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VIGGENKLUBBEN
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Adress: c/o Porvari, Brovallsvägen 88, 1 84 92 Akersberga

Viggenklubbens postgirokonto : 40 73 05-2

(

STYRELSE

Jan-Olol Björk Utgårdsväqen 3, 19'1 44 Sollentuna
Kari Porvari Brovallsvägen 88, 184 92 Akersberga
GunnarTidner Stallvägen 6, 183 38 Täby
Sören Rapp Odelbergsvågen 37, 120 47 Enskede Gård
t\,4arielle Sander Lindström, Sveavägen 121, 113 49 Stockholm
EfikMeldn Skäftingebacken 40, 163 64 Spånga

Ordförande:

(

08-92 97 32

08-732 94 55
08-758 35 74
08'659 43 19
08-32 31 87
oe-zot es

i{#rk

(

KONTAKTPERSON

FöRREGIoNERNA

KLASSNÄMND

sammankalll
Ledamöterl

Jan-Olof Bjök, adress & tel nr, se ovan
Bo Göransson, lngmar Holmström, Statfan Söderhäll,
Gunnar Tidner, carl-Maqnus Lindström

sammankalli
Ledamöteri

Carl-Maqnus Lindström
Tomas Skoglund, Arne Svensson

FRAI{ BRYCCAil

SKEPP OHOJ !

Tiden före nyår ?ir ju den tid då mall
funderar både över det gångna året och
det kommande. Från det gångna finns för
kh.rbbens del både positiva och negativa

Mggenklubbens årsmöte 1994 genomfördes planenligt under \iiggcndagen lördag 26 november. 43 personer var med på

mirmen.

höstgrä skärgårdsvatten.
Agendans punkter avverkades till en
bijrjan utan större dramatik styrelsens
förslag om en höjning av medlemsavgif-

KAPPSEGUNGS.

KoMMITTE
TEI$ISK

KoMMITTE

sammankatll

Wiliam Thompson

Skrov, Förtöjning & Pallning
Segel& Rigg
lnredning

Elehronik

Göran Lilja
Harald Akselsson
l\,lagnus Gustafsson
Anders Hermansson

Ritningar& TekniskaTips

Lars Sennerholm

VALBEBEDiIING

Sammankall:

08-85 15 33

Göran Lilja

Motor& Elteknik

08-85 15
08-590 802
08-628 46
08-756 59
08-649 47

33
98
65
43

Till

vitetcn i regionema och den fortsatt goda
uppslumingen till våra träffar och eskadrar.
Mot det skall ställas en lätt negativ utveck-

01

(

Harald Akselsson.
Lars Berg, Thomas Skoglund

- ling av medlemsartalet och omsättning/

(

Lars Ulne, Birger Lassmyr

REVISOBER

Suppleanter

C-O Carlsson, Freddy Geuken

(

lade
REDAKTIoI'I: Alf Bengts$n (ansv. utgivare)

Akselsson
Annika Forsberg
Harald

Material till tidningen sänds till
All Bengtsson på adressen nedan

Uppsala
Väsby
18,75228 Uppsala

Hallbygatan 18,752 28
Hasseloatan 1 1 5, 1 94 37 Uppl
H.illbygatan

018-55 04 98
08-590 892 98
018-55 04 98

det positiva hör den ökade trkti-

at'aoser på .egionombudsidan. Nästa år

lovar att bli iinnu ett innehållsrikt år. I vår
kornmer vi att eöjuda både V[IF- och kustskepparkurser till vå,ra medlemmar. (Mer
information on kursema rurder regionalt

tockholm på sid

2l.r

tJrerråffarna

i

Slockholmsregionen kommer all för\rlirkas med nya lekar och andra aktiviteter.
Eskadrar, ia visst ! ViggenBladet planeras
utkomma med tio nummer och flera tek-

nista tips.
Med detta önskarjag er alla en riktigt

godjul och ett gott nyu Viggenår
J an -O

lof

rcsan l.o.r. Stockhom -Marichamn över

-

ten

till

150:- antogs, liksom föreslagen

budget och klassnämndens förslag till nya
segelmått (se sid l0r - men under' Ovriga
frågor" undrades plötsligt: Var finns Ingemar Lindgren? Veteraren i klubben, med
sjutton år i Tekniska Kommitten, leda.re i
Maratontabellen och just nyutnärnnd hedersmedlem fanns inle i lokalen: En mindre kalamitet i tidsangivelsema för mötet
hade fått Ingemar att tillbringa den första
timmen ombord annorstädes lin i konferensmmmet. Tillrättakommen erhöll han
vållortjiint medalj och varma applåder

Nya namn i styrclsc och kommitt6er
framgår av sidan 2 som kommer att uppdateras i nästa nummer, med den nya styFotts(ittning På sid. 10
3

Viggenkl ubbens verksamhetsberättelse
Sr_vrelscn

1

Regionombud

994

Jan-OIofBjörk

för Viggenklubben får hänned avgc löljande berättelsc avsccndc veri<-

samhet-en under tiden 1993-l

Boris Henriksen
Owe Svensson
Kjell Nyldn

l-21 - 1994-ll-26 och räkenskapsårc't 1993-10-01 -

1994-09-30.

Jan-Olol'Björk
Birgit Åslund
Freddy Geuken

Kari Ponari

Orlörande
Vice ordlörande, regionkont.
Kassor

Gunnar Tidner

S€kretemre
Klubbmäs1are

Sören Rapp

Ntaierialfdrvahare

Veikko Kekki

Ledanrot

Jan Båckman

Lcdamot

(

Teknisk Kommitt6

Ingemar Lindgren

Sammankallande och
och elteknik

Coran Lilja
Ilarald Aliselson

Skrov. förtojning

lvlagnus Gustafsson

Inredning

.\nders Hernransso11

Elek.onik

I-ars Sennerholm

Ritningar

Janne BäckiMn
Carl-\{agnus l-indslröm

Sammankallande

\4otor

& palln;ng

Segel och rig-e

& tekniska

tips

'l'homas Skoglund
Arne Svensson

Jan-OlofBjörk

Samnrankallandc

Sammankallandc

(

Lars Bcrg
Thomas Skoglund
Rovisorer

Erika Humnrerhjelrn
Lars

Klubbredaktion

ljlne

0rdinarie
0rdinarie

Carl-OlolCarlsson

SLrppleant

Birger Lassmyr

Suppleant

AlfUengtsson

Rcdaktör, ansv. utg

Harald Akselsson

Anrika Forsberg

Anna

Erik Palsund

Iledcrsledrmöt.r

I-ars Berg
Ingemar Holmström

Allan Cardelius
Gunnar Tidner

Stiindiga ledamöter

Hans Björkman

Bo Hjertstrand
Ingemar Lindgren

Under 199,1 har verksamheten i klubben visat en lortsatt god aktivitet. Medlernsantalet har efterjubileumsårets uppgång sjunkit något. På utställningssidan blev det cfter
en del turer ialla fall d€ltagande i Allt för Sjön.
Deltagandet iträffanra i Stockholrnsolu ådet var något lägrc än i1jol. å andra sidan
har flera andra regioner \.isat god aktivilet Under sommaren har tre eskadrar gentmfdrts, eu iStockholms skärgård. en i Göta Kanal och en Ålandseskader. Ston tack till
eskaderledama för nedlagt arbete.
St_vrelsen har under året hållit I I protokollförda sarnmanträden
Antalet betalånde medlernmar var vid räkenskapsårets slut 420. Klubbens ekonomi är som framgår av årsredovisningen lbrtsall god. men sorn framgår av komrnenlarerna till budgetförslaget föreslås tjndå en höjning av årsavgiften.
Viggcnbladct har uthommit rned 9 nurnrner. varav 3 dubbclnumrncr. Den i lol inköpta klubbdatom fungerar väl. Tryckninren av tidninflen har uföns av PfiCor AB.

Kommitt€n har sammanlrätt 7 gånger. Ett ny11 Telqriskt Tips (TT nr 4:32 'Kök
Viggen') har utgivits. Kommittdn har behandlat och i Viggenbladet skrivit om bl a

Gunnar'l'idner
Ilarald Akselsson

Si

Tekniska Kommitt6n

Bo Coransson
lngemar IlolInstrom
Carl-\4agnus Lindström
Staffan Söderhåll

Vrlberedning

Siljan

Ordföranden

Presskontåkter

Klåssnämnd

Kalmar
Mälaren

CuslafOlofsson ,

Erika Hummerhjelm

l\4arielle Sander-Lindström

Kåppseglingskommitt6

(

llanobuktcn

Vånern
Västkusten
Öresund

Klubbcns funlitionärer har varit:

Sllrelsc

LeifJohansson
Pctet Winberg

(

till

breddning av akta kojema, samt hw man förebygger masthaveri. Kommittin har följt
debatten ibåtpressen om 'svajiga'kölar och i klubbtidningen lagt synpunkt€r speciellt
för Viggen.
Kommittön har förr"altat klubbens rimingsarkiv och till medlemmar skickat rimingar, då så eftedrågats. Revidering och publicering av rimingsförteckning har genomföns. Rutiner ftir medlemmamas rekvisition av rihingar har uppgjorts. Komurittön
har uppgiort en databaserad örteckning över kommittdns in- och utgående handlingar
för åren 1976 - l9g2
Kommittdn har förberett en artikelserie för klubbtidningen orn elsystemet och dess
behov av renovering. Kommitt6n medverkade vid en träff i sept för' nya medlemmar i
Stockholmsområdet och lzimnade råd infcir upptagning och vinterförvaring av Viggen. I
öwigt har kommittön som varligt genom telefonsannal och brev bistått medlemmarna
med råd i diverse tekniska fiågor.

Klassnämndcn
[-lndcr året har klassnärnnde| halt lrc protokollförda samn]anträden samt yttcrligarc inlbrlnella överläggningar Arbetel rned klassreglema har nu lbrtskridit så långt att
l-örslag oln slutliga rigg- och scgclmått lorcläggs år srnölet.

Kappscglama har utkämpat sina flesta och ofta spännade fipi}lter i vattnen runt
Mariestad och Sjötorp.

Region Västkusten
Ka ppse gl ings kom m itt6 n
Årels verksanhe{ böriade Dled cn \älbesdkt ri!!gningstralfvid Stadshuset dar rwnirrg nred nrllrev och andra lina tips gavs. Dcn andra träII'en i kommitldtrs regi handlade orn kappseglingsreglema och tips för en bäflie och snabbare segling
Viggenser ien i Stockholmsregionen onfaltade sJu täviingar, varav tre i egen rcgi
I)en samlade s-iuttoir båtar varav två nya. Resultalet bta även orn det hade varit trcvligt
ined ytterligare nå!ra
K1\'l genornfördes under Getlotsregattan med sju deltagandc bätar, vaJav tre fiåfl
kalmanegioncn. Tack Kalmarregionen lör att ni kon1!!

Två tråffal mcd gott deltagandc har geflolnlöns vilket verkar ]ovande fdr framldcn. Tjöm runt blev en sorglustig historia med vindstilla och regn. Endast ca 200 kom
i mål åv 850 startande trots atftiden utshäckes tiil kl 2,11 inga Viggar iprislistan.

(

Under tiden 3 - l0juii ledde Carl-rv-lagnus [,indström en familjeeskader iStockholms skiirgård och mellan l0 och 24 juli lotsade Gurnar 'l idner sin eskader runt
Äiand. Kalmarregionen genomförde en eskader genom Göta Kanal och tillbaka den
larga v?igen. Flra deltagare va.rav två Viggar. Strongtl

Klubbmöten och träffar
Kalmarregionen
Glådjande nog har aktivitetema ökat åt från år, och vi kan koDstate.a att detta år
blilrt eft nltt rekordår. Vi har ordnåt 4 träifar, besökt bätmässan i Göteborg, genomfört en Göta Kanaleskader samt deltagit i kappseglingarna Vå]1ö runt, Blå Junglrur
Race såmt

KM i Stockhoirl.

Viggenklubbens vandringspriser

har i år fiirdelats enligt följande:

Skeppsklockan
Ömpokalen

Torbjöm Johansen
Carl-Magnus Lindström

Stora-fcnnstopet

Carl-h,f agnus Lindströrn

Debutantstopet
|lä nstasockeln
Kr),ssarbucklan

Kjell Fäl1ing

Bo Johanssons vandringspris
Familjefatet
l\{ ålarfätet

Årets alitiritet rned en träil och tillhörande minieskader avhölls såsom tidigare mder Kristi Himmelftlrdshelgen.

(

(

Sollentuna dcn

Under verksamhetsåret har 7 inneträffar och 3 utetäffar anordnats. Midsommatträffen på Briinnholnen blåste iväg till midsomrnardagen. Kräftträffen genomfördes
ånyo tillsammans med Vegaklubben.

l9lll

{:r

rk NIel6n

lq94

//r

Region Stockholm

ldrk

(
Det vackra väderet &lorde deltagandet i Viggenkalendems träffar lågt Till nästå
säsong plalerar vi ersätta Viggenkalendem med Smultroffundan, en cskaderliknande
verksarnhet där gamla och nya smultronställen visas

( arl-i\,laglus Lindstronl

Per Brohills vandringspris har i år tilldelais Nils-Erik Jonsson för en seglad distans
om 1440 9 M

Region Siljan

Region Vänern

\ils-Erik Jonsson
Carl-N.lagnus l-indström
I ars Bcrgqlist
( .rrl-N4agnus Lindström

Ankarct

N'lälarregionen

Siljanrcgionen har Lurder sommaten genomföfi en Viggenserie med sju deltäviingar
och fem deltagarc. Scgare i år biev Bertil Forsström.

r
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Bal ans räkning

Ti1lgångar
Kasso
Postgiro
Sank
Fördringi.
vr.ulr9.r (l)
xLubtiilör (2)

r/i ga:er ,.IDbr€n 1t'..J-1a-.'t --.

Skulder och eget kapital103,10 ( 10612,70)
?57A5,75<?9301,L9)
916J,5A t, 361,t0)
0,00 ( 2400,00)
0,00)
0,00 (

401,60 (r5971,10)

bålahserat.esutiat

15000,00 ( 15000,00)
22661,49 <'2759,61)
21,t5,/.1 <25a23,50)

5161,55 114929,14)

: rLb\cnr 14lrr. ".r L.r dr'.n. i, I _
l -,,,'il .:L'
en. i-p'r r'
, :
aod oroninE. \rerlisåaLeisåret h.r €eti

(

ett överskott och di s posilicrcJ.,rd.rl
4r intakt.
Ii€d anlednin€ härav rörordar vi r1i
st.'/relsen bevi i: as ansvar.fril,.r.

40520,90 (53634,t9)

Resul

ba

tr:äknr ng

Intäkter

fedlemsavs.
va.ulörsåtjn.

Kostnader
51625,a0
15595,00
1300.00

övrigt

3O2,r6
0,00

j ,\t;.,,,.a

l93a0,o0
2675,aA

13727,54)

(

31100,00)
2737,25)

11371.7D

2t111,50)

302,00

18300,00)

2455,\1

25123,54'

1994-11-04

t/'"*,'{.,i
I,!-nl.:e
Hunl-n

e

rh

.,1

"ri '--.,

7ta22,56 (1CaAl6,86)

(l )
tnventerät la9ervärde

(ti t t fo.sdl jn,plis)

5502,oo
1000,00
2196,74
11371,70

<2)

Kllbbdator 357 av inkopsv,

15613,00

Budget för redovisningsåret 1994-t 0-01 -- l99s-09-30
Inkomster:

(3)
eo2,oo

(8)

Medlemsavgifter (400 st ä 150 kr)

29293,44
39180,00

Vamförsäljnirg

5473,00

(t)
1431,50

2249,\0
1259,90

(

60.000:-

Anrronser

5.000:-

Rärtor

I 000:-

(
Summa:

(58.500:,

5.000:-

(10.000:,

71.000:-

(68.500:-)

45.000:4 000:-

(3

srylelsen föles1år atl: älets ave!skort 2455,41 ktolor avråknas not
bålanserat resulta: som däre{le! dve!föles i rv råkning.

Kostnader:

(

(

Viggenbladet
Matrikeln

Träffar
Mässan
Datorkostnader

8.000:2.000:-

(

1.500:-)

(10.000:-)

Avskriwingar

5 000:-

Öwiga onkostuader

7.000:-

Summa:

s.000:-)
(5.000:-)
(8.000:-)

71.000:-

(9.000:-)
(68-s00:-)

En resa med Albin-Viggen 478
Klassnämndens förslag

till nya mått.

från Solna till Lettland

Vid förra årsrnötcts diskussion och behandlilg av motioner fästlades P-rnåttet lör
K-Viggen till rnax. 6860 rnur samt irrlördes ett 11y11 lnått, 'l -måttct, soln för A-

Avresa midsommaralion, vill komma
iväg för att börja resan i tid. Dessutom lite

Viggen fastlades till 8300 mnr.

(

Klassnännden uppdrogs att rtreda och fureslå I-, LP och 'I -rnått för K-Vigge[
Efter uförd utredning framlägger klassnämnden hänned följande förslag tiii mått.
För fullstiildighetens skull tas här upp måtten för både A- och K-Viggar. Må1ten
anges

imm.

Mått
LP
T
P
I
.l

K-Vigg

<4410
< 8l 00
< 6860
< 8030
2800 +

Oförändrat
N],tt
OföråDdrat

Nrtl

50 Olörändrat

(

A-Vigg

4410
8300
6860
< 8330

<

Oförändrat

<
<

Of'öråudrat
Ofdråndrat

2U00

Oförändrat
Ofiiråndrat

t

50

meck med rodret och eloanelen.
på uag titt S.iO.niiljciollar vi a.llr.id loggen och kompassen så att dom l'rngerar
till{redsställande niir vi kommer ut på havet. \td framkomsten till Södertälje får vi
motorproblem, tog isiir hela motorn men
ttade inger fel pd den. bytte tillbaka till
dom gan a taindstiflen. diirefler gick den
som en klockahela somm:ren. Trevlig tillmötesgående harnnkapten i Södertälje.

Transportseglingen ti ll Landsort blev
en jobbig kryss. Sen aftonmiddag i
fotogenlykans sken, somnade gott. Landsort l'ir egentligen en mycket vacker och
omtalad plats som ligger en varmt om hilirtat.
Vaknar på morgonen mh lånår två cyklar för fiird mol den lilla trevliga handels-

Klassnåmnde hernställer hänned att årsmdtet godkänner de föreslagna måtten
såsorn gällande från oclr med derr 1 januari 1995.
Klirssnärnudelr hernställer vidare att årsmötet delegerar resterande omarbehlirrg av
klassreglema till klassnännden,för fastställande av Svenska Seglarlörbundet.

boden som tyvifr hotas av nedläggning
p.g.a. det svikalde förtroendet hos dom

som bor på ön.

Vi hann även med

sdmtal innan den försvarm. Nu iir de bara
havsvinden som lalar sitt tydliga språk. \'id
skymningen på kvällen upptäckte vi fyren
Utsava med fyra "bliink", vi hade kommit
fyra distansminuter syd om Ventspils, inte
så dåligt. Svå.rt att hitta inseglingsfyren
bland all storstadsbelysning. Tre på mor-

gonen kom vi i harnn och triiffade tullen
som varken kunde engelskaeller tyska.

viinlighet.
En liten men bra hann, egentligen en
ombyggd fiskehamn. En iildre farbror kom

till varmvattenberedaren, festligt eller hur? Det
miirks att landet är på väg upp efter sin
Iiigörelse.
Långprornenad upp till stadskåmån,
det skadar inte att få sträcka på benen. Det
var inte speciellt billigt hiir, förutom vodk'.ur,
men dcn kan man inte leva pä. Gott bröd
fanns i en liten affär bara hundra meter
varje morgon och lade in ved

en

Fortsrittning på sid. 17

guidad tur till den ståtliga lyren. Diirefter

börjar l'örberedelserna för överfarten

(
sil. 3
utformling. Ett strävsamtpa.r som

Fortsiittning från
relsens

rvgick efter marga år lallades som stiindiga me.ilemmar; Birgit Aslund mh Freddy
Geuken.

Elier fusmöte och frukost var tiden
inne för viggensherry och prisutdelning.
Bilder av och text om glada vinnare presenteras i komrnalde nummer.
Dii.refter berättade Jar-Olof Björk om
sina erfarenheter av GPS-navigering. Han
redogjorde på ett lätdattligt och Lurderhållande sätt för systemets styrka och svagheter och redaktionen hoppas på att valda
10

I\

delar av materialet också kommer i bladet
så småningom.

Dersanlma galler i högsta gratl rlen livlulla skildring av kalmarregionens Göt{
Kanal-eskader som Kaj Johalsen - supporterad av Nils-Erik Jonsson - underhöll

församlingen med.
Efter byte av båt i Mariehamn anrräddes återftirden dzir intresserade

fick tillfiille

attbesöka Amorellns brygga och så småningom återkorn vi, mätta efter avätetjulbord, till Tcgelvikshanmen på utsatt tid.
Atf i j277 Jänta

I\

Allt

går dock bra, med teckenspråk och lite

till

-årö. Fel vind fcirsta dagcn. ost som skulle
vrida till väst. därför stanade vi kl 04.00
på morgonen. Fin vind iinda fram till Gotland. Kaptcn slarvade lite med stymingen
så vi kom några sj(imil fel men vi fick liins
'å slutet så Jet gjortle inte sä myeket.
Hanclla.le, tviittade hålen o(h talade
med ortsbefolkningen om resan till Lett-

land. lngen hade varit diir tidigare, blev lite
konfundcrad på dctta.
Vi låg på Fårö tre dagar för att få de
eftcdiingtade västliga vindama som mycket

riktigt kom på tredje dagen. Avgång kl
07.00. Loggcn nollstzilld vid sista fyren och

eftcrsonr leleli)ncn inle fungerar när nran
kommit en bit ut så ringde vi våra sista

ANNONSPRISER
OCHRABATTER:
1/1

1/4

sida 600:-, 1/2 sida 300:sida 150:-, 1/8 sida 75:-

Vid samtidig bokning av ller än
2 annonser, i på varandra iöljandenummer, lämnas rabatt cnl. nedan:

Annons nr 3-4 2so/o,trän nr 5-

5O7o

FÄRGTILLÄGG 4OO:. PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på fiirgtillägg.
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ELSYSTEMET
IVIGGEN
SKÖTSEL OCH RENOVERING

(

Detta är den första i en se e a klar där lngemar Lindgten i Tekniska
Kommittdn beskriver problem och ger tips om lösningar.
Inlednins

(-1. aarreri.f"yp. stortek. plaecring.
laddning.
3. Cenfral. Typ, sto ek, placering.
4. Ledningar. Typ, dimensionering,
förläggning, m?tkning.
5. Förbrukare.

6. Lanternor.
7. Störningar.
8. Underhäl.

Något enhetligt utl'örande finns ej på
Viggcnbåtamas elanläggning. Detta beror
dels på att olika årsmodcller av Mggen har
origini ufustats med sinsemellan avvikarde
utlbr:rnde. Dels har ägäma ofta &jort individuella förl'in&ingar, för att passaden €gna
bcsättningens behov. Vad som i dema artikel kommer att fdreslås, måste dlirför
iöreträdesvis handla om principiella frågor

I iivrigt fär framförda

9. Driftsiikerhet, dokumentåtion, normer.

1. lnledning.
Många medlemmar har funderingar
kring elsystemet i Viggen. Skälen iir i

(

(

allmiinhet att den usprungliga anliiggningen
i vissa båtar börjar bli gammal och utsli
,'.n. Systernet har kanske successivl blivit
abyggr genom nya belastningsobjekl 5åsonl värmare, kommrnikationsutrustning.
extra helysning, autopilot etc. Detta kan
ha giort den ursprungliga centralen över- helastaJ. Dessutom kan man kanske ivissa
.Jl tycka att originalinstallationen ej ärhe1t

\.

(

lindanlålsenl ig .

I denna artikelserie 1ämnas synpunkförbä .ra viggens elsystem. Vidare ventileras det eviga problemet
hur nlan på bästa sätt ordnar batteriladdningen och hur man hushälar med energiter på hur mzm kan

förbrukningen. (I en separat artikel avses
fråmdeles behaldlas hur man kan ladda
batteriema med solceller. )
14

synpunkter anscs

vara personliga och avsedda att ge exempel på hur förbättringar kan genonföras.

2. Batteriet

I Viggen

passar det bäst med en bly-

ack-umulator för 12 Volt (V) som strömkälla. Det gårbra med ett s k fiitidsbatteri,
men ett vanligt startbatteri 1ör bil duger

blir något billigare. Batteritillverkama hävdar att liitidsbatteriet iir
hältrc länrpal, eflersom starlbrtteriel

också och

dimensionerats för de stora strömmar, som
går åt för cn motorstart. Några sådana stora

strömmar blir naturligtvis ej aktuellt 1ör
Viggen. Ytterligare ett altemaiiv zir ett s k
Marinbatteri.
\iissa Viggar originalutrustades med ett
ganska smalt batteri, placerat i kölsvinet.
Nrir återanskalTning blir altuellt, blir ctt
sådant batteri dyrt och svå,ranskaffat. Draför bör man då vlilja en iurnan placering.
Lämplig storlek på batteri lil minst 60
ampöretimmar (Ah). Ett sådart batteri lö15

rekommer ofta på bilama Saab och Volvo
och är därför relativt billigt och lätt att få
tag på. Ett sådart batteri väger c:a 20 kg
och har dimensionemaLxBxH = 21 xl8x22
cm. Mar klarar sig i allmänhet medell bat-

leri. Men om mar anser att mam vill ha
god rescrr. kan man muntcra!Il4 hatlcrier.
men det väger förstäs mera och tar extra
plats. Md två ballerier bör del ena brtteriet

normalt vara bortkopplat från båtens
elsystem och vid behov inkopplzrs i stället
lbr det ordinarie. Ba t leriplaee ring i en av
sittbrurmens kistbänkar finns på många
båtar och tu iindamålsenlig. Dock påverkar en sådan placering ogynnsamt båtens

tyngdpunKsläge, som tyvärr redan förut
ligger largt akterut. Mar kan därföröverväga en placering l:ingre föröver i båten, t
ex under fråmre kojernas akterkart. För

l.

Ta hem batteriet och ladda det med

2. Ladda batteriet i båten med en nåtansluten batteriladda,re. (Detta fömtsätter
tillgang till 220 Volt vid fönöjningsplatsen.)
På nurknaden f-rnns särskilda laddningslikriktare, som lämnå-r en konstalt spiinning

a\ 14 V. H[rigcnom är riskcn för överladdning och gasning begrlinsad. En varlig s k garagclikriktarc bcirej:tä inkoppla(
mer än c:a l/2 Jygn. eltersom den laddar
med högre spainning, som kan medföra
överladdning. M2m bör också vara uppmiirksam på den elekaiska farar fran 220

I

3. Laddning frän utombordsmotonl

(ellcr ev inombordsmotor). Flertalet aktuella utombordsmotorer saknar dock som

standard uttag för likström. Om
att få plats där, behöver man ev höja växelströmsuttag finns, k:rn mzur få viss
kojbottnamas akterkant något. En aruran laddningsel'fckt penom an koppla in cn
placering tu i den s k toalettlådan i förpi- s:irskild låddningsbrygga. Effekten blir
ken. (Då kan mzm förstås inte ha någon dock begrlinsad, genom att spainningen blir
toalett hair.) Batterierna måste förankras i orillräcklig. De:sutom använder mar ju
båterr. t ev med någon form av surmingshand. Det bä\la är alt placcra halcriel i en
tät,1a-stskrxvad låda med lock, 1'ör att undvika att batterisyra kommer ut i båten, vid

motom ganska sällan.

stor krarlgning. Locket skyddar dessutom
polbryggoma mot ev kortslutning. Vissa
batterityper tål krärgning utal syraspill, t

5. Vindgenerator. Också ganska dyrt
och kanske en aling otympligt för Viggen.
6. Separat, transportabelt elverk. Dyrt

ex "Tudor Marin". Siirskild ventilering för
batteriema får ej anses nödviindigt. Man
bör dock vara uppmluksam på aI baflerier

och platskävande. Bullerproblem.

vid hiiftig eller langvarig laddning (överladdning) utvecklar knallgas, som dels iir

explosivt, dels kan leda

till korrosion på

vektyg, elektronik etc, placeral ibalteriets

nifhet.
Ett problem med Viggen

li.r att det är

svårt att ordna med batteriladdningen. Som

envar förstår, måste man tillföra bafteriet
elekrisk energi, som iir ungefzir 1,7 gånger
den uttagna energin.
Följande laddningsmöjligheter iir tiinkbara:
16

Efier laddning
bör det förvaras svalt, för att minska självurllddningen. Man kan även låla balleriel
stå kvar i båten. Men då måste det vara
urkopplat och fulladdat, annars k:ur det
lisa sönder. (Ett urladdat batteri fryser
vid -7 grader C.) Batteriet bör hållas rent
för att förhindra krypströmmar. Bätteri-

mar helst

en nätånsluten batteriladdare.

Voll-syslemel.

Nl'ir marr drar upp båten på hösten, bör

4. Laddning från solceller Bra men
ganska dyr investering. Szirskild artikel om

r:-(

r

ta hem batteriet.

brir vid hehov päIyllas till pl:ttttrmus

AMPERETIMMAR (Ah): Ström i
Ampörc gånger tid i tinn)ar.

KAPACITET (C): Kapacite ten mäls i
iunpöretimmiu (Ah). Batteriets kapacitet är
vanligcn angiven som batteriets 20-timmars
kapacitet, d v s battericts kan urladdas med

cn vit\ kon\lant slröm ltnder 20 timmar
till en slutspänning av 1,75 Volt per cell
(vilket nlotsvara 6x 1,75 = 10,5 Voltfbrett
l2 volts batteri).
KNALLGAS: Blandning av syrgas och
vaitgas. Kar uppstå vid laddning och hi'if-

hölunivå. Otn man lyller för myeLct. rinner syriln lätt över vid kriingning.
Att i båten övervaka batteriets aktuella tig udaddning.
LADDNING, URLADDNING: NiiI
laJdningslillstand (d v s aktuelll energiin
tl)
"
gan\ka
ar
batleriet
tillförs ström (laddning) och nlir
\vårl.
Mätning
sig
rrq,,
staller
bA..riet\ späining ger ej någon *iker rrpp- batteriet belastas (udaddning).
SJÄLVURLADDNING: I aIIa blygili. Först niil batteriet air nästan urladdat,
börjar spämingen sjunka. Den bästa och ackumulatorer äger viss självurladdning
cnklastc mctoden ar att mäta balleri\) ran. rum i vila, under laddning och under urdensitet (spec vikt) rned hjälp av en s k laddning. I nya batterier uppgår självsyramätare (aerometer). Man mater då urlrtldningen till c:a I .5 ? ar dcn nontihelst i samtliga celler. Ett fulladdat batteri nella kapaciteten per månad. Självskall ha densiteten 1,28 g/cm3, ett urladdåt urladdningcn iir bl aberoende av miingden
h:ar 1,12 glcm3. De olika cellema btir ha f(irorcningar, som tillförs batteriet gcnom
ungef:ir samma viirde. Ojåimnhet kal tyda pålyllning med vatten, samt av temperaturen.
på art batteriet har tjänat ut.
Mcra om batterier kan Drr läsa i
Nedan förklaras några vanliga båtteri-

solceller planeras.

(

De flesta Viggensegtare satsar nog på
altemativen 1 eller2 ovar.
Under alla iorhållanden bör mal hushål la med energiförbrukningen ombord,
Detta kan bl a ske genom au man vid nyl
rnskaffning väljer energisnål ulnrslning.
Den, som seglar i mörker, kan välja en
strömsnål lantemeutrusming, s k kombinationslantema t eK. Man bör även vara sparsam med bärens inrc bcly\ning ( Lysrörsar-

matur drar mindre ström!) och välja
strömsnål kommunikat it)nsu rustning.

Fott,tdttning från sid.
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lian inhägnaden som mar har båten inom
Elter fem dagars turistande började vi
,( sonr har bevakning dygnel runl. Vi tiinkapå ålerftirden till Gotland. Samma sak
haile annars med oss allt son) hchövs lhr här, vi ville ha tjainliga vindar, med andra
att överleva några veckor Va(en och ben- ord ostliga, och en dag kom dom. Vi hade
sin skulle vara dåLligt, men då vi hade mcd
o.s hådadera kan jag inlc ttttala mig om
detta. Vad jag krurde se så fanns allt atl
köpa men ej av den slandard som vi var

bestämt att stymingen efter kompass skulle
bli lite noggrannare och det gav utdelning

vana vid. Krangligl alt ringa hem via en

seglats. Diirefter henxesa till Stockholms
sklirg;ird, men del å-r en annan hisloria.
Albert Lindholm i Viggen 478

gammal telefonväxel från 50-hlet som annars var ett roligt inslag i det hela.

med mitt i prickpå FårösLrrd 290' kI03.00
i morgondimma. Med andra ord en lyckad

1',7

Kalmar--

REGIONALT
Gävle
Vakant
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På kvällen bilresa upp

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

till

Mönsrerås

Bruk: tritiJsbåthrygga .lir r åra r igga(

0456 - 273 69

et'enonrvi hade varit mctlont Bmket. fcsijtgheter ddrhelgen förc. Grillning rmder kvtil-

Kalmar

len.

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 -212 43

Mälaren
Jan-Olof Biörk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Boris Henrikssen
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

Vänern
Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Olofsson

Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

Öresund
ErikPalsund
Älggatan 24 8,216't3 Malmö
040 - 16 09 73

l8

lj

aug
Sran nrol Sro( l,iolm. Aven i år bler I
re \ ip.ea-r \ itket verk ligcn r ar roligr. Avh\,,rt
f.ir lrnch giordcs vifje dag. Tvä av viggama
bcmannades av en trrrson i varje, den trcdjc
av två stycken. Vi som var två altemerade
ibland i någon av de andra bårama så att
ingen bchövde segla ensan jänlt. Denna dag
hallr vi fram till Västervik där vi var utc och
slog runt lite i nö:ieslivet.
l4 attg
Dagens eupp slulade i en naturhamn
(Largholmen) söder om Fyrudden. Vi starnade även till hos en fiskare och köptc rökt

lisk

samt glass.

l5 aug
Besökte Fyrudden där förråden av rnat,

vattcn och bensin fylldes på. Därelier
Arkösund lör natthamn.

t6 aug
Be.lut tog\

art snedJr

till

(

aus

l9 aug
Till Getfoten. Diirefter med en båt till Va-xholm d:ir vi hämtade gaslar som konmit dit

(

Tråkigaste delen mcd de Oppna !ärdarna mellan Oja och Dalarit. Bunkring samt
dusch på Dalarö. Dlirelter till narurhamt
(Napoleonviken).
l8 aug
vi beslör arr ej gå rill Gerlbten utan till
Wasahamnen då vi hade dd till derra. På eflemriddagen besöktes det fina Wasamuseet
ixh på kvällcn Gröna Lrurd.

F

olo Peter winbery

Efrer dagens segling tillbaka till Cefoten
prisutdelning. Driref'ter till Vaxholm fijr
och

hcn ärd fi)I

dem son) kom med

bil.

Dagens första segling. Då dct blåsle
såg vi att det testades ned revad/ej revad stor samt stodlitet lorsegel. Sju riggar

lriskt

som startade. Ftir kalnurregionen gick det bra;
örsta, femte , sjätte plals.
Andra seglingen gav placcringama tre
och fem Tyvärr frck 627 rned Thomas Lundegfud bryta efter attha blivit påseglad så atL

toppvanten gick av
Påkvalle n småvamt samt kräftor i våra

,
(.*.

21 aug

1ör

nattnnn

bilvägen.
20 aug

tilj Landsofl via

Gustaf DaJ6n. Tyviin motorgång men armars
fint väder Natuhamn efter Öja. Bad clenna
dag.
17

Clada st,qlare fran Kalmax

fullt

22 aug
Elier bunkring, dusch saml scrvice aven
utonlbordåre som kånglat på vägen upp startadc hcn lirden på eftermiddagen. Natlhamn

Dala(j.
2-l aug
Åter den tråkiga sträckan över dc stora
fjiirdama. Nattharnn vid Stora Morholmen i

niirheten av StuGvik.
21 aug
\4 hade beslutat att besöka Harstena på
henlvägen då två av oss intc varit dilr förut.

ställ.

Stlax innan Oxelösund gick vi ut över

Placeringama denna gång andra respektive
,r-'nte plats. Detta innebar atl vår båt nr 7l
d larlson Juhan\en och gasten Bjöm Andersson blev klassmästare. Bilden visarhur
glada deltagama fän kalmarregionen var.
Vill även passa på att nänma den Viggen
som kom sist sist i första seglingen, ej med
i afldra seglingen och sist i sista seglingen,
t.o.IL varvad. Inga sura miner då vi trziffades
efter första dågen. Veddigen strongt att ställa
upp! Hoppås att har får lite vägledning betriiffande de fel han n]åste göra.

Bråvikeni frisk halvvind mot Arkösund och
sedan skiirgården ner till Hantena. Vilken fin

Dagens segling med

l.

plats.
25 aug

Till Fyrudden för bunkring och byte av
cn seglare. Natthanur vid Jtrnglnrskcr

26 aug
Lång etapp då vi val tvungna att pk)cka
di stans p. g. a arbete nästa dag för en av segl ama. Kl 23.00 anlöptes Mönsteris Bruks fiitiGbrygga d:ir trkså alla tre viggama lännades.
Peter Wi,Lberg
19

Stockholm

Kurser

SMULTRONSTALLE VID
MOJA

VHF-Kurs

Kustskeppare!

De pejlingar av intresset som vi gjort
harresulterat i att vi beslutat ordna en VHFkurs i Stockholm i vår. Preliminårt kon)-

/

rden all gcnomföras rrndcrlrc

L\allir

i

IsOruim.

Kursen kommer att ges till rent självkostnadspris. Vad detta kommer att bli lir
beroende på deltagarantal, lokalhyra m.m,
men kommer inte att bli högrc än för motsvararde kurs i annan regi. Trolig kostnad
max. 250:- inklusive material men cxklusive examination.
Un.Jer kurscn kommer vi atl ge \pc( iell iniormation om de fömtsättninstu som
gliller fijr au ha VIIF i en Vigg.

Efter kursen kommer deltagalna atl
kuma giira certifikatprov vid Telia i Nacka
t oto .lan-Olof Björk

Möja airju normalt mesl känt för jordgubbar, men det finns även många smultronstilllen för viggenseglare bland öama
runt Möja. En hitlig vik som vi hittade i
somras vill jag förmedla till övriga medlemmar. Den ligger på sydöstra sidan av
rln Ängsklir i positionen N 59" 22,55'i

E 18" 59,50' båtsportkort 6l5NW

se

bifogad skiss.
Inseglingen iir litet knepig på grund av

de markerade undervattensstenarna. Vi
kom norrifiån genom strömmen mellai
Demarskl'ir och Angskiir och det tog en
stund innar vi hittat djupriinnan in som

lig-

ger nära Ang\kdrsidan. Urkik i fören reFottstittning på sid. 21
2Q

j+,

Dc,han'

'kcpparkur'

rast 1ä in prcl imin .iranmlilnin

g

ar.

Klrrsen krrmnlcr att gå under virren
med början i f-ebmad. Den on)fattar l0
kvållar mecl vardera 3 studietinnrar. Till
dctta kommer båtpraktik. Erfbrderliga f(tr
kunskaper år förarbevis. Saknar Du
fiirarbevis kommer Du att kunna läsa in
iiven detta, till prisct av något lr.Icrarbcte.
Kursen konrmcr i likhet nted VHF-kLrscn äll gc\ till rent sjalr ko'tnJJipris vru'
fiir vi idag endast kan ange ett 'värsta-fallet'-pris som inte bör ligga itver cå 700:plus material, båtpraktik och provkostnad.
Den senare erläggs dirckt lill Nlimnden ftjr
Båtlivsutbildning vid provtilllälL.t.

Missa inte möjligheten att öka dina

Srand.

Om Du vill ta den hair chansen att
skaffa dig förutsättningen f('I ett VHF-kttp,
'r då en prclimintirim måliu.t till rrag,'tt i
\,,yrel.en snarast. helst lhre den l5/1. sii
kontakta.r vi Dig med niimare detaljer,

kunskapcr inför kommandc seglingar tillsammiurs med ilndra Viggenscglare l Prelimin?ir ,nmältm kän göras till niigon i styrelscn helst före den 15/1. \ii kontaktar Dig
sed:u med niirmare detalier

Jan.-0lof Biörk

.lau'0t.of Biörk

kommenderas både genom strönrmen och
in i viken.
Vid utseglingen gick vi enligt den
sfeckade linjen söderut utan problem. Det

len. Vikens V del tu gmntl, sä manöverutrymmet air begränsat. Platscn är skyddad ttir alla vindar, men NNO kar genera

/

'Fnq'
sITr

F(tr atl k-unna del2liplanera värens kusti Sl()cLholnr hehii\L'r \ i \nr-

I\. rtIS( tning

fran ,\id. 20

kan gå att gå V den lilla ön, men det iir
tveksamt.

När man väl kommit in finns bra
tilläggningsplats för en åtvå Viggar vid pi-

något. Arkarbottren lir bra /lcra - gyltja./.
På lzurd llnner man en mycket vii.lhållen
srpmaja, finahiillar med laviroch en skyddad badvik åt söder.

Jart-Olof

i

837 Magda

2l

Vänern

NYA

Smultronstället för
Viggen-vänner på Vänern

MEDLEMMAR

tenl'ingen iir ganska oliindig. Går du försiktigt, km du stöta på både iilg och rå-

djur.

{

Eftcr Kalvön går leden åter österut,
och snart har du på babords sida ctt par
småöar. På den lörsta av dem visa.r fällda
asnar. all en bäver varit hiir och provianterat. Nordsidan av denna ö biuder på sky(
dad tilläggsplats.
På andra sidan av leden liggerden stora

s(idradel nästån kän beskrivas som ett enda

ön Källsön och i viken pä dess nordsida
finns en nattharn, som iir mycket popullir
bland raktens båtäga.re.
Fölier du leden vidare, nu mot NNO,
har du strax den långa ön Södra Örnekloven om styrbord. Håller du god utkik, bör
du utan bottenkiiniingar kunna tå dig till
dess västra sida, som lir tillräckligt diup
för strandhugg. Eft besök på ön känns
mycket befriande, men vill du sova tryggt

stort sru:ltronställe.. En rad cnskummcl
leder båtfararen genom denna nästan
orörda övllrld, men avser du att gå hela

under natten, går du tillbaka till "bäverön"
eller Snöön. Altemativel att fbrtsätta vidare
genom skl1rgården utm specialsjökortet iir

vägen bör du inhandla det specialsjökort,
som tagits frarn av Mellemds Båtklubb och
som säljs i hamnkiosken i Sunnanå.
Lättast tar du dig in blald öama genon att angöra vid Limskiir. På holmens
\ åsra udJe slå-r elt kummel, som r isar utt
du kommit rått. Två enskummel leder dig
sedan österut norr om Limskii, varefter
två ensmårken på Kalvön leder dig vidare
nomrt. I srurdet väster om kålvön finner
du Snöön, som tidigare beskrivits i denna

inte tillrådligt.

Omking
bro llnner

dLr

3 M nordost om KöpmarllleYttre Bodane skiirgård, vars

spalt (5/93). Men hör du

till

22

Mikael Harryson
Kopparberg

?95 LarsJohansson
Nyköping

Hjärtligt viilkomna

'

till
Viggenklubben!

cD!
Klubberts styrelse planerar
ort rkapa ert bildarkiv. lagrat på foto-CD, med de btista
biLder som tngits i klubben
under åren som gått. Men
som alltid cir det medlemmarnas aktiva dehagande
det hönger på!

Du ksn medverka
genom att sända in
DIN BASTABILD
till VBs redaktion.
senast 3l

januari

1995.

Sjiilvklart returne r0 s
bilderna, men kom ihåg att
mtirka dem
med namn och adress
samt vlr och ntir de togs!
Vi hoppas kunnu viso
resuhatet på båtmiissun
AIb För Sjön i vår

de viga och

spiinstiga,lägg glimatill nånstans mot Kalvöns brantir västsidå, dl'ir du tror dig om att

kunna klättra upp. Ön bjuder på en storslagen utsikt liån toppen. Dessutom har
naturen på ön slora skönhetsvården, men
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Iltrik! fran S. Örnekloven. lor" Kjell Nvlen.
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VIGGENKLUBBEN
c/o Porvari, Brovallsv. 88
184 92 Äkersberga

Säljes
Albin-Viggen nr 1255, 1976
Rullgenua, vagga, jolle.
Säljes nu eller till våren.
Thomas Hjärne,
Fredriksberg, 137 91 Vållingby
Tel 08-500 402 79
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Box 30097, 104
$ockholm
Telefon: 08-13 09 8Q Fqx O8-618 38 70
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