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Så är vi då inne i årets seglingssäsong, båten är sjösatt och man påminner sig allt man tänkt göra under
långa och mörka vinterkvällar som visade sig inte vara så långa och föresätter sig att nästa år ska planeringen bli

mycket bäme.
Hur som helst så tycker jag det är
en högtidsstund när båten hängande i
kranstropparna närmar sig vattnet och
är kölen börjar doppas och vidare ner
tills hon åter flyter helt av sig själv. Sen
ner och titta efter att ventiler och
slangar fortfarande håller tätt. Den
noggranne Viggenägaren har givetvis
.ollat upp dena innan sjösättningen.
Med önskan om en fin seglingssäsong och an ni vill berika Viggenklubben med att närvara vid någon av
alla våra sommaraktiviteter; midsommarfiäff, eskadrar, vattenfestivalen och
någon av alla kappseglingarna, så läs
vidare i VB om tid och plats.
Sören Rapp i 1064 TRINE

Nu går även ViggenBladets redak-

tion på sommarlov, dock inte längre
än till början av augusti när nästa
manusstopp infaller. Målsättningen är
att viss aktualitet i rapporteringen från
vad som förevarit under sommaren ska
vara möjlig. Bollen ligger alltså nu hos
er, kära läsare och arrangörer av tävlingar och träffar, att inkomma med material till nästa nummer.
Förutom att segla, sola, äta gott och

närande, dricka svalkande alternativt
värmande, torka våta strumpor och
andra persedlar, klia myggbett och
plocka fästingar, skriva artiklar och ta
bilder till VB bör viss tid anslås till
medlemsvärvning. Det finns fortfarande uppåt tusen båtar i omlopp som
seglas av skeppare utanför viggengemenskapen. Man kan undra varför,
så trevligt som vi har på våra träffar,
kappseglingar och genom att läsa \8.
En skön sommar på er alla!
AIf i 1277 Jänta

Utombords

Motof-

trubbel?
I vR 4/96 inbjöd vi till en
motorträff, i avsikten att kunna
gå igenom lite enkla skötsel- oqr'
mekartips. Intresset för sådar^
träff var dock - försiktigt uttryckt - begränsat. Endast en person anmälde sig, och då ansåg
vi det meningslöst att fullfölja.
Det var tråkigt, eftersom vi vet
att många har problem med
snurran. Vi tänkte därför, som
alternativ, ge några tips här i
bladet.
Utombordaren på en segelbåt par reservstift liggande i båten rekörs inte så ofta långa sträckor med kommenderas varmt.
maximal belastning. Det innebär att
2. Bränslet är en annan viktig s4l
tändstiften har större benägenhet att
sota/olja igen än på en motor som be- För en wåtaktsmotor gäller att ha rå'.
lastas hårdare. Därför kan det vara vet- oljeinblandning. Undvik att köpa småtigt att helt enkelt byta stiften varje skvättar av färdigblandad bensin från
säsong. Man kan borsta/skrapa/tvätta macken. Det påstås åtminstone att
dem rena, men utan tryckluft är det blandningsprecisionen kan variera, 1
svån att nå ett gott resultat. Följ alltid att blandningen blir osäker vid sm-a
motortillverkarens rekommendation vol)..rner. Säkrast är att ha wåtaktsolja
vad gäller stiftens beteckning, så att de i båten och blanda själv.
får rätt värmetal. Elektrodgapet kontrol3. Smuts i bensinen ställer alltid till
Ierar man med blad- eller trådmått
(finns där tändstift säljs), och justerar problem. Renlighet med dunkar, trattar
vid behov genom att försiktigt knacka m m som kommer i kontakt med bränsin/bända ut den yttre elektroden. Ett ler är därför viktigt. Det finns minst en
1.

4

filter i motorns bränslesystem, men förr
eller senare sätts det igen och måste
rengöras. Passa på under vintern - det
är nervöst att pilla isär förgasaren när
båten ligger i sjön! Ä.r man inte van vid
motorer bör man nog be om hjälp med
förgasarrengöringen. Själv har jag f ö
1 t..ompletterat med ett extra filter i
I slangen mellan rank och moror, vilket
förhoppningsvis l.tterligare minskar risken för problem.

ningen justeras med en liten

skuv

på

förgasaren. Blandningen blir magrare
ju mer skruven skruvas in. Saknar Du
kunskap om motorer, bör Du helst begära hjälp med ev förgasarjustering.
6. Det är viktigt att kontrollera att
det kommer ordentligt med kylvatten
genom motorn. Gör det inte det, så kan
det bero på att kylsystemet blivit igensatt av frärnmande föremåI. Troligast
är dock att det är den s k impellern som

(-med4. Skulle man trots allr få problem
i

förgasaren, så finns det
ett "tjuvknep" som man kan ta till i
trängd situation, förutsatt att motorn
inte dött helt. Man lyfter då på motorkåpan och tar bort skyddet över förgasarens luftintag. Lyckas man, med
motorn i friläge, varva upp motorn, så
kan man genom att under bråkdelen
av en sekund sätta handen för förgasarens luftintag öka suget genom bränslemunstycket så pass, att eventuell
smuspartikel sugs igenom. Det är inte
säkert det lyckas, men det kan hjälpa.
Se bara upp så att varken hand eller
klädesplagg kommer i beröring med det
( rterande svänghjulet! ! HalsduVslips
kan vara direkt livsfarlig.
smuts

5. Rätt förgasarinställning är viktig

både för motorns funktion och eko.omi. I förgasaren blandas bensin och
luft i rätt proponion. För en wåtaktsmotor leder för "fet" blandning (för
mycket bensin) till att rnotorn går
orent, "lrrtaktar", och tändstiften sotarloljar igen fonare. För mager bland-

(.

ning gör motorn svag, den varvar sämre
blir lätt för varm. Bränslet har faktiskt en kylande effekt! Bränsleblandoch

tröttnat. Impellern är ett litet "skovelhjul" av gummi i motorns vattenpump.
Det hörs olika rekommendationer vad
gäller hur ofta man bör blta impeller
för att vara på den säka sidan. En del
säger efter fem, sex år, andra det
dubbla. Sanningen är att det beror
mycket på hur mycket motorn körs, och
om det är mycket dy och slam i vattnet. Själv harjag, efter ett par års små-

krångel med "tvekande/dö ende"
motor just i år konstaterat att motorn
inte gav något kylvatten på tomgång.
Det bara fräste och stänkte ur utloppet.
Vid högre varv däremot såg det normalt ut. Dålig kylning leder till överhettning av motorn, vilket i värsta fall
leder till att motorn skär. I lindrigare
fall kan topplockspackningen skadas.
Ett tecken på att så är fallet är om det
kommer avgaser ut med kylvattnet.
Upptäcker man kylningsproblemet i tid
kanske man klarar sig undan följdskador.
Min motor har använts i 20 säsonger utan impellerbyte. Att byta
impeller är definitiw ingetjobb för den
som inte är mycket van vid att meka.
Jag lyckades visserligen demontera
växelhuset från motorriggen (det är på

växelhuset vattenpumpen sifter), men
pumpens skruvar hade korroderat fast
i växelhusets aluminiumgods, och skruvarna gick av. Nu har varvet fåft uppdraget att försöka lirka bort dem med
rostolja ock värmning med gaslåga.
Lyckas inte detta, så måste växelhuset
bytas, vilket säkert inte är billigt. Jag
håller tummarna, och hoppas att mitt
problem nu fått sin förklaring - och lös-

ning.
7. En säkert sätt att knäcka impellern i förtid är att dra igång motorn på
torra land. Många gör deg i nervositet
inför sjösättningen. "Tänk om inte
motorn startar..." När impellern inte
kyls av vatten tar den stryk efter några
sekunder. Ta det alltså lugnt i stället.
Det finns alltid bogserhjälp om motorn
skulle vägra vid sjösätmingen.
8. Det finns förstås fler saker som
kan krångla på utombordaren. I tändsystemet i äldre motorer finns de s k
brgarspetsarna och en kondensator.
I modema motorer är vanligen dessa

detaljer ersatta med elektronik.

Kondensatorns funktion är att minska

gnistbildningen när brytarspetsarna
öppnar och sluter, och brytarspetsarna

till att tändstiften får ström i exakt
rätt ögonblick. Brytarspetsarna slits
ser

med tiden, även om de är ganska tåliga. Blir däremot kondensatorn dålig,
så gör gnistbildning att spetsarna tar
slut betydligt fortare. Liksom impellerbyte är kontroll/justering/byte av
brytarspetsar och kondensator (eller
elektronik) ingenting för den som inte
är van att meka.
Tehiska Kommi ft6n /HanI d
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ITKNI IS KA BRIVI.ÄDANI
Fråga: 'Ti skulle uilja ha ett fylligt svar på hur man monterar to{
lett med hålltank i en Albin Viggen,
gäma med specifrl<ation på lämplig
utrustning. Hälsningar fnin fatniljen Högbom i Vigg 418"

(

Kommittin håller just på med att göra en översikt av vilka olika toaletdösningar
Svar: Tekniska

som finns på marknaden och som

är lämpliga/möjliga i en vigg. Vi
har tänkt dokumentera översikten
som ett Tekniskt Tips, som dock
inte går in på den faktiska installationen. Tipset beräknas komma ut
under hösten.
Eftersom min Vigg (1103) var
försedd med spoltoa och tank när
jag köpte den '81, så kan jag åtminstone berätta något om hur den
(
installationen är utförd.
själva toan är en porslinsfåtölj
märket
Brydon Boy. Stolen är
av
monterad midskepps i förpikens
stuvfack och fäst på en bred plag(torde vara rosdri plåt) som är ö
jält fastplastad i bb och sb skrov-

sida. Man kan likna Plåten vid
mittoften i en eka. Den venikala
spolpumpen, som kan vara monterad i alternativt läge 90/180/
270/360' uppifrän sett, är i min båt

placerad i 180", d v s i akterkant på
( tolen.
Spolvatten tas in via en genomföring med kran på bb sida bredvid stolen. Från spolpumpen leder en slang
till hålltanken. som är inrymd i sb sruv( ack i förpiken. tnloppet siner så högt
sorn möjligt. Från tankens underkant
så långt akteröver som möjligt går
utloppets sugrör till en Gusher-pump
(troligen 8"), som slussar ut tankinnehållet via en genomföring på sb
sida.
Det är trångt om plats, och det blir
nära böjar på slangarna. Så wära arr
det på ett ställe inte går att använda
den för ändamålet speciella, gastäta
slangkvaliteten, utan här får man ta till
kopparrör.
Hålltanken är ett kapitel för sig. I
min båt var tanken gjord av något
. oummimaterial. som trolisen inte var
(.,llra"klig, gasiätt. Efter ätt antal år
slängde jag ut den, mallade en ny tank
av kartong, och lät smeden tillverka
den i r:ostfri plåt. Den har fungerat utr rärkt. Exakta mån oå tanken är vanskI rrgr aft lämna, eftersom båtarna visar
sig vara individuella. Även om skrovformen är lika, så varierar inredningen,
och därför kävs passning på plats. Men
en uppfattning om hur en tank kan se
ut får man av TT 5:9. (Den är dock gjord
för montering på bb sida). observera

att man även måste sörja för
avluftning av tanken för att undvika övertryck. Här räcker det med
1,/2" slang, medan in-och utlopp
bör vara 1 1/2". Några speciella
krav på genomföringar och kranar
föreligger inte, utan det är standardgrejor som gäller.
Vi hoppas att detta gav åtminstone en uppfattning om hur instal-

lation av toa kan te sig,

och

undertecknad svarar gärna på kom-

pletterande frågor om så önskas.
Tekn iska Ko mmi xdn /Ha ra I d

Effektivare segling

Trim-tips III
De förra wå aniklarna har handlat

ligwis finns det andra sätt att hissa och

om hur man trimmar storsegel och riva den på, och var och en får prövg
genua på kryss och läns i olika vind- sig fram till eft sän som passar en bäsl.
Vi brukar sätta spinnakern bakom
styrkor. Denna artikel ska behandla en
segel som kan skapa både glädje och genuan, från sin säck som vi fäster utsorg - spinnakern. Det som skiljer spinnakern från de andra seglen är storle-

ken, formen och materialet, samt de
stora kafter som kan utvecklas. Trots
de stora skillnaderna är det, som ni
kommer att märka, fortfarande seglets
form och släppet i akterliket (läliket)
som är avgörande för fanen.
Många av oss tvekar att sätta spinnakern, man tycker att det blåser för
mycket, vinden är för byig, man ska
inte segla så långt på den här kursen,
ursäkterna är många... Faktum är att
viggen är en utmärkt spinnakerseglare
som tål mycket vind även på branta
slörar. och att det med lite övning inte
är mycket krångligare att slöra med
spinnaker än med genua. Det kan vara
knepigt att hissa den och få ned den

på ett snyggt sätt om det blåser
mycket. men övning ger som ni vet
färdighet. Som nybörjare övar man
med fördel i lätt vind, medan de som
är lite mer erfarna gärna kan sätta den
i 10 m,zs, och om man vågar i mer än
såt

Sätta och ta ner
Eftersom det i bland kan vara lite
svån att sätta och ta ner en spinnaker
tänkte jag börja med att beskiva hur
vi på Spray brukar gå tillväga. NaturB

anpå förstaget.
Man kan se der hela som en seri
manövrar som ska göras i en följd:
1) Sätt fast säcken vid förstaget.
2) Arrangera bommen och gajen
(lovarts skor), så atr bommen är
framme vid förstaget och horisontell.
3) Koppla spinnakerfallet till fallhornet och skot och gaj till respektive
horn. Observera att spinnakern fortfarande ligger i sin säck.
Nu är det viktigt att allt sker
snabbt, men ändå lugnt!
4) Hissa spinnakern.
5) Ta hem i gajen så att bommen
kommer bakåt och seglet börjar fylla
6) Skota hem på läsidan.
7) Släpp ner genuan på däck. (,
När vi tar ner spinnakern gör vi pä
precis omvänt sätt:
1) Upp med genuan.
2) Släpper i skot och gaj.
3) Tai tag i spinnakein under g(
nuan och drar ner den på däck samtidigt som någon släpper på fallet.
Det var ju inte så komplicerat eller
hur? Svårigheten ligger i att besättningen måste vara samtränad och göra
allt i rätt ordning och hela tiden kommunicera med varandra så att alla vet
vad det är som händer eller ska hända

Foto Staffan Söderhäll

(

härnäst. Något som är viktigare ju mer med läskotet så att lovartsliket hela
r iden håller på an lalla in. Lovartsgajen
det blåser!
Grundtrim
ska man inte behöva röra annat än om
Spinnakern ska ha en liksidig form, vinden vrider mycket.
dvs hornen ska vara på samma höjd
Spinnakern i all ära, men man får
över vattnet. Bommen ska vara vinkel- inte glömma bort att trimma storen.
rät mot vinden för att spinnakern ska Den ska ställas in så att dess bom också
fånga så mycket vind som möjligt, samt är vinkelrän mot vinden, eller lite mer
5r att få seglet långt bort från det stö- utsläppt, beroende på hur brant slör
rande storseglet. Bommen fixeras ho- man seglar. Oka kraften i storen genom
risontellt med hjälp av lift och nedhal. att släppa lite i fall och bomuthal, ta
Om det råder lätta vindar kan bommen även hem i kicken för att minska
fästas högre i masten för an på så säm vindspillet i toppen.
bu"kigure segel och komma än

(. ;

"tt bort från storseglet. Maximal
längre
dragkraft framåt får man genom att
släppa i läskotet tills det att lovartsliket börjar vika in i seglet. Om spinnakern håller på att kollapsa skotar man
bara hem igen. Tricket är att hela tiden parera de små vindskiftninga rna

Till sist

Våga använda spinnakern, det är
ett mycket användban segel som ger
seglandet en ny dimension. Börja i
lätta vindar och lägg märke till hur
mycket fortare det går. Det ger mersmak, det lovar jag!
Johan Strind
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Kuinnor kan

REGIONALT

!

Gävle

Att kappsegla
En kall och blåsig kväll i slutet av
april samlades vi, en liten skara, för
några timmars kappseglingsteori under
Johan Strinds ledning. Platsen för mötet var Johans arbetsplats, WM-data
ute på Gärdet i Stockholm och när jag
åkte dit, tyckte jag an seglingssäsongen
kändes mer avlägsen än någonsin, trots
att det snart skulle vara dags för sjösättning.

son skeppare) handlar det bland ann"t o- ätt winga mig själv an uwec(
las som seglare och lära mig att hantera
min båt i så trängda situationer som
jag kanske aldrig skulle utsätta mig för
som vanlig "familjeseglare". Jag tro,
nämligen att man alltid har glädje ocl
nytta av att kunna mer än vad man
utnyttjar under en ordinär segling.
Däremot känner jag inte hur adre-

Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

|-

456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
'rårvägen 15, 385 03 Söderåkra
,4a6 -212 43

|"

ni som inte var där gick verkligen
miste om något.
Varför ska man då kappsegla överhuvudtaget? Ja, som jag ser det, handlar det för min del inte främst om själva
tävlingsmomentet, men det är möjligt
att det hör i hop med att jag inte är så
bra seSlare än. Nej, för rnig (i varje fall

så
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S:t Anna
Owe Svensson

skönhetsupplevelse att se hur fint den

Tunngatan 27, 582 66 Linköping

härliga båten uppför si gär hon är

amatörs privilegium att njuta av a(
uppleva något sådant!
Jag tror alltså att kappsegling är
n1'ttigt och viktigt även för oss som inte
främst är ute efter att "spänna musklerna" inför oss själva och andra. Så kom igen, Viggenseglare, inte minst alla
tjejer!
Helena i Viggen 1264 Sea Song

013 - 15 13 31

(

Vänern
.;"tt Hyten
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10

.Västkusten

lr.-,ustaforofsson
Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

öresund
Erik Pelsund
Rabygatan 70 D,21613 Malmö
040 - 16 09 73

Runt

Sollentuna

Siljan

nan Vigg. Det kan var en ren

kappsegla...

/14

Vakant

nalinet börjar pumpa närjag blir omseglad av någon annan, inte ens en an-

optimalt trimmad och manövrerad av
en verkligt skicklig rorsman. Det är en

tidingö

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191
08-929732

eller inte

Men efter ett par timmars genomgång av kappseglingsregler och taktih
hade den känslan försvunnit helt och
jag ville bara få min,gea ,9ongi sjön, så
att vi kunde börja slå och gippa. Johan
hade gjort ett jättefint kompendium,
som vi fick med oss hem från träffen,

Stockholm

...har gått av stapeln och för första
gången på många år var det färre än
fem Viggar som ställde upp. Det gjorde
att vi tråkigt nog inte fick egen klass,
utan stoppades in i en LYS-klass tillsammans med åtta andra båtar. Den
främsta Viggen kom på en fiärde plats
i LYS-sammandraget.
Resultatet bland viggarna:

1)
2)
3)
4)

988 Spray
Anders Hermanson
282 Galatea
Gunnar Tidner
53 Shalom
Ingemar Lindgren
951 Klara Kluck
Lars Bergström

Poäng i Viggenserien Stockholm efter

en tävling:
15
Lars Bergström
Anders Hermansson 15
Gunnar Tidner
1,2
Ingemar Lindgren
9
11

Snabb odr

tuff

Lidingö runt

Stämningen var som förbytt när vi det då dags, men var fanns den utlovaknade under brofästet vid Lidingö- vade flaggan och vad konstigt vinden
bron, på lördagmorgonen, dagen då betedde sig vid bron. Inget stanskoq;
kappseglingen skulle gå av stapeln. bara ett flaggbyte ien liten öppe\.
Kvällen innan hade vi i god fan seglat motorbåt, som vi till sist upptäckte,
från mynningen av Skurusundet i halv- och starten hade gått. Redan från börmörker mellan Fjäderholmarna och jan gick det upp för oss vad täta situaLidingölandet, förbi Frihamnen och tioner kan innebära och det gällde 1

Siljaterminalen. Vårt enda sällskap
hade varit en större motorgående segelbåt, av vad vi kunde utläsa av lanternorna, som långsamt tog in på oss.
Nu kryllade stenkajen av seglare i färgglada seglarställ. De spanade efter sina
båtar som hela tiden angjorde kajen för
att plocka upp. Trunkar med regnställ
och varma kläder dunkade i fördäcken
innan trunkens ägare själv hoppade
ombord. ,Sskadare stod och spanade i
kikare och teleobjektiv och vattnet mellan hotell Foresta och Ropsten var en
kokande gryta segelbåtar av alla soner
och storlekar.

Eftersökt blåvit flagg
Innan start gick vi över till grannbåten och gjorde oss bekanta med
stanlistan. Eftersom vi var fyra viggar
- minimikravet är fem båtar för att
segla i en egen klass - fick vi segla i en
lystalsklass med start 10.55, blå-vit
flagg. Ingemar Lindgren i vigg kom in
och lade sig bredvid oss för en sista
stärkande fika. Sören gjorde en sista
trimning av riggen på Klara Kluck
medan Jonas som nyss mönstrat på
gjorde sig bekant med båten. Så var
12

hålla tungan rätt i mun. Framför oc'rr
bakom oss segelbåtar i en aldrig sinande ström. Det blev en hård kryss
när vi kom ut på öppet vatten och vi
insåg att vi hade lite för mycket segel
uppe. De andra viggarna låg hela tiden
några slag före och vi försökte hålla koll
på vem som var i täten.

Bångstyriga spinnakrar
Så nådde vi rundningsmärket,
släppte ut seglen och pustade ut i en
makalöst snabb länsbog över Askrikefi ärden. Spinnakerseglarna blåste förbi
oss medan vi själva nöjde oss med stor
och genua. Det kändes bra eftersom (
såg att många hade problem med bån!styriga spinackrar och lovande båtar.
Kontrasten var stor när vi kom in i lä
vid Värtan innan den sista köraren före
målgång på norra sidan om Liding(
bron. Ett tut när vi skar mållinjen och
vi konstaterade efter en titt på klockan
att lite drygt tre timmar hade förflutit
sedan start. Vi kände oss nöjda när vi
släppte av Sören som hastade iväg till
tunnelbanan.

-(

LlDrNqo gu
Text Lasse Bergsaiim, bild Sören Rapp
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Viggenklubbenpå attenfestivalen!
I år ska vi tillsam-

ken för StSf är aft alla som seglar ska

a(

mans med Stockholms

ha roligt och att klassförbunden-kan

Seglarförbund (StSf)
genomföra det vi hade
ränkt göra förra året;

beta tillsammans för att profilera spor-

nämligen visa upp våra
Viggar. StSf har inlett

ett samarbete med
Vattenfestivalen som innebär att segling kommer att figurera mera i Vaftenfestivalens program. Bland annat
anordnas "prova på"-seglingar där
klassförbunden har möjlighet att visa

ten och på sikt öka rekryteringen till
de olika klassförbunden.
Tidigare har uppmärksamheten krin
segling fokuserats på
Segelbåtens dag men
de senaste åren har
det gnällts en hel del
bland kappsegla re
som klagat på huvud-

upp sina båtar och ta med potentiella
klubbkarnrater på en provseglats runt sponsorn Svenska dagbladets bristande
vattnet kring Stockholm. Som belöning engagemang. I år tackade Svenska dagför engagerade medlemmar kommer bladet och StSf nej till fortsatt samarbåtarna att kunna förtöjas centralt bete. Ett telefonsamtal till Svenska
bland alla festligheter. Antingen kom- dagbladets marknadsavdelning bekräfmer vi att kunna ligga i Vasahamnen tar att tidningen har genomgått om(bland den flytande båtmässan) eller strukturering och att segling inte kan
vid pontonbryggor bakom af Chapman. prioriteras på grund av minskade r1
I skivande stund har inget beslut fat- surser.
tats, men besked kommer inom kort,
Detta är tänkvärda
så innan ni ger er av på sommarens båt- ord för aktiva klassäventyr, hör av er till Sören Rapp för förbund. Minskat
att anmäla ert intresse.
mediaintresse innebär
att det blir svårare för
StSf har under 1
sporten att hävda sig i
konkurrens med andra
visat stort intresse för
mer lättillgängliga
att samarbeta med
fritidsintressen. Detta förstärker också
klassförbunden oavsett
allmänhetens intryck av segling som en
storlek på båt eller
kappseglingsdyr elitsport - ytterligare en stämpel
evenemang. Huvudsasom StSf försöker få bort. I detta avse-
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t,

viktist för klassförbund som kanalerna möjligheten att tävla mot
iggen utt uu.å med och synas och varandra för att öka ett engagemang
stötta StSf i deras arbete att föra ftam från medias sida. RJ 85:orna ville också
segling som en folkport. Viggen är en ställa upp som prova-på-båt, så det är
folklig båt. "Mycket båt för pengarna" möjligt att vi blir grannar under Festi'r eft starkt argument för köpare, men valen. Datum för vårt deltagande är
..ka .'iktigt är att vi visar upp oss som fortfarande öppet. Festivalen hålls 2 en sammansvetsad grupp som trivs i 10 augusti i år, dvs en vecka tidigare
varandras sällskap och hittar på roliga än föregående år. Vi har diskuterat den
aktiviteter och träffar. Det är det som första helgen i augusti 2-4, 1996 nen
säljer oss i längden. Vi gör att segling StSf vill få besked om vi tänker ställa
blir lättillgängligt.
upp under veckodagarna också.
ende är det

I och

med

Segelbåtens dags försvinnande ville StSf få

till

stånd ett närmare
med
Vattenfestivalen. Bortsett fiån allt som händer under festivalen,

samarbete

ar det tidigare varit förvånande
1'
\,eglingsevenemang.

få
En snabb genom-

gång av 1996- års programblad från
Vattenfestivalen visar på en ny trend;
festivalen erbjuder numera bl.a. upp( sningar och kappseglingar med X99:or, Veteranbåtar, och Laserjollar.
Classic Swedish Match Race pågår
också under Festivalen och Triple
Match Race kommer visas på Riddarfjärden med Stadshuset som kuliss.
Under mötet som jag var på hos StSf
presenterades många spännande förslag. Bl.a. ville 40 fotarna erbjuda TV

Om man läser vidare i Vattenfestivalens programblad, mitt
bland alla referenser
till stora kappseglingar och vackra
träbåtar, hittar man
också referat till Viggen. "Du får också möjlighet att segla
en av våra populäraste familjebåtar Viggen. Njut av vaffenstänkt spänning
och fart!" Tänk, man blir ju lite rörd.
Men jag är inte den enda som reagerar
positiw till Viggenklubbens deltagande
under festivalen. Man har ju ofta hön
att Viggenklubben är den klubb man
helst inte går ur, men det är alltid roligt att få det bekräftat. Jag kan berätta
att efter mötet på StSf där Viggenklubben och RJ 85:orna fanns som ensamma småbåtar bland renodlade
kappseglingsbåtar 40 fot plus, kom re15

Stockholm
presentanter för dessa kappseglingsförbund fram till mig för att hälsa att
Viggen var deras första båt och att de
minns den tiden med stor värme. De
tyckte oclså att det var kul att se att
Viggenklubben fortfarande var aktiv
och visade ett intresse för att vara med
i alla sammanhang. Där har vi det; åren
går, men Viggen består. Jag måste erkänna att jag kände mig mycket "cool"
som Viggen (del)ägare bland "the big
boys."

Men

A]\INONSPRISER

folksport. Publiken
som kommer till festivalen blir imponerade av tävlingsbåtarna, men inser att de inte har
kunskap eller resurser för att hantera
en sån investering. Det är därför Viggen ska vara på plats under festivalen för att bevisa att segling är en sport för
alla och att det inte behöver kosta en
lörmögenhet att ha kul på sjön.
För mer info eller
intresseanmälan, kontakta Sören Rapp på
tel. 08-659 4319 eller

styrelsen
(tel.nr. finns på sid 2 i
ViggenBladet). För att
kunna planera vårt deltagande (och antalet flaskor Viggensherry) är vi tackamma för preliminära
intresseanmälan innan slutet på juni.
Marielle i Explorer K-Vigg 285
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Midsommar-

1/1 sida 600r, 1/2 sida 300:1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75:-

ån (

Vid samtidig bokning av fler
2 annonser, i på varandra följande

träffen

{

nummer, lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 34

25o/o,

trän nr 5- 50%

FÄRGTILLÄGG 4oo:- PER FÄRG(
Rabatt låmnas ej på färgtillägg.

slutligen

hänger det på oss. Det
är vi som har chansen
att göra något för klubben och segling som

andra i

Stockholm

Medlemmar

i

VIGGENKLUBBEN

annonserar
gratis på vår

l'IED[EItISIIMffiflD

I

(
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På midsommaraftonen träffas vi i
Napoleonviken på Ägnö (N 59' 14', E
18' 24') för att fira midsommar i god
Viggenanda med lekar, sång och trevlig samvaro runt grillen. (På Björnö har
man satt upp fårstängsel).

der segel runt öar och kobbar. En begivenhet som vi har tagit fram i samarbete med den målande klubben Spray.
Förnyat ätande och sjungande på
kvällen och avsked och hemsegling på
annandagen.
Samling från kl 13. Viggensherry
Ta med sångböcker, instrument och
gott humör.
och juice serveras kl 17.
Midsommardagen ägnar vi sedan åt
Välkomna!
årets nyheq en lättsam rebusjakt unStyrelsefl

Faxar till

VB-redaktionen
gör du på nummer
(

019

55 04 98

I tt

It

Ring upp först så vi får
ställa in för mottagning.
17

Stockholm

9egla E;lta 4e>

KLUBBNÄL
SANGBOK

100:-

('

a

I tgnnArl

:ä-=,,\-\
BRODERAT
:-* -/-,' JACKMÄRKE

Efter eskaderträffen kan vi kon-

30:-

statera att det för såväl Valde- liggedagar vilket gör att avslutmareskadern som Plaskeskadern ningen kommer att bli den 19 juli.
Plaskeskadern startar sedan i
finns platser kvar.
Vår första eskader är som tidi- omedelbar anslutning den 20:e från
gare annonserats en något längre Grisselhohnen (N59"22' , E18'49 ')
eskader i kung Valdemars blöta fot- och avslutas någon annan stans med
spår med litet historiska betraktelser

KLUBBDEKAL

20:-

KLUBBVIMPEL

100:H andbok
H andbok

K-Viggen ......... 50 :A-Viggen ......... 50 :Tekniska Tips *omptett ...1 50r
Tekniska Tips enstaka........ 5r
Viggenritningar* ......... st 25r
Klassregler ....................... 8 r

i
Broderat jac kmärke........ 30 r
Kl u bhvimpel .................

1

00

KIubbnål ......................... 30i
K u hbdekal sr-c LA-]T ...... 20 :Strykmärke....................... 8r

Enklast iir om du sätter in beloppet fiir önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du

Dessutom tänker vi lägga in wå

vill

2

ha.

Frakt/po(o ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.

och utvikningar. Den startar med
samling den 7 juli och avgång den
8:e kl 11.00.
Startpunkt är Munkholmen
(N59'12,5 ', El8'35,5' ,/gamla grad. nätet/). Därifrån:
(.ag 1'
Dalarö skans

Dag2

Dag 3

(.

ug+

Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag L0

Älvsnabben

Älo/Råno
Utö Ornö/Fjärdlång
Nämdö
(Skärvassa)

eskaderfest fredagen den 26:e. Liksom föregående år kommer den att
segla omkring i mellanskärgården
med korta, barnvänliga dagsetapper
med många tillfällen till bad och lekar.

Frågor och anmälningar
tas emot av någon av undertecknarna fram till den l/7
Jan-Olof Björk Oa-92 97 32
Erik Mel6n
08-761 89 04

Harö
Finnhamn/Husarö
Furusund
Arholma,/
Granhamn
Själbottna
Grisselholmen
19
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24-25 augusti

Kommande träffar och kappseglingar:

Iftäftköret

Nu kommer sommaren snart att
i grönska och värme, vilket ju jnte blir så dumt! Eftersom
Viggenbladet kommer att ta en paus
bädda in oss

I'

under sommaren presenterar jag redan

här datumen för kommande kappseglingar i Viggenserien.

15-16

juni

Viggenträff vid Getfoten med familjevänlig
kappsegling utan spinnaker, LYS-starr. Skepparmöte
kl. 13, första start kl. 14. Till kvällens käftskiva
medföres mat, dryck och Viggensångbok. Ytterligare
upplysningar: Johan Strind, tel 08-15 93 92.

(

(

7 september
Libefttrs Race

Vikingarundan
...på Saxarfiärden vid Ekholmen.
Anmälan görs på plats den 1.5/6 på
Ekholmen, mellan klockan 08:00 och
09:00. Ytterligare information kan erhållas direkt från arrangören, Vikingarnas SS, på telefon 08-604 40 45
(kvällstid).

Distanskappsegling på Stockholms ström.
Anmälan senast 30,/8 till Stockholms SS,
telefon 08-653 03 55.

I

september
Kaktuskannan

17-18 Augusti
(

(Getfotsregattan)
Anmälan till Brunsvikens SS
senast den 12,28, telefon 08-758 74 85.

Distanskappsegling runt halva Lidingö.
Endast kvinnliga besätmingar.
Anmälan till Lidingö SS
senast 31l8,
telefon 08-765 05 09

W

Skeppsbiblioteket

Inombords

på
'Plåster
o
il
saren
(

Värk, magåkommor
och sveda
Vanliga värktabetter av den.s(
man föredrar och Imodium att använoa

Det enklaste sättet att känna igen
redaktionsbåten 1,277 J^nta på är att
den ligger lägsr i sjön av alla viggar.
Vår blå vattenlinje syns enbart i
samband med sjösättning och
upptagning. Anledningen till detta är
att besättningen är oerhört mån om att
allting ska finnas med när kosan styrs

vid tillfällig diarrd.
Hydrozonsalva vid bl a solsveda
och insektsbett. Xylocain som är en
smänsdllande salva bra vid små sår och

insektsbett. Hydrokortisonsalva för
lindriga ekem.

Förkylning

Nässpray, Bafucin vid halsont,

mot semester och öppna vatten.

Ascoxal för att gurgla sig med om man
Eftersom rubriken är "Plåster på såren" börjar få ont i halsen. Hostmedicin av
skajag inte beskriva allt vi har med oss wå slag, Bisolvon som är slemlösande
utan inrikta mig på innehållet i och Noskapin vid torrhosta. Feberter-

medicinlådan.
mometer inte a.tt förglömma.
Lådan består av en gammal unikaOvrigt
box från tidigt 30-tal. I den är innehålOlika storlekar av elastiska lin(
let uppdelat i vattentäta plastburkar är bra att ha. Nu finns också speciella
och sorterat efter användningsområde. stödförband för t ex knän, fötter och
Sårvård.
armbågar som är lättare att använda
plåster
Först och främst
av olika än lindorna.
slag och storlekar samt kirurgtejp.
Nyn i lådan för i år är en ansi(
Sterila kompresser i några storle- mask att använda vid konstgjord andkar plus självhäftande väv att tästa dem ning. Undertecknad har under våren
gått en utbildning i hjärt- och
med.
Blodstoppare, tubväv med påträd- lungräddning och i samband med detta

are för fingerskador, blodstillande skaffade jag masken. Det är inte
vadd, gasbinda, snabbförband, sårtvätt självklart idag att man kan förmå sig
i portionsförpackning, skavsårsplåster, till att göra konstgjord andning på
pincett och sax.
22

någon man inte känner så därför kånns

Mat

POSTTIDNING

B
Avsändare:

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

BEGRANSAD
EFTERSÄNDNING,I
Vid defrniliv eflersändning ålersänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

SATJES
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Spinnaker +
spinnakerbom till
Albin-Viggen
Seglet igott skick, inte
mycket använt.
Yngve Rehnström,
tel 0470-486 88

PriCor

Box 30097, l04 25 Stockholm
Telefon: 08-13 09 80, Fox: 08-618 38 70
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