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Kari Porvari Brovailsvägen 88, 184 92 Åkersberga
Gunnar Tidner Stallvägen 6, 183 38 Täby
Sören Rapp Odelbergsvägen 37, 120 47 Enskede Gård
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Jan Bäckman Kvintettuägen 59, '142 43 Trångsund
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Sammankall;

Ledamöterl

Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan
Bo Göransson, lngemar Holmström, Staffan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Carl"l\ragnus Lindström
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KOMMITTE

Sammankall:

Ledamöterl

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

samnankalt:

lngemar Lindqren Klövjevägen 13, 183 38 Tåby
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08-758 31
08-85 15
08-590 802
oa-oza ae
08-756 59

Motor& Elteknik
Skrov, Förtöjning & Pallning
Segel& Rigg
lnredning

lngemar Lindgren
Göran Lilja
Harald Akselsson
Magnus Gustafsson

Elektronik

Anders Hemansson

Ritningar& TekniskaTips

Lars Sennerholm
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Harald Akselsson,
Lars Berg, Thomas Skoglund

Sammankalll

99
33
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Iade
Harald

Annika

SXEPP OHOJ !

Mina önskningar om en skön sommar
gick verkligen i uppfyllelse. Niir midsommaren väl var förbi bödade ju århundradets sommar. Våra eskadrar med sitt
glädjande höga deltagarantal förvandlades nästan till badresor.
Efter den sköna sommaren stundar
nu hösten med sina aktiviteter. Här laddar vi upp med ett program som vi hopoas skall tilltala många. Nybörjanräflen
jr i år lagd så at{ den med sina rips inför
vintem bör komma före upptagningen ftr

Sommareftermiddag i skiirg ården. Vid
Alkobbs nordsida ligger tiotatet båtar, i

Akselsson
Forsberg

\

flertålet.

(.

Årets årsmöte planerar vi ha under
en endags Mariehamnskryssn ing. Se
nformaiion på annan plars iridniigen.
Dessutom planerar vi ytterligare en träff
under hösten. Detaljer i konunande nummer.

Matelial till tidningen sände till
All Bengtsson på adressen nedan

Uppsala 018-55 04 98
Hasselgatan 115, 19437 Uppl. Våsby 08-590 802 98
018-55 04 98
Hälbygatan 18, 752 28 Uppsala

REDAKIIOI{: Alf Bengtsson (ansv. utgivare) Hälbygatan

,
\

08-649 47 01

Erika Hummerhielm, Lars Ulne

REVISOHER

FRA}I BR?CCA}I

Birgit Åslund, Adress & tel nr, se ovan

18, 752 28

För VB planeras artiklar om fler
smultronstäl1en, kommunikationsutrustning för s?ikerhet, eskaderloggar med
mera.
Bästa Viggenhåilsningar inför hösten.

Jan-Olof

sittbrunnama dåsar besättningarna i värmen. En eller annan form av skydd mot
den stekande solen i sydväst har arrangerats från bommen i segelbåtama. En Vega

iir saktapå väg in och söker en ledig plats.
Så tar det hus - om inte i h-e så i alla
fall i den tidigare idyllen: En grön racerbåt
på fullgas dyker upp, från ingenstans verkar det som. Sväng efter sv?ing på den nyss
så fridfulla vattenspegeln, motorljudet iir
öronbedövande och Vegan ndra att rammas. Det iir siikert fler iin vi som sätter

onda dgat på marodören, och har man sett;
den kapsejsar minsann i sitt eget svall och

efter en stund flyter den bara på luft som
finns kvar i förpiken.
Den förmodligen klensinte föraren får
sedan ro ut från moderfartyget och h?imta
sin radiostyrda modellbår, förhoppningsvis får den bestående korrosionsskador i

motom inför nästa säsong.
I övrigt var även vår sommar toppen!

Alf i 1277 Jdnta
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HÄR HAR DU NAGRAALTERNATIV TILL DIN ALBIN. ELLER K-VIGG:

Kallelse till

VAGGA

VIGGENKLUBBENS

4.400:-

En lätt och prisvärd vagga i lämplig storlek för Viggen.

LORDAG 26 NOVEMBER

DACKSTALLNING Special 3.8531
Håller presenning€n irånskov€l. Fåst€s

ARSMOTE.9+

i

löF och al(€rpuhil, mBllanstod€n monleras
lill mantågstöti€rna.

... under Viking Lines endagskryssning till (och från) Åland.
Utresa med Bosellakl.8.00 från Stadsgårdskajen, vi bytertill
Amorellai Mariehamn och är åter i Stockholm ca kl. 20.10.
Materiali

oÄCKSTÄLLN|NG Special 2.4s2:För uivändig bräda

vikt:
Långd:
Bredd:

DACKSTALLNING

1.915:.

Fåst6s iiöF och akl€rpulpil. Tel€skopiska
mellans!öd som nolll!åli slödsr mol relngs-

Galvaniserat släl
C:a 85 kg
250 cm
Nrax 300 cm

Vaggan är helt demonterbar, vilket innebåratt den kan transporte.as pä en vanlig personbilmed takräcke.
Genom att den lätt kan delas, år den synnerligen lämplig pä
upptagningsplatser dår båthanteringen sker med vagn och
dår vagga, normalt, inte kan anvåndas.
Vaggansstora bredd medförattstödbenen kan stållas in så att
allre bäsia iniallsvinkel mot bålskrovet erhålles.Detta innebär
att man uppnår en mycketsåker uppställning utan att vaggan
behöver bli onödiot tung.
Stor flexibililet i inställningsmöjlighetema medför att denn
vagga kan anpassas lill båtar av högst varierande form oc
stodek.
Vaggan levereras helt komplett med stödbenen monterade

Kostnad per vuxen ca 200 kronor,
ipriset ingår resa och smörgåsbord underåterfärden,
dryckertillkommer.
Anmälan (i princip bindande, avbeställningxvgift utgår)
till Gunnar Tidner eller Jan-OIot Björk

senad2Sokober!
Gunnar

Jan-Olof

08-758 35 74

08-9297 32

E

E

på tvårbalkarna. Till och med de tryckimpregnerade

!löoaio060!tr
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pallningsklossarna ingåri leveransen.

n00i6t t00[00tn00r00 0[0d00no00ä00tD0

A-bockana sltu på rnarken. T€l€skopiska
mellanslöd sön normaI nöder mot relings-

PRESENNING
Storsofl ering av f ärgeroch kvaliteter.

TILLVERKAS OCH SÅLJES AV

Polyesterarmerad PVC c:a 650 g/m'?lrån 43:Jm'

RANHAMMARSVÄGEN 9
BOX 11080, 161 11 BRO|IIMA

ijust

Vi

tillverkarpresenningen

de mått, som passar bäst

till Din båttäckning

TELEFON 0s-{0 29 80
TELEFAX OS-80 80 A2

t.rrr.r

Mer detaljer
i nästa nummer.

Per Krohnlls

KLUBBNÅL

1{edersprn
Snart iir det dags att siinda in uppgift om seglad distans
för dem som aspirerar på vandringspriset
Pe r B rofuills Hede rspris.
Priset tilldelas den Vggen-skeppare som med
företrädesvis familjebesätfiing seglat låingst under året.

Uppgifter om skeppare, seglad distans och besättning
siinds snarast

till någon i styrelsen.

Senaste datum styrelsen tillhanda åir den 30 oktober.

Stvrelsen

w
^,8ÄA

ae {?*r

KLUBBDEKAL

2O-

Handbok K-Vi9gen..............50t
Handbok A-Vi99en..............50r
Tekniska Tips Kompl. .......150:Tekniska Tips, enstaka..,......5:Viggenritningar .............,.st 25:Klassregler ............................8:-

Om konsten att komma ihåg
att ta med korkskruv och andra tillbehör lör mathållningen

Sån9bok...............-............100:Klubbvimpel ..........".............70r
Broderat iackmärke ....,.,..,..30:.

('

Klubbnå1 .-.....--............-....30r

Klubbdekal SE-GLA-UT..-...20:
Strykmärke ............-........-....8:-

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

\TGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 .2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i priset.

('

Jovisst kom korkskruven med och till
rviindning också. En underbar lördagseftermiddag satt"/afllar besätming i skuggan på Idholmens strand, med gästarde
kamater som tagit snurrebåten från

Svartsö

till

den utlovade grill-

"esten.Vzi.lkomstvinet var lillgiingligt.

potatisen skrubbad. fläskkarrdn
marinerad och de små aptitretama
gjorde verkan nu skulle det verkligen bli gott med mat:

@

eller någon aruranstans ombord !Detta faktum kunde vi upptäckt redar kvällen före
då vi också skulte grilta, om inte en viinlig
harrulgranne som grillat klart erbjudit sin
kvarvarande glöd till oss innan vl
hann börja ta fram egna grejor.

X

I babords stuvfackhade nyköpt tiitdvätska och grillkol ställts ned före avfiirden hemifrån. Grillen låg viil kvar diir sedan förra säsongen. Det visade sig att det
gjorde den hte, inte heller i styrbords fack

Nu var goda råd dyra, för att
inte tala om grillarl Lyckligtvis anliinde just då en Birdie 24 som det

passade alldeles utm:irkt att visa in
påplats alldeles intill oss och difefter förhöra sig om de hade en grill?

Visst fick vi låna den och festen forttill sena kvii.llen.Tyviirr
vel vi ännu inte var vår egen grill frms.

satte att vara lyckad

A&Ai1277
,1

Sommaren i Dais
Årets segling hade vi delat upp i bitar.
Bäst så, för vi måste sköta gården också.
En dag gick vi nomrt till Lidö. Hade
fin harm i läför sydvinden. Vi låg så att vi
både kunde se de vacka bersen och dessutom Ålands hav både kvillioch morgon.
Så skulle vi gåut. Vi besllirnde att hissa
storen och efter lite dividerande skulle vi
kryssa med genuan också. Precis ute i farleden mötte vi en K-Viggen och se'nen till.
I den första befann sig en dam på fördäck,

vilt gestikulerande. Vi styrde upp vid sidan. Det var ju Mait och Cunnar i sin
Galatea.Devar päväg mot Elmsta för att
sarnla ihop årets eskader och inbjöd oss
att gå med dit. Dessviirre kunde vi inte eftersom vi hade lovat att komma hem den
dagen.
Så gick det några dagar och så kunde
vi ge oss ut igen. Mera supply och kläder.

Vinden var nordlig och

vi

slörade förbi

Högmarsö i bfuleden. Diir mötle vi en annan K-Viggen. En lildre herre stod vid rodret och vi ropade "Vlilkommen till Rosla-

NYA

Övemattning vid Högholmen bortom
Grinda.
Nästa morgon gick vi till Lådnahandel, en fin afflir och många kunder. Men
vi råkade ut tör el( eliinde: Cifld? rella gic\
in där och hon måste ha både bogvåg och'
nå'n sugvåg före sig. Dalsy M sögs in under bryggan med stor kraft, iag kunde inte
hålla emot. Förpulpit böjdes! Bidragande
orsak var
(
Se'n gick vi mol Möja. Hllr var det'
mest vindstilla, besättningar hiingde efter
båtarna i rep. En Albin-Viggen såg vi. Den
hade mårke i seglet men inget nummer. lir
det möjligt? Sedan slörade vi i fin vind
nomrt i stora farleden med lagom vågor.
V funderade på natthamn som till slut blev
en underbar vik på Kudoxas baks ida.

)

)1

ti

Skaryö via Lindals sundet.

Jobbigt att komma in i viken för det finns
bara ett litet hå]. De vatten som finns år
avstiingda med stenfyllda båtvrak. Skulle
viil hindra ryssen att komma in.
\4 stannade hos Bosse ett dygn och
nästa dag gick vi via Normäs på Viifindö.
Vuje gång vi passerar Oxdjupet såjagas vi
av nå'n sror bår. Allrid dålig vind jusr hiir
så vi måste sätta motor. Men ute på Trälhavet gick det bätrre. Kursen gick tillbaka
via Lindalssundet. Diir 1åg en trä-Viggen
med nr 1 i seglet och kryssade mot Saxar-

fjiirden.
8

Hanöbukten

876
993
11

Mats Qvarfjord, Lund
Mats Eriksson, Gustavs

53 Gunnar Samuelsson,
Katrineholm

Mikael Edmark,
Stockholm

Gr:isköliirden mot Furusund och sedan via
Stornnarö och Svaflnöbron mot hemmahamlen på Fårholmen. Det var en rurderbar sommartur med badväder
Anders och Christina i Viggen 127

Mattias Källefjärd,
Älvängen
Sven Ternmalm, Mölndal

kryssa.

dag seglade vi

147 Robert Öhlin, Värmdö
291 Anne-Louise Nilsson,

Bandhagen

gen" men han hade fullt schå med att

Vi avslutade dagen nere vid Puttisholmen hos Svante och Ulla-Britt. Nåsta

VakanI

798 Ake Hjort, Gävle
813 BjörnLindvall,

Nästa dag seglade vi hemåt över

Gävle

MEDLEMMAR
Stockholm

lågvattnel.

REGIONALT

ANNONSPRISER
OCHRABATTER:

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

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

Mälaren
Jan-Olot Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentune

08-929732

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

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

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

sida 600:-, 1/2 sida 300:1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75:1/1

Vid samtidig bokning av fler iin
2 annonser, i på varandra följandenummer, lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 3-4

25olo,

lrån nr 5- 50%

FÄRGTILLÄGG 4oo:- PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på fåirglillägg.

'|

Västkusten
Gustaf Olofsson

j

Hagåkersvägen 28 D,

Hjiirtligt viilkomna

till
Wggenkluhhen!

431 41 Mölndal
031 -27 57 24

Öresund
ErikPalsund
Älggatan 24 B, 216 13 Malmö
o40 - 16 09 73

Vänern

Kalmar

Viggenträff på Bahallen

Rapport från tävlingen Blå Jungfrun Race

Vainerregionens Viggcndag inlöll den 9
så manga andra dagardenna sommar vaI den nästan tropiskt varm. I en styv,

Ombudet fick i uppdrag att i tid informeraom l995 års "Smultroneskader". Till

sydvåstlig bris över den fortfa.rarde kyl-

Viggenklubbcn att vara välkornna.
Resten av kvällen förflöt med utby(
av erfarenheter om Viggen och hur man

juli. Som

slagna sjön slörade ombudet med god fart
mot den överenskomna mötesplatsen, som
var ön Bahallen vid Aspholmsleden.
Den friska vindcn hade blåst sjön nästan ren från båtar, men från nordväst kom
en fräsande för fulla segel. Profilen avslöjade attdet måste röra sig om en Vcga eller
en \4ggen. Det var en Viggen, det kunde
vi med kikarens hjälp trots synnerligen orotiga omstaindigheter bli ganska säkra på,
eftersom yterligt få försett sin Vega med

den kommer giretvis alla nrcdlcmmar

i

med små ändrinar kan göra den iinnu bättre.

Som krydda berättades emellanåt, som
vanligt iir niir båtfolk triiflas, många sällsamma bcrältcl\er om upplevelscr o(

Nytt för i år var att båtama

sta-rtade

efter sina LYS{al vilket irnebix att första
båt i mål vann. Bland 14 båtar som kom i
mål placerade sig de de ltagande viggana
7:e, l0:e, l1:e och 12:e plars. Toralsegrare blev en Vega. Efter tävlingen fick
tabellen för Viggen-serien Kalmar följande

4 i

1

2
3

4

"73
627
97
797

Kai Johansen
Thomas Lundegård
Lars Bergström
Nils-Erik Jonsson

Bilden iir tagen i Kalmar giisthamn fdre
starten. Hiilsningar

Peter Winberg

utseende:

äventyr på sjön. En del var kanske sanna,
andra bar väl mycket av osannolikhetens
prägel Mcn der giorde Jem på inlet vis
sämre, snarare tvdfioml
KjeLL

Nt'lön

utombordsmotor.
Trots ett något begrainat antal deltagare

blev Viggenträffen lyckad. (Vad annat vore
vdl att vänta, när viggenklubba.re kommer
tillsammans?)

TiU att börja med pratade vi allmiint
om värdet av att vara med i Viggenklubben
men också om svärighcten arr lriiffas inom
regionen. Sjöns form gör ju, att ingen bor
i mitten, alla bor runtomkring. Så srnåningom beslöts på förslag av Bengt Hedlund fran Sijlfle (det var honom vi setl
komma seglande tidigare), att vi nlista sommar ska slopa den traditionella "Vggenkalendern" för att stället prova en
" S multroneskader". Då kommer vi att segla
längs kus ten och under vägen avslöjar del-

i

tagama sina olika smultronställen.

Eftersom sjöns kuststräcka lir lång,
faktiskt något llingre lin avståndet Stockholm Paris, omfattar varje "Smultroneskader" bara ett begränsat avsnitt.

Om iddn blir populiir, fortsätter vi på
den inslagna kursen, tills vi ha.r seglat runt
hela vår sjö. Det betyder, att vi skulle kurna

arrangera nya "Smulroneskadrar" under
många åLr frarnåt!
10

MARIN

KOMMUNIKATION
-..skrev Veikko Kekki om i förra åres

sornmamunmcr och iirnnet kommer att
behandlas ytterligare i ett senare mrmmer av VB . Nyttar av funger:frde radioutrustsing blev uppcnbar för/anrd.r (()ch
en arnan bås r besälming undcr sorruna-l
ren En Wasa 36 ned troderhaveri k under

få assistans sedanlvi kallatpåhiiilp via
vår Vt{F. De hadel mobiltclefon rnen
batteriema var slutldå de verkligen behövdcs. ' Livlinanltill land' rörskl fcn,
narrfrer mcn turg- Ierar nanrligtuis lit<al
dåligt som mobilte- | lefonen utan ladRED.

Gävle
. . . saknar fortfarande regionombud.
Du som vill ställa upp för klubben i
Gävle - skriv eller ring till Birgit Aslund,
adress och tel.nr finns på sidan 2!
1l

Stockholm

Midsommarträffen
Goda fbresatser lir alltid bra. I iir hade
vi bestämt oss för att komma i god tid till
midsun marträffen. Dct hörjadc bli tjatigt

till dragningen av lotteriet. Va.rför inte ta en semesterdag och
att komma lagom

starta dagen före midsommara-fton?

Pä tisdagen kommcr lågtrycket. På
onsdagen ännu mer. Torsdagen kommer
med mycket \ ind och allmiinna vamingar
Bäst att avvakta till midsomma-raftonens
morgon.
På morgonen fortfarande ingen förbätring. Snabb koll med andra presumtiva deltaga-re visade en enig önskan att
definiera om almanackalr och avvakta ytterligare en dag. Thomas hade varit ute i
sin Ballad under torsdagen och gjort fem
lnop för bara riggen.
Efter en tidig stafi midsommardagens
morgon i bleke och med mycket motor-

gzng kom vi i alla fall lian vid middagstid.
lnle en blll llom tio minrrrcr var r i i aJ!
lallfyftr hirlaroeh inonr en timme sjtr. lnl.
illa med tanke på utgangsförutsättningama.
Eftemriddagen tillbringades med utbyie
av erfarenietcr ()eh sedvanlisga tipspronlenäJer nlcdan kvällen ägnader åt erill-

ning. lorteri och sdng ritiscna trajle(
Myggen var någorlunda drågliga om nu
myggor kan vara det.
Arets hemlis, rebusjak, som ursprungligen planerats till midsommardagen, genonfördes i starkt avkortad form och utån
seglingsmomentet under anrtandagens för-

middag. Reaktionema var trots det så positiva att jag förutser en upprepning till
nästa år. Det kräver dock att den inledande
föresatsen hållerl
Jan-OLof, Helga och Christel i 8J7

TRAFF FOR NYA MEDLEMMAR
TISDAG 27 SEPTEMBER
KL.19.00
PA FALTOVERSTEN
Valhal Iav ägenl 42, ru m 6
Här kan du träffa medlemmar av Styrelsen,
Tekniska Kommitt6n och Kappseglingskommitt'n
som berättar om Viggenklubbens verksamhet.

Kvällens huvudämne
blir goda råd inför upptagning och
vinterförvaring av din Viggen.
VIKINGAREGATTAN

KRAFTKORET

Helgen före midsommar seglade vi

Vegaklubben stod som vlirdar för årets

Vrkingaregattan - undeneclnad, Gunni och
Ellinor i 1124 samt Carl-Magnus solo i 285.
Lördagen började med svaga vindar. Första start kl 10. Stardartyget stävade fram och
l "rbala över Ostra Saxaren för att försöka
\-.ra en position för lsysstart. Inte förriio
framåt ett kom vinden men då desto mera
rejiilt. En frisk sjöbris tvingade oss att byta

käftrace som utspelades runt Stora Tratten. De som lyckades ta sig ut dit belönades med vackefl väderoch en revlig upp-

slutning runt den obligatoriska Viggen/
Vega-sherryn. Viggama startade fem minuter före Vegoma vid lördagens tävling

-

ett försprång de lyckades hålla iinda in i
måI. Nyn för å.ret var startbojar i stället
den ganska säckiga lätwindsgenuan mot för björkar som enslinjer, vitket förenk.tade
starten både för deltågare och tävlingsled,Grl:an. Vinden höll i sig
" även under andra ning.
( .mg"n.
Vidare fams eti vamingsmiirke vid
På kviillen preparerade vi oss väI. Lämp- det annars så välbesökta grundet på öns
liga drycker intogs, Vikingamas grillmästare ena sida. Chivas var iställtet niira grundgrillade, berget var fullt med seglare i den stötning på andra sidan, då besättningen
nedgående solens sken och klubbens egen trodde sig kunna hitta en genväg igenom
grynnoma för att sno tciritaplatsen fran
spelman Åle Hellman underhöll.
Sönclagens segling bjöd på lagom bris

om

Explorer.Delyckade inte,

Resultatet? Oväsentligt! Vi kom tvåa i
tre seglingama. C-M kom näst
Staffan i

alla

av Chivas och Scaramouche.

Graftis!

sist.
1124

så

serieledaren
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Tävlingsresultat & Serietabell
VIKINGAREGATTAN

Nr
1

285

2

1124

Båtnamn

Skeppare

Explorer
Pejl 3

Carl-Magnus Lindström
Staffan Söderhäll

Poänq
13

10

(

KRAFTKOBET
1

2&5

Explorer

Carl-Magnus Lindström

16

2
3
4

577
1135
319

Chivas

ArneSvensson

13

Scaramouche
Christina
Hei & Hå

Janne Bäckman

10

5

23

KM
1

2

4

73
285
988
't

136

/

JarlMunkestam

(

Erik Mel6n

6

GETFOTSREGATTAN

Kajsa

Torlcjörn Johansen

'18

äplorer

Carl-Magnus Lindström
Anders Hermansson

15
12

Spray
Scaramouche

W Preliminära rapporter
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JanneBäckman

797
627

Nrls-Erik Jonsson

7

6

ThonnsLundegård

6

7

951

LarsBergström Debutant

10

^
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VIGGENSERIEN EFTEH

Pl Nr
1

2

a

Båtnamn

285

Explorer

1136

Scaramouche
Spray
Pejl 3

988

4

1124

5

577

6 TAVLINGAR
Skeppare

Sum. p

Carl-Magnus Lindström
Janne Bäckman
Anders Hermansson
Staffan Söderhäll

77

ArneSvensson

28

Erik Mel6n

re
1
'14

4
31

o

23

Chivas
Hej & Hå

7
8

73

Kajsa

TorbjömJohansen
Kjell Fälling

Christina

JarlMunkestam
Veikko Kekki

14

Lars Bergström

10

)22

I

319
158

9

951

10

53

11

797
707

12

a7

Relax

Shalom
Lady Millan
Magda

627
13
14

242

lngemarLindgren

Nils-ErikJonsson

Galatea

Folke Lysell
Jan-Olof Björk

12

7
7
6

Thornas Lundegård

b
o

GunnarTidner

5

@
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i sommarens "plaskeskader". Uppslutningen (13 båtar) var närmast
rekordartad och eskade edningen
tackar för ett mycket gott samarbete. Det vaclffa vädret uppmuntrade till gott humör och bidrog till
att vi tillbringade den mesta tiden i
ytters kärg ården. Vindarna var
mycket gynnsamma - i atla riktningal. En nordlig vind förde oss
första dagen till Huvudsk?i.r, en lite
liingre seglats iin planerat, men
mycket fin. Duirefter vred vinden
mot syd och i tropisk viirme kurde
vi sakta förflytta oss norrut mot

Nedergårdsön och

B

iskopsön.

Veckan avslutades vid Hallsklir diir
eskadededningen fick betala för sitt
uppträdande genom att kastas i vattnet av hiirnndlystna ungdomar.
Sj iilv a hade vi inte eskaderseglat
tidigare och vi blev överraskade av
den gemenskap som rådde. Bamen
kunde alltid hitta på något kul tillsammans (Staffan hiilsar till Tove
och Max) och av de glada skratten
från sittbnrnnama, langt in på småtimmama, drar vi slutsatsen att även
iildre bam kan ha roligt på eskadrar.
\iidare rapponering utlovas under vhtem, bl. a. fran lssan som
råkade ut för en del problem med

riggen och möiligen hör vi något
från kusinen Carolina som hiilsar

till

V

Sofia och Kajsa och uppmanar till
kamp mot en viss retsam person.
Vi planerar för en återtrziff un-

@
@

der hösten, men den gången på landbacken. Tid och plats anges i kom-

i=--

mande numrner

Marielle & Calle i Explorer

r Ålandseskadem startade från Lidö
den 1Ojnli och seglade innanför Väddö

mot Singö. Under mårdagen anslöt
\Lndhcixan ftån Gavle. Totalt var vi 8

båtar varav tre Vggar. Över Älands hav
blev det motorgång i vindstilla till Sig-

nildskiir diir vi anmiilde vår ankomst
till sjöbevakningen innar vi fortsatte
till Kiilringsrurds gästhamn. De följande dagama seglade vi i sol, medelhavsvärme och lätta vindar genom
Älands norra skiirgård. Nu började det
mönster som skulle fortgå under resten av eskadem. Så fort vi arkrat vår
alla snabba att komma ner i Yattnet,
seglen hade krappt beslagits. Det blev
gZima bad mitt ute på fjiirdama. Vi
sökte skugga för att få skydd mot solen. Middagen fick viinta tills temperaturen gått ner. Först sent på kvlillen
blev det dags för skepparmöten med
kaffe på berget. På Ramsö i Simskiila
hade vi den första eskaderfesten. En
åv höjdpunktema va.r nii.r vi (utarför
båtsportkonet) tog oss ut till Väder-

skär (Stormskår i Anni Blonkvisls
romaner). Frisk N vind gjorde att vi

fran Fiskö i Briindö beslöt att förl2inga
rutten och seglå till Kökar vilket inte
ingick i den ursprungliga planen. Det
blev två dagars fardylld segling till Idö
på Kökar. Efter två liggedagar tog vi
oss till Föglö diir våra vägar skildes
åt. Några stannade kvarpå ÅJand.ovriga seglade hem via Söderarm.
Gunnar Tidner
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