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Efter en lång och kall vinter skall
det väl äntligen börja våras nu. Båtmässan är lyckligt och väl överstånden
och nu kan man ägna sig med full kraft
åt vårrustningen. Se artiklar i detta och
kommande nummer av VB.
För närvarande pågår diskussioner
med Stockholms Seglarförbund om
deltagande i Vattenfestivalen i Stock,rolm. Går det i lås kan det bli bra rekJam för Viggenklubben, samtidigt som
möjlighet att segla Vigg på Stockholms
Ström kan ges till intresserade. Vi åter'rommer med ytterligare information
efterhand som den blir tillgänglig.
S to ckh o I m s re gi on e ns kaPPseglingstabell presenteras med tidtabell i
detta nummer. Närmare detaljer kommer i vanlig ordning i lagom tid till
anmälan.
Vårliga Viggenhälsningar från
Jan-Olof

Ännu ligger isen halvmetertjock på
de vatten vi sommartid brukar befara
och till många av skärgårdsöarna åker

man nu enklast med bil. Turbåtarna,
vars svall vi försöker bemästra när vi
möts under semestern, ser övergivet
infrusna ut där de ligger vid Stockholms

kajer i väntan på våren, men almanackan säger att den redan är här och
det vill vi ju gärna tro på.
För vår del är det ännu två månader kvar till sjösätming, men dagarna
kommer som vanligt att rinna iväg fortare än väntat och så blir det ändå jäk-

tigt på slutet.
Förutom vårrustningen ska också

ffå nummer av VB produceras under
samma period så redaktionen ber dig
vara ute med ditt material i god tid.
För visst har du väl nu skrivit den
där artikeln du planerat så länge?
Alf i 1277 Jänta

Utombords

Utombords

Ska båtwätt ers ätta bottenfärg?
satta sötvattenshamnarna". Att lyfta
båtar för högtryckswätt avfärdar han
med atr varje lyft innebär en skaderis(
De regler som gäller idag besrämdes 1992 och innebär ett totalförbud
mot giftiga bottenfärger för båtar under 200 kg. Förbudet gäller också för
alla fritidsbåtar och firtyg i samtlig(
insjöar och på ostkusten norr om
par
ett
Örskär. Mellan örskär och Trelleborg
Detta kan bli verklighet om
år om Kemikalieinspektionen driver är en mildarefärg tillåten och på västigenom sin målsättning att förbjuda kusten tillåts en starkare färg. Ulf
Bergenlind påpekar att beslutet var då'kemisk bekämpning' på fritidsbåtar.
Kemikalieinspektionen vill på sikt ligr lörankrat bland sm åbåtsorga n iförbjuda alla giftiga bottenfärger för sationerna; dels låg remisstiden under
fritidsbåtar- Om försöken med båtwän semestrarnar dels skedde en sammanslår väl ut kan man hänvisa till lagen blandning av Bottenviken och Bottom substitution som säger att man ska niska viken.
välja det minst skadliga för miljön om
Läckage skadar
det finns flera alternativ. "Ett förbud
vattenlivet
med en övergångstid på ett eller wå år
T
år
skulle
tillstånden för bottenför
båtskulle stärka konkurrenskraften
tvättar och miljövänliga produkter som färger omprövas, men Anders Jonssog
exempelvis glatta färger. Det skulle säger aft man [år räkna med ett e]le(
påskynda uwecklingen", säger Anders två års fördröjning. Orsaken är att
Kemikalieinspektionen awakta resulJonsson på Kemikalieinspektionen.
Ulf Bergenlind i Kryssarklubbens tatet från läckagestudier och uwärde-

Känns bäten trög ocn.långsotn
en tmån4.d eft.er sjös ätt7r'i'ng?
Krrnske iir det dags för en bättviittför 25O kr i det väl utwggda
b&ttvättsnätet i skät'g&r'd"en, eller
är det närrnare till sm&båttsvqrvet där" en gaffeltruck raskt lyfter
b&ten fb en högryckstvätt?

båttekniska nämnd är av en annan upp-

ring av alternativa metoder

fattning:
"Det skulle vara ett mycket olyckIigt beslut och kommer antagligen leda
till att andra föroreningar istället ökar
på grund av högre bränsleutsläpp. Vi
kan också förvänta oss att fritidsbåtsägarna överger skärgårdshamnarna för
att istället söka sig till de mindre ut-

bekämpa beväxning. De flesta färge|
som finns på marknaden idag innehåller koppar och triazin som bekämpningsmedel och för an färgen ska vara
effektiv läcker ämnena successiw ut i
vattnet.
"Srnåbåtarna ligger ofta stilla i
grunda vikar med stillastående vatten
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Kemikalieinspektionen har anlitat
under den tid då yngelproduktionen år
som störst", säger Anders Jonsson. 'Vi flera firmor och institutioner för att
vet att tungmetaller som koppar lag- mäta läckaget av giftiga ämnen i
ras upp i organismerna och ställer till bottenfärger.
Lena Venberg på ILV (Insitutet för
skada för t. ex. fiskar, käftdjur och blåluft- och vattenvård) berättar att tesstång".
Han berättar att fransmännen fick terna försöker efterlikna de förhållan:tt påtagligt bevis för bottenfärgernas den som råder för båtarna. På ILV
giftighet när de numera förbjudna tenn- arbetar man med en cylinder bestruken
färgerna höll på att slå ut deras ostron- med botrenfärg som får rotera i en
experimenttank en timme med några
produktion.
Av de ca 100 ton koppar som årli- dagars intervall. Mätningarna pågår
gen släpps ut i svenska vatten utgör under 45 dagar och mängden kopparläckaget från fritidsbåtar knappt en tred- utsläpp per dag mäts.
jedel. Den koppar som utsöndras från
bottenfärgerna innehåller däremot en
Motorbåtar i försök
joner
anses
skadlimängd
och
större
Ekotoxikolog OIof Holmdr har för
gare för vattenlivet än industrins ut- Kemikalieinspektionens räkning
s1äpp.
uftärderat ett försök med båwätt och
Fonsäxning på sid. 12
Foto
Sören
Rapp
enklare.
är
nog
Ovansidan

Undersegel

;q

Ränderna går aldrig ur!
Foto Bengt Pettersson
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Den var enkelt
byggd med botten av masonit
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segel hade jag
en garnmal mjölsäck som jag hissat på
en stång. Rodret var en åra.
Jag var åtta - nio år, livet lekte och
jag var en stor sjöfarare i en vik i S:t
Annas skärgård. Naturligtvis höll det på
att gå åt H---e.
Jag gick på grund och "kölen" slets
bort. Spikkallarna lämnade stora hål
efter sig och jag lick stå kvar på grunJet och vänta på räddning en bra stund.
Simma kunde jag inte, och vem hade
hört talas om flywäst då?
Ären gick och efter en de motorbåtsåkande så skulle jag, prova på det där
med segling igen.båttleu en plywoodbåt den här gången. Jag var utrustad
med familj; fru och tre barn, ett och
hah.t till tio år gamla. Vi trivdes med
seglarlivet men behövde en rymligare
båt.
Vi tittade på många. Vi hyrde en

Viggen men köpte en Vega för utrymmenas skull. Så småningom blev det
en Scampi. Men nu var barnen stora
och hade inte intresse att följa med så
ofta. Jag började fundera på att skaffa
en båt till. En pensionärsbåt. Inget fel
på Scampin men jag skulle bli ensam i
min pensionårsbåt, hustrun skall arbeta
några år till och jag ville ha en mindre
och driftsbilligare båt.
Nu blev det en Viggen och har man
sett, nu är det knappt att jag får låna
den för nu skall barnen ut och segla
igenl Visst är det roligt an barnens upplevelser i tidig ålder ger så posidva gensvar. På bilden forsar dom fram med
kurs mot Rödlöga en härlig sommardag i augusti -95.
Visst suger det i tarmen, och visa
av ridigare år så vet vi att snart är vi
där igen.
Bengt Pettersson s/y Maronika

7

Nauigare necesse est

Nauigare necesse est
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SKARG A RDEry
Skärgården (och fastlandet också
för den delen) håller på att få nya
positionsangivelser. Vad det beror på
och innebär för seglingen skall jag försöka förklara här nedan.
Alla positioner i sjökorten anges i
latitud och longitud. Hur bestäms då
dessa?

Så länge positionsbestämnl.g

o.(

bord gjordes med sextant och pejling
märktes dessa skillnader inte så
mycket, men noggrannheten i GPS-systemet är mycket större än skillnadern{
i modeller. En inmätning i WGS-84 kan
skilja sig med 200 - 350 m från en position angiven i det garnla svenska sys-

Utgående från ekvatorn och noll- temet.
meridianen i Greenwich indelas hela
För att förenkla, framförallt för den
jorden i ett tänkt rutnät med grader och internationella sjöfarten beslöts därför
minuter. Detta hade varit enkelt om att Sverige skulle gå över till WGS-84.
jorden vore exakt klotformad, men det
Under det senaste året har Sjöfartsär den som bekant inte. Den är något verkets arbete med an byta det så kaltillplattad vid polerna. Därför har olika lade gradnätet kommit så långt att
länders kartografer gjort olika matema- under våren 1996 beräknas samtliga
tiska modeller av jordklotet. Naturligt- skärgårds- och specialkort ha det nya
vis har varje modells upphovsman gradnätet, WGS-84.
Dessutom anges alla positioner i
svurit på att just hans eller hennes är
Underrättelser för Båtsporten och Sjö-.
den bästa.
Eftersom modellerna är något olika, farande (UfB respektive UfS) numer{
kommer en positionsangivelse i en enligt WGS-84.
rnodells rutnät att skilja sig något från
Skillnaden är som sagt 200 - 350
en som baseras på en annan modell. m, vilket i trång skärgårdsnavigering

SKEPPS Eru
BIBLIOTEKET

FLYTTAD!?

"Med Pungan i aktern och Skitaren

i fören klarar man Ålandsgrundet".
Citatet ovan är hämtat ur PÅ
KRYSS BI-qND SXÄnCÅnOSlteUU av

Åke e*ell, Förlaget Jukudden 1993.
Läsaren upptäcker här att skärgården

kan vara besvärande. Eftersom allting
fli.ftas lika mycket, är en sten på kortet ju fortfarande lika långt från land,
men skall man rita in en ny sten gäller
det att ha tungan rätt i mun.
De av er som länkt köpa nya sjö.:r båtsportkort i år rekommenderas
att se till att ni får de nya korten. De är
märkta WGS-84 i marginalen. Har de
inte kommit ut än, ring gärna Sjöfarts-

..
l.

verket och fråga (tel. 011-19 10 54)
när de kommer, eller vänta till dess
de kommer ut.
För er som tänker behålla de
gamla korten, konrrollera positioner
som ni får från andra, inklusive UfB/
UfS, extra noga vid införandet med
avseende på vilket nät som använts.
Ni som köpt kort under 1995
uppmanas kontrollera vilket gradnät
som använts innan ni för in rättelser, eftersom det nya systemet då
började införas.
Observera också an positioner i
våra vanligaste guideböcker under
överskådlig tid kommer att vara angivna i det gamla systemet.
Till slut; UfB är en utmärkt publikation som jag starkt rekommenderar. Den hittar fler grund per år än
jag gör (trots allt vad hustrun säger)
och kostar 6ara 12O:- om året i prenumerationsavgift. Beställes från Sjöfartsverket, tel 011-19 10 54.
Jan-Olofi 837 Magda

(Stockholms) inte bara är flyttad utan att grunda fjärdar som avsnörts från haden ockå till stora delar har by'tt namn. vet genom landhöjningen.

Läsvärt tycker redaktören som
Intressant läsning som också lär oss
rnycket om namnens ursprung, t. ex. att välkomnar boktips till denna spalt
Ingmarsö ingalunda har att göra med ett från ViggenBladets läsare.
RED
personnamn utan syftar pä inmarer,
9

Stockholm

REGIONALT

Stockholm

Gävle

SOMMARENS

Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14,295 0o Bromölla

ESI(ADRAR
Planeringen för årets eskadrar i
Stockholmsområdet har så sakta bör.

(

0456 - 273 69

jat.

Kalmar

I likhet med föregående år tänker vi försöka köra wå eskadrar, en

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

kortare familje- eller 'plask'-eskader om
ca en vecka och en längre om 10 dag^'
t

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 rt4 Sollentuna

08-929732

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27,582 66 Linköping
013 - 15 13 31

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

Västkusten
Gustaf Olofsson

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

öresund
Erik Palsund
Älggatan 24 8,21613 Malmö
040 - 16 09 73
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ill 2 veckor.

I

Eskadrarna kommer att
efter varandra så att den som vill har
möjlighet att deltaga i båda.
Plaskeskadern är pre lim inä rt
tänkt starta första veckan av industrisemestern och gå i den södra delen av
Stockholms skärgård.
För den längre eskadern finns
flera idder. En är att följa den gamla
Valdemarleden norrut med strandhugg
på historiska platser.
I nästa Viggenblad kommer ytterligare information och kallelse till en
eskaderLräff för intresserade i början av
maj. Vi Loppas på lika ston eller sti
intresse än föregående år.
Jan-OlofBjörk
läggas

Viggenserien 1996
Lidingö Runt, 11/5,
anmälan se nedan
( rgstköret,25-2715
Vikingarundan, 1 5-1 6/6
KM (Getfotsregattan), 17 -1 818
Kräftköret, 24-2518
l.'hertus Race, troligen 7/9
haktuskannan, troligen 8/9

@

LsfuUbald4e!4$dcE

J014. Anmälningsblankett kan hämtas i Starex-butikerna på Fleminggatan och Kommendörsgatan, eller i Watski-butiken på
Erstagatan. Det går även bra an ringa
till Lidingö Runt, de har telefonnummer 08-765 05 09.
Som flera av er nog redan har märkt
har det tillkommit en segling i år, nämligen Vikingarundan. Det är en bankappsegling som avgörs vid Ekholmen
pA Saxarfiärden. Ett utmärkt tillfälle an
[-..ra inför kornmande KM. Vi kommer
an segla LYS-kJass och får på så vis även

chansen att mäta oss med de andra
klasserna, något som kan bli spännande
g d tanke på att de wå främsra viggarh i Libertus Race ihöstas var fyra och
femma i LYS-sammandraget. Naturligtvis räknas bara viggarnas inbördes pla-

tävlingen kommer att gå av stapeln,
men inte vem som kommer att arrangera, därav osäkerheten kring datumet.
Osäkerhet föreligger även beträffande
Kaktuskannan, vi återkommer så snart
vi vet mera.
Tyvärr kunde inte KM hållas i Nynäshamn, eftersom NSS var upptagna
i augusti med SM för Express. Eftersom

vi var tvungna att
rankingserie

Presentera vår
snarast, fick

till förbundet

det bli nödlösningen Getfotsregattan.
Vi beklagar detta djupt och arbetar redan nu på att hitta en lämplig tävling,
nedåt kusten, som kan ta hand orn Viggen-KM sommaren -97.
Jag vill passa på att påminna om
den planerade kvällsträffen om kapp-

segling, se ViggenBladet nr 2, ni som
är intresserade hör av er till undertecknad, annars blir det inget! Med tanke
cering för poängfördelningen i på att Lidingö Runt är den första delViggenserien. Pingstköret och I{räftkö- seglingen tänkte jag att det eveneret seglas som vanligt på skärgårdsbana manget kunde utgöra grunden för
utan spinnaker. Vad beträffar Libenus träffen.
Johan Sttind
Race är läget lite oklart, det är klart att
11
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Viktigt om
ttinins$nnssor
Det finns tätningsmassor för de
mest skiftande behov. På senare år
har silikongummi fått ökad användning. Detta är ett utmärkt preparat i många sammanhang. Det finns

dock skäl för en allvarlig varning.
Silikongummi innehåller ättiksyra,
vilket känns på lukten. Attikyra är
starkt korroderande. När det gäller viktiga metalldelar, såsom
knapar, skotskenor m. m. bör man
använda annat medel, exempelvis
uretanbaserad massa. En sådan är
Sikaflex, som för öwigt har fördelen att överskott kan wättas bort
med nafta.
Vid monteringen är det viktigt

att man inte pressar bort för
mycket massa när man drar skuvarna. Därför kan det vara lämpligr att låta massan styvna något
innan man drar åt slutgiltigt.
Tekniska Kommittdn/Gl

Fonsättning från sid. 5
en metod med fibermatta som sprejas
på båten iställeL för bottenfärg.
Han säger att fibermattan som utvecklats av Sealflock AB på Öckerö i
Göteborg är effekdv mot havstulpaner
men mindre verksam mot alger. Fiberskiktet rör på sig så att inte havstulpanerna får möjlighet att fästa.
I somras fullföljde 32 motorbå(
försöket med båtrvän vid Skarpösundets marina i Stockholms skärgård.
Båttvätten, som uwecklats av det finska företaget Skarp-Matic, fungerar s9.n
en bilwän med roterande borstar vil
följer skrovets form under vattnet. Båtarna hade ingen underbehandling eller endast grundfärg. Eftersom det var
en kall sommar klarade sig båtägarna
med wå, tre tvättar. Olof Holmdr vill
inte uttala sig om effektiviteten av
båtwätten eft ersom undersökrringen är
ett beställningsarbete från Kemikalieinspektionen och ännu inte offentliggjord. Enligt Anders Jonsson var dock
de deltagande båtägarna nöjda. För
segelbåtar finns ännu bara båtwätt på
ritningsstadiet.
Lars Bergströ|q 591 Klara Kuck

ANNONSPRIS
OCH RABATTER:
1/1 sida 600:-, 1 /2 sida 300::
1/4 sida 150::, il8 sida 75(
Vid samtidig bokning av fler än
2 annonser, i på varandra följande
nummer,lämnas rabatt enl. nedan:

lrl d

**
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Annons nr 34 2io/o,lrän nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4OO:. PER FÄRG
Kabatt lamnas el pa largtrllagg.

KOMPAKTPLATTEN
Den av Mälarseglare så uppskattade

plätten har av olika skäl inte uppnått
samma popularitet i saltvatten, Om anledningarna kan man wista länge. En bidragande orsak kan vara att plätten, för
att ge gott grepp, bör kompletteras med
en kätting om ca två meter. I Mälaren med
? dybo nar är detta inte så kriliskl.
Etr sält arr lörbätrra egenskaperna är
art skarpslipa kanterna samt 8e plällen en

{\

lång ten, vilket gör att den vid
utläggningen lättare kommer i den önskvärda 90'vinkeln mot bottnen. Det i sin

f

underlättar bottenintränSningen vilket

år grunden för eft bra ankarhåll.

Oberoende studier

i

vid

marin-

Sverige och utomlands har
givit vid handen att optimal tenlängd för
en plätt om B kg (lagom för en ViSg) är
ca 3,2 m i saltvatten. En sådan plätt är
svårstuvad om den inte kan tas isär, och
även då utgör tenen ett hinder.
Metallurgisk forskning om så kallade
minnesmetaller, delvis baserad på erfaren-

laboratorier

heter från rymdprogrammen, har dock
pekat på att deL kan finnas lösninSar även
på detta problem.
I sista minuten inför pressläggningen
av defta nummer har ViggenBladet fått exklusiv tillgång till en tekrik som i ett slag
kan lösa problemet med den långa tenen.
J-kniken kan användas av varje händi8
( .genä8are och resulterar i en plä{t med

föreskrivna mått, som ulan isdnagning

kan stuvas

i

sryrbords sittbrunnsfack.

oet hela går ut på att ge tenen

en

vattensryrd minnesförmåga, så att den vid
I 'tagoing rul)ar ihop sig till en flat spilt- parallell med plärcen. Vid utläg8nin8
och därav följande vattenkontakt rätar den
ut sig till föreskrivna 3,2 m längd.
Man börjar med att inhandla en Iämplig plätt samt 3,35 m galvaniserad järn-

stång med 10 mm diameter, 2 st
galvaniserade muttrar M10 samt wå likaledes galvaniserade s.k. karosseribrickor
med 11 mm håI.

Stångens ena ände formas

till

en ögla

med innerdiametern 38 mm. Här skall
småningom schackeln fästas. Den andra
änden gängas till en längd av 82 mm och
vinklas därefter 90'.
De bearbetade ändarna värms därefter till 650' C, ljus halmfärg, med t ex en
gåsolbrännare. Det är viktigt att bara
värma själva ändama, för de värmda deIarna behåller sedan sin form och får tngen

minnesförmåga. Vi vill ju inte att tenö'
glan skall rakna under vattenl Resten av
srången kan kylas med våta trasor.
Därefter formas den mellanliggande
delen av stången, som nu skall ha längden 3,2 m :t 2 cm, till en platt spiral med
en ytterdiameter av 19,5 cm. Den så förberedda stången läggs därefter i ett vattenbad som upphettas

till 120'C,

varefter

den vid denna temperatur bestråias med
LIV-strålning från en kvanslarnpa eller ett
hemsoladum under 3 timmar och 24 minuter. Varning för riskerna med elström i
samband med vatten! Använd isolationstransformator och jordfelsbrltare! Därefter stängs try-lampan av och det hela får

kallna.
Har operationen lyckats kommer nu
stången att rakna. för att vid upptagning
ur vattnet återta sin spiralform.
Det återstår nu bara att kapa tenen
på den inköpta plätten, borra ett 10 mm
hål i plättens centrum samt montera den
nya tenen. Detta sker lämpligen med en
mutter och bricka på varje sida om plätten. Göm inte att låsa muttrarna med t ex
LocTite typ 0401 eiler vattenfast epoxy,
samr räcka icke galvaniserade snittytor
med ert rjockt lager rostskyddsmedel.
Har tenen inte raknat då den kallnat
måste proceduren upprepas till dess önskat resultat uppnåtts.
Som alternativ till en vanlig plätt kan
med fördel den i TT nr 6:01 frär' 1978-0401 beskrivna korkplätten användas. Den
underlättar genom sin dnga vikt i luft upptagningen ytterligare.
Halvar i 401 LirPa Lirya
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ViggenHubben

-

väl värd en mässa!

Kommen till vår egen monter
kunde jag släppa loss Robert Robertsson som tagit hand om våra besökare
Låt mig säga det först som sist: Det under förmiddagen.
En hel del har redan skrivit i gästär farligt med båtmässor! Efter att ha
varit på iilvsjömässan i endast en kvarts boken och fler blev det under eftermid(
timme upptäcker jag att mitt penga-

dagen.

utflöde är ca 30 kronor i minuten. Bestämmer mig då för att hasta så fort
det går mot Viggenklubbens monter
därjag ska jobba under eftermiddagen
den första mässdagen.
Lite lyckas jag dock uppfatta under
vägen, bland annat att det är dålig uppslutning från de stora tillverkarna av
segelbåtar. Förmodligen tycker de att
de awerkat Stockholms mässbehov
genom att delta i den sPeciella
segelbåtsmässan som hölls i Globen i
höstas.
Istället bjöds vi på lite begagnat
vilket jag tycker är roligt, rnen roligast
var nog de wå långfärdsbåtarna som
fullt utrustade kunde beses både inuti
och utanpå, med pratbara skeppare och
allt.
I)en enå båten var en 28 fots Trio
80, med skeppare Roger Andersson.
Han ska i maj börja försöket att med
den minsta båten ta sig non stop jorden runt (något för viggenägare att ta
upp kampen om?) Lycka till!
Den andre skepparen var Stig Lindgren som har skrivit boken Mina fem
skeppsbrott. Har ni inte läst den, så gör
det. Nu har han samlat ihop pengar till
ett nytt försök atr komma varvet runt
så vi får väl önska honom också lycka

till!

I år har vi nytillverkade

hela såg väldigt trevligt ut, med bilder
både från seglingar, hamnliggande g-\
en interiör, plus rirningar och data $-.lande båda våra båtryper.

Det var ganska många som kom
fram och ville ha med sig data angående Viggen, och säljannonsen på 158

Relax som

vi hade vid skärmarna hit-

tade en hel del intressenter.
Viggenklubben som sådan behövde
man nästan inte tala för, då ryktet om
vår förträfflighet verkar vara vida spritt
i seglarketsar ändå;
"Det är ju den här klubben man
stannar kvar i även om man säljer båten", var en vanlig kommentar. En man
från Kryssarklubbens monter kom fram
och undrade om han fick gå med i k(
ben fast han inte hade en Viggen? Sjärvklart, vi är inte knussliga vi.
Trevlig samvaro blev det också med
representanterna för de andra klassföibunden som likt oss ställde ut (
der Stockholms Seglarförbunds hägn,
och lördags eftermiddagen gick fort.
Vid stängningsdags kunde jag På
stela ben och med en tom plånbok ge
mig ut i vinterkylan, hårt tryckande en
Utölimpa mot mitt bröst. Den luktar
så gottl Som sommar ungefär!
Cia

14

utställ-

ningsskärmar och jag tycker att det

i

10 Issan

Vår - och dags

för förökning!

När säsongen börjar och
vi träffar våra kamrater På
varven och i hamnarna kan
det vara bra att ha de rätta
argumenten och morötterna
till hands för att locka nya medlemmar
till klubben. Här är några:
ViggenHubben är klassförbund för
1
\,.,arlskona- och Albin-Viggen och har

bl. a. som ändamål att stimulera
erfarenhetsutblte, kappsegling och trivsam samvaro mellan Viggenägare, och

att genom skötselråd och teknisk information bidra till att båtarna hålls i
god kondition och därigenom fortsatt
bibehåller ett högt andrahandsvärde.
En klok investering förutom båten
är alltså att gå med i klubben. Man kan
vara med)em i Viggenklubben även om

man har en annan båtryp eller ännu
inte har någon båt alls.
Med I ems tidningen Viggen B1 a d e t
kommer 10 gånger om året, med aktu( informarion och artiklar om träffar,
'eskadrar, kappseglingar m.m. samt hur
man riggar Viggen och seglar den på
effektivaste sätt. (Härliga smultronställen avslöjas också här!)
( I tidningen finns numera Tekniska
Kommittdns Brevlåda, dit man kan
skriva och få råd i frågor som rör skötsel, underhåll, reparationer, nyinstallationer och annat.
Tekniska Kommittdn (TK) ger ut
Tekniska Tips - värdefulla för den som
själv vill göra något på sin båt, t. ex.
dra fallen till sittbrunnen eller montera

solceller. Till dags dato har
det blivit mer än 100. TKs
"specialister" inom områdena
Segel & Rigg, Skrov, Motor
& Elteknik, Inredning, Förtöjning & Pallning har mångårig erfarenhet av Viggen.
Den tävlingsinriktade kan vända
sig nll lQppseglingskommixdn för an fä
veta mer om klubbens kappseglingar
och den som bor utanför stockholmsområdet kan ta kontakt med nå8ot av
de Regionombud finns på flera platser i
landet och till vilka man är välkommen
med tips eller önskemål om aktiviteter.I Club Shopen köper man Tekniska
Tips, klubbvimpel eller dekaler.

Den sotn hor enViggen
eller plc:neran' att köpa en...
...får ut ännu mer av sitt båtliv genom att bli medlem och därigenom
kunna dra nytta av de erfarenheter och
kunskaper som hundratals Viggenseglare samlat under trettio år och tusentals sjömil.
Till det kommer gemenskaPen i en
gäng med unik sammanhållning, där
ännu fler är hjärtliSt välkomna!
Genom ViggenH ubbens stYrelse kan
du få det faktablad som fanns i uår mon-

ter på Älvsjömässan och som du kan
lämna till intresserade elleranslå på din
lokala båtklubb. Telefonnummer och
adresser som vanligtPå sidan 2
När vi blir fler så kan ui mer!
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