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Glada Viggenfirare på
sommarens första eskader
som seglades vid

jubileumsfestligheterna i juni
Skepparen Birgit Åslund med Bertil Forsström och Boris Henrikssen från Silian på våg
lrån Näsbyviken till Bosön. Jan-Olof Björk ser till att man kommer rått.

Adress: c/o Kekki, Sleipnergatan 64, 6 tr, 195 54 Märsta
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Slallvägen 6, 183 38 Täby
Tumultgrånd 63, 162 46 Vållingby
Dukvågen 53, 161 50 Bromma
Sleipnergalan 64, 195 54 Mårsta
Brovallsvågen 88, 184 92 Äkersberga
lnvemessvägen 9, 182 76 Stocksund
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
l\,Iölndalsbacken 37, 124 30 Bandhagen

Äslund

Ledamöter:

08-758 35 74
08-89 85 88
08-26 48 52
08-591 297 49
08-732 94 55
08-85 56 40
08-92 97 32
08-749 37 29

FRA}I BRYCCAN

Adress & tel nr, se ovan

Bo Göransson, lngema. Holmström, Staffan Söderhåll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson

Sammankallander Jan-Olof Bjök, adress & tel nr, se ovan

Ledamöter:

Janne Båckman, Tomas Skoglund

TEKNISK

KoMMrrrE

Sammankallande: lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby

Motor & Elteknik

lngemar

Skrov, Förtöjning
& Pallnlng
Segel & Rigg
lnredning
Elektronik, Ritningar
& Tekniska Tips

Lindgren

08-758 31 99
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Alldör fort har sommaren runnit iväg,
sommar. Lågtrychen bar inte langa ljusa kviillar ?ir inte mer och hösten
följt de banor vi är vana vid. Då blir knackar redar på ruffluckan. Nåj a, fullt så illa
meteorologerna osäkra och varnar ibland för tu det inte - nästan två månader till ska båten
oväder som aldrig kommer. Högtrycket som vara kvar i sj ön så lite mera segling ska det väl
ger sol och behaglig temperatur väntar vi kunna bli. Jag hoppas att din båtsäsong blev
fortfarande på när detta skrivs i mitten av lyckad, med mycket av det fina och bara l.ite
augusti. Högsommar hade vi i april och av det som var mindre bra. Att det tyvåirr fanns
maj. Ostadigt väder och stationära lågtryck mycket mygg på sina håll kan utläsas av
som långsamt utfylls har vi håft gått om referaten från tråiffarna. Själva har vi haft
denna sommar. Det soligaste vädret brukar ganska blandat väder, men i buwdsak har vi
då finnas i ytterskärgårdarna. De som hållit haft mer tur med vindarna än vanligt.
sig där under semestern har fått en solbränSkiv och be6tta om den här Viggenna som kan mäta sig m€d den andra fått i sommaren, eller om det som hände en gång
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Själva är
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medelhavet.

AllB€ngbson(Ansvarigutgivare.)Hälbygatanl8,7s228uppsala

SKEPP

Det har inte varit så roligt att vara

meteorolog

KAPPSEGLING9
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för länge sedan - det är många sidor
mycket nöjda med vår ViggenBlad som ska fyllas i vinter Långa

Viggensemester. Först en jättetrevlig Vig- eller korta bidrag, alla iir lika välkomnal
gen-eskader till S:t Anna och sedan i sällI skdvande stund rapporteras om sponskap med goda vänner i Södermanlands och tan avmastning av en Albin-Viggen i trakten
Stockholms yttre skärgårdar. Vår Galatea av Arholma, Tekniska Kommitt6n torde nu
hängde bra med våra vänners större båtar, vara unde[åftad om håindelsen och förviintas
redogöm för orsaken i kommande nummer
ofta var vi först i hamn.
Gunnar
AA i 1277 Jiinta

Från Roslagens huvudstad kom ett brev
med Anders Thorns sommartunderingar:
Nortäje-Fårholmen

4
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Min Vigg Daisy M Liggs och guppar i viken
vid sin boj. Dessv?ire, förjag skulle giirna var ute
och segla med henne om jag hade tid.
En pension?ir har viil all tid i v;irlden, och det
harjag också, men så plottrarjag bort den på en
hel massa annat.Jag har rashöns, nstupp, aDkor
och gäss' fönrtom fårcn förstås. Och så har jag
skaffat myskankor också Vi hade en kalkonhöna
uren hon har liimnat oss. Kanske hon ligger och
ruvar i någon stor buske men chansen att hon
kommer fram med en massa kycklingar ?ir obefrndig, det finns ingen hane.
Vi har inte sett så många båtar i år. Men så en
kviill kom det in en fin båt. En K-Vigg så klart.

in till don skyddade hamnen vid
Åkerholaen. Kunde inte se något namn eller så.

BRODERAT

JACKMÄRKE

30:-

Den gick

Nästa morgon var familjen uppe med tuppeo.

Jag, frun och banbarnen gav oss iväg på en
segling. Fast jag tyckte vindama var emot oss
mest hela tider. Niir vi kom hem vid I s-tiden var
den andra Viggen på väg ut och vi kunde se vad

hon hette och att hon hade €n viildigt fin
spnyhood. Kanske ny och kanske egen kons!.uktion- Genomsiktlig, till skillnad från min
egen med bara en smal ruta nedtill.
Jag har föisökt hänga med och har gjort så att
seglen kan hissas från sittbrunnen, satt dit
avlastare för stor, fock och dirk. Utnytti ar befintlig winsch på babords sida. Har ännu inie lyckats
få till så fint med blocken i rostfri ställning, men
d€t kan

bli.

102 Mats Nygell, Stockholm
103 Roll Dahlström, Stockholm
188 Torbjöm Axetman, Örebro
261 Eva Wikström Jonsson, Täby
310 Kjell Dahlgren, Waxholm
591 Lars Bergslröm, Johanneshov
850 Jan Frisell, Uppsala
851 Björn Reibring, Nyköping
1024 Donald Besom, Stockholm

Mina genuaskot giår liksom alla andras ge-

1038 Lars Blumenthal, Bromma

vid sidan, men skenorna gål

1330 Mats & Marita Johansson,

nom block
inte att byta eftersom de
på skenor

ingiutna i plasten. Att
ha blocken lösa går inte bra, då seglar hon så
dåligt. Så jag har satt små block liing€ fram,
dragit en tunn tamp från skotblocket via blocket
Zir

sittbrunnen. Då kan jag liitt flytta
skotpunkten vid behov. Det:ir ju ingen påkän-

och

till

ning på vare sig tampen ell€r de små blocken.
Hiilsninga4 Anr.lers i \4ggen nr 127
4
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Handbok K-Vi9gen..............50:Handbok A-Viggen ..............50:Tekniska Tips Kompl. .......150:Tekniska Tips, enstaka .........5:Viggenritningar ...............st 25:Klassregler ............................8:-

100:Sångbok
Klubbvimpel ........................70r
Broderat iackmärke ............30:Klubbnål .......
30:Klubbdekal SE-GLA-UT......20:..8:Strykmärke ...

Huddinge
Marianne Persson, Märsta

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 -.2
och anger namn, adrcss, båtnummer och vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i priset.

REGIONA
Gävle

Vakant

Hanöbukten
Leif Johansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

lngen dimma, nästan inget regn, gan-

-StockholmPINGSTTRAFFEN

ska kallt men många båtar. Arets pingstträff vid Brännholmen samlade 16 båtar
varav l0 Viggar. Detta lrots att den position som var angiven i Viggenbladet var
fel. ViggenkJubbens medlemmar är alltså

.,.besöktes av bL a Stoniggen Trctz]copf
ochViggen Magrla som här båda redovisar
sina upplcvelser Jrån hönryckningens helg.

inte bara goda navigatörer och

RiHentogs tv

Jan-OlofBiörlc

(

Dags för den första skzirgårdstriiffen.

Efter en kall vecka kändes PingstKalmat

aftonsmorgonen något varmare. Det fanns

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåka

vind och vi nådde snabbt den utsatta hamnen. (

0486 - 212 43

Mälarcn

JanOlof Biörk
Ulgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Många hade redan kornrni t och flerhan det

bli

under kvällens lopp.
Ett glatt återseende - ett nytt seglafir hade
börjat.
Sherry, fin tipspromenad med somvanligt
kluriga frågor och oviss utdelnin g. Även myggorna visade sig vara intresserade, diir skulle

bli åtskilliga fina

det ha kunnat

Boris Henrikssen

grillbitar.
Bdnnholmen visade sig vara en udde av
stora Clillnö med fina promenadstigar, en
"lagun" i nordost, en fin campingplats med
sandstrand på sydsidan. Varken luft- eller

Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65
S:t Anna

Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Llnköping
013 - 15 13 31

Vänem
Kiell Nyl6n

Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustsl Olofsson
Hagåkersvägen 28D, 431 41 Mölndal
0?1 - 27 57 24

öreeund
Erik Palsund
Älggatan 248, 216 13 Malmö
040 . 16 09 73

(

Det gladde oss också attStoftiggarna, åtta
av tio Viggar.

till antalet, denna gång "slogs ut"

En klar uppgång för viggenklubben efter de

senaste årens sparsamma engagement.

-

Grattis!

i

spela kille

i en Vigg!

Jan-Olof ocb Helga i 837 Magd.a

till bad.
Vzirrndö komrnun hade även en "båtled" på
ön, vilken skulle vara roligt att utforska nåirmare. Vi hittåde ett "övergangsställe".
Vi lämnade tr:iffen redan Pingstdagen, i
god vind som dock snabbt avtog. Vi undrade
myckethurdet skulle gåmedkapppseglingen,
nu niir så många Viggar voro på Plats. Det
hade trimmats och snackats taktik hela mor-(
gonen. Besättningama voro sugna på segling
och kamp.

Nils och Erika

runt Viggensherryn,
Startfältet för pingstdagens kappsegling inneholl nio Viggar och två Ballader.
Vinden var den dagen någon annanstans,
Det är dock förvånansvärt hur litet vind
som behövs för att en Vigg skall kunna

tredjeplats.
Balladernas placering på femte respektive nionde plats efter LYS-korrigering var
också bra med tanke på Balladens rykte
som främst en god hårdvindsbåt.
A- respektive K-Viggens lättvindsegenskaper diskuterades livligt under kvällen
innan leklusten frammanades av arrangörerna. Denna gång drabbades deltagarna
av en lagtävling i form av en stafett med
diverse bisarra grenar såsom årjäng, avsågning med mera.
Pingstdagen avslutades liksom föregående dag av somliga med killespel i Scaramuche. Ännu vet ingen hur många som

Två och en halv timmes väntan gick kan

vattentemperatur lockade dock

Mggenklubben på väg tillbaka

sol. Myggen, som tidigare inre märkts så
mycket, hade jusr kJäckt en ny kull som
inte hade lärt sig veta hut ännu. Det
märktes redan vid pingstaftonens samling

segla.

"extra"

S lan

seglare

utan även synska!
Efter en vecka med mycket regn bjod
helgen på i huvudsak uppehåll och en del

innan båtarna siktades igen, Efter en rafflande slutstrid knep Nera segern ett par
båd?hgder före Explorer. En annan srark
insats, som grundlades redan genom en
perfekt start, gav radarparet M&M ellcr
Marianne och Marianne i Relax en klar

5659

Vad hönder

i höst?

ALTERNATIV TtLL DIN ALBIN. ELLER K-VIGG:

VAGGA

TRAFF FOR NYA MEDLEMMAR
TISDAG 19 OKTOBER

4.4OO:-

En lätt och prisvärd vagga i lämpiig storlek för Viggen.

DÄCKSTÄLLN|NG Speciar

Plats är preliminärt Brygghuset på Norrtullsgatan
och här kan du som är ny i klubben träffa
medlemmar av Styrelsen, Tekniska Kommift6n och
Kappsegli ngskom mittön som be rättar om
Viggenklubben och vår verksamhet.

3.8s3!

Håll€r prese nningen lrån skovel- Fäsles i
och akt€rpulpit, mellanstod€n monleras
till mantåsstötl€ma.

lör

Material:

OACKSTALLNING Speci

al

DACKSTALLNING

2.i07 t-

'1.915!

Fäst€s iiöF och aktenulpit. Tel€skopiska
mellanslard som normåltslöder moi relings-

Vikt
Längd:
Bredd:

Mer information iViggenBladet nr 10

Galvaniseratstål
C:a 85 kg
250 cm
Max 300 cm

Vaggan är helt demonleöar, vilket innebäratt den kan transporteras på en vanliO personbil med takråcke.
Genom att den lätt kan delas, år den synnerligen lämplig på
upptagningsplatser dår båthanteringen sker med vagn och
där vagga, normalt, inte kan användas.
Vaggansstorabredd medlörattstödbenen kan stållas in så att
ailra bäsla inlallsvinkel mot båtskrovet eöålles.Detta innebär
att man uppnåren mycket såker uppställning utan att vaggan
behöver bli onödigt tung.
Stor flexibilitet i inställningsmöjlighetema medför att denna
vagga kan anpassas till båtar av högst varierande form och
storiek.
Vaggan levereras helt komplett med stödbenen monterade

på tvärbalkarna.

Iill

VIGGENKLUBBENS
r.
O
ARSMOTE 1993
(

och med de tryckimpregnerade

pallningsklossarna ingåri leveransen.

A-STALLNING

2.340r

A-bockarna slår på marken. Tel6skopiska
mellanslöd sorn normall slöder rnoi re!lngsisien.
TILLVEBKAS

ocH

SÄLJES AV

FANHAMMARSVÄGEN 9
BOX 11080, 161 11 BROMMA
8

(

PRESENNING
Storsodering

av f årgeroch kvaliteter. Vi

iiust de måti, som passar

båst

tillverkarpresenningen

till Din

båttäckning.

Polyesterarmerad PVC c:a 650 g/m'zfrån 43rlm'!

TELEFON 08-80 29 80
TELEFAX 08-80 AO A2

Iönonc

20 NOVEMBER

...är planerat att gå av stapeln
i Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhus,
(samma lokal som användes för jubileumsträffen).

Förutom sedvanliga mötesförhandlingar blir
det mat, dans och andra muntrationer.
Även om detta kommer mer i nästa nummer.
9

JUBILEUM$DAGARNA

Erika och Kjell skrev, Bigit tog fleftalet av bildena på defta och nåsta uppslag

)

Vilken fest - och
vilken stiimning!

"Du och killama från Siljan får bo i Monicas
ochThomas lägenheti Näsby, för dom måste resa
bon. Det är bara några kilometer från diir vi ska
vaft på festen," bedttade Birgit Åstund, niirjag
ringde och diskuterade några fr.ågor i samband
med deltagandet vid Viggenklubbens jubileumsfesL
Det lir typiskt för Viggenklubben. I den stiillerman upp för varandra, gör a.llt för att samvaron
och Viggen-seglandet ska vara så trivsamt som

Många båtar hade hittat vägen till Niisbyviken,

diir rijda tegelstenar påpassligt markerade lediga
bryggplaser Gamla och nya Viggenklubbare
möttes. Det blev eft ivrigt och glatt åte$eende.
Tirnmama förflöt med prat och lek, diir Stina gav
prov på fantasifull leklusta. Magnus sålde viggen-prylar frar Täby Skeppshandel dll rabattemde
priser Godislotter såldes och glädjen vid utdelningel blev stor niir högsta vinsten, en hink full
med godis, togs hem av en bål somjust bödat sin
semester Fint tillskott! Det fanrs också gott om
uöstpriser, många blevo t.o.m dubbelt rika.
Siljan-regionen representerades av två med-

lerunar som visade filmer och ivrigt filmade
sant följande dags
eskader S:t Anna och Vliner-rcgionerna voro
både kv?illens sammarkomst

också rcpresenterade. Långväga gäster Strongt!
Så blev det dags för den sup€rba middagen,

henrknmad lax med f?irsk potatis och sallad.
Kaka till kaffet. Mait och Gunnar hade sörjt för
alla finesser Vi tacka varmt för det.
Middagen avlöpte med med sång och prat.
Viggenvisorna sjöngs -förutom de tidigare med
teater av bl. a Stig Öbery och Carola Häggquist

(numera Söörgaard och

f.d.

medlem i

Viggenklubben) också en fördagen nyskliven av
Gunnar Tidner', "Blåb:ir Sailing", vilken mottogs
med stor entusiasm. Kväll€ns musikanter ackompanjerade utmärkt på piano och gita-o.
Margareta Blohäll föriirade klubb€n en bok
om båtkonstruktioner oc h Lars Ulne medförde e.r
gåva från vår representanti UAP, Bo Johansson,

som donent en tallrik som vanddngspris
Segelbåtens Dag.

l0

till

Vilket hiirligt firande

\t

möjligt.
Hela fuandet gick sedan i denna fina anda.
Lördagens jubileumsmiddag med god mat och
dryck, trevliga tal, glada sånger och dans rill
levande musik. NiiI sedan Stina Tidner fick oss
att springarunt pågolvet och låta som olika djur,

Resten avkvällen tdddes dansen till den fina
tvåmannaorkestern. Stor njutning beredde någlä
Viggenklubbare i schottis och hambo.
Natten föll och med den kom regnet tillbaka.
Nu var fiågan - hur går det med minieskadem?
Det sluta.r sna.rt - optimister finns det gott om i
Mggenklubben. Och se så blev det. Solen

vardetnog turattingen utomstående dök upp. för
det verkade helt vansinnigt. Men vi hade också
vansinnigt roligt.
Var der för förresten nån mer än jag \om
undrade
och fortfarande undrar hur Mait
Tidner och hennes duktiga medhjiilpare i det
trånga köket hann med att både klara maten och

-

-

tittade till och med fran n?ir vi avnjöto nästa
hiirliga måltid på Bosöns grillptats. Dit fanns (
även en brygga med bojar för fönöjning. De som '
ej kommit med båt samsades på olika båtar, så
alla kunde vara med.
Festen va.r slut.

Till minnenas s€kef& fogades

ytterligare två fina dagar.
Tack sijger Trotzkopf och stavade

hemåt.l

ååå
Bilden avan: Två av klubbens veteraneL
Margareta Btohäll och Gunnar TidneL
Ti höget: Nils och Etikas berömda prcsenning
kon ätet till användning, den hår gången som
vindskydd.
Fler bilder på nästa upwlag.

J1
I

-

!

serveringen till så många och dessutom själva
va.ra med vid bordet? De var otxoliga!

JJJ
Söndagsmorgonen kom så med ett stilla regn,
men som en vädrets hyllning till klubben upphörde det i god tid till jubileums-eskadem till
Bosön. Väl fralnrlle diil sattes det fan på grillama
och snart kunde vi njuta av hiirliga biffar med
pikanta kryddsmör och frisk sallad med en generös ostbdcka som avsiutning. Mellan tuggoma
sjöng vi valda visor ur\4ggenklubbens vissamling.
Efter maten tog Mait oss med påen obeskivlig tige{akt innan vi så smånirgom avslutade
filandet och skildes åt.

J.t

.t

Sanmanfattningsvis kan man säga, att
Viggenklubbens jubileumsfirande varett levande

bevis på den goda andan i klubben och att man
jnt€ har roligare än man gör sig.
Oj, vad vi gjorde oss!
Kjell Nylän

( l(
I

4
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Ett axplock bilder från lördagskvällen och söndagen:
Tvågtada musikanter, två gtada deltagare från Silian och en glad f.d,ordförande samt
ett ahtat hungriga iubileumseskaderseglare som gått iland fÖr att få sig något till livs'

t2

ll

"MIDDAGSTALET

SOM FORSVANN"

en av l1ggenklabbens veteraner' skrev dessa rader istålletför all hålla
cker defra var en alldeles utniirLt iatö, eftersom Allans minnen Jfrn
klubhens Jörsn år iir ett stycke historia" som på ilet här sdttet kommer hela Usekretsen till
ilel, (Och kanske .får flera av oss att delld i kommande eskadrar?)

Allnn Gardelius,

tal. Redqktionen

t

Först vill jag tacka för inbjudan

deltå

i

till att få

jubileumsfirandet och ftir den fina

hedersplats j ag fi ck vi d festmiddagen. Natur-

ligtvis borde jag hä1it ett tal vid middagen,
men vartefter tiden gick tycktejag aftjag inte
just då kunde fo sätta att berömma familjen
Tidner, som alla andra redan gjort, så jag
bestiimde mig för att istället skiva dessa
rader.

1972 vat jag som nybliven 52-årig
Viggenägare r?i.rvarande vid det möte i
Sparbankens lokaler, som Gunnar Tidner ta-

git initiaLiv till. Det var då gunnar drev igenomattViggenklubbenbildades och jag, som
inte alls var road av föreningsliv yttrade mig
några gånger extra positivt. De som vill undvika att bli valda till en styrelse vet att detta
äen dödssynd, såjag blev invald i den första
styrelsen. Gunnar entusiasmerade oss alla
och lät sig inte nedslås av att en av den nya
stryrclsens ledamöter snart bytte Viggen mot
en störrebåt, med moiiveringen atthan tyckte
att bo i en Vigg var "ungeflir sorn att tAlta
under matsalsbordet." För de llesta av oss
andra med normaia ekonomiska resurser var
dena ett hån, och för mig nrig som i och med
köpet av Vigg,en bytt upp mi g frar en Tris sj oll e
kändes det exlja snopet.
Det dröjde ett tag, men 1975 så fick Gunnarförsig attkJubben skulle ordra en eskader
till Gotland. Jag ville inte följa med. Segla
med en massa andra, n?ir man kan segla ensam och välj a vikar dåir man får v ara ifred -det
var min melodi. Nå, Gunnar lyr'hades prata

omkull mig,

så

jag och min hustru

rned och kom t.o.m. att bildr den

t4

seglade

tiänlfust

som svarade för eskadern. Ytterligare ett av
Gunnars manga knep var att delegera ansvar
och ge chans åt medhj älpare attbåde ta ansvar
för och också få beröm för insatser Nlir vi
komtillVisby sprang han direkt till tidningen
somkomoch fotograferade oss ihamnen, diir
han ordnatså att alla Viggarna låg i radlängst
in vid bappan. I artikeln utrder bilden stod att
eskadern leddes av oss tre i " hj?imtrusten" fast egentligen var det ju av Gunnar ensam.
Han best?imd€ ju allt, nästan. Han kunde det
hiir med eskadrar. Och Mait också. De hade
kontakter Fixade fram en buss som körde oss
på sightseeing runt hela Gotland, med en
skicklig guide som de kiinde.
Från Lautershorn delades eskadern upp i
llera delar. Några seglade mot Östergötland,
några mot Stocklolms skiirgfud och tre, dfibland Tidners och vi, rnot Finska Utö. Den
seglingen tog tre dygn p.g.a. vindstilla, men
jag fickblodad tand på att seglaeskader Min
hustru ville inte vala till havs så länge somdet
hiir kunde bli och tog fiiian tili fastlandet
medan Tidners äldsta dotter, då 18 år, blev
min gast. Vi seglade via det Tidnerska sommarstället på Föglö och diirifrån seglade jag
ensam till hem till Sollenkroka, diA jag hade
en sommustuga på den tiden. Jag minns speciellt attjag lyckades sätta spinnakern i lävid
Granhamn och ta mig fram i Husaröleden ned
mot Ksnholmen. Det var lite jobbigt ibland i
den slingrande leden, men det gick, iblnnd 66,5 knop. Det lir sådana ögonblick man alddg
glömmer.
Sen Eick Mait och Gunnar och köpte en
Vigg till, sorr 1åg i Medelhavet. så året d?irpå

hade vi inte dem an häla i handen, n?ir det
gällde eskadersegling. Jag blev anmodad att
ledaen eskader tii Helsingfors, somjag också

genomförde. De flesta tyckte att det var i
l?ingstå laget och stannade i Hangö och låg
och slappade på öarna i Åbolands skiirgfud.
De åierknöts tilloss tre somverkligen seglade
till Helsingfors. Vi nådde varandra via "komradion", som vi hade mycket stor glädje av.
Året diirpå seglade Tidners sin senast köpta

Vigg ftan England och hem och det blev åter
min tur att leda nästa eskader, runt Åland det
året. Det var 1977. Jag hade hmnat styrelsen
för jag hade köpt en Ballad, som var högsta
dröm för mig och många på den tiden. "En
sjöns Volvo 244" skulle man kunna kalla
båttypen. Svensk, stadig, tung blyköl, goda
uaymmen, välplanerad familjebåt och trygg.
Det hade narurligtvis varit trevligt om jag
hade va-rit på plats tidigare på de natthanlnar
vi planerade in, men det fick gå så gott vi
kunde och det gick bra. Vi hade tr-rren att få
med oss eskaderdeltagare som var både musi-

kaliska, duktiga visdiktare, halvt skådespelare och halvt revymakare, så vi hade det
mycket trevligt på liggedagarna också. Barnen verkligen längtade tiIl nästa hamn så de
kunde få träfiä sina kompisar och ha kul. Det
iir ingen konst att vara eskaderledare om man
har deltagare somgör allt underbållningsjobb
i hamnama.
1978 vu Tidners tillbaka i Sverigv igen.
Ävcn Gunnar hade gripits av Brllad-smittän
och skaffat sig en Ballad. Vi hade bägge
lämnat \tggenklubbens styrelse ochjag kom

istället med i Balladklubbens, diir jag medver-

kade

i

åua år.

Att omplantera mi na erfarenhe-

ter firån Vi ggenklubbens eskaderse glingar,

som

jag lärt mig av Mait och Gunnar, till
Balladklubben gck inte. Diir fanns inte detta
intresse. Konstigtl
19?8 ledde Tidners en eskader runt Åland
och Åboland. Det blev en extra trevlig eskader med många trevliga minnen från revyer,
kapprodd med jollar, matning av varandra
med fiirbundna ögon - extra
med filmiölk
roligt för barnen att se sina föräldrar försöka
träffa munnen på sinamedtävlare och istället
stoppa in filmjölken i örat!
Jag hade tack vare Tidners blivit frälst och
kunde inte tainka mig en en sommar utan
eskadersegling. Av Mait och Gunnar hade jag

-

l?tt mig förcningslis Mggenklubbens anda,
präglad av dem, ocb bö{at lita mig hitta i
Åbolands och Finlands skiirgårdar, som sedan
under föjande tio somrar blev mitt drömmål
varje år, från Vasai norr till Kotka i sydost. Vi
bildade då en grupp om fem båtar med före
detta Viggenklubbmedlemmar, som alla träffats på klubbens eskadrar, trivts extra bm med
varandra och alla bytt upp sig till störe båtar.
Det har tyv?irl slumpat sig så, att tre av dessa
skeppare gått bort alltfft tidig ålder. Vi
saknar dem mycket.

i

Ja, detta var mina första sju år i
Viggenklubben. Jag har Viggenklubben att
tacka för de bästa fuen och frarnförallt somliv. Spännande seglatser,
rarna
upptäckarandä, kamratskap och gemensam
glådje. Åren iklubbens styrelse gav mig
mycket av allt detta gratis.
Allan Canlelius

imitt
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MIDSOMMARTRAFFEN
till

en bödan en blöt tillställning. Vädergudarna var inte på Viggenklubbens

Det h?ir blev

sida det håir året, åtminstone

inte

under

midsommaraftonen då regn och kyla tvingade
besättningama på det dryga halvdussinet till
Skomakarviken anlilnda Mtarna att mest sitta
och kura inombords.
yi i lantu hade kurat inomhus iland på
SvartNö och anlände inte för:in på Midsommardagen då läget förbättras avseviirt vad vädret beträffar. De "idrottsliga" inslagen i tr?iffen

g

intitl ofattbara mängder

av

flertalet av Lådnas hungriga myggor En kortare ringdans runt den majstång som tyviirr
fttrblivit "omajad" hanns också med. Dess-

Söndag morgon var det uppbrott, JQ-nta
hlingde på i kölvattnet efter Lars Bergs och
Jan Linds Storviggar, vi vinkade farväl till de
an&a och lät oss bekvämt lotsas ut genom
ockholmskobben
den lite snäva utfarten vid
för att sedan, i tyviirr a'llför lätta vindar,

!

fonsä

a

till

lanad båplats på Lidingö.

AA i 1277

gande.

Ett varmt tack från

eskaderledningen
till alla deltagarna som gjorde eskadern till
det den blev. Vi ses på återträffen!

Håll dig varm

- köp Viggenklubbens

Jan-Olof ocb Helga i 837 Magda

Jackan finns i storlekarna Small, Medium, Large och Extra Large
och färgen är gråtvvinrött.
Beställ av Kari, tel 08-732 94 55. Frakt tillkommer.
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Efier de rre första dehävlingarna är
i årets Viggenserie för Stock-

ställningen

året gick planenligt
skiirgård. Vid starten i Rassa Vikar den 4 holmsregionen som följerr
juli hade 11 båtar anmält sig, 9 Viggar, en
Pl. Nr. Båtnamn SkepPare Poånq
Vega och en Jättevigg.
Som även framgått av reportagen från 1. 285 ExPlorer c-M LindstrÖm 34
22
Gotland Runt var inte vädret på sin allra 2. 577 Chivas Ame Svensson
20
Erik Mel6n
Hej&Hå
3.
223
bästa humör, och även i fortsättningen
T. Skoglund 20
Neta
972
bjöds vi på en del både tuff segling och 4. 158 Relax M. Persson 19
väta. Humöret på deltagarna l:it sig dock 5. 1135 Scaram. Janne Båckman 17
inte nedslås så lätt, och både barn och 6. 158 Relax Veikko Kekki 15
l'uxna hade två trevliga veckor med seg- 7. 282 Gal ea GunnarTidner 14
8. 988 Spray A. Hermansson 12
ling, bad och lekar.
9. 53 Shalom lngem. Lindgren 11
Sydligaste punkt som anlöptes var
429 Evan G. Jacobsson 11
Harstena och vid vägvalet försökte vi '10. 837 Magda Jan-Olof Björk 8
undvika 'Båt4an' till förmån för de gamla 11. 1103 Costa J H. Akselsson 6
12. 319 Christina H. Munkestam 5
Valdemar-, Kron- och Skutledcrna.
Kommande Viggenblad kommer att
Kapp s eglin gs leommittdn
publicera loggboksutdrag från deltagarna
för art förgylla mörka höst- och vinterkv?illar och inspirera till nytt eskaderdelta-

genklubbens samlade minnesarkiv måste

innehålla näst

spiinnande berättelser som iinnu inte ståfi att
läsa i MggenBladet. Jag hoppas att de kommer att göra det så småningom).

kamera hade havererat varför bilddokumentation från denna, som ni väl kan föreställa er,
ganska m?irkliga syn helt s;rknas.

ned till S:t Annas

ett något mindre stillsamt skepparhistorieberättande. (Helt klart är att

kunde nu genomföras; Tipspromenad,
Saksamling, Varpa och Boule lockade
klubbmedlemmarna, som i sin tur lockade

vairre skulle det senare visa sig att redaktörens

Srockholmsregionens enda eskader för

Kvällen ägnades åt prisutdelande till dem
som haft ftamgång i tiivlandet,välkomrnenhälsande till en ny båt som anliinde, grillancle
och ätalde på berget, det altsjöngs, det togs
avsked ay besätmingen i en båt som liimnade
sällskapet och så småningom avslutades aftonen med stillsamt sittbrunnssittande och

Vi

VIGGENSERIEN

S;T ANNA ESKADERN

(

Börja red&n nu!
Var skulle du vilja segla eskader 1994?
Tåink efter, och berätta sedan för oss andra, t.ex. genom
att skriva om dina funderingar i ViggenBladet eller
genom att kontakta någon i klubbstyrelsen!
t7

Vänern

?? ??

????????? ?? ? ???? ???????

2A
2Aa 2AD AAa2 2D? ?? ?? ??
a a ?D
a a 2aå2 DCD
å a aa a a a 2aaa.
a a a DDa222A
Hilr iir lite tankeglmnastik för mörkq sensommttrkvällat

din båt, om den (solen) till

Undör sommaren genomfördes i en av vfua
hittills, inte fått
så stor publicitet. Ett antal viggal deltog och
tävlingen, som dessv:irre till största delen fick
seglas i ösregn, övervakades av den för dagen
ditleste, seglingsintresserade juristen Dick Olov
Mar6n, som även förde protokoll. I karffatkrctsen
beniirnndes han oftast, dels för initialerna och
delsför sin vana att nästan alltid vara iklädd en
riid väst, "Domheren"
Tävlingen skulle enligt planema även ha be-

skillnad mot i år inte är skymd av tjocka moln.

vittnats av Mggenklubbens regionombud Regina

Detta smultonställe i nona Dalbosj ön hör

till mina favoriter Det ligger långt ut i skiir-

N

t
ln"

gården, lt tilhäckligt svårtillgiingligt (första
gangen) för att avskäcka de flesta och iir

ftiljaltligen oftast helledigt och man ligger
dat tryggt och siikert, åtminstone så liinge i nte
alla vindars kafter från nordost till ost kommer lösa. Men i så fall finnsju vassen som en
skön j iitt€fender Dessutor4 ingethindrar solen

i

SmultoNtället ligger i Millesviks skiirfötter

Följaktligen kallas ögruppen ibland för
Hästskoma!
Enklaste säftet an angöra Hästskoma zir
ftål Kräcklingeleden. Gå frän gröna pricken
öster om L Kräcklingeholmen med kurs ca
85o och du kommer söder om St Hästhomen.
En " lokal" enslinje bekäftar att du ?iI rätt. FöU
Hästholmen tills du nästan passerat den, dådu
girar styrbord och går in mot vassruggen vid

den mittre av de tre Hästskor du ser. Dzir
vassen bö{ar (södra sidan!) lägger du nosen,
ankaret har du lagt alldeles vid vasskanten
eller en liten bit in (vassfendern!). En dubb i

sk?irgårdar en kappsegling som,

Öman som lovat rapportera resultatet

gård, alldeles söder om St Hästholmen, och air
en av de fyra små öar som utgör hästens

???? ??

TAVLINGSDAGS

Smultronstället för
Viggen-vänner iVänern

att skina in

???

berget och snlå häd (fiist lågt) ger siiker förtöjning, om du inte föredrar egna kilar.

Du kan även angöra från leden genom
Millesviks sk?irgård. GådånonomEnholmen

-

Storholmen och sen rakt upp mot St
Hästholmen. Skissen visar hur du går sista

biten.

Holmen iir inte stor och bjuder varken på
biir eller svamp, men antagligen lt det gott om
fisk i vattnen runt omkring, för till och med
jag har fått både abborre och gädda.

Kjell Nylin

Gävle
. . . har ännu inte fått ett nytt regionombud.
Visst finns det väl någon som är intresserad

till

kappseglingskornmittön. Tyvlirr blov den skiirgårdsbåt hon reste dit med stående i fyra tirDmar
på ett, för de flestavälkänt, gmnd n?ira farleden.
Detta medförde att hon missade trivlingen och på
ett hår niir också D O Mardn som i flygande fläng
va.r på väg attemba.rkera båten tillbaka till huvudstaden. Regina fick emellertid hejd på honom
någm minuter för aft få resultatJistan, men det hiir
var uppenbadigen inte hennes dag.

Regrct hade giort "DornlEnens" redan tidi-

gare svårtydbaa anteckningar fullständigt
oläsliga. D O Marön rannsakade sitt minne och
Regina antecknade febrilt vad han kom ihåg:
-Det var fem Viggar med i tävl ingen, alla va.r
A-Viggar eftersom numren var 345, 456, 56'1,
678 och 789.

-Alla

båtama var vita men två hade blå

sprayhood(eller kapell, som Maren oc kså kall ade
det), två hade grön och en hade riid.
-Tre av båtama hade pojknamn och wå hade

flicknamn.
Placering

Båtnummer

-Viggenskepparna hette Peter Orkan, Sigrid

Stom, Fia Kuling Eva Bds och Bosse Bleke.
Henarnas båtar hade flicknann och damemas
hade pojknamn .
-Det fanns inte två båtar med samma fZirg på

kapellet och och med pojk- respektive flicknann.
-Sigrid Stom var skeppiue på Viggen nr678
som hade likadan sprayhood som nr 789.

-Peter Orkan kom på fjiirde plats och Fia
Kuling blev slagen av Sigdd Stom.
-Eva Bris och Bosse Bleke hade sarnma flirg
på sina kapell.
-Båten med röd sprayhood slog bara en med
btå och nr 789.
-Viggen nr 567 slog nr 345.

-Nr 456 hade likadant kapell

som den båt

som kom på andra plats.

Regina tackade Dick Olov för hjiilpen och
han gick ombord. Just som båten litnnade bryggan ropade han:
-Båten somkom si st hette Klasemil och hade

blåu kapetl !
Regina Öman gick till harnnkaf6et, bestiillde
in kaffe och två seglarbullar och satte sig för att
begrunda sina noteringar. Vid påtåren var listan
klar. Ute lyste solen igen, det var nog hennes dag
i alla fatl. Vad kom Regina fram till?
Fotnot: Av hiinsyn titl de inblandade iir samt'
Iiga namn och nummer fingerade.
Skiv av tqbelkn hiir nedan, fyll i din lösning och skicka in till WggenBladet. Adressen
frnns son vqnb& på $id^n 2.
De tre först öppnqde rdtta svaren belönaf
med vat sitt litel men dock pris.

Fiirg på sprayhood

Skeppare

Poj

k-/flicknamn

av att ställa upp för klubben i området?
Skriv eller ring till Birgit A;slund - adress och
telefonnummer finns på sidan 2!
18
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B
Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Sleipnerga-tan 64
19554 MARSTA

BEGRANSAD
EFTERSANDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
lörsändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Albin-Viggen nr 668
Vinnare i Vättern Bace tre gånger i rad.
Nya segel -90, Johnson "sjöbordare" med
laddning, ny värmare, PR-radio, toalett,
sprayhood, logg m.m. Ett fynd!
Pris 35.000 kr.
Folke Johansson, tel. 0505-40 001

Spinnaker till Albin-Viggen
Blå och gul. Dessutom spinnakerbom
och spinnakerstrumpa (Black Jack)
Peter Rehnström, tel 042-26 gg 29

Spinnaker, bom och akterpulpit

Albin-Viggen
Kjell Dahlgren, tel.

0B-

1 379 06

till

ViggenBladet nr 10
17 september
ViggenBladet nr 11-12
18 november

ååå

