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Ledamöter:

Janne Bäckman
Tomas Skoglund, Carl-lvlagnus Lindsköm, Ame Svensson
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lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Tåby
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Skrov, Förtöjning & Pallning
Segel & Rigg
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EleKronik

lngemar Lindgren
Göran Lilja
Harald Akselsson
lvlagnus Gustafsson
Anders Hermansson

Flitningar & Tekniska Tips

Lars Sennedlolm
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Harald Akselsson,

Motor& Elteknik
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08-649 47
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Birgit Äslund, Adress & tel nr, se ovan
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Ehka Hummerhielm, Lars Ulne
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B samt om intresse finns också en
VHF-kurs i vår. Till styrelsen behöver vi
inför kommande år förstärkning med ett
par entusiastiska krafter. Är Du intres/,^.ad. hör av Dig lilJ valbercdningen.
Årets årsmöte kommer årerigen att

\

ske under en ålandskryssning, och vi hop-

Material till tidningen sänds till
Alt Bengtsson på adressen nedan

..
Väsby
Uppsala

REDAKnON: Alf Bengtsson (ansv. utgivare) Hälbygalan 18' 752 28 Upp"ulg
Hasselgatan 115' 194 37 Uppl
Haraid
Hälbygatan 18' 75228
Annika

Akselsson
Forsberg

Nu går Viggenåret mot sitt slut. Båtarna står på land och styrelsen förbereder årsmötet och vintems aktiviteter.
Vi avser nu satsa på att öka slikerhelen till sjöss fttr våra medlemmar inforkommande säsong. Ett första led i defia är
besöket vid sjörziddningscentralcn i Stockholm som aviseras på annån plats i defta
_nrlrnmer. Vi planerar ot kså flcra aniklar

.

018-55 04 98
08-590 8o2 98
018'55 04 eg

pas på stor uppslutning 1'rån er alla. Arsmötet iir ju det forum där ncdlemmarna

har möjlighet dll direktkontakt med sty-

relsen och kommitt6er och kan få egna
förslag behandlade.
Viilkomna och tack för året som gått !

I pressläggningsögonblicket når oss
nyheten om det näst intill ofattbara, r/s
Eslonra s ftrrlisning, som medför sorg och
förstämning i tre nationer.Ingen av oss

kan förbli oberörd av katastrofen, oavsett orn vi drabbats pcrsonligen eller ej
och vi får en srnärtsam påminnelse om
teknikens Och miinni$<ans ofu llkomlighet.
Hjiilpa kan vi inte, rnen vi kan känna och
visa deltagande.

Vi kan också skänka, inte bara en
tanke utan ett ekonorniskt bidrag, till sådana institutioner som verkar för sjösäkerhet och livräddning till sjöss, och låta
detta bli ett sätt att hedra minnet av de
bortgångna.
SSRS, Sjöråddningssiillskapet har
POSTGTRO 90 05 00-0
Nisse Tidners Vänner (se VB 10/
92) är en minnesfond sorn syftar till sjösäkerhelsarbete. Bidrag dit sätts in på

BANKGIRO 5807.3289
Alf i 1277 Jtinta
Jan-Olof
3

PROGRAM
VIGGENDAGEN 26 NOVEMBER

Kallelse till
ao

ARSMOTE

Utresamed m/s Rosella,avgång kl 08.00från
Vikinglinjens terminal i Tegelvikshamnen.
Det gårbuss från Slussen, undre planet där Saltsjöbanan går.
Samling i biljetthallen för utlämnande av bilietter mellan
07.30 och 07.45. Ombordstigning

Viggenkl ubbens ordinarie årsmöte
enligt stadgarna genomförs under Viggendagen

IönoNG

Samling i konferensrum ca 09.00
Ärsmötesförhandlingar
Prisutdelning

DEN 26 NOVEMBER

under Viking Lines endagskryssning till Åtand.

Viggensherry-bl aför att hylla pristagarna
Jan-Olof berättar om sina edarenheter av G PS-navigation
Otvungen samvaro utan speciellt program/dvs de vanliga
Viggenhistorierna

lnga stadgeändringar är föreslagna
På mötet kommer under stadgeenliga frågor att
särskilt behandlas:

Mariehamn
Ankomst Mariehamn kl 1 3.25 svensktid (1 4.25 lokaltid)

Olochsmörgåsförelandstigning

i

Ändrad årsavgift
Hemresa med m/s Amorella, avgång 1 4.35 svensktid
(15.35 lokaltid). Vi niuteravdetallmänna
smörgårdsbordet(ingår i de 200 kr). Du betalar siälv för
drycker. Vi har inte bokat någon konferenslokaltill hemresan
men vi räknar med att få sittatillsammans under middagen.
Ankomst till Stockholm, Tegelvikshamnen kl 20.1 0.

Kostnad per vuxen ca 200 kronor
I

priset ingår resa och smörgåsbord under återfärden,
dryckertillkommer.

Anmälan senast 23 oktober!
till Jan-Olof Björk, tel. 08'92 97 32

Ändring av reglerna för vandringspriset Ratten
(

Klassreglerna.

Motioner skall för att kunna behandlas av
årsmötet lämnas in till styrelsen senast den 19
november.
I enlighet med stadgarna kan även förslag som
våcks vid årsmötet tas upp till behandling.
platseL kostnader och
anmälan behandlas på sidan till vänster

De praktiska lrågorna som tideL

UNNA DIG EN
GUMMIBAT!

VIGGENSEGEL
STORSEGEL med genomgående topplatta,
2 rev, märkning, travare och
tell-tales, dacron 280 g/m'z
OKTOBERPRIS:4700 KR

-,r utställare på båtmässan i Göteborg lör

FOCK 1O m2,25Oglm2,
dacron crosscut

OKTOBERPRIS:3400 KR

HöG FOCK 12 m,

OKTOBERPRIS:3950 KR

GENUA 17,2
tell-tales,

m'?,

några år sedan.

biradial-cut,

fönster

OKTOBERPRIS: 5150 KR

MAXGENUA 19,5 m2, biradial-cut
RULLGENUA 16

m'z,

1
r

PRIS5850 KR

Det erbjudandet kunde jag inte motstå, så när säsongen började det året, in'ck en liten Achilles gummibål i utrust|
..,ngen på min Viggen. Men motom. en liten tvåhästars Mariner, lämnade jag iland
tills vidare.
Det är fortfa.rande "tills vidare".

,

Vår Achilles har fått ett eget namn. hon
kallas Pysen. Dels för att hon inte väger
mer lin 11 kilo, och uppbtåst mäter blyg-

OKTOBEBPRIS: 5850 KR

sammz 2,2x1,2 meter, dels

RULLANLAGGNING Plastimo spec.
komplett med lina o ledblock
OKTOBERPRIS:4900 KR
lättskött, utan bom

etc.

OBS! Du betalar endast 10"/onär Du beställer.
Resterande betalas vid leverans av seglet..
FrågaALLT|D BODlNGSinnan du slårtill.
DET KOSTAR INGENTING ATT FRÅGA...
BODING SEGELAB
Kilowattvägen 5, 136 44 Haninge
Tel. 08-745 12 20, lax 08-7 45 42 32

en sprayhood. Den andra begriinsningen
iir hiinsyn till naturen. Niir man sakta ror
omkdng med en så tyst liten båt, hltnder
det lätt att djur blir överraskade och
skrämda. Det kån göra att de flyrbort från
bon och ungar, och det iirju inte meningen.
Meningen iir, att få ett rika-re båtliv. Vill

Pysen it verkligen anspråkslös. Hoprullad ryms hon (även en gummibåt i't vä1

du också ha det, gör som vi gjort. Skaffa
dig en gummibåt!

fått

ett

pojkklingande nann?) till exempel vid fot..^.rdan på styrbordskojen och de delbara

\

gor gäma stii.nker in över den trubbiga

lultkarnrar.

femoninum även om hon

OKTOBERPRIS:4850 KR

PRIS 1O8O KR
STORSEGELKAPELL rymligt
SPECIAL: Storsegelkapellet för 600 lc om Du beställer
storsegel senast 30 oktober iår.

för att hon

pyser, niir vi tömmer luften ur hennes två

GENNAKER 35 m2, biradialskuren,

Under gång får Pysen oftast hiinga på
släp, men hon gillar inte alltför hög fan.
Om så blir fallet går det dock bra att dra
henne ombord, släppa ut luften och förpassa henne ned i ruffen för senare hoppackning eller ny uppblåsning.
Vill man ro omking och botanisera i
omgivningama med Pysen ?ir det egentligen bara två saker, som satter griinser för
möjlighetema. Den ena iir, att krabba vånosen, men det går: kanske att avhjzilpa med

*

biradialskuren, UV-skydd,

rullkompensator,
uppmärkta inrullningslägen

"Du får den för fiolårspriset utan moms
'h en utombordsmotor på köpel' . lockade

lma Iiksom durken ärockså lätta all suva
undan.

lir Pysen anspråkslös till sin natur Zlr
hon desto geffösare, n:ir det giiller att ge
håtlivet nva dimensioner.
t För det 1örsta lir det inte liingre några
problem, att för natten ankra på svaj, något som i ett slag avsevitt ökat antalet
laimpliga natuharnnar. Det dr enkelt att vid
behov ta sig från båten till nrirmaste strand.
För det andra gerPysen total tillgiinglighettill alla vatten. Allt går att undersöka,
även hur man med den stora Viggen kan
lotsa sig genom okiinda passager. Det ha.r
gett oss flera nya naturhamrar.

Kjell Nylört

ANNONSPRISER

OCHRABATTER:
1/l sida 600:-, l/2 sida 300:1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75:Vid samtidig bokning av fler an
2 annonser, i på vuandra följandenummer, lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 3-4 25olo, trån nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4oo:- PER FÄRG
Rabatt 1ämnas ej på ftirgtillägg.
1

NYA

MEDLEMMAR

KLUBBNÅL

30:-

EN=-,
';a-:-^:'_:--/
-

-ra---
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BBODERAT

Gävle
Vakant

Lars-Gunnar Nilsson,
Ystad

Hanöbukten

366

Michael Magnerius,
Hässelby

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

508

Yngve Söderholm,
Askim

1

,(

37

REGIONALT

JACKMÄRKE

893
905
'1

LeitJohansson

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

Staffan Löfroth, Lidingö

0486 - 212 43

Helene Nordberg,
Lidingö

Jan-Olof Biörk

Mälaren
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

192 Bengt Pettersson, Solna

08-929732

Hjiirtligt viilkomna

Siljan

Vggenklubben!

BorisHenrikssen
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31
Handbok K-Vi9gen..............50:Handbok A-Viggen ..............50:Tekniska Tips Komp|........150:Tekniska Tips, enstaka.........5:-

Sångbok-............................100:-

bbvimpel ........................70:Broderat lackmärke ............30:.
Klubbnål ..........-,,-........-....30:Viggenritningar...............st 25i Klubbdekal SE-cLA-UT......20:Klassregler ....,..,....................8:- Strykmärke .......,,...................8:Klu

Vänern
Kiell Ny16n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Ololsson

Hagåkersvägen 28 D,

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

\TGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 4O 73 05 - 2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
FrakVporto ingår i Priset.

431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

öresund
Erik Palsund
Älggatan 24 8,21613 Malmö
040 - 16 09 73
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Libertus Race, Segelbåtens dag
lördagen den 3/9-94

/66ia;;;--r
crc,(-=N

"r,,roVl

E-

P-LD

J-

SL_

u"*r.-

|.9!crr-<Sj

_I_

SMW_

SF

(.
V t qqet-.r

it den sista av säsongi Viggen-serien. Enligr min
,ppiarming L oer JJtså .n ,u seriens roligaste tävlingar. Starten sker klassvis vid
Libertus Race
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af Chapman mitt inne i Srockholm City,
sedan seglarmal söder om Djurgården till
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Blockhusudden. Ddrefter skall man upp till
n rod lysboj mellan Siljaterminalen och

AGA, efter rundningen skall man runda

l\öX

l-!-l

'tzeal',-

I

t

-

Fjäderholmama och Libertus. Från Fjäderholmarna fortsätter balar till Slussen och
vidare till en boj utanför Slottet och titt sist
målgång vid af Chapman.

-

Jag och Marielle seglade ivåg från
klubbhamnen på fredag kviill för au rriiffa
Janne, i Scaramouche, på Fjäderholmama.
Det var lite kallt och blåsre 7 - 9 r/s från
NO. Vi grillade på ryäderholmarna och
snackade lite segelteknik och spekulerade
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Glada deltagare i Libefius Race.
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i hur vindar och strömniår skulle bete sig
under morgondagen, vi träffade även ett
antal Vegaseglare som skulle vara med och

tävla.Efter en god natts söml så var det
hög tid för att segla in tillVasa hamnen för
att plocka upp vår gast Magnus Smitteberg, som sL:ulle frimma genuan pådagens
race. Vid bryggan passade vi på att lätra
vår båt och plockade ur ufustning som
väger mycket och ia överllödig på kappseglingar inomskärs, t.ex. motor, grill, extra arkare, bergkilar extra tågvirke mm.
All annan urusming stuvas lågt och midskepps för att få bra balars på båten. Vi
brukar även tömma vattenbehållaren i fören för att inte stäven skall sättå sig i vågorna. En huvudprincip niir man lrimmar
en båt för kappsegling iil att man skall ha
så lite vikt som möjtigr i för och atter.

besAftningarna i Spray (4), Etplorer (2) & Scaramouche (3).

Nu var allt klart och vi seglade lbr
till start(xrådet siur.rtidigt som
vi fördelade arbetsuppgiftema ombord.
Magnus hade varit med och gaståt med
oss en gång tidigare så har var galska
insatt i hur allt fungerade. Vi segladc upp
och ner för stafilinjen ett par ganger för
storen ner

att se viu det skulle va"ra fördelaktigast att
smrta. Vinden var ostlig 6 -9 nVs men vred
c:a 20" åt syd vid udden på Kastellholmcn.
Vi planerade att c:a45 sek före startskottet

passera startbojen, som låg nere vid
Skeppsbron, och segla för styrbords hål-

man nlärker att vinden vrider. och samti
digt skau man pli rcra att mrur intc slår så
mar hamnar i lä av någon större båt. Det iir
bl.a. dessa inslag som gör att just Libertus
Race iir så roligt.
Vi kiimpade påbra med våra slag, Magnr:s jobbade på duktigt med genuaskoten
ochjrNterade genuzms skotpunkt hela tiden
1'ör att utnyttja seglet maximalt. Marielle
jobbade på fordacl med att sitta på lovart{
sidan och samtidigt leta efter vindbyar och
vindskift, hennes uppgift var även att vama
att hela tiden segla så högt som möjligt utan

mar. Fördelen med detta var att vi skulle
ha rätt till väg auda tills att starten gick,
och om vi höll oss c:a 1,5 båtllingder 1'ran
startlinjen så skulle vi behöva slå l5 sek
inian start till babords halsar för att få fri
vind.Våra konlrrmenter sknlle då liggai lä
nedariför oss. Vi tyckte att det var vzirt att
pröva, så efter att förberedelscskottel gick

a[ lanpa fan. Cenomdetta lagarbete lycka-(

10 min före start sä seglade vi runt bakom

planerat att starta. Innan startskottet går
så skjuter mar ett vamings skott 5 min

före start, och

na,ir

det skotet skall gå av

brukar jag se till attjag ligger i niirheten
av startfaflyget. Detta fÖf att sätta igarg
min tidtagning exaktnltjag hör tävlingsledarens rop: SKOTI' För all göra en
bra start iir det ett måste att man vet ndr
exakt starten går.
Vår plan genomfrirdes och vi kom iväg
som planerat, dock så kom ett par IF'ir
på vår lova-rtsida som stal en del av vår

!

vind. Nere vid Stadsgården

låg

.les vi hela tidcn vinna några bätliingder på

varje slag, och när vi var framme vid
Blockhusudden så såg vi knappt siffroma i
seglen på ScaramouchE och Spray som nu
låg långt bakom oss. Vi hade nu börjat planerarundningen av Blockhusudden, och det
v:r nu viktigt att vi kundc passera udden
för styrbords halsar utim att behöva slå. Det
iir nl'imligcn så, att om vi skulle seglat lbr

babords halszf med land i lovart om oss,
hade vi ingen rätt att bega,fa plats 1-ör land.
Vinden skiftadc hela tiden och vi hade inte
råd med några chzmser, sä vi tog det säkra
för det osäkra och passerade udden med
fem båtllingders marginal.
Seglingen upp till nurdningen på viirtan var en ren bondkryss oeh vi \träcklE
upp till nrlirket. Rrurdnigen gick bra och pa\
vägen till Libertus vred vindcn cmot och vi
fick styra ner på mitten av Fjäderholmama. Det fanns hiir två möjligheter till vägval. del\ alt slå cftcr rundningcn r)ch seslä

ScaramouchE före oss och Spray hade
fått bra höjd och fiut vilket såg oroväck-

upp nror Li,.lingö. Jels l ii'rr';irra riof,
{äderholnurna och göra sl agen dl,ir. \.t valde

ande ut.

det sista altemativet 1ör att dels slippa att

Vi hade ren kryss hela vägen till
Blockhusudden. Sundet mellan Djurgården och Stadsgården lir allmiint kärt för
mycket turbulenta vindar ( det var bl.a
det som orsakäde att Wasa sjönk ). För
att. ta ledningen gilllcrdet attutnyttja dessa
vindskift genom att konsekvent slå när
12

Stockholm
tisdag 1 november
kl. 19 - ca 21.30

för båtar på kollisionskrrrs. Min uppgift var

sar mot det ärdra startmi,fket vid af Chap-

stafllinjen för att inte avslöja hur vi hade

Besök på
Sj örädd n i n g s.ce ntrale n

scgla över mltket, dvs att scgla lijr läng
distans, och dels för att undvika lä vid lzmd.
Nere vid nndningen hade vinden ökat ytterligurc, Marielle kunde inte arbcta på fördåck med att ltjrbereda spirrlrakersiittning.
Vi väntåde med att klargörå blåsan tills
Fortsd.ttni g pd sid. 15

Adressen ärAugustendalsvägen 7, Nacka Strand
(Gult hus med antenner och "TELlA MOBITEL"-skylt)
Karta itelekatalog 1994, sid 35, block D4.
Med bil åker du Värmdöleden förbi Slussen, avfart mot Nacka
Strand, tillvänster över motorvägen, genom tunneln,
till vänster in på Augustendalsvägen.
kollektivt kommer du dit med buss 44 f rån Slussen till Nacka
Strand, promenad ca 2 minuter. Bussar går 15, 35 och 55 min
efter varje hel timme, åter 20.30, 21.30 och 22.30.
Sjöräddningsledare kommer att presentera
-något om vad sjörädddning är
-inblandade enheter
-sjöräddningscentralens uppgift och atuetssätt
- tips och råd till fritidsbåtar
samt en del om VHF kontra NMT tips och råd från yrkesfolk.

O

o

Av säkerhetsskäl är
FöRAN MÄ LAN oB LIGAToRIS K
Sker senast söndag 30 oktober
till Veikko Kekki på telefon 08-591 297 49 (även telefonsvarare)
Ange namn och antal personer.

Välkommen till ett högintressant besök!
Viggenklubben medför och biuder på kaffekorg
Styrelsen

Tävlingsresu ltat & Serietabell

Kurser

LIBERTUS RACE
Båtnamn
1

2
3

245

Explorer

1135

Scaramouche
Spray

988

Skeppare

17

837
627

282

14

Carl-lvlagnus Lindström
Janne Bäckman

11

8

Anders Hermansson

VIGGENSERIEN STOCKHOLM EFTER

1 285
2 1135
3 988
4 1124
5 577
o zzo
773
8 222
9 319
10 158
11 951
12 53
797
14 707

Poäng

7

TAVLINGAR
Sum. p

Båtnamn

Skeppare

äplorer

Carl-Magnus Lindström

Scaramouche
Spray
Pejl 3

JanneBäckman
Anders Hermansson
Staffan Söderhäll

45

Chivas
Hei & Hå

ArneSvensson

2A

Erik Mel6n
TorbjörnJohansen
Kjell Fälling
Jarl Munkestam
Veikko Kekki

%

Kajsa
Christina
Relax

LarsBergström
Shalom
Lady Millan
Magda

Galatea

91
51
31

n
12
10

ThonnsLundegård
GunnarTidner

5

Folke Lysell
Jan-Olof 81örk

git VHF-certifrkat tiinker vi försöka ordna
en VHF-kurs under vintem/våren.
Kursen kommer att hållas i klubbens
,/ -egi under några kvällar. Efter kursen kan
'1 .eltagama avlägga det erforderliga cerlifikatprovet för Telias examinator.
M har också tankar på förarbevis- och
eller kustskepparutbildning i studiecirkelform under vårterminen. Kostnaden för en

sådan cirkel iir tlinkt att ligga på samma

nivå som hos studieförbunden.
Tanken med denna verksamhet ?ir dels
att. förbåttra medlemmamas kunskaper,
dels att stärka gemenskapen bland viggenseglare. Alla deltagare harju \iiggen som
gemensam nfunnare.

Tycker Du att det hlil verkår intressant, hör av Dig till mig ellernågon annar
i styrelsen och håIl utkik i kommande num-

mer för mer information.

Jan-Olof Björk

14
13

7
7
o
o
6

lngemar Lindgren
Nils-Erik Jonsson

L''

För att bistå medlemmar som har tiinkt,
men inte kommit sig för, tyckt det var för
vån eller verkat för krångligt eller av någon av alla dc andra arledningama inte ta-

NÅGr./^AvKLUBBENS
FRAMGÅNGSRIKA
KAPPSEGLARE, HÅR
FÖREVIGADE EFTER KM
SOM SEGIADES PÅ

ASKRIKEF]ÅRDEN
Från vdnster:
Anders Hermansson i Spray
( 3: a),

Torbjörn Johdnse i Kajsa (1:a)
Carl-Magnus Lindström i
Explorer (2:a)

Fortsdfining

från

si.d. 12

Explorer bara lutade 30'. Nlir allt var klafi
kom spinnakem upp, och nu började en
kamp om herraväldet över båten. Spinnakem har i hårda vindar den egenleten att
vilja kasta Explorer åt iin det enahåilet och
än det andra, men idag fungerade allt bra
och spinnakem höll sig lugn tack vare en
.r.nabb och observant besältning. Efler en
'(-rpp utanför Nacka strand, lonsa e vi till

(

Slussen dår vi satte genual och droppade
nylonet. Den sista biten till mål går i läom
Kastellholmen och Skeppsholmen diir vinden blir svag och snurrar ibland 180'. Vi
ckades hålla fart på båten och gick först
i mål av Viggama. Scaramouche med Jarure,
Tony och Magnus kom tvåa och Spray med
Anders och Johan med gastar kom trea.

Efter prisutdelningen på Skeppsholmen
återviinde vi till bryggan vid Djurgården.
\t lätExplorer vilaupp sig till Kaktuskarman
som skulle starta i morgon, med Marielle
som skipper.

Carl-Magnus

i

Explorer Vigg 285

Omslagsbilden visar
klubbens representanter

i

KAKTUSKANNAN
som refereras i ett
kommande nummer av VB

MESffi(AilDilEilM
Återsamling
för deltagare i
,PLASKESKADERN"
lördag 29 oktober
Marielle kommer att per telefon
meddela exakt tid och Plats till er
som var med i somras.

F. F- F-

det m?tkliga narnnet Torpegråhäst, som du
går innanför. Nu vet du var du äroch kan

Vänern

lätt fortsätta in i viken, som saknar lömska
grund utanför strändema.
Den andra är att gå direkt in från sjön.
Som angöringsmärke har du då ostpricken
Sillgrund. Från denna gårdu nomrt cirka
250 meter eller knappt en och en halv ka-

Smultronstället för
Viggen-vänner på Vänern
Eflersom det saknas prickning in til(
Är man på väg till eller från Vänersborg finner man, atl det med undantag av viken får man leta sig dit med hjälp av sjöDalbergså är ganska ont om hamnar för kortel. Därför kan det vara bra att lörsta
små båtar i södra Dalbosjön. Annu rter gången göra det i bra väder, helst då det är
sällsynta är bra nahlrhamnar. Men några lugnt eller råder frånlandsvind. Duhartvå
(
finrs och en av dern iir Vaholrnsviken, som va-gar att viilj a mellan.
du hittar två och en halv distansminut söder om Dalbergså. Som ett extra plus bjuder Vaholmsviken på en verklig pärla, om
man nu ska tala om pärlor, då det är om
smultron det ska handla.

Den ena, och första gången enklaste,

vid
Dalbergså eller strax söder därorn går in
nära den djupa kusten och följer den mot
söder. Så småningom ser du skäret med
är att gå kustvägen. Det innebär, andu

.,'dj

bellängd. Här svänger du tvärt och st)ir
ästerut (270"). Då ser du rakl förutden
nordligaste avde små, skogklädda holmama. Den styr du mol Snart hardu ett litet
skiir om babordföljt av ett långsmalt. Då
_ du passerat mellan delta och ell annat om
( tyrbordär det dags an svänga 30" rtill

i(

2,10'), så du kan gå mitt i gattet mellan den
holme du styrt mot och den sydost om den.
Så snart du passerat de små öama kan du
andas ut efter en pärs, som här kanske

verkat äventyrligare än

de1

varit i verklig-

heten.

Oktinda Vaholmsviken dr en idyllisk natthamn

Den lilla piren på fastlandssidan i norr
är ingen bra tilläggsplats, så den kan du
liirnna åt sitt ede. Längre in finns en privat
brygga diir du förmodligen får ligga nånån
natt, om du ber sniillt. Annars firurs en berg-

klack ungellir rak öster om bryggan, där
jag en gång lagt till med min Viggcn. En
liten stuga inne i skogen anlyder dock, att
det kan vara privat mark, så det kan vara
r{ å sin plals all höra sig lilr. om någon är

' nelrfi]a

Har du en jolle eller gummibåt iir det
lämpligt att ankra i vassbukten i nordost.

Än hardu inte sett något, som kan göra
det motiverat at1ka.lla Vaholrrsviken 1ör en
piirla. Häför fordras just en jolle eller gummibåt. Tag den och ro ut i skzagåden nord-

ost om viken. Dct är troligt, att detta är
Vänerns minsta skärgård, men enligt min
mening är det nog den, som erbjuder de
allra största skönhetsvärdena: Så till exempcl skiltar naturen på bara några hundra
meter från skogstjäm till kalspolad ytterskärgård. Var någon annanstans kan man
uppleva det?

KjellNyldn

G1öm inte att s?inda in uppgifter om skeppare, seglad diståns ooh besättning
till någon i styrelsen, senast 30 oktober, om du aspirerar på vturdringspriset

Per Krohalls Jledersprk
Det tilldelas den \4ggen-skeppare som med foreträdesvis
famil jebesiittningseglar llings undo' året.

Tlink vad åren gar. 1975 seglade jag sam, men det gick, t.o.m. i Husarörölemed Viggenklubben till Gnisviird på Got- den. Men det blåste ju måttligt förstås.
Årcr darpå ' rvingatle' Grrnnrr mig alt
1and. Det var som alltid åventyraren Gunnar Tidners id6 och klubbens första eska- leda en eskader till Helsingfors. Har hade
kdnr sig )ttcrligäre en Viggen. som låg i,
der.
Mellan Storkläppen och Gnisvlird fick Medelhavet och:.kulle seglr hem den vial
vi dimma. En av deltagama var musiker England som en 1örsta etapp.
Vi blev tio båtar, som samlades för
och spelade "Vem kan segla förutar vind"
på flöjt. Bristen på vind gjorde, att vi dess- iiverfart vid Gisslingö norr Söderam. I
utom började få brist på bensin. Efter samma vi låg Kryssarklubben med enjåttestmndfest och sighlseeingtur med buss rurt eskader och viintade. Det blåste ordentligt
Gotlard, ledd av en bekant till Tidners, som och man var orolig för att ge sig ut i den
ju kiinner alla, seglade vi till Visby, diir hårda vinden. En av SXKs båtar hade teleGumar ordnat så att trappan längst in i fon ombord, vilket på den tiden var synharnnen reserverats lbr oss och sen gick nerligen ovzmligt. Har ringde till SMHI i
han till pressen som kom och fotogral'e- Norrköping och spred sedar ut, att vinden
rade oss och skrev om vå,r eskader. Det var "avtagande". Efter det kallades han "Avtagande Ågren". Inte avtog vinden inte!
urklipftel ha-rjag k\ ar med stolthel.
\t i Viggenklubben sammanträdde och
Vinden viinde och kom rakt in i hamnen, så vi kurtde inte ligga kvar på gnurd bestiimde oss för att inte ligga kvar och få
av sjögången. Det blev nattsegling till " hamnloppor" vinden varju "avtagande".

vågade inte.

ren att deras sittbnrnnslucka på läsidan var
olar. Del blev lrr hcla seglingcn en pöljust
,l:ir- mcn i deras bdt rann vattnet ner i bå-

Av Gunnar hadejag lärt niig från föresående eskader, att man skall kolla riggcn
. graffrens båt. Att vartskruvama var or-

på kvällen öste man bort ca 200 liter vatten. Det blev liggedag första dagen, med

båta.r air Viggen, sä de skämdes att ligga

kvar. men en del stannade trots allt. Dc

dentligt dragna och fäståde m.m., så det nlassor av linor mellan träden, diir allt
det gjordes noga. Vi förberedde oss för hiingde på tork.
I SXKS årsskrift för i år har Til.ti
överfarten. Viirmde dryck för termosen
ochbredde smörgåsar. Allt lättillgiingligt i Gnosspelius skrivit på sidan 94 om vår
astpåsar, som man kunde nå från sitt- översegling och visar diir också en vacker
rrrunnen om det var svår sjögang. På med atvarell. Carina Lemlagen, då 17 år, har
också medverkat i SXKs årsskrift 1974.
fl ytvästar och sjökläder.
Och sjögang blev det för hela slanten.
Vinden var ganska lagom i början, nii,r vi
låg i lä av land. men nå-r vi konmit ut en
bit började det. Vi hade delat in oss i två

grupper, som skulle hålla ihop och av
säkerhetsskäl inte segla ifrån varardra.
Många varju nybörjare - nästan i alla lall.
Det regnade inte, men det stlinklc in \ at-

Lauterhom. Vinden kom rakt akterifrån, så
vi som hade spinnaker gjorde verkligen god

"Vi sticker!" Stra,\ spred det sig att Viggen-

ten ordenttigt i båtama i den höga sjön. Det

klubben skulle starta ö verfarten.

fart.

Kryssarklubbama hade alla betydligt större

Viggama, somhelte Grisidktet? hade otu-

Efter Lauterhorn delades eskadem i

var för sent att vzinda tyckte vi. En

av

re

delar; Bråviksdelen, Landsortsdelen och
Gunnars del, som jag kom med i. Den gick
till hans åIiindska sommarstålle på Föglö,
Sältingsklir, via Finska Utö. Vi hadeförst
natthanm på Gotska Sandön. Ingen vind.
Inte kan man gå för motor heiler så långt.
Det tog oss tre dygn över havet. Efter Utö
övemattade vi på Björkö, som ju iir underbar med sin insjö med varmt sötvatten. Det
varförsta gångenjag var dair, men sen dess
hzr det blivit manga, många gånger.
Gunnars då lS-åriga dullcr Marianne
hade varit min gast från Få,rö men efter
Siiltingskiir segladejag helt ensam hem till

Sollenkroka, som var min replipunkt i
Stockholms skl'irgård under 18 är. Det var
ganska spiinnande att segla spinnaker en-

VIGGEN {e
HrsroRt A

PA FOT c

II

t"n, butt"n g"no- luckan, så väl framme

Klubbens sryrelse pl.onerar att skapa ett

bil

rkiv. Iagrat på foro-CD. metl de

håsta bilder som ragits iklubben un'
der åren som gått Men som alltid är
det me dlemmarnas aktiva dehagande
det hänger På!

L\

lnedverka genom att sönila in
DIN BASTA BILD tiIIVBs redLKtion.
serrast 31 ihnuari 1995.
Självklart returneras bilderna, men
kom ihåg ax mörka dem med namn och
adress samt var och när de togs!
V hoppas kunna visa resultatet på båt
mössan AIII För Sjön i vår.
.an

Min erfarenhet av segling i Finlaids
skiirgård inskränkte sig till hcmseglingen
från Grurnars Siiltingskår årret i ran, så för
mig blev alla hamnar okiinda hamnar.
Många blev lyckade, men en del mindre
bra. Dliremot hade jag en drolig tur på
amat sätt. Deltagama var ovzmligt trevliga
och slillskapliga. Varje kviill blev en fest på

något sätt. Man giorde en pjäs, som uppfördes en liggedag. Familjema Lernhagen

och Gnosspelius tog stlindiga iniativ

till

trevligheter och t€if Davidsson filrnade vår
eskader. Både vuxna och bam deltog. Det
diktades visor som vi iin idag sjunger, som
den Gnosspeliuska visan "Alla balta Mggar
uppå Ålands hav". Titti nrålade av hannar vi besökte och ordnade på hösten en
utställning av sina alster. Jag har fem akvareller, som hon målat, och som pryder
mina vägga.r hemma i vardagsrummet och
stiindigt påminner mig om trivsamma dagar med viggenseglare, som sedan dess
blivit viinner för 1ivet.

Populärt bland barnen var också

barkbåtskappsegling med priser till alla
dettagandg och dcssutom skönheistävling
om <len vackraste barkbåten. Aven diir
fick alla pris.
Den eskadem gjorde vi 539 sjömil'

Allan
19

18
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