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Se opp för stopp !
Det nya verksamhetsåret har börjat
När du får din VB i brevlådan kan
och vi i styrelsen ser fram mot fortsatta
utmaningar. Til1 de första för året hör att manusstopptiden för nästa nummer ha
få in medlemsavgiftema! Har Du inte be- passerats med några dagar och det iA
talat iinnu, inbetalningskort fanns i föna därför som stoppdagarna anges för två
numret, gör det snarast så sparar du nummerpå sista sidan i varje tidning.
Som ytterligare service för dig som
mvcken meida för oss.
Årets styrelse är något krympt och planerar att medverka får du hia återstådelvis förnyad. Ett stort tack ti11 Birgit, ende "sista dag ör material{ider" för för.'reddy och Veikko för deras tid i styrel- sta halvåret :
25januari
sen och ett hjärtligt välkommen till Nr
Nr
22fehnan
Marielle och Erik.
22 mars
Som framgår av motstående sida Nr
26apri1
kommerjag sj?flv att ta hand om kontak- Nr
terna med regionernaefter Birgit. I dag Nr 6/7 24maj
Som vanligt iir a]la sorten bidrag lika
har vi två vakanta regionombudsplatser,
Gävle och Siljan. Du sombori någon av välkomna; Sanna och mindre sanna

'
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2
3
4
5

dessa regioner och

vill

göra en insats

för skepparhistorier, eskaderrapporter,

att sprida Viggenandan, hör av dig. Antingen för egen del eller med tips om någon llimplig kandidat.
B ästa vig genhälsningar

Jan-Olof

tävlingsreferat, kluriga tips, ftågor, och sist
men inte minst, bilder av alla de slag.
Viil mött i spaltema under seglaråret
1995, snafl nog böf ar våmrstningen!

Alf i 1277 Jaintd
3
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träff
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Mälaren
Jan-Olol Björk
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öresund
ErikPalsund
Älggatan 24 B, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73
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I Viggenbladet nr 11-12 inbjöd vr

till

en VHF-kurs och intresserade upp-

manades att anm:ila sig till någon i
styrelsen.
Vid trliffen lämnas en allmiin inforrnation om VHF som vi tror att flera
ain de som anmiilt sig till kursen kan
vara intresserade av. Du kommer att
få en översiktlig information om VHF
som ofta har kallats "livlinatill land",

hur systemet fungerar, räckvidder,
hur det används, utrustning, kostnader, installation i båten, strömförbrutining, handhavande, siikerhet
och nödanrop samt krav som stiills
på anviindaren. Du får även veta hur
Du på egen hand kan tillägna Dig erfordediga kunskaper för att avlägga
cenifikatprov.

(,
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Plats:

Fältöversten,
Valhallavägen 142, tutl"l. 4
Tid:

februari kl 19.00
Välkomna!
Styrelsen

Jag är numera en stolt ägare av en
ninikaklus och en cgen plakett till minne
av min lörsta tävling som skeppare på en
kappsegling! Efter att ha gastat for min
man, Calle, på Explorer i tre säsonger ansåg jag att det var dags att ta steget lullt ut
rör att vi skulle bli lite mer jifnnspclla i
oåten. Det har inte varil slinklt läll l'ör Cal Ie
heller under dessa år att försöka lzira en
fru med prestationsångest att segla. Första somma.ren var iag rasande på mig sjzilv
att jag inte k?inde mig mogen att behlirska
båten ensam. Näsla sornrnar var iäg uppgiven eftersomjag ansåg attjag aldrig lick
en chans att styra båten, för Calle tog alltid befillet niir han tyckte det gickför långsamt
och det, trots att jag håde tagil
på Båtäga.rskolan. Nu i år
mitt förarintyg
beslutadejag mig att en gfuig för allå se till
attjag liirde mig ansvara för båten själv. I
och med detta beslötjag mig för att tävla i
Kaktuskannan, Stockholms största tjej-

gon vind. Jag tvingades också att lista ut
hur storseglet skulle sittapå bommen, med
både snabbrevet och uthalet. Sådana sa-

kcr hadejag aldrig lagt mii.rke till tidigare
eftersom Calle alltid hade pysslat diir bak
medim jag förberedde förseglet, kastade
loss osv. Helt plötsligt fickjag en ny relation till båten. Nlirjag väl stod diir med ett
stadigt grepp om rorkulten hörde jag hur
Calles röst ekade i huvudet. Allt snack om
kappsegling .
Underden vacka somrnaren lyckades aerodynamik, flygptansvingar och lyft i
lOrskjun
Enken på Kaktuslannan. Först seglen föll iintligen på plats nZir jag hörde
1ag
var det eskaderresan och då blev det ingen mig själv försöka förklara för mina gastar
kappseglingsövning för min del eftersom hur seglen skulle sitta. Jag ville slacka på
vi hade två bam med oss. Det var inte för- seglen eftersom det var dålig vind, lossa
på udralet så storen fick större buk och
råin Calle.jag. och Jessica. min svägersl'a.
jat t på båten i Manehamn som jag log det jag ville absolut inte att gastamå ryckte för
slutliga steget. Mycket tack vare uppmunt- hårt i genuan niir de skotade. Inte visste
ran frår Jessica som aldrig seglat tidigare, jag att jag automatiskt tlinker på sant hlir.
men lovade att stiilla upp som gast. Efter- Det va.r knappt att jag kiinde igen mig sjlilv.
Den hlir turen blev vår enda gemensom vi hade turnmat på det, k'unde jag inte
sarnma segling innan Kaktuskannan, såjag
backa ur nu.
Helena Friberg, en annan Viggen- var minst sagt litet nervös inför den stunseglare, ville också vara med, så vi drog dande kappseglingen. Dagen innan Kaktusiväg alla tre på en provtur runt Tranholmen. kaman gastade jag på Explorer påLibenus
Det gick bra, förutom att vi inte hade nå- Race i en stadigt ökande vind. Jag lugna-_

)

###### ######

des inte heller av söndagens väderyrognos

som varnadc för en nordlip kulinp över
Alandshav och Skärgårdshavet.
Dagen D vaknade jag kl. 6 til sjörapporten
kuling fran NO! Jag klädde
- och torrt som möjligt, sedar
rnig så varmt
åkte Calle och jag ner

till Wasahanmen

dzir

vi hade bestämt trziff med mina två gastar.
Pg.a. missförstånd blev vi lite sena, så vi
hade bråttom ut till starten vid Lidingöbron.
Dessutom skulle vi liirnna av Calle vid start-

bryggan eftersom hal skulle följa tävlingen
fran land.
Vi kom fram ca. 10 min. före start
och efter en mycket hetsig avlilmning av
Calle vid bryggan, kastade jag mig på mo-

till startorn-rådet.
Sedan var det bara att hissa storen, av med
tom för att komma ut

motom, upp med focken, och slutligen,
upp med motom så den inte hlingde i vattnet. Eftersom jag var den som val mest
hemma i båten var det lika bra att jag skötte
segelsätmingen, men stressigtblev det. Jag
i-rck så mycket att stå i att jag inte han tiinka
allt för mycket på det kommande ovädret.
Viirre var det att försöka korffna över stanlinjen i rätt tid. Kaktuskaruran kördes med
omvlint LYS{al dvs. båten med lägst LYS

läs Explorer. Dessutom
startar först
sig av en tabell fiir att
skulle man anvllnda
riilma ut sin egen starttid, och de hade inte
ens startboj ar, bara en enslinje påbrygganl
Lite väl tufft, tyckte jag det var för min

första kappsegling. Explorer passerade
startlinjen ca. 30 sek. försent, men vi slapp
göra en omstart som jag hade fruktat.

\t

seglade 1'ör babords halsar i en svag

vind ner mot Fjäderholmama. men vi vissle au annal väntade ()ss vid rundningcn.
Vi behövde inte vänta liinge för att känna
på byama som fick båten att krlinga så
vattnet forsade på skarndäck. Jessica frå6

gade lite försiktigt. i börjar on det sL-ulle "
rara på..1et viset." men lyckre\ vl'inja sig
snabbt, då hon inte förde del på tal igen.
Den första båten, en folkbåt, passe-

rade oss vid Fjäderholmarna. men vi harr
torbi Klippudåen innan den srora klungan(
kom ikapp. M måste ha seglat bra för vi

höll god fart och hamlade inte i någon
nli.rkåmp med de större båtama. Jessica
och Helena lorsökte vama mig för en n:ir-,
gående Scampi. men jag sa åt dem att(

skika "styrbord"

medan jag

höll kursen.

Jag karde mig mycket nöjd nii.r Scampin
tvingades s1å. Vid det hii.r laget ösregnade

och båste det ordentligt. Jag seglade på
bakkanten av seglen för att förhindra
kaingning av båten. Jag tror att det fungerade eftersom vi tog bra höjd, och iindå
hade vi god fart. Calle stod med två andra
makar på land och de kiinde en vis oro då
de såg Explorer på kurs mot grund, tätt
följd utav en IF och Express. De kunde
varit lugna, jag beglirde plats för land, och
fick slå medar de andra båtama höll undan.

I vår lilla Vigg krurde vi bara beundra
rjejema i de srora bårama. De hötl full fart..

jag klinde mig lite k-lumpig och ovan (
min roll som skeppare. Under hela tzivlingen
varjag aldrig helt säker på att seglen stod
rått. Under tiden vi kryssade för fullt och
iag kämpade mot min oro över att kanske
förlora gasra-r ö\ erbord, srinxde jag mig(
blind på fircken oth de blå banden på stoöc-h

i

hopp om att finna den optimala
skotningen på båda seglen. Jag blev aldrig
fullt nöjd, mcn det fick duga som en förren

sta insats.

Enligt banal skulle vi runda fyren vid
Duvholmen och vi stångades fortJarande
med en IF. Tyviirr var jag en smula ivrig
och missbedömde ett slag som gjorde att

vi tappade höjd ordentligt. IF båten sköt
utom räckhåll och rundadc fyrqn väl i för-

Hif var vi tvungna att kolla både banan och sjökortet för att se om vi kunde
3å emellan fyren och den gröna pricken.
Som tur var såg vi grundet mellan dessa
väg.

('

i tid, och slog för att undvika detta.
Jag borde ha byll till genuan ndr vi rundade för att länsa in till må1, men jag und:ade om inte det var väl ambitiöst för oss
två

i alla å.ldrar bredde ut sig franför den öppna
spisen för att prata om seglingen. Pris tilldelades alla, även till oss som kompå 18de
plats av 20. Otroligt nog blev vi inte sist!
Vi fick en Albin 79 och en folkbåt bakom
oss! Jag k?inde mig jätte stolt.
Jag vill passa på att tacka Jessica och
Helena för deras insatser under tävlingen,

attjag kunde lita på att de klamdeav segel-

och jag hoppas att de inte at avskdckta
tian framtida kappseglingar. Efter erfarenheten från Kaktuskannan kilnner jag rnig
säkrare i båten ochjag har större tillro till
mina egna kunskaper. Detta bekrliftar för
mig vikten av kappseglingserfarenhet för
att höja självförtroendet, och diirmed öka
säkerheten till sjöss. Jag har förstått att
Kappseglingskommitten planerar att lägga

bytet. Efter den hå,rda kryssen var det
skönt att lainsa fast?in båten pendlade lite
men Jessica fick i alla fall en rökpaus.
Det kåndes som en evighet innan vi
såg tavlan vid Bosön och sedar utloppet
till Bosöns båthamn. Mä linjen låg lite
liingre fram, utmaakt med en röd flagga,

ut övningsbaror även nästa år, så det blir
eu ypperligt tillfiille att öva på tekniken. Vi
ruffhaixor måste ju också utvecklas som
seglare, dessutom it del kul. Om det firuls
några 11er dejer som vill prova på att kappsegla kan ni höra av er till mig på tel.08-

3231 87.

och diir vidbryggan såg jag Calle. Dzir stod

Marielle i Explorer, Viggen 285

på vår första kappsegling. Tjejema höll
med. Vi låg lindå langt bakom IF båten.
Nu ångrarjag det beslutet av principskiil,
men vi skulle iindå inte ha hunnit ikapp,
och jag ville inte påfresta min nya besätlning heller. Det blåste lite väl mycket för

han, en ensam, genomblöt åskådare och
applåderade nzir

vi

passerade mållinjen.

Funklionl,iren blåste ilulan och tjejemas
första kappsegling i Explorer var fullbordad.

Efter det var det bara att försöka ta
sig in till Bosöns båtklubb - något som
gjorde mig minst lika nervös som själva
tävlingen. Jag hade ju bara erfarenhet av
att lägga till vid vå.r brygga och då inte i
stark vind. Emellertid gick det bra så
champagnen plockades fram för att fira
även denna triumf. Prisutdelningen ägde
rum i klubbhuset diir atla samlades med
kaffe och matkorgar (till skillnad från de
flesta kappseglingar diir ölet spela.r en mer
central roll). Stärmingen var hög och dejer

ANNONSPRISER

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

Annons nr 3-4 25"/",trän nr 5-

5oo/"

FÄRGTILLÄGG 4OO:. PER FÄHG
Raban låimnas ej på lixglillägg.
1

mn:ntrr*,1:;#
vemher

Mån

priser blev det

Frarngångsrikast
rad, blcv
Carl-Magnus Lindström i
285 Expknur Som liam,
går av stora bildcn blev
det en ansenlig mängd
priser att bära hem fr)r
Carl-Magnus i miften.
Längsta distanse n
seglade Nils-Erik Jonsson, till vänster på stora
bilden, som därigcnom
gjorde sig förtiänt av Per
Broh:ills Hederspris.
Tvåa i region SlockholmsViggenscrie och tlllika tvåa från vånster
blev Jannen Bäckman i
l l35 Scaranouche.
KM vanns av Tor
björn Johansen, nctlan
tillsammåns med ordtiirande Jan-Olof B jörk,

med 73 Krlso och där-

rned hemfiirile han
Skeppskhkan .
Erik Mel6n, ny kassör i klubben och f'emma

1ör andra året i

i \4ggensericn tog hem

Miilafatet. Erik fl ankeras på lilla bilden i mitten av Carl-Magnus,
Janne och Jannc.

Lottlös blev inte
heller Marielle Smder

Lindström på bilden
nedan som för sitt del-

i

Kaktuskannan fick det nya priset
Kaktuskrukan. Marielle
tagande

iir också en av medlemmama i \iiggenklubbens
nyvalda styrelsc.
Grattis till alla pris-

tagare säger
daktionen

vi

på re-

!

Bilderna på detta
uppslag togs av Marielle Sander Lindström
och Birg Å,slund.
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An kan du vara med!

Maratontabellen 1994
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37
38
39
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43
44
45
46
47
48
50
51
53
54
55
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iA NAMN Ån Sr I 3 3
53 Lindgren 18 50 l0 10 11
245 Carlsson a 35 7 12 2
865Göransson936276
707 Lysell
1426441
a23344
543 Walter
1165 Gustavsson 7 22 3 5 5
282 TidnerN 6 18 10 3 2
306 Axelsson 5 18 6 52
646 tjlne
5 15 7 34
439Persson616631
1124 Söderhäll 6
17 2 4 4
319 Munkenstam 11 19 1 3 O
28SLindström312650
605 Engdahl 6 13 433
1103 Akselsson 5
13 4 31
282Tidnerc41254o
'1135 Bäckman 3
14 1 3 4
988Hermansson413214
439 Wallmark 7 13 14o
223Amberg 4 13 121
7a Svensson 5 11 151
12 2 o 2
1128 Hansson 5
182Pontdn2A511
1'178 Eckardt
3 I 1 O3
4 I 212
158 Kekki
787Geuken48122
245Bjö*man26211
662Lidman37110
948Palmdr28000
971 Hjalmar 3 7 001
446Nilsson77001
3 6 110
223 [.4el6n
577Svensson2602O
1371 Lilja
3 5 0 31
972Skoglund242O1
4 0 0 0
1235 Abrahamsson 4
Nyman23002
873Bjöft33OO2
4Strååt222Oo
73 Johansen K 2 2 1 0
627 Lundegård 3 3 000
1168 Porvari
2 2 0 0 0
1

1232 Eklund

640
73

HellstKim

Johånsen T

1360 Berg

85o

Landgren

1204 Larsson

100
100
100

0
0
0

0

222
158

Fälltng
Persson

797
429
/V/
511
231

Eriksson

Jacobsson
JOnSSOn

Ridderskåle
West

001
001
000
000
000
000
000
000

TOTAL Föreq.
653
465
427

643
465
427

311

301

283
241

283
241

271

271

253
226

226

220

192

187
182

89
182
176

0
0
0

20
98

165

10

174

113

61

161

108

53

157
150
145
140
123
'106

105
103
a2

a2
80
73

150

145
140
123
106
90
'103

a2
a2
80
73
73
37

7o
68
57

40
36
36
34
30
30
20
17
17
17

0

10

220
178

212

176

å1 Förändr

15
15
15
15
13
13
10
10
1o
10
10
10

40
68
57
40
36
26
34
30
20
20

30

10

10

17
17

0

17

15
15

15
15

0

13

13

0
10
10
10
10
10

10

P/Start ptat
13,06 36,28
13,29 58,13
11,86 47,44
11,96 22,21
12,30 35,38
12,77 40,14
15.06 4s.1f
t+,oo so,o[
15,07 45,20
13,75 36,67
12,71 36,00
11,16 19,27
15,58 62.3q
i 4,oo
30,{
13,54 35,2L
14,58 43,75
12,43 58,00
12,38 40,25
12,08 22,43
11,54 37,50
13,18 29,00
11,67 28,00
15,38 61,50
11,7A 35,33
13,13 26,25
12,88 25,75
13,67 41,00
11 ,71
27,33
10,00 40,00
10,43 24,33
10,43 10,43
12,00 24,00
11,67 35,@
13,60 22,67
14,25 28,50
10,00 10,00
12.00 18.0
rz,oo rz,d.
17,00 17,00
15,00 15,00
10,00 10,00
10,00 10,00
17,00 17,00
17,00 17,q

17.oo

15,00
15,00
15,00
15,00
13,00
13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

VIGGENS HISTORIA
PA FOTO

cD!
Planerna på ett bildarkiv, lagrat på foto-CD, med de bästa
bilder som tagits i klubben under åren som gått ligger fast.
Det har kommit bilder till redaktionen men vi tar gärna emot
många fler och har dcirför .förlcingt mottagningstiden.
Mer iin tjugo års kappseglingar familjeseglingar eskadrar,
sjösiittningar, upptagningar m.m. måste betyda att många
rullar film exponercas och att iinnLt fler bra bilder finns.
Dela med dig ochvar med och dokumentera Viggens och
Vig genklubbens hi

rz,d

15,00
15,00
15,00
15,00
13,00
13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

r:

storia.

Sjdlvklart returneras bilderna, men kom ihåg att miirka dem
med namn och adress samt var och ntir de togs!
Vi hoppas kunna visa resultatet på mässan Alh För Sjön i vår

1

Pris tiil bästa bild!
Rimg

vad det blfu vet vi inte än, med vi funderar skarpt och
Viggenklubbens priser brukar ju vara något attraktivt.

KLUBBNAL

30:SANGBOK

100:-

*
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SKÖTSEL OCH RENOVERING

Detta är andra avsnittet i en serie ariklar där lngemar Lindgren i
Tekniska Kommittan besk ver prcblem och ger tips om lösningar.
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3. Centralen

Alla Viggar torde hanågon form av elcentral. I enklaste form beståLr denna av en
enkel säkringsdosa av den typ som förekommer i äldre bilar samt en separat
kopplingslist som minusskena. Centralens

30:-

syfte iir att fördola batterispiinningen till de
olila förbrukamas ledningar samt att skydda
systemet för överbelasming och kortslutning vid fel. I vissa fall hal mar möjlighet
att i centralen bryta strönmen till de olika
grupperna. Mellar batteriet och centralen
bör man ha en huvudströmbrytare (batterifrånskiljare), för att kunna koppla bort hela
systemet från baneriet. Syftet hiirmed iir
att batteriet ej skåll bli udaddat, då man llimg^- båren. Del lir lätl hiint all man glöml

KLUBBDEKAL

2O50r
HandbokK-Viggen
50:Handbok A-Viggen
Tekniska Tips *onplett ... 150:Tekn i ska Ti Ps e nstaka........ 5:st 25r
Viggenritningar*
Klassregler ....................... 8t

ELSYSTEMET
IVIGGEN

100r
Sångbok
Klubbvi mpe| ................... 70: Broderat iackmärke........ 30r
Kl ubbnål ......................... 30r
KI ubbdekal sE-cu-uT...... 20:Sttykmärke '.....'.....----------- 8t

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

\TGGENKLTJBBENS POSTGIROKONTO

1() 7 3 05

-2

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.

Frakt/porto ingår i priset. xKontakta Lars Sennerholm, se sid 2.

2-polig anslutning. Altemativt kan mar I
centralen ha en s?hskild minusplint, men
detta iil något siirnre.
2. Centralen bör dimensioneras för tillräckligt manga utgående gruppec Helst bör
varje belastningsobjekt ha en egen utgående grupp. Gånglantemor (utom topplantema) bör dock läggas på 94, gemensam
grupp. Ruffbelysning delas liimpligen i 2
grupper. Man bör även reservera plats i

eenlralen för framlida, nya belastningsobjekt.
3. Varje utgående grupp skall ha egen
i pluspolen. Normalt anviindes

säkring

smältsäkringar, men numera finns på
marknaden även s k automalsäkJingar.
Smältsäkringen bör helst vara av typ
glasrörssiikring eller modem bilslikring av
"gaffeltyp". Gammaldags bilsäkringar av
något
fel
eller
att
uppL -on lampa liind
porslin bör undvikas, då de kan ge konprincipschema.
Fig
1
visar
stått i systemet.
Många Viggar har en dälig, under- taltproblem. Smiiltsäkringens stodek andimensionerad och illa placerad central. Om passas efter belasmingsobjektets effektman överväger att installera en ny central,
man kof,aen sådan ihel- ellår halvfa-

(

behov och ledningsarean. Man bör ej använda onödigt stora sllkringar. Kom ihåg
att alltid ha reservslilringar i tilbäckligt antal

brikat. Man kan, om man iil hiindig och
har gott om tid, ockå köpa lösa kompo- ombord. Siitringar i ledningen mellan batnenter (siikringsappa.rater, strömbrytare, teriet och centralen bör undvikas. I stället
signallampor etc) och bygga en egen central. Vilken väg man ä.n viiljer, bör töljande

bör derma ledning dimensioneras rikligt och
förläggas omsorgsfullt, för undvikande av

kav

ledning sfel.

vara vägledande:

Centralen bör vara 2-polig. Säkring
och ev strömbryBre erfordras dock endast
i pluspolen. Varje utgående grupp skall ha
1.

4. Vissa grupper förses med (enpolig)
strömbrytare, som monteras i pluspolen, t
ex gånglantemor, kompassbelysning. ev
13

8. Fiirdiga centraler i form av panel
med apparater finns att köpa i välsorterade båttillbehörsaffiirer. Panelen få,r man sen
sjålv bygga in i en trålåda eler direkt i någor skotr i båten. Man kan köpa llera min.
dre sådana paneler ochbygga ihop till önskad storlek. Fig 3 visar exempel på centnl
för 14 utgående grupper av fabrikat Delab.

H4

I.

dq.l Stro n'brV f a re

U/1Åc,,/e

3r'ff

Liimpligt ih också att placera centralen
så, att ledningsliingden från baoeriet ej blir

Fig L BatterL huvuhtömbrytare och central.
däcksbelysning. Andra belastningsobjekt
strömsättes liimpligen på objektets plats, t
ex ruffbelysning, kommunikations- och
navigeringsutrustning, ev våirmare etc, och
då åir det oliimpligt med strömbryming i

centralen. Strömbrytarna kan vara s k

Placering: Många Viggar har centralen

placerad i en av sittbnrnnens kistblinkar.
En sådal placering it olämplig, eftersom
centralen här år svåråtkomlig och blir utsatt för fukt. Bättre är då, att placera
centralen inombords, t ex på något befintligt tvlirs- eller liingsgående träskott. Centralen bör helst placeras så, att man når
s[ömbrytama utifrå,n, utan att behöva gå
ner i ruffen. Om man placerar centralen
inne i nrffen och bekviimt vill utifrån lqrnna
nå strömbrytäma för gangljus o dyl, kan
mu placera dessa slrömbrytare separat i
en siirskild strömbrytarenhet, placerad i en
av kistbiinkama.

onödigt lang. Della [ör att minimera

get kan vara av t)?en "cigaretttiindaruttag" eller av typen "telefonpropp".
Figur 2 visar som ett exempel hur rran
kan arrangera en central för Viggen. De
utgående gruppema får anpassas efter envars önskemåI.

spahningsfallet och underlätta ledningsdragningen. Sjiilv har jag placerat centralen
ovanför styrbordssidans "soffa", strax
Exempelpå en heltfArdig e central.Pånelen nnehå_
ler 14 säkrade ltgånqar varav I med strömställare
och lysdiodindikering. Säkringarn€ år av smä ftVp

An

lr_1raq"' .er ned rlo. I ftlåoFl rot
al inre koppllnq är färdiq.

oå

brt<i'

dan och

dragströmbryta.re eller vippströmbrytare.

Strömbrytarna (och s iikring årna) förses

Fig 3. Central av fabrikat Delab.

med skyltbeteclning.
5. Centralen bör vara rymlig. Hiirigenom underlättas inkopplingsaöetet och ev

under skamdäck. Centralen iir infålld i
"soflans" ryggstöd och sitter så långt aktcnn som möjligt. Se fig 4. Man bör tiinka
på att man gör monteringen så, att centralens baksida blir åtkomlig utan alltför stort
besvär.
F ortsrixning

följer i kommand!

felsökning. Inkommande ledningar från
batteri anslutes med skruvansluming. Utgående ledningar ansluts liimpligen med
fl atstiftkontakter e ller skruvansl uming.
6- Om mån förser centralen med
signallampor eller lysdioder för de
strömbrytarförsedda gruppema, indikerås
om strömbrytaren ?ir tillslagen och säkringen obruten. Om man avser sjitlv tillverka centralen, kan Tekniskt Tips nr 4:1 8
ge vägledning ftir inkoppkopplingen av lys
dioder.
7. Det lir låimpligt att förse contralen

nutnnet

Dtt som har
egna sltnpunlder
och lösningar

'1.

att dela med dig
av dessa i VB.
RED

(

Sido- och akterlanterna

a

2. Topplanterna

3.

lnstrumentbelysnlng
4. Reserv
5. Fluff belysning6. Ruff belysning
7. Radio, VHF, etc

med ett eller flera avsäkrade uttagskontakter ("kraftuttag") för sladdlampa, dammsugare eller arurat tillfiilligt

Fig 2. Kopplingsschema för central

objekt, som man vill mata frår nätet. Utta-

l4ggen (exempel).

14

tir

oclLså vrilkommen

L

.rs.
,d

Kraftuttag

till
Fig 4. Exempel på placering av central i

ruffe ovanför

sryrbordssidans SQffA.
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
do Porvari, Brovallsv. 88
18492 Åkersberga

Vrd def initiv eftersandning återsånds
forsändelsen med nya adressen Pä

bakksidan (ej adressidan)

Täby. Pris 28.000 kr.
Bo Friberg, tel hem 08-768 82 36,
atb. o1o-217 82 41

Albin-Viggen 575, 1973
Välskött, med nytt, aldrig använt
storsegel. äldre storsegel, fock,
genua och spinnaker med utrustning.
Fräscha dynor, nytt bomkapell,
sittbrunnstält, logg, 6 hk Evinrude,
vagga m.m. Båtplats kan övertas i

Spinnakerbom till Albin-Viggen
Ronnie Guslafsson,
Tel. 0533-162 36
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