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SKEPP OHOJ !

Så har det då äntligen vänt och går
Gott nytt år alla Viggenklubbare!
gav
åt
rätt
håll igen, med längre och så småÅrsmötet
flera nya sfrelsemedlemmar. Hjäftligt välkomna till klubbarbetet ningom varmare dagar och en ny vår i
och ett tack till Kari och övriga avgå- sikte, med därtill hörande aktiviteter ltir
ende funktionärer för deras insatser!

Arbetsfördelningen inom styrelsen
och bland övriga funktionärer framgår
av motstående sida. De nya medlemmarna kommer undan för undan att preentera sig under rubriken 'Profilen'.
Ärsmötet gav flera nya uppslag till
aktiviteter och inriktning för det nya året.
Vi kommer under året att ge mera
utrymme i ViggenBladet til I tekniska fråor, i första hand om underhåll och varsam modifiering av båten. Vidare kommer vi att behandla segelsättning och
segling til I båtnad för nya medlemmar.
Någon form av riksomfattande aktivitet (ännu ej definierad) står också på
programmet, liksom naturligtvis eskadrar
och träffar.
Allt gott för det nya året önskar

Jan-Olof

båtfolket.
Som vanligt börjar Viggenåret med
att medlemsavgiften i klubben ska betalas och inbetalningskort finns imitten av
denna tidning. Sistajanuari ska det vara

gjort så att kassören har något på
kistbottnen när säsongens första träffar
går av stapeln.

Med årets första VB följer också ett
nytt Tekniskt Tips; Elsystemet i Viggen,
som tidigare gått som artikelserie

itid-

ningen. Pilla ur försiktigt och sätt in i
din TT-pärm.
Sorr tidigare nämnts planeras för tio
nurrmer av ViggenBladet under 1996. En
del av det tänkta innehållet skriver JanOlof om här intill. Men även andra ämnen är naturligtvis lika välkomna som

vanligt, lovar

AAi

1277 Jdnta
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Dil&e>h^ (rån
I förra numret av VB utlovades bilder från Årsmötet/Viggendagen i november och här är dom. Höll i kameran gjorde

Birgit Äslund som inte bara använde
avtryckarfi ngret vid prisutdelningen utan
även på dansgolvet och bakom kulisserna
där kvällens arbetsml ror höll till.
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Somliga seglare får aldrig ankaret att
sitta. Vid den första morgonbrisen (den
som alltid kommer i svinottan) börjar
båten dragga och tvingar dem att sömn-

bottnen. Somliga seglare anser, att skarpa
flyn utgör en stor risk för att det ska bli
repor i gelcoaten eller det fernissade trät.
Visst kan det vara så, men kom ihåg ay
vi talar om valet mellan blanka ytor ocl

druckna snabbt besluta vilket som är
bäst; göra om hela ankringsmanövern el- din båts säkerhet och kanske ditt liv!
ler ge upp, hissa segel och ge sig av till Ankarets viktigaste egenskap är att gripa
en riktig hamn med bryggol kajel bojar snabbt och säkert.
*
och allt.
Andra seglare släpper sina ankaren
Det andra rådetjag fick vaq att alltid
och sover alltid lugnt och tryggt. Först
när de är ordentligt utsövda öppnar de ha en bit kätting närmast ankaret, en
ruffluckan, kollar läget pigga och nytra halvmeter per kilo ankare är en ganska
liir att genast vara beredda att göra det bra tumregel.
bästa av en nya dagen.

Jag brukade vara en av

dessa
morgondraggare tills en gammal fiskare
gav mig några enkla råd. Hans ord gjorde

båtlivet mycket lättare, och det bästa
sättetjag kan tacka honom på, är att förmedla hans råd vidare.

*

Det ftirsta han lärde mig var, att ankring är en form av förtöjning, och när
det handlar om ftjrtöjning ska man alltid
räkna med storm. Så se till, att ankaret
sitter ordentl igt i bottnen.
För att få ett bra tag i bottnen och

1) Den riktar draget i ankare så gott
som parallellt med bottnen, vilket i sin
tur ger ankare bästa inträngningsvinkel.
2) Mkten av kättinglängden fungerar
som en mjuk ryckdämpare, när vågor får
bålen all gunga.
(
3J En båt fiör ankar rör sig alltid och
därmed också ankarlinan. Alltså är det
risk för att något föremål gnager på linan, och det behöver varken vara skarpt
eller skrovligt [ör att denna våtslipnil

skarpa flyn, som med ganska brant
angreppsvinkel utövar ett hårt tryck på

med ovan beskrivna kättinglängd utan att
allvarligt göra avkall på säkerheten.

Tredje rådet var att aldrig kasta i ankaret. Sänk det lusnt och sakta till bott.en och håll sedan lätt emot i ankarlåget.
så att ankaret lägger sig i rätt riktning
medan båten sakta fortsätter framåt. Då

båten stannat utqn qtt du ctnvant ankaret som broms ska du ha så mycket ankarlina ute, att det motsvarar fyra eller helst
fem gånger ankringsdjupet. Nu drar du
rymiskt men inte alltfiir hårt i ankarlinan
tills du känner att ankaret trängt ned i

bottnen. Först nu drar du fast det ordentligl.
Använder du ankaret som broms, är
de risk för att det samlar ihop en ruska
tång eller sjögräs. som sedan begränsar
ankarets förmåga att tränga ned i bott-

Det finns tre skäl att ha denna kätting-

sedimenten. Envar inser lätt att för detta
krävs ett ankare med väl formade och

6

(

stu mp.

snabbt ska skava igenom ett ankartå$
En bit kätting eliminerar drastiskt denna
risk.
Självklart är det bäst att använda enbart kätting mellan båten och ankaret,
men av praktiska skäl kan man nöja sig

inte ett till{iilligt fiste i bottenvegetationen,
måste flyet tränga ned ordentligt i botten-

*

nen.

(*

I\

*

Min gamle vän liskaren nämnde
också två enligt honom oacceptabla sätt
att fiädra av ankarlinan.
Det ena är att vid örtöjning mot land
' änga en vikt i ankarlinan fiör alt lå den
att gå djupare. Det är visserligen bätrre

än ingenting, men är endast en nödlösningjämfört med en kättinglängd. Orsaken är, att en sådan vikt får ankarlinan
att närmast båten gå brant nedåt för att
sedan vinkla av mer eller mindre längs
bottnen. Det gör att vikten lyfts lätt uppåt
innan linan sträckts såpass, att den börjar bromsa upp båtens rörelse. Då har

båten förmodligen redan med kraft slagit i berget eller kajen.
Det andra var att lita på elasticiteten
hos en fiberlina. Vid ökande belastning
sträcks den mer och mer för att så småningom, till exempel vid hårt väder,

närma sig sin tänjningsgräns. Linan är
då hårt sträckt och dämpar rycken allt
sämre. Samtidigt lyfts röringen på ankaret från bottnen, och detta är, som alla
sjömån vet, första fasen då man lättar
ankar.

*

Sen tog han upp ett par viktiga saker. För det första, använd ett bra ånkare, som är tillräckligt tungt ftir din båt.
Ett lättviktsankare saknar ett av villkoren för god inträngningsförmåga; stor
vikt vilande på flyspetsen. Välj också ett
ankare, med stor angreppsvinkel mot
bottnen. Ju mindre vinkel desto längre
rör sig ankaret innan det tränger ner och
ju mer ökar risken för att det samlar på
sig tång eller sjögräs. Och glöm draggen! Den är konstruerad att inte fastna i
bottnen, då man släpar den efter sig för
att finna förlorade föremå1.
Slutligen, kom ihåg att ankaret hör
till båtens primära säkerhetsutrustning
med uppgift att få din båt att ligga kvar
där du ankrat, inte att vara behändi gt
ombord
Kjell Nylön
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KLUBBDEKAL

K-Viggen ......... 50 :Handbok A-Viggen ......... 50 :Tekniska Tips komptett ... 150:Tekniska Tips enstaka........ 5r
Viggenritningar*
H andbok

Foto Ciq Jibreus
Den här trivsamma interiören möter
besökaren, som från sittbrunnen tittar ner
i ruffen på Karlskrona-Viggen lssan som
ägs och seglas av klubbens nytillträdda
materialörvaltare Cia J ibreus.
Cia, som presenterar sig själv närmare på sidan 14, har verkligen lockat
fram "mysfaktorn" och kommit talet om
Viggen som opersonlig på skam. (Långsinta som vi är kommer vi allt ihåg vad

t0

en av de större båttidningarnu ,kr"u (
samband med ett s.k. test).
Och lika mysig som båten är Viggenklubben, med sin troligen unika gemenskap och kamratanda, som i mer än tjugo
år har hållit viggenseglare samman.
Så mycket som man får för den lå
medlemsavgiften är det en glädje atl nå-

tala in den inom föreskriven tid.yi515.
senast den 31 januari.

\
)

(

ngbok
Kubbvimpel .
Broderat jackmärke........30i
Kubbnå| ......................... 30 i
Klubbdekal sE-cu-ur......20:Kassregler.......................8i Strykmärke.......................8i
Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 -2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
FrakVporto ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.
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I år år det tänkt attjag, Johan Strind,
ska ha hand om klubbens kappseglings-

aktiviteter. Jag har varit viggenseglare
sedan 1990 och flitigt deltagit i klubbens
arran gemang (med varierande resultat).
Min förhoppning är att det i år ska bli
fler som kommer till träffarna och fler
som är med och tävlar.
Om du har tankar eller idder om hur
kappseglingen ska bedrivas i klubben
vore jag mer än glad om du ville slå en
signal till mig!
Väl mött på siöhavet!
Johan Strind i 988 Sprqy

Jag heter Cia Jibreus och är ny styrelsemedlem i Viggenklubben. Detta efter en lättare övertalning vid ett synnerligen väl valt tillfiille, nämligen vid klubbens fantastiska årsmiddag med god mat

och drycker därtill.

Jag skaffade min första båt 1990.
Detta efter attjag insett att det inte skulle

komma någon prins med segelbåt och
sjanghaja mej, hur mycketjag än gick på
bryggorna och trånade.
Den lilla båten, en Stortriss, döptes
till Kickan och henne segladejag och min nybörjare eller ny iklubben; häng med i
son, Arvid -82, under fyra år runt, runt i sommar. Du kommer inte att ångra dig.

Ekoln (en

lärd i norra Mälaren, vid

Uppsala där vi bor). Till det stora farliga
havet tordes vi inte ut.
Många fina sommarnätter sov vi i vår
lilla båt och trivdes gott med den, men
ntu famiUen utökades med en pappa med
son insåg jag att det var dags att köpa
något större.
Så våren -94 hittade jag Issan. En
vigg från det allra liirsta tillverkningsåret
1 965 och med nr 10.

En annan god sida av Viggenklubben
är möjligheten att få tips om hur vi kan
underhålla och förbättra våra kära båtar
som ju börjar komma in i medelåldern.
Där hoppas jag kunna komma till
nytta ty det är jag som har fått hand om
Clubshopen där du kan beställa tekniska
Tips, Viggenritningar, handböcker, sång-

böcker och annat matnyttigt. Informalion finns på annan plati i tiåningen. (
Hör av er om ni har synpunkter på
I båten låg några kvarlämnade år- shopen. Kom gärna med tips på saker ni
gångar av ViggenBladet vilket fick upp skulle vilja ha i sortimentet!
mina ögon för klubben och jag gick med
Snart är det sommar. Hoppas vi ses!
från första början.
Cia i viggen 10 Iss{
När jag hade läst några eskaderberättelser insågjag också att en eskadersemester måste vara ett perfekt sätt att
möta skärgård och hav för första gången.
Nu har jag seglat vigg och eskader i
två år. Jag har träffat massor med trevliga, prestigefria, glada människor. Kommit till stållen j ag inte skulle vågat segla

till
l4

annars. och

lärl mig massor. Är

du

Faxar till VB-redaktionen gör du
på nummer 018-55 04 98
Ring upp först så vi får ställa in för mottagning.

ANNONSPRISER
OCHRABATTER:
1/1 sida 600:-, 1/2 sida

300r

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

Annons nr 34 2ioÄ,trän nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4oO:. PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på fiirgtillägg.

FOR 150 KRONOR
... lår du

etthelt

års medlemskap

i

Viggenklubben
tio literoljeblandad bensin
(men det iirju en segelbåt du har)
eller catre flaskorvin
(som ändåalltför snart iir slut)
eller knappt nitton kviillstidningar
(det stårmer om båtar i ViggenBladet)
eller fem paket cigaretter
(ochrökning iirinte alls sånyttigt)
Såhurprioriterar du?
el lerca

REGIONALT

Som en liten introduktion

eskadervisa som skrevs 1993
av Kajsa, Sofia, Josefine,
Anna C och Anna A

Vakant

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

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

Hela vår eskader snurrqr runt omkring.
snurrar runt omkring,

Tittqr ner i vqttnet ser ett grund grund
grund
sitter fast fqst fast,
(
stenqr överallt

drar

Mälaren
Jan-Olof Bjö1k
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

tar ett kort kort kort,
jcittekul kul kul
Vi lågger

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

till

vid hamnen, har

en

fest

glömmer Jlaggan kvar

W åker

0510 - 143 10

l.iser tidningen

in i hamnen dter glass glqss

-bunkrar

upp upp

Västkusten

Skeppormöte pågår alla

Gustaf Olofsson

plockar fdstingar

ifrån

(

upp,
fattar noll,

hundarna

Erik Palsund
Älggatan 24 8,2'1613 Malmö
040 - 16 09 73

t6

kliar över./llt
Sista dagen kommer med ett sorgligt

slut
och vi gråter ut,
nu ö eskcrdern slut...

.!''ist:
Måndag l0/7 Storasken

'(

(sydspetsen Björkö)

intill

liggande Barskär
Tisdag 1 I /7 Grisslehamn utsidan
Onsdag 1217 Vässarö
Trapperspår med scouterna,
eskaderfest
Torsdag 13/7 Öregrund
Fredag 14l7 Raggarön

emot!). och bara en dag med rikligt usell
'( Jer. Tycker eskaderledare Erik Meldn
på Hej & Hå

Måndag 101/

(

Vi citer vårqn middag, myggen dter oss

och dom lever gott,

Öresund

ligt Jan-Olofs planering, dock avkortat
med en dag på grund av deltagarnas tids-

Lördag 15/7 Almsta
Söndag l617 Långskär
(SV Gisslingö)
Mycket fin hamn
En Iyckad minieskader med vackert
väder och friska vindar (dock mest

Wndens styrka ökar revar storseglet
sdtter kryssfocken,
regnet öser ned
glass

Eskadern samlades vid Åkerholmen
söndag q/7. Det visade sig bli en minieskader med ftljande båtar: Argo, Force
Majeure, Hej & Hå, Octava och Trine
Gaiatea med Gunnar och Mait TidMarianne. Hanna. Ellen och Tim
'rsamt
7
'-.,s1öt etappen Oregrund - Raggarön
Följande etapper avhölls, i stort en-

Usel hamn, lade oss i stället vid

jåttebrq bra bra,

Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping

Hagåkersvägen 28 D,

oss loss loss

fest fest

Vänern

431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

(

fattar ingenting

AIIct båtqr kommer
loss

08-929732

O>eg>t<n4;e;kade>n I ggJ

eskaderberättelsen
på l?iljande sidor presenterar vi en

Gävle

Hanöbukten

a!

till

Sedvanligt skepparmöte kl. 8.00 med
,/ lem båtar som anlänt till årets OregrundesKader:
Argo, Force Majeure, Hej & Hå.
Octava och Trine, efter mötet så hämtade Erik sitt batteri som han

vi sällskap av M/S Europa Cinderella,
OKs olietanker (vad den nu hette, stor
var hon i allafall) + bilflirjan över Furusundsleden " de blev mycke" men trots
allt så kom vi alla helskinnade genom
sundet, väl ute på Granhamnslärden så
dog vinden och vi alla var samlade igen
Där låg vi och skvalpade och ropade
lustighetertillvarann, ända tills Erik tittade på sin GPS och konstaterade att
med nuvarande fart skulle vi vara vid
Stor-Asken vid 20-snåret.
Då tittade vi på Mimmi (vår skeppshund) som legat tyst i sittbrunnen men
som nu började lägga benen i kors, så
ned med seglen och i med järngenuan.
Väl framme vid Stor-Asken ligger redan
Force Majeure men platsen motsvarade
inte våra krav så vi intog en klippstrand
på en närbelägen ö, ganska brant men
ändå ett bättre alternativ.
På kvällen vidtog spontant en allmän
husesyn (eller båtesyn), kul att se lite
olika lösningar på hur man kan inrätta
sig i en Vigg.
Eva, Sören, Sofia på Trine

Tisdag 11l7
Upp kl 7 och efter morgondopp och
snabb frukost iväg kl halv 9. Starten gick
från en liten holme vid Stor-Asken och
dagens etappmål var Crisslehamn. Avf?ird vid en tid när man "normalt" knappt
slagit upp sina ljusblå, än mindre gjort
klart båten!
Eftersom vindarna skulle vara svaga
gick vi den yttre vägen. En laber västgav oss smörsegling upp till Arholma,
där dock nordan tog över och vi fick en
besvärlig kryss bland alla sjömärken och
kobbar. Sid nar igerade oss med den äran

turligt fått bris

lämnat för laddning hos Anders Thorn
som visade sig vara bosatt i viken som
vi nu låg i.
Aviiird kl. 9.00 mot Stor Asken med
kryss upp mot Furusund. I sundet fick

genom bråten och snart var vi ute på
Ålands hav med ett hyfsat ben mot f?ird17

målet. Vind och sjö ökade efter hand oeh
f?irden blev stampigare och blötare. Vi

beslöt att byta ut genuan mot den lilla
focken och fick lite bekvämare gång. De
andra behöll sina segelställ och kom

måltid på Staffansgården. Så däq vi kom
överens om att våra eskaderfester ger
berydligr bärtre käk lör pengarna.

Fredag'1417
förbi.
Avf?irden till Öregrund var bestämd
Vid tresnåret var vi hamn efter en av till 12.30, eftersom Erik på Hej & Hå
de längre dagsetapperna. Hamnölen fick skulle hämta sina nylagade glasögon.
en extra sälta och vi gav oss ut ftir att
Dagens mål var Raggarön, dit Cunupptäcka Grisslehamn.
nar Tidner på Galatea begett sig tidig(
Robert och Sid, Wggare och på förmiddagen.
Viggast på Octava I 307
I början var det kryss som gällde,
men sedan vred vinden så att det blev en
Onsdag 1?7
behagligare seglats till Raggarön. Väl
Avgång från Grisslehamns fiskehamn
På Garatea errl
på utsidan Väddö vid lO-tiden efter fru- fTT'ffi :x?:*'""ingen
kost. Smet på insidan av kobbarna utanEfter det att delar av eskadern baför hamnen, Per i Balladen såg lite tvek- dat, temperaturen var faktiskt runt 17sam ul och körde väldigt lörsiktigt i mit- 18". och middag ätits. blev det tipsproten. men det varju vitt på lortet.
menad med många kluriga frågor som
Fin havssegling med god halvvind Trine ordnade med.
upp mot Svanklubben. sedan läns inomEfter tipspromenaden fick Per
skärs genom prickstaketen mot Vässarö. (Force Majeure ) infria sitt löfte om kortPå aftonen avhölls en första gemen- spel med Hanna, Kajsa och Sofia. De
sam eskaderfest, med kommunala fläsk- hade ordnat frukost åt oss på Force
kotletter på grillarna och trevlig samvaro. Majeure i utbyte.
Därefter hade vi stämt träff med scouteVi andra satt kvar på berget och njöt
rna på Vässarö, och fick en guidad tur av sommarkvällen.
genom deras trapperspår med klättringar
Force Majeure: Per, Yvette, Annica
på konstiga anordningal åkning i linbana
etc. Kul.
Lördag 151/
Tycker Erik på Hej & Hå
E lter morgonens skepparmöle beslÄ'
vi oss för alr gå via Vaddå kanal rill Äl(
Torsdag 13/7
sta som ligger ungel?ir mitt i kanalen, naAvgår från Vässarö för en kort etapp turligtvis bjöd även dagens etapp på
upp till Öregrund, eskaderns vändpunkt. kryss, men trots allt en hygglig vindKryss upp till Öregrund, haJvjobbigt med styrka så farten var relativt god, tanken
bortåt 10 m/s i nosen. Anländer vid etti- vår att vi skulle segla ftlrbi öunnar d
den, där eskaderledare Erik 1är se sitt ena Maits sommarhus vid södra udden på
glasögonglas falla i havet! En vild jakt Singö och vinka adjö, men på grund av
på optiker vidtar, lyckas hitta en som kan vindriktningen och att vi låg så långt effixa nya glas till fredag middag. Viggen ter dom andra drog vi rakt ner till leden
Galatea med ett stort antal Tidner och in till Väddö kanal vid Fogdö. Där vidtog
hundar ansluter för ett kort gästspel i en massa prickar och det kändes som
eskadern. Eftersom vi extra mangrant att kryssa genom en slalompist.
En bit in i kanalen tyckte vi att det
nått civilisationen beslutar vi gå på krogen, där vi l6 personer starka intar en började bli väl korta krysslag så vi tog
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till motorn. Väl framme i
Älmsta så samlades vi vid gästbryggan,
senare anländer en motorbåt av typ Albin 25 med ett äldre par ombord som
förtöjde på nocken av bryggan utan att
lägga ut ankare (det blåste rätt bra). Då
vi lite försynt påpekade att det vore liirnuftigt att lägga ut ankaret eftersom dom
hade för avsikt att lämna båten fick vi
{ 'lsvar att dom inte skulle vara horta så
range, men till sist fick vi dom att inse
att ett ankare kanske inte vore så dumt
när man nu ligger med fören vid bryggan, så det lades ut med ett avstånd på
t a O.5 m, man slutar aldrig att förvå-

Måndag 17l7

så småningom

l.-o..

I Älmsta blev det bunkring av nytt
grillkött m.m, senare avslutade vi kvällen med ett parti minigolf som togs hem
av Robert på Octava

Eva, Sören, SoJia på 1064 Trine

Söndag 16/7
Avfiird från Älmsta, halvvägs längs
Väddö, och in i det egentliga Väddö kanal. Eva och Mimmi (skeppshunden) var
tyvärr tvungna att lämna oss för att arbeta, gällde väl främst Eva och Sören
och Sofia på Trine gick vidare på eskadern. Motorputtrade genom ett vackert
och frodigt landskap, liknar Göta kanal,
Lan ias tänka mis. Vädret var fonlarande
( ..t ..",, ann, iniet regn I vid mer öppet
vatten blev det pinkryss. Enligt uppgift
blåste det 10 m/s konstant och mer i
byarna. Halvvägs ut på Idö{ärden kas.tade vi in handduken, då det var väl
( inkigt och motoriserade till en liten vik
vid Långskär, NO om Tjockö. Det var
inte så lätt att lägga till, till och med för

Vaknar

till

hällande regn, gör mor-

gonens röjning av grillar etc iförd regnställ. Frukost intages irespektive ruffar.
Vi puttrar ut för motor genom sundet V
Fejan, och sätter segel (kryssfock för att
minimera ytan vått segel !) ute i farleden.
Fin (men blöt) halwind nertill Furusund,

där

vi inträffar mitt på dagen för

bunkringsuppehåll.
Beslutar dagens mål som blir N viken på Själbottna, avsegling från Furusrrnd kl I 400. Vinden lar slut, det är som
att stå hemma i duschen och segla. När
vi är fiirdiga kommer dock vind, och vi
går med god fart ner Furusundsleden.
När vi rundat Yxlan blir det dock kryss
igen, motorgång till målet.
Efter visst besvär lyckas vi få acaeptabel landkontakt med tre båtar, Force
Majeure får dock använda Hej & Hå som
landgång. Regnig afton med middag i

ruffarna.

Tisdag 18/7
Efter en något blöt natt vaknade vi
upp med solsken. Efter en tidig avgång
(det skulle bli avskedsfest på kvällen)
satte vi segel och styrde ned till Lådna.
Vi gick sydlig kurs ner genom Klintsundet, som var mycket vackert, kom
senare fram till Finnhamn där vi fick
plocka fram våra regnkläder igen
Framme vid Lådna vid 3-tiden. Genast
startade förberedelserna ftir kvällen. Det
skulle bli tipspromenad och grillning.
Tipspromenaden hölls av undertecknad, och vanns av Trine, Octava tvåa,
Hej & Hå trea. Grillningen sköttes med
den äran av Trine. Sedan satt vi på berViggar var det väl grunt. Efter en del ma- get och såg solen liirsvinna ned vid honövrerande lyckades vi i alla fall vara fast risonten.
Force Majeure'
fijrankrade. Blåsten höll i sig och middagen intogs väl påpälsad och utan större
problem hittade vi senare till nattkojen.
Robert och Sid, Wggare och Viggqst på Octava I 307
t9
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Akselsson Harald
Hasselgatan 115 lll

POSfiIDNING
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Bergström, Kärrtorpsvägen 43,
l2l 55 Johanneshov

BEGRANSAD
EFTERSÄNDNINGl
Vid definitiv eftersändning ätersands
försändelsen med nya adressen pä
baksidan (ei adressidan)

MEDTEMSMANKNAD
Sä/les
Karlskrona-Viggen 266,1 970
Nylackerat skrov (röd), professionellt lackad, absolut toppskick, nymålad även invändigt. Samtliga fall
nya, neddragna till sittbrunn, med
avlastare. Förstärkt mastbalk i rostfritt, nya grabbräcken i rostfritt.
Yamaha 6 hk, storsegel, fock,

stormfock. 2 ankare, tampar,
fendrar, flagga, Windex, Porta Potti,
stereo, kompass, logg, 2-lågigt
spritkök, dynor. Båtvagn ingår.
Kanonpris. 27 .O00 kt.
Tel. 060-15 73 40,010-25 44 302,
Anders

llladet
-STOPP !!!
ViggenBladet nr 2
31 januari
ViggenBladet nr 3
28 februari
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