: Ulf Ridderstråle, lnvernessvägen 9, 182 76 Stocksund
Ledamöter:
Jan-Olof Björk, Utgårdsvågen 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
oa-92 97 32
08-749 37 29

KONTAKTPERSON FöR HEGIoNEFNA
Birgit Åslund

FRAil BRYCCA}I

KLASSNÄMND

Niir jag nu träder in som ordförande igen
efter ett uppehå11 på mer iin 15 & (ag var

Sammankallande; Lars Berg, adress & tel nr, se ovan
Ledamöter: Bo Göransson, lngemar Holmström, Statfan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson

ordförande i Viggenklubben ftån starten I 973
till fusmötet 1977) glädjer det mig att samma
aevliga Viggen-anda fortfarande råder i klubb€n som n?t jag liimnade styrelsen.

KAPPSEGLTNGSKoMMTfiE
Sammånkallande: Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan
Ledamöler: Janne Bäckman, Tomas Skoglund

Ledstjiirnan

TEKNISK KoMMITTE
Sammankallande:
lngemar Llndgren, Motor & elteknik, Klövjevägen 13, 183 38 Tåby
Göran Lilja, Skrov, lörtöjning & pallning
Harald Akselsson, Sege-l & rigg
Magnus Gustafsson, lnredning
Lars Sennerholm, Elektronik,Ritningar & Tekniska Tips

08-758 31 99
08-85 15 33
08-590 802 98
08-628 46 65
08-649 47 01

(

klubben är fortfarande

au Viggenbladet och Tekniska Tipsen

uppskattas av medlemmarna. Ett gott bevis på

att klubben verkligen åir uppskattad
många

VALBEREDNING

i

erfarenhetsutbyte. Diinill kommer trevli g samvaro i regionel på möten, båttriiffar, eska&ar
och kappseglingar rnrn. Det iir vida.re omvitt-

it

att

i olika

2

018-55 04 98
08-590 802 98

mittuppslaget kån du få reda på det viktigaste
som sades på Älvsjömaissan. Kolla oclså
ka'llelserna till triiffarna och boka in dem !

Det lir också niira

till

stoppdatum för

Viggenklubbens matrikel - den som eventuellt glömt att betala årsavgiften måste göra
det före 2 maj för aft komma med!

Min efterlysning

av material har hörsam-

hans skrivmaskin bara skenade iväg men en

Viggenviinner och hliffa nya. Vi ses väl om
inte fön så påViggenAfton och ViggenDagen

Uppsala
Väsby

Den anikeln hittar du på sidan 15 och på

funktioner verkat

återknytå kontakterna med många gamla

Alf Bengtsson (Ansv. utgivare) Hällbygatan 18, 752 28
Harald Akselsson, Hasselgatan 115, 3 tr, 194 37 Uppl.

Nu åir det nära! Någon har kanske redan
fåu båten i sjön, för er andra zil det hög tid att
läsa Tekniska Kommittens redovisning av
vad som nu giiller ifråga om bottenmålning.

i fin artikel blev det i alla fall. "Efter att ba
de gångna 20 åren villj ag rikta läst... ...blev vi också tåinda på att dra vår

uttu som

klubben under
ett varmt personligt tack. Jag ser fram mot att

Redaltion:

!

blir kvar i klubben tlots att de inte mats, visserligen påstår Gustaf Olofsson aft

l?ingre har någon Vigg.

( ttl

Birgit Åslund, Harald Aksetsson, Janne Bäckman

SKEPP OHOJ

den 12 - 13 juni.

story" börjar Arne, Thornas och Janne sin
berättelse på sidan 8. Om allaViggenklubbens
500 medlerrunar gör likadant så råcker det en
snrnd! Så

sliip

pennor, skivmaskiner och

datorer loss, det iir vår!

Gunnar

AA i 1277 Jtinta

Viggenklubbens 20-års jubileum
med

:K

ViggenAfton och ViggenDagen den 12'13 juni.

KLUBBNÄL
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Som framgick av Viggenbladet nI 2 1993 fuar vi Viggenklubbens tillblivelse
i Näsbyvikens hamn och Hubbhus i Niisb)ryikon vid Stora Viftan, Täby.
filandet inbjudes alla Viggenklubbens nuvarande och tidigare medlommar och deras familjer.

Progtam:
ViggenAfton lördag 12 juni,
Sarnting kl I3 i Näsby riken. De som har möjlighet koomer dit i båL I annat fall med bil. Detgår också
att åka kommunalt. \4ggen-sherry och juice med glatt återseende av gamla vlinner Sedan Yidtager
-^lika minnesprogram som sp€glar hiindelser under klubbens 20-åriga histoda ODlxing lJ 18 blir det
,nensam middag med bl a Gravlax och Moselvin. Under fortsattå kvzillen sång och musik rn€d ev

(

dans.

Mggen-baren kan drycker inhandlas till klubbpriser.

ViggenDagcn söndag 13 juni.
vi in oss alla deltagare i befintliga Viggar och ger oss ut på en mini-eskader. På
vädret liimplig strand har vi eskaderparty med le,kar tiivlingar och grillning av
Niisbyviken nred avslutning kl 15.
liicker köttbit i sedvanlig Viggenstil. Beriiknad återkomst
På morgonen stuvar

en med hiinsyn

till

d

Koshaden fiir evenemanget har faststälts tiU 80 k/person och dag, dvs 160 kr fitr båda dagama. Det
går bra att bara doltaga enbart en av dagarna- För bam i åldem 8 till 12 år giillcr halvt pris' för bam
högst 7 iir dot gatis.

Anmälan

^.6Äa

,f, N",

Ftthandsanmiilning blir av praktiska skiil niidvändig. Anmiilan göIs genom att betala in avgiften på
viggenklubbens postgfuo ff 40 73 05 -2. Skiv tydligt namn på alla deltagare och ange vilka dagar det
giiller. Ange glima ViggennurDrner adress och telefon samt om Du avser komnn bådedes eller
landvägen. För barn måste åIder anges. Vi måste ha anmälan även föl bam som går gratis.

KLUBBDEKAL

2O:Handbok
Handbok
Tekniska
Tekniska

K-Vi9gen..............50:A-Vi9gen..............50:Tips Kompl. .......150:Tips, en8taka.........5:-

Viggenritningar ...............st 25i
Klassregler ....,.......................8:-

Sångbok

100:-

70r
Klubbvimpel
Broderat iackmärke
Klubbnål ..............................30p
Klubbdekal SE-GLA-UT......20i
n.Strykmärke

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
FrakUporto ingår i priset.

I

Anm?ilan måste vara kluhben tillhanda senast 26 m4i. Anmiilan iil i pdncip bindarde men för att inte
alla skall dröja till sista dagen gailler att hela aYgifton åteftetalas om återbud liimnas till styrelsen
tast den 26 maj (telefonnummer finns i ViggenBladet). Vid åteöud som inkommer senast den 2

åbbetalning.
Anm?il Dig så snart som möiligt. det underläftar vår planering. Du st.år ju ingen ekonomisk risk ad

)uni

återbetalas halva avgiften. Vid senare åtqbud sker ingen

anmda dig redan nu.

övernattning

(

som inte bori Stockholrnsomddet och vill ha hj:ilp rned logi bör kontaktå oss snarast så skall vi
försöka ordna detpå något sätt. Vi efterlyser medlemmar i niaheten som kan tänka sig att ta emot andra
medlernmar som nattgäster. OrIl inte det går på annat sätt kanske Du kan få övematta i någon båt

i

Näsbyviken.

Övdgt
Du som har fotogafier, irlm, video, loggb&ker, deltagadöfteckningar över eskaderdeltagare etc hör
av Dig till stytelsen. Sprid giima denna information till tidigare medlemmar Du har kontakt med.

Styelsen

UAP och Viggenklubben överens om

ORIGINALTILLBEHOR

vår försäkring!
StyElsen har efter diskussioner med UAP
kommit överens om att UAP begfinsar sin
höjning av premien till 350 kr med nautisk

J'

npetens och 440 kr utan sådfl.

\.yrelsen har furmit att den försiikdng som
UAP erbjuder är avsevärt bättre än andra

,#

till i stort samma pris.
UAP försäkring är bättre

bolags

(

(

i

- ingen beloppsgriins för båtens värde

- personliga tillhörigheter upp tiU 6000 kr
(normalt 200O kr)
- olycksfallsfönåikringen Båtsman ingår.
Båtsman innebtu an du får ersåttning fitr
läkekostnader m m upp till ett basbelopp (
ca 30 000 kr), invaliditet 5 basbelopp och
dödsfall basbelopp
dig och

I

för
vid eller i omedelbar

anslutring till båtfihd.

Vi

rekommenderar dårför alla våra
att ha båten försåkrad i

medlemmar
UAP.

(.

Det år angelåget att så många medlemmar som möjligt utnyttjar UAP. Ju
( vi är dessto båttre villkor kan vi få.
Kan man då lita på UAP ? Svaret är
obetingat ja.

UAP år Europas nåst
rtrr. l"**"
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största
med
en
årsomsättning
f^'säkringsbolag

l. ,t

k$nor !
Vi har samarbetat med UAP
på t t3 milaraer

i

10 år och
har goda erfarenheter av desa.
Det firms d.iirför ingen anledning att tveka
vilken fiinäkring du skall ha.
Iåsse Berg

UTETRAFFEN
vid

Stadshuset
11 maj kl 18.30

följande

',enden:

passagerare

Välkommen till

Vi visar vad du skall göra
niir du riggar din båt och om
vädret tillåter ska vi också
visa hur otka segelsätbring
inverkar på båten.
Det blir också möjlighet att
ställa frågor, erfarna
Viggen-seglare finns på plats
och kan berätta om sina erfarenheter för dig som iinnu inte
åir så bekant med din båt.
Ta gärna med en kaffekorg
så fikar vi under tiden.

Demonstrations-Vi ggen
ligger nedanför Stadshusbron.
Ta trappan bredvid
Stadshuskiillaren ned till
vattnet så hittar du oss.
Viil mött!

o

aa

aa

VI SEGLAVIGGEI\

SAHARBORIADE
Efter att ha läst B o Eklunds berättelse, om
hur han börj ade segla Viggen, blev vi tånda att
dla vfu story

Det började med att Thontas och Arne
hade varsin Ockelbo T 16 och vi ftöjdade
skärgården runt i två säsonger, men sedan
insåg vi att skairgfuden borde upplevas på ett
annat och bättre sätt.

Efier mycket bläddrande

i

båttidningar,
tester samt en koll över ekonomin fam vi att
Albin-Viggen borde vara en mycket liimplig
båt. Thomas tog till slut initiativ att bytå båt.
Sommaren -90 fick han tåg på en vä1behållen
-75:a(972Netå).Arne awaktade med köp till
senson ruren -91 då hal köpte sin Viggen
(577 Chivas). På en av de första turerna med
Chivas följde Janne och Marie med på en
dagstur. Det räckte för att Janne skulle bestiimma sig för att köpa sin Viggen (1135
Scanmouche) på hösten -91.

Tyvärr blev det inte så

börjacle behandla bottnarna efter Vc-systemet, spackl a kölar, gni da fribord och spionera
på de andra Viggarna. Den 25 april sjösane vi

många

seglingstillfiillen tillsammans den säsongen.
Vi grabbar hann i alla fall med en veckas
höstsegling i ett underbart väder med lite
vind. Jannes och Arnes sena inköp av si(
båtar gjorde att vinterplatÄer inte var ord:
nande, det fixade sig dock genom att Thomas
lovade att båtarna kunde ligga hos honom på

båtarna och gjorde klart för en veckas
"negling och dåirmed var såisongen 1992
1'päbörjad.

Ljustrrö.
Vintern 91-92 blev ett iinda långt

ld

tande, planerande och tåinkande på kommande
siisong. man kan fakd skt säga an våmrstni n ge o

började samma dag som båtama togs upp ur

)

(

och Janne deltog sedan i flera kappseglingar
i Viggen-serien, med goda resultat.
Uoder semestem förra årctblev det rnånga

fina dagar med familjerna

i

Stockholms

meltanskärgård. Det har varit mycket berikande att vala re båtår, både ur seglings-

Den 16maj var det dags för Lidingö runt
och Jarnes debut på kappseglingsbanorna.

synpullt och rent sociall På dagama har
bamen Tim, Sofie och Sandra kunnat leka

Tilläggas kan att Janne var den av oss som
.de minst seglingserfarenhet, han hade

tillsammans

knappt mer ain en veckas segling bakom sig.
Mottot för kappseglingen var: Jag ska komma
i mål med en hel båt. Trots den blygsamma

i

båtama ocb på på stranden,
medan vi wxna efter det att barnen somnat
kunDat stoja, stimma och ljuga till långt in på
nättema.
Nedrålningen för säsongen 1993 har bör-

vattnet. Under vinlem skapade vi bort all
gammal bonenfiirg, sydde nya överdrag till
dynoma, inhandlade nya storsegel och di-

målsäthfngen och en rninst sagt strulig jat. Vi hoppas att många båtar kommer till
spinnakerbog så gick Jame i mål som andra kappseglingarna och till de öwiga sam-

verse båttillbehör Dessulom hann lejerna ta

BLI EN PIGG EN-SEGLA\TG{GEN!
Ame i 577 Chiva, Thomas i 972 Nen
& Janne i ll35 Scaramouche

förarbevis.

I slutet

av februa.ri nålr tempemturen Hey

över 5 grader så länade vi på pressarna och

Viggen av sex . Och med en hel båt !. Dettå har
fått Thomas och Ame ått starkt överväga en
start i -93 års Lidingö runt. vi hoppas att denå
kan få flera att våga börj a kappsegla och göra
Viggen
en klass att räkna med. Thomas

ti

matrkomstemavi avslutar med aft såga:

GASTBANKEN
I år gör vi ett nytt försök med gastbanken. Den iir till för alla som vill vara
med och kappsegla, men som av olika anledningar inte har tillgång till båt,
Om du vill vara med som gast, eller
saknar en eller flera gastar i din besättning, hcir av dig rill kappseglingskomm.itt6n, så försöker vi förmedla kontakten. I
skrivande stund har vi en gast anm?ild.
Observera att åven skeppare som vill
ha/behover gastar mfute kontakta oss, så
att vi ver var behovet finns.
Kapp s eglin gs homm ittdn

NY REGELBOKEN
ENDAST 80 KRONOR

Vflggen p& ts&tmössan

fl

Ätvq1o IOOA
Tack vara Lars Abrahamsson i Gävle
kunde klubben ställa ut hans välskötta
Vigg på båtrnässan och arangera ett lotteri
med båten som vinst.
Lars levererade båten ti Älvsjö en vecka
före mässan. Styrelsen och några
medlemmar jobbade sedan med båt och

allt runt omkring för att ge vår Vigg

en

Eevlig iffarnning på miissan.

Vi fick låna en mycket bra och
lätthanterlig vagga till båten av AB L
Press och Son som gjorde att båten stod
stabilt och kunde klara alla besökama som
kom ombord.

Minnesvärda repliker ur Yimlet:
"-Va! Kan

man köpa en Viggen för bala

35-40.000 tconor?"
Många besiiktre
att byta bort Viggen n?ir vi
blev sex ombord, det angar vi faLtiskt idag.
HoD hade rymt oss alla."
Okiind
(

"-Vi var tvungna

familjenoder

"-Det var en så'n hiir båt vi hyrde fi,rsta
gången, minns du..."

Många iildre besökare

"Det står Karlskotra-Viggen på skylten

"-Å.rets mässa dornineras naturligtvis av

men det iir faktiskt en Albin-Viggeo, ser du
skillnaden håir.."
Flera Wggen-expener

billiga segelbåtar på marknaden.

"-Var

kaa man köpa sig en så'o håir båt?"

)

Både ddre ochyngre besökare

.(

"-Vi iir $ra tjejer

.l

som

vill

segla utån våra

miin och det skulle alltså innebiira en insats
om 10.000 kouor per person för att uppnå
detta. "
Fyra damer

"-Vi har redan en störe båt,
men visst vore det trevligt att
ha en Viggen igen."
M ånga f d. W g g en-ii gare
.

till

att vi ville ställa ut
Viggen. Fö$t och friimst ville yi skapa ett
intresse för båten och visa att man kan få
Det var två skäl

en bra begagnad båt för 30 - 40 000
konor. Sedan ville vi också genom ett

lotteri få lite pengar till klubbens
20-årsjubileum.

Resultatet var bra

"-Vad stor hon iir

nåir

man

inne

i landet."

-Så bra, diir har vi en av våra

"-Jag har best.iimt mig. Jag ska
köpa en viggeD. Kan du iote
sä1ja det hiir fina exemplaret
till mig, snäIla..."
Beslutsam kvinna

och

alla Viggenseglare och särskilt alla klubb-

medlemmarhar glädje av. Nästa gång
hoppas jag att ni an&a också ståller upp.
I'asse Berg | 636O

"-Vill herrn köpa

en lott på

båtetr?
-Nej tack, jag har redan en
massa båtar."

Amiral Dick Börjesson,
Chefenför Madnen
"-Viggenklubben finr 2fi är i
år. Köp en lott för 20 lxotror!

i

158 Relax tog bildema och
norerade Jlertalet ov citaten, som den alerte

Veill<o Kek*i

klubbsekreterare hen

l0

tir

"-Vinnerjag

den hiir

blir

den

damsektionens båt!"
M ag gan B e rggre n, Vi g genklubbe n

"-

En lott, damen?

-Nej, aldrig i livet, jag hatar sjön!
Mindre entusiasisk dam, med herrsijllskap

"-Förutom vår båt, air Viggen

h?ir

bredvid

''-Vet du att vi skaffat oss två chanser i ert
lotteri? \ti har närnligen köpt va$in lott."
Olga och Sven Lundin,
" Bris" -se glarc i grcnnmontem

och mer än 1000 personer var ombord och

lottförsäljning. Ni har gjort ett arbete som

på

"-Ja, menjag borju vid Siljan

-Har ni, på Siljar !!??
Fönånad dalknrl

till i arbetet med utställning

hair

mässan som kostår under 50.000 konor, en
Viggen, som dessutom åir lottbåt håir.
-Jaså, gör det? Det visstejag inte.
Snopen milss general,
interujuad av Radio Uppland

kommer inombords."
F ö n ånade yn gre besöknre

båda avseendena
Många visade ett stott intresse för båten
tittade.
vi hoppas att kunna sälja alla lotter vilket
irmeblt en vinst på cirka 25 000 konor'
Jag vill på detta sätt tacka alla som hjälPt

-Ja, men det finns ju minst en båt

det enda vettiga som finns på mässa.n."
Obekritfiad kommentar från "Bris"-montem

aktiYaste regioner, på Siljanl

i

stora båtar. Det fintrs egentligen inga små,

inte -men du:
Grattis på födelsedagen !"
Clad kvinna

-Vill

"-Hej, jag har beslutat rnig för att segla till
Medelhavet med Viggen, och sedal kanske
jorden runt. Är det något specielltjag ska
tiinka på?"
F ö rt idsp e ns io ne r ad

b e rg s p

r iln ga re

MÄLARTRÄFF
20 - 23 Mai

Loggboksutdrag

Boka redan nu in Kristi Himmelsför årets M?ilartr?iff. Platsen
blir lilsom i fjol Herrestaviken, position
N59"19,15', E17"18,85', Alternativ plats

från Västkusten

REGIONALT
Gävle
Jan Westerberg
TöregEtan 5, 802 38 Gävle
026 - 19 57 57
Henöbulclpn

Lelf Johansson
Slcånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

tGlmet
Peter winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåka

färdshelgen

är på norra stranden av viken, med riggel
i träden. Viggenflaggan är riktmärket!

'

För att underlätta

lång framsegl.ing samlas vi under fredagsförmiddagen. Jag kommer dock själv att
försöka vara på plats redan på torsdagen.l
Skepparmöte för eftermiddagens kapp:

Jan€lol Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

gar seglar med LYS-start.

Mäldren

08-929732
Stlian
Boris H€nrikssen
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna

ema!

blir det i likhet med förra
året en minieskader. Denna gång med
?innu så länge he mligt mål!
t
Det näsran mesr fantastiska med dettatrangemang är att ingen föranmälan behövs, (även om jag uppskattar en signal i
föw:ig for att beräkna juicen), och det fa-

Vänen
0510 -

l/lil

10

o31 - 27 57 24

örceund
Erik Pabund
Äbgatan 248, 216 13 Malmö
o4{l - 16 09 73

Jag är nu inne på artonde året sotn meille m i Yigg e nklnbb e n. M e dlem s av gifrin 1 97 6

var 30 kronon Jag

Vlilkomna!!!

båt.

(

lan-Olof Björh i 8J7

.tm=rP

h$ fortfarande hut

sanma gamlatotjänare, nr 1248 Elk4 som
iag dlskat met och merför vart år ochvi hqr

,

ti

rTggalagt 16.213 M tillsammans, Nörjag
fyllne 60 passadc jag på att ta ilclpension så

nu

lfu jag

mer tid Jih segling. Wd fura

til$iillcn förm sommaren blcv jag påmind

om attjag inte lilngrc tir lika stark och aålig
som

fön Hdrfiiljer

Inggboksutlrag från

et

av {rllbuden.
2016, Midsommardagen. Kerstin och jag
seglat Hinsholrnen-Stensholmen för förstå
gången i år. W 5-9 rnls. Kryssfock och full
stor Förtöjt med Ee iindor i land i bergkilar
och anlare med lang lina akter vid SO-udden.
Det ?ir Midsonrnardagon, göken gal och önskar oss viilkomna. En stor säl tittar nyfiket på

På lördagen

bulöst låga priset av 50:- per
Västkusl€ln
Gu6tat Olotsson
Hagåkersvågen 28D, 431 41 Möhdal

(

Efter väl förrättat värv på sjön blir det
Viggensherry och juice på land' fol.it av
diverse kunskapstester och lekar. Eftersom det givewis är vackert väder samlas vi
sedan för gemensam grillning, prisutdelning med mera. Ta alltså med sångböck-

Owe Svensgon
lunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Klell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping

,

för dem som har

segling blir kl 13.00 och första stan kl
14.30. Eftersom detta är en tävling i Viggenklubbens regi med tonvikt på familjesegling, seglar vi utan spinnaker. Jättevig-

0486 - 212 43

av Gustaf Olofsson

min. Gustaf badar i + I 60 vatten !
Solen skiner iinda till kl. 21.00. Vi grillade på
oerget, &ack ett gott vin och åt massor med
vitlök (som vanligtl) l,oggen 7.531,1. Seglat
16,4 M idag.
oss under 30

(

2l /6- Kl. 01.30 har vinden ökat varförjag
slackat på landförtöjningarna. Kl. 05.00 har
den ökat till I 6-1 8 m/s varför vi lossade alla
tre landförtöjningarna. Ankaret var fullt med
tang och höll ej niir draget kom ftån motsatta
hälet. Vi tog upp ankaret, giorde rent det samt
anloade mycket nita land i lä. Kerstin gjorde
te och ostnackor som smakade underbart.
Eftersom jag ej orkade ta upp ankaret i fören
(vinden var nu uppe <iver 20 m/s) manade vi

ankarlinan till aktern samt giorde kryssfocken
klaranhissa. Nu backade vi samtidigt somjag
drog och lyckades få upp ankaret.

Kerstin styrde ut på fiärden undan vind
medan jag hissade focken. (Gud, vad tungt
och svårt.) Vi var farligt Dåira lä land iD-oan vi
fick sträckt focken och kunde gå upp på halv
vind. Sjön bröt öyer oss så att det var nästan
omöjligt att se. Erlen flög genom vågorna och
jag var jätlerädd att den 17 år gamla focken
(omsydd och omlikad en gång) skulle blåsa
sönder! Det hacle vi altlrig klarat. Jag ror att
någon (Far eller Mor, sedan liinge borta) håller
sin hand över oss!
Stensholmen-Hinsholmen. Seglat med
bara kryssfocken 07.15-09.30.

W-W t N 20-

23 m/s. Mest mulel Logg: 7.545,6. Seglad
distans i dag: 14,5 M.

Väl bemma ringde jag och kollade vad
vindmätarna hade visat på morgonen vid 0G
tiden. Mantrand hade haft 25 m/s och Vinga

24 n/s. Mtuk väl att deras vindrnätffe visår
medelvind under 30 min. Vad vinden varit i
byarna vill jag helst glömma! Så hlir efteråt
vet jag ju att vinden avtog ordendigt under
dagen. Vi hade ftiljakdigen kunnat ligga kvar
för arkar och seglat hem på kviillen. Med

anledling av ovanstående villjag nu köpa en
stormfock,

se annons

påMedlemsmarknaden.

De bibta hiilsningat, Gustaf
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Tekniska
Kommitt6n
informerar om
< bottenfärger

En vacker båt
med ett vackert namn...

TT REKLAM
STYRWOLDT

AB

NYA REGLER FOR

('

t aÅraoTTeNrÄRGER
För några år sedan förbjöds tennf?irgerna.

Nu har Kemikalieinspektionen skitpt bettet
ytterligare och gett nya direktiv. Man skall
hålla i minnet att det iir båtiigarna och inte
fiirghandlarn4 som har ansvaret för att reglema följ s. Små fritidsbåtar (under 200 kg) får
överhuvudtaget inte målas med beväxnineshämmande l&s. Samma sak eiiller även
öwiga fritidsbåtar med hemmahamn i sötvatten eller liings östersjökusten norr om
Örskir.

MO"#TERr
-,.-*.9,,,*i"ffiå

TEL

25
65
018-55
rs

FAxo18-55 ge

(.

recNERGgl. 25226 UPPSALA

kare beviixningen på Västkusten.

Anvöndningsomtåde1

nkilr-Tre lb borB-N on*a grdns e n)
Cruiser Superlor
(ö

VC 17 M Standard
VC Offshore
VC Prop-o-Drev
lnterspeed 2000
VP Antilouling

MPX

Hempsls Mille Aluminium 7170.2
Hempels Antitouling Classic 7611
Hempels Mille Dynamic 7170.1
Micron
Anvöndningsområde 2
(Trellc b org-N onka gilns e n)

eobart detta kustavsnin. Skiljelinjen går vid
Irelleborg. Se även vidstående lista.

Fabi Botlenfärg

De nya reglema käver inte att gammal
bott€nfiirg avliigsnas. Det liir inte heller vara

VC 17 M Västkustkvalitet
VC 17 M Äerosol

några gaktiska svårigheter att stryka de nya
fdrgema ovanpå de gamla.

VC 17 Original
Penguin Racing
Penguin Durahart
Hempels Hard Racing 7648.1

Tekniska Kommitt€n tår g?irna emot Viggen-seglarnas erfarcnheter av bottenfiirger,

när hösten kommer. Särskilt kan ju
insjöseglama ha en del att berätta.

14

1993

Dltförfinns

även en grupp starkare fiirger, tillåtna för

(.

...blir ännu vackrare med båtnamnet
i självhäftande text. Lätt att montera.
Ring ossl

För fritidsbåtar, vägande mer än 200 kg,
med hemmahamr liings övriga kusten, finns
en grupp färger som åf tillåtna låings hela
;riickan. Myndigheten har dock bedöm! att
dessa fdrger kan vara för svaga ör den star-

fi llåtna båtbottenfiirger

Göran Lilja, Viggen

j08
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FRAN
KA P P S E G LI N G S KO M M ITT E N
nya i klubben eller inte har kappseglat
förut.
Vi har wå typer av kappseglingar: de

(

(

tus Race).

Vid våra egna seglingar seglar vi uran
spinnaker och med de vanliga väjningsreglema. Detta för att också mindre erfarna
skall kunna prova på kappsegling. Det år
j åtteskojig an kappseglal
Vid de av andra arrangerade tävlingarna
giiller de van.liga kappse glingsreglema. De

i

år uppdaterade och går att köpa i
fackhandeln eller från kappseglingskomär

mittEn.

aktiviteter serveras Viggensherry och iuice
kl 16.00. Under kvällen följer sedan lekar
i gammal god viggenstil. I år laddar vi upp
med några nya varianter. Viss allsångsaktivitet kommer oclaå att utövas.
Pingstdagen ägnas åt kappsegling i
olika former. På morgonen har vi t?inkt ha
en genomgång av de viktigaste kappseglingsreglerna och ge litet nybörjartips för
sådana som vill pröva på att segla till exempel KM, Libertus Race eller andra täv-

13.00) seglar vi så vårt eget pingstkör, vilket som vanligt går utan spinnaker och
med vanliga väjningsregler runt öarna och
över grynnorna. Huwdsaken här är att
segla och ha roligt, samt att ha något att
berätta om på stranden i kvällningen in-

REGLER FöR 80 KRONOR
INGEN DALIG INVESTERING

de:

nan sången ånyo bryter ut.

Skeppsklockzn, i)I segraren i KM
Ratten, :j,llbå'sta iterbes åttning

Stockholmsregionens Viggenseri
Ston-a TennstoPet, till vinnaren av Viggenserien.

F amiljefata, rill6xta familjebes ättning
FjAttnstasocbeln, dll den deltagare sorn
haft den l?ingsta framseglingen.

Kryssarbacklan, bästa båt enligt SK30metoden i wå seglingar.

Dessurom får de flesta deltagama i
Viggenserien och KM någon form av pris
att behålla. I av andra arrangerade tävlingar utgår dessutom priser till de bästa

Ompohalen, :jll den som lyckas b:ist
klubbens arrangemang.
Mahrfatet, tiJl den som Iyckas bast i
miilarseglingen,

i

enligt varierande regler.
De regionala Viggenserierna har egna

Ankaret, till den som haft mest strul

i

tre seglingar.

vandringspriser av olika slag.
med ditt regionombud.

l6

förlagt pingsnraffen till
Brännholmen på Gällnö. Exakt posirion
är: N 59024,8', E 18"37'8'.
Framseglingen är fri under pingstaftonen, och som förberedelse för kv:illens

5

Nya

lingar sanktionerade av Seglarförbundet.
Under eftermiddagen (skepparrnöte kl

För att ytterligare srimulera tävlandet
har vi ett antal vandringspris enligt foljanKlassmästerskapet

trR-

I år har vi

Inför jubileumsårets Viggenserie kornmer hiir litet upplysningar för Er som är

som går i klubbens regi (Mälar-, Pingstoch Kräftköret) och sådana där vi sdiller
upp som klass i av någon båtklubb anordnad tävling (Lidingö Runt, KM och Liber-

A
år- \+r

P'NGSTTRA FFEN
29 - 31 Maj

D_ebutantstopa,

till b:ista debutant. (
-

Hör efter
Kapp

glin gskommittdn

se

Har ni inte fattat det ännu så skall ni
alltså se

till att ha

sångböckerna medl

Dessutom är det inte fel att ha med ett
frivilligt obligatoriskt bidrag om 50:- per
båt för täckande av ammunitionskostnad,

sherry chips med mera.
Vad mera? Jovisst, priser delas ut i år
också, trots de dåliga tiderna. Ju flera deltagare, desto flera priser.
Kappseglingskommitdn

5

Christin &Håkan Telander,
Hågersten

222
252
474
673

Kjel Fålling, Enhörna
Roll Hybbinene, Djufiamn
Ragnar Kroona, Svärdsjö

Mattias Bekking,
Kristinehamn

1377 Christer Larsson, Eskilstuna
Helena Friberg, Järfälla
Leif Schultz, Järfälla

Hjärtligt
välkomna

tiil
Viggen ubben!
t7

RUff-r+#Xdtv
daa

rv$lgR

Bild Annika N.Giannini, lext All Bengtsson

?Å mrt: g&t

sxawf
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Karlskrona-Viggen nr 34, 1966

Albin-Viggen N 922,'197 5

I

gott skick, med 3 segel, utombordsmotor,
värmare, kök, stöttor, tåckställning m.m.
ris 36.000 kr.
Ulf Johansson, tel. 08-530 330 28

Motor Evinrude 6 hk, toalett, PR-radio,
kök, värmare, 3 segel + spinnaker stålvagga m.m. Pris 35.000 kr.
Martin Johansson, tel. 01l-10 44 03

Karlskrona-Viggen nr 188, 1969

Albin-Viggen nr 994, 1974

Fock, genua, slorsegel, spinnaker,
bomkapell, pulpit, badstege, toalett,
:ddragna fall m.m. Pris från 29.000 kr.
Lars Bjurlid, tel. 01H5 23 80

Välvårdad, med segelutrustning, 5 hk
Yamaha -92, ekolod, kompass, våmare,
toalett, PR-radio, radio, slålvagga m.m.
Gunnar Johansson, tel.
hem 0155-28 73 60, arb. 0155-753-12

Albin-Viggen nr 456, 1972
Vålhållen, Chrysler utombordsmotor, storsegel, fock, standardgenua, lättvindsgenua, Origokök, sprayhood. Pris 33.000 kr.
Lars Wallhed, tel 08-26 90 62

...euueR uÄfzou
UANFO(.

sÅ>er sålr

Albin-Vlggen 1975
Mycket fin, 4 segel, Evinrude 4 hk, toalett,
PR-radio. Pris 38.000 kr.

Tel.013-12 09 58

Albin-Viggen nr 623, 1973

Storsegel, Genua I och Kryssiock

Nytt storsegel (-91) ny genua I (-91) genua
ll, stormfock, spinnaker + utrustn, sprayhood, bomkapell, vindskydd, l\ilercury 9,9
hk+laddn, nya dynor, PR-radio, gasolspis,
Porta-Potti, teaktrall, logg, Windex m.m.
Fråsch och fin, såljes vånustad, riggad
och sjösatt.
Thomas lvarsson, tel. 0300-704 93

till Albin-Viggen
Seglen i gott skick, storen något bukig.
Finns på Tynningö vid Va.t'lolm. Pris 600
kr/st för stor och iock, 800 kr lör genua.
Nib Ångström, lel. hem 013- 10 19 96,
arbetel 01$- 24 14 40,
sommarbostad 08- 541 392 05
Genua I och Splnnaker + bom,

till Albin-Viggen
Thomas Hjäme, tel. 08-500 402 79

BWES:

|\

-eg. Krysslock och Storsegel
-,rl Karlskona-viggen
S.G Stenberg, tel. 08-660 56 56

Stormlock 6,8

m2

till Albin-Viggen.

Endast intresserad av segel i mycket golt

Ford Fiesta

{7

bytes mot Viggen

Har gått 8.500 mil, utrustad med Eberspåcher, larm, utetemperatur m.m.
Öppen för alla förslag.
Nille Kamra, tel. 060- 50 05 61

skick.
Gustaf Olofsson, tel. 031-25 57 24

Autopilot till Viggen
Erik Fredriksson, tet. 0304-528 60

åååååå
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POSTTI DNING

B
BEG&iNSAD

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstaväge.n 68
195 53 MARSTA

EFTERSANDNING
Vid detinitiv eftersändning återsånds
försåndelsen med nya adrsssen på
baksidan (ej adressidan)

LIDINGö RUNT
15 Maj
Ärets Lidingö Runt är traditionsenligt
den första deltävlingen i Viggenserien.
Första start troligen som vanligt klockan
10.00, Prisutdelning och fest säkert
klockan 19.00 i ISS hamn i Kyrkviken.

Anmdlan görs på Lidingö Segelsåillskaps fönryckta blankert. Den finns att
få från kappseglingskommitt€n; hos Starex, Fleminggatan 17 eller Kommendörsgatan 26;'Watski, Erstagatan 22; Byggplast; Siöboden Lidingö eller på Skandias

kontor,

Sveavägen 44.

A^^
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Ytterligare uppgifter
kan fås direkt från
-

LSS, tel 08-765 05 09

kl

19 - 21.

Välkomna till Jubileumssåsongens första tävling!

K app s eglin gs h omm itt en

i

Anm?ilningsavgifte n är år 225- och
den skall vara inne senast den 30/4' Efter-

anmälan till dubbel avgift kan göras fram
till den Z/5.
Minsta antal båtar för att få scgla sorn
egen klass är 5. Det klarade vi i fjol och
skall klara i år oclså, men dqt :ir vikdgt att

anmälningarna kommer

in

i

tid,

annars

blir det LYS-start.

Det

är alltså brättom som
vanligt!

MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet nr 5
30 april
ViggenBladet nr 6-7
28 mq

