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-LAGOM SOMMAR!
(lagom mycket medvind och lagom lite motvind, lagom mycket
dol-och värme, lagom lite regn och kyla, lagom mycket mat och
mvcket bad, lagom lite solsveda, lagom lite mygg
drvck,
" ochlaqom
fästingdr, lagom mycket kappsegling och eskadrar)
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Nu natkas sommar mod semester för de
flesta. Att semestersegla i Viggen är fantastiskt. Trots sin storlek är Viggen förvånans-
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0e590

SKEPP OHOJ

!

Kan Viggen-sommarbeskivas bättre än

vad Måns Jacobsson, som ritade omslagsbilden, har gjort? Måns, som iir 6 år, gastade

bra pä429 EvanvidMälarträffens race och bilden
på visar hans uppfatming orn ordningen i mål
båtar
men
höjd på kryssen som andra
hos deltagande båtar. Tävlingsdomama hade
gärna
med.spinnaker
föroch
undanvind
svarar hon sin plats väI. Tro inte att sPinna- dessvzire en avvikande uppfattning, yilket
kern bara är för kappsegling! Det är ett framgår av Viggenserietabell på sidan 6. Diir
underbart segel särskilt i lätt vind 3 - 4 ingår även resultaten från seriens första
m/s. Enda nackdelen med spinnaker under deltävling, Lidingö Runt, och VB grahrlerar
semesterseglirg är att den lätt skymmer vinnarna i båda seglingama. Lidingö Runt
solen när man seglar söderut vilket gör det och Miilartriiffen skildras på sidorna 9 och 14.
KM, Kiifttr:iffen och Libertus Race åir
kallare i sittbrunnen.
Passa på att träna på "man över bord" konmande arangemang som du ska boka in
när dst är varmt i vattnet! Det är bra att och information finns på sidoma 8 och 12.
Redaktionen gläds åt att så mycket bra
kunna om olyckan skulle vara fiamme.
Glöm inte att ta med matrikeln under material komrnit in, det iir extra roli gt att göra
semestem och heja på alla Viggar Du ser. tidningen niir detfinnsett ordentligtunderlag,
Berätta gärna om Viggenklubben när Du både i text och bild. Tyv?irr finns det väl ännu
möter någon Vigg som inte finns med i några landsiindar som ?f dåligt rcpresentematrikeln. Kanske Du lyckas värva en ny rade, men vi fortsätter aft hoppas på bidrag
även från er Så kom igen!
medlem till klubben På detta sätt.
Alf i 1277 Jönta
Gunnar

möilighettill kontawmed
omvärlden även under seglingssemestern är viktigt, och att informera anhöriga om eventuella
Att ha
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förändringar av resplanerna

-

självvalda eller påtvingade

-

borde vara en självklarhet för al Ia.
Sjöräd d n i n gen h a r tyvärr f ått äg n a
tid åt många onödiga larm för att
så inteskett. MedVHF eller mobiltelefon ombord är det oftast enkelt men lör dig som måste gä i
Iand och ringa gäller en del nyheter i år. Veikko i Viggen nr 158 vet
det mesta om.,,

SAMBANDET I KUSTBANDET
^,GI'å

a1I?-r
KLUBBDEKAL

Handbok
Handbok
Tekniska
Tekniska

K-Vi99en........-.....50:A-Viggen ..............50:Tips Kompl. .......150:Tips, enstaka.....,...5:-

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

Sån9bok.......

100:Klubbvimpel ........................70:Broderat iackmärke ............30:-

Klubbnål ........-.............-.....30r
Klubbdekal SE-GLA-UT......20r
R.Strykmärke

Enklast 2ir om du sätter in beloppet för önskade varor på

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

Årets hallast i form av klingande mynt
kan delvis redaceras. Ja, om du skall anvönila alem afr LiUg med allhå"
I sin stora visdom har nair igen Televerket bytt de flesta ganla telefonautomalema i
vårt kustband till kortautomater* istaillet.
Dock inte alla, bl. a. har Skärgårdsstiftelsen
vägat att på sina domiiner byta ut den "garnla

OBSERVERA! Du behöv€r aldrlg vare
sig mynt eller kort för att kunna ringa
larmnumret 90 000!

hederliga" myntofonen.
Enligt Televerket har alla offentliga telefoner i Stockholms skiirgfud bytts ut, medan
de som drivs, förvaltas och leasas av organisationer, föreningar m. fl. fonfarande käver
klingande mynt av ädel metall.
Liksom glass, drick4 vykort och andra
livsnödviindiga saker
Glöm alltså lnte ått köpa m€d dig ett av

Kom ihåg att mobiltelefonerna har be-

Televerkets betalkort innan du s€glar ut
från bebodda trakter, det kan vara svårt
att få tag på korten i skärgården
Korten finns i storlekama ä, 50 och 100

Andra tips på telesidan åir natur[gtvis de
möjligheter somfi nns medPLUS-tjänsterna.
Fråimst kan du uttryttja medflynningen

(till

den som vaktar ditt hem under seg-

lingssäsongen, eller

till mobiltelefonen).

gränsningar beträffande sjösäkerh€ten, beroende på räckvidd och andra faktorer
Detta fick vi ett tragiskt kvitto på ifjol.
Larmcentralen i Mariehamn fick ne gångerin
mobilsamtal från en nödstiilld motorbåt, men
samtliga gånger kopplades samtalet ner ay
olika skäl. Slutoesultatet blev skåimmalde,
tre personer drunknade vid fåfd i lugnt väder
mellan Åland och Sverige.
Så tiiNK På

SÅKERIfi TEN,SAMBAN-

DET och segla lugnt

-

relax!

Veikko Kekki, 158 Relax

markeringar och kostar 24, 45 respektive 80

konor.

*

Korttiinkt

av Teleye rket? (Red: s

undran)
5

REGIONALT
Gävle
Jan Westerberg
Töregaian 5, 802 38 cävte
026 - 19 57 57

-Stockholm-

HanöbuRen
Leif Johansson

Efter de två första deltävlingarna i årets
viggenserie för Stocklolmsregioncn a(

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

ställningen som följer:

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

4t

Mälaten
Jan-Olol Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

'1. 285

Explorer C-M

Poånq

Lindström

17

2. 158 Reiax Veikko Kekki 15 (
3. 282 Galatea Gunnar Tidner 14
4. 577 Chivas Arne Svensson 13
5. 223 Hej o hå Erik Melen
12
6. 53 Shalom Ingem. Lindgren 11
429 Evan c. Jacobsson 11
7. 837 Magda Jan-Olof Björk 8
8. '1135 Scaram. Janne Båckman 6
9. 988 Spray A. Hermansson 5

Siljan
Boris Henrikssen

Kapp s egl in gs k om m itt dn

Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

Eu 20-tal intresserade Viggenseglare
haalz kornmit till atethfren den II maj och
letat sig ner i skuggan bo*om Sndshuset
aa.få tips om hur man rtggar en Vigg.

VIGGENSERIEN

Pl. Nr. Båtnamn Skeppåre

''RIGGEN PÅ VIGGEN''

att prata om röstj,hnsinfästningarna och
mastbalken, två viktiga komPonenter som

att släppa på akterstaget niir man inte seglar,
detta för att spara på mastbalken.

man kanske inte tiinker på niir man hö! ordet
rigg. Vad beträffar röstjiirnsinfiistningama är

S€gelsättning
En del frågor om segetsättning kom upp;
bl. a. "När skall jag reva?" Om man börjar
tänka på att reva kan det vara bra aft tåi:nka
omvlint: Om jag hade ett rev i seglet nu, skulle
jag då slå ut det? Blir svaret nej så iir det dags

det en bra och hållbar konstruktion.
Mastbalken diiremot it det lite si och så med,
speciellt på A-Viggen som har en lite klenare
konstruktion. Problemen visar sig i form av
nedböjning eller t. o.m. deformati on. Hur man
åtgåirdar dessa problem kan man läsa om i de
Tekniska Tipsen.
Niir man sätter an riggen bör man gfta det
i följande ordning:
1 . Se till att nasren står lodriitt, eventuellt

2.
3.

4.

Tunngatan 27, 582 66 Linköping

366

5.

Vänern

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

Ult Nilsson, Lomma

1126 Hans Johansson,
Enskededalen

1201 Åke Danielsson,
Västerhaninge
Carl Eriksson, Bandhagen

Västkusbn
Gustat Ololsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal
os1 - 27 57 24

öresund
Erik Palsund
Älggatan 24 B, 216 13 Malmö
040

-

16 09 73

Jan Pettersson, Trollhättan
Jonas Nyman, Trollhättan
Per Önell, Stockhom

Hjärtligt välkomna

till Viggenklubben!

Om mal har satt an riggen som ovajl
beskrivits klarar man sig i alla väder, satsar
man på kappsegli ng giiller det f&stås att spiinna
hårdare. Är ri ggen hårt ans att kan det va.ra bra

Nya medlemmar:

3l

På

Jan-Olof Björk började "lektionen" med

S:t Anna
Owe Svensson
013 - 15 13

fi)r

sträcker man upp genom att ta bem
akterstaget.

med mtsttoppen något föröver
Striick upp för- och akterstag.
Spönn loppvqnten likn hån (riikna
vanen du drar åt)

Spilnn nu de förliga undcrvanten så att
masten får en liten krum på mitten.
Avsluta med de ahre undervanten. De
skall en(lnst stittas an så pass att de
endqst (ir lite drag i dcm, d.v.s inte lika

hårt som de övriga stagen.

Hur hårt skall man spännå stagen?
Jan-Olof hade med sig en fin liten pryl att
mäta spänningen i stagen med, en sådan kan
införskaffas för 325:- påWatski. Men om man
inte har en sådan och inte vill köpa en heller?
Ja då blir det att kiinna på stagen för hard och
försöka j?imföra spåinrlingarna mellan dem.
En bra tips är att ge si g ut och segla i bidevind
med ganska stor kiingning, titta nu på lävanten,
de kal få slacka ljte men inte hainga lösa. Byt

bog och gör samma koll igen. Förstaget

att reval

Viggen tål mycket men {t r att gå bra På
kryssen skall hon seglas upgätt. Jan-Olof
föreslog att man skall reva storseglet innan
man byter försegel eftersom det ill genuan
som drar och ger fart, T?ink dock På att (nya)
segel förlorar sin form om de anyänds i

mycket

hfudare vind iin vad de iir avsedda för
Johnn i 988, Spray

aa

LDINGO RUNT

KM, Getfoten
21 - 22 Augusti

...seglades 15 maj och

I

år avgörs KM undcr Gerfotsregattan
på Askrikefjärden 21 - 22 augusti. Arran-

görer är som vanligr

Entyp minst 3 båtarlldass,

(

(

I,YS
85 e.

kl

Avgift:

Årets kräfnräff äger rum på samma

18-00

Pg54089-8
180:-

plats som i fjol, på ön Stora Trattcn N 59. .
28,10', O 1.8"49,55' den 28 - 29 augusti.(

Tillhanda:

16 augusti

I

Upplysn:
(Jvngt:

Tel 08-96 1412 e. kl 18.00

med Vegaklubben och igemensem regi.

år liksom

i fjol krir vi den dllsammans

Träffen börjar på lördagen med samling och skepparmöte inför kappseglingcn
kl 13.00. Kappseglingen startar sedan
Prisutdelning direkt efter
med första surr kl 14.00. Som vanligt
seglingarna.
gäller att vi seglar utan spinnaker och med
Se till att ställa upp mangrant med ett vanliga väjningsreglcr. Starren blir som
stort startfält i år. Rapportera också till LYS-start så att alla Viggar, Vegor och

Kap p s e glin

gs kommit t en

Konrakta gärna någon i kappseglingskommitt6n eller styrelsen och msddela
hur många ni kommer, så blir de r lättare
att beräkna åtgång av sherry, chips med
mera,

Vi ses!
K app s eglin gs b o m m itt dn

cider.
Nu niimar sig slutmålet och kampen hårdnar,

hur skulle detta gå

-

Hjiilp,

amatft?
mina kvalifikationer, i detta sainmanhang ganska

blygsanrma, bestimdes möte vid Näsby Pa*
07.30lördag morgon. Efter en viintansfull vecka
infann jag mig på mölesplatsen, redan 06.50 stod

jag i båtharnnen och farnpade,
Besättningen visade sig bli en mycket viilkomponerad konstellation, bestående av:
Gunnar, lugn och sansad med mycketbåtvana,
inte minst från tävlingssafiunanhang och dessutom morfar till
Hanna, l0 år, oroväckande van vid sjön och
med ett sj iilvklart lugn även inför stora händelser

av grfuuggans aptitligare släktingar med
tillbehör, såsom lämpliga drycker, sång

. Sångböckerna
, 7o kr / bät i anmälningsavgift
. 30 kr / båt i hamnavgift

Nåviit, efter att ha informerat Gunnar om

pel.son visade sig våra vår klubbordförande.

jätteviggar skall gå i mål samridigt.
Efter kappseglingen vidtar spel och lekar i land följt av sedvanligt inmundigande

och gamman, Se alltså till atr ta med:
. Glatt humör och leklynne
. Lämplig mat och dryck

han "proffsseglare" och jag

håila den, men vad gör det.
Snafi iir det dags att sätta upp ballongsegel
(det kallas visst spinnaker) och efter att denna
fyllts av vinden börjar en behaglig seglats niir
besättningen kan avnjuta mackor, ö1, kaffe och

evighetslång var viintan innan jag fick kontakt
med "min" skeppare. Denna för mig då obekanta

lördag kväll.
Dans med festligheter.

(

(

(

wow! Att det kan san as så många båtar
samtidigt, vilken syn, vilken kiinsla, vilken dag!
Strålande solsken, en uppsjö av flytetyg i olika
fiirger och storlekar, massor av miinniskor. Och

Nir iir hans skildiag:

meddelande om att någon sökte en gast,

Gemensam kräftskiva på

kappseglingskommittdn vilka som deltar.
God segling!

fiifita

mitt i smeten sitterj4g./
11.10. Pang, vårt startskott ljuder över vattAtt deltaga i Lidingö Runt tyckte jag var en net, genua och stor skotas hem och Galatea
spiinnande idd så efter moget öv€rvägande (ca I 5 skjuter fart över startlinj en.
SLÄNG DIG I VÄGGEN, BIG T!
sekunder) tog jag mod till mig och ngde
Nu är kampen hård mellan klubbmedViggenktubbens Gastbank. Förhoppningen attfå
komma med som gast var viil i ?irlighet€ns nanm lernmarn a, alla " tj u vtdcks " kommer i dagen, men
inte alldör stor, men dock befintlig.
vår skeppare ?ir gammal i gamet och vi avancerar
jag
fick
nit
snart upp i ledningen. Tyviir lyckas vi inte beglädje
blev
det
i hjairtat
Stor

Sundsvall och

KRAFTTRAFFEY
28 - 29 Augusti

följande detaljer klara:

Anmälan: Tel 08-758 74

årcts

l1ggen var egen klass med sex dellagande bålarMed ombod i 282 Gal4teq vqtAndets Uithflåt

Scgelsällskapet

Brunnsviken. På grund av detta Viggenblads tidiga pressläggning finns endast

Klass:

v$

delfivling i Stockholmsrcgionens Viggenserie.

Kad, som med ett leende på läppama hanterade skot och segel för glatta livet och dessutom
&ömde om alt segla till nona Finland. och sluG
.ig"n
Anders, 37 år, en siisongs segling med egna
Viggen och en hel vinte$ intensivt pluggande av
segelhandkicker Mycket nervös inör äventyret
men inte l?inge, tack vareden övrigabesättningen
infann sig snabbt en kainsla av välbefinnalde och

Efter en lugn motor8ång

ftkt in tzivlingens

båtar bakom och vid sidoma - det iir viil bara
under oss som det iir relatilt fritt. Gunnar vill
iindå kolla emellanåt om sjökqtets djuprnåE suimmer med verkligheten (vilket de gör).
Allakan inte komma ffistsom285 Explorer
gör, diirför tar vi hand om andraplatsen. O$aken
till Erplorers vinst tu att de seglat snabbare än vi.

Seglingen

till

herffnahamnen sköttes av

Hanna, med uppehåll i en mysig vik diir Gunnar
bjiid på gulasch och ö1, det smakade toppen.
19.00 skulle prisutdelningen börja men en del
protester g;ode attdet dröjdo. Viintetiden

fijr&evs

med grillad oxfild och öl vilket inte giorda dagen
siimre. Jag hade fått förtroendet att rcpresentera
vår båt och fick således sent omsider bestiga
prispallen för aft mottaga silverplaketten.

Det var en nöjd norrlänning som åkte från
Lidingö och sammanfattningsvis villjag rikta ett

till alla som gjorde denna dag så underbar. Det är så h?ir det skall vara att seglal
stort tack

sa$hörighet.
kastades vi

sphnaker ner, genua upp. Sista biten in mot
m,lllinjen liknar Dartes Infemo, båtar ftamfö(,

till

Lidingöbron

centrum.

Anders

lith,

266 Carryon

III
9

)

i(

Gctst och skeppare i 282 Galatea, spinnakersegling mot andraplatsen

l0

i Lidingö Runt

LIBERTUS RACE
4 September

KISSAB OMBORD
FICK SPIN OFF-EFFEKT

----VänernSmultronstöllet ftir

Att segla med katter som vi gör i./Arra it både
på gott och ont. Två ivriga fyrbenta varelser som
absolut ska ul.i sittbrunnen vid ankringsmanövrer
ä inte min påse, som man säger. Deras I åda iir in te

."å:"::, T:;,*l:1li? ;i:::*"*: " viggen'vänner i vönern
den 4/9. Tåvlingen ingår som vanligt i
Det åir inte ett smultonställe i vanlig
Segelbåtens Dag och arrangeras av Stock-

holms SegelSiillskap. Den utgörs av en
distanskappsegling från Strömmen runt
Ijäderholmarna.
Följande information finns tillgänglig
vid pressläggningenr

Klass:

Entyp minst 5 båtar/klass

IOR" IMS, LYS

Änmälan: Pg34 22 25-0 SRD /se not/
Skriftligen rill SSS, Vikavägen 3, 161 40 Bromma

Tillhanda:25l8

Avgift:

135:-

Upplysn: 08-661 82 70
,/not: Fönryckt postgiroblankett brukar finnas. Kolla med arrangören eller
kappseglingskommittdn/.

mening, mer läget mitti sjön gör det ganska
användbart. Det ligger på Lurös viistra sida
alldeles nordväst om lilla ön Bössholmen.
Angör vid Stenskiir stång söderomLurö och
gå sädlir hundra meter väster om Stenskiir
med kurs omkdng 3580. Dåhar du rakt fram
först en grön och sedan två röda prickar.
Ditbakom på Bössholmen ett kummåI. Fortsätt 50 m väster om Bössholrnen och styr in
till den bastanta trähyggan, d?ir det brukar
finnas plats. Ta gärna ut svängen mot vassen
innan du går upp mot bryggan. Då får du dels
bra läge för ankffet, dels blir risken mindre
aft du gfu på en ensam liten sten öster om
bryggan, men den brukar en Viggen gå klar
över utom vid extremt lågvatten.
Vid huset l?ingst inne i viken finns torrtoa

(

den d?ir, i Lantrnännens butik

K app s egiin gs k o mm it tdn

med hink och spade för att gräva ner kan sedan
göras nästan lukdritt. Rekommendems för den
som inte löst toafrågan på annat sätt. Skitbra!
(Obs! Du ?ir inte tvungen skaffa katt också.)
AAi 1277

RUFf-++dX4AI
U(€

nedgångar.

'(

Gul är den
och den finns i stort antal över hela landet.
Den tinns där för att du lätt ska kunna skicka
material till ViggenBladet, var du än befinner dig.
Den kan även vara grön, men då måste du vara
ute lite tldlgare. I Uppsala kan den t.o.m. vara blå.
Adressen finns på sidan 2, längst ner.
Skriv, så blir redaktören glad. Och Posten.
t2

HiN HÅt'.i hB

Stiillet du ligger vid kallas Stenstaka och
brukar bland annat bjuda på magnifika sol-

Kjell Nvlön

- Produkten med
stort P! Remiss, ett lätt katiströ av rcturpapper
och kaolin revolutionerade inte bara katdådal
utan också vår egen fön så motbjudande hink för
samrna iindarnrål( l) Ett par nävar i botten och lite
överst efter varje besök gör susen, att gå i land
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vid ladan, i sjiilva huset bor Lurös enda
Låt det hittills goda deltagandet hålla
åretruntboende, som vet en hel del om ön,
ända in i mål så att vi får egen klass här
fast de inte bott diir längre än sedan 1991.
också och kan visa att Viggen är still
going strong!

heller något glädje?imne, eller rättare sagt, var det
inte medan vi använde sa.nd som dammade och
skräpade. Bunking av sand för tre veckors båtliv
var heller inte något plus. Men så plötsligt fanrs
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Bild Annika N.Giannini, text Alf Bengtsson
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ex sxöu rnÄrr t mÄtanpN
frircn mot Hetestariken unHimmelsJiitds-helgen fick vefiligen
valula frit pengarna, Sol i överJlöd, skön scgling, god samvaro - det iit Miilan ifren i ett
14

det

som rönde

kisti

nötskal!

lika varmt

i träffen
provade om det var badtemp i vattnet. N:ir dom
folt kommit upp sa dom att det va.r skönt, men
mar undrar? Det visade sig att rnan inte var
ensam omattinte ha hunnitfåbåten i topptrim så
hiir tidigt på säsongen, det skruvad€s och bonades i mer iin en båt:inda fram till lunch.
På skepparmötet enades vi om att välja den
kortaste banan så att tävlingen skulle gå fort.
Detta låter naturligtvis miirkligt men vindarna
var svaga och vi villeju inte förlora våia attraktiva platser. Veiklo spiirade av ornrådet med
signalflaggoroch tampar och så blev det dags att
spiinna musklema på tiivlingsbanan.
Vi i E,az hade tidigare aldrig ägnat oss kapp
segling och det iir viil tveksamt om det iir det vi iir
och soligt och många av deltagana

skapta till.
Det var i alla fall meningen att vi skulle runda
ott par öar utanför vår liggvik. Starten var fin och
alla kom tiimligen jiimnt över en tiinkt stardinje,
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vi inte merförde andra seglade ifrån oss.
Segelturen var i alla fallfin och vigladde oss över
attdengan a autopiloten vi fått överta funkade så
bra och att kaffet smakade så gott.
Alla kom runl och i mål och inSen hade tapit/
viåra plarser. 304 Vrggon med fått., euu
valpen Blizzard hade anl?int under vårt tiivlande
och lite senare blev detViggen-sherry med snacks.
Och så - ?indigen - det som mina gastar väntat
hela dagen på: Kv?illsunderhållningen!
sen vet

Jnl

Nzir vi efter en skön seglats i lugnt tempo
sneddat över Björkfj:irden och gled in mot
ekbacken i Henestaviken varde övrigaredan diir
Kul att ses igen, det varju faktiskt nästan eil år
s€dan vi eskadelseglade tillsammans.
Det var Jan-Olof, Hel ga och Kai,n i M agda,
Erik och Kajsa i Hej o Hå och Veikko och
Marianne i Äetax. Själv segladejag med träff€ns
största besättning; Eva, Måns, lakob och Erik.
Båten heter Evar.
Nåv?il, vi glorde fast båten i ekama vid stlanden, det grillades och småpysslades och det var
hur idylliskt som helst. Aftonen kom och vi tog
kaffet uppe på kullen, vi blev inte alltfiir sena,
vilket viil berodde på tävlingsnervema inför fredagens stora tiivling.
Fredagens väder visade sig vara

q

Jan-Olof och dotterKarin hade varit påhittiga(
och vi fick åter visa oss på slaka linan, eftersom
f&sta grenen i 5-kampen var "Livlinekast". Det
blev i självaverketett prov på skeppamas popu-

laritet efteNom det vai kvinnoma ombord som
kåståde. Sen blev det v?irle och vztre och hela
hlirligheten toppades av "Tulkunskap". vi gissade hur båtar låter niir dom svänger hit och dit
och backar och sån't. Lätt som en plätt, så klart!
Utpumpade plockade vi sedan fram grillama
och det blev gemensam middag med p.isurdelning, mina gastar hävdar fortfarande att vi fick de
bästa pris€ma, trols att andra valde förc. Vi satt
under korkekama och luktade på blommor, vi
sjöng ovanligt lite - vi var för få menade någon,
vi var för n----a sa en annan - men vi hade det
viildigt bra.
Lördag förmiddag liimnde Erik och Kajsa
oss, de had€ en bra

bithem och strde

åtdeth

l{

Vi andra styrde mot Crönsö. Nu fick jag loss den
kiirvande handbromsen sådetblev en riktigtskön
som var vårt måi iir en
seglats. Den lilla viken som
populiir sådan och det sag
såg lite fullt ut till en
bödan, men vi fick alla plats och efter oss sziker(
25 båtåJ

till.

Det blev mem sol, mera bad och mera avkoppling, ett hållbart recept på en skön helg.
Niir det blivit söndag morgon skildes vi åt rätt
ridigr. gled salta hemåt i synnerligen svaga vindar, tacksarnma mot Jan-Olof som planerat helgen och mot SMH1 som fixat vädret.
Vid roder och penna:
Gusmv i 429 Evan

Kameran hade påpassligt medförts till M(ilatrciffen av Marianne i I 58 Relax

Karlskrona-Viggen nr 73
i förvandling

Bild 3, rufftaker på babordssidan.
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=Mastwinschen nedflyttad
till rufftaket
=Avlastare av typen

"TuffBaby"

I firra numret av VB beriittatle Kaj
Johansen om hur han fi)rliingde masten
och byggde om rodret på K-Viggen nr 7i.
Hör fonsiilter Kaj med att visa neddrugningen av fall till sittbrunnen, bilder och
bildtexlcr tsler Jiir sig siiilva.

Bild 4 visar hur man använder
winsch och aylastare, det är
fockfallet som ligger runt
winschen medal avlastaren tar
hand om storsegelfallet och

Bild I (redan) föreställer mastfoten.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

= Nedhalare till spirnakerbommen
=Fall till spinnaker
= Kabel till vindinstrument
=Ström rill topplanternan

=Kabel till VllF-antennen
=Fall till sto$eglet
=Fall till förseglet
=Lina för trimning av storseglet via
Cunninghamhålet
=Upphalare till spinnakerbommen
=Rostfritt stålband med påsvetsade

öglor för fastsättning av brytblocken

trimri

ngs

linan.

Bild 2 (ovan) visar

L
M

=Brytblock på rufftalet
=Solfångare för laddning av
batterierna, effekt 20 W

Bild 5 visar styrbordssidan,

h?ir

behövs ingen winsch.

B
A

=Spinnakerfall
=Nedhalare
bommen

till spinnaker-

OM RISKERMET)
I WggenBlsdet nr i berönade lan-Olaf
Björk en hisnria om hur.let strulnde till sig
Jör honom nör han ltimnsde harnnen
Stntl i något stöte skala handlar brevet
hör nedan om. Det kom till efi bArgningsJiiretag från beftilhavaren på vad som völ

SIGNALFLAGGOR

/e

bdst kan beskrivas som "ett ganska
olyckxlrabbat bitthkl Iarug." Det var in-

fiin i rtdskirten DRYDOCK 1985 och
ges hät

åter-

i översiittning

_(
Min here!
Det lir med beklagande och i stor hast jag
tillskriver Er, med beklagande för att ett litet
missförstånd lick nedan återgivna följ der, och
i hast för att Ni skall få min rapport innan Ni
&agit förhastade slutsatser från rapporter i
viiddsprcsen. Jag iir såiker på att dessa kommer att överdmmatisera håindelsförloppet.
Vi hade just tagit ombord lotsen och
skeppsgossen bade återviint efter att bytt fiån
G-flagga till H-flagga. Det var hans första
resa och som han hade vissa svfuigheter att
rullaihop denhaladeflaggan stegjag framför
att visa honom.
Komrnen till slutetav hoprullningen uppmanadejag honom att släppa taget med orden
"låt gå". Ynglingen, nog så villig men inte

alltför snabb i tanken, tvekade, vilket

fi ck mi g

att upprepa ordem i skarpare ton.
I det ögonbljcket hade förste styrmar anlaint från navigationshytten dlir han konFollerat fartygets frarnfart. I tron attjag avsåg våra

ankare repeterade han min order till tredje
styrmaa framme på backen. Babordsankaret,
som var klart men inte utfirat, fiilldes tviirt.
Effekten av att !åta ankaret falla från klyset
under gång visade sig vara för mycket för
ankarspelets broms och bela ankark?ittingen
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"drogs ut med rötterna". Jag befarar att skadorna på kiittingboxen kan ha blivit ornfattande. Babordsankarets bromsande effekt fick
naturligtvis fartyget att gira åt det hållet, rakt
mot svängbron som korsar ett tillflöde till den
flod vi ftirdades på.
Brovakten visade stor sinnesniirvaro genom att öppnabron för mitt fartyg. Olyckligtvis tänkte han inte på att stoppa fordonstrafiken, med påfölj d att bron delvi s öppmdes
och deponerade en Volkswagen, två cyklister
och en keaturstsansport på fördäck. Min besättning driver för niirvarande samman innehållet i den senare, av ljudet att döma skulle
j ag gissa att de t åir grisar. I

si n a an

str?ing ni ngar

an stoppa fanygets fiarnfan ftillde redje styrman styrbordsankarel. tyviirr allrför sent för (
att det skulle göra någon egentlig nyttå eftersom det föll på brovaktens manöverhytt.
_

Efter att babordsarkaret ftillts och fartyget
börjat gira signaleradejag "full fart bacK' två
gånger på mäskintelegrafen och ringde personligen till maskinrummet för att beordra
maximal kaft vid backningen. Jag blev upplyst om att vattentemperaturen var + I 2' C och
blev tillfrågad om det var filmvisning under
kväuen, att återge mi tt svar på detta torde inte
tillfcira denna rapport något konstruktivt.

(

Så hiir långt har jag uppehållit mig vid
Jag upphor aldrig att förvånas över
h?indelserna föruI. laktem hade man sina utlänninga$ uppförande och handlingari h?inegna problem. Samtidigt som babordsankaJet delse av de minsta motgångar. Lotsen t ex,
fiilldes ledde andre styrman arbetet med att sitter i detta ögonblick ihopkrupen i ett höm i
koppla aktra bogserarcn och matade just ut mjn dagbytt, ömsom nynnande för sig själv,
vår tross till bogserbåten.
ömsom gråtande. efter au ha hällt i sig en
Den plötsliga bromseffekten från flaska gin på en tid som kvalificemr för en
babordsankaret fick bogseraren att "köra in plats i Guinness Rekordbok. Bogserbåtens
under" aktern på mitt fartyg, precis i samma kapten diiremot blev våldsam och kävde
ögonblick som propellern svarade på min kafttag för att lugnas ned. Stewarden har fört
order om "full fart back'. Tack vare att honom till sjukhytten diir han, belagd med
andrestyrmannen reagerade blixtsnabbt och hardbojor, uppmanar mig att göra omöjliga
hann belägga sin zinda av trosser fördröjdes saker med mirt farlyg och mjn person.
szinkningen av bogserbåten med några minuJag bifogar narnn och adresser på förama
ter, vilket mojliggjorde för dess besättning att (och deras försiikringsbolag) vilkas fordon
befinner sig på fördäck, antecknade av tredje
tryggt låinma sitt fartyg.
Det lir mifkligt, men i samrna ögonblick styrman efter hans något brådstörtade evakusom vårt babordsankare fdlldes intriiffade ett ering av backen. Detta bör möjliggöra för E
strömavbrott i land. Det faktum att vi just att kävae$ättning för de skador de åstadkom
passerade ett område som i sjökortet marke- på räckena till ettans lastrum.
Jag avslutar denna prelimin?ta rapport
mts med "undervattenskablar" kan måtriinda
antyda att vi kommit åt någonting på flodens emedan jag har Iite svån att koncentrera mig
botten. Det var sannolikt tur att den högspän- till ljudet av polisens sirener och deras
ningsledrdng som vår förmast drog ned inte blinkande ljus.
Det lir med vemod jag tiinker på, att om
var i bruk, kanhända hade der ersatts av
grond
På
av
mörkbara skeppsgossen insett att det åir oDödigt att
undervattenskabeln.
läggningeD i land if det omöjligt att säga var hissa lotsflaggan efter mörkrets inbron, så
hade inget av detta hänt. .1, å å
kaftledningsmasten fiill-
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstaväge.n 68
19553 MARSTA

BEGRANSAD
EFTERSANDNING

Karlskrona-Viggen 273,1971
Bra utrustad med storsegel, 4 försegel,
spinnaker, Suzuki 4 hkr -89, kamin,
Orogokök, sprayhood, pulpit, bomtålt
m.m.. Pris 31 .000 kr
Fredrik wiebert, tel. 0480-264 95

Blå originaldynsals till Albin-Viggen
Ryggplattorna saknas. Dynorna i bra
skick, ej slitna
Roland Johansson, tel 08- 551 574 52
3 st segel till Albin-Viggen
med fall och skoi. Allt nyti -92
Kjell Langton, tel. aÖ.031- 49 25 10,
kvåll 031-49 44 48

Storsegel till Karlskrona-Viggen
Sytt av Sobstad i extra kraflig duk, 2 rev,
Cunninghamhole, replik. Mycket bra skick,
knappt använt
John Lundqvist, tel 08-648 35 94
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