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Nu har både båtmässan och kometen passerat utan att några större katastrofer inträffat, så nu kan vi börja
koncentrera oss på sommarens seglingar.
Det tycks bli mycket av den varan
och litet motorgång eftersom ingen har
anmält intresse av vår motorreparationsträff.
Senaste nytt om Vattenfestivalen
ekar på att det kommer att bli deltagande av Viggenklubben den försra
helgen i augusti, och vi har lämnat
material till det första numret av
festivalens programtidning som kom.rer ut i slutet av maj. Vartefter programmer läggs fast kommer vi att
informera i VB.
I detta nummer hittar ni också information om eskadrarna i Stockholms

Visst ser det underbart ut pä omslagsbilden! Sommar, barn och djur
hör ihop. Själva seglar vi med katter
ombord, vilket väl framgått tidigare i
\ts-spalterna, och det går mycket bra.
Hundar, med större krav att komma
iland, är väl lite besvärligare(?), men
det fungerar uppenbarligen ockå.
Så alla ni som har husdjur med i
båten; dela med er av erfarenheterna i
\E! Kanske har ni lösningen på något
som andra har problem med.
Ovanstående gäller för övrigt resten av sjölivet också - skriv och berätta
för dina klubbkamrater hurfu gör, det
är bland annat därför Viggenklubben
och ViggenBladet finns till.
En annan av klubbens uppgifter är
att stimulera kappsegling med Viggen.
Ställ upp i någon tävling så blir du för
skärgård.
evinnerlig tid ihågkommen genom att
En smärtfri islossning och lyckad komma med i maratontabellen som
kompaktplättfabrikation önskar
blir längre för varje år. Se-gla-ut!
Jan-Olof
Alf i 1277 Jänta
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Se över riggen
Sommaren -93 råkade en klubbmedlem ut for masthaveri under lite märkliga
omständigheter. TK har därför gjon vad
vl kunnat för att försöka få reda på orsaken. Båten, en A-Viggen med serienummer
på 1000-talet och Proctor-mast, seglades
på enbart focken i halv vind, ca 12 m/s.
Plötsligt brast lovarts toppvant, och masten vek sigvid spridama. Turligt nog uppstod varken personskada eller annan skada

på båten

till följd av detta, utan båt och

besättning kom gott och väl i hamn.
När TK fick kännedom om håndelsen
tog vi kontakt med såväl ägaren som
försäkringsbolagets skadereglerare, och
senare även med firman som gjon i ordning en ny rigg. Dessvärre visade det sig
omöjligt att få fram riktiSt detaljerad information om orsaken till haveriet. Ingendera parten visste mer än att vantet på

vid vårlrrstningen!

bult år f ö både för- och akterstag monterade med samma princip.
Vantet är sammansaft av många trådar, "kardeler". Så länge alla kardeler är
helt oskadda har vantet i princip kvar siry
ursprungliga hållfasther. Allt material soni
På samma

utsåtts för stora påkänningar, i synnerhet
pulserande belastningar, riskerar emellertid att så småningom utmattas, och det
leder i så fall förr eller senare till brotr(
En vant bör inte kunna gå av rvän vid den'
belastning det ursätts för vid seg)ing. även
i hårt väder. Det troligaste är att en kardel brister först, och att den försvagningen
i sig sedan leder till att förloppet snabbas
upp. Hur snabbt beror av så många fakto-

a

'

fI

lätt att ta med sig till rigg-

makaren. Men: tänk på, när
Du rullar ihop det, att inte göra
ir snäv ring. Ta till 0,75 - 1
,,r diameter, och var försiktig
så att det inte blir någon kink.

Undervanten bör också
kontrolleras årligen, även om
de inte är lika kritiska med
avseende på mastbrott som
toppvanten. Konstruktionen
är densamma, men här är
vantens öglor uppträdda på

den som före påmastningen noggrant ser
över sin rigg i detta avseende inte behöver
känna större oro för vanten än för någon
annan del av båten, även om man råkar

monteras utan åtgärd. An-

*

*

*

(

arbetet, till andra klubbmedlemmars fromrna.

infästning (öglan)? Onormal
knäckning eller till och med
brott på någon kardel innebär

fiqand".

få ta del av och dokumentera

konstateras skada på vantets

rer, att TK inte vågar ha någon beståmd
uppfattning om det. Vi menar dock, att

Försäkringsbolagets besiktningsman häv- riggningen. TK har försökt sammanfatta
dade att konstruktionen är olämplig, men entigt
TK anser nog att det är att överdramatisera, och att vi inte kan finna stöd i
Lossa den genomgående cylindriska
skadestatistiken för det påståendet. Det bulten i masthuvudet, men lägg först på
skadade vantet fanns t'.vårr inte bevarat, minnet hur vantöglorna är uppträdda p{
varför riktig klarhet om orsaken inte torde bulten så an de kan återmonteras i sammI
kunna nås.
läge.
Konstruktionen är i korthet följande.
S1.na öglorna (se figur) noggrant
Vantets öwe ände är formad till en ögla, med avseende på a) brott i någon kardel.
som är hopfogad med en pressad hylsa av Titta särskilt noga alldeles intill den preskopparlegering. I(nappt 2 dm under mast- sade hylsan. b) onormal (wär) knåckning
toppen går vantet in i masten genom ett i själva öglan, eller c) skada på den presavlångt håI, och öglan är uppträdd på en sade hylsan.
Återmontera vant och stag, och
cylindrisk bult wiirs masten i dess "huvud".

terats med riggmakare, men har oss veterligen inte genomförts ännu på någon
Vigg. Vi kan därför inte lämna närmare
beskrivning än så här för tillfället. Men
skulle någon klubbmedlem komma i den
situationen att beskiven modifiering är
aktuell, så är TK angelågen
att få bli kontaktad. Inte bara
för att få erfarenhet av skadans art, utan ockå för att

Vad gör man då om det

att vantet absolut inte ska åter-

tingen b)'ter man hela vantet,
eller också kan man "bygga
om" öl,re fästpunken, förutsatt

något sätr gått sönder vid den övre
infästningen. Det kan röra sig om dålig
tillverkningskvalitet i detta enstaka fall, ut för "dåligt väder".
men också om någon form av onormal
Nästa fråga är då vad man ska titta
belastning eller felaktig montering. på när man kontrollerar vanten inför på-

4

glöm inte att montera den cylindriska bultens låsskruv, annars blir det tråkigheter!
Skulle Du vid kontrollen bli osäker på
om allt står rätt till, så kontakta någon
-aklunnig. Hellre en gång för mycket än
.or lite. När vantet väl är Iossat är detju

att vantet

i

övrigt är

i

spridarfästets rundstång, som
är något besvärligare att demontera. Det kan vara så, att
den bara kan knackas ut åt

gott

skick. Ombyggnaden går ut på

att man kapar vantens över-

(

ena hållet. Ta det försiktigt,
och ge inte upp om det ver-

del och monterar en annan typ

.andstycke. På masten, el-

kar svårt, utan pröva då åt an-

dra hållet i stället.
monteras ca 25 cm under
Slutligen: Grips inte av
panik med anledning av ovanmasttoppen "nyckelhålsbeslag", i vilka vantens nya hylsor lätt och stående vaming, om Du har en Proctor( ,händigt rräs in. Denna konsrrukrion är mast av den här gpen. Det är tlots allt det
vanlig standard på båtar som byggs idag. enda mastbrott TK känner till som orsaKostnaden stannar vid några hundra- kats av den här typen av skada. Så segla
ler rättare sagt på dess insida,

lappar per vant, förutsatt att man kan mon-

lugnt!

tera mastbeslagen sjålv. Borrmaskin, fil
och pop-nit-tång är vad som erfordras.
Ändstyckena torde dock erfordra montering i särskild maskin.

3,/94 men eftersom nya läsare tillkommit
tar vi med den en gång till.

Denna modifierade lösning har disku-

RED

Tekniska

Kommittin

Artikeln har tidigare varit införd i VB

Riggningstips
Nu är det inte så lång tid kvar till
sjösänning och premiärtur! Men innan
man kan ge sig ut och segla måste
masten på. Innan man mastar på är det
ett par saker man bör kontrollera;
röstjärnsinfästningarna, mastbalken
och eventuellt sragens infästningar i
masten. Röstjärnen och infästningarna
i masten är hållbara konstruktioner

som sällan vållar några problem.
Mastbalken däremot är det lite si och
så med, speciellt på A-viggarna där

konstruktionen inte är helt lyckad. Problemet visar sig i form av nedböjning
(riggad båt) eller till och med deformalion av balk och bärande skott. För
att undvika onödig belastning på
mastbalken kan en akterstagssträckare
monteras. Den enklaste varianten är att
byta ut den sista metern wire på
akterstaget mot block och talja. Då kan
man släppa på spänningen i akterstaget när båten ligger still och på så sätt
spara på riggen. Om du har problem
med någon del av riggen eller funderar
på att skaffa en akterstagssträckare kan
du få hjälp genom Tekniska Kommittdn.

När man riggar sin vigg bör man
göra det i följande steg:
1) Se till att masten står lodrätt,
eventuellt med masttoppen något föröver.

2) Sträck upp för- och akterstag.
3) Spänn toppvanten. Räkna antalet varv du skruvar på vantskruvarna
så att de blir lika hårt spända.
6

4) Spänn de förliga undervanten så
mycket att masten får lite krum på mitten.
5) Avsluta med de aktre undervan-ten. De ska sättas an så pass att de(
endast är lite spänning i dem, dvs inte
lika hårt som de övriga stagen.
Hur hårt ska riggen säftas an? I
Ett bra tips är att ge sig ut och seglar
bidevind med ganska stor krängning.
Lävanten kan få slacka lite, men inte
hänga lösa. Kontrollera genom att kika
längs rännan i masten att masttoppen
inte böjer mot lä. Byt bog och gör
samma koll igen. Om lävanten är lösa
eller om masttoppen böjer mot lä
måste riggen sättas an hårdare. Förstaget får inte sagga för mycket för då får

genuan fel form. Reglera förstagets
spänning genom att ta hem på akterstaget. Om man har gjort som jag ovan
beskrivit har man en väl ansatt och
snabb rigg.
Johan i 988, Spra4

AIItid med praktiska artiklar
som rör Ditt eget seglande.
Prcn. 268 kt/år
Ring 08-652 U 00

Effektivare segling

Trim-tips
I denna anikel gerjag lite tips om ska Viggen seglas upprätt. Det åstadhur man trimmar seflen för bra fan på kommer man genom att göra omvänt
t
ryssen. I nästföljande nummer kommer mot när det är lätta vindar: sträck upp
.ips lör sn a b b a re un d a nui nd ss egling.
fallen, ta hem lite i skoten, flytta ner

Allmänt
Seglen på båten ska inte fånga vin'en..bara ändra riktningen på den. Det
1 vanllSaste lelet som man gor att man
skotar för hårt och försöker gå för högt

storseglets skotpunkt i 1ä, ta hem i
bomliket, upp med vikten i lovart. Om
båten kränger för mycket måste man
kanske byta genuan mot en mindre
fock och kanske även reva storseglet.
När man trimmar seglen är det viktigt att se storseglet och genuan som
en enhet som ska dra båten framåt,
meningen är att genuan ska ge storseglet en flygande start. Därför ska man
börja med att trimma seglen framifrån,
dvs börja med att trimma genuan och
när den har rätt skotning övergå till att
ställa in storen.

i vind.
I lätta vindar ska man sträva efter
att ha stor buk i seglen. Det får man
genom att släppa efter lite i fall och
skot, ungefär fem centimeter i fallen
kan tjäna som riktmärke. Storseglets
buk kan man göra än större genom att
släppa efter på bomliket. Om det blåser väldigt lite ska man dessutom placera tyngden (besättningen) i lä för att
Genuan
på så sätt luta lite på båten så att segDet är viktigt att genuans buk har
len hänger i lä, redo att fånga de få rän placering, och räm placering är min
vindpustar som finns. När man seglar i i seglet dvs från underlikets mitt och
( .tta vindar ska allting ske lugnt och upp till fallhornet. Buken ska vara stor
försiktigt: inga ryck i skoten, lugna rö- i lätt vind och liten i hård. Storleken
relser med rorkulten, der gäller an inre regleras med fall och skot, stor buk om
göra någonting plötsligt som kan störa fallet är löst ansatt och liten om det är
.len Iilla fart man har.
ansatt (använd winschen). Som
( ruar det friskar i och Viggen börja hårt
en tumregel kan man säga att skotet
kränga, börjar hon också kännas allt ska tas hem så hårt att genuan inte ger
tyngre på rodret. Den kraft som läggs spegelvind i storseglet, som då fladdpå rodret för att hålla båten på rätt kurs rar frarnme vid masten.
är ren bromskraft! När man har rätt
Skotblockens placering är av vikt.
trim känns det i rorkulten! Kräng- Som utgångspunkt för att hitta rätt planingen gör också att båten driver på cering på skenan kan man dra en tänkt
wären och i praktiken inte seglar så linje från strax över förlikets mittpunkt
högt som det verkar. För att segla bra genom skothornet och till skotblocket.
7

Effektiuare segling

I lätt vind flyttas blocket framåt för till själva skotningen. I lätt vind ska
ökad buk och form, och i hård bakåt bommen skotas mot mitten av båten
för att plana ut seglet.
Till hjälp god hjälp för rorsman är
sk tell-tails, ulltrådar som fästes i framkant av genuan. Om du saknar tell-tails
kan du sätta dit ett par genom att ta
en ca 35-40 cm lång tråd av ullgarn och
med hjälp av en kraftig nål trä den genom seglet ca 1,5 m över däck och 20
cm akter om förliket. Om du seglar för
högt i vind fladdrar tråden på seglets
vindsida, och håller du för lågt fladdrar tråden på läsida. När du styr rätt
ligger båda trådarna parallella.

vilket åstadkoms geonom att flytta

skotpunkten mot lovart. Allteftersom
vinden ökar ska skotpunkten flyttas ner
mot Iä. Det kan ordnas genom att ta
hem i bomnedhalet, kicken, innan ma(
släpper i skotet.

fladdra rakt ut bakåt. Utifall trådarna
viker av neråt lä har du skotat för hårt,
släpp efter i skotet till det att de fladdrar akterut. Det kan hända att det nu
uppstår fladder i framkanten av storseglet, men det är viktigare att ha ett
bra släpp i akterliket än att vinden in i
framkanten på seglet är perfekt.
Buken hos storseglet ska liksom
hos genuan vara placerad mitt i seglet
och vara stor i lätta vindar och liten i
hårda. Stor buk åstadkoms genom att
släppa efter i fall och bomlik. För stor
buk i hård vind bromsar och känger.
För liten i lätt vind gör att seglet drar
dåligt. Det är lättast att trimma buken
genom att först ta hem i bomliket och
därefter i fallet. Så långt om buken, nu

I

SÅNGBOK

100:-

Till sist
Stirra dig inte blind på tell-tails, 7
seglen som en helhet, släpp efter någrl
centimeter i skoten och fall av ett par
grader. Njur av hur nöjsamt det är an
segla rned rätt trimmade segel!
Johan i 988, Spray

Storseglet
Även storseglet blir lättare att
trimma om det förses med tell-tails. Här
ska dock trådarna sitta i bakkanten på
seglet, vid de öwe lanorna. När genuan
och storseglet samverkar ska trådarna
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Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

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

Mälaren

Stockholm

Knopträffen
Den trogna skaran som samlades
för Viggenklubbens första våmäff blev
inte besviken på de knep med knopar

son demonstrerades av klubbens hedersmedlem Gunnar Tidner.
(
Förtöj n i n gs k n opa r, splitsning al
både lina och wire förevisades för medlemmarna som fick chansen att prova
tekniken själva. Kontakta gärna någon
i sryrelsen om ni missade mötet oc(
önskar en repris.
Marielle

I
rJ(

'g0 ""zslLt'br"'

Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Kjell Nyl6n

i

I år har vi tänkt kasta om ordningen den att segla omkring
mellanpå våra eskadrar så an den barn- och skärgården med korta, barnvänliga
familjevänliga plaskeskadern går i slu- dagsetapper med många tillfällen till
tet på semestern när vattnet förhopp- bad och lekar.
ningsvis är varmare.
Välkomna till vår
Vår första eskader blir då en något ESKADERTR;iFF den 8/5 KT.
längre eskader i kung Valdemars blöta
19,OO Brunnsvikens

Vi har tidigare qviserot
en träff om skötsel" r&d
och tips om
utombordsmotorer.
Anmäl ert intresse till
Bill Thompsory
tet 08-577 737 34, eller
Hsro,ld Akselsson
tel O8 59O 8O2 98, om det
slcc bli något av inno:n
scisongen börjar!

Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

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

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

t0

I

I

fotspår med litet historiska betraktelser och uwikningar. Den är tänkt att
starta med samling preliminärt den 7
juli och avgång den 8:e. Startpunkt
Lommer an bli Munkholmen eller dess
(- irhet (N59'12,s', E18"3s,s').
Därifrån söderut till Nånarö eller
Järflotta. Sedan norrut via Älvsnabben,
Dalarö, Nämndö, Harö, Lökaö, Husarö
.\ . till Arholma som blir vår nordligasre
punkt. Efter Arholma går vi så åter söderut för att avsluta vid Grisselholmen
(N59"22' , E18"49 ') omkring den 19

i

Segelsällskaps klubbhus
ivägbeskrivning nedan) för mera
information och diskussion om detaljer. Ta med sjökort! Det går också bra
att ringa någon av oss som tänkt leda
verksamheterna.
Jan-Olof Björk, Oa-92 97 32
Erik Mel6n, 08-76r. 89 04

Adressen är Brunnsuiksvägen 8 och
kommerdu med bil kördu till rondellen
Plaskeskadern surtar sedan i ome- rid Roslagsnl l- Kör sedan Bellevueudgendelbar anslutning den 20:e från Grissel- Loge b oda uägen -B runnsuiksvägen. Me d
holmen och avslutas någon annan buss 54 kan du åka från Centralen, med
stans med eskaderfest fredagen den 4U och 515 lTan UAenptan.
Välkommen!
26:e. Liksom föregående år kommer

juli.
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Kom ihåg att
sista anmälningsdag tilL

LIDINGO RUNT
är den 30 april!
Deras telefonnummer är
08-765 05 09.
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Samling med Viggensherry på
samma former med nybörjarvänliga
regler utan spinnaker och med vanliga
väjningsregler.
Kvällar och öwig tid i land, för dem
som till äventyrs inte vill kubbas på
sjön, ägnas åt avspänd samvaro, lämpgen med ditsläpad sångbok och an(-'dra
nödvändiga utensilier.
För att täcka klubbens utgifter för
sherry, chips, ammunition mm kommer en mindre avgift att tas ut av de
'(- eltagande båtarna.
Förutom äran att ha deltagit kan
även priser komma att delas ut likom
muntra kommentarer mellan kombattanterna.
Mer information kan man få genom att
ringa Gunnar Tidner, 08-758 35 74

Mälaren

Mälarträffen
Årets Mälarträff, som de senaste
åren hållits under Kristi Himmelfärdshelgen, måste tyvärr ställas in. Anledningen är att jag som ordnat den
kommer aft vara utrikes under större
delen av maj och därför inte har möjlighet att göra det i år.
Det ovan sagda hindrar ju inte an
hugade Viggenägare ändå tar sig till
Herrestaviken och på egen hand gör
något! Rapport emotses i så fall tack-

i ViggenBladet.
I annat fall satsar vi på nästa Kristi

samt

Him.

Välkomna!

Jan-Olof i 837 Magda

S ve n s ka s egl a rft)rb u n

KARLSKRONA- OCH ALBIN-VIGGEN
SEGEL OCH RULLSYSTEM
STORSEGEL 10.8 m':. i 280 g dacronduk
med genomgående topplatta, 2 bindrev,
miirkning, 3-sömmade våder

mm

RULLGENUA

VÅRPRIS 5300 KR

15,5 m2, biradialskuren

fiir lång livslåingd, rullkompensator
inrullningslägen & IlV-skydd

2 uppm?irkta

VÅRPRJS 5950 KR

RTJLLFOCKSYSTEM
Furlex A 5
Nemo K./R (nyhet!)

VÅRPRIS 7450 IG.
VÅRPRIS 6250 KR

Anpassning av gammal genua till rullsystem

VÅRPRISSOOKR
STORSEG

E

LI(APELL rvmlipt

PRIS I2OO KR

SOMMARJOUR, vi har ftirdiga segel för
leverans med kort varsel, juni-augusti.

Rådfråga alltid Boding segel
De sista åren har många Viggen-ägare bytt
till våra segel. Vi syr i marknadens bästa dukar

ifrån Polyant och Contender
BODINGSEGELAB
Kilowattuägen 5, 136 44 Haninge
Tel. 08-745 12 20,, fax 08-745 42 32

de t

Klassförbundsdagen
16 mars 1996
Det var många rorsmän på plats vudsaken är att man uppmuntrar ett
inför Svenska Seglarförbundets (SSF) seglarintresse, oavsett ålder, kön och
( .iga möte med klassförbundens re- båttyp. Internet spelar ockå en viktig
presentanter. Trots detta lyckades man roll i sammanhanget och man kan nufå struktur på samlingen och de som mera komma in på SSFs hemsida via
ville fick en chans an vädra sina syn- http,/:www.ssf.se.*
Rekrytering av ungdomar till seglar2' rnkter. Jolleseglarna (optimist, E-jolle
1.... fl.) uille få det till en diskussion sporten tillägnades en längre diskuskring mätningsregler, men detta avstyr- sion. Bland annat ville de närvarande
des, med en hänvisning till SSFS tek- påpeka att det vore fördelaktigt för
niska kommittd som arbetar med just samhället om ungdomar fick möjligheten an kanalisera behovet av spänning
sådana frågor.
SSFs representanter ansträngde sig till en idrott (lämpligtvis segling); lära
för att förstå de behov som klass- dem fair play samtidigt som segling
förbunden ställer på en nationell seglar- framställs som en häftig men smart
organisation. Det som både sport, som kräver ansvar f?ån dem som
klassförbunden och SSF ansåg viktigast utövar den.
var först och främst att segling skulle
S egla rförbundetts ungdomsvara kul, oavsett vilken båttyp man kommittd är i färd med att profilera
seglade. Klassförbunden underströk att segling i skolorna genom att förse dem
SSF skulle ansvara för följande: med löpande information om den
tävlingsplanering, tekniskt stöd, markdsföring av segiing (uppmuntra ett
1
\seglingsinrresse)
ekonomiskt stöd,
svara för de internationella kontakterna samt värna om segling som kultur och tradition.
( Trots att SSF är en kappseglingsörganisation poängterade styrelsen att
kappsegling inte skulle förhindra utvecklingen av ett sunt seglingsintresse
- vilket överensstämmer med Viggenklubbens filosofi. Fritidsbåtar anses
vara en självklar del av seglingskulturen i Sverige, och en eventuell grogrund
för framtida olympiska mästare. Hu-

svenska Whitbreadsatsningen.
Mötet underströk SSFS engagemang för seglarsporten i hela Sverige
och att de bjöd in även mindre kölbåtar
till en sådan diskussion hedrar dem.
Om ni har frågor som berör kappsegling eller övergripande frågor king segling i Sverige, tag gärna kontakt med
SSFs styrelse på telefon 08-459 09 90

eller fax 08-459 09 99.

Maielle i Explorer
är länIF-förbunden
och
"Expresskade

till

SSFs hemsida och Viggen-

klubbens sty'relse kollar möjligheterna
till en hemsida även för Viggen.
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Gullviveraltyt för ZI-:a gången
Ur kollegan Båtliv, nr 2/96, har vi Seglarförbund L975-1988, säger Gunmed benäget tillstånd saxat denna ar- nar Tidner.
- Styrelsen ville göra något för
dkel om två välkända profiler i Viggenklubben - makarna Tidner. Gunnar är, familjesegling och jag tillfrågades. Min
som väl många vet, en av klubbens fru var helt med på noterna och vi e(
grundare och har under årens lopp fort- gagerade min egen klubb, NBS med
satt entusiasmera andra att hålla Vig- Gränholmen. Vi lyckades även få med
gen-andan levande.
SSB som ställde upp med Getfoten och

Gultviv er altyt i Stockholrn
hcr btivit en båtlivets klassiker.
Det Jörknippas sedo,n 2O år tned
paret l{:c:it och Gunnol Tidner, tv&
eldsjälar som gjort denno fanniljesegling över fyra dogcr till ett
måste för allrr våt'tidiga stocklnlmsseglore. I &r häIIs rollyt 7679 m.aj.
Av L-Ä Red6en

Brunnsvikens klubbhus för prisutdelning. Vidare fick vi med tillsyningsfo(
på Björkskär (Lidingö kommun). SISF
var fram till och med 1988 huvudarrangör med nämnda klubbar som
medarrangörer. Därefter har NBS övertagit rollen som huvudarrangör och
ekonimisk ansvarig.

Lagom långa banor

Vi frågade oss om det gick att förena familjesegling med regatta. KappNär starten går för årets Gullvive- segling brukar ju vara en sak för stora
rally 16 maj är det en historisk hän- starka grabbar, men nu gällde det att
delse. Inte bara för att det är den 21:a få med även fruar och barn.
gången seglingen hålls utan desto mer
Så här resonerade de för att genom-

för att Mait och Gunnar Tidner då för
första gången kan segla med som "vanliga" deltagare. Utan art behöva ansvara för att alla praktiska arrangemang
ska fungera.
Rallyts historia börjar hösten 1975.
Gunnar Tidner fick då i uppdrag av styrelsen i Stockholms Seglarförbund
(StSF) att kommande säsong anordna
en familjevänlig kappsegling. Det skulle
vara en seglarnas motsvarighet till
cyklisternas sexdagars.
- Jag satt i styrelsen för Stockholms
10

-

föra seglingen:
I
- För det första får banan inte valför lång varje dag. Eskadererfarenheter
sa oss att cirka fem timmar om dagen
var max. Det måste finnas god tid i
hamnarna för avkoppling. samvaro oq
lek. Barnen måste få egna uppgifter air
lösa under seglingen och det måste vara
många priser att se fram emot.
Efter många funderingar blev tidpunkten en förlängd Kristi Himmelfärdshelg med sina fyra dagar. Banan
blev i stort sett Värmdö runt med en
utstickare till Björkskär.

Familjesegling över fyra dagar
- Barnen som är med får varje dag
sina åldersanpassade frågetävlingar
med godispriser i hamnarna. Eftersom
det är roligt med priser delar vi även ut
( :daljer till de tre första och nyttopriser till alla för varje dagsetapp. Oftast är det barnen som får välja priset
från det stora prisbordet, berättar Gun-

co''

Max 8O båtar
Gullviverallyt har blivit mycket populärt och drar varje år ungefär 80 deltagande båtar, vilket innebär totalt cirka
300 personer. Antalet båtar är numera
maxjmerat rill 80. Arrangörer är
Näsbyvikens Båtsällskap, Segelsällskapet Brunnsviken och Lidingö
kommun.
Många deltagare återkommer år efter år, det finns de som varit med i över
15 år, men det kommer alltid till några
nya varje år också. Likom i alla regattor
är många av deltagarna nervösa före
start, särskilt om det är stora startfält.
- I Cullviveralllt har vi därför indi1-Vrduell
start för varje LYS-tal med om"
vänd startordning. De som seglar upp
till sina LYS-tal beräknas gå i mål ungefär samtidigt. Det gör att starten går
(- nska lätt och smidigt eftersom det

Gullvirally. Det skall bli skönt att
slippa allt ansvar och alla gemensamma grejer ombord i vår lilla men
mycket rymliga Karskronavigg Galatea.
Men deras arbete har i alla år bör-

jat långt tidigare än själva starten har
gått.
- Vi har haft Gullviverally't i tankarna hela året, men det har varit mer
jobb från och med mars och speciellt
intensi!.t under hela rnaj. Mycket av
pappersexercisen för själva kappseglingen gick mot slutet på rutin tack
vare ordbehandlings- och dataprogram men manuella moment är ofrånkomliga med frågetävlingar och
barntåvlingar ny'tt varje år.
- Mait brukade till och med ta ledigt från arbetet hela veckan som
rallyt går. Räknar man ihop den totala arbetstiden så blev det nog drygt
wå veckor var för Mait och mig.

Årets rally
Årets Gullviverally körs 16-19 maj.
Det inleds med skepparmöte på Getfoten torsdagen den 16 maj kl. 09.30.

Rallyexpeditionen på Getloten är öppen torsdagen 16 maj kl.8.00-9.30.
De övriga hamnarna som ska besökas
sällan är mer än sex eller sju båtar i varje är Gränholmen, Våsterskär på Björkskär och Biskopsö. Målgången sker på
start, säger Gunnar.
Rönnskär, där hela Gullviverallyt avslutas.
Mycket förarbete
På startlinjen finns alltid Mait och Du som vill vara med ringer till
Näsblvikens Båtsällskaps kansli, teleGunnar med sin egen båt.
- Ja, vi har deltagit som tdvlande alla fon 08-758 27 67 H. 10-13 må-fre. På
år och har redan anmält oss till årets
Fortsä ttning på nästa sida
17

Utombords

I förra

I sammanhanget kan nämnas att
det enligt en notis i Båtliv även pågår
med bottenwätt av båtar i sjön. Här försök med en flJtdocka för fritidsbåtar,
återkommer han med några rader om vilken kanske kan vara ett alternativ till
utvärderingen av försöken.
bottentvätten.
numret av VB berättade

P>o(ilen

Lasse Bergström om försök som &jorts

De flesta positiva i försök

med båtnrätt
Sommarens försök med båttvätt
vid Skarpsundets marina i Stockholms
skärgård har gett bra resultat framgår
av en rapport som ekotoxikolog Olof
Holm6r gjort för Kemikalieinspektionens räkning. De 32 båtar med utombordsmotorer som fullföljde försöket
fick använda båtwätten gratis vid behov. Villkoret var att de inte använde
giftig bottenfärg. Som motprestation
fick de besvara ett frågeformulär. I
Kemikalieinspektionens rapport framkommer att 80% skulle använda
båtwätten även om inget förbud mot
bottenfärgen införs.
De flesta båtar noterade inga eller
försumbara förändringar i fråga om fart
och bränsleförbrukning under båtFortsättning från sid.

1l

säsongen. För de bårar som inte rv{
rats regelbundet märktes stora skillnader. En båt ökade farten från 20,5 till

30,4 knop och bränsleförbrukningen
minskade med 30%. Svagheterna med
båttvätten är att den inte kommer åt i
aktern och på utskjutande delar som
trimplan och motordelar under vatten.
Likaså kommer de inte åt ivinkeln
mellan köl och det övriga skrovet.
Den nuvarande wäftanläggningen
klarar inte av båtar med djup köl och
båtar med inombordare. Det finska företaget Stark'Matic, som konstruerat
båwätten, har emellertid ritningar på
en tvätt som ska klara av de flesta bå-

tar.

(

Lars Bergström

Gulluive...

ser enligt 1996 års LYS-tabell och regbegäran skickar kansliet inbjudan och ler. Poängberäkning går till så an d(
särskilt postgiroinbetalningskort. Kost- sammanlagda seglade tiden under de

nad 650 kr inklusive festligheterna i
hamnarna. DelLagarantaler är begrä nsat till 80 båtar.
Reglerna för seglingen följ er

fyra delseglingarna multipliceras med
LYS-talet, vilket ger den rotala korrigerade seglade tiden, vilken avgör slutplaceringen.
IURU:s regler 1993 med av Svenska och
Fotnot: NBS : Näsb).vikens BåtSkandinaviska Seglarförbunden gjorda sällskap. StSF : Stockholms Seglarförtillägg och förklaringar med LYS-klas- bund.
18
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Jag heter Lasse Bergsnöm och komrjobba som sekreterare i föreningen

framöver. Under min uppväxt tillbringade jag somrarna på "Sveriges
framsida", dvs västkusten. Vi hade en
GKSS-eka som jag kajkade runt bland
( -lbar och skär med. När sommarloven tog slut blev det inte mycket seglat. Men så en morgon läste min fru
Lena båtannonserna och föreslog hah't
på skoj att vi skulle köpa en Viggen.
Så tog en sensommar vid med lusläs- vår vigg och hittade hela tiden nya utande av annonser och utflykter till rymmen. Andra sommaren fick vi konsmåbåtshamnar i Stockholm med om- takt med klubben och följde med
nejd. Vi hittade vår vigg och Stock- plaskeskadern rned en viss skepsis. Vi
holms skärgård öppnade sig. Första föreställde oss en slags charterresa till
åres långsegling blev en riktig rysare. sjöss. Så blev det inte. Vi lärde oss
Vi hade inte förstått att använda mycket om båten, umgicks med trevstuvarna utan satt inklämda mellan liga och "coola" viggenseglare i den
väskor och matboxar på brirsarna. när omfattning vi hade lust och barnen fick
våra wå barn sent på kvällen äntligen kompisar. Det var en bra introduktion
/"-'nnat i förpiken. Vi var färdiga at ge till familjelångsegling.
Lasse i 951 Kara Kuck
\,p och segla hem. Men vi växre in i

1103

Akselsson Harald
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Avsåndare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Bergström, Kärrtorpsvågen 43,
121 55 Johanneshov

BEGRANSAD
EFTBRSÄNDNING,(
Vid detinitiv eftersdndning ätersands
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

H="LEMslr__+_*_5,N#P
Viggenseglare! Har någon undanstuvad
en gammal men hel fock samt ev.

lättvindsegel?

vagga eller dylikt.
Täckställning av intresse.
Anders eller Solveig, tel 08-644 54 50

sÄrJEs

Martin Forslund, tel 0911-733 13

Karlskrona-Viggen 123, 1967

Bra betalt!
Originalspritkök till Albin-Viggen
Typ: JOBO-Origo, COOK-PAL, D4-0475

eller lösa bränslebehållare till d:o.
Vill ej ha gasol - tar gärna emot tips om
andra lösningarl
Gustaf Olofsson. lel 031-27 57 24

Välvårdad, 4 segel, Suzuki I hk (1990)
vagga (busschassi) Ring för
utrustningslista. Pris 35.000 kr
uoran 5wedrn. let 0a-t2/ 65 49
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