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Många presumtiva \Äggenseglarc besökte oss för råd och tips inför båtköpet
:h vi hoppas få se er som medlemmar!
TrlI de medlemmar som sålt eiler står i begrepp att siilja sin \/igg vill jag säga: Man
måste inte ha Mgg för att få vara med i
kiubben. Det räcker med an vitja friimja
:gling rned Vigg. Cemenskapen iir alla
våilkomna i, oavsett båt.
Om ni gillarklubben och vad den står
för; försök att tå rned den nya ägaren i
klubben vid båtbyte. Om ni inte gillar klubben; tala orn det fur oss så an vi kan bättra
oss i stiillet 1ör an gå ur klubben.

vårliga Mggenhiil

ttug*l
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Båmytt, vår våirdemde presskollega
och storebror i båttidningsviirlden, presenterade i sitt ma$nummeren översikt
av nybö{albåur i prisliigen upp till 30.000

kronor. Dåir' återfanns förvånande nog
även Viggen, men för oss förefaller att
sälja en sådan dyrgrip för mindre än
niimnda summajiimförbart med att kursa
sin bror för en grynviilling.
Samma publikation matchari ff4195
Viggen motMisil tr i ett "subjektivttest".
Det blir en del lite mtukliga viindningar,
t.ex. att diskhon i Viggen "tyvåifiplacerats mitt i trappan " medan samma placering i Misil "fungerar bra". Misilen beröms
lor en del fircsser som hon iir ensam om,
bl. a- möjlighet afi fl1tta upp salongsbordet

i sittbrunnen. Du som trott att de två hålen i sittbrunnsdurken på Viggen iir små
askkoppar - prova bordsbenen diir!
Snart får vi segla Viggen igen, Ärets
Båt -71 och alla fu ! Hiilsningar

Jon_oloy Alf i ulls icke opersonliga 1277 Jönta
3
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Ritningsförteckning

Beträffande

som

Yrggarnas

Tekniskt Tips

åldrande

I november 1993 utgavs en föneckning över samtliga rimingar till Karlskona, .esp Alhin-viggen som kan besuillas ge.rm vår Club Shop. Eftenankens kanka
blekhet har sedan gripit styrelse ochTK.
En fristående förteckning blir inte lika allmlint känd som klubbens Tekniska Tips,
. ^ftersom de sistnämnda recislreras i en
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KLUBBDEKAL
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teckningen gjorts om till TT, ett för vardera Karlskrona- och Albin-Viggen. Båda
tipsen finns inhäftade i mitten av detta
Viggenblad, och kan med viss försil,'1ighet ryckas ut.
Med nästa VB avservi distribuera en
uppdaterad förteckning över samtliga

2O:-

aeI?,

Handbok K-Vi 99en ......... 50r
Handbok A-Vi ggen ......... 50:Tekniska Tips konplett ...150:Tekni ska Ti ps enstaka........ 5Viggenritningar* ......... st 25:K|assrcq|er....................... 8r
Enklast

?ir

plastbfuar. Tekniska Kornmift6n tycker att

man åiort för stor sak av det. Det skadar
dock inte att våra uppmärksam och fÖrbereda sig för evenluella åtgåirder.
\4ggama har såvitt vi vet varit tzirnli-

gen besvärsfria. Vi har haft ett fåtal
-.gelbundet uppdaerad octiåter utgiven nämnanden av svajig kö1, dock utan att
förteckning. Dessutom iir ritningarna och några alarmerande tecken på åldrande
ritningsörteckningen onekligen en teknisk klad påvisats. vi har också eflerlyst iaktdokumentation väl värd status av ett tagelser i VB, utan att få några oroande

"tips". Därför har nu ritningsför-

-.6Äa

Båtpressen har tidigare upprniirksam-

mat iakttagna problem på en de1 iildre

TekniskaTi'S

SVAI.

Nu har vi genom uppmärksamma
medlemmar fått kännedom om enstaka
fall av vatteninträngning vid t{iirtstocken
el1er i skliddans infiistning, av spricka på
däckets undersida (förpikstaket) och av
diickskada under mastfot.
Klassförbunden har en viktig uppgift
att fylla när det gådler att följa upp den

Rerl hiir sortens frågor. De ar nästan ensarnma

100Sångbok
Klu bbvimpel ................... 70:Broderat iackmärke........ 30: Klubbnål ......
.30:KI u bbdekal s E-cLA-ur...... 20:Strykmärke..........-............ 8t

om du sätter in beloppet för önskade varor på

\TGGENKLLtsBENS POSTGIROKONTO,I0

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.

ANNONSPRISER
OCHRABATTER:
1/1 sida 600:-, 1/2 sida 300:1/4 sida '150:-, 1/8 sida 75:-

om aft kunna göra detpå ett systematiskt
sätt. De har dessutom en unik mÖjlighet
att nå sina medlemmar med information
om låimpliga åtgiirder. Därför uppmanar
vi klubbens medlernrnar att afiniilå till TK
alla iakttagelser av den håir typen eiler av
andra åldringstecken på båten.

Tekniska Kommittön

Vid samtidig bokning av fler än
2 annonser, i på varandra följande
nummer, lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 3-4 25"/o,lrän nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4oO:. PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på fifgtillägg.

*
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*
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REGIONALT
Gävle
Vakant

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

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 -2'12 43

Mälaren
Jan-Olof Biörk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Kiell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Olotsson

Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal
o31 -27 57 24

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

-StockholmRIGGNINGSTRAFF

IESKADER
PLANERING

3 MAJ
Efter flera år i kyla och skuggal
bal<um Stadshuset har vi beslutat lägga
årets

riggningstriiff vid Niisbyvikens Båt-

siillskap. Hiir har vi tillgång till b'rygga och

också till klubbhuset 1ör den h?indelse,
vädret skulle vara däigt.
M börjar k1 19.00 med genomgang
av riggning och ansiittning av riggen. Sedan kommer vi att ta upp praktiska detaljer, seglingstips och annat matryttigt
speciellt tlx nyblirma Vggen?igare.

Fdn klubben kommer förutomjag
sjiilv, representanter fr an kappseglingskommitt6n och tekniska kommitt6n att
finnas på plats.
Kaffe serveras i pausen.
Hur kommer man då dit? Med Ros-

lagsbanan fian Östra Station kl 18.37
mot Näsby Park. Avstigning vid Lahiill.

Med bil Norrtäljevägen till

Lahiillsavfarrn.

I

öwig

se skisspå

mot-'

stående sida.

Vzilmött!

Jan-OlofBjörk,

Planeringen ftr årets eskadrar
i Snckholmsområdet ser ut så hör:

"Plaskeskadern" avses genomjuli, med segStockholms norra skärgård.

föras under första veckan

ling

i

i

Sommarens andra eskader

zil

tzinkt

til

Öregrund med start den 9/7 och
avslutning den 1817. Tid och plats iir valda
att gå

Målsättningen är sarnma som förra året;
vackert väder, mesta möjliga medvindssegling, god mat och massor av avkoppling och bad.
Vi hoppas aft alla som var med förra
året kommer, samt att alla nya medlemmar och de som ?innu inte segld eskader

så att den som vill kan delta i båda
eskadrama. Lite liingre dagsetapper (15
- 20 M) men ilndå skapligt famiuevänlig.
Preliminär startpunkt är Åkerholmen
G{5841' 81849') och avslutning på Röd-

deltar i sommarens äventyr. Eskadem iir
lämplig ör allil såviil farniljer som ensamseglare, nybörjare och experter. Alla har
.aranterat lika roligt!

Völkomna till vår

1öga-

ESKADERTRAFF
den 9/5
i grupprum 3,
Fiiltöversten
för mera information och diskussion

om detaljer. Ta med sjökort! Det går
också bra att ringa någon av oss.

Carl-Magnus Lindström
08-4s8 98 98
Jan-Olof Björk
08-92 97 32

r\,{rrsE\,lrrr\,\)
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Erlandsons Brygga erbjuds Mggenklubbens medlemmar
20 Vo rabaltpå hela sortimentet
under rubrikemaBaltic ochSäkerhet i Katalog -95.
Det rabatterade sortimentet omfattar fl1t- och räddnings(
västar, siikerhetsselar och -linor, livbojar, nödsignaler,
eldsläckare, förbandsmaterial med mera.
Rabatten giiller endast vid personligt besök i butiken, adress
Karlsrogatan l/ Bagartorpsringen i Solna (se skiss nedan).
Mdare skall medlemsskap styrkas
medelst medftirt Viggenblad med adressetikett.
Rabatten gäller giiller till och med den 3 O/5 1995 .
För frågor, kontakta mig eller materialförvaharen.
J an- Olof Bj örk, o rdfö rande

,,1 (

Sanktionerade tävlingar i Region Stockholms Viggenserie blir Lidingö Runt 13/5,

Carl-Magnus omgående om du avser att
vara med, tel 08-458 98 98.

Pingstträffen

KM på Getfoten 19-20/8 och Libertus

födäggs till Fiffrhajnn diir det finns
fina vatten att lägga själva Pingstköret,

Race 219.

Lidingö runt
Nyn för året iir möjlighet att fönöja samt liimpligt staille att köra ett Match Ravid Islingeviken direkt efter målgång, då cing-program, med goda möjligheter för
prisutdelning kornrner att ske uppe på Foresta. Deltagande båtarfårligga kvar till söndagen. Redan fredag kviill kommer vi att

anordna ett litet läger dzir, och tipsa om
hur man tar sig runt banan samt vilka regler det ia vikligast att vara uppmatksam
på. Vi uppmanar alla Mggenseglare att stiilla
upp och visa vilken aktiv klubb vi iir!
Sista anmiilningsdag var den 18 april
men tävlingsledningen kan ge dispens för
efteranmälan t.o.m. 29 april för dem som
inte fått armälningsblankett från Lidingö
Runt, d.v.s. debutarter i tävlingen. Ring

ås

kådarbåtar att följ

a

tävlandet.

KM
Ingen annan region har anmält sig
som tänkbar arrangör av KM så kommitt6n tolkar detta som att intresset är stÖrst
i stockholmsregionen. För framtiden bör

förslag om KMs placering inkomma till
årsmötet för att förutsättningama för föreslagna placeringa.r ska kunna utredas.
K

räftträffen

arrangeras även i

åLr

i samarbete med

Vegaktubben. Föreslagen plats är
Vikingamas klubbholme på Saxaren.

Preliminär Viggenserie 1995
för stockholmsregionen
(19 maj

) ( )0mai
., 25-28 mai
ERI-ATDSOTS BRYGGA
Karlsrogatan I /BagartorPsringen, I 70 65 Solna

(El8 vid Ulriksdalistation, se karla z4/D3 i telefonkatalogen.l

3-5 juni
5-6 aug
19-20 aug
2 sept

3 sePt

lslingeviken)
Taktik- och regelträff
Foresta
Lidingö Runt
Mälarträffen se sid 15 Herrestaviken
Finnhamn
Pingstköret
Ekholmen
Kräftköret

KM/Getfotsregattan
Libertus Race
Kaktuskannan

Getfoten
Skeppsholmen
Foresta

- eskadems optimister. Angiven kurs över
havet, 92", efterföljdes med modilikation

som irurebar förvåning för nybörjama. Md
l0-tiden såg vi radarflren sarnt Degeröarna

IilESIilKAIilDIilEIilR

medan Understen och Svartklubben iinnu

Alandseskadern 1994,
Lördag 9t7
Efter brurkring i Furusund seglar vi under kvällen och vid skepparmötet sak(Vindö) Galatea till Österhanmen på Lidö, nas nu bara Vindhiixan tian Gävle. På kviilsamlingsplatsen för Ålandseskadem. Vi lir len blir det besök på Hotell Havsbaden där(
dzir i god tid och ingen annan deltagare har vi med splinning ser på storbilds-Tv nii.r
iinnu anliint. Sommaren strålar för fullt och Sverige slår Rumiinien i VM i fotboll. Sedet blir manga sköna bad. Snart börj ar bå- dan vandrar vi hemåt i den ljumma sommartama komma och först kommer Gunnar natten lyckliga och glada.
Owe och Kerstin i Galatea
och Mait i Mggen Galatea. Detblirett katt
återseende. Niir alla båtama har kommil
(utom Hej&Hä Vrndhiixan och Celeste som
Måndag 111l
Dagens mål var Lambskiir väst Singö.
ansluter senare) serveras som brukligt
sherry på berget, ålla bekantar sig med Dagens eskader var något splittrad med
varardra och planer smids vid skeppar- bamlämning och invärtande av besätming
mötet. Det pratas många glada eskader- med bussen. En svettig dag i Grisslehanrn
mimen vid kaffet iman vi drar oss tillbaka med buftring och slöande. Hej&Hå avgick
inför morgondagens övningar.
med kön från Grisslehamn 15.30 och
Owe och Kerstin i Galatea

tydligt syntes på svensk sida. Eskadem
anmiilde sin ankomst till sjöbevalf,ingen på
Enskilr. Kl 12.15 anking mot Hellmans

(

(

Samma strålande sonmar. Vi invlintar
Hej&Hå som anliinder vid l0-tiden. Skep-

paren Erik behöver hjälp med att få loss
ett fall i masten och blir upphissad på grannbåten May-bee som Hej&Hå lutas mot och
fallet lossnar snart, Vi ayseglar strax diirefier i leden upp mot Väddö kanal. Lagom
till brcoppningen kl 13.30 iir vi vid första
bron. Vi har tiinkt slmna i Elmsta men det
verkar vara fullt vid bryggan och eftersom

viirmen

iil

pressalde och det inte lir

så

Tisdag

12n

(

Avgång Lambskiir 06.45 svensk tid

(övriga tider finsk). Temperatur 20' C,
barometer 768 mm. slrålande sol. sjörappon SV 5-8 m/s lokal
I

sjöbris.

En efler en vaknade de olika\

båtbesåttningarna: först ur ruffen va.r Erik
i Hej&Hå. Lyckiiglvis sl.ntes så småningom
även vår eskaderledare till. Först ur viken
de tle Viggama under fulla segel. De sista

lockande att bada i karalen drar vi vidare båtarna ut tog för enkelhets skull
mot Grissleharnn. Vinden är byig och seg- jiirngenuan, det skulle snabbt visa sig att
landet btir ryckigt. I Gästhamren i Griss- de bedömt vindsituationen rätt - vinden
lehamn finns det gott omplats och vi badar mojnade rrh kom från iel håll. Mggama
direkt vi kommer fram. Celeste anländer behöll dock seglen uppe under motorgång

t0

tar låg kvar bl a Viggen Galatea, vars skep-

re enligt hörsägen, lustigt nog. sktlle ha
srmmal ikapp båten med en hink kläJer det kan viil lindå inte vara sant! Ankomst
KiirringsLrnd 15.30 - 16. i5. Gunnar gjorde
en elegant insegling iindå till bryggan. Möte
på Berget 19.15 - planering av onsdagens

Vem kar segla förutan vind, det var bara
att sätta jämgenuan igen, om vi skulle
komma fram idag.
Motoriserade förbi underbara inbjudande klipphlillar. Det hzir lir nog den vackraste delen som Ålands ski'irgård har att
bjuda, det gäller att suga åt sig och lagra,
ptocka fram vid behov i vintermörkrct. Vill
inte komma fram för sent, eftersom den
omlalade eskaderfeslen skulle äga rum i
kväll, Frankdkes nationaldag till iira.
19,7 distansminuter senare, kr.rnde vi
lägga till vid Ramsös mjuka klippor med
kistallkla.rt vatten. Dags för ett dopp, om
möjligt linnu varmare vatten är vanligt.
Christer Birgitn, Tessan och YIva i
Celeste

etapp samt stundarde eskaderfest. Kl 20.00

Temperatur 27', barometer 770 mm, väderprognos för onsdag: Sol, SV vind 3 - 7
m,/s.

Gertud ochWemer i VindhiLxqn

Onsdag 131/
Rapport fran Lista om seglingen

årterförenades med eskadem vid Lambskiir

till halvvind.
Erik och Kajsa i Hej&Hå

igrade. Badtemperatur 18,2'. Lunchuppehåll 1 1/2 timme. På klippoma farurs
smultron. Äntligen kom segelvinden och
6 båtar gav sig av mot Kifringsund. 2 bå-

Isaksö

ca 17.30. Frisk kryss

Söndag 10/7

klippor på Enskiir, svalkande bad och lunch

20o varmt). Tessan och Yvctte tog god tid
på sig iruran de b1ötte sig kvickt, medan vi
andra plaskade en betydligt liingre stund.

,I\

viiltar vi

till

ainnu på.

Torsdag

14t

.kiner idag ockå fran en
r,lar blå himmel.Vindhäxan. May-bee.
Jaha. solen

Hej&Hå och Galatea gick först

fråLn Isaksö,
påCeleste(
kom
vi
inte
sist
som vansedan

Fredag 151/
Avresa från Ramsö kl 9.00 mot
Enklinge med stopp på Väderskit. Till
Väderskiir hade inte alla båtar sjökort för
hela resan, så vi gick på led efter Gunnar.
Han och Mait ledde oss genom (förbi) alla
gmnden så vi kom fram till Väderskiirutan
några missöden. Diir tittade vi på Stormskifs-Majas gård. En gammal gård som
visade hur åliinningama bodde förr.
Nli.r vi var klara för avfiird, fick vi veta
att Celeste skulle utgå från eskadem för
afl fara tillbaka till Sveripe. \4 andra salte

segel mot Enklinge genåm Äland, no.ra
ligt). Idag har vi 1ått extra besättning hiir sklirgård.
Tbord, Ellen ska hjlilpa oss att segla. Strax iman Yxskiir såg Lista ett gmnd,
,\-eglaia,
på förmiddagen loggade vi mellen som inte var utsatt på skökortet. Tack2 och 4 knop (oftare 2). Vi som många sarnma för den informationen fortsatte vi
andra fick lov att starta jämgenuan, så att förbi Yxskiir diir kryssen började.
Snart stod norra Enklinge för dörren.
vi över huvud taget sk-ulle komma fram till
vår lunchkrok pä Furuholmen. Vissa es- En gammal fiskehamn var tlinkt som nattkader medlemmar gled emellenid förbi med hann, men ddr var det för grunt för de
"storm5teg ' lill rratthamnen på Ramsö.
största båtama, så vi valde en liten vikstrax
Alla vi lyckliga som staffrade till tog väster om hannen.
Kl 21.00 var det kaffe på berget samoss ett behagligt dopp (vi har slutat att måta
vet
ca
tidigt
som skeppa.rmötet hölls i va.nlig ordi
vattnet
att
det
iir
temperaturen
11

ning. Därefter var det Kajsas tur att stå för
kviillens lek. Hon hade gjort en klurig frå-

ORIGINALTILLBEHOR
OCH RESERVDELAR

gelek, där utslagsprincipen gällde. Som
segra.re ur striden gick Kerstin, efter en
hård match mot Hama. Prisutdelningen
innehöll även pris till eskadems minsting
Tim, som fick två gummiankor. Dem provkörde Owe med en gång i en vattenfylld
skreva. Sedan droppade a.lla av till respekive båt och iinnu en dag var till iinda. Med
sol, bad, mygg och bra segling i ett bedårande vackert s kiirg årds lands kap.

Per och Yvette i Force Majeure
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livet. Man mfote beundra den uppfinningsrikedom som miimiskoma hade förr i tiden,
a.llt togs till va.ra. Efter museibesöket seglade vi också till Ytterklobb via Lappo. Det
blev en fin kvii.llssegling till Ytterklobb.
Kari och Tuula i May-bee

Vi val(nade av att vinden har vridit till
nordväst och vi har nu 10 m/sek in i aktem. Ankaret draggar och vi stöter fören i
, herget. Raskt upp och ul. Vi flyllafoss lill
( ,rdra sidan av Yl(erklobb och får lä. Niir
jag går över för att hiimta lina, kil och
slägga ser jag eskadem lämna ön, det air
bara Gunnar och Mait kvar. May-bee har

tagit våra grejor och jag återviinder till
(Vindö) Galatea. Efter avslutad frukost
startar även vi för motor mot Fiskö, som
iA nästa natthamn. Vi går i oprickade vatten halwägs tills vi kommer in i en led med
enståvlor Vi konmer i kapp Viggen Galatea

12

med två stora fiskebåtar förtöjda. Gunnar
och Maits dotter, Marialne, tar oss med
på en liten sightseeingtur per bil och vi inhandlar en låda av de b€römda tomatema.
Det blir ocksä tid för en promenad och
tittal bland annat på en av Älands många
midsommarstänger med de typi ska
segelbåtama, som snurar runt, runt för
vinden. På kvällen iir det dags för den andra
eskaderfesten, som avslutas med eskader-

schlagerfestivalen. Mycket jämnt och
Lördag den 161/
spiinnande. Sedan gungas vi till sömns av
Vi vaknade till ett mäktigt åskväder en nordar på l0 - 12 rnlsek som tjuter i
som niimade sig från havet. Som tur var riggen. \4 ligger tryggt.
gick det lite vid sidal av oss och vi slapp
Kerstin och Owe i Galatea
bli riktigt blöta. Tre av eskadems båtar
Mer från Åtandseskadern
skulle besöka Hermans museum på
Enklinges södra del. De andra båtarna
kommer i nästa nummer
skulle till Lappo lör bunkring och vidare
till niistanatuhann på Ytterklobb. Vi som
besökte Hermansmusdet fick verkligen
uppleva det rihigt garnla äiindska vardags-
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som just då avancerar framåt med en fart
av en halv knop i den grova motsjön.
Fiskö byhanm ?iI en trevlig liten hann
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Lasse Bäckman, Örebro

1024

Jonas Åberg, Vallentuna

1045

Claes Johansson, Maimö

1370

Per Mattson, Stockholm
Anders & Solveig Lundberg,
Stockholm

Hjärtligt
välkomna

till
Viggen-

klubben!

Protestera

VIGGENSEGEL
STORSEGEL med genomgående topplatta,
2 rev, märkning, travare och
tell{ales, dacron 280 g/m'?

PRIS35OO KR

HöG FOCK 12 m,

PRIS4150 KR

GENUA 17,2 m'?, biradial-cut,
telltales, fönster

PRIS 5150 KR

MAXGENUA 19,5

PRIS6150 KR

m2,

biradial-cut

Sklirgårdsstiftelsen driver för nltvarade en kampanj för bevanndet av Sjöräddnin g s cen tral en i Stockholm,
bakgrunden är att Sjöfartsverket vill lägga
.er

PRIS 5990 KR

RULLANLÄGGNING Plastimo spec.
komplett med lina o ledblock

PRIS5600 KR

biradialskuren,
lättskött, utan bom etc.

GENNAKER 35

STORSEGELKAPELL rymligt

PRIS 1180 KR

OBS! Du betalar endast 10% när Du beställer.
Resterande betalas vid leverans av seglet..
FrågaALLT|D BODINGS innan du slårtill.
DET KOSTAR INGENTING Afi FRÅGA...
BODING SEGELAB
Kilowattvägen 5, 136 44 Haninge
Tel. 08-745 12 20, lax 08-7 45 42 32

ARETS
MALARTRAFF
25 - 28 Maj

Inom sjöräddning

if

lokalkåinnedom

av stor vikt. Hur ska man kunnahålla reda
på all detaljkunskap om våLr skiirgård så

långt ifrån Stockholm?

I

nair

Stockholms skärgård finns den

största koncentrationen av fritidsbåtar. Ska

inte sjöräddningsledningen finnas diir behovet är som störst?
Handelssjöfanen iir ulder kaftig ur
veckling hlir på ostkusten. Ska vi lägga ner
Sjöräddningscentralen i ett onråde där sjötrafiken iir expansiv?
En stor del av sjöräddningen bygger
på frivilliga insatser. Ska vi försämra deras förutsätmingar att genomföra sinaupp-

drag under ledning av lokalt kunniga

(

)rsoner?

Sverige har Europas längsta kustshäcka. Siikerhetsmåssigt iir det a.ldrig bra
att lägga alla ägg i sanrma korg. Vad håinder om centralen i Göteborg slås ut?

(

"?/

Sjöräddningsc€ntralen i Stockholm och

en i Stockholm:

PRIS 4950 KR

\)

{

andra tycker att detta alr oacceptabelt.
Fem skiil att behålla Sjöräddningscent-

m'?,

1^-\-

KT

göraen gemensam central för hela landet i
Göteborg. Skiirgårdsstiftelsen och många

RULLGENUA 16 m'z, biradialskuren, UV-skydd,
rullkompensator,
uppmärkta inrullningslägen

_--R\

iStockholm

PRIS 52OO KR

FOCK 10 m2,25Oglm2,
dacron crosscut

Mälaren

mot nedläggningen av
Sjöräddn ingscentralen

Dåirför vill vi uppmana alla Viggenoeglare med farnili och v?inner att skriva

Ärets Kristi Himmelsfiirdshelg infaller
Mälarsriindema iir som vackrast, 25 -

28 Maj. Varför inte sätta av den till att tävla
om Miilarfatet, sarnla poling i \4ggenserien
och ha trevligt på årets Mlilartriiff.
Vi samlas senast under förmiddagen
fredagen den 26 Maj i Herrestaviken, helst
vid norra strarden om det finns plats, position N59'19,26', EI7"19,10'. Jag kom-

mer själv att våra på plats redan under
tondagen.
Kappseglingen häls sedan på eftermiddagen i form av trivsam familjekappsegling,
utan spinnaker
Skepparmöte inför seglingen kl 13.00
Efter Viggensherry, prisutdelning, grillning och en del hyss på kv:illen ägnar vi

'

lördågen åt en ny minieskader, bättre
rekognoscerad
varo.

i

år, sarnt ytterliga-re sam-

På söndagen skiljs vi för att sedar förses igen en vecka senare till

ett protestbrev med så många namn- hoppningsvis
teckningar som möjligt. Siindes

till

Ping sttriiffen.

Skärgårdsstiftelsen,
Box 7669, 103 94 Stockholm.
som vidarebefordrar det till rätt adress
på Sjöfartsverket.

Hrilsningar Sören 1064 Trtne,
fö r

S t o c kh o

lms

re g

io

nen

Genom idogt tiggande kan vi även i år
hålla den fabulöst låga deltagaravgiften till
oföriindrade 60:- per båt för sherry, chips,
priser m.m. Övrig föming och dricka står
varje skeppare för.

Vlilkomna!!

Jan-Olof i 8j7 Magda
15

1103

Akselsson Harald
Hasselgatan 115 lll
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c"/o Porvari, Brovallsv.
18492Åkersberga

BB

Vid detrnitrv eftersiindning återsänds
försandelsen med nya adressen på
bakksidan (ei adressidan)

Sälies
Albin-Viggen 1976.
Rullfock, sittbrunnskapell, stålvagga m.m. Pris 32.000 kr.
ThomasHlärne,
tel08-500 402 79

2 st bränslebehållare
till Albin-Viggens original-

spritkök, typ Jobo-Origo.
Gustaf Olobson,
telo3127 57 24
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Box 30092 I04 25 Stockholm
Telefon: 08-l3 09 80, Fox 08"618 38 70
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