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08-85 15 33

Göran Lilja

08-590 802 98
08-628 46 65
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Lars Ulne, Birger Lassmyr

Suppleanter C-o carlsson,

lade

Freddy Geuken

Knappt har materialet till ett nulnmer
av ViggenBladet skickats iväg så iir det
dags t-ör nästa.
Tiden rusa4 dagsmejan gnager på det
sista av vintern och sjösättningen komrner allt nlirmare, men det hindlar dig väl
inte trdn att skicka bidrag till redaktionen?
Sonl vanligt blir vi exffaglada om du också
hal bilder till din arlikel. . men det zir nann'ligtvis inget måste.
Som saga ddigare tar vi glima emot
material på diskett, rnen då bör den skydda:s någorlunda mot skadorunder transpoft. Om poststiimpeln lir inpräglad och
läsbarpå det lilla skyddsblecket i metall
niir disketten kommerfram så antyder det
att emballaget kunde varit bättre. Sagda
bleck måste också kunna glida undan för
ln in formatione n ska kunna ]äsas.
\4 i redaktionen önskar er alla en fin
vfu' och lycka till med alla bestyren inför
att tå Viggen i sitt rätta elenent !

relsen finns svaren på de flesta frågorna
om installation, reparation och puts. Dra
\ig inte löran konukla oss. Vi finns för
ge service till medlemmamr. Det ä'

/\.tt

ornbud iör'Cävle och SiJjan. Du sonr vilJ
göra en insats för klubben i de omddena"
hör av Dig!

Material till tidningen sänds till
All Bengtsson på adressen nedan

REDAKnOII: Alf Benglsson (ansv. utgivare) Hälbygabn ls, 752 28

Akselsson
Annika Forsberg

Nu har den sludiga nedriikningen börjat inför vårens sjösättning. De nya prylar
som en del av oss köpt på bfun?issor skall
på plats. De skavanker som finns kviu
fiån i fiol skall repareras och Mggen putsas och fejas införden nya såisongen.

därför som våra teletbnnummer och
adresser står på sidan 2 i VB.
För lokala lrågor har vi region"
Ir nbuden. Dåir sakrar vi för niin arande

Lars Berg, Thomas Skoglund

Harald

SI(EPP OHOJ !

lnom Tekniska Kommittdn och sty08€5 15 33

Göran Lilja
Harald Akselsson
[ragnus Gustafsson
Anders Hermansson

Sammankall: Harald Akselsson,

nEusonER

FRA]I BRYCCA}I

WiliamThompson

Lars Sennerholm

Ritninqar & TekniskaTips

i{ffik

oa-92 97 32

Uppsala

Hass€lqatan 115, 194 37 Uppl.

Hälbygatan 18,75228

Våsby

Uppsala

018-55 04 9a
08-590 802 98
018-55 04 98

Så

till sist. Du sorn inte beralat årets

medlemsavgift, anvåind inbealningskoftet
som följer rned. Tack på förhand !

Mggenhiilsningar

Jtn-OIof

Alf i 1277 Jänta
3

REGIONALT
Gävle

-StockholmI

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

Säkerhefsträff 28/3

VHF-träff

Vakant

februarirusil

\,\r \'.R:ff/
E-18 mot Dan Leryd

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen '15, 385 03 Söderåkra
o4a6 - 212 43

Mälaren
Jan-Olot Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-9297 32

På

iniativ

av klubbens ordförande Jan-

Olof Björk anoröades en inlormationsra(
for VFIF-intresserade viggenseglare i loka-

lerna på Fältöversten. Benny Schweidenbach från Nlisbyvikens Båtklubb stiillde

upp dllsammans med Jan-Olol som in-

struktör

Att säkerhetsutrustningen på en båt

säkerhetsutrustning kommer
att hå1las den 28

mars klockan
19.00 vid
Brunnsvikens

Vänern

aldrig kan skattas för högt, och att en VHFradio ombord kan var ov:adedig vid nödfall, förstår många, men det kan iblald vara
komplicerat att viilja utrustning bland det
stora utbudet. Mötet användes dii.rför som
en presentation av olika V l-IF-utrustnhgar,
både fasta och biirbara sådana.
Vidare fick deltagama fullstaindig information om hur man skaffar VtlF-abon-

Kiell Nylrin
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping

nemang och cerlifikat, saml annan
informalion beuiif fande anvl'indningen

0510 - 143 10

V FIF-radion för r.ex. lokaJväderprognose\.

komma igenom

telefonsamtal o.s.v.
Intresset för attjobba vidare med VHFcenilikat bedömdes vara så stort att det
beslutades alt möten skulle hållas varj
vecka på Näsbyvikens Båtkluhb lills de$"
att deltaga.rna kiinner sig marade att göra
provet för Telestyrelsen.
MggenBladet återkommer om en månad, [ör all gratulera de lyckJiga examinandema. vi andra som av olika skiil valt
att plugga allena, kanske får stå ut med
tlera sittningar hos Telesly relsen...

b).råkralin frir att

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Västkusten
Gustaf Olofsson

Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal
o3'l - 27 57 24

Öresund
ErikPalsund
Älggatan 24 8,21613 Malmö
040 - 16 09 73

f

Marielk i ExPloret Viggen 285

Båtsällskaps
klubbhus invid
Bel1e\ueparken.
Se särskild anvisning hur man
lar sig dit här invid.

Tyvärr har
det visat sig o-

möiIigt att få
få tillstånd att
skjuta upp fallsklirmsljus, så vi får skrivande stund publicera något förägna oss åt mera 'torrsim' på den slag för ett eventuellt samköp.
plrotekniska avdelnin gen.
Eftersom vi tänkt bjuda på kaffe
Förhandlingar pågår med leveran- lned bulla.r är vi tacksamma om ni gör
tör av siikerhetsutrustning för om möj - en preliminär almälan till någon i styligt att få bättre priser. Vi hoppas kunna relsen för att vi skall kunna beriikna
redovisa ett positivt resultat vid träf- bullåtgången.
fen. Av denna anledning kan vi inte i
Viilkomna!
StYrelsen

IilIESIilKAIDIilEIilR
Här fölier forstättningen på Plaskeskaderns upplevelser.
Bilderna även denna gång ur Calles och Marielles album.

iuli
min rrnnmärksamhet med navisatione/
migett nytt rrt' och djr'er fantastiskt vad o0 m iLenskråtryck, "att det svingar i hamnen", vilket vel i].r smått på ett 50.000-dels sjökort.
innebiir att sjön häver och siinker sig utan D:irför kom vi för nlira land och det ?iI en
vågskvalp, ett förhållande som är nycket mii.rklig kiinsla att se botten dyka upp unHuvudskär tisdag 5

På Hur udsklir l:irde jag

välgörande för nattsömnen.
Såvaknade vi till ytterligale en lantas-

tisk seglings- och sommardag. Dagens
etapp var tänktförst till Utö för bunkring,
sen upp till Nedergårdsön, ca 5 M nordväst om Huvudskii.r.
På Utö va.r "högtryck", massor med
segel- och motorbåtar så bageriet, krogama
och butikema hade nog gyllene dagar.
Efter några timmars promenad, bunkring, glassåtning och toabesök så gick vi
upp mot Nedergår:dsön diil vi skulle återansluta oss till den del av eskadem som
inte var i behov av bunkring. storviggama
(utom jätteviggen "Lista").
\t kom iväg så vi låg först i raddan av
alla viggar, det såg så fint ut med hela radbandet av viggensegel, och då slog det mig
att hon rots allt iil en ganska vacker båt i
vissa

nans.

Sofia och vår skeppshund Mimmi låg
nere i nrffen i godan ro och blev naturligtvis lörskräckta. Niir vi så manövrerade oss
bort från grundområdet hade vi yttedigare
fyra bottenkiinningar och Mimmi darrade
som om undergången var nära.

Viil i hamn lugnade hon ner sig och
skepparen fick anledning aft trösta sig med

en liten virre och en cigarr. Sedal vidtog
den sed vanliga gril lninge n samt trevl ig sam-

varopåberget innan det vardags för kojerna.

Lva. Sören, Sofa &

i

vintlar.

Väl uppe i gattet mella.n Utö och Omö
vid Kullbliling så fastrade vi en sturd i stiltje. I höjd med Mysingsholm ser vi Sjöfartsverkets mätfartyg komma emot oss. Vår
första tanke var att hif kar dom väl loappast komma igenom, men dom nZirmade
sig med god fart så det var bara att starta
motom och håila sig undan. Viil ute på Hanstensfjiirden tilltog vinden och vi fick en
fi n halvvindssegling til I Nedergårdsön.
Nästan framme och i glädien.tver

att se eskaderkompisarnas masttoppar
stickå upp bakom nästa udde
6

der båten. med tång och oläcka slen(
Försökte l vri-rv iinda, men för sent och ia
kom der klassiska dunket niir kölen smilller i sten. Ett plastslrov ger en så fin reso-

-

så avtog

I

Minl

064 Trih.

Onsdag 6 iuli
Nedergårdsön - Biskopsön
Underbar morgon med soligt och vårmt
snabbt segälklara

väder, eskadem

vi

e(

skepparmötet och målet idag var
Biskopsön. Det enda orosmoment var att
man vamat för en kallfront från norr so[l
under eftermiddagen skulle kunna nå vån
område, men det finns gott om reservhamrar på vägen såjag tyckte att det inte
var något att oroa oss för Erik skrrlle svänga
av vid Fj?Adlång för att länma av sin dotter
Brira som skulle börj a pluggapå sjöbeflils-

skolan i Kalmar. Norr om Fjiirdlång hamnade eskadem i ett stildebiilte och vi drev

omkring i samlad trupp under elt par linr-

f-w

SÅNGBOK

mar. Den svaga vinden uppmuntrade experimentlustan hos skeppa.rna som prövade
olika skiirarde kurser för att få fart på

Viggama. Då och då hamrade vi i nya
stiltjeb:ilten som gav tillfälle till bad fran
båt. Ett mycket uppskattat inslag för baI-

, -?n. När vi till sist skymtade Biskopsön så

I
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Enklast

Zir

om du sätter in beloppet för önskade varor på

VIGGENKLI.]BBENS POSTGIROKONTO

40 7305

-2

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

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

kade som det var dimma till havs, himlen
gav tecken på att det fams något oväder i
ndrheFn, men vi ff;rke inte av varken regn,

dinrnrr eller vind. Det beslutades att vi
skulle ha liggedag i morgon.

Torsdag 7 luli
Biskopsön, liggedag
Ovädret från igåmatt hade försvunnit
och det var ett underban sommarväder.

,ntes en fronl norröver samtidigt som Idag var inget skepparmöte planerat och
vinden vred till nord. Luften blev kall och jag och Marielle kunde koppla av. Staffan
rå och ett turt dis började rulla in. Något lekte med Tove och Max, de badade,
mer hände inte med fronten utan alla bå- fångade småfisk och höll på att böka med
siu iland, det blev varmt i luftcn, allt nlöjligt som bam gör Carolinahade kul
( '.matos
vardctinte bara mcd Sofia och Kajsa, de badade, spelade
ia-riuvligtochnu
'rttner
bam som vågade sig i. Grillama tllndes och k()fl och planeradc kvällens lekar som vi
eskadem samlades på den släta berghällen skulle ha på klippan. Jag och Muielle tog
or anför båtama. Nu kom sångparmanta en promenad ncr till BiskopsörN hanin d:lr
fram och Erik och Marielle sjöng duett, man kunde köpa rökt fisk av en öbo. Hon
problemet var att de märkte inte att de bcrättade att hon var född på ön och hade
sjöng olika sanger. oeh jag lrur ingen an- bott tliir i 44 år. Vi tyckte all det r ar imponan märkte detta helle. Fram på natten ner rde att mar krurde klara sig så långt ut
hördes mistlurar från havet och det ver- lral lard. Då skrattade hon och sa att nu

val det inget problem nair de hade både el
och telefon. Elektriciteten installerades lör
bara tio år sedan i samband med att Malcus Wallenberg köpte ön. Vi betalade våra

killen i brödbåten om det var möjligt att få
en leverans av kött och sallad till Biskopsön
till i nlorgon. och efler pralar med äga-ren
av brödbåten i Saltsjöbaden så var det be-

flundror och traskadc tillbaks till vår båt
på norra ändan av ön. På vägen tillbaka
såg vi öns kronhjortar som betade på en
iing, vackert. På kvällen skulle dct lckas.

sulllt 34 fläskkotletter, 1 0 bagriettet tre gurkor, två kilo tomater, tre kålhuvuden samt
en litergrillolja. Allt skulle levereras kl 12 i

Det började med en skattjakt duir varje besättning skxlle leta eftcr en lapp med en
siffra på och när alla besättningar hadc cn
nurnrnerlapp lottades virmaren liam genom
att man drog ett matchande nLlnmer ur en
burk. Det såg lustigt ut nlir hela eskadem
rusade som besatta rurt på klipp:rn och
letade i skrevor och urder enar. N.Lst2r lek
var en tipspromenad diir vi skullc besvara
ett antal kluriga frågor. Av någon konstig
anledning så handlade måLnga av frågoma
om hästar. Kvållen fortskred med sang och
allmiirt gycklande. Vi beslutade att ha
skepparmöte i morgon kl 09 för avfaird till
Låg Hallskiir diir vi skulle ha eskaderfesten.
Jag hade tidigare under dagen snackat mcd

Brödbåtens tel m. 010-278 67 63 eller 08117 11

morgon på Biskopsön. Vilkcn service.

68.

(

Fredag I iuli
Biskopsön - Låg Hallskär
Härligt väder, sydlig vind, sol och
varmt. Skepp?fmöte k] 09. eskadem ledt
av Cöran i Lirra som skall letia båtama os(
om Langskiir då det råder perfekt vindför-

hållarde för medvindssegling nrrlt kobbar
och skiir. Kalle och Eva väljer att gå på
den västra sidan av Långskdr Lars och

Ann-Maie tar med sig Cia och Tomas till
Nåmdö för provia.ntering. Jag och min
besättning stalnar kvar och vairtar på leverarsen från brödbåten och ntu den vål

kommit beger vi oss iväg norrut. Vi seglar fixat en del lekar för oss. Den första var
raka vägen upp till Låg Hallskiir och med att skepparna skulle ha prickkastning med
hiälp av spinnakem får vi bra fart på bå- Halsalinor, och nu hade ju inte alla båtar
ten. Nlir vi kornmer fram till Låg Hallskiir sådana, vilket visade prov på uppfinnarser vi Lars och Ann-Marie som har Cia andan i Viggenklubben, Sören återkormer
och Tomas strax bakom sig. Vi har en li- under rubriken "Tekniska Tips" med sin
ten slagduell med LaIS, att man aldrig kan egen version av Hansalinan, vilken i det h?ir
låta bli att kappsegla De andra båtama var fallet bestod av ankarlina och en fender.
redan påplats, så efter att vi förtöjt var det Nu var Sören inte så pricksäker med sin
lags atl servera \tggensherry och snacks. utrustning så segem gick till Lars Uhe.
Vi bestiimde att grillama skulle tiindas kl Efter denna fysiska aktivitet var det dags
för lite kultur. Denna tävling gick ut på att
1 8 . Under tiden tills d€ss så tog Göran fram
vi sL-ulle bildafyra lag somefter vissa ledwindsurfingbräda,
och
övriga
besättsin
ningar som hade med sig jollar eller andra trådar av Carolina så skulle det lag som
flytetyg gav sig ut på små upptäcktsfdr- först kom på vilken sång hon menade,
der. Vatmet var vamrt vilket gav många till- sjunga denna. Del lag som var försl vinn.
fiille till en simtur ut i fladen. Helt otroligt Nu visade det sig att det var inte alltidblist
att det kunde vara så varmt på eftermidda- arr vara förs(, u{an det g:illde atl sjunga
gen så långt ut i skitgfuden. Niir grillana högt. Båtama vid klippoma runt omkring
var tiinda hade Bfgit tagit kommando över måste rmdrat vad som varit på gång. Nådejema som hjälptes åt att marinera kött viil, kv?illen fonsatte i något lugnare tempo,
och strinrla vitkåI. M hade en rurderbar kvlill förutom att lekkommitt6n tyckte att
och fl iiskkotlettema smakade fantåstiskt. eskadededare med fru skulle bada med kläFortsdttning på sid. 15
Även i kviill hade Sofia, Carolina och Kajsa

Du som glömt bort
var du lagt ditt

Fortstittning frdn sid. 11
dema på, så tre tonårstjejer handgripligen
kastade ut mig och Mzfielle i havet. Vilken
rmgdom!

Lördag 9luli
Avslutning.

stan på en

blixt visit och letade nu efter sin

Kalle och resten av storviggama. Vi gissade att de skulle ligga vid gästharmen på
andra sidar sundet och erbjöd Birgit skjuts

dit. Ntu vi kom fram så fick vi reda på att
Kalle hade tagitjollen övcr ti ll Finnhamns
angbåtsbrygga för aft hlimta Birgit. För att
inte Kalle skulle behöva sitta i Fimhamn

Den första båt som gav sig iväg var
Erikoch Kajsa i Hej & Hå, de skulle segla hela natten och viinta på Birgit så åkre vi
norrut och möta den andra eskadem med
Gunnar Tidner som eskadededare. Efter
Hej & Hå börjadc en efler en a ge sig
iväg. Vi stamade

till lunch

och passade på

att njuta av sol och båd på de underbara

klippomavidLåg Hallskiir Till sist så seglade även vi hemåt med sällskap av Jalle,
Kalle, Lars och Kenla. När vi var l!ärs om
Bullerö var vi instii.lldapå att segla hem mot
Grinda för att kunna ta oss in till stan med
Carolina som sklrlle taflygethem till Lund
på Söndag. Men nl'ir vi var norr om Bullerön så kiinde vi att det var slöseri med tid
att segla in till Stockholm så vi lade om
kursen och siktade på Sandhannls ösra
udde. Vi vinkade adjö åt det som var kvar
av eskadem och seglade in

INBErALNINGSKOHI
och därtör ännu inte betalat in årsavgiftel
i Viggenklubben för 1995 får här ett nytt.
Kassören ber dig skynda till brevlådan
eftersom han behöver pengar i kassan
inför den stundande säsongen med alla
dess affiiviteter!
t2

till Sandhamn.

Diir vår det som var[igt full dle och Carolina bjöd på glass och senare tog vi cn varsin hamburgare pä After S ail vid restaurang
Almagrundet. Vi passade på att fylla på
vatten och handla lite proviart. Då det var
daligakommmikationcr fran Sandhamn på
,öndag förmiddag så bestämde vi oss för
att segla upp till Finnhamn så att Marielle
och Carolina krrnde taCinderella till St<rkholm. \t kom fram till Finnhamn vid åttatiden och hade en sista middag med hela
)skaderbesåttningen.

Söndag 10 iuli, Finnhamn

Efter frukost f'öljde jag och StalTan med
tjejema till angbätsbryggan och vinkade av
Madelle och Ca-rolina. Efterdet tog jag och
Staffar en promenad runt ön och hittade
en liten badvik diir vi kunde slappa lite i
solen. När vi kom tillbaks till båten så mötte
vi Birgir på bryggan. hon hatle varit inne i

över för att hämta honom. Efter att vi kom-

mit till rätta och lörtöjt brevid de ardra
eskaderbåtama så serverades det drinkar
ombord på Kela kl 20. Jag och Staffan var
diir någon timme, men vi klinde oss ganska trötta efter den gålgna eskaderveckan

köp till kojs vid niotiden. Jag hörde
innarjag somnade hur Kalle och Jalle höl1
på med att rigga upp TV med antenner och
båtbatterier för att kunna se lbtbolls-VM.
Carl-M agn.us i Explorer
och

I nästa nummer kan
du läsa om

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

Annons nr 3-4 2so/o,från nr 5-

SOYo

FÄRGTILLÄGG 4Oo:- PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på fitgtillägg.
15

Segla med Sigrid

Vänern
Smultronstället för
Viggen-vänner på Vänern

världens största vikingaskepp
Att få segla med ett rikigt vikingaskepp
iil inte mfulga förunnat, men som medlem
i Viggenklubben får du nu chansen. Du ska
få segla med nybyggda Sigrid Stonåda, ett
inieskönt ekkepp uppkallat efter en av

de mesl färgstarka kvinnorna iSveriges
historia.
Hon var, enligt vad den kände hävdatecknaren priintat, dotter till den mäktige
'ikingahövdingen Toste från Västergötland. Sigrid var sålunda av födseln rik och
eftersom hon som icke oviktigt extra plus
sägs ha varit påfallånde vacker, iir det
inte milrkligt att hon blev kungligt gift. Erik Segersiill hette den

antagligen diir vi embarkerar för vå,r miirkliga \4ggentriiff, en segeltur med ett riktigt
vikingaskepp på vår största sjö.

EMen varför inte göra mer än blott en
sjötur av denna rliff? Vadör inte även besöka S:t Sigfrids källa, diir Olof döptes,
titta in i Husaby vaclna och landets troligen äldsta kyrka, diir han ligger begravd.
Och lt vädret på vår sida, kal vi ta oss
upp i utsiktstometpå toppen av Kinnelc.rlle
och 280 meter över Vänems yta försöka
se

över

{i

lycklige och tillsarnmans fick
de en son Olof. Hal var icke
blott en god kung, vilket gav
honom epitetet Skötkonung,

Tvdrv(iryan bjudar på enftn naturhamn. Foto Kiell NflAn
Denna gång tar vi oss in till en ö mitt i
sjön, alldeles norr om Lurö. Diir ligger en

holme med det undediga namet Tvärviirpan och på vilken man uppfön en båLk.
Till Tviirviirpan tar du dig enklast österifrån. Gå norr om Ingvarsholmen och i
sådaa 185' ser du båken. Styr in rakt mot
ön och så styrbord till viken i norra iinden.
Grynnan omkring hundra meter frän udden harjag inte sett, rnen lokalbefolkningen
väjer för den, så den finns diir sätert. Innarför nofia udden finns en vik, diir du
kan lägga til1. Finner du inget bra zmkarfäste finns altemativet att ha en 1ång tamp
iland på andra sidan av viken.
Vid Tviirvarpan ligger du perlekt utom
vid vindar från omking sydost. När vi senast låg dif började det bl sa vid halvsextiden. Inte från väst som SMHI sagt utan
från sydost. Skulle detta hlinda dig och du
finner läget utsatt fims tre altemativ: 1)

planerat (det giorde vi). 2) Kasta loss, rundå
noffaudden av Tvärvarpan och lägg till på

engelske missioni'ten Sigfrid.

aldra sidan (vilket du naturligtvis rekognoscerat redar kvållen innan). 3) Kasta
loss och lägg dig för ankar i 1ä av Alskogen
i ösrer Men glöm inte grynnan jag nlimnde

nyssl

Pä kvilllen. nlir vi läg vid Tvlirvärpan.
kom en bäver på besök. Den simmade in i
viken bara sju meter akter om båten, men
niirjag visslade på den vaillde den och fortsattå u"t i sklirgåråen på sin kviillsinspektion.

Niir du lårmar Tvlirvärpan kan du som
omr äxling gå mot nordvasl. norr om ön
och väster om småöama diirefter. Håll så
mot Gunnarsholmens fyr och ha den lilla
bergklacken om babord. Lolla Brovassen
och Södra Lövstackm går dn söder om.
Sedar lf det fritt fram norrut till Gr.rnnalsholmen och stora vä.dden.

Kjell NYIön
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utan även en siutusan till vikingahövding. Han hnde även
lyssna till andra, till exempel den

Börja dagens segling avsevärt tidigare än

(

-

p

N?ir saknu detta ske? Jo,

i september, exakt niir beror på dig själv. Ar
någon gång

{w-hh@

Detta ledde till att denne i Husaby år
1008 fick döpa Olof, som dlirmed blev
Sveriges första kristna regent.
1' Men åter till Sigrid. Denna mrirkliga
kvinna var inte bara ril. vacker och mliktig. Hon var dessutom mycket klok, och

(p
-

andra sidan. Möjligen kan

läge.

det var detta som gav henne det hedralde
tillnamnet Storråda.

(

till

som avslutning på dagen äla
middag på restaurang Fataburen på Läckö slott eller på
restaurangen i Spikens fiske-

du intresserad av att deltaga meddelar du detta per post eller fax senast
vilken eller vilka av
de 30 april sa]Jlt
^nger
16 september du kan
lördågama 9 och

komrna. Tala också omhur många du blir.
Med ledning av inkomla svar bokas den
av de flesta valda dagen. Som du förstår
iir antalet begrärsat, vilket dock inte hindrar, att evenemanget vid storuppsluming
skulle kunna dubbleras.

E
Nu har Sigrid bedrats igenl Hon har
Allvarligt menad intresseanmälan
fått ge si(t namn åt Sveriges nyastc vikingaskepp, byggt med det norska skickas .renas, 30 april till K Nyl6n,
Gokstadsskeppet som förebild. Men hon Gl,irdesvägen, 531 57 Lidköping eller faxas
blir något större, 23,3 m lang, 5,3 m bred till 0510-143 63. Inser du att du måste
och 15 ton tung. Hennes 90 m2 stora råse- övematta i Lidköping kan det va.ra bra att
gel biirs upp av 11 m hög, fällbar mast. veta, att stan mitt i centrum har ett mycket
Hemmaharm för Sigrid Storråda blir fint vandrarhem.
Kiell NYIön
Råbiick vid foten av Kirurekllle och det blir
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Vänerenkäten
I slutet av förra året skickades ett brev
med liågeformuliir ur rill allå Viggcnklub-

bens medlemmar

i

ELSYSTEMET
IVIGGEN

karske även ett pris att placera på liimplig
plats.

Ett annat medlemsförs1ag var att göra

Region Vlinem. Det

dröjde ett tag, men så smaningom hade till- upp en Smultronställelista för Viggenräckligt manga svar inJlutit, att det var klubben och till villen alla skiekar in sina
möjligt att göra en sanlmanställning.
bidrag. En såda lista publicerades sommaFörslaget om klubbholme tilltalade ren l9Q4 urder medverkan av hlantl andr(
några och hat nämndes Västra Sätershol-

men, Fällholmen, Storön (Otterbäcken),

Karlstads Segelsiillskap. Håftet finns på a.lla
(?) turistbyråer runt sjön. Pris runt femtio-

Åran, Bahallen och på dalslandssiclan San-

lappen. Men listan kanske kan konplette-

dön och Svegön. Åraas hamn har enbart
sopmaja, balallen maja och ringar i berget, de övriga bryggor och andra faciliteter. Allaplatserna lir ganska vdl etablerade,
om uttrycket tillåts. Det gör att vi utan krusiduller kan utse dem till "Av \tggen-

ras?

klubbens

medlemmar

prefererade

övemattningsställen". Anteclara giima det
i minner och på sjökortel! Och giima all
bäsla slllllel i Äran (men som kan bli fullbelagt) iir liirgst inne i sundet och sen på
norra sidal av holmen om babord.
Vanlig eskader har inte tidiga.re lockat
många, rnen smultronrundetanken tycks ha

större attraktionskraft, så det kanske iir
dags att gå fran ord till handling ! De föreslagna kuststräckoma lir 1) Sumarå-Åniål
2 I Siiffl e-Aspholmen J r Karstad-ltistineharnn 4) Sjötorp-Läckö 5) Eken-Jarlehus.
Handlingen tu nu upp till dig: fattapeman,
anteclala i angelägenhetsgrad de tre förslag du ii.r mest lockad av och ange under

vilken vecka du kalr vara med. Svaren

in rut snarast trll
klubbens Viiner-ombud. Sen ska vi försöka
göra slag i saken.
skickar du inte senare

Eit ahemali\ - eller konrplettering smultronrundar iil att lägga upp en
rebusjakt. Den skulle gå till så att man
med ledning av kluigarebusar ska letarätt
på mål (bokstäver, siffror etc) utplacerade
på olika ställen. Den som under året har

till

plockal ihop flesr mål vinner Stor Ära och
18

SKÖTSEL OCH RENOVERING
Detta * det fjätde och avslutande avsnittet i en serie artiklar där
lngemar Lindgren i Tekniska Kommitten beskriver problem och ger
tips om Iösningar.

Trlillar ut anlör säsongen före lal ler de{
vara dags [ör igen. Föreslagna Iir besök på
en sjöräddningsstation och att titta på bygget av lardets nyåste vikingaskepp, Sigrid

7. Störningar
Iblald kan mal räkaut för en konJlikt
i det elektriska systemet mellan störkl'inslig
materiel och annan, störande materiel. Ex-

Storråda. Det senare hinner kalske vara
sjösatt i lan vi hinner ordna den triiffen,
men varför i s å fall inte ha triiffen ombord
medan vi gören oförglömlig tur med skep-

empel på störkiinslig materiel iir radioanläggningar. Störande materiel kan
exemplifieras med lysrörsarmaturer eller
radiokommrnikationsurusming i saindmod.

pet? Och då ska givetvis alla Viggen-

En arman förekommande störkälla kan vara
gående utombordsmotor. Stömingarna kan

klubbens medlemmar vara välkomna! Till
delta ska jag årerkomma förhoppningsvis
redan i nästa nummer av ViggenBladet.
Alla kappseglande viggenägare bör ta

kontakt med Harald Graddn i Mariestad.
Målet at att få ihop till egen klass i Väner
Race och en Viggentrliff i samband med
Torsö Runt. Dessa goda id6er iir alldeles
för goda för att inte tas tillvaral Haraldl
adress zir Pl 109 I , 542 93 Mariestad, och
hans telefonnummer 0501-J53 33.
Det verkar inte vara omöjligt att \tggenklubbens verksamhet i region Viinem ska
lå ny vind i seglen. Men som vanligt. i slal
rintlan kommer dct au på iugen a nan til
dig sjtilv som medlem!
Kjell Ny16n

antingen fortplantas luftburet eller via
ledningssystemer. Stömingsproblemen är
nog för Viggens del ganska obetydliga, eftersom båten i allmiiniet ej air uFustad med

sitskilt störkiinslig materiel. Dessutom

(

används som bekant inte motom siirskilt
ofta. Motorn kan annars för vissa större
båtar vara den dominerande störkällan.

Vad man bör tänka på är antennför radiokommunikationsoch navigationsutrustning. Om man har
flera anläggningar, gäller det att sätta
antennerena på så stort avstånd från varandra som möjligt. I övrigt får man angripa störproblemen n?ir de uppkommer
och söka en lösning på det enskilda proinstal lationen

giirdema i samband med båtens höst- och
vårarbeten. För a [å ul lull behållning av
båtens elektriska system, vill man att de så
langt möjligt skall fungera utan problem
och utan onödiga kostnader. Underhållet
av batteriet har tidigare berörts under kapitel 2. Vidare har tidigare påpekats vikten
av att ta hem elektronisk materiel under
vinteruppehåLllet. Båtens miljö iir ganska
fuktig, som kan inverka ogynnsamt på

exempelvis säkringar, strömbrytare och
kontakter. Man bör dlirför eftersträva så
torr och ren luft som möjligt. Oxider och

andra föroreningar t ex vid batlerianslutringar kir avlågsnas regelbundet. En
del personer förordar att spraya med liimplig oljespray på kontakter o dyl. Man bör i
så fall endast använda sprayer avpassade

för elektronikrengöring.
I den mån man observerar förslitnirgar
och andra skador på elsystemet, bör dessa
repareras, innan skadar leder till driftstörningar. Apparater och ledninga.r, som lossat i infäsmingama, bör snarast åtguirdas.

9. Driftsäkerhet.
Dokumentation. Normer

blemet.

8. Underhåll
DRIFTSÄKERHET. Även om man i
Underhållet av Viggens elektriska system består i huvudsak av de årliga åt-

nödfall kan ta sig fram med en Vigg utan
hjälp av några eleklriska syslenr. bör man
19

se till att systemen har en hög tillgiinglighet.
Detta för att kunna utnyttja båten på ett
siikert och bekvämt sätt. Det iil exempelvis alltid oliimpligt att ta sig fram i mörker
utan fungerande lantemor och kompassoch sjökonsbelysning och osiiken aft segla
utan tillgang till väderprognos via radio.
Som tidigare framhållits under kapitel 2,

iA det

viktigt att se till att man har tillräck-

ligt med ström i batteriet för den planerade
seglingen. För att öka driftsäkerheten på
denna punkt, kan man förse båten med två

stycken batterisystem.

I övrigt tu drift-

hjiilp mar kan indikera spiinning, mäta

iildringar i båtens elsystem. Ett exempel

ledningsavbrott etc. Ett sådant instrument
kar man få för c:a 100:- kr t ex från Clas
Ohlsson. För enbart spiinningsindikering

på en sådan ritning visas i förminskad skala

kan man alternativt anskaffa en s k
spiinningsprovare. En sådan består av test-

sladdar med en inbyggd "dosa" innehälla.nde

lysdioder, som lyser vid spänning och

även visar poladtet (+ eller -). Man kan
tör indikering av ledningsavbrott o dvl sii.ilv,
bygga upp en anoronirig oesraenoi-avi sr (
testsladdar zmslutna ti11 ett licklampsbatteri i serie med en lysdiod.

DOKUMENTATI ON. Med dokumen-

säkerheten beroende av utförandet på den

elektriska installationen. Av betydelse ?ir talion menar jag
i detta sammanhang
-rJet
även r.rrderhållet, dokxmentationen, till- rilning(ar) över
elektrisk, ,yrr.*.1
gårgen på reservdelar (t ex glödlampor, jåmte ev beskrivningar över anslutna ansäkdngar), verktyg o dyl samt besättning- låggningar. Sådan dokumentation underlätens kännedom om elsystemet utförande.
tar handhar andet. lelsökning. reparadoner
Ett sätt att höja drif$iikerheten iir att och modifieringar. Dokumentationen förförse båten med alternativå belys- varar man liimpligen tillsanrmars med anningsanordningar såsom fotogenlykta, dra. viktiga d.rkument om båten ien

(

Svenska Varvsföreningen: "BåF Ama ';
kapitel 12 " Elsystem och insrrument".
Ovansående handlinga.r lir ganska dyrbara och svåLranskaffade. Jag kar dlirför

i

hos Viggenklubbens tekniska kornmitt6 och

torde tillfiilligt klffla

den mår man gör nägra

LANTEFNOF

,u"*rruarnr-

BELYSNING

t ex för

batteriladdning, skall gållande

kifter iakttas (ELSAK-FS
1994:7; utges av Elsäkerhetsverket). Sådan installation får rätteligen endast utföras av behörig instållatör.
s

rår ks trö rns föres

Slutord
Härmed avslutas artikelserien om
elsystemet i Viggen. Jag hoppas den, som
orkat läsa igenom serien, har fått några
synpunkter och ideer om systemet. Som
jag inledningsvis frarnhöIl, ?f synpunktema
personliga och avsedda att ge exempel på
olika lösningar. Författarcn skulle uppskatta
att ta del av läsares ev kompletterande eller avvikande synpunkter

Meningen å.r att inom tekniska kommitt€n ge ut ett koncentrat av artikeln i
form av ett Tekniskt Tips. Tekniska Tipsen förblir ju något mer lättillgaingliga iin
det i Viggenbladet s*rivna.

Författa-rens avsikt iir även att framej rekommendera en sådan anskaffning.
Den sismiirnnda publikationen fims dock deles i Viggenbladet behandla frågan om

apparatuttag etc inritade. Ritningen bör

kompletteras

på mohtående sida. Ett annat exempel
framgår av Telcriskt Tips nr 1 :4.
NORMER. Normer (standarder) för
utförardet av elektriska installationer för
fritidsbårar finns utgivna av olika institutioner. Normerna avser i första hand
nyinstallationer och air nl,irmast avsedda för
större fritidsbätar iin Viggen. Normema
sftar till att få bårar med en tillräckligt hög
kvalitet på de elektriska inslallationema
sarnr enherlighet. Följande tilliimpliga normer kar nånnas:
ISO 10 133:"Electrical Systems. Extra low-voltage DC installations". (Gäller
från 1996-06-i 6)
Sjöfafisverket: "Nordisk båtstandard
1990, fritidsbåtar under 15 m"; kapitel 12
' Elektrisk insta.llation".

ficklampor, extra torrbatterier etc. En ombord förvarad pltm. Sitskilt viktigt
transistorradio, som ej lir beroende av bå- alser jag det va,ra, att man gör en tydlig
tens elsystem, kan också vara en bra re- och aktuell ritning över båtens elsystem
serv,
med batteri, central. ledningsdragn ing.
Ett bra hjlilpmedel vid felsökning itett
enkelt universa.lmätinstrument, med vars

I den mån man gör någon fast installerad starkströmsinstallation för 230 Volt,

(
\

solceller för Viggen.

Ingemar Lindgren

lanas diirifrån.

Viggen-

INSTBUMEIiIT

aervsnnc

(

I nästa nummer

redovisar
Kappseg

I

i

n

gskom

tider och platser
Fig 5.
20

E:rempeL

på elektisk installationsritnlng.

m

itt6n

Om Daisy M

i ordning hålet

så giorde jag det med en
yttre mall som jag satte fast med skruva.r i
skrovet och sedan tog bort. Dom skruvama har gjort pyttesmå hå1 i skrovet och
d?ir kommer det in vatten. Dct l1r omöjligt
att se hålen! Men dct ska fixas före våren.
Sittbrunnsavloppen måste göras om.
Och så finns det en skada i kölen som
måste plastas. Jag och en kompis hitnde

(och andra båtar på Fårholmen)

grundet

i

Byviken på Gällnö under ett

kryssben.

\t

har köpt en elektrisk utombordare och solladdare. Ska skaffa nytt batteri till vären.

Javisst, jag skrev

Sommaren gick. Dess seglingar ver
alla viirda att minnas. Trots höskörd och
övrigt som I'ir viktigt niir man bor på en
gård så kan jag inle minnas att vi \ arit ute
så ofta i Daisy M. Lilla Z-jollen varjag inte
ute i i sonuas. Det giorde ont i höften nl1r
jag skulle byta sida året före och då fick
det vara det hlll fuet. Cfuis diirenlot var
ute flera gånger.
Det dnniflera anrtra båtar på gården.
Askeladden är perfekt atl lägga och ta upp

nät med. Stadig och stabil i alla vätler.
Snurran på fyra och en halv hästar l,t lagom. Men kylningen fungerade dåligt på

hristkanten.Vi har en minclre båt med två
hästars motor. Lätt att ro. Den har kant
och inredning av mahogny. Rätt gammal
tror jag. En av dom första plastbåtama
hlimte. Sen har vi en Utter-Kapp också.
Motom harinte vadt bradom senilste åren.
Tvivlar på att den gav tio hästar. Så till
sonmaren gjorde man nå't radikalt: ntan
tog bort överbyggaden och satte på en
22

välja

till

Kryssarklubben
och ville ha mer informadon om en Strardskata. Kan bli ett projekt med tiden, men
tills vidare iir vi fortsatt seglare av
Viggen 127

tiugohäst'ars motor. Nu vafi det fart i båten. Inte nog lindå för att bli någon vattenskidbåt åt en tyngre person men åt smala
och unga dög den. Personligen tyckte jag
inte om den. Kanten av hårdgummi hade
ramlat bort och den nya karten var vass
son en kniv. Vid nåt tillflille låg den och
högg i gelcoaten på Daisy M. "Ingen" hade
varit framme som vanligt Sedan dess 1
alltid fendrarpå båda sidor' Från -94 hai
alla båtar legat vid bryggan. Lätt att kornrna
i och ur och det lt lildå ingen som badar
diir. Jo vid ardra sidan, men bryggal dr
bred Gästerna kan ligga håde vid btlggt
och på sYaj. Bara att

\

Daisy M ligger i Spillersboda. För nu
ska hon bli tät i häcken. Det var så att jag
satte in en Volvo MB2S i hennas akter
1983. En inombordare med segelbåtsdrev
som satt där tiu 1991. Nå't hade hiint för
det. stod alltid vatten dår. Inte försvarn det
heller niir jag plastade igen hålet. Så kom
jag pånå'tjag glömt! Niirjag en gang gjorde

MEDLEMMAR
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Martin Johansson
Norrköping

1267 Roland Conradsson

Aneby

har i alla lall under sommaren grejal

rorkulten som var avbruten. Och så har
jag fått en ny frampulpit efter en båt som
bytt till peke. Inte samma båttyp men det
går nog att fixa med stÖdklotsar i teak. Jag

Foto Anders Thom

NYA

Hjärtligt
välkomnu

till
Viggen-

klubben!

Nytt namn på båten?
Vi dataskär

i

självhäf-

tande vinyl, som du själv
enkelt applicerar på din
båt, jolle eller på annan
utrustning. Skulle du vilja
ha Viggensymbolen, nå-

TT REKLAM
STYRWOLDT
SKYLTAR

DATASKUREN TEXT

SCREENTRIGK
LJUSLÅDOR
MONTERINGAR

got annat märke eller
t.o.m. en fyrtärgsbild sä
kan vi ordna det också.

AB

TEL
FAX

018-55 65 25

o1s.ss

9a 19 TEGNåRG 31 752 26 uPPsaLA

Ring eller faxa för prisuppgift!

Akselsson Harald
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båtskjul. Båtvagn och Vallas-värmare.
Storsegel, fock, genua + spinnaker med
Pris 40.000 kr.
utrustning, Porta Potti, VHF-radio m.m.
Yngve Hagert, tel hem 0502-134 57
Tyvärr något defekt motor, 6 hk.
efter kl 17.00.
Pris 33.000 kr.
Stefan Grazia, tel 08-84 76 74, alt.
Köpes
010-673 38 01 , arb. 08-639 34 14,
Optimistjolle, plast, i gott skick.
Stafian Söderhäll, tel hem 08-656 32 45.
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