Medlemstidning för
VIGGENKLUBBEN

en\Bladet

I248 Ellen i hanl v'ind utLLnfiir vingu

VIGGENKLUBBEN
Adress: c/o Porvari, Brovallsvägen 88, 1 84 92 Åkersberga
MEDLEMSAVGIFT FOR 1 995 1 50:-

Viggenklubbens postgirokonto : 40 73 05-2
SryRELSE
Ordförande:
Vice ordf. &

Jan-Olof Björk Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

l\,4ateralförvaltarel
Sekreterare:
KassönErik l\,4el6n
Klubbmästare
Presskontakt &
repr. Kappseglingskommittt6nl

Rapp

(
08-92 97 32

Sören
Odelbergsvägen 37, 120 47 Enskede Gård
Kari Porvari Brovallsvägen 88, 184 92 Åkersberga
Skäftingebacken 40, 163 64 Spånga
Gunnar Tidner Stallvägen 6, 183 38 Täby

08-732 94 55
08-761 (
1

lVarielle Sander Lindström, Frejgatan 5, 114 20 Stockholm

08'458 98 98

KONTAKIPERSONREGIONERNA

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

KLASSNÄMND

Jan-Olol Björk, adress & tel nr, se ovan
Ingmar Holmström, Statf an Söderträll,

Sammankalli
Ledamöter:

08-659 43 19

oa-75a

s- t4

Viggen iir en båt i tiden!

Gunnar Tidner, Cad-Magnus Lindström
KAPPSEGLINGS.

KOMMITTE

08-458 98 98

Sammankall:

Cad-N,4agnus Lindström

Ledamöler:

Tomas Skoglund, Arne Svensson

Sammankalll

t\rotor& Elteknik
Skrov, Förtöjning & Pallning
Segel& Rigg
lnredning
Elektronik

Göran Lilja
WiliamThompson
Göran Lilja
Harald Akselsson
N,,lagnus Gustafsson
Anders Hermansson

Ritningar& Tekniska Tips

Lars Sennerholm

VAIBEBEDiIING

Harald Akselsson,

IEKNISK
KOMMITTE

Sammankalll

08-85 15 33
08-85 15 33
08"590 802 98
08-628 46 65
08-756 50 43

oe-e+g(

Lars Ulne, Birger Lassmyr
Suppleanter

C-O Carlsson, Freddy Geuken

lade
REDAKIIoN,I: Alf Bengtsson
Harald

Material till tidningen sänds till
All Bengtsson på adressen nedan

(ansv. utgivare) Hiiilbygatan 18,752 28

Akselsson
Annika Forsberg

Uppsala
Väsby
Uppsala

Hasselgatan 115, 194 37 Uppl.
Hälbygaian 18, 752 28

Våren är hiir och med den bår
mässoma. Såväl fran London som DUsseldorf rapponeras om ett ökat intresse för
mindre segelbåtar.

Lars Berg, Thomas Skoglund
BEVISORER

FRA]I BRYCGA}I

018-55 0498
08-590 8@ 98
018-55 04 98

.,r

Viggenklubben kommer även i år att

stiilla ut på Stockholms Båtmässa med

sKE?P OHOJ !
Efter diverse turer, med materia.l på
avvägar i postgången, blev det ett ett nytt
numrner av tidningen till slut. Lite sent till
tryckeriet blev det, men Staffar och hans
giing brukar klara ut det i alla fall.
Tyvifr ser det rt som att klubbmedlemmama ogiima sllippor ifran sig sina biista

bilder för lagring på den foto-CD somplanerades. Några bilder har kommit till rebås bemannat.
daktionen, men alldeles för tä för att projektet
på
vfu'salsning
Vi
fortsätter
ska kmna fullföljas. Ett av Gustaf
säker
I\,.gling
med en träff om säkerhets- Olofssons bidrag får pryda VBs framsida
utrusming. Se separat information på si dcn den hiir gangen. och vi kommer igen
med fler framöver Bra bilder fördiinar att
dar 6.
Vår idö om kustskepparutbildning även andra iin fotografen får se dem!
Ett besök på varvet, i vad som mest
.L.r fått läggas på hyllan på grund av bris\ ..rde anslutning. Tankar tinns rtt göra liknar vårsol. visar att torrbollama tagit
något till hösten tillsammans med Vega- hand om mycket oönskad fukt i "/anraoch
att tåckstiilhingen ftngerat vlil llols mycket
klubben.
Vibsl blir det c5kadersegling i som- blötsnö. I den gröna skamningen under
mar! I nästa nummer kommer den första presenningen begrundar besökaren det
flertal projekt som finns att genonföra,
informationen med preliminiira planer
under de få återslående månadema, innan
täckelset ska falla. Hinner han?
Vårliga \4ggenhälsningar
Alf i 1277 Jänta
Jan-Olof
informationssklirm tillsammans med övriga

klassförbund. Kvällar och helger zir vfut

3

Det iirjag som hålleri CLLrB SHOPEN,
med andra ord är materialförvaltare. Det
harjag nu hållit på med i ett år och efter
årsmöteti november fickjag även uppdraget som vice ordförande.
Mitl intresse för sjölivet började för så
där 25 år sedan i och
med att jag träffade

KLUBBNAL

30:-

min hustru vars för-

rr 'lrar har ett

SANGBOK

" P RO

---::-

=

z/

30:-

täcker fördelarna
rrEd attdeltai Mggenklubbers verksarnlret.
HZilsningar

uppeldad men motom

fungerar fortfarande
perfekt, placerad på

VIGGENKLITtsBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 - 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.

nrd

gammal Johnson.
Ro<Jdbåten iir numera

Enklast iir om du sätter in b€loppet för önskade varor på

eskaderseglingar

överhuwdtaget upp-

en börj an

tars snurra,

(

lem i MggenHubben

och jag har sedan
dess varit med på tre

en

Till

100:Sångbok
70r
Klubbvimpel
B rcderat iackmä rke........ 30:Kl ubbnå|......................... 30:Kl u bbdekal s E-GU-UT...... 20 : K|assreq|er.......................8r Strykmärke............-.........8:-

brukarinte vara så

båt med en fem häs-

av skiAgården.

Handbok K-Viggen
50t
Handbok A-Viggen
50t
Tekniska Tips komplen ...150:Tekniska Tips enstaka......,. 5Wggenritningar*

så besättningen

hade vi bara en rodd-

r tillbringat våra
somrar, l en r mrtt

tycke mycket fin del

KLUBBDEKAL

Numera iir två av mina tre bam redan

\txna

klubben, vilket jag
personligen tycker ilr
en mycket trevlig
form lor segling. Jag
hoppas att många fler
kommer med framöver och samtidigt

(

JACKMARKE

1064.

FI L E N " ilåi,i,i;#*1

somrrrantiille på Svärdsö,
några kilometer siider
om Nynäshamn. Det
är där vi i stort sett

100:-

Sedan dess har hon varit min stora
kädeh hon heter "Trine" och är tillverkad
1975, har blått skrov och segelnummer

en mindre plastbåt
"Theri'.
För ca tio år sedan byggde jag en
ctntimistiolle dll ungama som man d.ä lekte
( -d mellan varven. det varväldå min intresse för segling började. 1986 köptejag
en Stortriss, "Berta", rrch den hade vi faktiskt mycket kul med, men dorngånger vi
ö. emanadc i heme rrh nå morsoncn kom
I , pklivancle fern personer,,ch'en hund så
våckte det alltid en viss uppmärksamhet
(dom som vet hur en Stortriss ser ut förstår varför).
Därför börjadejag att fundera på en
något srörre båt och I 989 köpte jag min

Vigg som jag då tyckte varstoroch pampig, men allting ärju relatirt.

Sören Rapp

i

I064Trine

ANNONSPRISER

OCHRABATTER:
1/1 sida 600:-, t/2 sida 300:1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75:Vid samtidig bokning av ller än
2 annonser, i på varandra följandenummer, lämnas raba11 enl. nedan:

Annons nr 3-4 25%, trån nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4oO:. PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på ftirgtillägg.
5

REGIONALT
Gävle
Vaka nt

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar

-Stockholm-

ju den del av utrustningen som

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

fungera niir den behövs, ofta under
extremt svå'ra förhållanden. Då firurs
heller ingen tid till att lllra sig hur den

S

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

Vänern

tilltiinkta flyttningen av MRCC till marinbasen Kzidngberget utanför Götcborg omprövas. I skrivalde stund har ainnu inga

lista med priser i MggenBladet för att

GustafOlofsson
Hagåkersvägen 28 D,

ge möjligheter till
Eftersom vi planerar atl skåIfa

431 41 Mölndal

stånd att fyra av gamla raketer
bloss, har vi inte kunnat bestlimma
plats iinnu, så slutliga detaljer kom-

Historik

tilll

lill-r

mer i niista \tggenblad.

Jan-Olof

GG@

En sjöfarare som harnnar i nödläge bör
försr och främsl kurura ange sin position
antingen via radio och./eller nödraketer och
andra nödsignaler. Om möjligt, ska man
också l<tulna upprätta kommunikation med
sjöräddningscenrralen via radio eller dylikt.
Ange nann. anropssignal och posidon.
Meddela också nödlägets art och vilken typ
av assistans man behöver. Detta air sairskilt
viktigt då MRCC indelar räddningsfall enligt tre nivåer; 1) Oviss,2) Beredskap,3)
Nöd, och uppgifter från den nödst?lllda ii.r
avgörande för räddningsinsatsema. Ytter-

-

ligare information finns

i

VHF-kurs-

Andra utvocklingar inom sjöslikerheten

För ått närmare beskriva sjöräddningsverksamheten idag, förklarade Johansson
redan 1854 slartade de lörsla svcnska
'slöräddningss(alionen vid Santlhammaren.
men att det drq,jde till 1907 innal Sveriges
Sjöråddningssällskap (SRS) bildades. Till
skillnad från det engelska originalet som
ldades t 824 och hade egna resurser (bå\,ar. ratlio. flyg osr r. valdc den svenska
sjöräddningsmodellen att söka koordinera
alla sjöräddningsmoment under ett tak, dvs
försvarcts enheter stiills till SRS förfogande
vid nödlägen. 1987 bildades slutligen enligl Intemational Marilime Orgarzat jon

(

träffen. men iindå vill beställa kom-\

samköp.

Siöräddning

beslut fattats beträffande Sjöräddningens litteraturen. Bra att veta fu att alb nödframtid, men diskussioner pågåLr med Sjö- raketer klassas som "nöd" med medföljande
pådrag.
fartsverket som iir huvudman i lirendet.

hetsutrustning för en Vigg och demonstrera funktionen hos en del plalerar
vi en triiff den 28 maff. Vi avser att
inför triiffen förhandla med någon leverantör så all vi kan erbjuda brapriser till dem som vill ersätta gammal

Västkusten

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

alla riiddningspl:mer innan katastrofen kan
kasseras eftersom de s aknade relevans vid
en så omfattande nödsituation. Johansson
menar att med hänsyn till Estonia bör den

För att gå igenom vettig siiker-

;ä;i',iiä;i;:,;:'"?,äii,ö-

,d nacka Strand. Starkr medveten om
ouppklarade frågor kring Estonia-

chef för Stockholm Radio/Sjöräddningscentralen för de ca 20 klubbmedlemmama
,( t inom svensk sjöräddning mäter de numera tiden före och efter Estonia eftersom

fungerar.

För dem som inte kan komma

november arrangerade Viggen-

klubben ell möre på Sjöräddningscenralen

katastrofen, förklarade l-ennart Johansson,

anviinds minst, samtidigt som den måste

Kiell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - t43 10

Öresund

1

iikerhetsutrusmingen ombord zir

utrusming.

o31 - 27 57 24

.

Niir köpte Du dina facklor? Hur
Du
kollat din Hansalina på liirge? HuI li.r (
det egentligen med ficklampa!?

Mälaren
Jan-Olof Björk

Vakä nt

I

utrustningsträff
ser det ut i Din förbandslåda? Har

Silian

Siörädd n i n gscentralen

28 MARS
Säkerhefs-

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

oa -9297 32

Viggenklubben på

l

I
I

l

är CM DSS-sysremet rGlobal Maritime
Distress Safety System) som ska efterträda

SOS-signalen

och

telegrafis ten.

GMDSS skckar signaler via satelliter som
kan ange exzrkta positioner runt jorden förutom i polaregionema som ligger ovzm 70:e
breddgraden nord eller under 70:e breddgraden syd. Nackdelen med GMDSS iir att
nödsignalen går direkt till MRCC, medan
ett

VllF-affop även kan uppfattas av king-

liggande fartyg.

Säkerhet till sjöss
Ännu en gång fick klubbmedlemmama bekriiftat att VHF-radio lir överläg-

(IMO) den nuvarande svenska sjörädd- sen mobiltelefonnäten (bådc NMT och
ningscentralen, kallad Maritime Rescue GSM). VHF-radio kan betraktas som en
Coordination Center (MRCC).

P'ort$(ittning på sid.

l0
,7

IilESililKAIilDIilEIilR
Nu kommer eskaderrapporterna. Rilderna från stockholmsregionens " Plnskeskader 1994" kommer från Calles och Mariellzs albwn och Cia från Uppsala
inlcder med beröttelsen om firsta eskaderdagen i Issan.
(

Måndag 4 juli
Vaknar tidigt och upptäcker att det rir
vackert väder idag också. Otroligtl
Morgondoppar i trettongradigt vatten.
Tiink om vi skulle få fint väder hela veckim
så att vatmet värmdes upp lite.
Sjörapporten talar om nordliga vindir,
6 - 8 nr/s. Låter bra.
Vid skepparmötet bes[iflmer vi oss för

att kasta loss redal på fcirmiddagen, för
alla som har armzilt sip har redan kommit.
de sista igår kväll ntu vi rcdan lagl oss.
Tittar mig lite nylikct omkring. Jaså,
det iir så ha,ir eskaderfolk ser ut. Litc orolig
har man ju varit för att umgäs med helt
främmalde miinniskor en hel vecka. men
dom ser trevliga ut tyckcrjag. Dct kar nog
bli bra.
Vindama är som sagt nordliga octr eftersom det har utlysts krysstrejk till dcn
hiir eskadem bör resmålet ligga söderut.
Och vad hittar vi väl drir om inte Huvudsklir. Detta alla navigationskursers nlcsta
pejlingsmål som på mitt övningskort h:rr
nötts ut med passiirspetsen tlera gånger
om. Ska jag 1ä segla dit'l Lilla jag?
Liten resum6 kar kinskc vara pä sin
plats. Jag kommer liiur Uppsala och hiLr
förut seglat mnt, rurt i vår lilla tarm av
Mälaren, kallad Ekoln. Detta intc särskilt
ofta och inte i slirskilt många år, och dessutom i en Stortriss. Vår lilla lssar iir ett
nylon ärv lran ivåras. Thonla\ i5in tur
har knappt seglat alls. \.4 är alltså två gedignanoviser.
8

Vid 11.30 far vi ivåg. M har delat upp
våra tretton båtar (elva viggar och två storviggar) i två grupper så att vi lättare ska
krunahålla

ihop.

(

hiidig syn med allabåtar som
i behaglig takt llinsar för fyllda segel över
Nämdöfjlirden. Några av oss råkår ut för
Det

?ir

en

en ordentlig berg- och dalbana i svallet efter en motorbåt. Inte zmade jag att en lryl-

väska kunde hoppa så graciöst.
Vid Hansten går vi in i en vik 1ör att
några av oss ska kunna bytaförsegel inför
fairden över Stabbfjiirden (?) mot Huvudskiir, då vi blir tvr:ngna att kryssa lite i alla

fall.

.

(

Vad vi ska iI dlir och göra vete... Vi
tiinker bara ta in ett rev och det kan vi lika
giima göra iindå. Men in med oss i alla tall,
:h urder våra talfliga manövrar går vi på
land (alltså inte ens på gnurd).
Nu blir det panik. Fockskotet sliter sig
och focken snor sig smattrande nnt förstaget. Hjälp I Vad göra'l

Ner med motom. vi måste hllrifrån.
Mendetgårju inte attbacka?! Någon vainlig
person påpckar nlilt och lörsynt att man
nog ska böia med att ta ner seglen. Sagt
och gjort, men vad nu! Storseglet far ut ur
skenar och lägger sig på rufftaket. Dct
visar sig att en F)pnit som hållerfixt skenan
vid vfu glastibermast har fadt all vaiddens
väg. Men loss kommer vi, och Thomas
min hjälte - lagar till ett nytt travarstopp
av en skruv.

Efter lite mer palaver lyckas vi också
ordning på focken. och kraftigl efter
('scgla-r
\i ul ur dennu vik. tTack ni sont
oss och såg till art vi inte blev
kvarlämnade på det villandc hav.)
Ftuden mol Huvudskzir blir sedan gan'a srampig oelr jag lår mig ett par rejala

höll koll på

.l-,ämarken

nli-r iag

lir dum nog atl

tså

in

i

ruflen utan att hålla i mig ordentligt.

Vi seglade

17.-10 som

\isla man in i

hamn (en stolt tradition son vi vidhöll hela
eskadem, förutom en gårg då vi kom tvåå,

lian slutct alltså).
Det är skönt att få lägga till ocli lugna
ner sig lite. Det iir lite yt spänlande att
vara nybörjare ibland.

(Minm ni

det?)

Kviil-

len bedrivs med god mat och goda nya
vänner under det att solen sakta försvinner med ett fiutt bakom land.
Till vfu stolthet får ri ru"sinpris ar
Callc. Förrnodligen lörstår han att yi behöver lite extra energi eftcr den hiir dagen.

Tro$ allt nöjda kojar vi väldigt trötta
viildigt tidigt. Med den hiir bitrjan kan fortsättningen barabli bättre. O{rh det blev den,

h:ilsiu

bes(ittningen i r l0Issan,
Cia & T homas

Tisdag

5

iuli

Denna strålande, soliga morgon vatnadc vi på Huvudskl,ir. Göran pållr/a var

viinlig och skjutsade oss i si gurnmijolle till
aldra sidal, så vi kunde bese byn och fyren. Tillsammans med Eva och Solia på
Trine tog vi oss en hiidig largpromenad
över klippoma. Sofiahittade en ilandfluten
fender - vilken lycka - precis vad hon behövde. Vi hittade också ett dött fär med
sorgliga, brustna ögon.

Vid elvasnåret segladc vi i lätt ostlig
vind mot Utö fair att bunka vattcn och mat.
Vi bunkrade fiirska jordgubbar och den
bcrömda Utölimpan. Några utryttjade den
två tirnmar långa scjouren till dusch och
bastu. Bill, Magnus och jag besåg Sveri
gcs förmodligen äldsta jiimmalmsgruvor,
dif man började bryta jiirnmalm redan på

l,
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Eskaderrappoftertngen fortsätter i
niista nummer av l\ggenBladet. ,
t
Uis också Lasses artikel om
pti Maitl Morion. eskadermedaljer på sid. 18.

skiir och Snusb nkama. Vi fick verkli gen
se brfiiningima på nlira håll
Nina, Bitt oc'h Mttgrtus

!

Fortsdttuing fran sid. 7
iike rhe

ts

app

raddningsmOjlighet. I en nödsituation med
mobiltelefon måsta man först ringa 90 000
för att sedan bli kopplad till Sjöräddnings-

centralen (vad hiinder då om kontakten
bryrs p.g.a. ölig förbindelse eller lör svaga
batterier?).

Fr.o.m. 1994 måste mal teckna VFIF300 kr och då ingår samtal för 150 kr).
Du behöver inte teclma abonnemang för
att ha VHF men certifikat och siiadartillstånd krävs. Med VFIF i båten får du
navigationsvarningar och regelbundna
väderprognoser
En sliker bät bör också vara utrustad

523

a

vattnet. Detta underlättar avsevdrt för
räddningspersonal som söker

frål luften.

Joharssom poängterar att i synnerhet fdrgampullema kan vara avgömrde för lyckåde
räddningsinsatser dä den nödställde befinner sig i vattnet utan flytredskap.
Avslutningsvis kan konståteras att sunt
fömuft på land och gott sjömanskap i båten :iI nödviindiga ingredienser till en god
och si&er segling.

Marielle i Explorer
10

lI

(

måste innehålla såväl plus- som minusledare. Om ledningsnätet i båten ser ut att
vara slitet, underdimensionerat eller allrniint
"risigt", bör man överväga att byta ut detsarnrna i

Södertälje
78 Thomas Olsson
Hågersten

(

Per Lind
Bandhagen

välkomna

j(

till

)

klubben!

griinsviirden, för att ej ge för stor uppvatmning i ledningen. Enligt normer för fritidsbåtar (ISO 10133) skall ledningsarean
minst våra:

Belastningsström (A)
max 14
max 18
max 25

system. Detta inneblir att ledningssystemet

1122 LennaL Runström

Viggen-

4. Ledninqar
Irdningsnätet i båten lir till för att eleklörbinda de olika berördä enhelema i
båten såsöm batteri, elcentral och strömlörbrukare. Till skillnad från t ex en bil,
har Viggen inget ledarde skov eller furdament, varför man måste ha ett 2-poligt

Anders Stenlund
Westervik

Hjärtligt

Detta är tredje avsnittet i en se e artiktar där tngemar Lindgren i
Tekniska Kommit6n beskriver problem och ger tips om lösningar.

rish

UpplandsVäsby

11

SKÖTSEL OCH RENOVERING

ä

(

1118 Emma Kevin

med nödraketer, handbloss och färgampuller för markering i vattnet. Även sjökläder bör va-ra sådana
nlan kan synas i

)

MEDLEMMAR

abomemalg hos Telia Mobitel för att
kunna utnyttja tefontjiinstema (kostar i år

*

NYA

zrat ned telefonmöjlighet,
medan NMT/GSM är telefoner med
s

ELSYSTEMET
IVIGGEN

sir helhet.

A. I*dningstlo. Lämpligast är att anviinda mångtrådig, plastisolerad (t ex PVC)
ledning. Mångtradig kopparledare (beteckaas med boktaven R) iil tiu skillnad mot

Ledningsarea (mm'?)
1,5

2,5
4

Vid små strömmar, exempelvis för
elektronisk maleriel, kan man enligt min
mening altemativt anviinda 0,75 mm'?led-

ning. Strömstyrkan kan beriitnas enligt
Ohms lag, d v s man dividerar belast
ni

ngsobjektrts effek t i Watt med spiinningen

i Volt (i vfut fall 12 V). Man firlller då, att
för Viggen iil arear 1,5 mm'? tillräcklig.
Emellertid måste man även ta häns),n till

fåtrådig (beteckning F) mera smidig och ledningssplinningsfallet. Arlnars kan man
ditmed mindre kiinslig för vibrationer och råka ut för att spainningen vid belastlättare att förlägga. Vid grövre lednings- ningsobjektet blir för lå9. Detta kan t ex
dimensioner (t ex mellar batteri öch cen- intrziffa för lantemoma, som därigenom får
:ral) anviindes l ledare. I övrigt kan man otillräcklig lysvidd. Det kar även intr?iffa
arvlinda 2ledare, som ger en enklare och för sådanaobjekt, som kräver en hög sta-rtsröm såsom viirmare. tednlngsspänningsmer överskådlig förläggning.
fallet är beroende äv ledningens area (A)
B- Dimensionefine. \4d dimensione- och låingd (L) samt altuell strajmstyrka (I).
ring (areabestämning) av ledningar måste
man ta hänsyn till två väsentliga faktorer,
nämligen srömstyrkan och ledningsspiinningsfallet. Ledningens ström bör med hänsyn till ledningsarean ej överskrida vissa

För praktiskt bruk kan man använda
formeln

A = 0,07xlxL
dlir L avser ledningens längd i m, om
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man anv?inder 2-ledare. (För enkelledare
rillnas endast den ena panens liingd.)

kan man, om man så önskar, förlägga dem

i plasthölje eller plaströr. I annat fall kan
Exempel: Masttoppslantema 25 W d man bulta ledningama med buntband. t€dv s 2 A. Ledningsllingden uppskattas till ningamafästes i båten med klamrner, som
12 m. Minsta arean blir då
kan skruvas i särskilda, fastlimmade
O,O7x2x12 = 1,7 mm2
d v s man bör va'ilja 2.5 mm' ledning

för all ej få lör slon spainningslall.
Dimensionering enligt formeln ger ett
ledningsspiindngsfall av 0,5 Volt. Man bör
ha i åtanke, att det totala spiiflringsfallet

mellal batteri och förbrukare förutom
ledningsspiinningsfallet även består av andra (mindre) spiinrlingslall i säkringar.
strömbrytare och ev dåliga förbindningar.
Nlir det gäller ledningsdimensionering till

monteringsplattor eller direkt i triiskott.Man
kan altemativt limma fast ledningama direkt mot skrovet, t ex med limpistol, varvid dock limtemperaturen ej får vara för
hög. Vd förläggning i rör. bör man ej ha 1
för långa rör. Mellan rörseklionema gör I
man ll,impligen kortare avbrott (c:a 5 cm).
Hiirigenom undedättas framtida ev arbeten på ledningsnätet. Dessutom kan vatlen. sonr av någon anledning blivit stående ,
i rören. hfigenom driineras. \'id lednings-(
passage genom däck och vattentäta skott

konsekvent i hela båten. Man iir diirvid
beroende åv den använda kabelns fitgsystem. Man kan altemativt själv med tape

fiirgmärka parlerna

i

rött och svart

i

ledningsändarna. Skälet tiU polaritetsmiirkning iir att viss utrusming, !åsom lys-

rör och eleklronik, ej fungerar och t. o m
kan skadas vid felakig polaritetsinkoppling.
För att inbördes sttskilja olika kablar
mellar central och belastningsobjekt kan
mal ha nytta av om kablama iir av olika
uförande. Man kan annan miirka de olika

hiftill. Dock bör

man vid placering av

uttagsdon och apparater, dlir så iil möjligt,
undvika oskyddad placering oyan däck.
Detta med tanke på risken för fuktskador.
(Detta gäller naturtigtvis ej lantemor, som
behardlas mera under kapitel 6.) Viilpla-

ceradc och lindamålsenliga belysningsarmaturer höjer trivseln ombord. Som altytts tidiga.re, bör man alltid se till au få så
strömsnål utrustning som möjligt, med
hiinsyn till svårigheten att i Viggen åstadkomma erforderlig bafleriladdning.

kablama med någon kodbeteckning i båda
iindarna (och införa sammabeteckning på
en dokumentationsritning). Man kan t ex

6. Lanternor
Bestämmelsema om lantemor år gan-

fast installerad kommunikationsradio-

mlirka från centralen utgående gruppledningar med tillhörande säkrings nummer. Miirkningen kan ske med Dymo-sys-

verkets "Sjötrafildöreskrifter m m " avd
G "Lemtemor på fritidsbåtar". Vad gåiller

anläggning, måste hiinsyn tas

tem eller s ärskilt inköpta mZirkhylsor.

båtar av Viggens storlek skall man vid gang

bör man montera siirskilda, vattentäta
till ström- genofiföringa,r eller däckskontakter'. Mar
förbrukningen vid siindning, som iir be- bör vara satskilt noggrann vid leddngsdragningen till lantemor. HiiI uppstår ofta
lydligt högre iin viclenbart mottagning.
Varje från centralen utgående ledning
förutsättes i centralen vara skyddad genom

fel vid anslumingar och dåckspassage.
Irdningspartema avslutas i förekom-

silkring i plus-polen. (Jfr avsnitt 3.3.) mande fall med kabelskor, avpassade till
Slilringens stodek skall vala avpassad till resp apparats terminal. Flatstift- och rurdden utgående ledningens area och bör inte

överskdda i tabellen ovan angivna strömvtuden. Mm bör helst ej anvlinda större
säkdngar lin som svarar mot resp förbrukares mzirkström. Detta innebdr att man för
Viggen knappåst behöver arvända större
siikdngar iin 10 A. Ofta lir för elektronisk
materiel 2 till 5 A tillräckligt.
C. Förhispnins. Utd förläggningen bör
man bl a iakttå att ledningama bli snyggt

kabelskor pressas eller lödes till ledning.
H:irvid bör man vara mycket noggrann och
kontrollera resultatet genom avsyning och
dragtest. Kabeskorna skall vara avpassade
till ledararcar och helst vara av isolerad typ

för alt minska risken [ör kortslutning
trånga ufi"ymmen.
Lednings- och monteringsmaterial

i

kar(

man köpa i viilsorterade båttillbehönbutiker
ellerför viss materiel i biltillbehörsfirmor
och elinstallationsföretag.

och överskådligt födagda. Detta gör ett

prydligt intryck och

underlättar

identifieringen av ledningama vid framtida
utbyggnader och reparationer. Man bör dra
ledningama så kort väg som möjligt, för
att minska spiiffringsfallen. Viss övediingd
kan dock vara llimplig invid ansluuringspunktema, så att ledninga.r och apparater
ej bli-r ulsalla för onödiga dragpå]diffingar.

D. Miirknins. För att idenlifiera led{
ningarna vid inkopplingsarbetet saml ev\
framtida modifi erings- och felsökringsarbeten, bör man om möjligt genomföra viss
märlaing. Till att börja med bör, dlir enkelledarc används, alla plusledning ar vara röda

och minusledare svana. Vid flerledarkabel
fir)Jrs normalt ej röda ledningsparter, var-

Detta underlättar även framtida för man får
modifreringar. Omflera tedningar följs åt,

t2

skapa ett eget system för
polaritetsmärkning, som bör genomföras

5. Förbrukare
Aktuella förbrukare att arsluta
till elnätet i en Vigg k,m vara:

Lanternor

övrig elektrisk belysning
Värmare
Kommu n ikationsrad io
"Vanlig" radiomoltagare,
stereo, TV
Dammsugare
Navigeringsutru stn in g såsom
logg, ekolod, navigator

Autopilot
Vissa av dessa anläggningar önskar
man lätt kunna lägga undan eller ta med
hem, då båten ej anvlinds. Då bör anslur

ringen ske via lämpligt, fast monterat
uttagsdon. (Jfr vad som sagts under avsnittet 3.7 om uttagskontakter, VB 1i95) I
vissa fall har elektronisk materiel eget
kontaktdon i apparaten. Detta kan då
laimpligen anvlindås i staillet för nyssniirnnt,

fast monterat kontäktdon.
Det får nog i allmänhet bli rent praktiska skä1. som avgör apparatplaccringen.
varför ledningsddragningen få,r anpassas

ska komplicerade och framgår av

Sjöfarts

i

mörker föra den typ av lantemor, som
föreskrivs för båtar under 12 m. Detta innebair en

föreskriven lysvidd för sidolarter-

noma av minst 1 M och för akterlantema
och ev topplantema av 2 M. Lartemoma
skall vara typgodkiinda av Ståtens Provningsanstalt. Glödl arnpsstodeken mäts för
dessa lantemor i enheten candela (cd) och
skall för att lysvidden skall uppnås vara 12

cd. Detta motsvarar c:a 18 W per lanterna. Totaleffekten vid segling, 3x18 = 60
W d v s 5 A, är således ganska hög. I
effektbesparande sldte kar man altema-

tivt under segling föra en s k

trefairgslantema, placerad i masttoppen. Då erfordras endast 9U 12 cd glödlampa, således

endast c:a

l8 W (1,5 A) och effekt-

besparingen iir betydelsefull. En sådan lantema får dock ej 1öras vid motorgårg, varför man då lir hiinvisad till standardlanternoma, således 4 st. Ytterligare ett altemativ i ställel för separata sidolarternor. iir
att installeraen s k sammansatt sidolantena
(röd + grön), placerad i båtens förstäv. Man
spar då in den effekt, som motsvarar q!
glöid1ampa.

För båtar av Viggens storlek byggda
före 1981-07-15 finns en undantagsregel,
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tiuiimpbar vid gang i mörker i s k inre, na-

tionellt vatten. (Regeln giiller även på
dånskt, finskl och norskt inre vatten.) Eftersom Viggen byggdes före den nämrda
tidpunkten, få man "inomsklts" föra en

enklare typ av lantemor. För dessa lanternor erfordras endast lampeffekten 10 W,
varför effektförbrulsringen blir något lägre,
iin de riktiga, "godkiinda ' lantemoma. De

GPS- N?vigation
trots inbyggda avancerade fil terllnkti oner
av ganska dålig noggrannhet. Jag har noterat
knop och t5 - l0', men har då
inte giort någon extrafilrrering i programmet.

Inledning. Denna artikel utgör ettförsök till sammanfattning av d.et föredrag
enklare lantemoma skall uppfylla vissa jag höll på Viggendagen 1994. Avsihen (
måttbestämmelser, vilka Viggens original- tir att ge några personliga kommentarer
larternorgi torde uppfylla!
till GPs-systemet och dess pralaiskn anI sanmanharget kan nämas ått för vtindning i en Vigg.
båtar under 7 m (Viggen iir 7,08 ml) iir
Kommentarerna grundas på två
lantemekraven lågre. HiiI räcker det med
att man "i god tid" kal visa en lartema
eller armal elektrisk I ampa med vitt ljus så
"att kollision kan undvikas". Förutsätt-

ningen år dock, att det inte it pralciskt
möjligt att föra föreskrivna lantemor (t ex

il

För yrkessjöfarten håller ett förbättrat system, differentiell GPS (DGPS), på
att införas. Detta anviinder två mottagare
ay olika fyp och ger en noggramhet av två

tomrorr erlarenheter ov en ganska tpeci-1
ell ulrurtning bestående qv en moltagarer

till fem meter
Som jänförelse kan sägas att ett normalt sjökon hilr en noggrannhet av ca en
millimeter, eller 25 - 100 m beroende på

utan manöverorgan oc h in.dikator ( display )

kopplad till enfickdator ( sommaren 1994
en H P I 00LX ). Pro gramvaran fö r styrning,

runplanering och indikring harjag gjort
till strömförsörjningen), samt sjcilv och jag har på så s(itt kunnat expeatt man häler väl ur vägen för annan tra- rtmente r a me d o lika I ar iant e r.
fik. Om man med \lggen lålgseglar flera
dygn i sträck, kan det med hänsyn till
Systemet. GPS står för Global
strönförsörjningen bli nödv?indigt att til- Positioning System. Det iir ett satellitbaserat
lämpa denna regel, trots att Viggen något navigationssystem som utvecklades för
överskider liingdmåftet 7 m. Man kan då drivs av det amerikalska försvaret. Det
med h?insyn

nödgas anvlinda en rundstrålande fotogenlykta, n?ir man vid gång i mörker rir utom
synhåll fral andra fartyg. Nai.r annat fartyg siktas eller vid gång in ellerut urharnn,
tiinder man i stiillet båtens ordinarie, före-

arbetar med 24 satelliter som kretsar runt
jorden på 20.000 km höjd. Omloppstiden
för varje satellit iir cirka tvä timmar. Banoma dr valda så att nästan hela jorden

skdvna lantemor.
Specietlt sidolantemoma blir lätt skådade vid tilläggningar o dyl, med den vanliga placeringen på pulpiten. Detta kan
möjligen varaett exira skzil att installeraen

Satelliterna sänder ut mikrovågs(
signaler med en vågliingd på cirka 17 cm.

trefärgs masttoppslanterna. Men för
motorgång i mörker torde pulpitinstallationen vara ofrånkomlig, om man skall
följa bestiimmelsema.

: :#''f::,:; ;y tr;'#^::x:;+
dela i5I.

';

lösningar ör också valAonnen art

ned
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dis

ar dessa

i

vB.

d

täcks.

Positionsbestänningen sker som ett slags
avarcerad elektronisk krysspejling. En
moftagare behöver signaler lrån minsl re
satelliier fcir att kunni bestlimma positio(nen. Med signal fran lyra satelliler kan även
höjden bestllrnmas. Normalt iil 5 till 6 så-

telliter synliga, men eftersom mikrovågor
inle gfu runt höm kar skxggande höga öar
göra att artalet minskar.
Från en GPs-mottagare får man förutom position (lat/long) också datum och

tid, kurs över gnrnd, fan över grund och
diverse statussignaler som talar om kvali-

(

teten på data. En del mottagare kan dessutom ange avstånd och bliring eller riktningrtill en punkt, tid att seglatill en punkt,
avdrift, seglad distans mm.
Data dateras normalt upp en gång per
sekrurd eller varaman sekund.
Positionen har normalt en noggrannhet på bättre iin 50 m under 907d av tiden,
bätre iin 100 m95Ea av tiden och bättre
iin 300 m 99Eo av l'jden. Vissa tider kan
noggrarrnheten ökas ned mot 15 m, men
anviindaren har ingen möjlighet att veta nit
lennahögre noggraffftet iil tillgiinglig.

Mina erfarenheter av posit ionsnoggrannheten iir goda. Det som gå-r att
bestilrnma manuellt med stor noggramhet

(-

för att kontrollera GPS -en

åir

tilläggnings-

skala.

Anviindning. Utomskli.rs kan en GPS
arvändas för översiktlig positionsbestiimning, t ex ett par gånger under en överfart
till Gotland för att verifiera kompass- och
avdriftsberii.lningar. Den största nyttan har

man dock vid angöring av kust, då
precisionen ger en helt alnan siikerhet vid
orienteringen och identifieringen av öar och
leder.

Inomskiirs kan den med fördel anvilndas för att stötta annan navigering. Ren
precisionsnavigering iir något vansklig på
grund av art felet ju kan uppgå till mer iin
100 rn. Sjlllv harjag inte anviint den aktivt
annat iin för att pricka in smala sund och
dylikt och en eller två ganger dåjag 'riik-

och dåir har alltid l'elet legat inom
'latser.
50 m. Ute på sjön harjag vid ert pa-r rillllillen räkat ut för mycket konvariga (ca 20
s) stora felvisningar på upp till 2000 m och

nat bort mig' på öar.

mer.

sök och nödanrop.
Uljörande. CPS-mortagare finns av
två huvudtyper; fast monterade och handhållna. De fast monterade kan antingen vam
glorda för ruffmontage (iblarid med möjlighet till slavinstument i sittbnrnnen) eller

Indikerad position varierar slumpvis

inom osäkerhetsorffådet. Detta gör att,
siirskilt för en låLngsamgående båt som bara

flyttar sig enstaka meter mellan uppdateringama, Lurs- och fartsiffroma blir,

Vid inan över bord och andra nödsll.r den oviirderlig, då den ju omedelbart ger akluell position i lat4ong för åter-

itualioner
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för sittbnmnsmontage. En
del har också en grafisk
indikator med möjlighet att
visa mer eller mindre detalierade siökorBbilder De
hardhållna har normalt inbyggd antenn,
men sådana med yttre antenn finns också.
En båtmonterad antenn bör monteras
stabilt och med fri sikt. Pulpit eller rufftak

kan vara lämpliga platser. Den ser utar

symboler if ett måste, och de handhälna
har oftast små siffror, 3 - 4 mm. En alledning till bytet av fickdator var att i HP100LX
kunde jag själv programmera in sifferstodeken medan den tidigare hade ca 3 mm.
Jag valde 4,5 mm siffror som såg storå ut
på indikatom, men tyckerdet blev i minsta
laget. Prova att läsa av i skarpt motljus och

inne i buliken. med och ulan solglasögon
och

jiimför.

problem genom torra segel, fuktiga kan ge
problem men med 5 - 6 satelliterinom synhåU bör det finnas tilträckligt många
oskymda för god mottagning.
Antennen skall inte sättas i masttoppen. Den svajar så mycket atl positio-

tycker jag att det bästa zir om man kan få
avstfurd och biidng eller avstånd och riktning till en kåind purkt (brytpunkt eller
waypoint) som kan matas in i lörväe och

nen i sidled iindras hela tiden och GPS-en
tror att man seglar i sicksack, stiiller om
sina filterkretsar och ger slimre noggrannhet.

kryss och föra över ett lallong-viade till
en position i sjökonet iirbesv?idigt utan ett
navigationsbord. Antalet brytpunkter som
behövs tu en smaksak, jag har för en dags

Strömförbrukningen för fast monterade apparater ligger mellan 100 och 400
mA. Det kan vid köpet vara id6 att kolla
strömförbruloingen, Viggen air ju int3 ki,nd
frtr stor batterikapacitet.
Erlarenheter. I en Vigg. 5om ju normalt seglas utan navigatör i ruften. iir en
sittbrunnsmonterad fast utrustning eller
möjligen en hardhällen att föredra. Att stup
i kvarten behöva stå på huvudet ner i ruf-

segling brukat mata in 5 till 15 brytpunkter
En mottagare som medger 30 brytpunkter
torde räcka.
Förutom rena brytpur <ter, somjag vill
tiu, har jag också funnit det praktiskt att
mata in punkter som jag inte vill till, t ex
briinningar ute på öppna fjlirdar. som ju
kan vara svåra att lokalisera. Visar GPS-

fen för att läsa av och ståilla om GPS-en iir

ingetnöie!

Att jag skriver mdjligen handhällen
beror på två saker, inställning och indikator. En GPs-mottagares a{rtenn måste ha
fri sikt till satellitema. Har denna varit bruten under en längrc stund, måste den hitta
satelliterna igen och stiilla in sina filter.
Dena kan ta från något tiotal sekunder till
någon minut. Under denna tid måste den
hällas någorlunda stilla, vilket kan vara
knepigt åtminstone för en ensarnseglare.
Den handhållna kan ju emellenid ockå
användas på lård vid t ex fjällvandringar,
vilket kan vara ett sklil att vlilja en sådan.
Indikatorn måste vara ldsbar, säv i
skarpt som dåligt ljus. Stora siffror och
16

man stega igenom dem en efter en med
avstånds/biiringsfunktionen inkopplad och
kontrollera rimligheten mot sjökortet. Det
iil jättelätt att läsa fel på en grad eller något
tiotal distansminuter vid överföringen från
sjökortet. Nit mar sedan seglar och matar fram näsla bryrpunkl och CPS-en säger att den ligger 63 distansminuter bort i
stiillet för verklighetens 3 kan man hålla
sig för skratt!
Manöwering H finns alla vadanter
från apparater med två, tre knappar till ett
fullt tangentbörd. Det tidi-

Vad skatl indikatom visa? Vid segling

också markeras pzi sjokonet. ,+tr sirra lrrård

(

(

till en sådan kllnns
livet stra-r behagligare. HiiI zt avstånd och
rikfiing mest praktiskt för att undedätta

en avstånd och riktning

sökandet som ju sker i filrhållande till båtens kurs. Avstånd och barrn g ar mera Io-(
giskt för brytpunkter som man seglar mot då blidngen direkt kan zmvlindas som kurs.

I

början trodde jag att namn på

brytpunktema sklllle uidedätta, men det
visade sig att det enklaste och bäsra var

at(

helt cnkelt numrera dem och rita in dem'
på sjökortets plastficka med spritpenna.
Suddar gör man se-

dar med T-röd till
spritköket.

Viktigt

!

När

mar har matat in alla
brytpurktema till då-

gens segling, bör

(

Om
priistersk&p
med mera
Mar kar iblard i spaltema i fack-

gare sagda gör att mar klarår sig gott utan bokstavs-

pressen läsa häpnadsvåckande termer
och uttryck. Etr sådant som ibland förekorffner, dock endast i svensk press,
it 'pushpit'. Ordet arvihds då i staillet

lclappar.

för akterpulpit.

För speciella iindamål

De associationer som ligger

(nödmeddel anden, man
över bord) åir tillgang till

absolut positionsvisning

bakom dess tillkonrst torde vara, att
medan pulpit anviinds som handtag för
att dra (engelska pull) in båten till land,

ntidvlindig.

anviinds den aktra

till

att på något sätt

Val av mod (positionsvisning, avståndbiiring, man över bord, inmatning etc) kan

skjuta (engelska push r båten. hur
dock oklart.

göras antingen med menyer eller med en
separat modknapp för varje rnod. Mod-

Hlirvid bonser man helt såvzil från
stavningen som ordets ursprung. Stavningen försl: Om del skall heta pushpit
borde det i konsekvensens namn ju då
hetapullpit med två l.
Så till urspmnget. Ett vanligt engelskt lexikon anger för or&tpulpit Wdikstol, prästerskapet och pulpit, (sjö).
Det :ir nu ganska klart varifrån ordet
kommer. Likheten mellan en hoppilandkalle som står i fören stödd på pulpit i
en slörre segelbåt och en präsl i sin
predil$tol iir, bortsett från klädsel och
avsaknaden av kyrkolokal slående.
Pulpit på sjöspråk lt alltsåpredikslol i överförd bemiirkelse och har inget
som helst medpall att göra. Hj,llp oss
difför att slippa se och höra sådana

knappar iir enklare, men tiu mera panelutrymme. Ett menysystem måste vara utformat så att åtminstone de vanligaste
modema kan viiljas intuitivt och utan instruklionsbok.
En system med någrapilknappar och
ett intelligent udbrmat menysystem för

rodval är en god kompronri\s för en
silrbrunnsmonterad utrustning. Si f lror går
garska fort och lätt att mata in med en

konfiguåtion.
Slutknofi. Efter två säsonger med
(- IPS villjag inte vara utan den även om jag
rnre anviinder den aktir t så mlcket. Fick
jåg tillfiille att skaffa en annan skulle det bli
en sittbrumsmonterad med stora silfror
sådan

zir

och ganska få knappar. Det finns åtminsspråkliga missfoster som pushpit.
tone två tre sådana på marknaden.
Jan-Olof Björk i 8j7 Magda
Jan-Olof Björk i 837 Magda
(Och från predikstolen ä ju steeet inte
' Bäring är som bekant riktning relatid nor,
0 - 360', medan riktning räknas rclativt bårens I siirshlt långl rtll pulpeten...,

långskeppsriklnrnS.0-180'sryrbordörbord.

\

:U
17

Så började Viggenklubben

MEd ESKADERMEDALJER

Våren 1980 anniilde Marianne och jag fick för att de gick runt och tog ner flagtill Viggenklubbens eskader till Karls- goma. Det blev snabbt ganska populärt att
krona. Vi skulle vara dit i sambard med göra olika sådzma saker.
oss

Tatl ships race. Eskadern bestod av upp
mot 20 båta.r varav ca 12 Viggar- Ame
Arvidsson var eskadededare och hade för
lindamålet bytt till cn Scampi i vilken ffran
kunde baka tårtor!

Vid eskadertriiffen

i

Medaljema gick åt snabbarc iin vi tiinkl

oss. Allan fixade efter ett telefonsamtal

fram ller oeh konr till Karlskrona meddcssa. Alla ca 70 csLaderdeltagama lickl
så smårfngom en medalj.

april efterlyste
Nlirjag sedan året efier ledde en eskaAme priser som krurde delas ut i sanbard der runt Gotland var det givet att det skulle
med tävlingar och andra aktiviteter Efier- med nya medaljer. Så har det fortsatt och
som Mariannes far Allirn år gravör och hade varit nrycket uppskattat av de flesta. Un{
en gravyrfabrik i Malmö gick mina tankar der min tid i Skåne då vår Vigg låg i
till defta håll. Allar ställde upp och grave- Sölvesborg blev det inte så många medalrade 20-30 medaljer som vi tog med oss jer, men det äterupptogs till eskadrama från
till eskaderstarten.
1S90.
Vi överlämnadc då cn me dalj till
Några medaljer har delats ut till föreskadededaren och vi diskuterade sedan tjlinta, bland annat i samband med årshur vi skulle utnyttja resten. \t kom då på mötcn, för goda insatser i klubben. Jag vill
att vi skulle belöna goda insatser under gårna tacka Allar 1ör hzurs goda insats geeskadem med en medalj.
De första medaljema kom att delas ut

lill

några äv hirmen som rrrrltle runt ien
jolle och szrnlade in soppåsar som sedalr
trarsporterades till sopmajan. Andra bam

nom åren.

Kluhben hirr nu skal(al en ny serie
medaljer från en i rniul leverantör så faditionen kan lcva vidaIe .
Lasse i 6360

förest[iller er si) goft .som komple sa ling ay tillverkatle nedalj<:r. Det Jinns
ndgot specialeJ:emplar \t!(rligare. Foto Lars Berg.
BiLden

Å
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I ViggenBladet l0/94 skrev Allan
Verkligen en stor bedrift med hiinsyn
gångna till det stora material som förelcgat årsbo(
eskadr2lr. Han refererade också till ken.
Gardelius om några av klubbens

Kryssarklubbens årsskrili 1994, "Lugnare
vatten".

Läser mar denna skrift noggrant sä
vis:u dct sig att bland bilder och beräftel"från mitten av 18o0-talet frdm till 1994"
som Erling Matz skrivcr, llnns inte mindre
ser

iin tre bidrag som härrör från Viggen-

klubben.
18

Dc tre bidragen lir:

Titti Nyblom

Gnosspelius "Storm

på !'öglöfjärden", med hennes upplevelser rrntlcr cn Älaldseskader. vackert illustrerad med en akvarell,
"Jåg tror vi ligger kvar", en skön
berättelse i ord och bild - fran en das

I

rl

I

ll
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ilililililililililt

'rmbord i en Albin-Mggen, av Leon Schulz

... iir cn utmufkt plattlbrm att stitrta

Ystad,

.lilr l'örlattarbana lrän. Hlir kiur du dela mcd
"Yänern 1986" av Birgitta Waker, dig av erfa.rcnheter, berätta egna skepparen glittrirnde sommarbild och en mycket historier, skriva tävlingsrcferat och ställa
finstämd minnesbild som tiu upp ett alltid 1tågor Och glöm inte bildcmal
aktuellt ånme livet och döden.
Så fatta penna, skrivmaskin eller daLåt oss konstatera att klubbcn har tor (har du dator tar vi gäma emot matemånga goda skribenter i sin krcts och låt rialet på disken, men bilbga en utskiftför

oss forlsälta vara 'pr{'Llukli\a , ä\cn

i

\iiggenB lale t.

sl,ikerhets skull).

Välkommen
I et

k^,., Kekki

son1

nedarbetare i VB

RED.
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