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Så sakteliga har det börjat flyta in
I det här numret finns inbjudan till
årsmötet. I år har vi tagit fasta på syn- eskaderrapporter till redaktionen, ännu så
punkter från förra året och åter förlagt länge dock bara från den s.k. plask-

KAPPSEGLINGS-

KOMMITTE

sI(EPP OHOJ

FRA]I BRYCCAil

(

Vi kommer dessutom att svara för
tillhörande middag i egen regi på samma
-ätt som 1993, och med frivilligt arbete
*v styrelsen och deras familjer räknar vi
med att kunna hålla samma låga deltagarvgift i år. Detaljer på sidorna 4 och 5.
Jag vill också här tacka alla som bi'ragit till det gångna årets verksamhet.
Jet är mycket jobb som lagts ned, för
kappseglingar, träffar, eskadrar och inte
minst ViggenBladet.

Styrelsens erbludande om arbete

utökas nu också

till

att medverka

i

kappseglingskommittdn som behöver påfollning. Se särskild artikel på sidan 7.

Vi ses på årsmötet!

Jan-Olof

eskadern. Ytterl igare material efterlyses
härmed, och med material menas naturligtvis även bilder. För det tog ni väl?
Som tidigare sagts så uppskattar redaktionen att få insänt material på dis-

kett, men ett par smärre problem har
upptäckts. Ni som skriver i Works (PC
eller Mac) eller Word (Mac), spara helst
filen även som ren text (ASCII), eftersom sådana dokument varil lit e knepiga
att få upp. U, i, ö, som datorn i dessa
fall har behagat nyttja istället för å, ä, ö,
gör nämligen texten aningen svårbegriplig. Bifoga också en utskrift för säkerhets skull, detta oavsett vilket program
ni använder er av.
Av Vggen-säsongen 1995 återstår nu
för vår del bara en timmes fård till var-

vet. Rorkultsmuff på!

AAi 1277Jdnta
3

Kallelse till

Anmälan om deltagande i Viggen-middagen görs ,
till Gunnar Tidner eller Jan-Olof Björk senast fredag 10
november. Adresser och telefonnummer finns på sidan 2.

oo

ARSMOTE

VIGGENMIDDAG KI. 18.00
FöR BARA 1OO:.

Viggenklubbens ordinarie årsmöte
enligt stadgarna genomförs underViggendagen

Viggen-Sherry
Varm rostbiff med sås & potatis

LORDAG 18 NOVEMBER
KL. 15.00
i Näsbyvikens Båtsällskaps

Dans till levande musik
Bar med klubbpriser

I

Tidner.

Äker du kollektivt så tar du tåg
från Stockholm Östra och stiger av
i Lahäll. Resan tar ca 20 minuter.
Tågen går

l2 min efter jämn

hel- och halvtimme.

Tillbaka till Stockholm går tåg
min efter jämn hel- och halvtimme
t.o.m. 19.08, därefter varje timme
9

I.o.m. 22.43. Sista turerna från
Lahäll går 23.38, 00,33 och 01.31.
Från Lahälls hållplats orienterar

du efter kartan.
4

nga stadgeändringar är foreslagna

På mötet kommer under stadgeenliga frågor att
särskilt behandlas:

Så här hittar du till Näsbyviken:
Kommer du med egen bil från
Stockholm, se kartan. Kommer du
från annat håll, kontakta Gunnar

klubbhus

Arsavgiften
Dlats for KM 1996

i

(

Motioner skall för att kunna behandlas av årsmötet
lämnas in till styrelsen senast den 10 november.

enlighet med stadgarna kan även förslag som
väcks vid årsmötet tas upp till behandling.

Till Viggen-middagen efter mötet behövs
föranmälan, senasf fredag 10 november
Se motsfäende sida för detaljer.

Nya i gänget?

NYA

:K

KLUBBNAL

30:=

SANGBoK

100:-

-{a"'a

'"*oo=*, \

JACKMÄRKE
30:-

r/41''

\

MEDLEMMAR
601
929

Jan Tagestam,

kommitt6. Även på regionombudssidan
och i tekniska kommittdn är tillskott väl-

Halmstad

komna.

Vad innebär arbetet? Du kommer
att tillhöra ett glatt gäng somjobbar för
att medlemmarna skall trivas.
Styrelsen planerar och genomför
träffar, kurser, eskadrar mm och försöker dessutom samordna verksamheten

LivVallin,
Ronneby

1235 Mats Ludvigsson,
Gustavsberg

Hjiirtligt

och hålla koll på ekonomin.

Kappseglingskommitten raggar priser
och håller iMggenseriens och KM:s genomförande och räknar maratontabellen.
Tekniska kommittdn svarar på tek-

viilkomna

tiu

JJ'!l'"

Viggen-

klahhen!
KLUBBDEKAL

20-

KLUBBVIMPEL

{00:-

Handbok K-Vigqen ......... 50i
H andbok A-Viqgen ......... 50:Tekn iska Tips komplett ... 1 50 :Tekn iska Tips enstaka........ 5 :Viggenritningar* .....,,.. st 25:Klassreg |er ....................... 8 : -

Kluhbvimpel ................. 1 00r
B roderat jac kmä rke..,..... 30 : KI ubbnål ......................... 30 r
Kl ub bdekal se-c LA-ur ...... 20 i
Strykmärke....................... 8 r

Enklast är om du sätter in beloppet {tir önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

40 73

O5-2

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

FrakVporto ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.

Som framgått av 'På Bryggan' behöver vi flera förstärkningar och ersättningar istyrelse och kapp seglings-

Det osar (s)katt!
Matte och husse tycker liksom jag
att skeppskatt ska man ha. Men sen finns
det politiker som tror att det går lika bra
red båtskatt och dom har ju helt och
hållet missat poängen. Att säga att dessa

idder bygger på
missförstånd är
inte riktigt rättvist,
vårt släkte förstår
faktiskr betydl igt

bättre än så.

Alltså
att fritids-

niska frågor och för vårt ritningsarkiv
samt ger ut tekniska tips mm
Regionombuden är våra' lokalkontor'
dit man kan vända sig för tips och råd
på. Viktigt för regionombuden är att få
önskerr.rål och idder. Kontakta dem om
Du vill ha hjälp med något eller uppslag
till lokala aktiviteter
Vilka kan söka? Alla, oberoende av
ålder och kön (Marielle vill ha sällskap!),
som tycker att vår verksamhet är trevlig
och gärna kommer till träffar, kappseglingar och eskadrar. Du behöver inte
'kunna allt' för att var med, det räcker
med att vilja ställa upp ftr att andra i klubben skall trivas.
Vårför skall just jag söka? Se föregående stycke! Om Du gärna deltar i
våra aktiviter och uppskattar dem eller
vill påverka och ändra bör Du absolut
söka.

Hur får jag veta mera? Hur gör
jag?
och Viggen i synKontakta någon i styrelsen eller
nerhet, är oskatt- Harald Akselsson, så grejar vi resten.
iallmänhet

bara! Riv i emot!
Nisse Misse

Telefonnumren finns på sidan 2.

Jan-Olof
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VIGGENTRAFF

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

,

0456 - 273 69

TöFF-E@rrtsrÄuNInc

-Stockholm-

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

ONSDAG

8 NOVEMBER

KL. 19.00
hos

0486 - 212 43

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 zl4 Sollentuna

08-929732

FOTOGEN &
GASOLSERVICE

Siljan
Vakant

som informerar om

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 3'l

Vänern
Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 14310

Hammarbyvägen

Gustaf Olofsson

Bctalningsvillkor: 1/3 av köpcsummån vid ordlr
(Kr
), resterandc qd lev. Samlhsa p'i.
\cr gdller trih !;rt rpgclmJ\' n inll mon'25j ".
Med seglarhälsninB
ROYAL SAILS AB

Hagåkersvägen 28 D,
131 41 Mölndal
031 -27 57 24

öresu nd
med cxtrautrustnnrg enl AnmårlrinBar'och noterlng.r

iruhn o\cn.

Erik Palsund
Älggatan 24 8,216
040 - 16 09 73

gasol

Adressen är

Västkusten

\

- Bränsle ombord
- Kök och värme
- Hantering av

'13

Malmö

31

(Södra Hammarbyhamnen)
Om du tar T-banan, åk till
Gullmarsplan, därifrån tar du
buss 130 eller 170, alternativi
promenerar ca 8 min.
Håll utkik efter Skoftegallerian
som ligger alldeles intill Fogas.

Välkommen!
9

KRÄFTKöR='M
Pl. Skeppare
1

2
3

Båt

JanneBäckman

1

Anders Hermansson
Marielle Sander Lindström

nr

Båtnamn

SLUTRESULTAT
VIGGENSERIEN
1995:

Poäng

135 Scaramouche

14(

988
285

11

Spray
Explorer

)

)(

8

Pl. Skeppare
(

LIBERTUS RACE
Pl. Skeppare
1

2
J

Anders Hermansson
Carl-Magnus Lindström
Janne Bäckman

Båt

nr

988
285
1 135

Båtnamn

Poäng

Spray
Explorer
Scaramouche

14
11
B

Båt

Janne Bäckman
2 Anders Hermansson
.)
Carl-Magnus Lindshöm
4 Marielle Sander Lindström
5 Arne Svensson
6 Helena Friberg
7 Gunnar Tidner
8
Thomas Skoglund
o
Harald Akselsson
Kaj Johansen
10 Folke Lysell
11
Jarl Munkestam

nr

Båtnamn

Poäng

1135 Scaramouche
9BB Spray

282 Galatea
972 Neta

56
55
42
41
23
15
14
12
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11

285 Explorer
285 Explorer
577 Chivas
1264 Sea

1

73
707
319

Song

Debutant
Debutant

Costa Jourtan
Kajsa
Lady Millan
Christina

(

)

KAKTUSKANNAN
Pl. Skeppare
1

2
10

Båt

nr

Båtnamn

Marielle Sander Lindström 285 Explorer
Helena
1264 Sea Song

Friberg

,

)
Poäng

Debutant
Debutant

, var årets tävlingssäsong tillända.
På följande sidor finns referat från
några av kappseglingarna och iett
senare nummerav ViggenBladet kom:r naturligtvis även maratontabellen
)rt redovisas.

13
10

Faxar till VB-redaktionen gör du pä
nummer 018-55 04 98
Ring upp först så vi får ståilla in för moftagning.

11

8
5

Distans till KM

VIGGENSEGEL
STORSEGEL med genomgående topplatta,
2 rev, märkning, travare och
tell-tales, dacron 280 g/m2

I fu tänkte jag att jag skulle ge KM
en chans igen - eller var det kanske tvärt
om: attjag skulle ge mig själv en chans.

I"

PRIS 52OO KR

ta natthamn i all hast, gå upp tidigt fiir
att nätt och jämnt ändå hinna till första
start i kappseglingen. Efter det hela: sen
hemkomst och kort nattsömn före näst-

FOCK 10 m2,25Oglm2,
PRIS 35OO KR

HOG FOCK 12

PRIS4150 KR

m'z

GENUA 17,2 m'z, biradial-cut,
tell-tales, fönster
MAXGENUA 19,5
RULLGENUA 16

m'?,

m'z,

biradial-cut

arbetsvecka. Fenomenet ärkänt
for alla som ägnat sig åt kappsegling. Den
här gången offrade jag en semesterdag,

och ägnade fredagen åt lugn "framsegling". Ja, citationstecknen sattejag dit
eftersom det inte blev mycket segling. och annan onödig barlast kånkades iland,
Det blåste 5-6 m/s NV, och land- om det inte giorts redan kvällen före.

PRIS 6150 KR

biradialskuren, UV-skydd,
PRIS 5990 KR

RULLAN LAGGNING Plastimo spec.
komplett med lina o ledblock

PRIS 5600 KR

biradialskuren,
lättskött, utan bom etc.

PRIS 4950 KR

STORSEGELKAPELL rymligt

PRIS 1180 KR

GENNAKER 35

(,ljande

PRIS 5150 KR

rullkompensator,
uppmärkta inrullningslägen

m2,

OBS! Du betalar endast {0% när Du beställer.
Resterande betalas vid leverans av seglet..
Fråga ALLTID BODINGS innan du slår till.
DET KOSTAR INGENTING ATT FRÄGA...
BODING SEGELAB
Hanin ge
Kilowattvägen 5, 136
Tel. 08-745 12 20, tax 08-7 45 42 32

4

Förra året räckte varken tiden eller orken
det lreslar på att starta en lramsegling
-,ier jobbet en lredagskväll. segla en bit.

(

formationerna gjorde att det blåste rakt
för ifrån mest hela tiden, undantaget de
allra första sjömilen från Bullandö. Det
fick alltså bli motorgång, om man skulle
ha några krafter kvar till kappseglingen.
Senastjag deltog, 1993, gick det inte
så lysande (6:a av 8), så nu kände jag
viss laddning. En kompis, som gastat åt
mig ett par gånger tidigare, ställde upp
även denna gång. och hans svärson
( nde vara med åtminstone under lördagen. Vi är långt ifrån samtrimmade - vi
seglar annars endast undantagsr is i
samma båt - men det fick gå.
Väderrapporten på lördagsmorgonen

1 vade ganska frisk, lite byig vind. Om
)'ag minns rätt var det ganska rakt västlig
vindriktning, så det blev i alla fall kryss
ut

till

starten på Askrikelärden. 6 Vig-

gar var anmälda, och samtliga hade tyd-

ligen också anlänt. Som vanligt var det

ett febrigt pysslande vid bryggan

på

morgonen, inom samtliga klasser som
skulle delta - från de "truliga" Viggarna
till de mer "raciga" Safirerna. Båtmotorer

Siälv nöide jag mig med att ställa min

l0

liters reservdunk med bensin på bryggan.

I övrigt fick det vara som vanligt. Jag
har dubbla lås på 8-hästar'n, så det är
inte lockande att försöka demontera den
sjöss. Vi tog det därltir ganska lugnt,
och gick sedan ut för motor större delen
av sträckan, medan de som lättat sina
båtar fick kryssa.
Väl ute vid startplatsen konstaterade
vi att det - som vanligt skulle jag vilja
säga - var försening. Tur 1-or alla som

till

nödgats segla, och missbedömt tiden,
men samtidigt ingen direkt nackdel för
oss, måste jag tillstå. Men man måste
ändå fråga sig, om inte utsatt starttid är
en del i spelet/bedömningen, och därför
borde hållas med bättre disciplin? Lättar
man båten från bl a motorn för att vinna
viss fördel, så borde man få bära risken
av ev nackdelar också. Eller...?
AIltnog, första start gick ca l5 min
efter utsatt tid. Vi kom iväg ganska dåligt, och lyckades sedan endast temporärt
förbättra vår position. Vi strulade inte

t3

upps een dev äckan

d

e med spinnakern, men. Starten gick bra, jag tror vi passe-

men det gick inte heller särskilt smidigt.
Vinden räckte dock till, och stundtals fick
vi kämpa hårt med spinnakerskoten. Men

rade linjen som tvåa. Men det hjälpte inte

stort. Vi höll undan ett tag, men efter
första varvet och ett kryssben låg vi åter
vi lyckades inte få riktig fart på kryss- bland de sista av Viggarna. Sedan ville
benen. och kunde inte hitta orsaken. Vin- sig ingenting. Vinden avtog alltmeq och
darna på Askrike!ärden kan också vara skepparns humör itakt därmed. På sista
lite lynniga, och går man i liillan och ham- slörbenet hängde spinnakern som en
nar i lä av Bogösundslandet, så går se- trasa, och vi passerades av den allra sista
kunderna långsamt som en lus på tjärad av de övriga båtarna ihela ftiltet. ldE
sticka. Vi var där vid åtminstone ett till- läget var det freslande alt bryla och startå
motorn, men - till tävlingsledningens liirfiille, så vi vet. Det blev en sistaplats.
Andra seglingen gick starten något tret? - vi mobiliserade den sista kämpaandan och fullföl ide,
bättre, men det berrots allt- Åtminstono
rodde kanske på att
en liten t illfred s stii lle lsf,
konkurrensen tempoatt se tillbaka på.
rärt var svagare: ÅtSå var det bara att
minstone Kaj sa och
vända hem igen, och
Scaramouche missade
den trista passagen gereiält, och var inte i
nom Lindalssundet en
närheten av startlin jen
söndagsefterm idd ag,
när skottet gick. Ändå
med en oändlig ström
seglade Scaramouche
av hänsynslösa motorupp sig till en andrabåtar, förhöjde inte
plats till slut, vilket var
prec is stäm n in gen.
en strålande in sats.
Många tankar malde i
Själva lyckades vi hålla
skallen, om och om
undan för Kajsa, men
igen, utan att det blev
det var inte mycket
något resultat. Det värmer heller. Vinden var
sta är inte att förlora,
fortsatt växlande i både
att till och med bli sist
styrka och riktni ng,
utan känslan av var(
och sista benet blev
makt,
att inte bli klok
för
kryss.
slör i stället
på
man gjorde fel.
vad
gå.
kan
det
Så

Kvällen erbjöd

käftfest på dansbanan
och lagkamp med olika
övningar såsom ärtspottning, balansgång,
bollkastning och styltgång. D v s precis
som vanligt. Själva åt vi våra kräftor i
båten, slickade såren, och var sedan endast en kort sväng iland och kollade läget.

Söndagen var vinden svagare och
ganska nordlig, varför starten blev inklämd mellan Lidingölandet och Duvhol-

t4

Uppenbarligen så konsekvent också. Tappar
man spinnakern i sjö(

eller ordnar till ett timglas, så vet man
åtminstone vad ett dåligt resultat beror
på. Men så var det inte i vårt fall. Det
var väl helt enkelt så att skepparn hade
en urusel dag. Eller ska man våga hoppas på att det t ex siller en presenning
eller annat skräp på kölen nu vid upptagningen?
I
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Kräftköret
Kräftköret blev en stämningsfull återträff för alla viggar, både klassiska och

stora, eftersom "det gamla gänget"
(många tidigare styrelsemedlemmar)
.amlades. Viggenklubben har verkligen
(. -r tillgång i dessa medlemmar eftersom
de vet hur viktigt det är att umgås socialt även på land. Detta var särskilt markant på kvällen då viggar och vegor samlades lör art avnjuta kräftor m.m. Det
( od helt klart att\ iggenseglare är över-

lägsna beträffande både sång (antalet
snapsvisor) och musik. ABBA och Elvis
avlöste varandra då dansentusiasterna
svepte fram över golvet. Vad spelar det

för roll att kassettbandspelaren vevade
på imono, när stämningen var stereo.
Birgit Åslund och Calle Carlsson valde
de klassiska stegen medan vi andra
svängde benen lite hur som helst. Lyckat

var det, och kvällen visade att
kring för att få en bra position inför starABBA leveq även på Getfoten 1995.
Själva tävlingen ägde rum tidigare ten. Det hade vi också (enligt Lars Ulne
under dagen, med tre deltagare vardera som senare beklagade min miss) och om
jag bara varit medveten om detta skulle
från Viggen- och Vegaklubben.
Jag och Karin Ekvall seglade Explo- jag inte ha slagit och hamnat flera minurer själva eftersom Calle skulle proa som ter efter grabbarna.
Banan i sig var väldigt rolig eftersom
\ st pä Scaramouche med Janne Bäckman till rors. Anders Hermansson och den var lagd som en 8 och gick att följa
Johan Strid i Spray fanns på plats och även från Iand, men fastän vi hade känsåg synnerligen farliga ut då de drog iväg ning pä Spray några gånger förblev vi
trea. Bortsett från detta, var det kul att
emot startplatsen.
fortfarande
lite
ärjag
ha med en sådan entusiastisk gast (som
Som
skeppare
1
'u\an att ka5ta loss och lägga till (fin trösl aspirerade till skeppare) som glatt drog
va?), så vi höll på att lägga Explorer pä och slet i skoten. Vegorna klarade vi med
land. Lyckligtvis klarade vi oss undan över en minut til I godo (även med seglad
detta och gav oss ut. Jag hade sagt till tid räknad) och avslutade dagen på en
Calle och Janne att hålla sig undan Ex- sammanlagd tred je plats.
plorer nedan jagletade efter enslinjerna
Både skeppare och gast var nöjda
som vi hade som startmärken, men detta med resultatet eftersom det bådade gott
lydde de inte. Och några enslinjer sågjag inför Kaktuskannan två veckor senare.
Marielle i ExPlorer
aldrig. Lätt förvirrade guppade vi om-
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Dessutom ansåg majoriteten ombord

att det blev för mycket segel med både
fock och stor, så när starten gick, gav vi
oss iväg med endast revat (dessutom
skrynkligt och bukigt!) storsegel. Och
det dröjde inte länge förrän Marielle på
Explorer, som hade samma starttid som

rapport från
Kaktuskannan -95

vi, hade seglat ifrån oss och bara kunde
skymtas som en hägring långt föröver.
( id det laget hade jag tröttnat på
"egelsärtningen och lyckades överta la
mina gastar att vi skulle sätta focken
också, om inte annat så för att få bättre
stabilitet. Och det gjorde susen ! Ätrnins-

När jag först fick förfrågan orr jag
inte skulle ställa upp i Kaktuskannan,
tjejernas egen kappsegling, tänktejag "va
jag???" och hjärtat hoppade upp i halsgropen. Men efter en liten stund kände

jag att "varför inte, det skulle faktiskt
vara jättekul". Eftersom jag redan hade
två villiga gastar, var inte heller det nå-

ut till Halvkakssundet.
(,'-neDär
blåsre det om möj ligt ännu

värre
och byigare än på Lilla Värtan, och som
sagt försvann vindexen i en av kastbya-

got problem ochjag började verkligen se

fram emot att få göra min debut som
skeppare i ett kappseglingssammanhang.

Inte för att jag hade någon vidare erfarenhet från kappseglingar överhuvudtaget, jag hade bara varit med som gast
vid två tillfti llen tidigare. båda gångerna
ombord på Calle och Marielle Lindströms
vigg Explorer. Så det här skulle alltså bli
fiirsta gången med min egen Sea Song.
Söndagen den 3 september var det
dags, och precis som förra året var det
uselt väder. Det blåste förmodligen ännu
hårdare i år, dessutom var det enormt
byig vind. Riktigt hur mycket det blåste

vetjag inte, men i alla fall tillräckligt för
att jag bl a skulle bli av med min vindex
ute i Halvkakssundet. (Banan startar vid
Lidingöbron och målet ligger vid Bosön
på norra Lidingö.)
Problemen började nästan med en
gång. Jag hade begärt broöppning av den
låga gamla Lidingöbron och precis som
vi skulle gå igenom, ville min gamla
Johnson-6:a inte vara med längre, utan
stannade och vi fick göra en snabb helomvändning för att inte gå emot någonstans. Eftersom man inte får gå för segel genom öppningen, fick vi ligga och
cirkla ett bra tag, allt medan undertecknad omväxlande provade att fylla på mer
16

bensin, dra i startsnöret, tala vänligt till
"hr Johnson" och Iyssna på mina gastars
kraftuttryck medan de försökte paddla
oss åt rätt håll, samt försöka förmå brovakten att f;illa upp bron igen. Till slut
startade motorn i alla fall och vi kunde
gå igenom.
På andra sidan bron var det dags för
nästa prövning. Eftersom det blåste så
kraftigt, beslöt vi att försöka segla med
reval storsegel. Det var säkert en bra id(
under förutsättning att man hade gjori
det förut. Det hade inte jag, i varje fall
inte på min egen båt. (Om motsvarande
väder hade mött en under semestern,
skulle man förmodligen ha låtit sig b/
inblåst och ägnat sig åt goda böcker ocl,
praliner i stället ftr att försöka ge sig ut.)
Eftersom vi ville skydda seglet från en
vingmutter och det lite vassa lästet för
kicken, donerade en av mina gastar sin
ena extrasocka. men den blåste givetvis
omedelbart överbord. Ja, rullbom i all ära,
men så lätt att få seglet plant var det inte
heller.

rna. Naturligtvis krängde vi ganska
mycket, så både ben- och armmuskler
fick sig en rejäl omgång när man skulle
örsöka hålla emot i byarna. Då fastnade

seglet uppe. Och det kändes som att vi

flög hem, gick i över 6 knop på bara
focken! Väl hemma i Ekhagen strejkade
motorn igen och vi lörsökte lägga till i
kraftig och fortfarande mycket byig
motvind. Det gick inte så bra, men vid
andra til läggn ingsförsöket gick motorn
igång och vi kunde komma in till bryggan. Det kändes fortfarande lite snopet
att inte ha genomfört hela kappseglingen,
även om vi hade kommit sist, men samtidigt var det skönt att konstatera att varken Sea Song eller vi hade råkat ut för
några allvarligare missöden, utan att det
på det hela taget hade gått ganska bra.

Som skeppare (det låter proffsigt,
eller hur?) går man förstås sedan och
funderar på alla dessa om om vi hade
satt bara focken från början, omjag hade
giort si eller så, etc, men det är bara att

konstatera attjag lärde mig massor och

att det faktiskt var jättekul hela tiden,
trots alla små incidenter.
trots att vi låg i vindögat lör att minska
Så - se upp, Explorer - nästa år
på trycket i seglet, var det nästan omöj- kommer Sea Song igen! (Om jag kan hitta
ligt att få loss skotet. Men till slut lycka- några frivilliga "kamikaze-gastar", vill
des det i alla fall.
säga, lör blir det lika tufft väder då med,
När vi hade passerat Fjäderholmarna är det nog tveksamt om jag lyckas överhade motivationen hos min besättning tala årets gastpar att ställa upp igen.) Men
sjunkit till nollpunkten och när en av lat- jag fick en jätterolig överråskning när
torna i storseglet knäcktes iännu en Marielle ringde och berättadejag hade fått
krstbv. blev också min oro lör om segel debutantpoäng i Viggen-serien och fak( .r annat skulle hålla tillräckligt stor ftir tiskt ändå blivit placerad D bara genom
attjag skulle acceptera att vi avbröt seg- att ställa upp. Det borde ge alla Vigglingen och i stället inriktade oss på ått medsystrar en fundering på nästa års
Kaktuskanna, för det här var kul!
liirsöka ta oss hem igen.
Eftersom vi inte hade så mycket benVäl mött vid Lidingöbron i septem1( kvar, bestämde jag att vi skulle gå ber nästa åq tjejerl
tillbaka för segel, men nu med bara förHelena i Viggen 1261 Sea Song
också ett av fockskoten på winschen och

l
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sÄTTEN ÄNrwANGA...

Måttet är rågat!
Häromdagen kom j ag att känna
mig ganska löjlig. Det var inte en
helt igenom behaglig upplevelse.

Det

börj ade

med att Johan be-

l-ffi.!

just brukar säga, att den är 24 fot. Detta
är inte bara löj ligt, utan också både irrationellt och synnerl igen
ologiskt. Tänka sig aft säga.
att ens båt är 24 fot län{
2,3 meter bred och bär ett
krysställ pä25 kvadralmerer. Varför ihellskotta ärjag inte konsekvent
och anger bredden till 7 fot 3/
4 tum och krysställets yta

till

269

kv(

gelbåt på 33 fot.
dratfot? Fast det ärju både bättre och
Rymlig var den ockenklare att använda våra vanliga mått
även för båtlängder.
så, över tre meter
Tänk om man vore lika knäpp r
bred och ståhöjd överallt under däck. På däck
speceriaffiiren! Köpte kötl, smör och
falukorv i pund men fisk, socker,
också, för den delen. Och
mjö1, margarin och potatis i kidjupgåendet på måttliga I ,55
gjorde
logram. Vilken husmor skulle
meter
många naturga.
hamnar tillgängli
Krysstället
acceptera det? Och hur
mätte 3 8 kvadratmeter och dessskulle hon få ordning på reutom hade Lelle fått med en genua
cepten?
på 38 kvadratmeter och...
Nä, hädanefter kommer
jag att ange alla mått på min
Det var när Johan hunnit så här
långt, som jag kände rnig löjlig. tnte för båt med metriska måttenheter. Från den
att min båt är bara 24 fot, utan för attjag principen vikerjag aldrig. lnte en tum!

KiettMIT

Per Krohrills
1{ederspris
Har du seglat långt iår? Vandringsprisel
Per Brohalls Hederspris utdelas tillden
L'iggen-s kepparc s om undet året se glat le sl
sJ ö m i I, ne df() re trcide sv is fam i lj e be s ä t t n i n I.
Sänd inuppgiftet on skeppate,
besaunng oth wglad distans !illnågon i
t/ igge n klu b b e ns s ty r e I :t e,

tillhanda senast 30 oktober.
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ANNONSPRISER
OCHRABATTER:
1/1 sida 600i, 1/2 sida 300:-\

4 sida 150:-, 1/8 sida 75:Vid samtidig bokning av fler

än

2 annonser, i på varandra fciljande

nummer, lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 342ioÄ,Irän nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4oO:- PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på f;irgtillägg.

Viggen är en intressant båt att segla.

Den är liten och lätt och ger möjlighet
till en del oortodoxa seglingssätt som
skulle vara svåra på en större båt.

I

När jag köpt Magda var hon utan
nnakerutrustning. Ganska snart blev
jag varse att åtminstone en spirbom till
genuan skulle vara bra att ha. En teleskopisk sådan inköptes. Som så mycket
annat fanns den naturligtvis i två utför( len, ett kortare och ett längre och kraftrgare. Det blev den längre, och därmed
lades grunden till den här artikeln.
Redan under vår första eskader visade den sig mycket användbar. Läns
gick som en dans, men även vid slör
kunde man behålla genuan spirad i lovart ganska länge. Vid ett tillftille förvå-

(

till strax akter om tvärs
med bra drag. Villkoret var att

vinden ända upp

spirbommen var så långt utdragen att
skothornet kom ihöjd med eller straxt
framför halshornet, (nedre i nfiistningen
på förstaget).
Genom att flästa spirbommens andra
ände i en högt satt spinnakerbomögla på

masten och skota hem till ett skotblock
som placerats långt bak kunde underliket

sträckas hyggligt samtidigt som akterIiket var tillräckligt sträckt och så långt
fram att det inte slog in.
Genuan fungerade nu bak och fram.

Det var som om vi hade €n extra mast

strax styrbord om förstäven. Akterlik
och förlik hade så att säga bytt plats
Genuans form med lagom buk och hyfnade vi besättningen på en Najad som inte sad infallsvinkel för vinden gav draget.
riktigt förstod hur en Vigg kunde hålla Tror vi.
jämna steg med den.
Det hela måste ha sett ganska
jag
ar egendomligt ut, men faktum var att
Så gick ett par år varefter
penning
fick arrangemanget gav bra drag, och inte
Lasse Ulne för en billig
genuå
II
till
en
Albin
78.
Den
nödvändigtvis behövde trimmas om vid
överta en
visade sig passa utmärkt som hårdvinds- varje litet vindskift.
Påkänningen på spirbommen är dock
genua till Magda.
Kombinationen med spirbomrren var ganska stor. Den skall ju dels sträcka ut
II sutom om möjligl ännu bällre än med underliket, dels hålla akterliket sträckt
samtidigt som den är lååångt utdragen
Vrggengenuan.
Så gick ytterligare ett par år och i och geometrin ogynnsam. Så fort de
söndags skulle vi seglahem Magda till börlar blåsa mer än ca 2-3 m/s är det
Mälaren. Förbi vattenverket. Lövsta risk att den knäcks.
Vad vill jag säga med allt det här? Det
, rlörbränning och upp mo1 Ormsundet
\,-de vi tätta vindar. Vindriktningen ra- ärju inte någon vedertagen segelsättning,
rierade mellan rent ftrlig (dvs akterifrån) seglet är special och vid kappsegling får
och nästan tvärs styrbord. För att inte man inte segla så här, eftersom
riskera gipp lät vi bommen vara i lä och spirbommen är för Jång. Jo, var inte rädd
för att experimentera när du seglar. Vigspirade 78-genuan i lovart.
Eftersom det var en ganska långtrå- gen är en förunderlig båt som är väldigt
kig bit att segla. började vi experimen- tacksam att segla och hela tiden kan man
tera med spirningen. Det visade sig lill upptäcka nya sidor.
Jan-Olof i 837 Magda
vår förvåning att det gick att segla med
19
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