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SKEPP OHOJ !

htu:iI Gott Nytt Viggen-fu på er alla! Nya år
i brukar medföra förhoppningar. RedaK&en

min första spalt som ryvald ordftirande

KAPPSEGLINGS.

KoMMITTE

rnÅx ERYccAlt

4(

Sammankallande: Harald Akselsson,
Lars Berg, Janne Bäckman, Birgit Äslund,
Erika Hummerhielm, Lars Ulne

klubben. Iden egenskapen villjag först riktaett
stort tack till Gunnff Tidner för hans tid som
ordftirande. Tr11 min glädje kvarstår Gunnar
styrelsen och jag ser ftam emot ett givande

i

samårbete. Gunnarharju en enorm edarenhet
både från sjön och från föreningsarbete.

hadeen även i slutetav det föIra men den kom

tyv?ininteattinftias ochdåflorfinns ingabilder
från fusmöteti det hit numret heller.Intressant
läsning omannatfinns deti allåfall,både an&a
delen av eskaderdagboken och fortsättningen
påreportaget om reroveringen av viggen 1194
finns med. N:f vårens klubbräffar ska bokas
in i å.lmanackan kan man också få reda på.

Som ordftuande vill iag att den arda av
I\.rrwnget
kam-ratskap och hjiitpsaflhetsomjag
upplever i klubben skall bevaras och vidareut- vi har börjatdet nya året med att sätta f:fg
på \4ggenBladets utsidå. Om insidan ska bli
vecklas.
ViggenBladet ?irenvihig l?inktill och melm liirgstarkberor påer, k?ira läsare och medarbe,'nedlemmarna och vi kommer i år, med eft tare. 'T11 syvende og sidst' iir det ju så att
I stårdi form av maErial, att geut 1Onummer. innehållet ?f beroende av ins?int naterial. Precis
\4 kommer också att ökå informationen om

oss

som tidigare

vill vi ha texter - skivna med
i dator - och bilder;

till andramedhjälp avMarielle, vårpresskon- penna, på maskin eller

taktös.

u_rSgemrla[rcu
lade

Mera om planerna för fuet och framtiden

^iiE::;t:J::';;'ffi8:.*.:!*

REDAKTION: Alf Benghson (ansv. utgivare) Hällbygatan 18,752 28

HarabÄkselsson
Annika Forsberg

Hassebatan

1

Uppsala

15, 3 b, 194 37 Uppl

Hällbygatan 18,752 28

91-1F-9,8

Väsby 0&590 8@ 98

Upp6ala

01&55 0498

konrmande spalter och i årtiklar från

ansvariga.

i

fotogmfierollerteckningar. Den som anvzinder

PC kan skicka sina bidrag på 3,5" disketter.
Med ftirhoppning om en städse viilfylld
redaktionsbrevlåda, Viggen-hiilsningar ftån
AIf i 1277 Jtinta

respektive
Jan-Olof

REGIONA
Gävte
Vakant

KLUBBNÄL

30:-

-Stockholm-

tanöb./I(t€,n

LeilJohansson
Skånegatan

1

4,

2950O Bromölla

0456 - 273 69

=^-=å,

BRODERAT

<dl,mr
,€terWinberg

lacxuÄnxr

30:-

Vårvägen 15, 38503 Söderåkra
0486,

-21243

Mäb,en
Jan-OlolBiörk
lrtgårdsvägen 3, 1 91 44 Sollentuna

08-929732

shn
BorisHenrikssen

^,8ÄA

Dalavågen 19,821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

aLN?-r
KLUBBDEKAL

S:tAnna

2O:.

OweSvensson
Tunngatan 27,582 66 Linköping

Sån9bok.............................1 00:-

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

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

YIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 - 2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i Priset'

och tJäffår.

Gärdesvägen 5,53 t 57Lidköping
o510 - 143 10

publiceras

(

Vänern

KlellNyl6n

(

Nu iir det cirka fem månader kvar till sjösä[ning, men kappseglingskommitten jobbar på
och vi har börjat planera årets kappseglingar

\4 kan inte prcsentera någon kappseglingskalender llnnu, men den första tåivlingen blir
LidingöRunt somi fu troligtvis kommer att bli
tidigare lin yanligt, d.v.s. lördagen den 7 maj.
Den fullst?indiga Viggen-serien kommer atr

r'13-151331

Handbok K-Vi99en..............50r
Handbok A-Vi99en..............50:Tekniska Tips Kompl. .......150:Tekniska Tlps, enstaka.........5r
Viggenritnlngar...............st 25:n:Klassregler

VIGGENSERIEN

i

kommande nummer av

rr'iggenBladet.

Viist,rlis,ten

Gustal Ololsson
Hagåkersvägen 28D,431 41 Mölndal
0s1 .27 57 24

öresund
ErikPalsund
Ätggatan24 8,216 13 Malmö
040 - 16 09 73

Om ni har några synpunkter på kappseglingar eller träffr är ni välkomna att ringa
någon i kappseglingskommittön.
Vi planerff också att ha en träff i vår som
skahandla om klassregler och grundläggalde
kappseglingstips. Mer information om tIäffen
kommer också i \tggenBladet.

K app s e I lin g sko mmit t ön.
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MARATON
TABELLEN

NR
53
245
865
m7
543

NAMN
Lindgren

Cadsson
Göransson
Lysell

Walter

ÅR sr

17 49
936
423
72
6 18
5 18
c

det 606 Engdaht
Biörk lade nel 1124 sddefiäll

den nya Maratontabellen. Efter

iobb somJan-Olof

förra julhelgen med att studera 1109
gamla viggenblad for au uppda-

ffi

Akselsson

ilr:|ilå

vi haft en gan ska 223 AmbeE
lätt uppgift att få den i ordniag.
Svensson
För er som inte har kvar förra 1'128 Hansson
Poht6n
årets Viggenblad, diir förklaringar
rill tabellen fånns, ska vi förklara
33"H33*"
tabellens utseende.
1178 Ec*ardt
787 Ged(en
står för segelnummer
Nafirn är namner oå skeooaren 158 lGkld
Lindstöm
srår lttr anial år
662
Lidman
skepparen sl.aflal r
245 Bjö*man
tera tabellen,

h år

7a
1e

Uff

Nr

Ä,r

som

N

kappseglingr
948 patm6r
971 Hjalmar
St står för antal strtel
Nilsson
Dlimå fölier anral försra-- andra- ffi
1371 Li[a
,1
,.",
ocn reojeplacenngar.
s72 Sk€tund
Totatt stär för den totala poäng- ;z
Svensson
summan
Poängen fördelas på detta sätt:
Vå.rje start ger 10 poäng
1:a plats ger 7 poäng
2:a plats ger 5 poäng
3:e plats ger 3

poäng

1235

23
73
4
87

1168

Abrahamsson
l\4eldn

Johansen
Straåt
Björk

Staflar man i samtliga tappseglingar i viggenserien har mån
hux-flux fålt 60 poäng även om 1ma Ektud
man kommer sist i alla tävlingår. t2o4 Larsson
Vi ikommitten villgtunaattdet 1360 Berg
blir fler namn i Maratontabellen. 850 LandgEn

97

S ni,ffi"

Kappseglingskommittön

m7 HXll"

F.F-F. '#

10 17
6 13
5 14
3 11
713
413
5 11
512
2a
29
39
39
48
26
37
28
77
24
14
44

Nynqn

Porvai
Lundegåd

tc

1

2

3

10

10
12

11

7
2
4
3

'1

4
2
4
5

1

301

4
5

n1

N

2
2
3

4

3

0

1

253

7,;(
178

1

165

1
1

2

1

150

1

145

0

2

't40

'1

1

123

2

2
2

113

3

106

2
2

1€

1

1

2
2
1

0
2
0
1

0
0

157

't

a

0

80

2

0
0

1

0
0
0
0
0

0
0

SKARGARD

Välkommen!

'1

1

tsrocrcnotnts

90
89
c2

0
0
0

0
ö
0
0

-

(

SEGLARHAMNAR
OCH LEDEB I

I år avser vi i {örsta hand att behandla den södra delen
Ta med sjökortet och dina egna kunskaper om smultronställen,
så ägnar vi den här kvällen åt att tipsa varandra om bra hamnar och leder.
Vi kommer även att visa hamnar som inte linns i de vanligaste böckerna.
Vi tror att träffen är något du kan ha nytta av inför kommande seglingar.

0
0
0
0

2

lemat är

1G

2

0
0
0
0

Porten är låst, så var där i tid.
-Blir du försenad, ring 0708-488 362.
(

1Q.

0
0

2
5

Ärets törsta Stockholmsträff går av stapeln

TISDAG 8 FEBRUARI KL.l9.OO
Katarinavägen 15
KF-HUSET vid Slussen

427

4
4

0
0

$ru;p"

4
4
5

6

1

22

2
6

46t)

7

10

6
7

TOTAL

Styrelsen
68

57

1

0

1

ilt

0
0
0
0
0
0
0

0
2

26

0
0

0

0
0
0
0

0
0
,1

0
0
0
0
0
0
0

Nästa träff är planerad till

Q

0
0
2
0

40
36

sl

(

u

SAMMA LOKAL SOM
FEBRUARITRAFFEN

20

n
ls(

17'
15
15
13
13
10

0

'10

0
0
0

10
10
10

TISDAGEN 1 MARS
KL.19.00

(

och temat är då
''FRÅGAN ÄR FRI''
OM VIGGEN OCH OM
VIGGENKLUBBEN

Välkommen!

Servilitellinglefr amåtsåkommer ftiljaflde
att hända under våren:

5-13 mars

12 april

BåfrnAsson i Älvsjö
Kapp seglings-

och Klassregeltriifr

3 maj

Riggningstriiff

\4dare information följer i ViggenBladet,
beträffande tider och platser.

HAR AR ANDRA RAPPORTEN
FRAN REGION STOCKHOLMS
VIGGENESKADERN
TILL S:T ANNA

IilESIilK \IDIilEililR
rlej& H å kryss ar försl a5 och h å llcr i börj an j zimn
fart med oss. Galatea startal senare idag och
seglar på egen hand.

Åppelkokvisarsig

vara en väl skyddad

vik

'mgiven av sl äta berghällar med tillräckligt med
r ämpl iga träd att förtöj a vid. Vac kert väder och
släta berghällar ger oss anledning att pbcka
framgrillen för att lörgylla kvällers middag.
Kvällens 'hyss' leds av Stefan, Anna och
Mada i Vigg 1099. \4 får visa våra fifdigheter

kastade vi Ioss och

kasrade i. men våd gör det nlir den nya

Zir

av en

!

Per-Ohf och Agnzta

i

Vigg 349

Lördag den 10/7
Appelkrok- Fyrudden Fångö

Efter sedvarligt skepparmöte med väderprognos k]. 8.00 och d?irefler frukost liimnaJ vi
Lånjö kl. 10.00. Dagens mål liggerca 12 sjömil
söder omLånjö, en vikpå ön Häskö somheter
8

lig vind. Under den första delen av dagens
öljer vi den garr a s.k. konleden som
stfäcker sig från Arkö titt Ådt<obbs ryr. vi v:i]jer

Galatea läg innerst vid Appelkok, men
gickut som förstabät. Vi hade revat storen öre

avflirden. Fick

fin läns ut ur den

smala

att gå för

motor isttillet för att krys sa i den småla
farleden som if kantad av grynnor. Det it en
vacker passage med många stora och smä

Äppelkroksviken. Halvvind till farleden vid
väggön, sedan vidtog en hård bondkyss i
farleden förbi Kråkmarö. Hanna skötte
skotningen av kryssiocken perfekt medal
Mormor hänvisades aft lekå med småbarnen

h?illar både över och under vattlet. Edk i

under däck.

etapp

lunchatpå iitska ftarska och röktmakill
segladenutillbåkai slör nor
omKättilö. N?ir vi kommit non omFångö och
lindrat kurs blev vi nedladngda i den hfuda
vinden så attvi tog in vatten i sittbrunnen. Det
försvann lfugsamt genom självllirsen. \4 tog
red storen och forBatte fijl enba.rt kryssfock
fram till den hna nanrhamnen på Fångös
och

bänre ryp

fickvien

lyckades fäplats. Fyrudden it en fin hamn för
bunking m.m. men blev ganskaskvalpig i den
hårda S0 vinden.
Den central a s arnJ ingspun l(en för eskadern
blev glassbaren. Eflerattha handlat, telefonerat

Hej&Hå.

Efter en tids dmggande får han napp, och upp
koffner en plätt. Det lf yi sserliger irte den h an

Fredag den 917
Lånjö - Äppetkrok

vi passeratKvamholmens fyr

i spikislagning och kottkasmirg. vinnarc blir
Gunnar i Galatea berättar om dagens händelse! Vid lu nchuppeh ållet an kår h an medden
medpålstek fastgjorda lunchplätten, men varken pålstekeller plätt sdr att hnnaefter lunchen.

ÄppelkJok. Väderprognosen sägermåttlig syd-

Nit

sräckbog med nästan halwind ftam till hamnen vid Flmdden. M loggade tidvis 7 knop och
gick förbi de Mggar som gick för motor.
Ganska fullt medbåtar i harmer, men alla

nordostsida.
Berget dlir

vi tönöjde var så brart att vi

måste använda klätterlina för att kunna ta oss
upp och ned. Detta bekom inte Ellen ett dugg

och hon klättrade upp och ned som en apa.
På kviillen skulle Halna och Kaisa på
Hej& Hå svara för'hyssen'. Det blev springleken 'Familjen Fliinga Kdng' som dock fick
avbrytas nlf dsken för benbrottblev för storpå
det i det tilltagarde regret allthalare berget. Då
hade emellertid även flodh:istarna fått nog.
Kviillsf,kat fick intågas i båtå.rna och skeppffmötet uppsköts till nästa morgor.
Galat e a me d be s ijtt ning
Morfar Gunn{tr, mormor Mait,
barnbarnen Hqnrn l0 år Ellen 5 år
Tim 2 år samt skeppshuden Emily.
9

Söndag den 1117
Fångö - Harstena

Tisdag den 13/7
Harstena - Risö

Sovmorgon I Den fönta på en hel vecka.
Efter en sen frukost tog vi en promenad med
hunden till Ffugö nedlagda koppargruvor.

Klockar två kallades till skepparmöte. En

)

stor presenning var uppspänd eftersom det
regnade och under derra överraskade Helga
med f}ra delikataj0rdgubbstårtorl Medan alla
1ät

J

sig väl smaka av lårtorna föreslog eskader'

ledaren att vi redan på eftermiddagen skulle
lorflyttaoss ti11 Harsten a. Dagen varcgentligen

tinLl s om iiggedåg, men väderrapporten spådde
:indrad vindriktning och ökad stlrka.
In gen pro testgrade och klockan fyra vardet
dags fU avfzird. Det blev en haidig,lagomlayss

till

HaJstena diil vi anlände

till

ftam till Finnl Zirden där vek av mol Olsöåma
för en fin halvvind genom en vacker skitgård
med massor av småöar.

den nordösfa

viken vid sjutiden. Efter visst besv?ir och byte
av tilläggsplats kom vi iintligen till ro. För vår del
avslutades kvällen ho\ Veikko och Marian nc i
Relax med en viilkryddad middag som smakade underbart, sitskilt som klockån redan

Eirer 6 (imrnarr behaglig segling rar ri
ftamme vid dagens slutmå], Risö/Vedholmsskårcn, en mycket fin naturhamn. H?irvidtogde
sunds slummer, grillning, fika, bad och så kvällens lekar
ochhyss somanangerades av Idas besättning.
Ffu att gfta en fläta av trc linorgenom attkliva
över och undff kävs mycket koncentråtion
och smidighet, och det ger också upphov till
mfuga skatt. Nu efter nio dygn ute på sjön sä
h ar vi kommi t in i rutinema, sä vid halv elvatiden
( 2par man av i sin koj.
sedvanligakvlillsaktiviteterna;

blivit 1ångtefter middagstid.
443 Ckva med Calle och Eva

Måndag 1A7
Harstena, NO viken

Efter en blåsig natt avtog vinden och vi
vaknade till en solig och lugn morgon. Vi
passade på åll promenerå lill bageriet i
Harstenaby för inköp av ldrskt morgonbröd.
Vid niotiden puttJade vi ut uI viken för motor
{ h satte segel ute på den nästan vindstilla
lurmulel iirder.
Det hiil var nog den örsta riktigt varma
dagen och med den 1ågåfarten påbåtarnablev
det tillluille att bada mift ute på llirden. Så
( låningonr ökade vinden sakta och håtaJna
' udrjade röra rig. Vid Kulls k:ir\djupel vågade vi
oss på att sätta spinraker. Den fick sitta uppe

Lunch klockan l5 meij rökta ltundroroch(
fltskbröd. Gott! 15.30 dagens aktivitet som

Mulet och regnskurar. Vinden os ig, ftisk
Liggedag. Skönt elter alla dagar med härd

vind och mycket kyss. Md skcppamötet
klockan tio beslutar vi att promenera ned till
byn, en promenad på ca två kilometer på bra
stig.

Mycket fin by med röda små stugor som
innehöll fiskökerier, bageri och till och med
galled för de konstintresserade. Natu igtvis
glass
10

till

både barn och r.uxna.

Senare under eftermiddagen och kvällen
hadc vi dral<flygning. Ma Annt och Apld(
hade kvår 5rna eskaderdrakåJ från ljolåret. Dd
väcktestor munterhet, sitskiltefter en lågfl ygning runt eskadededa.rens Vindex.
18.50 skepparmöte inför morgondagen.
Väderrappofien lovaJ NO-O vindar och gIåväder. \4 beslutar att startaen timmatidigare för
att kunna utnyttia den ostliga vinden. Sedan

1061 lrine

gnlladevi.
God Natt

från MariAnna

l
I

Viggen visar viigen
'Vi Iåg hiir utanför nair den ern efter den andra
Viggen seglade in mzlla l)assruggarna ochför
svann. Ingen kom tillbaka, såtiföljde cfier. Höt
fann vi en rtn förtöjninqsplats och en sb'ddad
tattenJta ddr barnen kunkal segla sin oplimisl
Joll? und"r stik rc forhålland?n o' h mcJ l,tqom
Otr Ra s s a Vikat, dör V i g ge n - e skade m nnlade s.
Citatet är h.jmtal ur Skär!åtdsstiftelsens lidnir'|

"Stångmärket"

Väder:

växlarde
svag, i nosen
Humöfl gott
Dagen delades naturligt in i två etapper,
eftenom det var bunkJingsdags i Arkösund,
nonköpingsbomäs gamla seglarhamn i södra

\tnd:

Bråviken.
Till Arkösund gickvi för motor men dZtefter hade vi en fi n hal\ vind som förde oss över
lugnavatten till dagens måI, Kallskiir.
M hade nu del-lnitivt vänt norut och liimnade den vac kra ös tgötaskiirgården för att efter
Braviken segla inomskit\ i Sörmland.
Det iir nlis tan ofattbart att 3/4 av vår eskader-

tid ilr slut. \4ssthar vi haft regn och kyla, men
det mlirks varken på humö'ret eller vårarodnande

näsor.

Mggarna seglar oförtr-utet mot må1. Seglen

upp, kursen sätts och platserna intas

i

sitt-

brunnen för att njuta ytterligare rå$a distansminuer av livet så nlila naturell. En svensk
sommffdåg inneh åller så mycket växlarde viider
och i en segelbåt upplever man varje minut av
det.
Efter ankomsten lill Kallskiir blevdetgrillning på soldränkta klippor. Kvällens hyss leddes av två'badnymfer', våra två Annor. Platsen valdes i skogen, rifa en rcdan totalt nedvissnad midsommarstång. Vad sommaren lirdå

God Nart!

ordnades av Kajsaoch Sofia, kortspelet Kotte.

tillhtud.

en

Onsdag den ltlf7
Risö - Arkösund - Kallskär

går fofi!
De vilda lekarna ackompanjerades avhundarnas skall, och man kunde tro att det våJ
engelskrävjakt i skogen, ndr ålla försökte rycka
svansana av varandra. Svansama var gjorda
avpappas bästa segelgarn, men vad gör det nlir
skatten ekar mellan öaJna?
Gula Faran med ALf,
l'otta, Anna och Tobias

g
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Torsdag den 15/7
Kallhamn - Kittelö Äspskärsfladen

Fredag 15/7
Aspskärsfladen - Brunskär

Sol rill halvklffr, vinden SV 0 - 2 m/s,
Vaknade av det obligatoriska morgonfrukostdags
hade
dock
vädret
regnet. Vid
Seglad distans ca.6,9 M.
Äspskärsfladen. Jag och Gunnar tar ett
liksom eskadern piggnar lill. Vinden if \vag
i det yacka vädret. femper(
nordlig.
morgordopp
och
Kryss upp över Bråviken, denna gång
turen omkring 16 "C i vattnet. Friskt.
tre grupper. vår grupp återsåg Benskifen 8.00 skeppaJmöte. Vi beslutar att segla
utar störeentusiasm. Återseendetblev lihgre till Brunskären via det ganska grunda sundet
än beräknat, för någon av de andra grup- mellan Ringsön och Hartsön.vi startar 10.30
pema hade tagit vinden medsig. Det fickbli efter en liten rundtur i det fina naturreservat(
motorgång till Kittelö.
Aspö som man forcerar via hängbroar.
Hamnen vid Kittelö varganska skvalpig,
Seglingen börjar meden behaglig läns i 2
varförGunnar stöttad av Mait, Emily, Veikko - 3 knop i sol och nästan stiltje. Den ovana
och mig själv utforskade en niirbelägen vik vlirmea och lugnet gör oss litet slöa. Resulsom möjligt alternativ. För litet plats för en tatet blir att Relnx fär bogsera av en av
eskader. Vi beslutade difför att gå vidare, deltagarna från bränningarra vid Djurskirsfortfarande för motor, till Äspskiirsfladen. hä11alna.
Där välkomnades vi av srålande sol samt
Genom Bergöfjärden får vi en underbar
Ludvig och Jeannine som just anlänt i sin kryss i svag vind och nästan bleke sotn gör
att vi glider liudlöst fram mellan kobbar och
Jättevigg på väg söderut.
Fin kväll med hyss i Gunnars och Maits sklf. H?ir och var ser vi botten. Spännande.
regi . S iill al har begagn ade kapsyler och gaml a Framme omking klockan 15.
Vi tar natthamn vid NV uddenpåMellanljusstumpar haft sådan betydelse somi deras
Brunskär, ett mycket fint område. Vid
hinkstafett.
Jan-Olof och Helga i 837 Magda skepparmörel klockan l9 går vi igenom
morgondagens etapp. väderrapporten si
ger S V 4 - 7 m/5. Det bör kunna bli en fin sl$.
mot Öja och Krogen.
Lekarna ordnas av Gula Faran. Efter det
belönas vi ånyo av Helga, denna gång med
hembakta frukllånor. Colt ! Tjejligan sjungf
sånger och komponerar egna och delar f,.
bärgarlön till Reld.r, bravol
Innan kojningen går skivande skeppare
över till ostsidan av den lillaön och spanarut
överhavet i skymningen mot morgondagens
måI. Jag ser Landsorts fyr blinka stå.rkt och
tryggt i natten. Fantastiskt vackert!

i

1099 MariAnna

Lördag 17f7
Brunskären- Krogen

Avslutningsfesten går av stapeln i t'Iaditionell Viggenklubbstil och lätt undrande

Eskadems sista dag. Äntligen perfekt
väder! Vinden V - SV, 4 - 6 mls, 20 - 25 "C.
Halwind till slör i solgassetraka vägen mot
Tiljanders Knalt, d?iri från leden upp till Krogen. Framme kl 13 !Medelfart över 4 knop.
BåInelr störrar sis i det l8-pradipa vatlnet

blickar blandade med viss avund kan miirkas
från andra båtar. Tjejligån öveffaskarmed en
ny- och välskriven eskadervisamed 9verser
som sjungs om och om igen. Eskaderledaren, som skiver dessa rader, avtackas
traditiorsealigt och llr tacksam för attvattnet
hunnit bli 18 grader! D?irefter samvaro på
berget, för somliga efter ombyte, till in på

(

:iian Erik.

ue tga

åed neralh rit ,lnt ar-

udden för att bunkå inför kvällens avslutande fest. Evas föräldrar ställde upp med
bilransport till närmaste afftil. Stoft tack!!
Eltermiddapen tillbrinaas med förbere(,ser for festen', Uad och ai n juta av viirmcn
som nu tycks kommit för att stanna. Vinden
irriterar något nu när vi uirpå land och det åir
knepigt att få 1ä för grillarna.

-

Es kad e rtotog raf h a r

varit

Veikko Kekki iRelax

småtimmarna.

Årets eskader it slut och på morgonen
skiljs vi alla åt för att fara var och en till sitt,
men det kommer nya fu och flera eskadrar!

Ettvarmt tack till alladeltagarna somgjorde
det här
glädje.

till

ännu en eskader att minnas med

Jan-Olof och Helga i 837 Magda

F-F-F'"

Västkusten

HALL DIG VARM
Änrr orvt

Tjörn Runt
för tredje gången

VIGGENKLUBBENS
EGEN

FLEECE-.

JACKA

/r

Förra året seglade vi Tjörn Runt för tredje
gången. Första årer. 1990. hade vi i sista
^iatlgrupp lördei av vindarna och vi place-de oss omkJing 350:e plals. fåkliskl högsl
i gruppen. 1992 var det lugna vindar, placeringen 500, vilket var mitt i gruppen.
Så var det alltså dags för 1993 års tävling,
vAdergubbarna hade förutspått att det skulle
blåsa 9-11 m/s västlig vind. Det gjorde det,
medmarginal.
Stafien gick fint, vi tog stora hålet ut på
Hakefjorden. Precis efter att vi snålt lagt oss
påkurs smälldeenMaxi 68 påettgrund som
vi gick innanför. Nere vid Vallhamn kollade
vi upp gruppen och fann att vi låg bland de
frlimsta.
Nit vi såg att vi irte skulle klara några
småöår strax efter Vallh arnn valdejag atttaetl
kort slag för ått gå emellan, för att klara en

(

KRONOR
Jackan är fodrad och finns i storlekama
Small, Medium, Large och Extra Large och färgen är gäVvinrött.
Beställ av Sören, tel 08-510 505 55. Frakt tillkommer.
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ig('n och när vj slog
irllbaka till kursen small det bakom o\s, det
var en trämast som gick. Eftersom de i den
båten inte hade någon motor och verkaderätt
nervösa i sjögången, släppte vi seglen och
klarr för arr hjälpa lill. De låg illa till
'rde
inellan grund och öår. Elter en stund kom der
emellertid en motorbåt som lovade atthjälpa
till, även om båtägaren var lite orolig för att
hans motor på 60 hkl skulle vara l'ör liten. vi
fiiUde upp vår 6-hästare och fortsatte, l5-20
minuter försenade.
Utanffi Dyrön seglade vi upp flera Viggår, som vanligt med den vinden var det segt
runt ir till Klädesholmen. Diir såg vi att vi låg

(

i

nna mir t i slog vi

så att vi kunde gårättut, ovanffu leden, smalt
var det, men ändå.
Enligt uppgifter var det nu l5 m/s i byarna

och 4-5 m dyning. Jag vill lova att det gick
undan upp till Kyrkesund, på halvvinden. I
Kyrkesund rullade vi ut revet i storen och

inne i gattet till Stigfjorden åkte bommen
ftam och genuan spirades lrt. Jag hade inte
länsat med den fårten förut, men tyv?tur gick
fästet sönder och en Maxi med spinnaker
kunde gå förbi oss på den sista biten.
Vi slutade omking 700:e plats, i nedre
halvan avgruppen. Blåser det lika mycket ett
annat fu stfftar vi nog inte med stora genuan.

Vi hoppas att inte forsätta att tappa placeringar för varje fu, då kommer

viju

att snart

bli sist.
Som vanligt var det slör och halvvindupp

till

Stenungssund men kryss hem. Det ?ir
väldigt trevligt att varaute, eftersom det
autid är fullt av båt och ofta möjlighet att
jämföra. Faktum tu att man med Viggen, om
manjobbar litemed skotefl, oftakan fä stöne
båtars ägare att börja ligga i för att komma
förbi eller hålla undan.
Fridal besä ning beslod. förutom mig
sj 2ilv, av min dotter och en kompis,jag vill att
man :lr fler än två i båten.
Till slut: Första fuet vff vi egen Viggenklass och jag hoppas att fler ställer upp i
fortsättnilgen så att vi kan bli det igenl
Glada Hälsningar i väntan på nästa somändå

mar.

Eie i 930 Frida

Hur VRAKET
blev båt igen
I fiirm numret av ViggenBlanlet börNu var alla skador lagade i stora drag.
jade Morgan Petercsons redovisning av Men det mest arbetsamma återstod, nämli
-eparotionsorbetzt på Albin-Wggen I I 94,

.!tt nog så omfattande projekt ef'enom
båten iJråga legat på hawts botten och
hade stom shador, H(tr fiiljer andra clelen
av Morgans berättelse om sin numera
betldligt fti charc båt,

r-

gen putsning och slutfinish.
Jag började med det storahålet. Då skrovet dtu iir dubbelvälvt, och en perstorpskiva
bara kan böjas i en ledd, så framstod lagningen som ytterst platt. För att bygga upp
dubbelvAlvningen togjag först bitar av glas-

fibel som var nästan lika stora som lagningen, sedan lite minfie ovanpå o s vtillsjag
dktigt välvd yta, om
än grov och ojämn. För att råda bot på
ojämnheterna slipade jag ytan, ffist med
bandslip tillsjag var relativt nöjd, sedan för
hand. Difvid togjagen ca 1 me€rlångböjlig
list och fiiste sandpappu på den. Sedan

Nu var alla de störe hålen lagade, så flu
börjåde fingranskningen av skovet för att
upptäcka alla småskador. Ett antal sådåna
påträffades också, men dessviirre även två
lite allvarligare problem: Båten höll på att
spricka i Iängsled. och det rör som fungerar
somhjtutstockstlummavar på väg att lossra.
Skoysprickan började ca 1,5 meter framför
kölinfiistningen och gick ända bak till denlmma. Sprickan fanns längst ner i V-bottnen i skovet, ochjag antar diirför attskovet
vid tillverkningen plastades upp i två halyor
som sedån såmmanfogades. Rent tekniskt
sett var denna spricka dockingetproblem att
ga, då det bara var att fasa kanterna på
lnsidan och lägga i nytt laminat. Svårare var

hade fått en någotsån?tu

då problemet med hjärtstockstrumman.

slipningen gjordes med 240-papper. Samma
metod ånvändes på akterspegeln nederkant
och hörnet på babordssidan.
Nu varden rätta formen skapad, nu skulle
"bara"topcoaten på. Jag valdeen somkunde
läggas på med pensel, och började med ett
ganska tjockt skikt. Detta slipades sedan
med 24o-papper ti ll alla penseldrag försvun-

Dennabestod kort och gott av etttör som var
fastplastat. Enkel och bra lösning, om det
inte går sönder. Attplasta fast ett runt rörpå
en flat yta yis ade sig vara alltanflat ?in lätt. För

att undedåtta arbelet med att få röret i rätt
vinkel, så stackjag upp en träpinnepå samma
sätt som hjiftstocken skulle ha suttit.

slipadejag med långa tag för att undvika att
slipa för mycket på vissa ställen så att gropbildning uppstod. Nit förstaomgången slipning var klar behövdes ytte igare pål äggning
av laminat diir j ag trots allt slipat för mycket.

Totall upprepades denna procedur fyra
gånger. Grovlek på de sandpapper jag använde vartill attbörjamed40, och gicksedan
nedåt i grovlek vartefterlesultatetblev bätre
och mindre awerkning erfordrades. Sista

l7

nit. Det visade sig dock vara svfut attundvika
att slipa igenom topcoaten, så det hela upprepades ett otal gånger. Slutligen lyckades
jag få en jämn yta utan att ha gårt igenom
någonstans. (Topcoatlagret ska vara mellan

0,6 och ca

I

mm).

Nu skulle den slutliga finishen uppnås

klotsarna bort, och resten av bultarna sattes
på plats. Det hela tog fem timmar. Vraket
började bli båt igen.
Inredningen var vid det hif laget lackad
och klar lör montering. Monteringsarbetet
gick fort näI väl alla skott kommit på plats.
Detta
dock inte så lätt, eftersom båten

v

genom många timmars vattenslipning. Jag inteikligthöllrätt formutar skotten. hoblebörjade med 4oo-papper, och slutade med nrel löstes dock genom att man lryckre lirf
1400. De ytor som skulle komma att ligga grann från utsidan. Då gick der att få(
under vattenlinjen vattenslipades dock ej, skuvarna som fäster skotten. Ett annatproeftersom de ändå skulle grundas med epoxi, blem var att d:f det stora hålet varit fanns
varvid ytan ska vara slipadmed 180-papper. inget att fästa inredningen vid. D:ir fickjag
Under vattenslipningenhade jag oturligt nog således plasra upp nya sringers igen. Äve,n
(
slipat igenompå vissa ställen. Där fickjag då ny klädsel på sjdorna saues
lägga på yttedigare lite topcoat och sedan
Nu återstod bara fem saker innan båten
kunde sjösättas. Dels behövde ett nytt roder
slipa på nytt.
D?irmed var skovet klart utvändigt. In- byggas, dels skulle samtliga skrovgenomvändigt såg båten dock inte så bra ut. Tomt föringåJ bytas. Lagningama skulle grurdas
som ett badkar, och med ett antal lappade med bottenfitg och båten bottenmålas, och
fläckar. För att få ett enhetligt utseende må- så skulle friborden rubbas och vaxas. Sist
ladejag alla fack och stuvfack med topcoat. men illte minst skulle den bläsffade och
Så var det dags att börja göra förstitk- grundmåladekölen monteras. Monteringen
ningar nere i kölsvinet. Totalt ladejag på ca gick till på samma sätr som demonreringen.
20 rnrn laminar dlir, dock fick jag passa mig fast omvänt. Som tätning användes Aven hiir
Sikaflex. Niir kölbultarna var dragna hällde
så attjag inte lade igen hålen för kölbultarna.
Jag skyddade dem dåfför med pinnar rned jag över Plastuit (blandning av polyester
exakt samma dimension som kölbultama. och microballonger) och ladepåettpar lager
Pinnarna fettades in så attplasten inte skulle glasfiber.
f?ista på dem.
Problemet medrodretvar ganska lätt. På
Äntligen var skovethelt igen, och det val hj li.rrstoc ke n sitter I vå par rvzi-rgående stänq
dags att börja montera ihop båten. Dessför- lasrsvelsade. Dessa lt i sin tur hopsvetsad,"
innan fick jag laga de skador som fanns på i ytterkanten. Denna svets skar jag upp på
däckets aktle babordshörn. Vidå,re hade jag båda parefl, och stack in en glasfiberskiva
målat rufftaket med en vit antikondensa- somjag sågat til1 till den form rodret skulle
ha. Sedan var der bara att plasta mot den{
tionstärg.
Hopsättningen av skrov och däck gior- shva rills jag uppnått rätl tjocklek och forll,.
des ute i det fria. Däcket lades ovanpå sko- Slutligen penslade jag på topcoat, bottenvet med ca 2 cm tjocka klotsar emellan så att målade och monterade det.
Rubbningen av skovet gjorde jag med
tätningsmassa - vit Sikaflex - skulle kunna
sprutas in. Nzf Sikaflexen väl var på plats maskin. Dels för att få fram den gan[a
började två man trycka ned däcksbultarna gelcoatftfgen. dels för all polera upp lagninggenom däck och sl(Iov. Inne i båten satt jag arna. slutresultatetblev så bra, attendastden
och monterade och drog åtmuttrarna. Nitde som vet var lagningarna finns kan upptäcka
första bultarnavar på plats togs mellanläggs- dem.

upp.
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Annandagpingst 1993 sjösattes "wal(ef '

igef. Dåhadehon stått fyra

år på

land, utsråtr

hundratals timmåJ med mig och blivit totalt
nedmonterad. Men så flöt hon igen. Långt
ifrån klar, men hon flöt. Någon motor hade
jag inte i början, så direkt efter sjösättningen
blevdettill attdrahenne till mastkanen och
masta på "motorn". Sent på kvällen

För att övertyga dem som är skeptiskatill
hålllasttreten på lagningen kan jag säga att jag
under sommaren 1993 hann segla 545 NM,
varav slöne delen utomskiirs i mycket va.rierande väder.Inte en enda gång har båten eller
lagningama svikitmig.

Under sommaren blev båten döpt till
fickjag Freja af Askerör.

'nin fiirstå segeltur. Vädret var uruselt, men
rag njöt av att få skörda frukten av alla mina
vedermödor.
Återstod nu bara att byggaupp ett elsystem
och montera lister, lanternor och annat pys'el, men det var inget större problem.

NYAMEDLEMMAR:
Bjarne Kevin,
Upplands Väsby

437

Pernilla Harrysson, Borås

Hiärtligt välko mna till
Wggenklubben!

Hör gitna av er, om ni har några frågor,
rill

Morgan Petersson

'tfn 0304-66 72 60
Vi ses på de sju haven I

ViggenBladet gratulelar
Morgan till den
lramgångsrika
renoveringen och ser
fram emot Epporter om *
Freja af Asketön's
framfart på de siu haven

i5\
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Vid def initiv eftersåndning återånds
försändslsen med nyaadressen på

baksidan (ej adressidan)

Spinnaker till K-Viggen, gul och blå,
bra skick. 1.500 kr.
Bomtält till K-Viggen, i bra skick.
1 .500 kr,
Karl-Erik Fliberg, te! 08-520 30o 47

i

Stöttor till Albin-Viggen, typ "Tyresöstöttan"
Michael Wigen, tel 08-19 61 11,
kvällstid
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