Medlemstidning för
VIGGENKLUBBEN

NR 5 1996

Foto Sören Rapp

VIGGENKLUBBEN
Adress: c/o Bergström, Kärrtorpsvägen 43, 121 55 Johanneshov

MEDLEMSAVGIFT FOR 1 996 { 50:-

(

Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE

Ordförande:

Jan-Olof

Björk

Vice ordförande Sören Rapp

Sekreterarei

Kassör:

Lars Bergström
Erik[,4el6n

Materialförvaltare: Cia Jibreus

Klubbmästare

GunnarTidner

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
Fax 08-404 67 10, E-post jan-olov.bjork@abc.se
Odelbergsvägen 37, 120 47 Enskede Gård
Kärrtorpsvägen 43, 121 55 Johanneshov
Skäftingebacken 40, 163 64 Spånga
Granitvägen 4 B, 752 43 Uppsala
Stallvägen 6, 183 38 Täby
E-Post gti@abc.se
Tulegatan 46 v. 113 53 Stockholm

Strind
&
Marielle Sander Lindström
Frejgatan
Presskontakt
Kappseglingsansv Johan

oa-92 97 32

08-659 43 t9
os-soo ro (
08-761 89 04
018-52 54 50
08-758 35 74
08-15 93 92

Ledamot

08-458 98 98

5, 114 20 Stockholm

KONTAKTPERSON REGIONERNA

Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan

KLASSNÄMND

Ledamöter:

Jan-Olof Björk, adress & tel nr, se ovan
lngmar Holmström, Staffan Söderhäll, Gunna. Tidner

Johan Strind

Tulegatan 46 V. 113 53 Stockholm

SammanKa|I:

KAPPSEGLINGS.

KOMMITTET

08-15 93 92
arb 08-670 24 81

TEKNISK

KoMMITTE

sammankall:
Motor& Elteknik
Segel& Rigg
lnredning
Ritningar, Skrov, Förtöjning, Pallning

Harald Akselsson, adress, se nedan
BillThompson
Harald Akselsson

Magnus Gustafsson
Lars Sennerholm

08,590 802
08-511 737
08-590 802
08-628 46
oe-oas +z

98
34
98

6r

f

Göran Lilja
Ingemar Lindgren

VALBEREDNING Sammankall:

Harald Akselsson
Lars Berg, Kari Porvari

REVISORER

Freddy Geuken, Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

SuPPleanter

(

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan

utgivare)
Akselsson
Annika Forsberg

REDAKTIONT Alf Eengtsson (ansv.
Haråld

2

ppsala
Väsby
Uppsala

Hållbygatan 18, 752 28 U
Hasselgatan 115, 194 37 uppl

Hälbygatan 18,75228

018_550498
08-590 802 98

018-550498

FRAN BRVGGAN

SKEPP O'HOdg

S tockholms tid ning ? AIls inte,
En kontrasternas vår. När jag skriver det här ligger isen tjock, det är 18 ViggenBladet sprids över hela riket efgrader varmt och sjösäftning om tio tersom Viggenklubben som klass förbund är landsomfattande. Men
dagar.
Ni som får det här numret hör till gvärr tycker vi i redaktionen att vi får
den tappra skara på omkring 350 per- veta väldigt lite om vad som händer
soner som betalat medlemsavgiften i ute i övriga delar av landet, fast vi vet
år. Det värmer att så många, trots då- att det förekommer aktiviteter även på
andra håll än i stockholmsområdet.
ga tider, stöder vår klubb.
Ett exempel på sådana är den sornStyrelsen arbetar vidare på klubmartävling
för region Vänern som Kjell
vid
Vattenfestivalen
bens medverkan
presenterar
i detta nummer. Vi
Nyldn
och Marielle drar sitt strå till stacken
qenom kontakter med tidningar
- och läsekretsen - är också nyfikna på
Glöm inte bort att göra reklam för hur det går för viggenseglare på
klubben under sommarens seglingar. kappseglingsbanorna landet runt.
Så vi säger det igen: Fatta penna,
Ett bra sätt är att alltid föra klubbeller dator och berätta om
skrivmaskin
vimpeln.
med Viggen!
äventyr
Säljer Du din Vigg, försök då värva djla
Äntligen har isen släppt sitt grepp
den nye ägaren till klubben. Dessutom
är Du alltid välkommen att själv om Mälarens nordligaste vik så an även
er redaktör får gå till sjöss, d.v.s.
stanna kvar i klubben.
Alf i 1277 Jänta
Jan-Olof
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Utombords

Effektivare segling

Trim-tips II

Rent skrov
Varje år niirjag rustar båten börjar
jag dumt nog med att bättrabottenliirgen.
Sedangörj agrent

skovsidoma. Då blir
däcket kvar till
sist. När jag så
tvättar däcket

ochvaxar

rinner det tvättmedelbemiingda

vattnet utefter
skrovsidomaoch

den sticker ut som en hängriinna (se
skiss). Använd vattenfast tej p ochseti(
att den sitter ordentligt fastsamt
lutarnågot nedåt

flrånbåten.

/

Nukomme\
tvättvattnet att
rinnautefter r2innan och åtminstone vid vindstilla och på läsidan vid blåst
gåväl utan{tir skovsidan. Omman inte
2ir ftirtj ust i yoghurt kanremsoma sparas

ger ränder i det
nyavaxlagret. Jag ärnog inte ensam om
dethär.
I år kom jag ihåg ett knep för att tillnästatvätt.
Jan-Olof i 837 Magda
rädda skrovsidorna vid tvätt av däcket.
Jag fick grundtipset av Janne Bäckman
eller Thomas Skoglund och har sedan
modifieratdet något. Detkommer i isserligen liirsent ltir våmrstningen, men
man tvättarju däcket under säsongen
också, så här kommer det.
1/1 sida 600:-, 1/2 sida 300:z
Man börjar med att skaffa en bägare
1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75;l
yoghurt av den större modellen (vissa
mindre går ocksåbra). Diirefter äter man
Vid samtidig bokning av fler än
2 annonser, i på varandra följande
upp yoghunen. Urdentomma bägaren
nummer, lämnas rabatt enl. nedan:
klipper man sedan, uppifran ochned lyra
Annons nr 3425%,frän nr 5- 50%
remsor, cirka 4 cm breda och 10 cm
langa. Därefter tej par man fast enremsa
FÄRGTILLÄGG 4OO:- PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på färgtillågg.
i vardera avloppsurtaget på däcket så att

ANNONSPRISER

4
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I den förra artikeln gav jag tips om
ur seglen ska trimmas för att få bra
tart på kryssen. Denna gång handlar
det om undanvinden - Iäns, slör och
halwind. Det är roligt att segla Vigg
på slör eller länsbogar när det friskar i,
ir hon kommer ganska lätt upp i sin
teoretiska maxfart på ca 6 knop. Roligast är det dock med spinnaker på en
brant slör, men det kommer först i
nästa nummer!

Lätta vindar
När det blåser lite, under 6-7 m/s,
handlar det inte så mycket om segeltrim som om an segla där det är mesr
vind. Det man kan göra, förutom att
öka buken i seglen genom att släppa
efter i fallen och storseglets bomlik, är
att fl1tta fram skotpunkten för genuan
och ta hem lite i storseglets bomnedhal. om man inte gör dessa wå enkla
( .gärder spills viriden ur toppen på
seglen och man förlorar drivkraft. Liksom på kryssen skotar de flesta för hårt
varvid seglen överstegras och i stället
,( \romsar vinden! När man kryssar (se
,irra artikeln) i läna vindar är det viktigt var man placerar vikten i båten, och
det gäller även på öppna bogar. De
flesta seglar med en motor som släpar
i vattnet och förvarar tunga saker i sittbrunsbänkarna; batteri, bensindunk,
ankare, tamp o.s.v. Tillsammans med
besättningen i sittbrunnen gör det att

båten sätter sig på häcken, vilket bromsar. De som kappseglar brukar placera
besättningen en bit föröver för att få

upp akterspegeln ur vattnet och på så
sätt få ett bättre "släpp" i aktern.

Hårda vindar

Viggen ska ju som bekant seglas
upprätt, och i hårda vindar, när viggen
når sin teoretiska maxfart, gäller det
att börja spilla ut vind ur seglen för att
mowerka krängningen. Sträck upp fallen och släpp efter i fockskotet till dess
att genuan börjar att slå in i förliket.
Om båten trots detta kränger för
mycket kan det vara dags att byta genuan till en mindre fock.

Plattläns för genua
När vinden kommer rakt, eller nästan rakt akter ifrån ska genuan och storseglet skotas på var sin sida om båten,

seglen saxas. Genuan ska dessutom
spiras med spinnakerbommen. Det
gäller att fånga så mycket vind som
möjligt vilket kräver bukiga segel släpp efter i fallen. Kicken ska vara hårt
ansatt, annars kan båten börja pendla
vilket känns mycket obehagligt. För att
inte storseglet ska läa focken ska focken
skotas i lovart. På plattläns kan man,
om det går lite sjö, surfa på vågorna.
Det är en underbar känsla att se loggen gå i botten (10 knop) och sedan
kdnna hur farten ökar ytterligare!
Johan Strind

Skeppsbiblioteket
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Underhållande om vikingar,
vikingaskepp och segling
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'Sigrid Storråda' är berättelsen om
hur en man tidigt 1993 hörde en röst
'rån ovan, som manade honom aLr
Dygga ett så mäktigr vikingaskepp. atr
alla skulle tala om det. Det skeppet blev
Sigrid Storråda, en seglande avbild av
det norska Gokstadsskeppet, men som
arsamt anpassats till dagens krav på
passagerarfartyg.
Det är också den otroliga berättelsen om Sigrid Storråda, kvinnan som

lånat skeppet sitt namn. Hon var
mäktigast bland kvinnor som levt i
Norden, ja kanske hela Europa. I boken presenteras också nya teorier om
hur vikingarna forde sitt enda råsegel,

teorier som kan skaka hela seglarvärlden och mycket väl kan göra en
råseglare till vinnare i ett kommande
Whitbread Round the World Race.

Boken låter läsaren tjusas av
vikingalivet och hur vikingarna både
härjade och administrerade den då
kända världen. Massor med färgbilder

kompletterar texten. Det är lätt att
skratta högt åt Gunnar Brusewitz festliga illustrationer, att fängslas av Björn
Landströms instruktiva teckningar och
med hjälp av väl valda färgfoton följa
skeppets tillkomst. Format 215x285
mm, 112 sidor.
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Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

40 73 A5

-
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och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.

Frakt/porto ingar i priset. *Kontakla Lars Sennerholm, se sid 2.

8 :-

i Viggenkiubben firr du köpa boken
för
'Sigrid Storråda'
200.- inklusive porto (normalpris
ca 250). Perfekt presentbok till dig själv och goda
Som medlem

vänner. Boken finns även på engelska och tyska.
Sätt bara in 200.- på Bankgiro 205-2272 eller på
Postgiro ,1-4O 1960-2 och boken kommer som ett brev
på posten. Men glöm inte att skriva ditt namn och
adress på blanketten! Returrätt enl lag.

innoucu
cärdesv 5,531 57 Lidköping, Tel 05 l0-143 10 Fax 05i0-143 63

REGIONALT

Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan '14,295 00 Bromölla

Midsommar-

Vattenfestivalen

träffen

r996

Stockholm

0456 - 273 69

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

Mälaren
Jan-OlofBjörk

(

Reservera redan nu midsommarhelgen för årets midsommanräff. I år
kommer vi för första gången på länge
atr vara söder om Kanholmsfjärder1
Preliminär plats är Ramsviken pä

Björnö, cirka 4M VSV Franska Stenarna. Mera detaljer i nästa nummer.
Jan-Olofi 837 Magda

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Vakant

Till årets Vattenfestival planerar
Stockholms Seglarförbund att delta
med en expo. den 2 - 10 Augusri. man
1' ar gjort en inbjudan till de olika klassrörbunden för art där få visa upp sina
båtar, meningen är an Vamenfestivalens besökare ska då tillfälle an titta in
i båtarna ställa frågor och eventuellt få
ta en liten provtur, det hela för att försöka öka intresset för segling. Viggen

klubben har för avsikt att delta och då
givewis plädera för vår båt och klubb.
Så har ni tänkt att besöka Vattenfestivalen så gör gärna ett besök vid
den brygga där hela evenemanget ska
avhållas, förmodligen vid Vasavarvet,
eftersom der hela forrfarande bara är i
planeringsstadiet så får vi återkomma
med närmare informa t ion inäsra
Viggenblad.
Väl mött!
Hälsningar Sören 1064 TRINE

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27,582 66 Linköping
013 - 1513 31

Vänern

(

Kjell Nylån
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping

1\r,

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

7\

(

Fax till VB:
018-55 04 98
Ring upp först
så vi får ställa in för
mottagning.

I

t_

Viggen

i uärlden

Kommande kappseglingar:

25 - 27 najz

r Pingstträffen
Med anledning av Kulturhuvudblir Europas kulturhuvudstad, har Viggenklubbens styrelse lämnat förslag till
Stockholms Seglarförbund (Stsfl och serna från både SXK och StSf.
Svenska kryssarklubben (SXK) om att Undertecknad ingår numera i StSfs
anordna en internationell regatta för in fo rm atio ns komm ittd tillsammans
familjebåtar med deltagare från länder med Gunnar Drakenberg, redaktör för
stadsåret 1998, då Stockholm

FXXteeg

Nu i helgen är det dags för den tra- Alla startande båtar får 5 poäng, är det
ditionella Pingstträffen med det lika dessutom den försra tävlingen för rors1' 'aditionella Pingstköret. Vi kommer man, får denne )tterligare 10 bonussom vanljSt an segla med familje- och poäng. För varje båt som man har efter
nybörjarvänliga regler; ingen spinnaker sig i mål får man 1 poäng. Enan, wåan
och vanliga väjningsregler. Ett ypper- och trean får poäng för sina platser i
ligt tillfälle för er som aldrig har pro- mål: 7, 5 respektive 3 poäng. Var det
vat att kappsegla förut! Medaljer till bökigt? Ett exempel: en nybörjare som

de tre första och nyttopriser till alla kommer trea i ett startfält på 6 båtar
deltagare, så långt de räcker. Förutom får således 5+ 10 l 3 t 3 =21 poäng,
äran och medaljer kampas vi om po- vilket är en galant start på hans,/hen-

Ostersjön plus våra Stockholmsseglaren, som skickas till
seglargrannar England, Holland och kl assförbundsmedlemmar i s tockNorge. Tanken är att skapa kontakter holmsområdet.
som angränsar

till

länderna emellan på "gräsrotsnivå".
Detta för att öka förståelse mellan våra
olika kulturer samt erbjuda ett tillfälle
för seglare i vår region att utöka sina
kontaktnät. En sådan manifestation
höjer seglingens profil i media och
väcker allmänhetens intresse, vilket
också kan bidra rillökade rekry'teringsmöjligheter för klassförbunden.
Förslaget har godtagits av styrel-

II
II

Tillsammans med övriga båtföreningar; Veteranbåtarna, Allmogebåtarna, Ångbåtarna samt Segelfartygskompaniet (som arbetar med att få hit
Tall Ships under 1998) planerar SXI{
och StSf att samordna maritima arrarf,
emang under juli 1998. Stockholm fritid och Stockholm Information Service

(SIS) ställer sig mycket positiva till
detta initiativ från seglar'Sverige og'
diskussioner pågår nu om hur proje\
tet kan utvecklas. Besked om hur projektet ska handläggas väntas bli klart
under sommaren.
Marielle i K-Viggen 285 Explorer

äng och placeringar i årets Viggenserie.

nes kappseglingskarriär.

För de som känner att de har kommit lite längre med sitt kappseglande
(eller fått blodad tand i det kommande
Pingstkörer) kommer näsra tävling re( an den

15-16/62

Vikingarundan
t

Det är en nytävling för oss iViggenklubben, och jag vet inte så mycket om formation erhållas av arrangören, Viden förutom att det är en LYs-tävling kingarnas SS, på telefon 08-604 40 45
på bana, och att den genomförs under (kvällstid). För de som satsar på höstvå dagar på Saxarfjärden vid Ek- tens klubbmästerskap är detta ett gylholmen. Anmälan görs på plats den 15l lene tillfälle till att träna bansegling.
6 på Ekholmen, mellan klockan 08:00 Måste jag ens nämna att Spray kom-

och 09:00. I början av juni, när det mer att vara där?
börjar dra ihop sig kan ynerligare in-

!

Johan

i

988 SPraY

Vänern

Vänern

Vinn ära och pris

Tävlingsformulär

i

Viggenklubbens

Vänertävling
Alla som seglar Viggen på Vänern i
sommar kan förena detta utsökta nöje
med tillfredsställelsen med att upptäcka nya delar av vår sjö. Och som
extra stimulans kan du vara med i
Viggenklubbens Vänertävling och
vinna ära och berömmelse, ja kanske
till och med ett pris.
Tävlingen går ut på att du i sommar drar iväg lite längre än du kanske
brukar och får chansen att upptäcka
nya, mysiga platser. Tio av dem ingår i
tävlingen, de andra får du själv leta
reda på med hjälp av hörsägner, sjökort och intuition. Du behöver inte
jäkta, för du har hela sommaren på dig.
Först den 15 september vill vi ha ditt

Vid naturhamnen påNona Hökön, Lurö skzirgard, finns ett torrdass.

(

Skiv

(

av versen, som är anslagen på ena väggen.

Fyren på Djurö har ett rött band om magen. Hur måmga centimeter högt
bandet är bryr vi oss inte om, men hur bred iir ingångsdörren mätt i

tävlingsbidrag. Sen, på årsmötet, kommer aila att få reaa på att du har vu(

handtagshöjd?

(,

Niira sydostpetsen av Värmlandsnäs ligger ön Slöingen. På öns västra
sida finns vid stranden ett iögonenfallande ftiremåI. Vad iir det?

nit!
Så börja redan nu sommarens här-

liga seglingar med att klippa ur eller

4

kopiera tävlingskupongen. Se sedan till
at du har den med ombord redan från

sjösättningen.
Den som har flest rätra svar vinner
ära, berömmelse och överraskningspris. Även wåan och trean får priser!
och några rill. om det blir många Lävlande.
Skulle flera ha lika många rätta svar
avgör skiljefrågan, som enbart den
dessutom kan ge ett hederspris!
Lycka till!

(

Liingst ut på bryggan på Langön (6,5 nm SSV om Kristinehamn) finns en
stolpe. Till vad anviinds derura stolpe?

noraudden vid inloppet till Langviken (Dalsland, 1 nm norr om
Vingen) finns ett sj ömZirke. Av vilken typ och vad har det ftir f;irg?

5

På

6

En ö på nona sidan av inloppet till Åmål har ett meddelande målat på
berget. Hur lyder detta meddelande?

7

Bryggan på Stenstaka, Lurö, har ett räcke. Hur många stolpar biir upp
detta råcke?

(

Vid utsidan av Stora Rotön (Dalslandskusten) finns ett "naturligt sjömärke". Vad Zir detta lor eft sjömåirke?
9

Alldeles öster om klubbryggan i B:iröviken (Segerstads skiirgard) ligger
vraket av en skuta. Vilken typ av akter har detta vrak?

l0

På sydåndan av S Harholmen, Djurö sk?fgard, finns ett sjömiirke.

(

Av

vilken typ ilr det och vad har det liir ftirg?

Kvalitet på uarje sida,
Pren. 268

krlår Ring 08-652 84 00

Svaren fyller du i på talongen på nästa sida och sänder, senast 15 september,

Kjell Nyl6n, Gärdesvägen 5, 537 57 Lidköping

till:

Så blevui med Viggen

Vänern

tyftet!

Svar:

Trots födelse och uppväxt i inlan- lade bestämt att "Ska jag ha en båt ska

... .... ...... .. . .. . .(

"'(

4
5

10

Skiljefråga: Detta kan vi berätta från vår tävlingsrunda:

Skicka gärna med ett eller flera fotografier! Bra svar på denna fråga

kan ge hederspris och publicering
ViggenBladet.
Svaret är insänt av .................
Adress
Postadress
14

i den fina seglartidning{

I,

ier, långt från badbara och än mindre den ha köl så den inte kan välta!"
.orbara vanen närdes ändå ganska riBåtklubbarnas anslagstavlor graninne
drömmen
digt någonstans långt
skades, telefonsamtal ringdes och bl.

att kunna segla. Då skulle man kanske a. en Folkbåt tittades på. Ett av samtaäven få kläm på vad alla uttrycken som len som ringdes var rill Jänta\ agare
rekom i litterära ävenryr till sjöss och efter besök i båten var vi helsålda.
1nervd
deHär var en båt vi kunde övernatta i och
Så småningom blev det en eka, in- slippa dra iväg hem så snart det börköpt för 150 kronor. Vrakpris var nog jade skymma! Egentligen hade vi inte
räna order. Årtullarna var en järnten pengar aft köpa större båt för men när
på vardera sidan, på vilka årorna med det visade sig att han var intresserad
hål i träddes. Vi premiärturen uppda- av vår jolle som dellikvid så lyckades
gades betydande svårigheter att und- vi ordna finansieringen. I sommar bor
vika att ro i cirkel vilket visade sig bero vi åttonde säsongen i .-/ånra.
på att årornas hål var placerade på
Alf i 1277
olika ställen. Sjöfararlivet lades i träda
efter ett par somrar med ekan.
En försommardag många år senare
utannonserades en 'Toppen' kombijolle i lokaltidningen. Det blev utflykt
för att i alla fall titta på den och tycke
( rpstod så det blev affär. En trailer anskaffades också och båtsommaren var
räddad. Flytvästar inhandlades och
seglarlivet inleddes. Oj vad roligt det
var! Nackdelen var att båten förvara( ,r ,t" vid torpet på landet och när
eftermiddagen led mot sitt slut måste
vi återvända dit.
Så kom en dag med lite mer vind
än vi tidigare varit ute i. Återfärden lrån
utflyktsmålet gick i rasande fan för bara
focken och vågorna gick skrämmande
höga. Flera decimeter minst!
Allt slutade väI, men Annika utta-
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VIGGENKLUBBEN
c/o Bergström, Kärrtorpsvägen 43,
121 55 Johanneshov

BEGRANSAD
EF'TERSANDNING(
Vid def iniliv efl ersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

MEDTEMSMANKNAD
Albin-Viggen 809, 1974

Albin-Viggen 1262,'1976

Vänerseglad, välvårdad. Alla segel, nya dynor

Välvårdad, 3 segel, motor Evinrude 7,5 hk,
vagga samt diverse utrustning. Pris 40.000 kr
Lars Sjödin, tel 08-570 306 13

Motor Mariner 4 hk -93. FamiljeLrtrustad,
boggiekära (ej bes. för bil). Pris 38.000 kr.
Ola Pedersen, tel 0550-172 46, 010-667 43 94

Albin-Viggen 1007, 1975
Välvårdad. 4 segel + spinnaker, ny motor
MercL.rry, ny sprayhood, släpjolle + mycket
utrustning. Pris 35.000 kr
Lars-Clof Sundell, tel 08-757 30 14,733 48 55
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Telefon: 08-i 3 09 80, Fo* 08-618 38 70
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till Albin-Viggen

Typ: JOBO-Origo, COOK-PAL, D4-0475 eller lösa
bränslebehållare till d:o.

Gustaf Olofsson, lel031-27 57 24
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