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STYBELSE
Odförande
Sekreterare:
Kassör:
Materialförvaltare:
Klubbmästare

SörenBapp
LarsBeroström
Erik [rel6n
CiaJib16us
GunnarTidner

Gård
55Johanneshov
Spånga
Uppsala
abc.se

Odelbergsvågen 37, 120 47 Enskede
Kärrtorpsvägen 43, 121
Skäftingebacken 40, 16364
Granitvägen 4 B, 752 43
Stallvägen 6, 183 38 Täby, e-post gti@

08-659 43 19

08-6002051
08-761 8904
018-52 54 50
08-758 35 74

EvaWesteöy
LenaNlagnusson
Vi åtetkommer

Så har vi då avhållit vårt årsmöte
Till redaktionen kom ett konvolut,
och har ett nytt verksamhetsår framför förseglat med lack och snöre med knut
oss. Då nu Jan-Olof avgår som ordfö- från någon, väl förfaren i lek med ord
rande vill jag på övrig styrelse och sä- och slmban även vida berest på vårjord.
kert de flesta medlemmars vägnartacka
Tyvärr saknas bå'd namn och adress,
honom för hans fantastiska insatser för I can't ftnd out and I don't dare a guess.

i nästa VB med fötdelningen av stvelsens postet sedan konstituetande möte hållils

KONTAKTPEBSON

REGIONERNA Jan-Olof Biörk, Utgårdsvägen

KLASSNÄMNo

sammankall:

3, 191 44

Sollentuna

Ledamöter:

Sören Rapp, adress & telnr, se ovan
lnqmar Holmström, Statfan Söderhäll, GunnarTidner

sammankall:

Harald Akselsson, adress, se nedan

08-92 97 32

Viggenklubben... Tack!
Vid det här laget så har väl de flesta
tagit upp och täckt sina Viggar. Vintern
med snö och minusgrader närmar sig,
så glöm inte att öppna ventilerna så du

TEKNISK

KoMMlTrE

Motor & Elteknik
Segel& Rigg
Ritningar, Skrov, Förtöjnin9, Pallning

08-590802 98
08-511737 34
08-590802 98
08-649 470'1

BillThompson
Harald Akselsson

LarsSennerholm
Göran Lilja, adjungerad
lngemar Lindgren, adjungerad

VALBEREDNING Sammankall:

(

Jan-OlolBjörk
Lars Berg, KariPorvari
Freddy Geuken, Svante Axelsson

BEVISORER

Suppleanter

C-o Carlsson, Lars Berg

(

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION: Alf Bengtsson (ansv.
Harald

utgivare) Hälbygatan

Akselsson
Annika Forsberg
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( ;lipper att

Uppsala

18, 752 28
Hasselgatan 115, 194 37 Uppl.
Hällbygatan

Väsby

18,75228uppsala

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

dom spricker av frost-

sprängning, när det gäller kulventiler
så harjag hört att dom ska stå lite halvöppna så att vatten inne i ventilhuset
bakom kulan kan rinna ut men jag är
rnte riktigt säker på hur detser ut. Kanske kan någon i Tekniska Kommittdn
göra en enkel redogörelse om ventilproblemer till nästa Viggenblad.
Till sist så hoppas vi i styrelsen på
eft stort deltagande och nya uppslag till
aktiviteter under det kommande verksamhetsåret. Hälsningar
Sören 1O64 TRINE

"Grim Uncle" får första sidan illustrera
rrots dena, bläddra se n till 14 där mera
- i form av "raderade" tankar - ger prov
på hur man känner när stormvågen grov
med kraft mot små bräckliga flytetyg
pressar. Men säg "Uncle", varför så blyg?

En kort sammanfattning från
Viggendagen/Årsmötet finns på mittuppslaget. Annan info därifrån på sid 2
där du kan se vilka som valts till sty-

relse och andra poster

i

klubben.

Kappseglarna saknar kanske sin egen
kommind, hur tävlandet ska organiseras framigenom meddelas senare.
Ijulklapp från läsarna önskar redaktionen rikligt med material i ord och bild
for kommande nummer av\ts ! Och glöm
inte klappa båten i jul, påminner
Alf i 1277 Jänta
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Viggenklubbens verksamhetsberättelse 1996
Stlrelsen för Viggen-klubben får härmed avge följande berättelse avseende verksamheten under tiden 1995 -10 - 01
1996 - 09 - 30.

-

Klubbens funktionärer har varit:

Revisorer

Styrelse
Jan-Olof Björk
Sören Rapp
Erik Mel6n
Lars Bergström

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör

Seketerare
Klubbmästare
Gunnar Tidner
Materialförvaltare
Cia Jibrdus
Marielle Sander-Lindström
Ledamot

Presskontakter
Marielle Sander-Lindström

Teknisk Kommitt6
HaraldAkselsson Sammankallande
och Segel & rigg
William Thompson Motor & Elteknik
Magnus Gustafsson Inredning
Anders Hermansson Elektronik
Lars

Sennerholm fumingar,

Skrov,
Förtöjning & Pall-

ning
Ingernar Lindgren Adjungerad
Adjungerad
Göran Lilja

Freddy Geuken
svante Axelsson
Carl-Olof Carlsson

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Lars Berg

Suppleant

Klubbredaktion
Alf Bengtsson

Redaktör,
ansv. utg.

Harald Akselsson
Annika Forsberg

Regionombud
Leif Johansson
Peter Winberg
Jan-Olof Björk

Hanöbukten
Kalmar
Mälaren

C)we Svensson

S:t Anna

Kjell Nyldn
Gustaf Olofsson

Vänern
Västkusten

Klassnämnd

Ingemar Lindgren
Gunnar Tidner

Valberedning
HaraldAkselsson Sammankallande
Lars Berg
Kari Porvari
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&iort ett gediget arbete. Tack!

Klubben har också gjort

Ständiga ledamöter
Hans Björkman
Erika Hummerhielm
Bo Hjertstrand
Freddy Geuken
Birgit Åslund

en

mycket uppskattad insats under Stock-

holms Vattenfestival där tre Viggar
fanns tillgängliga för provsegling och

Hedersledamöter

Johan Strind

Under året har kommitt6n öppnat
frågespalten Teknisk Brevlåda i VB.
Drygt en handfull frågor har besvarats,
och några är under behandling. I VB
har dessutom artiklar beträffande
motorstörningar, tämingsmassa samt
riggöversyn i samband med vårrusming
(repris) publiceras.
Andra ämnen som bevakats och
diskuterats inom kommittdn, delvis som
resultat av telefonfrågor från medlemmar, är infäsming och styvhet i mastbalk och huvudskotq sprickor i rufftak

samt vatteninträngning vid roderskäddan.

Kommittdn har fortsatt förvaltat
klubbens rimingsarkiv och på beställning skickat ritningar till medlemmar.

Klassnämnden
Klassnämnden har under året ej

kadrar har genomförrs i Stockholms skär- varit sammankallad.
gård. Eskaderledarna har som vanligt

Öresund

Lars Berg

Jan-Olof Björk
Sammankallande
Ingmar Holmström
Staffan Söderhäll
Gunnar Tidner

Aktiviteten i klubben har liksom
medlemsantaletsjunkit något. Antalet
betalande medlemmar är i dag 353, att
jämföra med budgeterat antal 350.
Härigenom har Viggenbladet kunnat
utkomma med planerade 10 nummer.
En god kostnadsmedvetenhet har giort
( ft det budgeterade resultatet kunnat
innehållas och avsevärt överträffas.
För nästa år föreslås medlemsavgiften att vara forsatt låga 150:-. Genom fonsam bra villkor från PriCor AB
( :mt en översyn av öwiga omkosmader
räknar vi med att kunna ge ut 10 utgåvor av Viggenbladet tros en ponohöjning för distributionen
Av aktiviteten i regionerna i förhållande till medlemsantalet ligger Siljan fortsatt i topp följda av Kalmar och
Vänern utan inbördes ordning. Två es-

Erik Palsund

Allan Gardelius
Ingmar Holmström

Kappseglingskommitt6

Ordföranden

(

Kappseglings-

kommitt6n

Kappseglingskomrnindn har under
allmänt beskådande under hela festival- året förutom planeringsmöte genomfört
.a"n.
tre träffar: riggningsträffen, pingstköret
och kräftI<öret. Vidare har kommittdn

TekniSka kOmmitt6ll

Kommittdn har sammanträtt 7
Artikelserien om Viggens
elsystem som publicerades i VB under
1995 har under året redigeras till ett
tekniskt tips, TT 1:14. Ytterligare två
relatifi omfattande tekniska tips avseende gasolinstallation respektive toalett
har beretts, för färdigställande och utgivning i början av 1997.

( ång"..

hållit i StockholmsregionensViggenserie
vilken genomfördes traditionsenligt om
än med något lägre deltagarantal än
tidigare år.
KM genomfördes även i år under
Gerfotsregattan med uaditionellt deltagande av Kaj Johansen från Kalmar.

Fortsättning på ndsta sida
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Rapport från regionerna
Kalrnarregionen
aktivaste regionen. Till verkamhetsåret
Årets verksamhet har varit något 1996 - 97 äterbesätrs posten som regiomindre än fjolårets, beroende på motigt nombud av Kent Henriksen.
väder samt bristande tid. Att Nils-Erik
Jonsson gick bort under sommaren har
Region Stockholm
också påverkat verksamheten negativt,
Under verksamhetsåret har två
då han var en av de stora aktivisterna i inne- och fura uteträffar anordnatl
regionen.

Två träffar har avhållits med varierande deltagarantal.
En liten eskader till Bornholm med
återfärd längs den svenska kusten har
ockå genomförts.

Dessutom har wå eskadrar genomfört's.
Midsommarträffen bjöd på kallt och växlande väder, men samlade i alla fall en
skapligt antal deltagare. Iftäftträffen har
även i år genomförts tillsammans m(

Vegaklubben. Deltagandet i kappseglingarna har i år ytterligare något a\taKaj Johansen. Dessutom har Viggar 8it.
deltagit i Blå Jungfrun Race, Mönsterås
Bruk kappsegling och Västervik - ByxRegion Vänern
elkrok tur och retur. Resultaten bland
Årets speciella begivenhet var
Viggarna blev i Blå Jungfrun Race:
Viggentävlingen där frågor om Vänern
1 Thomaslundegård nr 627 skulle besvaras på plats. Populän, men
2 Kaj Johansen nr.73
falsk blygsamhet gjorde an segrare ej
korades. Kappseglingsverkamheten har
Mönsterås Bruk-seglingen gav resul- också varit livlig under säsongen. I övtatet i Viggenklassen:
rigt har inga speciella träffar anordnats.
1 Kaj Johansen nr 73
Kjell Nyldn har efter mångå rig upp2 ThomasLundegård nr 627 skattad verksamhet lämnat uppdraget
I regattan Västervik - Byxelkrok som regionombud. Ett mycket varmt
tvingades de wå deltagande båtarna tack till Kjell för gjorda insatser och tr{
från Kalmarregionen bry'ta på grund av ligt kamratskap. Vi kommer att sakna
vidriga väderförhållanden.
dig.
Ärers KM bevistades med en Vigg.

Mälarregionen

6

Årets två eskadrar har gått i
Stockholms skärgård. Jan-Olof Björk

(

-

Öresundsregionen

Mälarträff kunde på grund av
Flera nya medlemmar har komn(
arra ngörens utlandsvistelse tfr'ä rr inte till, men aktivitetsintresset fortfarande
genomföras.
lågt. En del råd i samband med köp av
båt har givits . De som sedan köpt Vigg,
Region Siljan
och även andra medlemmar, uppmanas
Siljanregionen befäster sin position höra av sig med förslag på aktiviteter.
som den i förhållande till antalet båtar
Å,rets

Viggenklubbens
vandringspriser har i år
fördelats enligt följande:

Eskadrar

ledde den första kalla och våta eska- Skeppsklockan JanneBäckman
dern i kung Valdemars fotspår. Örnpokalen Gunnar Tidner
Deltagarantalet var på grund av väder- StoraTennstopet Anders
förhållandena lågt (6 båtar, alla VigHermansson
3ar). Plaskeskadem, som efter den kalla Debutantstopet MatsLudvigsson
inledningen på juli endast lockade 3 Fjärmstosockeln KajJohansen
båtar, leddes av Erik Mel6n och var Kryssarbucklan GunnarTidner
mycket varmare !
B o J ohanssons Vandringspris
Utdelas inte p.g.a. deltaga rbrist
Familjefatet
I(aj Johansen
Kaktuskrukan
Utdelas inte p.g.a. deltagarbrist
MAbrfatet
Utdelas inte p.g.a. inställd segling
Gunnar Tidner
Ankaret
Per Brohälk Hederspris

tilldelas Esa Sandrdn som under två
Finlandsseglingar tillryggalagt 1306 M.

(

Sollentuna den

11

/11 1996

Jan-OlofBjörk

Sören Rapp

Erik Mel6n

Cia Jibrdus

Lars Bergström

(

Marielle Sander-Lindström

Gunnar Tidner

Årsredovisning lör verksamhetsåret
Ealansråkning
Tillgång ar
lGsa

5
0.00

199

1995

Leveranlörskulder (3)
Eget kapital, disp.,ond

i7 960.93

12 966.91

Bank

28073.20

26367.50

0.00
0.00
0.00

ngar

Varulager (1)
Klubbdator (2)

0.00

Resultalråkning

1996

intåkter
Medlemsavgiller

52

950.00

1995

57 138.00

Annonser
Rånla

1

837.44

307.08

1

600.00

400.00

Ovrlgl
Mässan

0.00

Avskjvningar

Åretsvinstt=förlust)

till

1

1996
797.60

1995

Utqifter

2808.20

15000.00 15 000.00
21923.31 25119.30

I313,22

(
Su

mmå

45 034.13 39 731.51

1996

Kostnader
Viggenbladet (4)

Mal kel
Träfiar,möten (5)
Omkostnader(6)
Varuinköp (7)

3i 600.70

40

1995

245.r

340.00
4892.07
5573.45

2600.0v

0.00

8894.00

2

(2) Klubbdator : inköpsvåde

mm6

0

0

Matrikel

2800

2340

2600

4500

4892

5500

Omkostnader

6000

5573

6500

Mässan

2500

1600

2500

500

0

1000

Summa Utgifter

56800

52006

59640

1995

27596.00 31 366.00
jS6j3.OO 156j3.00

778.40

(3) Skuld lill styresemedlemmar

Styrelsen töreslår att årets

resultatk 8313,22 överföres iny

lntäkter

2789.00

(4)Tryckning

25220.00

(4)Dishibulion

10

32 688.00

(5)Styrelsen

bs7.oo
Jan'Olol Björk
2277.00
Larc Bergström
2OO4.S7 1 302.52

(s)Ä6möte

2254.00

103.70

3124.00

633.50 270.00

(5)Medlemståtlar

4892.07

(
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CiaJibreus

4696.52

Sören Rapp

97

Utfall

96 Budqet 96

52950

52500

t- Varor
Annonser

4000

4332

5000

2000

1200

3000

Räntor

1100

1837

700

58r00

60319

61200

1300

8313

1560

Erik Mel6n

GunnarTidoer (

Budqet

51000

Medlemsavgifter

19.20 j9.20 Sbckholm den 8/11 1996

{3) Porlo

(5)S!mma

1200

60 319.44 65 756.08

räkning

(4)Dato*osinad

Jnternet

Avskrivningar

punkternå

) lnvenlerat lagervä rde lörs.pris

41540

5652.00

,3 195.99
Su

Utfall96 Budqet 96
37601

( Träffar

4696.52

97

Budqet

39300

Viggenbladet

-3 i95.99

5464.55

I31s.22

19 96
(

0.00

1

60 319.44 65 756.08

Summa

Kommenlarer

5311.00
3000.00

0.00

Balanseral resullat
Ärets resultal

Budgetförslag för år 1997

996-09-30

0.00

4332.00
1 200.00

Varutörsäljning

1

0.00

46 034.13 39 731.51

Summå

-

Skulder & egel kapital

397.10

Poslgiro

Fod

1995-1 0-01

(

Summa lntäkter

Marielle Sander-Lindström
(6)Kappseglingsp ser

2

061.00

2281.00

0.00

(6)Medaljer

000.00

90.00

(6)Seglarlörbundet

1

(6)Porto/övrigt

3 681.00

(6)Sumna

2512.45
5573,45

(7)Vimplar

0,00

8204.00

I

1

000.00

7052.00

Resultat

TIKNI ISKA BRSVIÅDAN
Från Anders Thorn t K-Vigg 127
har ytterligare en fråga inkommit:

Svar:

Vinkel

I

Det är tyvärr vanligt att (
l(
plexiglasrutan på K-Viggen blir

Redan när jag köpte båten (i
tredje eller fjärde hand) var ogenomsiktlig. Med lite händighet
plexiglasrutan över kompassen kan den dock by'tas ut. För att bocka
ogenomsikdig. Tvättad med aceton? den nya rutan till rätt form gör man
Det var i alla fall endast med stor lämpligen en form av trä, som ska
svårighet som man kunde avläsa överensstämma med bridge-däckets
kompassen. Jag beställde en ny ruta vinkel och krökningsradie.
hos en glasmästare, och lämnade den
Ämnet till formen bör vara av
garnla som förebild. När jag skulle massiw och lättbearbetat trä, dimenhämta den nya visade det sig att fir- sion minst 10x10 cm, längd minst 20
man inte klarat av att bocka cm. Vinkeln kan man kopiera med
plexiglaset. Kan Tekniska Brevlådan en s k smygvinkel (= "ställbar" vinge något tips om hur dena kan gö- kelhake). Alternarirt får man pröva
ras?
sig fram med hjälp av den gamla rutan. Träformen bearbetas med 1xa
och hyvel så att den passar precis in

7l '7l ?l

*

*

*
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borras med den gamla rutan som mall,

Bockningsform avträ

eller genom uppmärkning på plats i
båten. Vid monteringen lägger man
en tätånde kitt-sträng av t ex vit
Tioflex i fogen.
Personligen tyckerjag förstås att
en modern segelbåtskompass infälld
i bridgeskotteti överdel är mer ändamålsenlig än originalutförandet. I så
fall behöver man inte sörja över att
plexi glasrutan är ogenomsiktlig.
Plexiglas (= akrylglas) kan köpas hos glasmästare. Lämplig tjockIek är ca 5 mm, dimension ca 22x32

i den gamla rutan. Det nya plexiglaset
sågas först med bågfil eller fintandad

svån att få exakt. Sedan värmer man
glaset försiktigt och bockar det mot
den tillverkade formen. Värmningen
kan ske med hjälp av värmepistol eller köksspisens ugn.

fogsvans till rätt bredd. Längden bör
vara tilltagen med visst övermått med

man den i båten, och kapar över- och cm.

hänsyn ti)l aft bockningens läge är

ÅrsmötetA/iggendagen
För ovanlighets skull låg inte snön
djup över Täby och Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhus när Viggenldubbens årsmöte skulle gå av stapeln.
Runt trettiotalet medlemmar hade
letat sig dit till mötesförhandlingarna,
den efterföljande middagen och det däremellan inlagda infomativa inslaget om

Krökningsradie

i Näsbyvik t

antenner som framfördes av nyavgångne

ordföranden Jan-Olof Björk.
För att ta saker och ting i rätt ordning: Verksamhetsberättelse och årsredovisning återges på annan plats i detta
nummer, årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet och ny sty-

relse valdes. liksom klubbens övriga

När rutan har rätt form provar

(-

underkant

till

exakt passning. Hål

funktionärer. Budgetförslag och förslag
( n medlemsavgiftens storlek framlades
öch antogs av mötet, däremot avslogs
det förslag till stadgeändring som återgivits i ett tidigare nummer av VB.
Efter mötet lärde vi som var där oss
en del om antenner av Jan-Olof. Kanske kommer det i bladet vad det lider?
Traditionsenlig sherry med tilltugg
serverades av klubbmäsare Gunnar Tid-

Teknkka Kommitt4n" I Lindgren

ner och så var vi framme vid Viggenmiddagen, som smakade precis så bra
som man kunde hoppas. Årets köksbas
var Helga Björk som vi tackar för en fint
komponerad måltid!

Av transporttekniska skäl var
redaktionsmedlemmarna nödgade att
awika före prisutdelningen, men kanske fanns kamera i lokalen och i så fall
RED
återkommer vi till dena.
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REGIONALT

NYA
MEDLEMMAR

Gävle
Vakant

KLUBBNÅL

SÅNGBoK

374

Hanöbukten

100:-

(

LeifJohansson
'kånegatan 14,295 00 Bromölla

851

Joanna Daller,
Stockholm
Michael Bark,
Enstaberga

0455 - 273 69

Hjärttigt

Kalmar

ffi,"'a

Winberg
(-,Peter
årvägen 15,385 03 Söderåkra
o4a6 -212 43

BRODERAT

lacxuÄnre

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 sollentuna

0a-929732

r/41,, 'lJ'$'o

Siljan
Kent Henriksen

KLUBBDEKAL

2O:-

'f,p,

Handbok K-Viqqen........ 50 :Handbok A-Viggen ....... 50:Tekniska Tips xonplen ...1 50:Tekniska Tips enstaka....... 5:Viggenritningar* ........ st 25:Klassregler ..........,,,......... I : -

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping

KLUBBVIMPEL

013 -

Klubbvimpel ................ 1 00:Broderat iackmärke ...... 30:Klubbnål ........................ 30 :Kl ubbdeka I s E-c LA-ur .... 20 : -

Strykmärke ...................... I :-

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

Frakt/porto ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm,

vill

ha.

se sid 2.
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4'tänern
-Vakant
Västkusten

(

Gustaf Olofsson

rgåkersgatan 28 D,
Z3'l 41 Mölndal
03't -27 57 24

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 O,21613 Malmö
040 - 16 09 73

ä

välkomna

31

t\\s
?

tilt
Viggen-

klubben!

Tadr odr

välkommen!
Som framgår av årets verksamhets-

berättelse har det hänt en del inom klub-

bens regionombudskader. Till Kjell
Nyldn, som avgår efter mångårigt och
träget arbete i Region Vänern, vill VBred önska lycka till i andra verksamheter och hoppas att du ändå återkommer
i ViggenBladets spalter emellanåt med
dina alltid läsvärda bidrag!
Vi hälsar också Kent Henriksen välkommen, såväl till VBs spalter som till
den tidigare vakanta platsen som ombud för aktiva Region Siljan!
Cävles viggenseglare saknar ännu
ett nytt ombud men visst har väl klubben någon medlem i området som kan
"ta tag i den biten", som det heter?
Red
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Siljan

Visst blev Kicki Glaad...
...ny Viggenseriesegrare på Siljan,
och lyckades med konststycket att slå
Bertil Forsström som hon lovade i VB
för precis ett år sedan. Viggenblads
SANDA
R.ACE

SIIJANSREGANAN

redaktionen instämmer natuligwis i
hyllningskören. Grattisl Tabellen här
nedan talar sitt tydliga snråk och
1"
ser vi fram emot nästa års fight.

solltRö

T/ur,BERcs- NYCKBL.
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1

2

1

2

6

1
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Glaad
Kent

1

2

1

4

1

1

2

4

Henriksdr

2

4

2

Forsström

Kicki

6

Forsström

6

b

6

6

6

4
6

6
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I vintras var vi några av klubbens lyft till Vänern och sen ner till cötestorviggar som tidigare seglat många år borg.
med Viggenklubbens officiella eskadrar
När väl tanken på lastbil infunnit
som började fundera på en segling till
sig kontrollerade vi med några åkare
lanmark. D v s en segling genom
vad ett lyft Stockholm - cöteborg
.,
|
till
Västkusten
och
seskulle kosta. Vi var tre båtar från
^analen
dan via Skagen, öarna Laesö
Stockholm och vi fick ett
paketpris som var acceptaoch Anholt, ner genom Lilla
Bält och runda Fyn, åter
belt och i praktiken bil-

genom

10

ligare än de andra

Små-

alternativen.4llan
och Anns Vigg
7O04 (Dixie
27) skjutsa-

landsfarvatmet söder

Hans
f)

1.,996.

4

17

4

r,

21

5

Olle

Modin

6

6 = antal startande i serien+1. Den poängen får man om man ej startat i en delsegling.
Total poäng = Antalet poång efter bortråkning av de tre sämsta resultaten.

Ordintir avkoxning irum sjö
Rimristat av yer "Grim Uncle"
blir Dig Din kcira

Dott råglaslysande, vdggen reser

med.an farkosten

tusentals ton qv tungt vösande sjö
tills miiktiga kammen skred.er till dån
och smygvöcker psalmverser och leser
sam stiftar koxen ttll en dansblyg mö
med tankar om livstid man fått som I.ån .
Så - plötsligt - ör havsdjupen Dig NARA!
- Men lugnL börjar ofuerskeppet bdro
det furiga skrovet uppät den mån
som rider tågen och utsdr ett frö
av sval tillförsikt, diir katekeser
vidskeplighet och sokmulten snö,

skoldam med v ågdynamikens ldra...
- Det viII sdga. . .
- Frågan får nog ttö:ga
inför faktum att NijsTA våg
börjat mullra som ett skenande tåg
och. . . rågloslysande, ilggen reser
twentals ton av turlgt vdsande sjö...
HeIp, Big Mama, stratghten this rocktng chair
och d,röj ett steg. hos d.en som liten ör...

som

skrothullet lyfter

oss

bort ifrån,

-

Tills kajbdnken trygg
äterger en sprätt
som vadspdnner

med:
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sflgg
Lätt som en pldtt!!
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det bli
någon rejäl rid i Danmark käver en

för

L-r-I

o1/2 vecka - vilket

J

ffi

inte alla kunde få le- E
digt. Vi bestämde då utt },..-vi skulle ha fem veckor

q

e

midsom-

från

rmling i Göteborg den

JUn1.

mar

Janne

och
och

(Ballad) och vår

^

zl !}!/

--i

7-..f
--v

egen 6360 (HR 29)
lastades den 28 j uni på
fredagskvällen.

.. . vi å\t:.x:2000 ner till

Tli",,t:"tH*t'T:,":l:l
:lJ%ååo:.,-J,,.:,$*T]i"|"å."f;, i:.?t#:;:
v på lördagseftermiddagen. Vigg 5922
på helgerna innan.

,-"[:lläff:i::

En närmare granskning visade att
det skulle gå åt fyra helger inklusive
midsommar. Ett alternativ blev då Mälaren och Hjälmaren till Örebro, lastbils-

Mndö 32) från Arkö med Owe och Kerstin och Vigg 7002 (OE 36) med Göran

och Maggan som gått kanalen anslöt
oclså på eftermiddagen.
15
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gavvi oss av mot
Skagen. I halvind 5-6 m/s som vred till
kryss och ökade till cirka 12 på slutet.
Det var cirka 13 grader i vattnet så det
var varma kläder som gällde den första
tiden. Framme blev det den första i raden av fiskmiddagar, denna gång Berits
strömming från skärgården som seryerades åt 1.1 st i Imotana. Nästa dag var
liggedag och cykeltur ut till Skagens
rev för att se ljuset. Det blåste cirka
1.2 från väst så det var mycket
imponerande att se sjöarna
mötas och brytas över revet.
Vi besökte även Gamla
Skagen
och
Skagenmusdet som
var mycket sevärt.
Dagens fiskmiddag
På söndag morgon

Här provade vi på att grilla sillhaj vilket blev mycket gott.

Göran och Maggan som skulle
hämta dottern Camilla i Svendborg
hade lite bråttom dit så de bestärnde
sig för att gå så snabbt som möjligt dit.
Vi övriga försökte även nästa d(
gå till Anholt. Det var SSV cirka 15 när
vi kom ut med wå rev och stormfock.

rikigt kryss utan vi kunde
släppa lite på seglen. Men det v4r
trån. rrtei t.e ii-mar gav vi u(och gick in mot Jylland igen,
till Asaa. Det är eft litet sam-

Det var inte

avåts på Bodilles
Ifto med fiskbuffet som

erbjöd alla möjliga och

WhdrPE.,",&f

omöjligafiskar. \fu;frs$

hälle och en 2m-hamn.
Men vi var rätt trötta

och såg inte så
mycket av byn

men vi grillade
torsk till middag.
Nästa dag var det
lugnt. Två av båtarna
gick till Anholt och två till

NuvardetdagsattseglaWGrenå.TillAnholtblevdetfyra

timmar motor och fyra med spinhalwind och %&f
nater. Anholtvisade iig sevärt och
en kuling som ar.tog till cirka ro {$*
var en av resans höjdpunkter. vi tg'
m,/s. Här tog vi en ny liggedag med p
cykelrur runt hela den vackra ön. Bl a' en promenad och kom lite vilse, m[
tittade vi på saldabriken där man värmde hamnade på en stig som ledde runt ett
salwatten så att det bara blev salt kvar. högt område med fin utsikt. Efter wå
Saltvattnet kom inte från havet utan timmar hittade vi Anholts Kro och fick
från grundvatmet som höll 1570 salthalt. en fin middag. På förmiddagen dagl
Efter Laesö hade vi tänkt oss Anholt efter cyklade vi en runda österut där'" '
(40') men det var kuling och mowind såg Örknen som är ett mycket säreget
så framåt dagen beslöt vi oss för att i landskap. Efter en lunch lämnade vi
medvind gå in till Saeby på Jylland. Det Anholt och började jaga ikapp de anblev en fin segling. Det skulle bli träbåts- dra båtarna. Vi skulle till Ebeltoft - cirka
festival där, så under eftermiddagen 60'. Detblevenjobbig tur i mycketvakom flera fina skutor in och även rierande väder, bl a hagelskurar men
Kryssarklubbens Atlantica och Gratia. inte så blåsigt.

till

1t)

Sista biten blev det motor i mörker, srömmar men fina lyer. Vi kom till Assdå var detbra med GPS:en. Vi kom fram ens, en av Fyns större städer. Här behalv fura på morgonen.
sökte vi musedr, ett som liknade Hermas

Här blev det liggedag och besök på
fregatten Jylland och sightseeing i den
fina och välhållna staden. På eftermid( .gen flyttade vi oss till öen (6') - en
fritidsanläggning med plats för båtar
och som man slussade in till. En märklig anläggning som dock inte var så
,r "lhållen som man kunde vänta sig.
( Nu uu, det en ny kuling på
gång. Men en dansk påstod an

på Å1and och eft om den danske sjöhjälten Peter Willmoes som slogs mot
Nelson under slaget vid Köpenhamn.
Nästa dag gick vi till Lyö som var
en mycket fin och välskött ö - också en
höjdpunkt. Det blev en lång promenad

bl annat till

bronsåldersröset

Klockestenen som kJingade när man
slog en sten på den. Detta var första kortbyxedagen! Dagen avslutades med Berits grlta.
Grannön Avernakö besökte vi dagen efter som

den lokala prognosen var upp
till 12 från NV så då gav vi

oss av. Det blev en fin

hastigast på väg ti ll
Aerö. Avernakö var
sevärd men inte så
fin som Lyö. Aerö
var väl egentligen resans mål och här blev
liggedag med lång cykeltur runt en del av ön. Också

slör ner förbi Samsö

men sen när vi
för att komma till
Bogense vred vinden

och friskade upp till 16
m/s. Vi beslöt oss för att
fortsätta och vi kunde nå

Laesö. Det blev

Ånyo e.r hård dag. När vi var

böljande Iandskap. Staden

-j

ilTJå'.,?1ilT#'i"i :i :':*:"q,lffi:ffling

har fårt kurturpris och

lukket. Minigolfbanan var också fin och utkaf6. slagsgivande efter första dagens trä-

rangerna stängde 22. Kökken är
Det blev soppa och macka på
På Dixien hade fästet för babords
rp- och undervant givit vika.
äagen ägnades åt reparation och kl 13
var allt klart. Det skulle blåsa 8 - 9 så
gick ut för en kort etapp till Fredrica.
Det blåste mer - bonnkryss i 14 m/s.

(

ningsrunda.

Förmidvi

Dagen efter var det dags för i Svendborg, Fyns näst största stad. Här låg vi
mitt inne i staden och det blev shopping-

rundor.
Vidare till Lohals på Langeland. Nu
hade värmen kommit och vi hade den
första riktiga utesittarkvällen i en fin sol-

Här

fick vi låna båtklubbens lokal för vår

middag.
Nuvardetdags för att passera Lilla nedgång.
Bält och det blev odramatiskt, inga

Vi grillade amerikanskt
17
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marinerad rödfisk som var mycket gott
Efter passagen bar det av mot Skaoch sedan spelade vi boule.
nör i sol och med spinnaker och till en
På väg mot Själland såg vi bygget ny Liggedag.
av Stora Bältbron. Sen seglade vi in i
Återresan gick i medvind via Ystad,
Smålandsfarvattnet och Dybvig på Fejö. Skillinge, Kivik, Utklippan, Bergkvara,
Här var det trångt i hamnen. Det blev Borgholm, Byr<elkrok. Karö, Missiö och
cykeltur runt ön med kyrkbesök. Sedan avsl"utningsfåst på nrkö. Någon dåg (
motorn komplettera svaga vindar. I Arkö
sillmiddag med jordgubbar eft eråt.
En tidig avfärd till Bandholm och var Owe och Kerstin hemma så det blev
kräftskiva med hattar och andra tillKnuthenborgs Safaripark en verkligt
behörsevärd anläggning med många
På morgonen kramadeJ .
olika djur bl a tigrar. Vi fick inte
'
och vinkade adjö till Owe och
cykla in i tigerhägnet! - men
vi fick skjuts av en dansk i
Kerstin. Därefter gick vi anen liten buss. Vi åkte även
dra till Rassa vikar. Här
Iämnade Janne och Beångtåg till Maribu och
rit för en snabb tur
tittade på Lollands
hem till barn och
domkyrka. Nu började det bli lite sobarnbarn- Vi övriga wå båtar gick
ligt och varmt på
via Kvmmendö Böte
allvar.
hem till Värmdö.
Over grunda vatten
på
Det blev totalt cirka
tydligt
där botmen syntes
1000 distansminuter.
3 m gick sedan färden rill VorDet kalla vädret och vattnet
dingborg. Här kompletterade -A-l
YY
"i
var mindre trevligt men det var
föråden"innan vi skulle till sverige.-+grnrku få gånger dei regnade vil' L
Middagen bestod av grillaL körr som ?
' gjorde
att vi kunde utnyttja liggedalar
omväxling som vi åt på kajen.
Sedan söder om Mön till Klintholm och kvällar för cykelturer och promenasom också är en fritidsanläggning med der. När det så småningom blev kortlägenheter invid hamnen. Vi avslutar byxväder såg man tydligt hur det varit
det danska besöket med att äta röd korv - brunbrända i ansiktet och med q[
och dansk ost som vi knöt fast i bords- ben ( och armar).
benet detta sköljdes ner med Gammel Tack vare att vi alla seglat med
dansk och ö1. Mariannes gurksoppa Viggenklubben och fått eskadervana
kunde vi tillbringa så lång tid tillsamavnjöts till middag.
Möns klint var en ny höjdpunkt i mans i ur och skur.

hög
graders

dubbel bemärkelse. Det är en 120 m

kalkklint. Vi badar kvickt

våtten'
18
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Viggen
i österled
1980, ca 5 km öster om Tallinn, den
hamn man som besökande till Tallinn
är hänvisad till) upptäckte jag... ...en
Viggen!
Karlskronaviggen nr 39, "Renada"
låg vid "Kalevjahtklubi", en av Estlands
äldsta båtklubbar med ett flertal olympiska medaljer i sin ägo, i Pirita hamn.
Båten var vid tillfället besökt av intresserad spekulanr så jag fick tyvärr inte
tillfälle att intendua ägaren. Renada var
dock i stort behov av uppfräschning
levelse och klart annorlunda gentemot kundejag konstatera efter en egen okuden svenska kusten. Fullt med intres- larbesiktning. Vinschar, mast och pulsanta upplevelser och som sagt en an- pit m.m. var i originalutförande,
norlunda segling.
däremot var ruffuentilerna och vissa
Hur som helst. Liggandes i Pirita andra detaljer utbltta.
Så även i Estland seglar Viggenl
hamn (Olympiahamnen vid Moskva-OS
Veikko Kekki

Sommarens bilder har framkallats
jag insåg då att ett bidrag kanske
kan ges från vårt sommaräventyr. Vi
( Je sju veckors segling med vår supervigg Vindö 28:an Kaskad II och den nyttjade vi genom att segla till Estland.
Over Älandshav på en långrun från
direkr rill Kökar yttervägen
(:cöderhamn
.r 65 NM) via Jurmo till Hangö åch
sedan hoppet rakt söderut till Dagö i
Estland. Cirka 14 dagar tillbringade seglandes från Dagö till Tallinn. En fin uppoch

Lars Berg

I nästa vB hoppas vi få läsa
rapporterna från årets plaskeskadei!

Foto Veikko Kekki
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