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FRA]I BRYCCAil
ösiiftningen lir )4terligare ett tillfiille

nff Viggens tördelar kommer tiam. Motor och tillbehör lir lagom stora för att enkelt kunna hanteras av en penon. Vill rnan
inte köa vid mu.stkranen kan påma.stningen

göras med ett par medhjiilpare. För att
travestera Karlsson på taket: 'En trcvlig,
lagom stor båt i sina bästa år.'
Till detta kommer Mggenklubben med

-lla aktiviteter, teknisk kommittö,
Clubshop, ViggenBladet och inte minsl
den trevnasamvaron. Allt sorgligt oupp
mdrksarnmat av tidningen Båtnytt.

SKEPP OITOJ !
Trots att snön ånnu ligger kvar är de
otäcka krypen Ixodes ricinus rcdan
igång och förpestar tillvaron. Med antlra
ord, inte bara segLings- utan även ftistingsiisongcn hiu börjat. Eftersom vi, trots ått
vi trivs så bra i våra viggar, ändå måste
kliva iland ibland bör man vam mcdveten
orn dc riskcr f'ristingbett kan medt'öra.

TBE-virus kan spridas via l?istingar
och orsaka hj iimhinneinfl anmation. Det
tinns ingen behandling om sjukdomen bru-

tit ut, men du kan vaccineradig mot Cen.
Dct bchövs flera sprutor men den andra
kan gcs redan efter två veckor, så ännu
hinner du få ett skydd före semestern.
Borrelia iir en annan infektion som
kan spridas via fåstingar och mot den

N:irmast förestående i Stockholm
omnejd åt M:ilar- och Pingstträffarna. För er som inte bor i närheten av
Stockholm finns vfua regioner med sina
regionombud som försöker pussla ihop skyddar inte vaccinationen. Ddremot kan
.1red

regionala aktiviteter. Kontalda gaima dem
med förslag och idder. Gemenskap byggs
genom samverkan och goda id6er.
Varma Vi g genhiilsnin gar !

Jan-Olof

den behandlas med antibiorika.

Även harpest (tularemi) kan srnitta
via fästingar.
Tåcka vetjag mygg!
AA i 1277 .ldn a
3

Efter att ha haft
uppdraget som ansva-

prcsskontakter
under 1994, fick jag
rig

1'ör

"P

RO FI LEN

förtroendet att fortsätta med dettur, men

nu som styrelsemedlem. Min förhoppning

är fortfårande att

" ä'å"'^ffi'[fi"T

efters()m del är så
man lär sig hantcra
båten säkert och
snabbt. Kanskc kan
jag locka cr att ställa
upp mot mig i Kahus-

att

kannan, tjeiseglingen
som gär av stapcln ef(

uppmärksamma
segelsportcn i mass-

ter Segelbätens Dag
och Libcrtus Racc i

mcdia, samt att sprida

början av scptembe r'l

information om Viggcnklubben och om

Nybörjare som jag
kan bchöva ha bra fii(

klubbens famlljcseglingar och klubbkappseglingrn

rcbilder

kumra bidra

till

En av fördclarna
iir

med Viggenklubtrn

irgit

den hna gemenskirpen,

Aslund 1ärnnat styrelscn i'ir jag också dcn

vilkcn kommcr Lill

cnda kvinnliga rcprc-

eskadcrseglingar.

.

Eftersom

B

scntanten diir, sä.ia-g
tar pä mig ansvaret att föra dcjcmas tllan.
Om ni tjejcr har några särskilda önskcnriil

cller fundcringar beträffande scgling cllcrklubbens rerk.amhet i övrigt :ulrrrr
välkomna

llt

hora a\ cr. Jag vill o,. k.r 11pn-

utryck bl. a. vid viira

Min
man, Carl-Magnus,
och.iag blir ledare för "Plaskeskadem" i år

,'eLsä. .rr om ri intc .95 1idigtu-q. rcs 1i
fijrslir veckan i.juli - med strålande solsken sii klart...
MarielLe i Viggen 285 Explorer

SKEPPS

BIBLIOTEKET'i

Den som läste Ingemar Lind-ercns
artikelserie "Elsystemet i Viggen" (VB
ll-12/94 L.o.m.3/95) kanske llck blodad tand och vill fördjupa kunskaperna
om båtelektriciteten ytterligare?
T 'SLröm ombord' (Liber Utbildn ing.
124 sidor, pris strax under 200 kronor)
lcirklarar norrmamen Jon Winge på ctt
lättillgiingligt sätt grundläggande elekt-

riska heercpp och ger

pr ktisk vå9letl-

ning om installation. användning och
underhåll av fritidsbåtens elanläggning.
Likirrm idc rkifter Ingemar hiinr isar
till i sitt avslutånde avsnitt, a,ir mycket
in materialet av\ell lbr större bälar iin
Viggcn, men det mesta iir allmängiltigt
och fullt applicerbart även för vfua båtar. Kal rekommenderas tycker er

RED

mmmmmmmmmmm

|

Nu kan du även faxa till Viggenbladet

018-55 04 98
Ring först för inkoppling!
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MIDSOMMARTRAFF 23.24/6

-Stockholm-

Vakant

I år infaller midsommarafton på
rätt dag d.v.s. 23 juni. Rätt plats
att ankra upp den dagen är i den
lilla viken på Krokholmens
västsida, N 59'25'5 E 18'44'08.
Där träffar du de trevligaste
kamraterna, nämligen dem i
Viggenklubben!
Kl. 13 reser vi majstången, sen
leker, dansar och allsjunger vi
till sena natten.
Glöm alltså inte sångboken!
Midsommardagen fylls också
med lustifikationer av olika
slag om väder och ork tillåter.
VIiLKOMNA!

)

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

)

0456 - 273 69

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

Mälaren
Jan-Olof Biörk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
oa -9297 32

Silian
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

Vänern
Kiell Nyl6n
Gärdesväg€n 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

Västkusten
Gustaf Olofsson

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

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

Pingsttrtiffen tt i år förlagd till Finnhamn vid Stora Jolpan, (N 59'28'9
E l8'50'0) Srockholms stads egen ö. so{
har utmiirkta kommunikarioner med bl. a.
passbåtar från hurudstaden. Ön ?ir relativt stor, och gynnar även andra aktivite-

ter:in kappseglirgar -fiske och aldra utflylitsmåLl finrs sorn kan locka familjemedlemma.r som dr mindre roade av att f?iktas

med viggama i Pingstköret. Denna trl'iff
blirockså sista tävlingen innan semestem,
och vi hoppas att många tar tilllälet i akt
att komma ut.
\4 firar sammankornsten med Viggensherry 5:e jruri och den 6:e går Pingstköret.
Under helgen rätnar vi oclså med att få
tid aft köra matchracing för både nybörjare och sjöbjömar, detta för att ge ökade

kunskaper om kappseglingstaktik och
även om sjös:ikerhet. Matchracing erbjl
der också ej rävlande båtar goda möjli!
heter att övervaka de situationer som uppkomrner på banan eftersom det blir lätttare

-\

\

att se och förstå taktiken niir endast två
båtar tävlar mot varandra.

Kappseglingskommiitt6n v?ilkomn(
siirskilt bamfamiljer till Finnhamn under
pingsthelgen och vi planerar en del lekar
för både stora och små före den gemensamma grillfesten på söndagskviillen.
Om ni har några frågor betriiffande
Pingstköret iir ni viilkomna attringaCarlMagnus Lindsrröm på 08-458 98 98.
Vål mött i Finnharrm !
Kappse glingskomminön

)(
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Rapport från

ORIGINALTILLBEHOR
OCH RESERVDELAR

Mälaren
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TRAFFEN
Tisdagen 28 mars genomförde klubben plalenligt den utlysta siikerhestrliffen.
Tio medlemmar hade hörsammat kallelsen

till Bmnnsvikens Båtsällskaps
klubbhus. På denna affika bätklubb blev
vi påminda om att sjösätmingen niirmade
och kom

sig med stormsteg - under täckställninga-r
ochpresenningar hördes det karaktliri sti s ka

Ijridet av surrande slipapparater och
båts

SPRIY
(

laapor.

Under två tinmar höll klubbordförarde
Jan-Olof Björk en mycket intressant och
grundlig genomgång, illusfterad med en
miingd åskådningsmaterial.
En sammanfattning av trilffen kar utyckas sä hiir:
Anv2ind fanlasin. lank rgenom innan:
vad kan hiinda, hul gör jag, hur fungerar
min utrustning, var harjag den?

Ochrill sisr- PROVA OCH ÖVA!

.' Med önskan uch förhoppning om en
\ryck.fri segling\sasong. h;lsningaJ
Sören i I064 Trine
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MALAR.
TRAFFEN
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Ni glömmer väl inte bort
att använda Kristi
Himmelsfärdshelgen till
Mälarsegling. Välkomna till
Herrestaviken för
kappsegli ng och samvaro.
Detaljer i förra numret.
Glöm inte sångboken!
Vi ses!
Jan-Olof i 837 Magda

ANNONSPRISER

OCHRABATTER:
l/1 sida 600:-, l/2 sida 300 :1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75:Vid samridig bokdng av fler än
2 annonser, i på varandra följandenummer. låimnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 3-4 25o/",1rän nr 5- 50olo
FÄRGTILLÄGG 4OO:- PER FÄRG
Rabatt liimnas ej på ftirgtillägg.
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Här följer den andra och avslutande
delen av Alandseskaderns loggbok
f rån föna sommaren.

Måndag 18/7
I går kvldl lbr Ellen och Timhem med
sina förlddrM. Hanna som fick välja vill
stanna kvar och segla med eskadem.

I

strålande väder med frisk bris i
häcken seglade vi iväg söderut. Det iir fintastiskt vad Viggen seglar fint n:ir hon får

w

vinden med.
Lunchkrok beri,iknades på Seglinge och
sen skulle vi bestämma orn vi ska segla
mot Degerby eller Kökar. Med den hiir vinden käIrns Kökar rätt.
Vill framme i Seglinge upptäckte vi att
dcn lilla hamren var mycket skyddad och
fin. Promcnad till affifen och snabbt be"rtlt: Hår stannar vi i das.
( Längp.n-"nad för"en rjel li'ings rösad
led över ön till jättegrytor och gamla vikcn. Ardra tog f:irjan över till Kumlinge.
Grillning på bryggan och kaffe i bå,tama, eftcrsom det inte falrns något natur-
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Handbok K-Viqqen......... 50:Handbok A-Viqqen......... 50:Tekniska Tips komplett ... 150:Tehniska Ti ps enstaka........
Viggen ritni ngar* ......... st 25 :

5r
-

Sånqbok....................... 100r
Klubbvimpel ...............-... 70:Broderut jackmärke........30:'
Kl ubbnål ......................... 30:KI u bbde kal

s E-G

LA-jT...... 20 : -

K\assreq\er.......................8:- Strykmä*e.......................8r
om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 7305 -2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Frakvporto ingår i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.
Enklast
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,t berg alldeles naira.

Gunnar Moit och Hanna på Galatea

Tisdag 19f7
Avgång Seglinge 9.00
Ankomst Idö 17.00

Distans enligt logg 28 NM
Väderutsikt sol, vind NV 8 - l0 m/s
Avgick i solsken från Seglinge med
gynnsam nordvästlig vind i farled, mot

sydsydost, slör och liins. Viggarna med
krysstiill; Vind Galatea, Force Majeure crch
Vindhäxan tog senare ner fairseglet.
Anlöpte Hanuö i nordvästra delen av
Kökarslandet ca 12.00 lbr ått tifta på kyrkan och kapellet. Utgrävningar mnt onlkring hade resulterat i ett litet museum som

informerade omfattande om livet sedan
medeltiden. Utgrävningen pågick.rlltjänt.

Kl 15.00 fortsattes fj ärdseglingen
(Kölersfjården) mot SO efter Karlbylandet
i ganska grov s.iö, men stundtals surfingkainsla. Mälet va.r Idö som tillsim.mans med
Bmnskiirbildar en lagun. Gunnar ledde oss

säkert via delvis omättå våtten
och ankar?latsen i SO.
Dagens ord av Vesper:

till inloppet

Gottes sind Woge und Wind,
aber Segel und Steuer,
dass Ihr den Hafen gewinnt,

sind Euer.
We

me r

oc

h Ge rt rtLd

i

Vi ntl h

ti:t:un

Onsdag 20/7
gick en
exlrdition med Vrndö Galatea in till handelshrden vid Karlby på Kökar. Vlil tillbala blev
det rundvandring i land i mycket kuperad
terräng. Vinden vi,inde och vred så vi bytte
strand ett par gånger På kvällen blev det
På onsdagen som var liggedag

eskaderlesl på del som iniardlats.

Gurrar

^forsdag 21/7
Torsdagen blev en extra liggedag vid
Idö. Det blev skepparmötets beslut på tors-

har ser saila-r på en låg kobbe. Snart ser

dag morgon eftersom det fortfarande blåste
hård nordlig vind. Dock inte hå'rdare iin att

att

Kal ls kli.rs kannan. en miirkl ig stenformat ion
(som en inverterad jättegryta). Vi ankade
upp strax utanför den mycket steniga strarden på södra Källsklir. För säkerhets skull
fästes en lina till en sten nlira land. Owe
ftujade alla som ville in till land i enjolle vi

kar och ropar: "Hej Tordmule !" för att locka
dem att flyga äIrnu ett varv nrnt båten. Vindrn är nu n:irmast obcfintlig så vi ropar i
radion till eskadem att sätta motor för att i

vi andra också siil. Niir vi kommer ndra
med
Förce
MaAndör möts vi av tordmular som cirklar
vi rustade en expedition
jeure till Källskär för att beskåda rurt Galatea medar vi viftar med handdu-

fått läna av Bon Vivant. Att

bese

Källskiirskarnan var väl vli.rt besväret att
komma i land. Nii"r vi sedar skulle tillbaka

till Force Majeure erbjöd sig Wemer att ta
iiver som fiirjkarl. Werner blcv snart varm
i klädema och det gick som en dans för
honom att halajollen in och ut med hjälp
av linan till Force Majeure. Men högmod
går före fall. Niir bara jag var kvar att bli
hämtad ökade Wemer farten sä att iollen
välte och har kom i vattnet. Wemer kom
snart upp och kom ombord i Forcc Ma.jeure med sjöblajta kläder. Efter enträgnil
uppmaningar gick Wemer ner i kajutan fajr
iltl (r av .is \inr hliilå kläder och q\ cpr in
sig i en torr handduk. Från kajutan hördes
hajrs rop: "Det iir vatten på durken och det
iir inte jag!". Fairst då upptäcktes att en

lrån kylvattcnspumpen gått av och
vatten lbrsade ut fiån motorrummet. Med
slrar.rg

reducerad fart tog sig Forcc Majeure in till
Idij diir de andra båtama läg kvar. Tjiinstvilliga kralier hjälpte till att provisoriskt
ersätta den trasiga slangen. Tur i oturen
var att ttlet intrriffade niir det gjorde. Om
Force Majeure inte gått till Kiillskiir så hade
det kunnat inrailfa mitt utc på Kökarsfj iirden
under betydligt mer allva.rliga omständigheter.

\amlåd lropp gå in mellan öarna

i

Klåvsklirsarkipelagcn SO om Fciglci. Ak(
om oss ser vi en säl sticka upp ur vattnet
alldeles intill Vindö Calatea. Vi ropar iradion: "Galatea ni har en säl alldeles indll er
babordssida". Anropet skriimde Owe som
inte såg sälen utan upplattade det som(
varmade för en sten.
Väl irllie bland Föglöskiiren tar eskadem lurchkrok pä Skepparski,ir med bad
och landpromenad. Från högsta bergsknallen kan vi i kikare se Kökzr och der.t
våg vi gått. Efter lunchen fortsätter vi 1'ör
motor i konvoj genom en sjiibevakningsled markerad av snart helt raserade ensmiirken. Det blir segling sista biten in. Vid
l7-tiden förtcljcr vi vid Sältingskiir, värt
stä1te vid inloppet

till Bofituden

Nytt gradnät

i svenska sjökort!
Den som prenumererar på Sjö- uppmlirksam
ftsverkets skdft Ufb (Underrättelser för
båtsporten) har redan uppnxirksammat att

i

svenska sjökon håIler på att
lindras rill WGS-84 - World Geodetic System I984. Till våren 1996 berl'iknas över-

gradnätet

ången vara genomförd

i

samtliga

skiirgfu ds- och specialkon.
Du som t. ex. plalerar att skaffa nytt
kort över sträckan Arholma-Landson kan
alltså göra i klokt att viinta med inköp till
nästa vår så att du får med ändringama.
Ändringen innebiir att gradnätet i kor-

på i vilket system positioner

anges.

Missar du detta karske du går till fel
sida av ön dzir du bestiimt trzilT med kamratema och fatalare missöden kan säkerligen ockå inträffa.
Sjökort med det nya referenssystemet
lir air lydligt mzirkta med VCS-84 i marginalen.

För alt Iägga ut en position angiven
enligt WGS-84 i ett ganirnalt sjökort måste

korrigering göras enligt de satellitkorrektioner som alges i en ruta i margi-

ten förskjuts 200-350 m och under nalen i de garnJa konen. Mer information
övergångsperioden air det viktigt att vara finns i Ufb 2/95.

pä södra

Föglö.

Gwtnar och Mttit i Gakttea

Lödag23n
Nu skingras eskadern. Mait skall
'kjut.a Hanna till Eckeroflirjar i bil. Df

för stamar Viggen Galatea nå SaltingsRtill söndäg men lotsar övriga bäta"r ut till
Lcdskiirsfjlirden. Hej&Hå, May-bee och

VinJhixar seglar under lördagen örer
Åland. hau rill Inre Hamnskar r id Sörle'
arm. Vindd Galalea, Lisla och Bon Vivf,
gör siillskap till Mariehamr.
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Trollhätte Kanal

Gu.n.rutr

Frcdag22n

Söndag 247

Så har den nordliga vinden lintligen
mojnat. Det blir motorgång i konvoj ut från
Idö till Kökarfjiirden diir vi hissar segel i
mycket lätt vind. Snart liggcr eskadem utspridd över hela ljlirden, Kari ropar i radion från May-bee som ligger lllngst i SV

Viggen Galatea seglaröver Äands hav
och sarnmantriiffar på kviillen med Vindh,xan som ligger kvar vid Hanrnskiir. B äda
ligger kvar dia Ull måndag morgon. Sedan
skiljs vi åt för denna gång.

t4

Gunnar

är p.g.a. reparationsarbeten stiingd mellan
Vänersborg och Lilla Edet under tiden22/8 -9/9 -95.
Tlollhätte Kanal tel.0520-47 22 00 dagtid,
0520-203 90 hela dygnet

1103

Akselsson Harald

POSTNDNNG

Hasselgatan

115 lll

194 37 UPPL VÄSBY
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Porvari, Brovallsv.
184 92 Åkersberga

BEGRANSAD
EFTERSANDMNG

BB

Vrd def lniliv eftersändnino återsänds

föEändelsen med nya aäressen pä
bakksidan (ej adressidan)

Sälies

ekolod, värmare, PR, stålvagga.
Pris 37.000 kr
Gunnar, tel 0155-28 73 60

Albin-Viggen nr 1368, 1978.

Evinrude 6 hk, nytt storsegel, ny
Albin-Viggen N 449, 1972
rullfock, nya dynor. Fint skick.
Standardutrustning, krysställ, geObs! Ej vagn. Pris 40.000 kr
nua, spinnaker, bomtält. VårAnders Larsberg, tel 0550-186 33
rustad, ej sjösatt. Pris 30.000 kr.
Albin-Viggen nr 994, 1974
Torsten Holm, tel 08-768 85 04
Välvårdad, Yamaha 5 hk -92, toa,
(ej vecka 21 )

PriCor
Box 30097, 101 25 Stockholm
Telefon; 08"13 O9 80, Fox: 08-618 38 70

MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet nr 6-f,
24 mai

^#frå'lfo"t
ORIGINAT
MÄKÄRNÄ

PriCor 1995

ViggenBladet
26 juli

