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KAPPSEGLINGS-

KOMMITTE

FRAII BRYCCA}I

SKEPP OHOJ !

Några ord inför den stundande sommarsäsongen. Jag ser med glädje att

Tack, till alla er som sänt in material
till ViggenBladet. Siillan har redaktionen
varit så välfylld med läsarbidrag, och var
lugna, de kommer i tidningen så småningom. Att vi för niirvarande råkar ha
ett lilet lager betyder naturligtvis inte, att
ni som ännu inte skrivit ner eratips, frå-

Birgit Åslund, Adress & tel nr, se ovan

Sammankallr Janne Bäckman

Ledamöten

Tomas Skoqlund, Cad-Magnus Lindsköm, Ame Svensson

Sammankalli

lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Täby
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Skrov, Förtöjning & Pallning
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lnredning
Elektronik

lngemar Lindgren
Göran Lilja
Harald Akselsson
[,4agnus Gustafsson
Anders Hermansson
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Lars Senneholm
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Harald Akselsson,
Lars Berg, Thomas Skoglund

[,lotor& Elteknik
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10 nästa år.

Erikå Hummefiielm, Lars Ulne

REVISOREF

lade
REDÄOlotl: All Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald

Annika

verksamheten med träffar ser ut att
komma igång i Göteborgsregionen. En
ökring av verksamheten i regionerna
känns bra n2ir man ibland har en kiinsla
av att det mesta som görs berör Stockholm. Klubben ärju för alla i hela landet.
Å,rets utgivning av VB av kommer av
rstnådsskiil
a bestå av 9 nummer mot
('
oe t0jag hoppades. Vi planerar dock för

Aks€lsson
Forsberg

Mate a! till tidningen sänds till
All Bengttson på adrcsaen nedan

Uppsala 018-55 04 98
Väsby 08-590 802 98
018-55 04 98
Hälbygatan 18,752 28 Uppsala
18,75228
Hasselgatan 115, 19437 Uppl,
Håillbygatån

Arbetet med de ändrade klass-

(

reglerna fortsätter och de kappseglingstresserade ombedsliisaklassnämndens
artikel på sidan 5 . Målet iir atr vi skall ha
de nya klassreglerna helt fastställda till
å$skiftet. Alt iirju inte alvar! Glöm inte
att boka in midsommafiråiffen och anmiila
er

till

våra eskadrar

gor eller sanna (?) skepparhistorier ska

vihta med det, utan sätt igång ni också.
Redaktionens förhoppning är att nästa
nummer ska bli sommarens bästa båG
llisning i den hitr klassen, något att gosa
med i sommarhamnen om viidergudama
(rillftilligrvis) skulle bli onådiga.
Men redan i det hiir numret får ni reda
på var stockholmamas midsommartriiff
går av stapeln, var alla Väner-ViggenViinner kan mötas, niir det kappseglas på

Siljan och varför man ska vara med i
Sj

!

BästaViggenhzilsningar
Jan_OroJ.

öriiddnin gssiilskapet.
FlytvZist på!

Alf i 1277 Jafia

a,

KLASSNAMNDEN

ORIGINALTILLBEHOR

Arbetet med ändringen av klassreglema har kommit igalg. Förutom det
uppdrag som lades på klassniimrden av

,

I

3.smötet har Svenska Seglarförbundet be-

.ulat ensa med-lemsförbundens klass-

om så behQvs. Fallhomet definieras som
skzimingspunkten mellan förliket, föd?ingt
om så behövs, och en linje genom seglets

högstaprmkt, 90' mot förliket. Seglet skall
varå sträck enligt ovar. Se figur.

regler. Detta gör att niir vi iindrar våraregler måste vi sarntidigt skdva om dem i det

nya formatet.

(.

Vårt mä iir art ha etr förslag

till

nya

.assregler som zir diskuteral med SSF klart
till vån årsmöte i höst. Nair vi så har god-

längd

kiint det vid årsmötet kan SSF fastställa
del vid silt beslulsmöte i nov/dec
Kontakt har tagits med SSF i lirendet,
och fortsatta diskussioner kornmer att föras. Kompliceralde faktorer iir dels att
måttsatt ritningsunderlag saknas för en del

uppgifter, dels atl segelmätningen nu iir
delvis lindrad jiimfört med tidigare. För att
lösa detta kommer vi att under maj mäta

;ÅrS,lä
(

igenorn ett antal båtar och framför allt segel för att kunna faststiilla rimlig a maxrnått.
Dessa mått kommer sedan att faststiillas
och publiceras i VB 6-7 för att g? la från
och med KM i år och arbetas in i de nya
reglema.
De måll som iir akruella l,f de så kallade LP-måttet och förliksliingden för försegler, i första hand för K-Vigg.
LP-måttet iir höjden, med förliket som
bas, i den triangel som seglet utgör. Enklassärret all mäta der dr att mäta del kor-

form av tekniska tips eller på annat sätt.
Dagens bästagissning på var LP-måt-

avständet från skämingspunkten

tet kommer att harrma iir 4250 mm. Förliks-

mellan akter- och r.urdediken, eller deras
föd?ingning om så behövs, och födiket.

längden kommer troligen att hamna omkring 8300 mm.
Om ni har några frågor med antedning
av ovanstående eller över huvud taget rörarde klassbestairnmelsema, tveka inte att
kontatta mig eller Gurmar Tidner.
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Seglet skall då vara så sräckt att inga rynkor finns utmed mätsträckan.

Förliksliingden mäts som avståndet
mellan fallhornet och halshomet. Halshomet definieras som skairning spurkten
mellan underliket och förliket, föd?ingda

Förutom skallmåtten i klassreglema
kommer vi ockå att försöka ge rekommenderade under- och

Jan- Olof Bj

akte iksl?ingder i

örl

Klassncimnd.e
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REGIONALT
Gävle

Vakant

Hanöbukten

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69
Kalmar
PeterWinberg
Vårvägen 15,385 03 Söderåkra
o4a6 - 212 43
Mälaren
Jan-Olof Björk

Ulgårdsvägen 3, 1 91 44 Sollentuna

08-929732

-stockholm-

MIDSOMMARTRAFF
24-25/6

Vikinga-regattan
l8-19 juni
Ny det*ivling i Viggenserien, två
seglingarpå lördagen och en på söndagen. Arangör iir Vikingarnas Segelsiillskap.

7kn

Vikingaregattan seglas utan
spinnaker, vid Ekholmen, Östra

81örkhol

Saxarfiairden.

Anmlilan kan göras på telefon,
08-6M 40 45 eller 99 34 16, mellan

kl 18och21.
Anmålningsavgift 190 kronor
beralas in på posrgiro622 24 6q - 6.
Anders Kdström, tillhanda 13/6.
Yt terligare upplyningar

kal cr-

hälas på tel 08-6M 40 45.
Siljan
Boris Henrikssen

Dalavägen 19,821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

Sl Anna
OweSvensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31
Vänern
Kjell Nyl6n

Gärdesvägen 5,531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Olofsson
Hagåkersvägen 28 D,

43141 Mölndal
o3-l - 27 57 24
Öresund
Erik Palsund

Älggatan 24 8,216 13 Malmö
040 - l6 09 73
6
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Brän nholrn
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GASTBANK
Vivet att del finns viggenägare som
vill kappsegla, men ej har tillgång till
gastar, och att det linns viggenägare
som vill gasta men ej kommit
kontakt med rätt kappseglare.
Det problemet tänkle vi lösa på
bra sätt, så att vi får fler Viggen
som kappseglar.

(
i I
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Är du intresserad?
Behöver du gastar, eller vill du
gasta på någon tävling?

Ring

till Janne Bäckman

Dagtid 07-17,tel010-21 1 81 85
Kvällstid 18-22, lel 08-771 00 67
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OBS! Ny plats!!
I år överger vi myggen i Skomakarviken och prövar på dem på Briinnholmen,
G?illnö i st?illet. Vi träffas vid position N59"24,8', E18'38,8'
fran och ned klockan I 3 på midsommarafton.
På programmet står som vanligt majstång, lek och dans,
kaffe på berget och allsång.
För rnidsommardagen iir vi i ftird med att planera något nytt ftir året. Hemlis !
Boka redan nu in midsommarhelgen ftir att fiiffa andra
Mggen- och Jiitteviggenseglare under trevliga former.

svårighet"

IFR 1994.

Vänern

Siljan

"Håll undnnfi)r mig.
Jag manövrerar med

Årets segettävlingar

i

favoritviken, läggaut

ta töm mot stranden, avnjuta kvällens solnedgång och sedan koja i lugn och ro ???

9

Sanda Race

UNDVIK följande tider och platser !!!

iuli
10 iuli

6 aug
13 aug

Sollerö Havs
Leksands-Regattan

20aug

Tällbergs-Regattan

Hiilsningar,

sammanvigda (

Nåja, så allvarligt iir det kanske inte.
Vår syster Vegatlubben (de me.r1 de diir
förvuxna Viggen, du vet, som oftast har
signalllagga "D" hissad) samlar i år sina
medsystra.r til Stockholms sklirgård för sin

återkommalde "Intemational Friendship
Regatta '.

Man beriilnar att det kommer Vegor
från hela Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, och ett antal deltagare från Storbdttanien, Kanada och USA
(!). De senare troligen dock ej på egen köl.
Ett 60-tal båtar hff hittills anmiilt intresse.
heliminiirt program enligt Vegabladet
4-93:
man 11/7 samlhg Dalarö Skans
tis
till Biskopsö (Koxviken/
Bytrafladen)

12.

till l{allskiir
till Bjömö
till H?irsö

ons 13.

tors 14.
fre 15.
lör 16.
sön

till Saltsjöbaden,

reg attamidd ag
på Grand Hotel om aftonen

i7.

avskedsdag.

\ii önskar Vegaklubben lycka till med
IFR-94

I

Veikko Kekki.158 ReLax

"Jag hölsar Er
en angeniim resat'

I

Nusnäs-Regattan

frål numera

1(

(

Anita och Boris i Viggen 886

H:ir presenteras fuets Viggenkalender
för Vlinems viggenseglare. Är du i farvattnen vid aRtuellt datum, varför inle pröva
den naturharffl, som anges i kalendem. Då
har du chansen att få traiffa andrå trevliga

gion.
Regionombuden har listor på vilka
I
medlernrna-r som finns i uppsamlings- 1

ornrådet. kanske iir din granne eller j
någon annan i din omgivning med i I
Viggenklubben utar alt du vel om det. I
Der är allrid lärtare att ordna traf|
far, kappseglingar eller andra aktiviteter, om man iir några som hjälps åt.
Du hittar ditt regionombud på sid
6, ring eller skiv till honom!
Med förhoppning om ny fart i regionerna, med kanske gemensamma

I nordligaste Vlirmlandssjön ligger
Timmeröama som en utpost mot de vida
iddema. För Viggen-seglaren ges hzir flera
möjligheter att utnyttja en naturharnn. Sjlilv
har jag provat att lägga till vid nordostspetsen av den våstra holmen och umyttiat vassen som effektivt stopp mot åvdrift
sidled. Enda nackdelen med denna plats
zir, att den it något utsatt för vindar från
nordost, så lyssna på vädedeksrapporten

klubbmedlemmar. Men skulle du rå,ka vara
den enda viggenseglaren har du åindå förmånen ått ligga i en trevlig nattiarnr, och
det iir ju inte så dumt det heller.

2/7

Tribergsö. söder om Djurö. Ta dig

in genom Årans hamn, gira baboni (men

för grundet om babord! ) för an så
småningom styra rakt in mot sopmajan på
Tribergsö. Vid vanliga vattendjup kan du
Itigga rill innonför den lilla udden.
se upp

9/7

Bahallen nordv(ist om Aspholmen
östa sidan.
På västra sidan av västra Timmerön Obs ! Vig gentriifr.
hnns en vik, som många i lyriska ordalag 16/7 Biirön, Segerstads skirgård. Gå in
kallar lagun. Hiir ska det finnas gott om österifrån söder omÅsundön ochruorr om
ti lläggsmöjlihheter Uag har själv inte varil Btirön. Ldgg till allra kingst in i viken.
dit) och hzirliga badklippor. Dock harjag Följ vasskantenpå styrbords sidn sista bihön en liten vamingl Drar vinden i hårt ten efrer båtklubbens stuga.

Du som bor ute i regionerna, ta
kontakt med ditt regionombud om du
har några fulderingar eller förslag på
hur du skulle vilja aktiverajust din re-

Birgit

Wggen-vänner
på Vänern

innan du drar täcket över öronen. Skulle
trots allt nordosten komma, kan du antingen dradig lite söderut och läggadig i lä
av den östra holmen eller prova följande

Medlemmar
r regronerna,
se hit!

eskaderseglingar, önskas alla en riktigl
solig och skön segelsommar!

Viggenkalencler 1994

lör

Siljansregionen:
Mashavet runt
23 iuli

Att i ensamt majestät sakta glida in i
anka.ret och makligt

Smultrcnstället

(

altemativ.

i Lurö skirgård. Lcigg till på

från v?isteller sydväst, kan det vara vanskligt att ta sig ut ur viken, så se till att du har
mat ombord för åtminstone ett par daga.r,
år du ulnyttjar denna hamn för övemallrung.
Vi passage av Timmeröama tyckte jag
mig en galg uppfatta en brygga på nord-

23/7

sidan av den lilla ön söder om östra Timrne-

bortl. Det dr djupt vid udden vid vassktnten. Ringar .finns i berget.

, 5n. Del kan du se som ett tips om en rik\.rgt

,]

trygg natthamn.

l

Stensön, Tösse skiirgård, Dalsland.

Enklast om du angör norcifrån genom
Dyrösund, följer Stensöns östra sida och
går in i den lilla viken vid öns sydöstra
hörn.

30/7 Flåviken, Mollesviks sktirgård.
Lrigg till vid slutet ar andra ön om styr-

6/8

Sunnanå. Denna dttg cir det Sunnanå

Om ryktet tålar sant hittar man Marknad, så kom tidigt! Den marknaden
Vlirmlands största myggor på Timmer- tir väl värd att bevista. Glöm inte knmeöama. Det marar till viss försiktighet, för
redan inne i sj:ilva Viirmland lir de imponerande. De surrar inte nai.r de kornmer. De
brummar! Och blodtörstiga .ir de i pa.ritet
med stodeken.

ombord i sommar! Vi andra hoppas få
riiffa dig en eller flera gånger innan hös-

Kjell NyL€n

Kjell Ntlön

ran!
Se

till att du har viggenkalendem med

ten kommer.
9

ldeella eller ideala föreningar?
I förra numret presenterade Veikko Kekki i 158 Relax
Skärgårdsstiftelsen. Hans andra artikel handlar om
Sjö räddningssäl lskapet.
Bekvämlighet, service, levande bygd
och natursköna upplevclscr if en del av
båtlivet. Den strävar vi säkert alla efter.
In1ör varje säsong har vi förberett oss
väl. Man iir medlem i Viggenklubben och
kainner vål till sin båts styrka och svagheter, man har deltagit i klubbens eskadrar
och ditr liirt sig att segla i kiinda och okiinda
vatten, att taupp sina korslagda ankare utan
svordomar (?), mal har deltagit i familjekappseglingama och lift sig behiirska båtens marövra.r och på kvällen lyssnat till
alla bordörklaringar till varf'or just han,4ron
gick på den enda förekommande grynnan
OSV

Sjiilvklart

?ir

båten rätt utrustad. Segel-

fiird och termosen iir fylld och smågodiset och frukten iir lätt tillgiingligt osv
Men om det som inte skall hiinda lind(
hiinder???
Som redan Sokrates sade: "Det år sarnolikt att det osamolika kommer att ske".
Det. intråffff nän igen årligen:
Olycksfall i båten (bommen i huvude(
brännskada av kokande vatten. hji,irtsvikt.

mal över bord mm)
Olycksfall på land (halkapåhal klippa,
bmtna ben, stukade leder, ormbett, hjiirtsvikt, brännskada vid spritkök, allergiska
chocker mm)
Haverier Trassel i propeller (nät, tampar osv) Tappade propellrar

gerderoben genomgången och ev slitage

Maskin- och roderhaverier (briinsle-

lagade och lappade. Sl,ikerhet sutrusm ingen

brist, ingen smörjning, tappade roder mm)

kontrollerad, övad och 1ätt tillgänglig Rigghar erier. Sjcihaverier (grund kömi ngar,
(brandsläckare, VHF-radio, jo1le, nöd- grundkiiming ar, bristfaillig förtöj ning osv)
signaler, kniv osv).
Skada på skrov, Brand ombord, TotalförRiskanledningar kontrollerade och säkrade (gasoltuben, brlinsledunken, tiindstick-

lisning. Listzm kan göras lång.
Hlir träder då "Sjöräddningen" in.

"Sjöräddning" är en av de statliga
orna. ventilationen. ruffluckan. riggen.
motom, genomgående ledninga.r och rör räddningstjänstgrenar som firLns ol h req
mm) och båten har aktuella och nödvän- lera5 i såvälnalionella som intemationcllå
diga hjälpmedel (sjökort, hamn- lagar och föreskrilier.
Du vet vlil att även DU, som "fritidsbeskrivningar osv).
Lika sj älvklart iir båten rätt bemarnad. skeppare", iir skyldig att göra allt Du kan
Alla deltari navigationen och utkiken, flera och |cirmår i s)frc att bistå larryg i nöq
ombord har nautisk kompctens, alla vet hur Detta står inskrivet i sjölagen och gälle\
VHF-radion fungerar och vilken som:ir alla flytetyg. Normalt så hinner dock nånödkzmalen, alla vet hur brardsläckaren gon av de organisationer som finns vikta

fungerar och r issa har dcltagit i
brandsläckarövning, alla kn Iörsta hjiilpen

fitr dylika uppdmg före Dig. Huvudansvaret
ligger på Sjöfartsverket, som genom att

i mun mot mun- bemannaSveriges två sj öräddning scentraJung-räddning, alla kan ler (MRCC Stockholm och MRCC Götesimma och biir alltid (?) flytväst ombord, borg) leder sjöräddningsverksamheten.
alla har ätit innan man ger sig ut på långI'ortstjttning på sid. 12
och flera hzr gått kurs
metoden eller hj

10

zirt

liga, dvs betals rned skattemedel,
Sj ör äddn ing

(Madtime Rescue

1

cen tral ern

1

sarnlokaliserade med kustradiostationerna
Stockholm Radio och Göteborg Radio. Hiir
finns alltså den operativa ledningen.

SSRS -"Svenska Slillskapet för Riiddning af Skeppsbrume" etler Sjöräddningssällskapet som det dagligen kallas iir en

Sjiilva sjöräddningstjainsten, "efterforskning och räddning av mainniskor som
?ir eller befaras vara i sjönöd och sjuktransporter från fartyg", sköts av andra.
'"Sjöräddning" ia alltid kosrnadsfrin,
men då måste det vara enligt definitionen

ideell, frivillig organisation som sedan 1907

ovan. Bogsering, reparations arbeten, sane-

ring av olja, bensin mm iil inte nödviin-

Sommaren it högsiisong, men det fattas inte uppdrag under resten av året heller. L?is vl,it valda delar urjournalen för sjöräddnings s tation Möja.
"Räddningsbåten Evert Taube (frivillig besättning):
14.feb. Avgick efter larm om olyckshiindelse på Angö. Transporterat till Boda
brygga och viintande ambulans.

lir kom-

a, MRCC munal, dvs betals med skattemedel och
Coordination Center) iir iirideell!!!

s

Låt oss se in i SSRS verksamhet.

Av ovanstående lir 5 organisationer stat-

Fortsäftning från sid. 10

Iir aktiv i Sr erige. Molsvarande organisationer finns i många andra liinder.
Pä de 33 sjöräddningsstationerna som(
SSRS har runl hela vå( kusl och i vissa

inre vatten finrs dygnet runt, ibland fuet
om, flcra tusen människor som med hj?ilp
av personsökare och lelefonsamlal lir be-.
redda at( inom 8-10 minuter, ollasl kor-(
tare tid. lrivilligr sliilla upp och la sig an

KORT.
På VIIF g?iller kanal 16 och anropet
"Sjöräddningen" eller "Rescue-center". Du
behöver INTE VARA I NÖD för au prata

med

Sj

öräddnin

g s centr al

en

eller

öräddnings enheter. B ättre att förebygga
genom att t ex fråga lotsstationer och kustbevakare om väder eller aruran informadon
eller att förmedla att man iir inblåst någonsj

kli

a en del av
fa.rtygen och en del administration. Det har
man; I 1 stycken heltidsanstzillda räddnings-

skeppare!ll
Under 1993 räddade mar 171 miinniskor i överhängande sjönöd, assisterade 491

fartyg med 1332 personer ombord och
genonrförde dessutom 202 sjuk- och läkartransporter. Totalt genornfördes 174{
utryclmingar och uppdrag.

stans iin att förorsaka ett sjöräddnings-

Som ideell organisation söker man inga

uppdrag. Bättre att lyckas iin att förolyckas !
Nit det giiller sjöräddningsinsatser säger statistik från 1993 föliande:

statliga bidrag. Mal får ihop sin ekonomi
(balansriilaingen visade -93 på ca 233 milj)

SjöIans"vcrkt (egna lartyg) 22qo av insatlcf'na

genom donationer. gåvor. insamlingal
bland privatpersoner och företag och mot-'

16Vo

svarande.
Genom lokåla stödföreningar, t ex sii.llskapet "Livbojen ', som finns pä 24 plalser i landet, sker försäljning av medlems-

Polisen (fartyg, flyg, helikoptrar) ll7o
Marinen (fartyg, flyg, helikoptrar) 6Vo
Flygvapnet ( riiddning s he likoptrar ) 3Vo
samt SSRS (rliddningsbåtar) 31Vo.

artiklar, auktionet information och utbildning om sjövett och sjösäkerhet mm. Under -93 samlade stödverksarnheten in över
1 milion kronor till SSRS.

Kustbevakningen

gna

farty g ) 25Vo
Rriddningskårerna ( brandkårerts båtar )
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tar som hade svåLrigheter i den nordvästliga vinden på 15 m/s vid St. Nassa. Dra-

tunga Räddningskryssama. Alla dessa båtar bemannas av SSRS.
Detta betyder att Sällskapet måste ha

kortautomater) UTAN PENGAR eller ett antal anställda för att

hövs -oavsett väder- oavsett tidpunkt. Visste Du detta?

En ideell organisation bygger råddningsfartyg i olika storlekar, bemannar och
driver deisa dygnet runt liirgs hela Sveri-

ges kust, utvecklar och deltar i
sjöräddning

s

tj iins

ten, har räddat tiotusen-

25.april Avgick efter larm från Dr tåls mfinniskor i uppenbar sjönöd, har årliBäcksllöm om kiidkampspatient. Trans- gen såviil antalmässigt som procentuellt de
porterat till Boda brygga dlir helikopter flesta sjöräddningsuppdragen och som inte
mötte.
belastar den svenska staten, dvs Dig och
6.juni Utfört sjuktransport av person mig, med en enda krona per år?????
)m legat i vattnet och varit niiradrunkna.
Skulle Du vilja stödja SSRS så kan Du
Finnhamn - Boda brygga och ambulans- göra på flera sätt.
möte.
Bli stödmedleml200:- för enskild C94)
21juni. Avgick efter larm om fyra båBli medlem i en "Livboj"; 85:-/år (yt-

digtvis kostnadsfritt utan ska.ll normalt bekostas av den orsalande. Sjukransporter
från öar med t ex helikopter iir också gra- sjöräddningsuppdrag .
SSRS har ca 400 båtar av varierande
tis, det iil en landstingsangelägenllet.
Hur når man då "Sjöräddningen"? På storlek från mindre gummibåtar över lätta
telefon ringer Du 90 000 och svarar på snabbgående Räddningskryssare till de
SOS-operatörens frågor
Kom iMg ! 90 O00-samtal kan Du ALLTID ringa från alla telefonautomater (även

Detta iir bara några axplock ur SSRS
verksamlet. Frivilliga som ger sig ut för
att hjälpa till diir det behövs - nair det be-

git alla till fritt vatten. 24 personer ombord.
Avgick efter larm kl 1425 om båt som slagitpålard vid Björkeskiir Den låg mycket
illa till i den grova sjön som rådde. Dragit
loss och assisterat till lä vid Västerskair. 2
personer ombord. Åter kl 1700.
3Ojuni Avgick efter larm kl 0010 om
flicka som ej återkomrnit efter segeltur i
iolle. Seglat frår Trliskö. \t fam henne vid
Löje. Allt vi . Äter stationen kl0150.
7. juli Avgick till båt vid Lilla Nassa,
rlken låg illa Lill i de hårda vinden på I7 rn/
.. Fick över lamp och bogserade lill lä i
hamnen. 2 personer ombord. Avgick sedan till båtpå grund vid N. Ingmarsö. Diir
var det illa. Besättningen stod i sjön och
'öll emot. Drog loss utar synliga skador.
. arefter de kunde forlsätta. 2 pcrsorrcr
ombord Hämtade sedan fyra flickor som
fått briinslestopp och drivit iland på en ö

1
*

,(

syd Blidö. Bogserat till Yxlan.
30.september. Transporterade blivande

mamma kl 0730

frar Möjaström till Sol-

lenkoka och vl'intande ambulans. Välskapt
flicka född 0915."

terligare info från SSRS)
Sätt in en donation, gör en insarnling,
stöd med n atumv arorl- tj iins ter
Ge "istilllet för blommor", el dyl.
.tsR.t,
" St,enska Stillskapet
Skeppsbrutne

"

för Rriddning af

Skrtiddare gatan 1, 4 I I I 8 Göteborg.

rfu 031-13 56 66
Postgiro; 90 05 00-0
Jag har velat visa på ett pa.r bra sätt att

"investera' Ditt pengakapital inför kommande säsong. För som det stfu i SSRS
broschyrer; vi kan inte alla hj:ilpa till att
bemanna båtama, men vi kan alla hjälpa

till

att finarsiera verksamheten med pengar
eller andra donationer.
För Din egen och båtens verksamhet;
\4ggenklubben

För Stockholm skiirgfuds bevarande;
Stiftelsen Stockholms skiirgård
För Din och ardras behov av hjälp i
nöden; Svenska Silllskapet för Räddning
af Skeppsbrutne
Hasköna seglingar i sommar - "relax" !
VeiWo Kekki, I58 Relax.
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OMBYGGNAD
AV

NYA

RUFFKOJERNA

MEDLEMMAR

Här är ett tips för dig som
önskar bredare ruftkoier och
en lite annorlunda inredning:

=s-__= BRODERAT
5t-- = JACKMÄRKE

Befintliga ryggstödspanelema tas bort
och ersätts med öppna hyllfack med två
hyllor i tvårespektive tre avdelningar.
De gamla dynomab)'ts till 10 cm tjock':k. BredCen ökas till 70 cm på bredaste
,.iillet. Fördelama ilr flerals:ingkläder kar
rullas ihop och stuvas under hylloma.
Du som har en Albin-\tggen och önskaI en udörlig byggnadsbeskrivning, kontakta då tipsliirnnare Bill Thompson i Viggen 533 eller Tekniska Kommi en.

KLUBBDEKAL

2O=-

10

Cia Jibr6us, Uppsala

472

Agnela Lindström-Sabel
Stockholm

Hjiirt@ viilkomna

till
Viggen-

klubben

"f,u,

Handbok K-Vi99en.............,50r Sån9bok.............................100r

HandbokA-Vi99en..............50r Klubbvimpel
Tekniska Tips Komp|........150:- Broderat iackmärke............30:Tekniska Tips, enstaka..,......5:- Klubbnål .-'-.-.-..-.......-.....30r
Viggenrltningar...............st 25:- Klubbdekal SE-GLA-UT.....'20i
Klassregler ....,.....-..........,-...8r Strykmärke ..,...,.....--..-.'.-...8:-

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 4O 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
Frak'porto ingår i priset.

Tilläggas bör auTK ej gjortnågon beräl, fng över eventuell inverkan på hälfastheten.
Teknska Kommitt€n

nn at

***
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
do Porvari, Brovallsv. 88
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BEGRANSAI)
EFTERSÄNDNING .
Vid delinitiv etlersändnihg återsänds I
försändelsen med nva adressen oå
bakksidan (ei aåressidan)

18492Äkersberga

Säljes

Albin-Viggen nr 332, 1971

Albin-Viggen nr 798, 1974
3 försegel, spinnaker, 2 extra
winschar, fall neddragna till sitt-

Myckel välvårdad. Jolle, värmare,
soltångare, vagga, 5 bra segel, fullt
utrustad. Pris 38.000 kr.
Tel. 0520-961 21

brunn, modifierad skotskena, förstärkt mastbalk, 8 hk Yamaha -84,
radio, PR-radio, 2 ankare, Ankarolina, div. övrig utrustning. Pris inkl.
stadig båtvagn 39.000 kr.
Lars Björkman, tel 026-61 08 15

Köpes
Storsegel

till Albin-Viggen

Mats Persson, tel.031-81 20 88

Pr{.tCor

GRAFISK SERVICE AB

MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet nr6-7

K"f#f'trf*""*
Nordenflychtsvägen 74
Box 25084, 100 23 Stockholm
Tel:08-13 09 80, Fax:08-618 38 70

ViggenBladet nr 8-9

PriCor I 994

9 augusti
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