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Så hiir års gör Från Bryggan verHigen skiil för narnnel Viggarna står på land

sammankallande: Jan-Olof Björk, adress & telnr, so ovan
Ledamöter:
Bo Göransson, lngemar Holmström, Staffan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Carl-Magnus Lindström

och snön faller utanför önstret.

I Stockholm förkunnar Båtrniissan 5

KAPPSEGLINGS.
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sammankallande: Janne Båckman
Ledamöter:
Tomas Skoglund, Carl-Magnus Lindström, Arns Svensson
sammankallandel
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Skrov, Förtöjning & Palining
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lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38Täby
lngsmar Undgren
cöran Lilja
Harald Akselsson
Magnus Gustafsson
Anders Hermansson

0&754 3t SS
08-85 15 33
08-590 802 98
08-628 46 6r

oe.zso se

Sammankallande: Harald Akselsson,
Lars Berg, Janne gäckman, Birgit Åslund,

(

tider stundar.
Men... Stockholms Segladörbund,
under van vingar vi hittills uppträtt, har
i år med mycket kort varsel beslutat reservera hela sitt utrymme för en ung{ ms- Qäs jolle-)satsning. Inget av de
\cilbåtsftirbund som tidigare beretts plats

kal d?irför få plats i år.
Vi i styrelsen anser dock att det

ä

viktigt att vi syns, både för våra medlem-

Erika Hummerhielm, l-ars Ulne

Iiir alla andra som iinnu inte upp?ir ftir både
ung och gammal. Dåirför har vi nu tagit
konta.lc med andra klassförbund ftir att
gemensamt försöka få ftam en altemativ
lösning. Min förhoppning iir att vi skall
fimas på miissan, men va.r vet jag inte

1

tr och

lackt vilkenhiirlig båt Vggen

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
01&55049S
FEDAKTIoNTAlfBengbson(ansv.utgivare)Hållb)€ahn18,75228upqt....HaraldÄks€lsson Hasselgabn 115,3tr' 19437upd Vlisby 0e5908o2 9s

AnnikaForsberg

Hällbygalan

l8'75228uppsala

01&550498

Från Ame Kverneland

nu.

Håll utkik!

Jan-Olof

i

Norge kom

ett brev och ett foto till redaktionen.
"Jag sender et bilde av min 412 Makna av Stavanger. Som du ser har den en

- 13 mars att våren ;t på väg och bättre djunkerrigg

TEKNISK

KoMMITTE

SKEPP

BirgitAslund, Adress & telnr, se ovan

REGToNERNA

(ca 27 m2). Riggen har vist seg

å vaere p€rfekt

for turseiling

-

så

original-

masta gior nå tjeneste som mesanmast på
en motorseiler. "
Vi på redalcionen tackar for den minst
sagt armorlunda Viggen-bilden. Nyfi kna
som vi iir skulle vi giirna vilja veta lite mer
un Malena, så vi hoppas a$ du skriver

till

oss igen, Ame.
Som Jan-Olofsäger i spalten till viinster, våren ä på väg - och med den eskader-

plaleringen. Numera giiller ju andra regler iin tidigare betreiffande att medfiira sina

husdjur utomlands och redaktionen har
forskat lite i frågan. Det vi fått fiam kan
du l?isa om på sidan 7. Tyv?irr ser det ut
som att kattema i Jatrrta inle kommer att
få segla utomlands i år heller, såvitt inte
en större tipsvinst iindrar läget.
Vi ses viil på nän träff, hoppas

AAi

1277 .tdnta
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REGIONALT
Gilivle
Vakant

-Stockholm-

Hanöbuklen

LeilJohansson
Skånegalan

1

Ka p pseg
Mälarträften.

2115

Plats meddelas i senare Viggenblad
Pingstköret (Viggbread race)
Norrgårdsön (on the screaming 50 th)

18/6

Mälaren

JanOlotBiörk
Utgårdsvägen 3, 191 44Sollenluna

08-929732
Silan
BorisHenrikssen
Dalavägen 19,821 41 Bollnås
00278 - 161 65
S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66Llnköping

013- 15 13 3l
Vänern

KlellNyl6n
Gårdesvägen 5,531 57 Lidköping
0510 - 1rl:} 10

Västkuslen
Gustat Olofsson
Hagåkersvägen 28D,
41 Mölndal
'ts1
031 -27 57 24
Öresund

ErikPalsund
Älggatan24B,21 61 3Malmö
040 - 16 09 73

4

994

Lidingö Runt
KM (Vikingaregattan)
Ekholmen

PelerWinberg

(v8

Vårvägen 15,385 03 Söderåkra

-21243

1

Lidingö

l(almar

o4a6

g s ka I e n d e rn

13/5

( YS

4,295O0 B.omölla

0456 -27369

Ii n

Nästaträff

3/9

TISDAG 1 MARS

Ä,res kappseglingskalender har omdisponerats en hel del p.g.a. att Lidingö
Runt kommer först i slutet av maj, detta

vidSlussen

remat

" FRÄaAN

är

(.
il

Än rm'1\

OM VIGGEN
OCH OM

VIGGENKLUBBEN

Välkommen!

Libertus Race
Skeppsholmen

KL.19.00
Katarinavägen 15
KF.HUSET
Porten är låst,
så var där i tid.
Blir du försenad,
ring 0708-488 362.

Kräftköret
Stora Tratten

ston deltagande då regattan äger rum på
Saxarfiiirdens blåa vanen, arrangörer är
Vikingarnas Segelsiillskap.

har medfön att både Miilartrilffen och
Allt i årets kappseglingskalender iA
Pingstköret kommer att gå före Lidingö inte iindrat. Det Eaditionella Kriiftköret
Runt, som annars brukar vara fuets första tjllsammans med Vegaklubben ligger i år
kappsegling.
som var igt vidTlatten, ochlibertus Race
Kappseglingskommittdn vill d?irför körs som vanligt under Segelbåtens dqg i
utnFtja tilftillet och kombinera Pingst- september. Dagen efter Libertus går den
(vilket i år kommer att ha under- beryktade Kaktuskanna4 så alla tjejer, se
(-Löret
.rriken Viggbread Race) med ett liret till att stanna kvar en dag dll och delta i
trfingsläger d?ir vi kommer att ge alla Stockholms största tjejkappsegling.
tillfåiIe att läa sig små knep om hur man
Poaingberiikning för viggenserien och
startar, rundar bojar trimmar segel mm. information om vandringspriser redovifE'ir att veta vad just du viLl trlina på, så sas i en separat artikel i nästa nummer av
\. rbgas en enkät i detta nummer. skynda MggenBladet. Detaljer som berör varie
dig att fylla i och returnera den till oss. enskild kappsegling redovisas succesivt i
Vår målsätming ä att du skall vara viil VggenBladet inför varje Uivling.
ftjrberedd för att sta.fta i Lidingö Runr
Till sist, vi hoppas an du som inte rioch/eller klassmästerskapet ( KM).
digare deltagit i våra aktiviteter har möjAven KM iA fly$at från Getfots- lighet an la dig ut ti våra triiffar i somreganan i augusti till Vikingaregattan i mar, och att vi alla tillsammans kan bejuni. Vi hoppas att detta skall leda rill en visa att Viggenldubben har vind i seglen !
K ap p I e I lin I s ko mmi t tö n
5

Får iag följa

ililESlKAillDrilrEflilR

PLANERING

Tå

Åuna

f$

För utfi)rsel av syensk hund./kntt till EG/
EFTA- liinder göller respelaive lands
vet borttaget, men vad gäller nu?
inft rs elv illko r Info rmati o n o m re sp e ldive
VB har talat med leg. veteriniir Ywon
lands villkor kan inhömlas på lan^dets
Roschat i Uppsala och Emst Mebnert på
ambassad ocUeller konsulat eller direkt
Statens Jordbruksverk (SIV) i Jönköping,
Jrån I andet s vet e r i nii rmy nd i gh.e t
Karantiinstvånget vid inörsel av hund

Ärets Viggen-eskader går li ll
ÅIand. Fiirdvägen iir iinnu inte bestiimd, så du har möjligheter att sjiilv
påverka denna nfu vi sanlas för att
planera eskadem. Hör av dig i god tid
ti.ll någon i sqTelsen om du iir intes-

och katt från t.ex. Finland iir som de flesta

serad av att deltaga.

om de nya regler som giiller från slutet av
förra året. Av Ywon fick vi ett informa-

veckor för an i lugn och ro hinna njula
av de fina smultronstiillena i Ålands

och rubricerat
Nya regler

tionsblad från SJV dalerat 1993-12-07,

Vi beriiknar att vara borta i två

ftir att utforska den finska skiirgårFunderar du på att ta med ditt
husdjur på eskadem? Liis artikeln på
sidan 7 om vilka regler som mlmera
giiller betrliffande inltirsel av djur som
varit i utlandet.

England, Irland, Island,

"Plask-eskader"

SryreIsen

inftirseUåterinfiirsel

man anta), och det har fått bilda grunden
ör det föliande.
Avsnittet Införsel innehåller detta:
Generella regler ftir EG/EFTA och
Särskilda regler. De senare iir uppdelade i tre avsnitt, beniimnda

den på egen hand går det också bra.

Dessutom planerar vi en "plaskeskader" i Stockholms mell ansk?irgård $r familjer med småbarn. ResmåIet kornmer att best?immas efterhand, då det iir våra små som ska få
plaska och leka. Om detta ä något
för dig och din familj, hör av dig till
oss så återkommer vi med info angående eskådertriiff-

fiir

av hund.lkatt till Sverige från EGl
E FTA-liiniler, (numera EU/EFTA får

norra sk?hgård. Om du sedan kiinner

(

Svenska hundar/katter som är i
Dånmårk och Finland mer än 10 dagar samt
Svenskå hundar/katter som är ute
mindre än 10 dagar i Finland och Dannark.
För eskader- och andra seglare i
Viggenklubben torde de två senare avsnitten vara mest aktuella och de årcrges i sin
helhet på sid 18.

Det finns även ett avsnitt beniimnt
Utrörsel som egentligen borde stå ftirst,
eftersom det åir det som vi börjar med.
Lyder som ftiljer:

Så vad gåiller nu, rent praktiskt? En
hel del åtgiirder måste vidtas och hiir kommer det att ta tid och kosta pengar:

1
2

Ansök om infdrseltillstånd hos SJV
Telefonnumret dit ih 036-15 50 00,
tala med Smittskyddsenheten så siinder de nödv?indiga papper.

Uppsök veteriniir frir vaccinering
och ID-märkning
Katter behöver endast vaccineras mot
rabies, hundar även mot valpsjuka och

3

leptospiros.

Viinta 4 månader
För katt giiller alltid 4 månader, fiir
hund giiller 4 månader vid ftirsta vaccinering, vid omvaccinering 1 månad.

Uppsök veterinär fiir blodprovs-

tågning
Provet tas för ått kontrollera aft din
hund/katt bildat antikroppar mot rabies.

Veterinåren sänder blodpmv€t
SVA fiir analys
Du får svar efter ca

1

till

månad

Uppsök olliciell veterinär ftir sam-

manstälning av vaccinationsintyg
Fortsaittning på sid. 16
1

u
-
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*
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-VästkustenViggen-Träffen
hos Vega Marin

4/

\-,--3-',/
-

-

Till söndagen den 23 januari hade v(
annonserat om en Viggen-Träff hos
Vega MARIN i Västra Frölunda.

Handbok K-Vigg/A-Vigg
Tekniska Tips kompl.
Tekniska Tips enstaka
Klassregler
Sångbok " Sjung med
Viggenklubben
Klubbvimpel

50:150:q._

Kl.

70:90:-

med dopp visadejag film om segling med

25:.-

mtn A-\\gg Ellen

30:-

Efter ka.ffe och film talade Henry och
Inger om Vega Marin's soniment och priser'
Avslutningsvis var o.o"t tin o"t o"(

20._

8:st

25:-

Enklast år om du sätter in beloppet för önskäde varor på
VIGGENKLUBBENS
POSTGIRO 40 73 05-2
och anger namn, adress och båtnummer samt vilka varor du vill
ha. FrakVporto ingår i priset.

kert
-

17.00 den 23 januari kom 21

'100:-

o.-

Viggenritningar

Söndagen den 16 ianuari hade bara
sex personer anmiilt sitt intresse av att
n:irvara. Inger på Vega Marin tyckte a( '
om vi blev ftlrre iin tio skulle vi st?illa in
triiffen. Jag ilsknade till och satte mig vid
telefonen och ringde till samtliga medlemmar inom rimligt avståtd från Göteborg:

medlemmar till trZiffen! Jätre-rrevligt!
Illric Larsson och Fredrik Åstrand
fiån North Sails ]äde oss en hel del om
dukar, skåirning, dator-designat, laser-

Klubbtröjaröd/vit...
Broderat jackmärke
Klubbnål
Klubbdekal "SE-GLA-UT"
Strykmärke
Viggenritningar

TEKNISKA KOMMITTEN:
(

(
'

Som den uppm?irksarnrne läsaren sämäke distdbuerades med VB 1/94

en .litrteckning över de rilningar som i
iäget finns disponibla hos TK. De som
röreligger i transparent kvalitet kan kopieras utair problem, likaså "pappersoriginal" i format A4 och 43. Stöne pappersformat måste dessv?irre kopieras sekrnsvis.

Vid båtskada eller annal specieUt tiUf?ille, då ritningar utöver de i förteckningen upptagna erfordras, kan TK kontaktas för vidare efterforskning.
Beträffande best ?illning av ritningar,
se "Club Shop" i ViggenBlader
Tekniska Kommittån

sku.ret samt trimning av segel.

I nästa nummer:
I niista nummer av VB ska vi ta upp
några saker an beakta betriiffande översyn av riggen inför våmrsming och sjösättning. En klubbmedlems mastbrott
föna siisongen har följts upp av TK, och
den information vi fått fram ska vidarebefordras.
Tekniska Kommittin

's++
?lul7,

Samtidigt som Inger bjcld på katre

som sa u r. rör. g,i.u rin stiimma hörd.
Jag fick den uppfattningen att de flesta
tyckte att det varit en trevlig och givande
kvåilI. Onskemål framfördes av några a(
vi skulle tr2iffas i någon båthamn ocli
snacka trirnning av mast och segel niir

har fått båtarna

vi

i

sjön i vår.
Jag lovar att tiinka på det om det fims
intresse. Det ?irju rotgt att ordna någon-

ting om ni kommer. Tack för att ni korn
den 23 januari

!

De båistå Viggen-hiilsningar

Gusnf, Vgg 1248 EIkn

HÅLL DIG VARM ÄneT OM I VIGGENKLUBBENS EGEN
l

,FLEECE..JACKA
Jackan är fodrad och finns
1'storlekarna Small,
Medium, Large och Extra
Large och färgen är gråtV
vinrött.
Beställ av Sören,
tel 08-510 505 55.
Frakt tillkommer.

KRONOR

cLADA pRTSTAGARE pÅ vTccENKLUBBENS Ånsnrtöre
Tr ad it

des det

io

ns e nli

g

t fo

to g

r afe r a-

på årsmötet och lika traditionsenligt kan du se en del av bildena i
ttggen-Bladet, dyen om det dröjde
lite den"e;ia7hdr gdngen. Höll i kame'iå,ii
B?iii''
åi n(
Marie lle Sand.er Lindström.

{ii'""f

fick vilkzt pris ser du
ine. kolla inr 1l-12 dar
åtminstone fördelningen av vandringspriserna finns.
Meste pristagare var CarlMagnus Lindström och meste pris.tdelare var klubbens nye ordförande Jan-Olof Björk.
Vem som

flitigt vid prisutdelningen

sJailu om

)

)t

SOMMAREN 1993

GOTLANDSRESAN
Ditresan
Att segla fiu Gotland hade alltid va.rit
Calles barndomsdröm. Jag var lite skeptisk, men lä[ mig övertalas eftersom vi
skulle då ha möjlighet att tavla under
Gotska seglarveckan, som började första
veckan i juli. Egendigen skulle vi ha åk
ti Åland, men tiivlingslysten somjag har
blivit sedan j ag började segla med Calle,
kunde jag inte motstå fiestelsen att tävla
mot de stora båtarna. Jag tycl{e också att
det slorlle vara n)'ttigt att pova på enLYStävling. Vi var ju duktiga, tiinkte jag. \4
har siiken goda möjligheter att vinna...
Det blåste styv kding nåir vi l?imnade
Stockholms innerskiirgård. Jag var glad
att vi hade fån med oss Jocke och Mftit
som shrlle hjiilpa oss segla över Explorer
till trreviken på Gotland diir Calles föriildrar har sitt sommarstiille. Första kve len övemaftade vi på Cenböte, en ö som
ligger öster om Da.larö. Vi kom dit ganska sent, i och för sig ingen ovanlig företeelse. Med Calle som skeppare ska man
vara glad om man överhuludtaget får
lägga till vid någon ö innan solen gfu upp.
Det var ka.llt, blön och det regnade. Jag
humade och laöp nairmare Calle i sov-

..
|

,

{

Miiit

vid rodret första dqgen-

12 m/s. Perfekt. Vi bestiimde oss för att
gå. Klockan 22:00 l?imnade vi Jiirflotta
och seglade mot Lardsort. Fyren passerade vi kl. 23:00. Vr hade valt att gå på
natten eftersom vi då kunde gå på furarna. Landsorts fp kan man se ca 20 M och

Gustav Dalilen likaså. Vi hade då mojlighet att ta biiring på båda dessa fyrar ftir

an kunna best?imma vårt tiige på sjökorte(
Calle hade också bestiimt an vi genasl
Solen sken niista dag, men det blåste skulle bdrj a med skift. Han och Mituit tog
en kall och hård sydviistlig vind. Kuling- den första vakten eftersom Calle då kunde
varning var utftirdad för hela Östersjön ta en sista laysspejling innan Landsort och
och Gotland Runt hade precis börjat. \4 Gustav Dahldn lörsvann ur sikte. Jockl
hann ltirbi Mysingsholm innan himlen och jag fick vila efursom både han oc[
svartnade och ovädret brakade loss ovan- jag har lätt för att sova. Jocke har liirt sig
för oss. Vfu ftirsta tanke var att segla till det tricket inom sitt yrke som militiir, för
Nyniishamn för att awakta bättre väder, mig ?ir det en naturbegår'ning både på gott
men efter åskbyn, tittade solen fram så vi och ont, i det hiF fallet passade det mig
kunde slå ut revet och sätta genuan. vl utmdrkt.
Jag kröp fram i förpiken och kiinde
bestiimde oss för att gå ner till Jiirflotta
ftr middag och lyssna på viidenapporten. hur båten kanade utför vågorna D$ var
hognosen lovade en sydvästlig vind 8- mycket dyning efter kulingen som hade

siicken.

t2

skördat många offer bland Godand Runtbåtama, men eftersom iag inte visste något annat, trodde jag att det var normalt
för Ostersjön.
Klockar 02:00 väcktes Jocke och jag
W an a vår tu-r vid rodrel. Det var gan.t , ;obbigt un klä på sig ceglarkläder eftersom båten rullade så mycket, men det
gick bra under omstiindigheterna och dll
slut satt Jocke vid rodrei och jag på andra
'idan huttrajde som var ipt. fastzinjag var
.xlädd fleece från topp titT tå.
GotJandsftirjan passerade för om oss
precis niir vi sk-ulle påtrirja vånpass. Den

andra klarade sig utan några större problem, men jag, nZir jag v?il hade lagt mig,

ville helst inte röra mig alls. Klockan
08:00 siktades lald, men jag hittade inte
upp till sittbrunnen förriin åtskilliga timmar senare. Då sken solen över Gotland
som det vzilsignade landet, och vinden
hade lagt sig. Vi låg och guppade i stiltjen utanför ön i flera timmar irman sjöbrisen förde oss i land.

Klockan l3:00 var vi framme i

Ihreviken. Calles dröm var förverkligad.
Haa kunde dö som en lyckllg man. Sjiilv
skullejag ta flyget till Godard niista gång.

försvann bortom horisonten knappt en
timme senare. Vi satt i mörket och deGotska seglarveckan
lade hela hiirligheien av Östersjön. Medan
Två dagar senare började Gotska
vi satt dair sågjag hur solen långsamt gick seglarveckan. Det första problemet som
upp över det tomma havet. Först som en vZintade mig ntu vi kom fram till Ihre, var
liten knappnålshuvud som stack upp, se- att vi skulle flytta båten till Valleviken på
dal som en glödarde gul boll. Jag vet inte andra sidan ön d?ir t?ivlingen skulle äga
vad Jocke tzinkte på. Vi sa inte så mycket rum. Jag var inte glad åt talken, men
till varam. Det var kallt och jag bad en tyckte nog att jag borde vara solidarisk
stilla bön att solen sl<t le viirma de små och vara med att flytta båt€n, satuskilt eftokarna ombord på Explorer.
tersom Miirit inte visade sig vara berörd
Klockan 05:00 var det dags för vak- av viå-r seglats. Ar man viking eller inte,
tomblte. Det gick inte så bra för mig den tyckte jag, och hoppade ombord. Jag ångI\ "är gången. Jag blev sjösjuk och tuingde rade mig omedelbart. Jag hade varken sjö,ver relingen medan Catle hö i m.ig med ben eller landben. Jag hade irllt upp att
andra handen. \,i hade kommit överens hålla mig levande, men jag klarade mig
an vi sla le biAa selar ntu vi san i sin- ifrån att behöva ruinga över relingen denna
brunnen, med det kom så plötsligt lor min resa. Efter en 12 timmars seglats som alla
/ 4el aft jag inte hann koka fast mig igen utom jag hade njutit av, var vi fiamme i
\.ch kunde inte göra amat iin art klamra Valleviken. I hamnen låg två Expresser,
mig fast i mantåget. Utmattad kröp jag två Scampi, en Shipman 28 och en Omega
till kojs. Jag tillät mig sjåilv tiinka den 28. Med sina 22 fot var Explorer minst.
hemska tanken att-iag kanske inte tyckte
Jocke och Miirit liimnade oss följande
det var så roligt niir allt kom omliring. Vi morgon. Deras uppdrag var slut, ru skulle
hade seglat i 7 timmar och jag var redan Calle och jag visa vad vi gick för. Morgonen var halvdan. Kallt och blåsigt var
utmattad.
Det råicker nog med att säga att jag det ockå. Usch. Jag visste redan innan
inte mådde bra resten av tiden heller. De jag lossade fört<ijningarna att det var för

tidigt för mig att sätta foten i båten, men
det var ingen idd an klaga. Der varju jag
sjåilv som ville ävla.
Första dagen var det en kryss/l2insbana. Helt n).tt för mig som aldrig hade
seglat bana förut, och nyu för Calle som
endast hade erfarenhet av Hellerup och
Neapel genom sin storhetstid som jolleseglare. Det blåste lagom hån, men tillräckligt för att jag ,innu en gång skulle
mista mina siöben. Jag kunde endast utfiira ett moment åt gången. För att sätta
spinnaker hiingde jag över relingen 3
gånger. Samma sak niir vi tog ner den. Det
var tuft. \4 kom sist. Jag var bedrövad.
Den andra tävlingen blev inte mycket
bättre. Då trasslade sig spinnakern och vi
kftde helt fel . Sådana nederl ag var vi i nte
vana vid. I alla fal] inte jag som endast
hade erfarenhet av två seglingar diir vi kom
på första respektive andra plats. Calle
tröstade mig så gott han kunde, men det
hjäpte inte mycket den dagen.
Dag två: Distanst?ivling. Vädret var
hemskt, ca 12- 14 m/s. Jag hade bdrjat tro
att jag aldrig slulle lå segla tom igen.
Utanftir Valleviken iir det garska grunt,
så vågorna blev våildigt höga och branta
även om det inte blåste så hårt. Den dagen blåste det, men nu var jag på baffe
humör. Jag hade tagit några sjösjukepiller,
så jag litade på aft jag skulle klara mig.

Vi var sist igen nä vi rundade matket,
men ?indå 1åg vi inte så långt ifrån en
Shipman 28. Vågorna ökade i tålc med
vinden. Det var som att sitta i en dusch.
Det fanns inte en chans att sätta spinnaker. Både Calle och jag hoppades att båten slcrlle klara sig utån skador. Jag

i

sta placedngarna. Grattis

\ii fick

!

faktiskt en buckla, vi också

-

för gott segelmannaskap. Den iir väd
mycket i mina ögon. Vi fick ju slita som
djur hela rideh. Mot de andra båtarna var
vi chanslösa trots vårt LYS-tal. Vi blev
helt fttrnedrade, men vi kiimpade iindil mot
de snabbare båtarna och vann en liten seger i alla fall.

Calle

Det var en kall, blöt somnar

bl.a. vadt kapten påendjonki Asieq ftirsölce ta en genväg över briinningar ost o1
Hojsk?ir diir det finns knappt två meter vai-

hit

med startskott!

torr. Andningen i stort sett försvinner.
Ingen rör sig. Vi n?irmar oss stardinjen.

fantasten, Marielle, var det inte roligt, men

jag insåg sjiilv att det inte gick att fortsluppit fons?fimingen. Niir vi sedan ko{
i lard fick vi höra an Expresserna hadb
förs6n fyra stycken spinnakers, samt att
Lasse Ljung, en gammal sjökapten som

inblåst i Klintehamn

Finns det något mer spiirmande än början
på en kappsegling? Flera minuter föne
start irrar man omkring för att testa vinda.rna" vattnet och vågorna. Var Zir den
biista utgängspunkten? Styrbord eller babord start? Hur ska vi starta? N?ir? Mitt i
vin et finns vi dit - alla kappseglare lika
koncentrerade, lika övenygade om en triumf. Sekunderna tickar på. Mururen blir

mitt stilla sinne var detta fruktansviirt.
Calle hade viil upplel't liknande saker i
sina jolledagar, men för den nya segelsätta ochjag va.r också tacks arn att vi hade

-

Förresten, det

ökat rill 12-14 m/s. Döm om rnin förvåning nZir Calle ftireslfu att vi ska bryta t?ivlingen ! Bryta en tävling?? Jag måste ha
hört fel. Men inte. Varför ha en sönderslagen båt niir vi iindå måste segla hem
den till fastlardet? sa den Kloke. . \4 hade
upplevt det stdrsta nederlaget. I alla fall i

tyclle ten!

och för sig att det var lite viil hög sjö,
CåIle slcattade glatt nzir den ena vågen
efter den andra sköljde över oss och vattnet sprutade upp till översta lanan i storen. Jag frågade stramt om han hade roligt Efter att ha awerkat 2/3 av uivlingen
och rundat Rute Misslauper hade vinden
14

till att få en buckla. Men
det blev Jonas Hunig från Msby som i
sin Express kammade hem de flesta för-

ha en sista chans

För sakta. För fon. Missar vi startskottet?
1 Ielvete ! Skjut!! Nu !! Sniilla.
t Ja: Dlir gick denl VkJaradeoss!
Så dit ?ir det. Det ?ir diirför jag ?ilskar
att s€gla.
Vi vann inte den fedje omgången hel'rr,
men
vi slog några Expresser och kom
1

\

på 6:te plats som bäst. Vid det hzir laget
va.r det ju en bra p.lacering. AJlting ä re-

Tredje dagen var viidret perfek. Lagom vind,lagom kallt. Inte så mycket sjö.
Det hä skulle vi greja. Denna tävlingen

lati\t.
Rute båtk]ubb, som var huvudarrangörcr, arbetade hån för att vi ålla

var också en kryssnains-bana, men vi var

skulle trivas med kappseglingarna men de

vid gott mod. Motom hade vi liimnat kvar
på bryggan, så det var segel som gtillde

kunde inte rå på vädret. Den sista och
f iirde tävlingen blev inst?illd till mångas
förtrel Såsom goda kappseglare ville alla

ftam dll srårl

Hemtesan
Gotska seglarveckan var slut, men
iinnu ett prov återstod. Explorer skulle ju
seglas hem. Redan nu visste jag att det
inte skulle bli så lätt. Sommarvädret var
inte szirskilt viinligt mot segelfolket sommaren 93.
Vi hade i stort sett bara några dagar
att återhiimta oss innan vi var tvungna att
tiinka på hemf?irden. Första etappen var
att segla båten från Valleviken till Fårösund d?ir vi skulle montera vår VHF-antenn i masttoppen. Vi ville helst segla tillbaka samma väg som vi kom eftersom vi
kunde på det sättet spara tid. Innan semestern var slut hade vi tiinkt oss en veckas
segling i Stockholms skägärd.
VHF-antennen monterades i ösregn i
Fårösund, som örresten har mycket bra
giisthamn. Mycket fraischt, med polettduschar, solarium och TV rum. Hur som
helst, var vi ganska spainda på att dra iväg,
men första dagen gick vi bet. Det var inte
mycket vind, dessutom frck vi veta att det
var dimma vid Landsort. Med andra ord
blev vi kvar.
\Ä viintade ytterligare två dagar på
bättre väder, men det blev aldrig förmånligt för oss att ge oss av Ist?illet beslöt vi
oss för att segla till Vlsby för att sedan
åkå fväs över till Västervik. Det tog lite
liingre tid, men vi skulle i alla fall ha en
bättre chans att ta oss till fasdandet. Efter

en 12 timmars seglats ner till hufvudstaden på ön, fick vi en plats på första parkett i g2isthamnen. Som niirmstå granne
fick vi Graceland, en båtrestalrarg, ny ftjr
siisongen. Håir vill jag passa på att varna
all som tiinker njutå av bespisningen och
utsilden fiån båten; maten ä INTE god"
dessulom blev vi magsjuka båda två, så
platsen k)r bäst undvikas.
Plötsligt var det strålande väder. Solen sken som om den aldrig hade varit
borta. Catle ochjag badade i viirmen och
viskade trötta till varandra att vi kanske
borde åka nu, fast?in vi båda visste att vi
behövde vila ut ordentJigt först. Vi turistade Msby by night och njöt av att ligga
på första pa.rkett fast?in servicen i gzisthamnen var ganska djilig och varmt vatten saknades i duscharna.

Vi beslutade oss för att ge oss av på
natten. Väderprognosen informerade om

bdnade om att få viinda tillbaka

dem skulle jag se liinge

till. Det började

land. Har hade tröl t nat på an kry ssa i g ro v

blåsa upp, men inte fiån sydvzist, utan från
nordv?ist. Vi var tvungna att byta till foclq
och sedan reva storen. Det varbecksvarl

motsjö och ökande kuling. Den revade
sbren gav ingen fart på båten i den höga

Jag hade harden på rodret och ögonen
stirrande maniskt på kompassen. Jag
tyckte vågorna blev större, men jag ville
inte ge upp så lätt. Av en hiindelse tittade
jag bakom mig och lick möta en vägg
1
brinnande sva-rt vatren. Jag kunde snair
inte häla emot rodret niir båten kanade
utrör varje våg. En svagt illamående spred
sig i kroppen. Jag ropade på Calle att vi
mfu(e la ner focken också, vilket vi gjorrf

omkull båten på vågtopparna.

i grevens tid. Skräckvisoner dansadr.
flamför mina ögon niir jag tittade på
Calle på fördäck. Han var fastsp,ind i en
siikerhetsele, men detta giorde mig inte
lugnare. Jag fick andnöd av blottå tanken
att han skulle hamna i det virvlande vattnet diir jag inte kunde finna honom, eller
iinnu viirre att han skulle drunkna framför mina ögon för attjag iff€ kunde lyfta
upp honom på däck. Så var mina talkar
denna svana julinatt. Vi fick ner focken
och gick på revad stor. Vi ville inte ge
upp i första taget, så vi t?inl<te satsa på
öand enban ör att komma nåirmare fast-

in viisdig vind som skulle wida till sydviist, ca 7 m/s. Calle föreslog att vi skulle
göra ett slag ner mot Ölan4 för att sedan
slå upp mot Västervik efter att vinden
hade vridit om. Det lät bra i mina öron.
Jag var utvilad och sansad efter att ha haft
ett utbrott tidigare under dagen. Jag ville
hemskt giima iflån ön. Faktum ?ir att jag
aldrig ville återse den. Nu skulle vi iindi- landet. Calle fortsatte medal jag kiimpade
gen ge oss av. Jag var bered anutstå mycket emot sjösjukan. Jag låg i en halvdvala i
- både regn och mörker för att se fastlan- nästan en timme. Det började bli ljust (
det igen. Jag tog rorkulten och styrde jag hörde et( lruktansvärt dån j sitlmedan Calle försökte vila.
brunnen. Vatten forsade överallt, sedan
hur
den
Gotska
kusten
blev
blev det tyst. Jag trodde min Calle var örJag såg
svagare och jag kiinde en oerhörd lycka. lorad.
Stockholm, tiinkte jag, tänk vilken fin
- Ä,r du kvar? frågade jag osiikel
skiirgård det ftrms att guppa omking i diir fast?iljag kunde se att han satt diir d),ngsd.
Natten blev sva-rt. Jag kunde se radio- Calle hade nått sin brytningsgriins. Han
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sjön, samtidigt som mer segel skulle blåsa
Jag insåg att kampen var förlorad. On
hade kastat sin förbannelse över oss och

r
'

,

vi skule aldrig komma diirifrår. Det var
rin tur an vara uppmunlrande. Vi vände
, viin och båren flög över vågoma som om
den hade v.ingar. Runt omkring låg Östersjön och lurade, lika kall och tom som
hajens öga. Mnden fortsatte att öka, men
'1r oss var det nu medvind, så fastiin vi
-,ade varil ute i t.io timmar. tog det oss

vi låg inblåsta i Klintehamn i fie dagar. Som viirst uppmätte vi stundvis 25
m/s. Der behövs knappt sägas atl jag var
mycket glad att vara i land igen. Dessutom
ligger det ett myckel trevligt viirdshus kalIat Warvsholm mittemot gzisthamnen och
diir tillbringade vi mänga trevliga stunder-

till

Mnden gynnade oss iuma sjörövare
sist och vi lyckades segla till Viister-

vik under perfekta väderförhälanden. Tio
timmar tog det innan vi siktade fastlardet. Taink så lätt det kan vara n2ir man har

vinden i ryggen.

Fiirden tillbaka till Stockholm var
mycket j?iktad. Vi hade tre dagar på oss
bara två timmar in till Ktintehamn. att komma hem, så det blev knappast en
Klockan sex på morgonen låg vi fönöjda njutbar seglats. Vi han knappt smaka på
vid kajen, med fura extra spring. Stormen den smål?indska kusten förrän den va.r
var en fakrum. Calle och jag kröp ner i förbi och ersattes av andra landskap.
sovsäcken och somnade tacksamma. Klockan ett på söndag eftermiddag låg
Sömnen varade inte så lzinge, för Calle Explorer åter vid sin brygga på Djurgårhade pratat med skepparen på Karlsö- den. Klockan åtta följande morgon satt
båtarna som erbjöd oss att följa med på jag på jobbet och undrade om det ändå
m/s Stora Karlsö. Calle tog chansen, men inte skulle vara frevligare att vara kvar på
jag tviirvägrade och gick till pressbyrån Gotland...
Marielle i Explarer
för att köpa en god bok istiillet.
Exploter påförsta parkett i Visby hamn.

Forts.ittning fråL sid. 7
Officiell veterin?ir iir liins- eller distri ktsveteriniir och sammansl iill ning-

9

ör kontroll

av

erforderliga

handlingar,

en innehåller vaccinationsintyg och
Samtliga punkter hiirovan ska uppblodanalys fttr rabies (g?iller återinfyllas öre införsel. Dessutom bör påpeftirsel), ör hund även vaccinationskas att i stycket Generella regler sägs att
intyg för valpsjuka och leptospiros.
Il lkontroll av identitet och intyg katt skall vara minst I 8 månader gammal
vid utresa
och hund minst 7 miänader vid införsel
Uppsök offrciell veterinär i utlandet för an uppfylla villkoren.
I
I rexrcn hiir nedan förekommer bdftir utf?irdande av friskintyg, hälsogreppet Giltigt införseltillstånd vilket
undersökning, avmaskning mot
rävbandmask samt identit€tskon- innebåir aft tillståndet inte får var mer ?in
holl.
ett & gammalt. Tillständet utfiirdas så att
det ligger "i fas" med röiesvaccineringel
Dena får ske tidigast 10 dagar före
Och vad kostar då kalaset? Ywdr.
införsel till Sverige.
I det fall udandsvistelsen varat mind- Roschat uppskattar att slutsumman kommer att ligga någonstans mellan 2.500
re iin 1 0 dagar (högra stycket hair
och 4.000 kronor, rabiesvaccinet iir en
nedar) tillråder SJv åindå veteriniirdyrbar historia och bara tillståndet fiån
besök för identitetskontroll, för
SJV går löst på 400 kronor.
undvikande av problem vid återkomsten

till

och Finland mer iin 10 dagar
Uaccination mot rabies med efterföljande
blodprov (l-4 månader efier vaccination).för antikroppsbestdmning mot rabies
Vaccination mot lcpto spiros*

ination mot valpsjuka*
Sammanstd.llning av veterindrinty g innehållande v accinationsinry g och blndanaly s intyg utfdrdat av olficiell vercrtndr
Vd.cc

Friskintyg utfiirdat dv officiell veteinör i
utförsellnndet tidigast l0 dagarföre infö r s e I ( fuil s o un de

rs ö larin g )

Hmden har haft styrkt identitet vid wccination och blodprov stagning
G

RED,

Sverige.

Svenska hund.ar/kalter som är i Danmmk

ihi gt infö r s e ltill s tånd

Djurdgaren försäkrar att hunden ei vistats

utanJör Danmark och Finland eller

Norge und,er perioden utonland s

iir ute mindre
än 10 ilagar i Finland och Danmark,
Vaccination mot rabies med efterJöljande
blodprov ( l -4 månader efier vaccina-

Svenska hundarlkalter som

tion)
bies

för antikroppsbestiimning ftnt ra-

Vac c in a ti o n mo I Iepl o sp iro s *

ation mot v alp sj uka*
Sammnns ttill ning av vete rintirinty g innehl
Iande vaccination sinryg och blodanaly'*
intyg utfördat av stensk officiell veteindt dvs l(nneteindr ellcr distrilctsveteVac c in

iniir

Hunden/katten har hafi styrkt ideniret
vaccinalion och b lodprovstagnin
G il ti g t infö r s e bi ll s tånd
Datum för ndr hwden/katten utfönks ska
styrl<as i införseltillståndet (elkr ihundpass) med nllens saimpel
Djurdgaren lörsdkrar i veterindrintyget att
hunden ej vistan utanför Danmark och
Finland under utlandsperioden

gI

* Hwtd
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Besök i svenska tullen vid återkomsten

Tävling igen!
En av dem som klurade ut svaret i vår
Bosse Hjertstrand. i
Sollentuna. Han blev också inspirerad
t konstruera en ny knepig gåtaf)r VB- Albin-Viggen nr 425.
Ldsekretsen att grunna öve\ och årir Nyasegel, nytttågvirke,

förra tövling var

I

kommer

(

den:

kappseglingsutrustad. Liggeri Karlskrona.

LOLLENro F::".n',i:iEåli:läå:11'.,,,

7ra Mggen-segla-re stolle en kvZill
över till en annan ö, för att vara med på
en fest. Det enda man hade att tillgå var
en liten jolle vid namn Cantippa, som
maximalt kan ta två personer.

De iir rädda atr rippa och ingen ia sim.
KuI ug ocn rlylvasuuna masE va-ra torra
dll seglingen dagen dlirpå. De har aila provat att ro Cantippa tidigare och vet att
Axel ror över på fem minuter Med Bettar
i jollen tar det tio minuter, även om det
Zir någon annan som ror. Med Cecilia i
jollen tar det tjugo minuter, även om det
iir någon annan som ror Med Daniet i
jollen tar det tjugofem minute! även om
det

?ir

någon annan som

ror.

Albin-Viggen nr798, 1974-

TrefOrsegå|, spinnaker, tVä exlraVinschar.
Fdl neddragna till sittbrunn, modifierad
skotskena, förstärK mastbalk. Motor Yamaha
I hk -84, radio, PR-radio, två ankare,
ulrustning samt stadig
l|I1'"1t1:-di::Y']l
bätuaon. Pris 39.000 kr.
Lars
-* - dörkman.
-'-' ''' ' * tel02o-61 oBrs.

Albin-Viggen 1108,1975.
Omsorgsf ullt skott och riklig utrustad med
bl. a. vattentoalett, Wallasvärmare, tre
försegel, spinnakeöom, logg, ekolod, bomtält, nedgängskapell, Johnson 6 hk, m.m. Nya
lanternor, ny sprayhood, nyavattenslangar,
lörslärK mastbalk, nyrenoverad vagga.
Pris 37 o0o kr'

( : måste ala vara över tin den andra ön f?i-il!ä'å;:Ht'
rnom en timme för att inte missa vzilkomstsherrys!
KOPES:
Går det, och i såfall hur gör de? Om
lån8 tid tar det för

,hur
\-<riv

dem?

inte,

stöttorti

1-184 o0 arb'

Atbin_Viggen

typ "Tyresö-stöttan'

och beriitta, eller rita om det Ar MljchaelWigen, tel08-19 61
kittare. Svaret skickar du till VB-redaktionen, senast 25 mars. Adressen finru
ldngst ned på sid. 2 och medan du tiinkerfunderar red. ut vad det bLir för pris.
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BEGRANSAD
EFTERSANDNING.

Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Porvari, Brovallsv. 88
184 92 Åkersberga

Vid definitiv eftersåndning återsånds
törsändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

I

NYA MEDLEMMAR

ANNONSER:

1277 Annika Forsberg,
Uppsala
Per Ame Hallengren,

Sjövik

Hiärtligt välkomna till
Viggenklubben!

1/1 sida 6OQi,1l2 sida 300:-,
1/4 sida 150:NU KAN DU ÄVEN FÅ

FÄRGANNONSER
Kontakta redaktionen för
ytterligare information.
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