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Så ligger hon där igen, tryggt vill
Detta nummer innehåller förutom
den traditionella kallelsen till årsmötet man tro, i vaggan på land. Våren och
och programmet för Viggendagen också nästa sjösättning känns väldigt avett förslag till stadgeändring. (Se sidan lägsna men innan vi vet order av är vi

där och de goda föresatserna om vad
Förslaget grundas på den brist på som skulle åtgärdas under de mörka
frivilliga medarbetare som påtalats flera vintermånadema träffar den försumlige
gånger, och senast av Harald i \E num- med full kraft.
Dessförinnan ska vi dock awerka
mer 8. Det är inte försent att anmäla
rntresse till styrelse eller valberedning! årsmötet under Viggendagen i novem' Å,rers Viggendag är likom i fjol för- ber, med tillhörande trevlig samvaro
lagd till Näsbyvikens Båtklubb. Vi fort- med klubbkamrater och tillika Viggensätter den sparsamma linjen genom att Bladetläsare, och kontakten fortsätter
ordna allt i egen regi, vilket gör att kost- se'n som vanligt via VB vintern igenom.
Glöm inre bort möjligheten att ställa
raden för middagen kan hållas kvar på
flågor till Tekniska Kommitt6n via klub100 kr.
Slutligen ett ston tack till alla som bens Tekniska brevlåda som startats
varit med i arbetet för klubben under under året. Skriv till sammankallande
det gångna året. Det har sammantaget i TT, Harald Akselsson, adressen till
varit ett bra år för klubben, och nästa honom finns längst ned på sidan 2.
Sänd ockå in material till din egen
år bör kunna bli ännu bättre.
tidning - ViggenBladet, hälsar
Vi ses på årsmötet!
Alf i 1277 Jdnta
Jan-OIof
7).

3

Viggendagen
lördag den L6 november
i Näsbyrikens
Råtsåillskaps klubbhqs
kl L5.00 Årsmöte

(se ruta bredvid)

kl 16.30 Något om antenner på Viggen
kI 17.30 Viggensherry
kl 18.00 Lätt EU-inspirerad
Viggenmiddag
för bara 100:Meny:
Patd på grön bädd
Rhenländsk surstek med korintsås och nudlar

Vin/Ö1 /Yatren
Ostbricka
Fruktsallad m vispgrädde
Kaffe

,

+

Därefter

DanstillBand,/cD
V\

Bar med klubbpriser

#

fuKallelse
&
\
(nr2) till @

Viggenklubbens ordinarie årsmöte
enligt stadgarna
genomförs under Viggendagen lördag
1-6 november
På årsmötet kommer att behandlas:
Förslag till stadgeändring,
(se separat artikel på sidan 7)
Under stadgeenliga frågor
kommer att särskilt behandlas:

Årsavgiften
Klubbdator
Internet
Motioner skall för att kunna behandlas av
årsmötet vara stgelsen
tillhanda senast den B november
I enlighet med stadgarna kan även förslag som
väcks av årsmötet tas upp till behandling

Till Viggen-middagen efter mötet behövs
föranmälan, senast fredag den 8 november,
till Jan-Olof Björk. (Adress/tel sid. 2)
Vägbeskrivning till Näsbyviken finns på sid. 7

Förslag till
Stadgeändring

Anoyolsails-

här hittar du
Näsbyviken:

till

Kommer du med egen bil från StockEnligt de nuvarande stadgarna skall
Viggenklubbens styrelse bestå av ord- holm, se kartan. Kommer du från annat
förande och sekreterare plus fyra till sex håll, kontakta Gunnar Tidner.
Åker du kollektir.t så tar clu tåg från
ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då minst Stockholm Östra och stiger av i Lahäll.
hä1ften av ledamöterna är närvarande. Resan tar ca 20 minuter.
Tågen går 10 min efter jämn helDet har under de senasLe åren visat
sig svårt an få tillräckligt må nga intres- och hahtimme.
Tillbaka till Stockholm går tåg (från
serade att ställa upp i styrelsearbetet,
mycket på grund av att dagens med- Näsby Park hpl) 4 min efter jämn hellemmar deltar i många andra aktivite- och halvtimme t.o.m. 19.04, därefter
varje timme t.o.m. 23.34. Sista turerna
ter som tar främst kvällar i anspråk.
går
Vid förra årsmötet fick sålunda sty00.34 och 01.34.
Från Lahälls hållplats orienterar du
relsen i uppdrag an själv rekrytera en
ytterligare styrelsemedlem, något som efter kartan.

HOSTERBJUDANDE!
ALBINVIGGEN
KARLSKRONAVIGGEN
STORSEGEL MED 1 REV,TRAVARE

ocH GENovrcÅnNDE ToPPLATTA
6300:-

lyckligwis löstes redan samma kväll.
Vidare har styrelsen vid något tillfälle
inte varit formellt beslutsmässig.

RULLGENUA MBD W-SKYDD OCH
RULLKOMPENSATOR

En reduktion av antalet styrelsemedlemmar kan vara en väg att förbättra situationen. Sqrelsen kommer då
i fall av stor arbetsbelastning att delegera utförandet av arbetsuppgifter på
medlemmar utanför styrelsen.
Styrelsen föreslår därför att S5 och
g6 får ny lydelse enligt följande:

6500:-

RULLSYSf EN{ PLASTIMO,FURLEX,
HOOD ALTERNATIVT HARKEN

Så

(

S5.

S.ocLiolrt

Lz ll

Klubbens angelägenheter

handlägges av en styrelse bestående av

ordförande och sekreterare j ämte fre
sex övriga styrelsemedlemmar.

FRÅN 2995:ALLA PRISER INKI MOMS OCH GARANTI 3-5 ÅR. VT ÅTER
OSS ÄVEN OMSÖMNAD OCH REPARATION AV BEF.SEGEL.
PzuSERNA GÄLLER TILL 96I I3O ELLER SÄ LANGE LAGRET
RÄCKER.

ROYAL SAILS...BÅTLÄNGDER FÖRE!
Royal Sails AB. Djurgårdsvägen 46, I l5 21 Stockholm. Tel. 08-6605505.
Fax. 08-6628380

(

(

S6.

till

St)ryelsen sammanträder på

särskild kallelse och är beslutsmässig
då minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande.Vid uddc
antal styt' els eme dlem:mar au runilas erforderligt o:nto;l neil&t.
Styrelsen

"mejla

till vebe"

Nu kan du sända material till
ViggenBladet med e-post, under vad
som råkat bli en något kryptisk adress,
nämligen:
ge.c-h,narden@uppsala.mail.postnet.se
RED
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REGIONALT

Stockholm

A\-.l\..:\
t-l^l^i
{rA' LA;

Gävle

\3

Vakant

Hanöbukten
0456 - 273 69

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

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27,5a2 66 Linköping
013 - 1513 31

!A'
R
5

Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

STOCKHOLM.96
Inga viggenseglare ställde upp i
Libertus Race eller Kaktuskannan och
slutställningen här nedan är sålundl
idenrisk med tabellen i förra numret.r
Plats Båtnr

1
2
3
4
5
7
8
I
10

Skeooare

Poäng

988 Anders Hermansson 40
282 GunnarTidner 36
285 C-M Lindström 25
1135 Janne Bäckman
73 KajJohansen
53 lngemar Lindgren

15
12
12

1235

Mats Ludvigsson

10

319
223

(Debutant)
Jarl Munkestam
Erik Melen
Lars Bergström

951

NY MEDLEM
Lennart Lyngå, Enebyberg

Västkusten
GustafOlofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 -27 57 24

öresund
Erik Palsund

Rabygatan 70 D,21613 Malmö
040 - 16 09 73
B

30:.-,,

100:-

Vänern
Kjell Nyl6n

KLUBBNAL

SANGBOK

Slutställning i
VIGGENSERIEN

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

Kalmar

\+y
5

Hjärtligt
välkommen

till
Viggen-

klubben!

8
7

,

fi,"*\

?w
t\

BRODERAT \
JACKMÄRKE \
30:-

t'41'''J"ut-

KLUBBDEKAL

20..

KLUBBVIMPEL

100:-

6

Handbok K-Viggen ......... 50 i
Handbok A-Viqqen ......... 50 r
Tekniska Tips xomptett ... 1 50 i
Tekniska Tips enstaka........ 5:Viggenritningar* ......... st 25i
Klassregier ........,,............. I i

Kuhbvimpel ................. 1 00 i
B roderat j ackmä rke........ 30 i
KIuhbnål ......................... 30i
Kl u bbdekal se-G LA-u r ...... 20 : -

Strykmärke.......................

8

r

Enklast iir om du sätter in beloppet ftir önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 OS _2
och anger namn, adress, båtnummer samt viika varor du vill ha.
Frak/porto ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.
L

L

Stockholm

Valdemars-eskadern

valde^u'ilkade>
Lördag 13 juli
Avgång från Itoksöviken vid Sandhamn. Bra fart, bär precis norrut, vi hissar inte järngenuan förrän )ångt upp i
kanalerna rnellan Bockö, Lökaö. Motorgå ng över Möjaleden och Möja ström.
Det friskar i, vi forsar med 6 knop norrut
mot Finnhamn. Enstaka störtskurar,
regnställ på, av.
Samlar eskadern vid bryggan mitteomor Finnhamn, inser att här ligger vi
illa till för utlovad västlig kuling, lägger oss i stället vid Lilla Jolpan, väl i lä
för västligt busväder.

-96

ihop med Mary Öhman (Lindfeldt) som
var kusin Lill Åke ohman som skulle vi(
oss museet. Hon var full av entusiasm
och berättade om hem bygdslöreningen
och livet på ön idag och i historisk tid
samtidigt som hon tog oss med på li,p^

rundtuipå väg till Åkes hus förbi blo[.

mande akacior som kom från Kanarieöarna. De hade tagits hit av Greta Hjort
och trivdes utmärkt här. Solen sken och
det var riktigt varmt så man trodde nästan an man befann sig på sydligare nejder. Mary kunde ha underhållt oss med
historier från Husarö hela dagen. Åke
som vi yä ffade senare var inte en sämre
Söndag
berättare. Att återge allt går inte, men
ling
blåst
av
sig
Tro$ an utlovad ku
bebyggelsen brändes ned under ryss-

14juli

under natten beslutar vi ändå på da- härjningarna 17L9, Det finns bara några
mernas enträgna inrådan att ligga kvar. stockar kvar efter den händelsen. Det
Dagen fördrivs med enskilda promena- hus som Marys farmor bott i var det som
der, bok och tidningsläsande, och be- blev först uppfört. När vi i sällskap med
sök av redaktören som beser eskadern. Åke ko. ti)l berger där lotsstegen haf
Erik iHej & Hå stått var det svårt att föresdlla sig ä.
man från den 15 meter höga stegen
Måndag 15 juli
skulle ha sett båtarna komma som skulle
Morgonen var fin och vi gick gan- ha lots. Förklaringen till deta är att
ska tidigt för motor från lilla Jolpan till skärgården har fdrändrats. Tidigare 1
Husarö. Jan-Olof hade ordnat så att vi vegerationen mycket lägre. Husarö oin
skulle få en visning av hembygdsmuseet omgivande öar såg mer ut som öarna i
och en inblick i lotsverksamheten som ynerskärgården. På berget finns en komhade funnits där. Vi lade till vid bensin- passros från 1601 inristad i berget och
bryggan och det var meningen att vi so- Åk" hade tagit fram. Museet låg i
skulle ströva omkring lite på egen hand Västergården. Per Albin Hansson hade
innan vi skulle besöka museet. När vi varit sommargäst i gårdens undantagsgick in i affären vid bryggan så stötte vi stuga. Museet innehöll både föremål och
10

fotografier. Lotsningen räckte inte till fart ned genom Furusundsleden. Agneta
att försörja alla på ön. Männen fick ofta såg sammanbiten ut vid rodret. Vinden
ta hyra på vinrern, medan kvinnorna var det inget fel på och vi slapp kryssa.
blev kvar på ön. Fisket var också viktigt Vi var snabbt framme vid rnålet och då
och näten gjordes av lin som odlades började solen titta fram. Det kändes
på ön. Det hårda livet som man levde skönt att komma till denna fina natur-då har man svårt att föreställa sig en hamn med utsikt mot den yttre
{ ,rrm solig sommardag som idag.
Waldemarsleden. Hur det såg ut på
Vid lunch innan avfärden så upp- Waldemars tid vet jag inte, men nog
stod det lite angöringskalabalik så att kändes hamnen mer prisvärd än gästlunchen blev avbruten. Allt avlöpte väl hamnen i Furusund.
,.-ch lunchen avslutades och vi avgick
K-G Sabel Potentilla
(
-,red Furusund som mål.
Det började med kryss i svag vind
Onsdag 17
som efter ett tag tog helt slut. På med
Avgång från Själbottnas östra sida
plåtgenua. Men efter tag så kom vin- på morgonen. Går ner mot Klintsundet.
den åter i takt med att stackmolnen tor- Varierande vindar, omväxlande kryss
nade upp sig och släppte ifrån sig lite och Iigga och driva. Med motorns hjälp
väta. Vi gick för bra vind upp till Blidö lyckas vi ta oss genom Klintsundet. VälKyrka innan det åter blev dags att ta ute på Gälnan friskar det i, bra fart ner
till motorn för komma fram i hyfsad tid. mot Stora Jolpan. Tuffar motor genom
GT serverades efter ankomsten av Jan- Paradiset, viker av mot Ingmarsö hanOlof för att lugna nerverna på Agneta del för bunkring infor kvällens fest.
efter mötet med Silja Line innan FuruKryss ner mot Lådna som utsetts till
sund. Resten av kvällen ägnades åt egna plats för avslutning.
aktiviteter.
Kvällen avnjuts med Viggensherry
och fest i form av välgrillade Tex-MexTisdag 16
stekar. Somnar ovaggade.
Sor.rnorgon. Det hade framförts krav
på att få sova lite längre. Vädret var som
Torsdag 18
så många gånger tidigare: grått, blåsigt
Eskadern slut, alla drar åt sitt håll.
och lite duggregn. Efter en kortare Kajsa ochjag går in till Vaxholm för att
ridning kombinerad med bunkring i bunkra upp inför nästa eskader.
butiken återvände vi till hamnen. Vi
Erik i Hej & Hå
ville spara både Arholma och Rödlöga

juli

juli

r\

juli

1

till

något senare tillfälle när väder-

Red och läsekretsen
bli vårt dagsmåI. Färden i kung väntar med Spänning på
waldemars, fotspår,gjorde en litet snedfaDDofterna från nästa
sprang mellan oe onKa teoerna. Avgang
förhållandena var bättre. Själboffira fick

efter iunch klockan 13.

vi

gjorde"goä

eskader.

11

Vänern

VIGGEN

Vänertävlingen

SEGEL OCH RULLSYSTEM

r996

STORSEGEL 10,8 m2, i 280 g dacronduk
med genomgående topplatta, 2 bindrev,
märknins. 3-sömmade våder
HÖSTPRIS: 5000

mm

\

KR

RULLGENUA 15,5 m2, biradialskuren
ftir lång livslängd, rullkompensator
2 uppmärkta inrullningslägen & UV-skydd

HÖSTPRIS:

RULLFOCKSYSTEM
Furlex A 5
Nemo K/R
Plastimo 608 twin

57OO

KR

HÖSTPRIS: 72OO KR
HÖSTPRIS: 6000 KR
HöSTPRIS: 49OO KR

till rullsystem
HOSTPRIS: 800 KR
STORSEGELKAPELL rymligt
HÖSTPRIS: 12OO KR

Rådfråga alltid Boding Segel
(

De sista åren har många Viggen-rigare bytt
till våra segel. Vi syr i marlcnadens bcista dukar
ifrån Polyant och Contender

Tel. 08-745 12

20,,

fax 08-745 42 32

utö-

1

1'rr i-

Anpassning av gammal genua

BODING SEGEL AB
Kilowattvägen 5, 136 44 Haninge

Deltagandet i den individuellt

vade Vänertävlingen har uppenbarligen
varit klan livligare än resultatet uwisar.
Eftersom sommaren inte hittade till våra

och longituder förrän den dag då
untimmersveckan inleddes och Sara
hade namnsdag, blev tiden kort och semestern tog slut innan man hunnit besöka alla tävlingens platser.
Av allt att döma har den sålunda
kraftigt förkortade tävlingstiden lett till
att ingen besättning hunnit med att
samla in svaren på alla uppgifterna i
tävlingen. Detvar inte heller väntat. Men
inte trodde arrangören, att Vänerns
viggenseglare skulle vara så blygsamma,
att de inte alls skickade in de uppgifter
de löst! Följaktligen blir det heller inga
priser att dela ut, vilket måste vara synnerligen förargligt för er som avstod från
It skicka in tävlingskupongen !
M"n helt lonlösa blev ni ändå inte:
ni har förhoppningsvis hittat nya, fina
naturhamnar och utflyktsmål i vår fantastiska sjö.
(. Nästa år kanske en ny tävling av
samma slag lockar er mot nya, spännande måI. Kom då ihåg den kloka
devisen: "Det viktiga är inte att segra
utan att kämpa väl!"
KjeII NyI6n
Hdr föIjer svaren på drets uppgifter i
Vänertiivling,en:

Versen. som är anslagen på väggen inne i det fönsterlösa torrdasset vid naturhamnen på Norra
Hökön, Lurö skärgård, lyder:
"Vad är detta för ett hus?

förster, inget ljus,
inget papper för min Anda.
Hit viII jag ej återvönda!"
Inget

Ett synnerligen inspirerat litet
poem av en luttrad besökare!
2
3

4

5

6

Ingångsdörrens bredd på Djurö fyr
är 680 mm.
Det iögonenfallande föremålet på
stranden av Slöingen är eftsrorl
stenblock. (Bilden på omslaget)
Stolpen längst ut på bryggan vid
Långön SSV om Kristinehamn används somfaggsrdng.
Sjömärket vid inloppet till Långeviken strax norr om Vingen, Dalsland, är ett vitmdlat kummel.
Meddelandet på berget vid inloppet till Åmål lyde r'."VöIkommen tilt
Åmå1"

7
8

9
10

Det är 23 stolpar, som bär upp
bryggräcket på Stenstaka, Lurö.
En kvartsåder ttgör det naturliga,
vita sjömärket utanför Rotön.
Skutan, som liggersom wak i Bäröviken, ärspetsgattad.
Sjömärket på Harho)men i Djurö
skärgård är eltvitt kummel.

Hjdlmoren

MCE

benet, medan många

nu konsta-

andra fick

tera att vig-

göra ett ex-

gen seglar
väldigt bra
på kryssen
och speci ellt när det
blåser lite
mer. Hon

tra slag.
Vi hade
nu kommit

i fatt
Sommaren hade passerat och semes- någon åskskur. Vinden skulle vara ost-

tern var slut. Dessa wå faktorer som i
många fall gör att hösten känns lite
tung, hade inte påverkat oss. Det var
nämligen dags för årets upplaga av
VINÖ SAIL RACE, som Klassas som
Sveriges största insjökappsegling.
Arrangör är Södra Hjälmarens Båtklubb, som har en välskött hamn som
är vackert belägen i Hampetorp, vid
Hjälmarens södra strand , N 59' 09,0 /

o

lig och 6 - 10 m/s. Vår start skulle (
klockan 11.20, så vi hade gott om tid.
Strax innan vi gick ut från hamnen kom

en kraftig regnskur, som snabbt gick
över. Detta visade sig sedan vara den
enda nederbörden påiela dagen. (
Vi gick ut ur hamnen och satte storen och genuan. Tiominutersskottet
smällde och vi började den så viktiga
strävan efter den perfekta startpositionen. Första benet skulle gå för

15' 40,0.
Jag och mina wå gastar Peter och styrbords halsar. Femminutersskottet
Magnus hade länge laddat för denna smällde, nu var vi laddade till max. Tio
tävling. De två senaste åren hade vi sekunder efter att startskottet hade gått
blivit tvungna att lämna återbud p.g.a. passerade vi startlinjen längst ut i loför hård vind. Denna gång verkade för- vart. Det var trångt med 42 båtar på
linjen och vi fick pina lite väl mycket
utsättningarna vara bättre.
Jag hade förberett Philippa (K-Vig- mot vinden i början, men hellre det än
gen nr 269) på alla sätt.
att stå still ilä. Efter en stund när vi
justerad
och vi passerat ön Ramberget fick vi fri vind
Riggen var perfekt
hade nya Boding segel. Vi plockade bon och då kunde vi börja att trimma se"allt onödigt ur båten och lade allt tungt len. Sedan var det bara upp med gast
i fören, motorn fick dock hänga kvar där rna på relingen. Vi hade alla andra båtar
bak. Jag har kommit fram till att hon i lä, några före men de flesta bakom

seglar mycket bättre om man lägger
vikten fram i båten.
Totalt var 114 båtar anmälda i fura
klasser. Vi hamnade i klass 3 där 42
båtar deltog med ett LYS-tal pä 0,94 1,03 . Eftersom jag saknade spinnaker
seglade vi med 0,94 i LYS.
Klockan 09.15 var det rorsmansmöte. Väderprognosen var att det
skulle bli regnskurar och eventuellt
14

oss.

Nu var der snart dags an slå. Vi v{

tade in i det längsra och lät alla and',
slå före oss. Detta gjorde att vi fick fri
vind också på det andra kryss benet,
som vi lyckades hålla utan att behöva

göra några höjd- och tidsförödande
väjningar. Efter ca wå timmars kryssande gick vi upp i Tocknöleden, dit vi
hade lyckats an sträcka det sista kryss-

en

Afrodite 25
( ed självaste hamnchefen på

relingen.
sås ut
(Han, nuä",

ganska

Jag kan

skall seglas

så upprätt
som möjligt
annars tap-

par

hon

höjd.
skönt.
Ett tips är att inte skota hem storen
Molntäcket hade nu spruckit upp så mycket och tillåta vinden att slå in
och solen sken. Vinden hade dock ökat något i mastliket. Man kan på så sätt

något. Vi rundade Fiskebodagrundet hålla en bra höjd utan att förlora så
och fick sedan en lång läns blandad med mycket i fart.
Vi gick in i hamnen som sedan blev
slör eftersom vinden wed hela tiden.
Rätt som det var började en av gasta- smockfull av båtar från hela Hjälmaren.
rna att skrika av glädje, vi hade satt Vädret var nu soligt och varmt, och alla
nltt farffekord med Philippa, 8.04 knop! båtar var fulla av matglada, pratglada
Tiden gick och vi närmade oss nu Vinö- och törstiga besätmingar. Resultatlistan
Ieden som är väldigt smal på sina stäl- offentliggjordes i samband med prislen. Det skulle bli kryss igen eftersom utdelningen som hölls klockan 20.00.
vinden nu vridit mot sydost och ökat Totalsegrare blev lite överraskande en
I
,' Il 10 m,/s. Här började der som jag inte Afrodite 22 som slog Gryning, en A-30
l--odde var möjligt med min båt. Vi tog som vunnit de wå senaste åren.
Vår placering då? Jo, vi blev väldigt
höjd och lyckades med bra fart passera
fem andra båtar i lovart. De vi lämnade stolta när vi i resultatlistan kunde läsa
bakom oss var en Maxi 77:a, en Albin att vi av totalt 108 båtar kommit på 31:a
';a, en IF, en Belona 23 och en Misil. plats. I vår klass där det var 42 båtar
r'
\ue
måste ha funderat var vi fick vår fart kom vi på 9:e plats! Ett resultat som vi
ifrån, ochjag skulle inte kunna förklara är mycket nöjda med. Denna upplevelse
der själv. Vi var som i extas. Strax innan kommer vi att leva på hela vintern.
Det finns inget roligare än att kappmål passerade vi också en Maxi 68 vars
besättning tittade surt på oss. Vi gick i segla! Varma seglarhälsningar!
mål på tiden 3.43.40. Distansen var 23
Lasse Böckman Viggen 269 Philippa
sjömil vilket ger en snittfart pä ca. 6.2
knop

!
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