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Ordförandel

(

qörk
BiEit Aslund

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
Tumultgränd 63, 162 46 Vällingby
Freddy Geuken Dukvågen 53, 161 50 Bromma
Kad Porvari Brovallsvågen 88, 184 92 Åkersberga
GunnarTidner Stallvägen 6, 183 38 Täby
Sören
Eikslundsvägen 1O2,1a3 47 Täby
Veikko Kekki SleipneEatan 64, 195 54 Märsta
Jan Båckman Kvintettvägen 59, 142 43 Trångsund
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Marielle Sander Lindström, Sveavägen 12'1, 1 13 49 Stockholm
08-32 31 87
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KONTAKTPERSON

öRREG0NERNA
KLASSNÅMND

Birgit Aslund, Adress & tel nr, s€ ovan

Sammankallr Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan

Ledamöter

Bo Göransson, lngemar Holmström, Staffan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Carl'l\4agnus Lindström

Sammankallr

Janne Bäckman
Tomas Skoglund, Carl-Magnus Lindsköm, Ame Svensson

Mina önskningar för alla Mggenseglåre inför sommaren är: lika fina vin-

KAPPSEGUNGS.

KOMMITTE

Ledamöteri

TEKNSK

KoMMITTE

sammankall:
Motor& Elteknik
Skrov, Förtöjning & Pallning
S€gel& Rigg
lnredning
EleKronik
Ritningar & Tekniska

VAIBEHEI)I'||NG

lips
Sammankalll

lngemar Lindgren, Klövjevägen 13, 183 38 Tåby
lngemar Lindgren
Göran Lilja
Harald Akselsson
Magnus Gustafsson
Anders Hermansson

08-758 31
08€5 15
08-590 802
08-628 46

oe-zse ss

Lars Sennerholm
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08-649 47 01

\

har vi att dela!
Ta också med anteckningsblock,
enna och gärna kamera så all somma- rens fröjder och eventuella rnalörer kan

Harald Akselsson,
Lars Berg, Thomas Skoglund

(

Erika Hummerhielm, Lars Ulne

BEVISOBER

dar som vi haft i Stockholm under maj,
men inte flera kalllronterl Jag hoppas vi
ffu en varm sommar med fina vindar.
Med det här numret följer också
den nya matrikeln. Ta med den ut i sommar. Du kan med den identifiera Viggenkamrater i klubben, något som kan leda
1'lJ fonsan givande samvaro. Använd den
också till att värva nva medlemmar. Ju
flera vi iir desto mer samlad erfarenhet

dokumenteras för senare publicering
Material

tlll tidningen sänds till

Alf Bengtggon på adlessen nedan

Uppsala
18,752 28 UPpsala

018-55 04 98
REDAKnO'I: Alf Bengtsson (ansv. utgivare) Hälbygatan 18,752 28
Harald
Hasselgtan 115, 19437 Uppl. Vaisby 08-590 8O2 98

Akselsson
Forsberg

Annika

H.illbygatan

018-55 04 98

visgenso^^

ling. Semester i sikte, med flera veckor
på sjön, i eskader eller bara med sällskapet i den egnabfuen. Alla varianter finns.

Men så mycket som ska med, och
inget får glömmasl Det är inte så roligt
att förbandslådan står i ett skåp hemma
niir det ligger glas på stranden. Eller att
korkskuven inte kom med. (Konsum på
Möjakan vara räddningen i så fall. Fast
vår var inte giömd, den gick av Utsliten?)
Batterier i reserv till radion, extra tzind-

stift, telefonkort, filmrullar. Adressboken
med telefon- och postnummer till sviirmor och andra. Ufb, Amden och viider-

i kortet. En korkskruv till, för szikerhets
sku1l - man vet aldrig niir man kommer
till Möja igen - och k onscrvöppn are n.

ViggenBladet.
Om ni kan, kom till våra tråiffar och
glöm inte heller bort våra eskadrar, ring
och hör om platser om ni inte redan anmält er.
En skön

Så har då dagen ?intligen kommit niir
det är dags att bunkra för årets långseg-

if#rrt

Aroma till.iollen kan komma vlil t ill pass,
liksom myggmedel och tabellen med broöppningstider.
Kåst 1oss, mot sommarhav!
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i
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Viggen

\/i slumpktipte vår Albinvigg. En hardskiven annons dök upp på Konsum och
talade om att Erik och Mzirta i "skiira huMen så opraktislt! Ska vi verkligen
set" blivit för gamla för segling och man
'ran ju
alltid tittal Gode välnen Torbjöm behövaha bommen med hela segelmassan
så hiir i sittbrunnen? Hade inte M 22-an
stlillde upp med salkunskapen.
någon
form av träsåx som man la' bomser att originalseglen finns kvar.
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Varvet hade mastkran och vi lyckades
utar stöffe missöden få den att stå. Men
alla snören ! Var skade sitta? vant och stag?
Vad är vad? Hur hå.rt ska de sp:inlas? Jåg
läste handboken och ropade:
Vad fal iir dirken?
Ingen aning, hojtade min man och

^,BAa

- mejseln han hade i balfickan.
tappade

KLUBBDEKAL

20:(
K-Vi9gen..............50:.
A-Viggen ..............50r

Tips Kompl. .......150:Tips, enstaka.........5:Viggenritningar.,.............st 25:Klassregler .......,....--............8:-

men på? Finns det inte på den hiir?

Sill, potatis och den kölsvinssvala lilla
Så vi slog till. fast vår seglarvana in'kriinkte sig gastande pä M 22 nr 48 nubben, javisst. Vi brassar köket och det
Kaggen. Fnlsta yår vi båda sedar liinge, med besked! Utar kliim på att jetstrålen
fast vi mest seglat vå,r och höst i uruselt ska vara igång en ordentlig stund fär vi se
lågoma slå upp i taket och slicka skottet,
väder och utan ungar.
Kranbilen som skulle frakta vår nya båt som skrynklar sig. Det blev svart och
från uppläggningen till sjösättning höll på mackor med mersmak och snaps.
att riva ner både tetefon- och elledningar,
men det gick vägen - hon flöt.

ALN?-I

Handbok
Handbok
Tekniska
Tekniska

r Puh!

Sån9bok"............................1

""rJttt

00r

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

Enklast itu om du sätter in beloppet för önskade varor på
YIGGENKI.UBBENS POSTGIROKONTO 40 73 O5 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
FrakVPorto ingår i Priset.

Plask! Det var en bra mejsel.
tt,,, oud" vi ett snöre över och satte

F''
(

E-F-

Solen sken, vinden var lätl och livet
.'kre I vår nya bå1. Allr rycktes gå fint
över förvaintan - och vi gjorde ett enkelt
slag in i Norrsundet vid Eldgam. Nu började det! Vi var inte längre ensamma och
vi hck motvind. Kryss!
Vi kom inte manga meter pä varje slag.

Ibland fick vi rent av kånslan att vi

backade. Men solen sken, magen gjorde
sig påmind och vi släppte en plätt i en vik
och tog ner seglen.

PPF-

Vi får siillskap av flera seglare på hemvåg och i Skeppsbackasundet blir det rik-

tigt trångt. Hur är det egentligen med
väjningsreglema? Ingen minns. M vill slå
men vågar inte förriin båten före gjort sitt
slag. Men, herregud, hon slår ju aldrig. Vi
kommer au gå upp på land båda två! Då
hörs från hennes följebåt:
Slå då, för faan!
När vi hade ett konare stycke kvar slog
vi på motom och vi gick med god fan in
mot bryggan. Jag stod i fören beredd med
båtshaken niil jag vrålade:
Vi går rakt in i brygg:rn. Du måste
backa!
Min man kom flygande över mig och
rakt upp på bryggan. Han lyckades mildra
smiillen fast hon fick ett ordenlligl ninne i
gelcoaten. Hans ringfinger stod ut i en perfekr rät vinkel vid knogen. Han har aldrig
mer fått på vigselringen.
Och vi iir fortlarande rätt klena på att

-

-

kryssa.

Inger i 790 Puh_
J

KLASSNAMNDEN
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REGIONALT

-Stockholm-

Gävle

BIGGNINGSTRAFFEN

Vakant

...vid Sradshusbron den tredje maj
lockade ett tiugotal deltagare. De som vå-

Den i förra nurnret aviserade mätningsverksamheten av frarnför allt försegel till
K-Viggar har q.vitr int€ hmnat genoniföras
i tid lör detta nurffners pressläggning..

Med anledning av detta har klassniirnnden beslutat att de hittillsvarande
måtten skall få glilla rmder hela 1994. I de
nya klassreglerna som avses giilla från och
med 1995 kommer de nya måtten baserade.på mämingama att införas.

Andringama betriiffande mätmärken
som aviserades i nummer 4 samt de gene-

Hanöbukten

gat sig

ordförande Jan-Olof om riggens ansättning, d.v.s. hur hårt vant och stag - som
inte bara får masten att stå, utan också gör
att den stårpå rätt sättför effektivaste segring - skall sträckas.
Förhoppningsvis iir viil alla riggar ve-

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
o4a6 -212 43

derbödigen trimmade vid det hiir laget, men
för nyblivna segelentrsiaster som inte hade
möjlighet att delta på triiffen kommer hzir
en kort repetition av grundreglema:

Mälaren
Jan-Olof Björk

I.

natuligtvis fortrarande.
Siljan
Klassnämnden beklagar eventuellt
BorisHenrikssen
ohägn som fö(orsakats av detta samt ber
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
alla som tiinker köpa nya segel under sä00278 - 161 65
g?iller

2.
3.
4.

S:t Anna
OweSvensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping

5.

013 - 15 13 31

Vänern

(

Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping

sls Mariefred
Det anrika fartyget harsom du
väl redan vet drabbats av en
brand. Återställningsarbetet har

påbörjats men bidrag behövsl
Vill du skänka en stor eller liten
slant- sätt in den på postgiro

555001

-7

eller bankgiro 51 11 - 0476.
Skriv "Marief red" på talongen.
6

den svala vårkviillen fick "spiin-

MIDSOMMARTRAFF
24-25

JUNI

ringsfylld" information från klubb-

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

rella dispensema beträffande dukval, Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
latdiingd, rullfoock och akterstagssträckare 08-929732

songen eller har andra frågor an kontakta
Jan-Olof Björk eller GururarTidner.
J an- O lo f Bj drk, K las s ndmnd.e n

uti

Nu är det dags att stafta
färden mot
Viggenklubbens

till att masten står l.odr(itt,
eventuelh med masttoppen något
Se

föröver
Strdck upp för- och al<terstag.
Sptinn toppvanten lika hårt (rrikna
varven du drar åt)
Sptinn nu de förliga undervanten
så att mqsten får en liten krum på

.n,
e€F

NYn,
nlo "
Brän

n

hol

mitten-

Avsluta med de aktre undemanten.
Dessa skall endast s(iJtas an så pass
att det endqst iir lite drag i dem,
d.v.s. inte lika hån som de övriga
vanten och stagen.

0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Ololsson

Hagåkelsvägen 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

Öresund
ErikPalsund
Älggatan 24 B, 215 13 Malmö
040 - 16 09 73

(

"Vaien" heteren lilen praklisk pryl - en

riråspanningsmätare som fiÅns att
köpa i båttillbehörshandeln för dryga l.re
hundralåppa-r och som kan vara ett bra
hjiilpmedel vid riggningen.
Praktiska seglingstips delades sedan ut
av Lars Ulne innal man skildes åt och var
och en for hem för enskild trimning.

F-F.E

Vi träffas vid position N59"24,8',
E18'38,8' på Brännholmen, Gällnö
från klockan 13 på midsommarafton.
På programmet står majstång, lek
och dans, kaffe på berget och
allsång och för midsommardagen
något nytt för året.
Välkommen att träffa andra
Viggen- och Jätteviggenseglare!

aa

aa

KRAFTTRAFFEN

Tävlingsresultat & Serietabell
MALARTRAFFEN
PI

Båtnamn

skeppare

Poänq

123
2 15A
3>2
48€7

Hej & Hå
Relax

Erik Mel6n

Veikko Kekki

15
12
14

Magda

Jan-Olof

PINGSTKORET
1

285
577

J

1135

4

1124

5

988
319
223

o
7

Fälling

Kjell

Debutant

Bjö*

13-74 AT]GUS.TI
Årets upplaga avhålls liksom fjolårets
jllsammans med Vegaklubben och vi sam-

6(

las på Stora Tratten, N 59'28'10,
o 18'49'55.

/ VIGGBREAD RACE

äplorer

Carl-Magnus Lindslröm

Chivas

ArneSvensson

Scaramouche
Pejl 3
Spray
Christina
Hej& Hå

Janne Bäckman
Staffan Söderhäll

13, första start

12r

I

JarlMunkestam

7
6

Erik Melen

5

Anders Hermansson

Skepparmöte inför kappseglingen kl
kl 14. Som vanligt kör vi
ltan spinnaker, med vanliga väjningsregler
och LYS-stårt.
Startavgift 70 kr per båt.
Hamnavgift 30 kr per bät.
Förutom goda tävlingsnerver, liimplig
fast och flyrande föfliiring medlages även
Viggen-sangbok och ell glatl humör.

18

LIDINGO RUNT
2

988
285
1124

4

1

1

135

Spray
Explorer
Pejl 3

Scaramouche

5
o

707

Shalom
Lady Millan

7

242

Galatea

VIGGENSERIEN EFTER
PI

1 285
2 988
3 1124
1135
5p3
6 577
722
8 158
953
10 707
13

837
319

242

Anders Hermansson
Carl-Magnus Lindström

18
15

Staffan Sö'derhäll
Janne Båckman

't2

lngemarLindgren
Folke Lysell
GunnarTklner

7

3

I
5

TÄVLINGAR

Sum. p

Skeppare

Explorer

Carl-Magnus Lindström

.11

Spray
Pejl 3
Scaramouche
Hej & Hå

Anders Hermansson
Staffan Söderhäll
Janne Bäckman
Erik Mel6n

25
2'l

Chivas

ArneSvensson

15
14
12

Relax

Shalom
Lady Millan
Magda

Christina
Galatea

20-21 AUGUSTI

(

Båtnamn

Kjell Fälling
Veikko Kekki
lngemarLindgren
Folke Lysell
Jan-Olof Björk

\\

Kontakta gäma någon i kappseglingskommitt6n eller styrelsen och meddela hur
många ni kommer så blir det låttare att
beräkna behoven av sherry m.m.
Kappse glingskamminön

Efter lite olika turer under tidig vår best2imdes slutligen att KM avgörs vid Getfotsregattan på Aslcikefiiirden, lördag - söndag20-2118.
Datum Zir 20 augusti och för an segla entlp krlivs minst 3 båtar per

21(

klass,

20

Anm2ilan görs genom att betala in startavgiften
Ju fler som stiiller upp,

6
6

t

GunnarTidner

5

I

90 kr på postgiro

Skiv KM Viggen på talongen.
desto mer spiinnande bll' det, och roligare

54 089 - 8, tillhanda senast 15 augusti.

7

JarlMunkestam

LYS.

-

inte minst vid kv?illens festligheter.

Kapp s e g ling s kommittö n

I

LIBERTUS RACE
3 SEPTEMBER
3/9

it

det dags för årets sista deltävling

i Viggenserien och har du inte deltagit tidigare så ?A det hög tid att ställa upp nu.
Tävlingen arrangeras av Stockholms
SegelS?illskap och ingår i Segelbåtens Dag.
Klass: Entyp, minst 5 båtar per klass,

IOR, IMS, LYS.
Amillån görs på förtryckt blankett
och stfftavgiften betalas il till SBD på postgiro 34 22 25 - 0, tillhanda senast 29 augusti.
De som deltog
mer automatiskt atl

i

tävlingen i fjol komfå anmiilningsblanket-

ten i brevlådan

Upplysnirgarpå tel08-661 82 70 eller

Kalmar
Kalmarregionens aktiviteter för som-94 avklarade, pågående och kommande - ser ut som följer:

17-1&6 Tävling

Blå Jungfrun Race,3
Viggar anmålda (slutet av maj).

cöta

21t6

Stan eskadesersegling
kanal. Varvet runt, vilket innebär
Göta Kanal, Trollhätte kanat/Göta
älv, runt kusten tillbaka,lid 4-5

veckor.2 Viggar, 1 Vega,
anmälda (slulet av

frt
134

1

maj).

Fenix

Går du den inre leden mellan Sunnanå
rch Köpmannebro passerar du en liten vik
viister om leden vid psiionenO 12"44'24"
och N 58"u14'24". Något namr harjag inte
funnit på den, men gårdsnamnet Ätwik iir

(

det nli.rmaste namnet på kortet. Skissen
hur du går fran den gröna pricken till
'isar
spetsen av andra udden om babord, men
det kanske finns fler tilläggsplatser. Skulle
vinden dra i från ost eller nord har du en
skyddande vassrugge intill som en mjuk

(

Start mot Stockholm,3 Viggar,
Tävling Vållö Runl med tillhörande
festligheter på kvällen vid

och effektiv fender.
I denna sköna naturhamn ser du inte
många andra miinniskor än de dem. som i
sina båtar passerar ure i leden. Nlt det är

lvlönsterås Bruk.

KAKTUSKANNAN
4 SEPTEMBER
Kappsegtingen &ir Vggenklubbens och
andra damer kan visa franföttema för var-

andra och för oss herrar som vackert får
stanna i land den hiir söndagen.
Upplysningar, anmiilan och inbetalning

av sta.rtavgifter på samma nummer och
blanketter som ovan.
se

Smultronställen för
Viggen-vänner på Vänern

maren

Kappseglirgskonrnitten.

Kapp

Vänern

glin g s kommitti n

148

VidaremotStockholm.

2G21l8 KM-seglingarna Stockholm.
i

2n

AvresalrånStockholm

2718

Planerad hemkomst

blåbiirstid löna-r der sig. att ge sig upp i
skogen. Fisket harjag inte prövat på, men

._€-d

det bör fimas både gädda och abborre.
Utsi*Ien österut över sjön :ir magninfik

(se nästa uppslag) och bör för den

Hälsningar

morgontidige erbjuda fina soluppgångar.
men kviillssolen försvinner ned bakom

Peter Winberg

E F.F.

skogen.

(

(

'ry,

1ry

Något smultronstiille i meningen avskild na rharnn ?ir inte bryggan vid Väst-

ra Sätersholmen alldeles öster
rikt på naturharmar. Inseglingen

betungande arbete, men det tar ju några
minuter till synes i onödan.
Är det någon utrliftning med detta?
På min egen båt har fockskoten varit
på plats flera år nu. Så llinge de inte har

blivit mer slitna eller mer smutsiga än att
de atfullt acceptabla,l-fu de sitta kvar. Det
fungerar aJldeles utmiirkt och gör a(r jag
kan segla tio minuler llingre varje gang. Ar
det inte själva seglardet, som i grunden ,ir
meningen med att ha segelbåt?
Svarpå frågoma mo$es giima i denna

tidnings spalter

Kjell Nyl€n

l0

gåLr

enk-

last från leden mellan Harnmadn och Vdst-

Skotfråga
N?t jag följ t med kompisar ut. med deras båtar har det ofta hört till rutinema att
fdrst aptera fockskoten. inte något siirskilt

om

Hammarö i norra Viirrnlandssjön. Men ett
trevligt stlllle iir det i ett område inte alltför

ra Sätersholmen. Strax sika.r du om styrbord bryggan med den originella, lillabågbron. Är inget speciellt arrangemang på
gång (det finns en klubbstuga på ön), bör
det finnas plåts för dig vid bryggan.
\4d bryggnocken hnns ljugarbiinh diir
du kan sitta och dra historier för dina eventuella båtgrannar. Diir finns också en grill
iordningstlilld. De bästa baden jag hitlal är
på sydöstra och och södra sidan av ön.

Kiell NYIön
t1

Blott Vänern svenska smultronställen har?
I

'i

EFTERLYSNING!
Smultronstiillen - även i andra
delar av vå,rt avlånga lard, eller rättare sagt, liings vår långa kust och
öwiga vatten d?ir Viggenklubben seglar. Från vlilunderrällat hå,ll har vi
niimligen erfarit att Kjell Nyldns, som

vi trodde outtönrliga fönäd av sådara, är på väg att sinå.

För visst iir viil vi andra också
beredda att dela med oss av de fina
platser som vi kiimer till, åtminstone
till \tggenklubbens medlemmar?
RED

(

Mälaren

Hallå, alla Hiälmar-Viggar!

MALARTRAFFEN

Förra fuetblevjag båtägare. Valet föl1

på en Karlskona-viggen. Den var i ulmädr skick och jag fick med en väldig
massa utruslning. Hemmahamnen är
Hampetorp, en piida som ligger sydväst
om Vinön.
Förutom vår stora tävling - Vinö Sail
Race som går av stapeln 20:e augusti och
som brukar locka ett hundratal båtar - så
har vi en hel del mindre tävlirgar hlir på

ta

ta

(samt Mälar-och Stockholms-Viggar)

(

Å ena sidan iir Miil aren ganska sror. Kerstin medan ordföranden som sig bör
:t miirktes på att langt ifran alla Viggar höll sig något i bakgrunden.
hade orkat fram till Herrestaviken. Å anEfter kappseglingen vidtog en nådra sidan verkade det som om alla aldra got kTlig samvaro på land med frågetävbåtar i Miilaren hade valt Herrestaviken som

(

Hj?ilmaren.

Ni andra Viggar som finns i Mlilaren,
varför inte slussa genom Hjiilma.re kanal
och ut i Hjzilmaren? Det finns faktiskt fin
segling och vacker natu väster om Mäla-

.natthamn på tondagskviillen.
nAlK in"janamed den lärgsta vägen hade naturligtvis kommit först bland
Viggarna. Sedan föIjde Magda, Relaxoch

sist men inte minst,
lagom till kappseglingen på fredagen,
Kjell och Kerstin i

ren också!
Nu undrar jag hur många Mggar vi åir
i Hjämaren? Eftersom alla Viggentrl,iffar
iir på annat håll skulle det vara roligt att
triiffas och utbyta erfarenieter håir på
Hjämaren. Kontakta mig, Lasse B åckman
i Viggen 269. på tel. 019- l0 35 8l .
Ha en trevlig båtsommår:

vinden, bara tjuvfiskare, varför ett
visst sökande började som inte sluta-

5

tnop.

de förriin vi komrnit

Efter en kylig

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

Annons nr 3-4 25"/",trän nr 5-

5Oo/"

FÄRGTILLÄGG 4Oo:- PER FÄRG
Rabatt låimnas ej på ftirgtillägg.

GASTBANKEN
Anmål dig lill Gashanken om du vill
kappsegla, men ej har tillgång till gastar, eller om du vill gasta men ej kommit i kontakt med rätt kappseglare.

Gastbanken är till för att flera skall

kunna kappsegla med Viggen.
Behöver du gastar, eller vill du
gasta på någon tävling?
Ring

till Janne Bäckman

Dagtid 07-17, tel 01 0-21 1 81 85
Kvällstid 18-22, telOE-771 oo67
Kappse g I i ng s kom m itt6 n

(N59"24,2', E 17"U,1') som dr en annån
trevlig naturhamn.

V. Högholmen.
HliI fanns dliremot inga b'ra tilläggsplatser i den rådande

&
Iii. Framseglingen
skedde för Magdas
del med bästa vindförhållanden och vi
loggade nästan inte
någon gång under

Ltirdagen bjöd på fina vindar för
vi utnyttjade. Först
nosade vi på Prästholmens väsra vik
segling norrut vilket

Därefter tänkte vi
oss att övematta vid

systerbåten till Fftj

I^zsse

ling, prisutdelning och \tggensherry.

till Skoggams norra
udde, (N59' 27,7', E

natt följd av en lat och

{ in morgon blev tlet
\a dags för årets lörsta

17"38,9') d:ir vi låg

I

kappsegling. Den

illfundige banläggaren hade lagt banan delvis i vindskugga av några höga berg med
intressant resultat. Vindama varallt mellan
i- rh 6 m/s. Fiifter sranade sarnlat för atl
s\anska snafl spridas ordenlligl. Vid målgangen hade alla lett under någon del av
seglingen och var egendonrligt nog vlil s arnlade igen och mållinjen passerades av samtliga inom loppet av 5 minuter.

Erik tog revansch för fjolårets
andraplacering genom att som första båt
gå över mållinjen 1 ! minut före maxtiden.
Tvåa kom Veikko i Relar, trea Kjell och

bra skyddade for den sydliga vinden.

Söndag morgon, 04.30, kluckkJuck. Nordlig vind.05.00. börjar vina i
riggen. 05.30, flytta till ny plats på västra
sidan, strax S. om den norra udden. Trots
allr iil Skoggam en bra ö med många
tilläggsmöjligheter lör olika vindar.
Efter en tidig frukost skildes så den
kvarvarande tappra skaran för hemsegling.
För Magda gyrurades även denna av vinden och facit för fuets första seglarhelg
blev 52 distansminuter varav48 i halwindslör- liins!

Jan-Olof och HeLga i 837 Magila
15
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skrock till siöss
Att gamla tiders sjöfarare var allmiint
fallna fu allsköns skrock och vidskepelse,

varegenlligen inre så undcrligt Man vis,te inte vad som dolde sig bakom horisonten eller lurade i djupen. De astronomiska navigeringshjiiJpmedlen var primi-

tiva och osiikerheten förstärktes ytterli'are av gro\t ritade sjökort, på vilkabilder av hisketga monster gav sjömannen
fantasi )tierligare niidng. Underligt air det
diiremot, att så mycket av gamla tiders
vidskepelse och skrock levcr kvar idag i
vår plastbåtsålder med hjälpmedel som
ekolod, radar, radiotelefoner och exakta
satellitnavigatorer.

till exempel ruivdar många iin idag,
att en sjöresa ska man aldrig starta en
fredag, Det skulle varå att utmana ödet
helt i onödan. Ej helier iir det lämpligt att
ha blommor ombord, men orsaken till
denna aversion iir höjd i dunkel. Kanske
uppviickte blommor allllör swkl siömcnSå

ncns längtan efter det kära hemrnet. Eller det var av rent praktiska sklil. Fitskvattnet ombord var alltför dyrbart för att
ödslas på blommor.

"Medför aldrig kvinnor eller hundar
ombord i en liten bfu" anfördes som regel
nurnrner ett i en bok med råd till unga seglare från den tid, då seklet var ungt. Detta
var siikert inte menat som något negativt
mot va.re sig kvimor eller hundar

ulff

hade

rent sakliga rnotiv: Vid denna tid fanns
ingen praktisk klädsel för sportiga kvinnor utrm det var lång4 vida kj olar och florbehängda hattar, som gä1lde. Och att det
il oliimpligt att hå hundar, utom möjligen
små sådana" i en liten bfu har vlil de f'lesta
erfarenhet av. I större båtar och fartyg
kan dock hundar firna sig vlil tillriitta och
även göra viss nytta som sällskap eller
v,iktare i hamn. Det senare har dock inte
något med hundvakt att göra, även om
sorgligt okundga landkrabbor ofta lror så
och försöker inkassera billiga framgångar
i sälJskapslivet med lustiga historier övcr
detta ämne.
Men låt oss återgå till kvinnorna. Fön
i tiden arsågs dessa iland så förtjusande
varelser av ansvarskännånde kaptener
var mindre liimpiiga ombord. Åtminstone
så liinge fartyget befann sig ti11sjöss. Orsaken var, att niirvaron av kvinnor vände
vädrets makter mot skeppet. Däremot,
när fartyget vair var siikert i hamn, korn
saken i ett helt rurnat läge, något som heller aldrig varit någon större hemlighet.

l7

ske är det också figurerna under
bogspröten, som banat vägen för kvin-

skyddshelgon. För att få dennes hjiilp med
bra viider behöver de endasl bära en
amulett med hans bild om halsen. Synnerligen fuiurligt det måste erkiinnas. Men

norna i våra dagar alltid iir så välkomna
ombord. Inte minst i fritidsbåtar.
Såväl de seglare, som råkar fastna i
stilljebälterna på de stora haven som
fritidsseglama i våra hemmavatten, föredrar vind framför bieke. Men skulle man
hamna i stiltje, finns det säkra metod{
att vacka vinden till liv igen. Den enklaste air att vissla efter vind, men detta
får goras först, när vinden lagt sig helt.

i gengäld iir de illa ute, om de förlorar
medalj6ngen. Skule så bli fallet återstår
ensast att stannai hamn, åtlninstone
Det finns

Ärden odtige seglaren lör tidigt ute me/
En avseviirt mer sofistikerad metod

hån framkaliar storm !
D:iremot kan man utm fruldan spotta
i lovart efter vind medan den iinnu blåser,
ty den metoden ökarendast måttligt vin-

allt

glima med blottade, sviillande behag och
utslaget, fladdrande hår. Aft dessabilder
hade en lugnande inverkan på havets vågor och de i djupen lurande farlighetema
dårom var man absolut övertygad. Om
de dessutom upptiinde vilda vågor inom
den enskilde sjömannen sägs ingenting i
hävdem4 men man vel att galjonsbilderna putsades ömt, rentav smektes. Kal-

frankalia vind

att offra ett glas whisky

till

Neptun.

Skulle det mot all förmodan och tlots stor

måttlighet hos besättningen ej finnas
whisky ombord, behöver man ej drabbas
av panik. Aven bourgogne av god årgång

drar inte att de på landbacken ogZirna går
under en stege, de spottar energiskt tre
gånger, så snafi en svart katt korsar deras väg och de 1ägger inte nycklarna på
bordet. Skulle de sedan råka riktigt illa ut
och drabbas av talet tretton blir de helt
olyckliga. Detta tycks också de ansvariga på SAS vara helt medvetna om. Varför skulle annars i alla bolagets glitfande
flygplan stolsrad nummer trctton saknas?

Kjell NyIän

kan duga. Då räcker det emellertid inte
med ett litet g1as, nej minst en hel butelj
vill Neptun ha! Dessutom, och detta iir

mycket, kan man minska vindhastigheten
genom att spotta över relingen i 1ä. Praktiska prov under s€narc tid har visat" tv?ir-

synnerligen viktigt viktigt att kiinna till
altingen man anvihder whisky eller vin,
det

(

it

inte tillåtet atr skåla med Neptun

.

Att tilltron fortfarande är stor till

:ssa offer spirilus, bekdiftas av att majoriteten av dagens ansvarsfulla fritidsskeppare alltid ser till att ha ett betryg-

gande förråd av jästa och destillerade
ombord. Emellenid finns det
\.ckså beftilhavare, som föredrar an ta sin
tillit till modemare, himmelska krafter iin
att åt gårdagens gudar slösa med ädelr
fluidum eller oestetiskt spottande omlring
sig. Av dess4 eller möjligen andr4 orsaker väljer de ett både billigare, enklare
och elegantare alternativ. De vänder sig

ofta.rc ercattes av halvnakna kvinnofigurer,

18

åir

dens kraft. Faktiskt kan man stegvis
lovartspottå sig fram till önskad vindstyrka. Denna utomordentliga metod
fungerar även omviint. Niir det blåser för

usprungligen
var en allegorisk syftning på fartygets ifrågabegivna hävdat, att tjllsats av snus
narnn, haft med skrock och vidskepelse ej påvisbart förstärker effekten av detta
att gör4 är osiikert. Siikert är dock, att tillförlitliga och sedan liinge använda si(
de ursprungliga djurbildema på bland an- att reglera vindens styrka.
nat våra vihingaskepp så småningom

att på ett segelblankt hav

temot vad många på njutningsmedlet

Orn galj onsbilden, som

b&fok, som inte bara miss-

tror utan till och med gör narr av skrock
och vidskepelse till sjöss. Men det hin-

sin r issling. är risken ö\crhiingande. al,

Drakarna på vikingamas försldvar ersatles
sedermera av yppiga brinnogestalter, Kanske biMer av den tdens drakgr?

tills

en ny amulell kunnat inlörskaffas.

NYA

MEDLEMMAR
456 Erik Wallhed &
Camilla Wassblom,

I'lcker

Hdr dr det hög tid att spotta i Lti!

direkt till Sankt Krisroffer. sjölararnas

Hj örtligt v ölkomna

till

Viggenklubben!
t9

MALENA

"Jeg ble ikke så lite overrasket over å se m\nMalena
på framsida av ViggenBladet

m 2/94. Jeg var redd for at

Historien om Vigg 412 og hennes rigger

en så dlptgripende modifika"s-

ion kanskje ville gi negalive
reaksjoner, men så langt har

Malena ble kjopt ny til Stavanger i

jeg ikke mottatt hverken
trusselbrev eller bre v-

-'12, oE jegkj4pte henne i November -81.

:g har hovedsakelig brukt herure til utallige
kveldsturer og dagsturer, og dessuten ha.f

bomber"

jag fartet litt opp og ned kysten i

Sed.an vi visade bilden

sommerferierne. Regaf,aseiling har jeg al&i

av Arne Kvernelands
konverterade Vigg Ma'
lena har ViggenBladet

|

brydd meg om. Hverdagen er så full av
:gler og restriksjoner - på sjoen vil jeg
vare fri.
En tur til Danmark -83 ga noen harde
leksjoner På hjemveien hadde vi fiisk bris
og kuling midt imot hele veien (Skagen
Stavanger 6 dager...), og vi savnet en

-

På seilhren til Shetland kom jeg i bokhandelen i Lerwick over ei rykende fersk
bok; 'Practical Junk Rig" av O-Starveteranene Hasler og Mcleod. Med denne i hand
kunne jeg vinteren 89-90 konstruere en
enkel djunkerigg.

Til slutt...
Med djunkerigg har M alena kommel
nermere min idelabåt. Hun er generelt blitt
raskere, lettere å manovrere, og lettere å
seile under skiftende verforhold. Hun har
dessuten fått et mer tillitsskapende vesen;
uvante gjester kjenner seg snart trygge
ombord uten stress med store forseil og
arbeid på fordekket. Og det er enlysjl rigg.
Uten stag og vant lår kulingen ingen
strenger å spille sin Katzenjammer Muzik

skikkelig stormfokk. Kryssfokka kunne
til 7,5m'?og storseilet til 6 m', men
det ble ofte for mye. Senere fikk jeg en
stormfokk på bare 4 m', en litt hoy smal
sak, som gjorde livet lettere ombord.
Anbefales! Den stormfokta som står på på...
Viggens seilplan er på 6,8 m'! - og den er
ffiken
etter mitt syn for stor til å dra på havet
reves

Arne Kvemeland

med.

också

fått en lång artikl

'

.från Arne diir han uffilligt redovisar sitt arbete
med håten. Ur den har vi
valt att återge Arnes bevekelsegrunder jlir an by{.
till en annan rigg, men vi
har inte tagit m.ed de rent
tekniska aspekterna, eftersom det i Båtnytt 6/94
fanns en helsidesartikel
som beskriver mycket 4v
detta.
RED

t,

r\

Stadigefunderingen..

J.g ble ganske snarl ä lei av å håndiere de store forseilene, og syntes dessuten

...har på sista sidan manusstopp-

at mastheadriggen ga dårlig drivkraft i
medvind. I 1985 ri gget ieg Malenameien
'ovisorisk gaffelrigg - 20 m'zstorseil +
Dette var en atskillis enklere
^rvssfokka.
rijg å handtere. Genoaen ble oveåödig og

för alt tala om nlir vi behöver untlerlag för respektive nummer Att detta
respekteras cir vtisentligt för produk-

farten mye bedre på sl6r (halwind) og lens.
Jeg utviklet det ikke videre, fordi jeg da
ville måtte skifte til ei ny, sterkere mast.
Ei stunds fantaserte jeg over å sette

iir att

opp en Ljungstromrigg men den
kompliserte mekanikken og den h6ye
masta tok motet fra meg.

datum angivet för nå nummer framåt,

tionen, både på redalaionen ochtryckeriet. År du sent ute slå åtmi.nstctne
en signal och fdrvarna! Vår ambitlon

-

tidsbundet material kommer

med. men vi hinner normalt inte göra
om jobbet en gång till niir tidningen
redaru stints till tryck.
RED

Gamla

grannar

Vt

otbtktlllagSah{ \tarit blå och gul scda ls{X)-talel. Nuvarandc utsccndc

fasrställdes 1906. Raggan iiirs på handcls- och frilidsfadyg och av civila
stdtliga nryndighclcr. Örlo8qr.,8srrr lick sina lre lungor på l6o0-talct.
Dcn förs av hela örsvrrsmåkten.

f I ag g O f
Under senare år hal det

ju hänt en hel del bland våra
grannAr i öster, istället för
Sovjetunionen som enda
kustnation mellan Finland
Sanrla

staterna återuppstått: Ryssland, Estland, Lenland och
Lita en. Detta hai medförtatt
vi numera kan få se mindre
vrilbekanta flaggol i våra egna och näbelägna fiwatten.
Förutom nationalflagga
har flertalet av länderna andrc flaggor som kirr ftilas på
fartyg av olika kategoliel.
Vfu källa anSer att de t!e

å1"'å1n

t'*uun'^*

rran re20 och rasrsrä des

so,,

l

antogs 1991. Det torde dock
vara mer lätt att säga återan togs eftersom de så v itt rcd.
kan bedöma fanns redan före
den sovjetiska ockupationen
av länderna.
Tyvärr kan vi inte återge

i

färg men här

intill

presenteras en översikt av de

nuvarande östersjöstatemas
flaggor våren 1993.

Blå botten,

.ultrött

kors

Viu

Ryssland

Eav atio tuhgga nvvarandc utscendc 199I. Förs även
handcls-oclr I rilidsl artyg .
S1.rIVr, /)Ä \J4,rf!//"

li

Ö

på

rlogllag gut bötjt\tlc Ånvudi\

ns nå lränglilnyts.

Blått
?ött

civila slalsfaflyg,

I992.

I

mililuu L,rskninsslJnyg. si8nrlsÖ

t1
+
I
4l-J

Ä
+
I
r*J-,!

Örlogsflagga

Statsfarrygsflagga Fritidsfartygsflagga

Nationalflagga

ningsfanyg erc. 6,'är6bcvalxi|rg.rld88d, förs uv fadyg i sådan tjänst.

Blåu
Svart

Estlånd

Vitr

Ndtir,rdll/{rg8d,r antogs 1991. Dcn jörs ävc0 av harrdels- och fritidsf",.tyg.
Landcr hä.r iogcn örlogsllagga.

Lettland
N al iottdulat

tul a

logs 1991. Dcn tiirs äveo av

Örlo3./7rr33aa sågs lörsra gårgcn

ijuni

hr

Mörkrött
Vitt

Mörkött

cls- och lri(idstanyg.

1992.

Cult

[,itåuen
1991. Dco lörs åven av hlndcls_ och
^mogs
sågs första gången höslen 1992.

Natio aUlo.g.t

orlotrrdtgda

I
T

ii:_i' "*

*

-

Grönt
Rött

ltitidsfanyg.

Nationalflagga

rs'/
n

viu
Rött
Polen

(

rnrog\ I9lq ouh lörr $nr nalionrl- och nalsllagga i land/
^,?ri.r,r/fa88.ra
på hdn,lelslatyg i inrikcs lr L O/1oit7"86,r'r lrar ant anls ied n 1955
Jcl.
flollans hjiilpfdrtyg, sisnalspaningsfarLyg och
Statsfatr-gsllagga l:öts
^v
vissa skollarlyg. Cra,rJr?NnknhgtllaggI h^r använts scdan 1953.

\

1t

\

11rn6

Nariona\aggan l\ t fu^tlits sedan I 949. I 950 ble v den också handelsflaSga
Örlogdtuggu antogs 1950. SldMdgSd,r iirstställdcs också 1950 och ftjrc av
'dm6ll, $rirlcos civila larlyg sanrl gränsbcvakningcn.

Natio Ltfl.tSSut"Dannebrogen"

sägs ha varit i bruk scdan

]2m{alet Förs

ävcn av handels- och fritjdstdflyg. OtloSs[laS4ut förs av madnens faltyg' av
statsi,brytarc, s nl som s{etsflagga på både civjla och miliuira byggnader'
Civila starsfartyg för cn litcn vit kona i övre värstra hömet.

Örlogsflagga

crruta

botten, inftilld

örlogsflagga

'

atl
Kött
Orange
Statsfartygsflagga

Rödbonen,

ft
+
I
lLLt

:r:
:II

kors. inftilld sköld

Nationalflagga

alio atrassa Les4.

baltiska staternas flagSor

dem

blått kors

och frilidsladyg- Örlo8 a3u är {rän 19l8 och förs ,rv hcla lörsvarsmakten.
Statslläggan lörs på slalligd hyggnädcr och iflstilUt:onct. Ftitidsla yqsllagsntt
har sitl ursp.uog i den kcjscrliga yachtklubbcn i S:1 Pelcrsburg. F& tuiväMas
endast !v klubbar/löreninSar soor garantemr atl en viss årlig besiklning utlitrls.

Nya

och Polen har de

Vit botten,

på handels-

Virbotten.blått/vitt

##

Nadonalflagga

Finland

'r fötdc alia,nlfl.r\Ba ,tid självständighercn 19I7. Förs också

fII.

lI
II

Sverigc

vittkors

f
I I

:.
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POSTIIDNING

B
Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
do Porvari, Brovallsv. 88

BEGRANSAI)
EFTERSANDNING

18492Akersberga

Sälies
Karlskrona-Viggen nr 298, 1971

Albin-Viggen nr 449, 1972

Votuo Penta MB250S (segeldrev) 7,5
hkr, spoltoa, 3:e sist tillverkade, 3 ägare

Krysställ, genua, spinnaker, bomkapell,
övr. normal utrustning. Ej motor. Välhållen, vånustad, ej sjösatt. ligger på Blidö.
Pris 33.000 kr.
Torsten Holm, tel. 08-768 85 04

m.m. Säljer pärlan med saknad p.g.a.

tidsbrist. Pris 40.000

kr.

Jon-Erik Öberg, tel. 08-758-83 69,
010-672 14 99

H.tCor

GRAFISK SERVICE AB

MANUS.STOPP !!!

K"f#fE{*""*
Nordenflychtsvägen 74

Box 25084, 100 23 Stockholm
Tel:08-13 09 80, Fa-x:08-618 38 70

ViggenBladet nr 8-9
augusti
ViggenBladet nr 10
23 september

PriCor 1994

