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MEDLEMSAVGIFT FöR I995 150:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
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STYRELSE

Jan-Olof Björk Utgårdsvägen 3, 19'1 44 Sollentuna
08-92 97 32
Sören Rapp Odelbergsvägen 37, 120 47 Enskede cård
08-659 43 19
ErikMel6n Skäftingebacken 40, 163 64 Spånga
08-761 89 04
Gunnar Tidner Stallvägen 6, 183 38 Täby
oe-zsa
Marielle Sander Lindström, Frejgatan 5, 114 20 Stockholm
08458 98 Vd
La.s BergströmKärrtorpsvågen 43, 121 55 Johanneshov
08-600 20 54
Cia Jibreus Granitvägen 4 B, 752 43 Uppsala
018-52 54 50
Vilka som besättet vilka poster kommer aft uppdatercs i kommande nummer av VB sedan
styrelsen konstituerat sig. Samma gäller de luckor som finns i listan över funnionärcr nedan.
Ordförande:

:{

KONTAKTPERSON

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

KLASSNÄMND

lngmar Holmström, Staffan Söderhåll, Gunnar Tidner

KAPPSEGLINGS-

KoMMtrrE

Johan Strind

08-658 21 66

TEKNISK

KOMMITTE

Sammankall:
Motor& Elteknik
Skrov, Förtöjning & Pallning
Segel& Rigg
ln.edning
Elekkonik
Ritningar & Tekniska Tips

VALBEREDNING

Sammankell:

Harald Akselsson
WilliamThompson

08-590 802 98

Harald Akselsson
Magnus Gustafsson

08-590 802 98
08-628 46 65
08-756 59./ 1

Anders Hermansson
Lars Sennerholm
Göran Lilja
lngemar Lindgren

oe.o+s

nd

Harald Akselsson,

Lars Berg
REVISORER

Suppleanter

Freddy Geuken, Svante Axelsson
C-O Carlsson,

Material

till tidningen sänds till

Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION:Af Bengtsson (ansv. utgivare) Hällbygatan 18,75228 Upo6ala
01&55 04 98
Hasselgatan 115, 194 37 Uppl. Våsby 08-590 802 98
Harald Akselsson

Annika
2

Forsberg

Hällbygatan 18,752 28

Uppsala

SKEPP OHOJ !

vi in i ett nytt verksamhetsår
Tillsammans med j ulkoften kommer
i klubben. lnfor årsskiften har man alltid vanligtvis - oclr Iika välkommet, efterfunderingar och önskningar. Här kom- sorn det visar att ny säsong näflnar sig
Så går

Sammankall: Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan

Ledamöter:

FRAII BRYCCA}I

01&55 04 98

mer några av mina:
Klubben är vad

vi alla gemensarnt

gör den till. Se den som ett stöd och hjälp
att genomföra något som Du själv skulle
vilja göra. Den stämning och gemenskap
som vi känner i arbetet och under eskadoch täffar vill vi gärna skall nå flera.

(

Var inte rädd att ta kontakt rred någon i
klubben med nya uppslag och tips.
ViggenBladet är vår Iänktill medlemmarna. Min föresats inför nästa år är att
{ - skallkomma ut med 10 nummer. För
att det skall lyckas måste vi behålla er,
medlemmarna. Betala medlemsavgiften i
tid och om Du säljer båten eller lämnar
klubben, värva en ny medlem.

även inbetalningskortet för medlemsavgiften i Viggenklubben. Att betala i god
tid görjulen godare, nyåret gottare och
samvetet renare. Att inte betala räkningar

i tid har som bekant fått en tilltänkt
regeringschef på fall, (dock icke medlem i Viggenklubben). För sådan nesa

vill

- därför raskt till
med
sagda
kort ifyllt.
brevlådan
Först kommer inget, sedan kommer
inget, sedan kommer allt på en gång.
man icke utsätta sig

Detta gäller uppenbarligen både ketchup
och eskaderrapporter, de sista av de senare har nu rasat in, en del dubbelt från

olika håll. Om "Plask"-eskadern kan du
läsa i detta nummer. Öregrundseskadern

Med dessa rader önskarjag er alla kommer i nästa, så även bilder från prisen God Jul och ett Gott nytt Är samt utdelningen vid årsmötet. Mer material
är som alltid välkommet, hälsar
Vännande Vintriga Viggenhälsningar
Jan-Olof
AIf i 1277 Janta
3

AnsMorET...
...som hölls i Näsbyvikens Båtsälll8 november lockade en ganska begränsad
skara ut i det rådande vinterväglaget.
Ordförande Jan-Olof Biörk hälsade
de anlända välkomna och dagordningens

Den nya styrelsen fick i uppdrag att
efterhand fiirsöka hitta någon till vakansen och detta lyckades redan under kvällen då även Cia Jibrdus värvades som ny
styrelseledamot.

nkter betades av.
Verlsalnhelsberällelse och årsredovisning för det gångna samt budgetförslag för det kommande året finns på följande sidor.
Revisorerna lann räkenskaperna i
1
'"' dn ing och stlrelsen beviljades ansvars-

mittderna hade de varit svårt att hitta folk
sorn ställde upp. Också här kommer styrelsen att försöka lösa detta inför nästa
säsong, kanske får man söka nya former för arbetet.

skaps klubblokaler lördagen den
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till

platserna

ide olika

kom-

Ovanstående svårigheter ledde till
diskussion om vägar att entusiasmera
frihet.
nuvarande medlemmar och om rekryteFöreslagen budget godkändes, vilket ring av nya. Idder och tips luftades och
bl. a. betyder oföråndrad medlemsavgift fler välkomnas!
och I0 nummer av VB nästa år.
KMs placering diskuterades och beValberedningen hade åter haft en tuff slutades undersöka möjligheterna att
uppgift. Harald Akselsson som presen- 1996 anordna detta i Nynäshamnsterade deras förslag beklagade att det området. lör att underlätta lör viggar
tyvärr fanns en del luckor idetta.
söderifrån att deltaga.
Till ordförande omvaldes Jan-Olof
Är en region Stockholms Viggenserie
Björk och kvar i styrelsen blir även Gun- kom upp som diskussionsämne, detta
nar Tidner, Sören Rapp, Erik Meldn och med anledning av att så få deltar i
Marielle Sander-Lindström. Ny i sällska- kappseglingarna, trots att många båtar
pet var Lasse Bergström, men ytterligare faktiskt finns iområdet. Ska vi kanske
ett namn behövdes.
ha en "riksserie" istället?

./
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Enklast är om du sätter in beloppet ft)r önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

Även

40 73 05 _ 2

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du

Frakt/porto ingar i priset. +Kontakta Lars Sennerholm,

vill

ha.

se sid 2.

(EFTER ANSMöTET...
...blev del Iite tid att sträcka på benen och därefter gav Jan-Olof Björk ett

lattad inlormation om elelrroni:k
I ;tografi. med utgångspunkt lrån Viggenseglarens eventuella behov av dylika
finesser. Redaktören tar sig härmed friheten utlova att Janne återkommer i VB
för att sprida sina kunskaper till en vi-1,^rt

dare krets.
Därefter iordningställdes lokalen för
middagen, och nya gäster anlände.
Mait Tidner basade åter i köket och
ska ha ros för sin insats, det smakade

precis så gott som menyn låtit ana.
Inhyrda duon Bosse & Eva ackompan-

jerade mat och allsång.
Segrarna i den gångna säsongens täv-

lingar prerrierades på övligt sätt och
fotoblixtarna fyllde lokalen. VB ber att
få återkomma i frågan eftersom bilderna
ännu ej nått redaktionen.
Viggenbaren öppnades för hugade
spekulanter, långborden flyttades undan
och danslystna tog en svängom innan vi
skildes åt i vinternatten.

RED.
5

Viggenklubbens verksamhetsberättelse 1 995
fiir Viggenklubben får härmed avge ftiljande berättelse
samheten under tiden 1994 -10 - 0l
1995 - 09 - 30.
Styrelsen

Regionombud

Jan-Olol Björk

avseende verk-

Owe Svensson
KjellNyldn
Gustaf Olofsson

Klubbens funktionärer har varit:

Erik Palsund

Björk
Rapp
Erik Meldn
Kari Porvari
Gunnar Tidner
Jan-Olof

Ordforande

Sören

Vice OrdL.

Kassör

Materialftirv. /
I

Presskon

tåkter

Marielle Sander-Lindströrr.r

Teknisk

Kommittö

Göran

Lilja

Segel

Anders Hermansson
Lars Sennerholm
William Thompson

Elektronik
Ritningar & Tekniska tips
Motor & Elteknik

Thomas Skoglund

Arne Svensson

Tekniska kommitt6n

Carl-Magnus Lindström
Gunnar Tidner

Revisorer

Klubbredaktion

Harald Akselsson
Lars Berg
Thomas Skoglund

Sammankallande

Lars Ulne
Birger Lassmyr
Carl-Olof Carlsson
Freddy Geuken

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Alf Bengtsson

Redaktör, ansv. utg.

Harald Akselsson

Annika Forsberg
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Erika Hummerhielm
Freddy Geuken

Sammankallande

Bo Cöransson
lngmar Holmström

Valberedning

Hans Björkman
Bo Hjertstrand
Birgit Åslund

Aktiviteten i klubben har liksorr.r medlemsantalet sjunkit något. Antalet betalande medlemmar är i dag 3 80, något lägre än budgeterade 400. Detta har lett till att
Viggenbladet, för vi lket ursprungl igen planerats I 0 utgåvor har fått reduceras till 9.
Av aktiviteten i regionerna i förhållande till medlemsantalet ligger Siljan fortsatt
i topp följd av Kalmar och Stockholm. Två eskadrar har genomförts i Stockholms
skärgård. Eskaderledarna har som vanligt gjort ett uppskattat arbete. Tack!
För nästa år kommer medlemsavgiften att vara fortsatt låga 150:-. Genom den
förenkling som klubbdatorn medger, bra villkor från PriCor AB samt en översyn av
övriga omkostnader räknar vi med att kunna ge ut l0 utgåvor av Viggenbladet

Inredning

Kappseglingskommitt6 Carl-Magnus Lindström Sammankallande

Jan-OlofBjörk

Ständiga ledamöter

Ordftiranden

& rigg

Harald Akselsson
Magnus Gustafsson

Vänern
Västkusten
Öresund

Allan Gardelius
Ingemar Lindgren

(

Sammankallande och
Skrov, ftirtöjning & pallning

S:t Anna

Lars Berg
Ingmar Holmström
Gunnar Tidner

Sekreterarc
Klubbmästare

(

Hanöbukten
Kalmar
Mälaren

Hedersledamöter

(

Marielle Sander-Lindström Ledamot, kont. kapps.komm

Klassnämnd

Johansson

Peter Winberg

-

Styrelse

Leif

(

I

1

Kommitten har sammanträtt 6 gånger. Två nya tekniska tips har producerats,

)-rteckningar över arkivritningar för A- respektive K-Viggen. TK har i en artikelserie i VB behandlat Viggens el-systerr. Serien avses iomarbetat skick ges ut
som tekniskt tips.

(.

Kom mittdn har fortsatt litryaltat klubbens ritn in gsarkiv och på beställning skickat
'r
ingar
till med lemmar. Dessutom har viss referen sl itteratu r för båtunderhåll an1
! .aflars i sylte att lörbättra servicen till medlernmarna.
Kommittdn har beslutat att särskilt bevaka tecken till åldrande hos Viggen och
efterlyst eventuella observationer. Ett par fall rörande mastinllistning är under ut-

redning.
Bland övriga tekniska problem som behandlats kan nämnas vattenläckage i närheten av hjärtstock - roderskädda, tecken till mindre sprickbildning i förpikens tak
samt urspårade fall på grund av slitage mellan fallblock och masthuvud

Nya tekniska frågor som tagits upp är gasolinstallation, VHF-antenner, färgliir gelcoat samt ytterligare ritningsunderlag ti ll Viggen. t övrigt har kommittdn som vanligt bistått medlemmarna med råd i tekniska frågor.

Region Siljan

nummer

Siljanregionen har varit fortsatt aktiv, trots viss avgång av Viggar. Viggenserien
genomfördes med fyra deltagare (av sex möjliga). Till nästa år hoppas vi kunna ha
ett nytt regionombud.

Klassnämnden

Region Stockholm

Under året har två protokollliirda sammanträden hållits samt ytterligare informella överläggningar.

Kappseglingskommitt6n

(

)

(

Kappseglingskommittin har under året förutom planeringsmöte genomltirt tre
träffar: riggningsträffen, pingstköret och kräftköret. Vidare har kommittdn hållit i
Stockholmsregionens Viggenserie vilken genomfiirdes traditionsenligt.
KM genomftirdes även i år under Getfotsregattan med traditionellt deltagande
"
"

av Kaj Johansen lrån

(

Kalmar.

Under verksamhetsåret har tre inne- och fyra uteträffar anordnats. Dessutom
har förutom två eskadrar en VHF-kurs genomförts i klubbens regi med ca 10 delLgare. Midsornmarträffen höll liksom i f ol på att blåsa bort, på midsommaraftonen
tanns endast Magda och Galatea av Viggarna på plats, men det bättrade sig senare.
Kräftträffen har även i år genomförts tillsammans med Vegaklubben. Deltagandet i
kappseglingarna har i år sjunkitjämfört med tidigare år.

(

'egion Vånern
I den ambitiöst upplagda enkäten, vilken även redovisats i VB, svarade en tredjedel av de tillfrågade. Tyvärr blev uppställningen mycket dålig på de arrangemang

Rapport från regionerna

som gjordes grundade på enkätens svar.

Kalmarregionen

Kappseglingsverksamheten har under året varit begränsad. I den tuffa Torsö
runt deltog endast två Viggar som dock fick mycket hedersamma placeringar. Inför nästa säsong finns hopp om bättre deltagande då en entusiastisk viggenseglare
är intresserad av att värva flera till kappsegling.
Några intervjuade besättningar bekräftade att Vänerns viggenseglare är naturoch seglingsälskande individualister. Denna lärdom kommer att utnyttjas liir att om
möj ligt knyta medlemmarna fastare till klubben och kanske också öka antalet.

Ärets verksamhet har varit något mindre än lolårets, beroende på avsaknad av
nya medlemmar samt bristande tid. Tre träffar har i alla fall avhållits med va-

Öresundsregionen

Hanöbukten

Aktiviteten har under året varit låg, på grund av avsaknad av Viggar i allmänhet
och nya i synnerhet. Medlemmar i regionen uppmanas ta kontakt med LeifJohansson så att verksamheten kan återupplivas.

rierande deltagarantal.

Årets KM bevistades med en Vigg, - Kaj Johansen. Dessutom har Viggar deltagit i Blå Jungfrun Race, Vållö Runt (l Vigg) och Västervik - Byxelkrok tur och
retur. Resultaten bland Viggarna blev i Blå Jungfrun Race:
I

I
2
3

Johansen
Nils-Erik Jonsson
Lars Bergström
Kaj

nr.73

\

m. 797
nr 97

och i Viistervik - Byxelkrok:

I
2
3

Johansen
Axelsson
Nils-Erik Jonsson
Kaj

Svante

nr 73
nr 306
nr 797

Mälarregionen
Ärets träffi Herrestaviken under Kristi H immelfiirdshelgen lockade tre Viggar
samt Veikko och Birgitta i Storviggen Kaskad II. På grund av sena ankomster,
bristande vind och olika grad av ftirkylning utgick kappsegling och minieskader till
förmån för angenäm samvaro.
8

En hel del råd i samband med köp av båt har givits. De som sedan köpt Vigg,
och även andra medlemmar, uppmanas höra av sig med förslag på aktiviteter.
.

(

skadrar
Årets två eskadrar har gått

i

Stockholms skärgård. Carl-Magnus Lindström

till I 3 deltagande båtar runt i den norra mellanskärgården. Öregrundseskadern samlade 4 - 6
_ deltagare. leddes av Erik Melen och var mycket varmarel
ledde den mycket uppskattade men klart kyliga plaskeskadern med 12

(-

Viggenklubbens vandringspriser har i
Skeppsklockan
Örnpokalen
Stora Tennstopet
Debutantstopet
Fjärmstasockeln

år fiirdelats enligt fiiljande:
Carl-Magnus Lindström
Janne Bäckman
Janne Bäckman
Marielle Sander-Lindström

Kaj Johansen

Kryssarbucklan

Carl-Magnus Lindström

Bo Johanssons Vandringspris

Anders Hermansson

Fami

lj e

Ärsredovisning ve.ksamhetsåret 1994-10-01 -- 1995-09-30
Balansräkning
Tillgångar

Familjen Lindström

fatet

Kaktuskrukan

Marielle Sander-Lindström

Mälarfatet

Utdelas inte

Ankaret

Kaj Johansen

Postgiro
Bank
Varulager (1)
Klubbdstor (2)

-

(

Jan-Olof
Erik

l1ll I

Björk

12

26

Sumlm

8S1,91 25 78s,7s

367,50 I

____1_eg5_____lJg{
Leverantörsskulder
Eget Kdpitäl

167,50

39

6s6,61 40 520,90

57
5

138,00
311,00

Resultatråkning
lntåkter

Kari Porvari

Cunnar Tidner

Marielle Sander-Lindström

Balånselal resuliåt
Aretrs resultat

Summt

r'åruföEäljn

n!

3

Ränla
Övrigt

000,00

54 625.00
15 595,00

4 800,00

307,08
0.00

802,56
0,00

ggenblådel (4)
Matrik€l
Tråffar, mdten (5)
V

Omkostnador (6)

Vånrinköp fD
Måssan

Styrelsens ltirslag ti I I

Budget ftir redovisningsåret 1995-10-01
Förra årets budget inom parentes

-

1996-09-30

Summa

55

766,08

31

366,00 25 366,00

75 822,56

(1)

lnvenlerat lageNäde

Inkomster:

(1il

Medlemsavgifter (350 st å 150 kr)
Varuftirsäljning
Annonser
Räntor

500-

(60 000:-)

000:3 000:-

(5 000:-)
(3 000:-)

52
5

700:-

61 200:-

Summa:

lörsäljningspris)

Klubbdalor (inköpspris)

-15 000,00 -1s 000,00
,25 119,30 -22 663.89
3195,99 -2 455.41
-39 656,5t

40

520,90

40 245,00
2 600,00
,f 696,52
5 652,00
8 894,00

1400,00

39 380,00
2 675,00
6 900,90
11 371,70
802,00
1 300,00
5 473,00
5 441,55

0,00
5,164,55
-3 195,99

Summa

66 755,08

75 a22,5A

3124,00

3 431,50
2 209,50

270,OO

1259,90

281 ,40

2155,41

(5)
Styrelsen

15

6'13,00

15 613,00

(6)

Keppseglingspriser
(3)

Ulesiående postgi.o
Porto
I

(tt
' rryckninq

Utgifter:

2714,OO 0.00
19,20 401,60
688,00 29 293,00
7 557,00 10 087,00

32

[redaljer
S€glarförbundet
Porto/övrgt
l7)

Vimplar

2

1000,00

2 673,00
5 502,00
1 000 00

3 681,00

2196.70

I204,00

802 00

90,00

Styrelsen föreslår att årests underskott, kr 3 195,99 awäknas rnot balanserat resultat som
0

utgåvor)

4l 500:2 800:-

Träffar

5

Mässan

2500:-

Avskivningar

1400:7 500:-

Övr omkostnader

Sumrna:

-401,60

Dalorkoslnader
Avskrivningar
Ärcts rcsultåt

Arsmöte
Medlemslräffar

Diskibution

Viggenbladet(l
Matrikel

733,20

(2)

(1000:-)

(71 000:-)(

I

-2

Kostnader

\/ledl€msavgifler

(;

(3)

Dispositionsfond

0,00 0,00
0,00 5 464,55

1995

Sören Rapp

Meldn

-___lgs-s,_ _rgu_
397,10 103,10

Kasså

Per Brohälls hederspris
har i år tilldelats Lena Magnusson och Jonas Åberg {iir en seglad distans av I159 M.
Sollentuna den

Skulder och eget kapital

500:-

61 200:-

därefter övc11örcs

(45 000:-)

000:-)(
(8 000:)
(4

I

..tockholrn dcrr

ll

iny räkning.
nrrvember 1995

(2 000:-)
(5 000:)
(7 000:-)

(71 500:)

.lan-0lof Björk

E|il

hleldn

Sörcn Rapp

\lariellc Srnder-Lindstöri

Kali |torlalr
(illnnar'l idnei

Hallå igen,
Hjälm?rviggar!
I ViggenBladet nummer 6-7 /94 gtrorde
jag ett försök att få kontakt med er som
seglar Viggen i Hjälmaren. Det var ingen
som hörde av sig och där[ör gör jag nu
ett nytt försök.

Tänk bara att få segla tillsammans
med andra viggar. Jag yg]latt man har
nytta av att utbyta erfarenheter då de(
gäller segling. Det finns mycket vi kan

't

rl(

MEDLEMMAR

Vakant

380
U1

Göran Nederman, Norsborg

Hanöbukten

1160

Jonas Lindvall, Täby

Bengt Hjelmqvist,
Falkenberg

Räffe/se:
Viggen 929 ägs av Leif Wallin och vi
ber om överseende med att fel
förnamn angavs i förra VB.

lära oss av varandra-

hör av er, till Lasse Bäckman i Viggen 269
med hemmahamn i Hampetorp. Telefonnumret är 019-26 08 24
Så

...och hallå på alla
andra håll i landet!
Det har byggls ndrmare fiortonhundra Viggen och det /inns fi)r
niimarunde uppemot fyrahundra medlemmar i Viggenklubben.
a
Det innebiir att iigarna av c:a tusen bålar står utanJör klubbens \
anika gemenskap. Kiinner du någon uv dessa - viirva honom eller
henne! Ktinner du dem inle? Viirva dem tindå såfår du nya viinner!
Och dina nya vännerfår Tekniska Tips, ViggenBladel, inbjudan tilll
triiffar och eskadrar plus allt annat du kan berdtta om.,,

Att betala medlemsavgiften itid
hör till de goda nyårsföresatserna!
Postgironumret är 40 73 05 - 2
t2

NYA

REGIONALT

Hjiirtligt
viilkomna

till
Viggen-

klubben!

Gävle

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0496 - 2't2 43

Mälaren
Jan-Olof Björk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping

013 - 15 13 31

Vänern

ANNONSPRISER
OCHRABATTER:
1/1 sida 600i, 1/2 sida 300i
1/4 sida 150r, 1/8 sida 75:Vid samtidig bokning av fler än
2 annonser, i på varandra följande
nummer, lämnas rabatt enl. nedan:

Annons 34 2,o/o,Iån N 5- 50o/o
rÄRcrulÄcc +oo:- PER FÄRG

Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Olofsson

Hagåkersgatan'28 D,
431 41 Mölndal
03't -27 57 24

öresu nd
Erik Palsund
Älggatan 24 8,21613 Malmö
040 - 16 09 73

Rabatt lämnas ej på f;irgtillägg.

I3

Siljan

Naturligtvis måste riven
ViggenBladet i juletid ha en sida

Säsongen pa Siljan
Ärets kappseglingar på Siljan har

Ännu mindre vind i Tällbergs-

hemsökts av Viggar isådan omlattning
att somliga talar om 'Viggenmaffian' Av

triangeln. Så liret att den blev arskiuten

de sex Viggarna i Siljan har fyra deltagit

Siljans Viggenserie.
Först i raden var Mashavet Runt i fint
väder med alla vindar från 0 - 8 m/s och
en startande Vigg.
Neapelbanan iSanda Race bjöd på

en perfekt dag med sol, frisk vind och
tre Viggar. Bertil Forsström bäst bland
Viggarna, totaltvåa.
Siljansregattans triangelbana i stekhet sol och med vindar mellan 0 och 1.5
m/s var mera kappdrivning än kappsegling. De tre startande Viggarna slutade
väl samlade mitt i resultatlistan.
Runt Sollerön seglade fyra Viggar i
Sollerö Hals. Soligt och lortsatt skruttiga
vindar. Bertil bäst bland Viggarna igen
som alla placerade sig bra totalt.

efter iem timmar iolidlig hena.
förj ag ledde då!

L irer

il nJ

med pyssel

de mörka

kommande seglingar.

(

Til I Nyckelringens två slalombanor
med summerat resultat hade vinden äntligen inlunnit sig. I8 - 23 m/s. sol. hårda
tagochjätteroligt. Slutade lyra. som end(

för

vinterkvtillar nör man bara kan
minnas gjorda och drömma om

(

\tgg.
Sista tävling för året var Rättviksregattan med regn i luften, Neapelbana,
och bra vind, 8 - l5 m/s. Tyvärr fick vi

Från vår trogna kisekrets har
kommit
Recept på bomtiilt,
Tillagningstid ca 5 min, kostnad ca
50 kronor, tillagas enligt nedan:
Ingredienser:
st presenning, 3x5 m
st presenning 1,7x3 m
st gren från skogen, ca 2 m

(i lyxvarianten
l-2 lattor)

motorn bortkörd och tappade en kvart
under den första slören på bärgningen.
Bertil bäst av de två startande Viggarna,

kan man istället ta

Några meter resårband

Vik den stora presenningen på mit-

totaltrea!

ten (på längden tror jag). Sätt fast

Efter detta står Bertil som total-

resårband i lagom längd iöljetterna.

segrare i Siljans Viggenserie lgq5. men
vänta bara till -96, då skall vi ta dig!

Lägg presenningen över bommen
och sätt fast resårbanden på lämpliga ställen. Drag akterhörnen så långt
bak som möjligt. Täck nu "luckan" i

Kicki Glaad i 1202 Olga

aktern med den lilla presenningen.
Lägg ordentligt omlott så inget regn
MAS.

SANDA

SILJANS.

RACE

REGATTAN

SoLLERö

TÄLLaERGS-

NYCKEL.

RÄTwtKs-

TOT

TRIANGELN

RINGEN

REGATTAN

PoÄNG

RES

kan komma in. Lägg grenen/lattorna
över bommen. Sim sala bim, så har

du två rum och kokvrå. Inte illa!
Cia och Thomas i Issan

Bertil

Forsström
Kicki
Glaad

Hans
Forsström
Olle
Modin

5

1

1

2

Ä

1

2

3
5

1

5

5

I

6

1

5

1

2

6

,(

4

5

2

5

A

17

4

t-t

3

5 = antal startande i serien+1. Den poängen får man om man ej startat i en
delsegling.
Total poäng = Antalet poäng efter borträkning av de tre sämsta resultaten.
(Bertil vann p.g.a. flest 1 :or och en för bra genua)
14

(

Övning ger {iirdighet och kanske kan du/ni förkorta tillagningstiden ytterligare. Så här års är det
förstås svårt att öva i den skarpa
miljön, d.v.s. båten, men kanske
finns en piskställning, sågbock eller liknande på gården, som kan
komma väl ti ll pass.
Den som är förutseende tar naturligtvis vara på julgranen efter
plundringen ijanuari och sparar den
sommaren. Barka den gärna.
(Och glöm inte att kvista av den, så

till

tar den mindre plats när den inte an-

vänds).
{<

*

,,<

En annan sak man kan öva på
så här års, när det är glöggsäsong,
är att blanda den drinl< som Annika
i Jänta uppfann i somras och som
sedermera döptes till Alkobbel, eftersom den ska drickas kall och vi
var vid Alkobb när den gjordes första gången, på detta sätt:
En del starkvinsglögg och tre

till

fyra delar citronfanta.
Vän av ordning kanske rynkar
på näsan vid blotta tanken, mendet
blir faktiskt betydligt godare än det
låter. Om inte ett alternativ, så i alla

fall ett komplement till den tradilionella Viggensherryn.
RED.
15

Stockholm
En liten grupp Viggenägare, med
stark representation från styrelse och
tekniska kommitt6n, gjorde 8 novem-

Gasol

ber studiebesök hos FOGAS i
Ha mmarby industriområde för att

lära oss lite mer om bränslen för kök
och värmare, främst gasol.
Det är en gamrral sanning att det är
det obekanta som är "farligt". Gasol är
farlig, OM läckage uppstår och OM gasluftblandningen blir den "rätta" och OM
det finns eld närvarande. Och man kan
kvävas av gas. Men fotogen- och spritbrännare kan också vara direkt livsfarliga - om de hanteras fel. Det är bara det
att det är lite fler saker att tänka på när
det gäller en gasolanläggning. Därlor var
tyngdpunkten i informationen lagd påjust
den s istnämnda typen.

(l

Några fakta förtjänar emellertid att
föras fram här i Bladet:

*

Gasol är t)ngre än luft. varlö1
själr a gasflaskan måste inneslutas i etl
utrymme som är dränerat utanför båtens
skrov. Knepigt i en Vigg, lTren inte olösligt.
* Det finns utrustning för lågtryck,
nrellantryck och högtryck. BIanda aldrig

+

Gula spetsar på gasollågorna: fei-

aktig förbränning p g a fel gas-luftblandning. Beror oltast på att lufttillSyftet med det här lilla referatet är förseln i brännaren begränsats av in-

ingalunda att producera en snabbkurs i
gasolinstallationer. Varför göra onr det
som redan finns dokumenterat av sakkunnigt folk, på ett lättillgängligt sätt?
FOGAS har tagit fram ett kompendium
på ca 50 A4-sidor som innehåller dels
prodr"rktkatalog för kyla-värme med gasol, fotogen och bensin, dels en grundkurs "Bra att veta om gasol". 4 sidor visar dessutom lite utrustning för solcellsinstallation. Kontakta FOGAS så skickar
de säkert ett exemplar av kompendiet.

sekter(!) eller smuts. Rengör! Vid felaktig förbränning bildas giftig kolmonoxid!

missa då inte att titta även på samlingen
av museala utrustningar!

sintervall. så måste Du vara medveten
om vad Du gör.

+ Gasol luktar mycket

>K

t,
I6

//H

\

och
underhållen gasolanläggn ing är säkrare

och bättre än något annat. säger
fackmannen.

tande form. (l flaskorna är ju gasolen
komprimerad till vätska). Därefter fick
vi se skillnaden mellan en normalt brinnande gasollåga och en låga som "matades" med flytande gasol genom att flaskan vält eller vänts upp och ned. Två

Vi som besökte FOGAS säger inte
vill fram- varningar:
+ Utsprutande flytande gasol har
hålla att huvudsaken är att man vet vad
man gör när man hanterar bränsle om- starkt kylande effekt, och ger snabbt
bord. Sedan må var och en bli salig på frostskador.
* Flytande gas i lågan ökar förbränsin fason, för man kan ha många subjektiva uppfattningar om t ex bullernivå, ningen mångfalt. Att sparka omkull en
lukt, tidsåtgång, installationens komplexi- flaska som antänts av våda fiirvärrar såemot det sista påståendet, men

(

(

ledes bara situationen

tet.

!

Vi tackar FOGAS för ett mycket gi-

Besöket avslutades med en liten

Du med Iängre underhåll-

>K

t,

+ En korrekt installerad

karakteris-

tiskt, varför läckage är ganska lätt att avslöja. En inbyggd läckindikator i systemet ökar tryggheten.
* Det llnns lagar och regler lör hu(
en gasolinstallation ska vara utftrd, och
hur gasolflaskor måste hanteras. Brott
mot dessa regler kan rr.redftira åtal.
- Rän underhåll är mycker \iktisr
Stangar. venriler och kranar tråller in"r(
för evigt. Lyd fackmannens råd, och

Bor Du i Stockholmstrakten så rekornmenderas ett besök i butiken. och experimenterar

\tZl

K

dessa!

örst vande besök!
hur gasol ser ut och beter sig i fly-

demonstration ute på gården. Vi fick
se

>K

t,

X >K
\

t,

Harald

första veckan i juli trciffades ett glatt viggengcing för att
tillbringa några gemensamma dagar i Stockholms skcirgård.
Den s.k. Plaskeskadern hade böriat. "Lcittsam familjesegling"
Den

ESKADER
Söndag 2 juli
tlej & Hå anlände till Grisselholmsfladen redan på lördag eftermiddag, efter en osannolikt snabb 1]ird från Säbyviken med hård nordlig halvvind. Snittfart ö.5 knop under dagen! Viggarna
droppar in en efter en under söndagen,

vi in l4 Viggar och
en Ballad. En smärre incident med en
synnerligen kolerisk farbror som opponerade sig mot att få sin ankarlina Iätt
blåftirgad av en Vigg, eskaderns förråd
av invektiv utökades väsentligt. Traditionell Viggensherry på berget vid sjudraget där vi presenterar oss för varandra, de flesta är dock redan gamla gar-

sysslolösa på kvällarna. Kvällens lekar var

urspru ng, såsom.
"spariebläistre. rövkrok och dra hank".(
Lekarna avhölls på något som arrangö-

av gotländskt

rerna kallade fotbollsplanen, men den var
misstänkt lik vad som brukar kallas sank-

mark.

Pelle & Agneta

så småningom räknar

vade eskaderkamrater.

Måndag

3

juli

Sydlig vind 5-7 m/s. Skepparmöte kl.
9 och avf?ird vid l0-tiden från Grisselholmen. Den något oorganiserade avfiir-

den får väl skyllas på att det är första
morgonen på eskadern! Suramin sätter
segel direkt inne i viken och får tillfiille
att markera 0,5 metersgrundet med bottenliirg. Alla får så sn.råningom upp seglen och sätter kurs mot dagens mål som
är Alkobb. Vi seglar via passagen Möja Lökaö ltirbi Pålkobb. Det är fin segling i
den sydliga vinden, men kort, knappt 7
distans. Alkobb är en mycLet lilen ö som
ligger norr om Lökaö. Den består mest
av klipphällar och är både för Iiten och

för oländig för kvällspromenad.
S

kärgårdsstifte lsen håller sorr vanligt

rent och snyggt lr är.
Ulla från Suramin organiserade eskadern i leklag så att vi inte skulle bli
18

visade sig dock emellanåt kunna vara nog så civentyrlig...

i

349

A,
Tisdaq,/juli
Morgon. Min ledbrutna

Famita( ,

lekarnen

genornborrades av reseurets sylvassa sig-

nal. Klockan var 07.30 och timmen var
alltför arla för att klassas som semestermorgon. Andra. )ltre ljud vävdes in i min
slummer. Var det regndroppar som slog
klackarna i rufftaket? Sörnnrusig längtade jag plötsligt hem till min varrra,
m

juka säng med en varm dusch och torra

kläder. Min generösa anpassningsbara
sida startade blygt medan morgonfikat
intogs med rraken iruflen. Tove och Max
snusade fortfarande gott isina sovVår garnla Johnson startar och stan-(
nar efter behag och inte efrer Lasses

vilja.'

Cleva under segel. Foto Cia Jibröus

(

nförska flades. Johnson kapi

t

u

lerade

i

n-1

lör vår beslämda åsikr att ansluta medl
övriga eskaderkamrater i Finnhamn under dagen

Men,just som vitagit ner genuan och
precis skulle ta storen kom Johnson på
att lite lri vilja har väl även en motor så
putt, putt, sa Johnson och sedan inget
mer. F-n, inte nu igen! Vi som har ny
molormojäng och allt. Sm icker biter är en

vi kunde

så

småningom ta oss in i den fina viken ned-

muskelkraft eller andra övertaln ingsförsök. Därför blev vår första etapp denna
dag varvet i Långvik där ny motormojäng
i

på en gammal motor och

(

anfiir Finnhamns vandrarhem. Några av
kamraterna passade sedan på att basta
under eftermiddagen. Själv glömde jag
id och rum med mini-Allers tillsammans
med barnen.
När kvällssolen lägger sig som en blöt

filt över båten, är det skönt med bomtält. Kulingvarning, sa vädertomten. Ja,
ja, men i afl?iren finns det glass och karameller, och som min sexårige Max brukar säga; "Efter regn blir det alltid fint
väder, Mamma".
Lena Bergström i 951 Klara Kluck

Onsdag

5

juli

Liggedag på grund av kuling. Vaknar
av blåsten. Tittar ut genom ruffluckan.

Sol och blå himmel. Härligt! Klär mej
snabbt och går ut. Men vad i...? Ösregn
och molnigt. In och på med regnstället
och ut igen. Va? Strålande sol och klarblå himmel! Ja, ja. Man kan säga mycket
om förmiddagens väder men långtråkigt
var det inte i alla fall.
Halva eskadern sitter och stöttar väggen på båthuset som buktar sig i byarna.
Här är det riktigt mysigt och det blir för-

middagens aktivitet att sitta och läsa,
småprata och fika under det att måsarna

t9

skränande lågsniffar över rnatborden på
berget, i hopp om ett da capo på gårdagens kalas när vi springande fick fly från
vår mat för att inte alldeles dränkas ihjäl
av en störtskur. På eftermiddagen är det
B-lagets tur att ordna lekar och iväntan
på dorr tar vi oss en promenad.
Jolpan är väldigt vacker men det
känns lite som en campingplats med alJa
små uthyrningsstugor, vandrarlremmet
och det stora antal människor som väller av och på skärgårdens värsta marodör Cinderella, som konrmer fyra gånger
per dag. När vi kommer tillbaka får vi
veta att skogen har förtrollats och i den

ligger massor av silverkottar som den
snäl)a Bergakungen Erik vill ha. Tyvärr
finns det alver, troll och annatsmåknytt
som vill hindra oss och ta våra kottar på
vår väg mot Bergakungen. Det )ag som
samlat flest vinner. Alla tar leken på blodigt allvar och gerjärnet. Efteråt syntes
både trasiga byxor och blodiga ben. Vinnare blev lag C under den förträfflige ledaren Staffan Lindström.
Hurra ! Hurra! Sedan blev
det stafett med fen d er
mellan benen och toarullar me llan öronen
(Gissa hur det gick til),
om ni kan 1).
Kvällen tillbringar vi i

var det också så att Jänta skulle ansluta
till eskadern och hon låg en bit ifiån hamnen. Det återkommande förslaget om att
segla till Rödlöga kom upp, men förkastades på grund att det låg för långt bort

skulle komma iväg idag. Redan kvällen
innan sade Cia attjag hade tur som fick
skriva om en dag med segling. Det kommer såkert hända mer än det giort den
dagen i hamn. Hon visste inte hur rätt
hon skulle komma att lå.

för de som skulle avvika och att det
kunde bli tufft om det blåste upp. Säck

Morgonen började stillsamt och vädret var fint rred sol och jag beslöt mig

togs fram som ett alternativ. Efter ytterligare diskussion kom det fram två nya

för att ta ett morgondopp. Den övriga

besättningen sov ochjag ville inle väck{
dem. Nere vid badet 5lod redan \äcken'
själv i gestalt av Jan-Oiof som just avslutat morgontvagningen. Det var friskt
(kallt) ivattnet men det gjorde gott med
ett dopp. Sedan rillbaka till båten för attr
ära lite lrukosl innan morgonram Iingenl
för skepparna klockan nio.
Osäkerhet i väderprognoserna framöver och det faktum att några skulle lämna
eskadern tidigare gjorde att det blev diskussion om vart vi skulle segla. Det första vi kunde ena oss om var att avffirden
skulle bli något senare, 10.30. Detta för
att vi skulle behöva stressa iväg och så

'

förslag, Storö-Bockö och Kallskär. Efter en omröstning blev det senare alter-

Vinden var god och kom från rätt håll.
Agneta höll i rodret större delen av resan, men över sista fiärden tog Kalle över

ett tag. Vår egen ungdom Johan höll sig
kvar i förpiken ända fram till Kallskär.
Viggflocken var val samlad vid Kallskar
och gick i tät följd in till allvädershamnen.

Vi fick hjälp av vinden in i inloppet. Den
låg på ijust den riktning som hamnen
gav sämst skydd för. Det gick undan vid
infarten. För att göra det hela lite svå-

nativet med en god allvädershamn. Ham-

rare så låg det ett grund mitt hamnen.

nen skulle också kunna användas för
Optimistjollesegling av barnen utan risk
vara så
( att försvinna. Kallskär sas inte
kallt som namnet kunde ge intryck av.
Hjälpte Lars att lyfta i hans helt
nytillverkade Optimistjolle som kanske
skulle kunna användas på Kallskär. Vid
starten var luftfuktigheten lit€ ojämnt
liirdelad men det jämnade stråx ut sig.
Trots glömd fiskeutrustning fick jag
napp när ankaret skulle upp. Ett fint sked-

När vi kom in så låg där redan en Vigg,
Viggette, som inte var med i eskadern.
Men efter en tids svärmande med viss
dramatik i viken kunde till slut hela Viggflocken och Balladen finna sina vindpinade ft rtöjningsplatser. Kallskär levde
upp till namnet, men gick man sedan i lä

drag med tafs hade fastnat på ankarlinan.

så var temperaturen behaglig. Någon seg-

ling med Optimist blev det aldrigtal om.
De hade blåst rakt in i vassen direkt.
När väl alla förtöjningar var på plats
var det dax för akt två vid Kallskär. Savannah, en stor segelbåt

av för mig okänt märke
kom in i hamnen. Det började med att hon drog loss

vårt ankare eftersom vi
låg ytterst. Vi lyckades få
fiiste igen och Savannah
gick längre in i viken för
att vända båten. Hon fort-

solnedgången vid
Paradisfladens

v ac

satte med att dra loss Alf
och Annikas Jänta med
flera andra Viggars ankare
innan hon slutligen ställde
sig på grund inne i viken.

kra

strand. Sångböcker korn-

mer fram och några prövar fiskeJyckan.. En ljuv-

lig kväll helt i Viggen-

Hennes djupgående var

klubbens anda.

alltför stort. Där satt

nu
Savannah och kunde inte

Ciq & Thomas
i lA Issdn

komma loss. Viggette

Torsdag 6 juli

som var på utgående tog
en extra sväng och drog
efter viss rnöda loss
henne en gång. Viggette

Efter en liggedag på
grund av blåst i Finnhamn
var förhoppningen att vi

H"j & Håför sryftords helsar. Foto Ciq Jibröus
20

Laddade

lör lek. Foro l4arL'llc Sander-Lindström

2l

liknade en liten bogserbåt i sitt arbete fiir
att få Ioss Savannah. Savannah var nu

flolr, men lrasslade återigen in sig

i

Viggamas ankarlinoq samt ställde sig åter
på botten fast lite närmare hamnens myn-

Vid sherryn togs beslut om att vi

skulle ha tidigarelägga kvällens lekar till
före middagen och att vi skulle ha ett tidigt skepparmöte (kl. 7.45) nästa morgon för att komma iväg så fort som

ning. Viggette hade nu redan gått ut ur
hamnen. Därför liiste Savannah en tamp
imasten som sedan kastades iland till

möjligt. Vinden är oftast svagare på morgonen och vi skulle ha ganska öppet vatten första biten.
Det var vår grupp med Staffan som
Vi ggenklubbens eskaderseglare. Med liirenade krafter lyckades vi få loss Savan- ledare som skulle hålla i lekarna. De blevl

föll blev det förståss fart på grabbarna.
De skulle ut på nattaktiviteter och kolla
läget ifall det var något annat drag än vinden på ön. Det sistajag hörde var att det
förde ett oherrans liv. Kalle hade hoppat
i ett kärr och var alldeles blöt. Nästa gång
de kom ombord efter ombyte av kläder
så var de

lite tystare.
K-G Sabel i Potentilla

7 juli
gång
vid sjutiden. Avnågon
Vaknade

Fredag

till 08.15. Vinden var
då SV, ca 10 rnls och vårt mål var
fiirden var utsatt
Träskö-Storö

-

kryss alltså. Vattentem-

peraturen stod fast vid friska

l4 grader,

med andra ord perfekt för att kasta i
eskaderledare med fru (d.v.s min kusin)
Tyvärr blev det inte av i år, men jag satsar på nästa tillfiille. Seglatsen blev rätt
så gungig, så det var ingen idd för stffan
och mig att försöka sitta på fördäck.
Väl framme var det grupp D som höll
i lekarna mycket spring. På kvällen
bastade de flesta människorna, både män

och kvinnor. Vi tre flickor som regelbundet var uppe länge om kvällarna var uppe

till

00.30 denna natt.

Caroline, Kajsa & Sofia

sar Lltan det blir en annan istället. Efter
lire t ri\ande lör alt passera de sista grun-

den och öarna före målet startar vi så
småningom motorn och följer Explorer
som syns på långt håll med den stora
viggenflaggan vajande över aktern.
Berget är inte alltör hoppilandvånligt
jusl där vi kommer till men tilläggningen
mellan Potentilla och Maid Marion klaras
av lltan större vådor.
Eftermiddagen tillbringas i sol i sittbrunnar och på berget och senare vidtar
stora grillbärningen inftjr kvällens osande
aktivitet. Den tänkta fläskkarrdn hade inte
gått att uppbringa i erforderliga kvantiteter så det blir nötkött istället och en
extra utdebitering av 40 bagis per båt.
C rillröken stiger liksom stämningen.
däremot sjunker nivån i ölburkar och vinflaskor vartefter kvällen lider.
(De oskrivna?) eskaderlagarna påbjuder uppenbarligen lekar varje afton
och denna lördag utgör inget undantag.
Lekledarna sätter oss på det hala med
skot line län gdfl ätn in g, klädnypeomflytG
ning och kottskrivning på lutande plan
- kan säkert bli OS-grenar vilket år som
helst.

Deltagarna i såväl tävlingar som esitir diverse insatser och
i den tätnande skymningen överräcker
Carl-Magnus högtidligen den stora
kader får priser

Lördag Sjuli
nah igen. Viggette hade nu återvänt för
all se hur lägel var men behövde inte ingripa igen. Savannah tuffade äntligen ut
ur hamnen för egen motor.
Efter all denna dramatik hade det
beslutats att vi skulle utspisas med den
traditionella Viggensherryn kl 17. Detta
gav utrymme till egna upptäcktsfiirder på
ön ltir att få en uppfatlning av ytterskärgården. I norr skymtade man bland an-

nat det diskuterade förslaget Rödlöga.
Hjortronen var ännu inte mogna, men
karten smakade syrligt. Sherryn smakade
sedan utmärkt.
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lite lugnare än vanligt med en kort tipspromenad. Frågorna hade vi fått från
"Jänta" som hade gjort dem inför midsommar. De hade dock aldrig kommil
lram då. Frågorna var knepiga och varje'
besättning utgjorde ett lag. Banan var inte
så svår då vi inte ville att några skulle
förvilla bort sig i den täta vegetationen.

Efter middag och kvällsaktiveter

så

trodde jag att det skulle bli en lugn kväll
eftersom vi skulle upp tidigt nästa morgon. Vinden ven fiirståss imasten och
skapande diverse ljud. Då när mörkret

Eskadern lämnar något decimerad
, räskö-Storö för att stäva mot Själbottna
som vid rådslag på berget kvällen in nan
utsetts till eskaderfesthamn. Lite j äktigt
blir det ombord i en del av r iggarna när
det begränsade utrymmet i Busström vid
innhamn ska delas mellan oss och Cinderella som kommer ifatt ossjust där.
Explorer, Suramin, Maid Marion och
Jänta viker av mot Husarö för bunkring

viggenflaggan.tilJ Erik som ska ftra nästa
eskader mot OregrundTiden går och myggen kommer, leden på berget glesnar, 1995 års plaskeskaders saga är all och kvar i mörkret
sitter endast de tappra allsångarna.
Själva kryper vi till kojs med katterna

vid 23.30. Kortvarig kuling isamband
med kal lfrontpassage under natten hår

av diverse förnödenheter. E,fter sitt- förutspåtts men vi ligger nog bra här...
Det gör vi och på söndagen tar vi
brunnslunch vid mack- och butikssom
i år bjuder på bekväma ner vår gula eskaderflagga och farväl av
bryggan
Y-bommar - sicksackar vi oss upp ge- de övriga. Vi återvändertill Paradisfladen
nom Husaröleden. Under vägen hör vi på för att vila upp oss.
Alf och Annika i I277 Jdntq
VHF-en att den planerade viken inte pas23
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3 försegel+ spinnaker, sprayhood,

värmare, Evinrude 6 hk, samt vinterplats. Ring för utrustningslista. Pris
36.000 kr.
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