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Nu är den större delen av seglingssommaren slut. Årets upplaga
blev om möjligt ännu våtare och kallare än fjolårets, i alla fall i början
och i Stockholmstrakten. Inte helt
natt alltså!
Midsommarträff och Valdemarseskader krävde stundtals köldtåliga
och
1 :ltagare, medan plaskeskader
Vattenfestivalen bjöd på bättre väder.
Se särskilda artiklar.
Inför den kommande hösten och
årsmötet
ber jag er redan nu tänka
( å att deltaga aktiw i klubbens kommande verksamhet. Vi behöver nya
styrelsemedlemmar och krafter till
kappseglingskomm ittdn. Även regionombudssidan har fl era vakanser.
Kontakta någon i styrelsen eller
valberedningen för mera uppgifter.
Det är roliga arbeten!
Jan_OIof

Lagom till semesterns slut kom
den riktiga sommarvärmen. Allra
sommarvarmast kändes det sista
dagen under nästan tre timmars
väntan på att den havererade Stäket-bron skulle öppnas. Vi hade dock
god träning i form av många liggdagar under de gångna veckorna.
Trots att vi i år inte deltog i någon eskader blev det ändå enheldel
trevligt umgänge med Viggenklubbkamrater, både gamla och nya medIemmar, när vi låg på favoritstället
Paradisfladen. På väg till Björkskär
stötte vi ockå på (dock inte bokstavligen) ytterligare kamrater men vi
tappade tyvärr bort varandra när vi
väl kom fram.
Hur din sommar var är du som
vanligt välkommen att berätta om i
ViggenBladet, hälsar
AIf i 1277 Jiinta
J

Upprop!

HÄR HAR DU NAGRA ALTERNATIV TILL DIN ALBIN. ELLER K-VIGG:

VAGGA

4.tOO:-

En låtl och prisvård vagga i låmplig storlek tör Vigg€n.

"Någon annan" kan inte ständigt
( )rväntas ställa upp och utföra allt nödvändigt arbete. Det gäller inte minst i
oÄCKSTÄLLNTNG

ideella sammanhang, där ett fåtal män-

SpGdrt 3.853r

Håfior prossnningsn lrAn skov€1.

Fåsts

niskor oavlönat utför arbete till ett
kollektivs fromma. För att en klubb
( .lm vår ska kunna fortleva måste vi

i

lör- o.n ah€rplFG nalbrrnod€n rnonlems
till måntåg6lötl.ma.

Material:

DÄCKSTÄLLN|NG Sp€
Ffi dvåndig blåda

ciat 2Aav-

DACKSTALLNING

.l-915:-

Fä!l6s i lö.' och skr6rp!lpir. Tel€skopiska
rnållanslöd som norrlåh stödor mor r6lings-

ViK:
Långd:
Bredd:

därför fördela arbetsbördorna, så att de
inte blir omänskligt stora för ett fåtal
under lång tid.
I dagens samhälle är det mycket
som lockar under vår fritid. Problemet
är mestadels inte vad manväljer, utan
vad man väljer bort Men inte vill
väl vi viggenägare välja bort Viggenklubben? Det blir dock till sist konsekvensen, om vi inte hjälps åt. Vi har
varje verkamhetsår behov av viss förnyelse, för att inte "nöta ut" folk, och
för att säkerställa kontinuitet. Tänk efter. Skulle inte Du kunna dra Ditt strå
'ill stacken under ett eller annat år som

Galvaniseratsläl
C:a 85 kg
250 cm
Max gm c.n

Vaggan år helt demonteöar, vilket innebåratt den kan transponeras på en vanllg personulmed takräcke.
Genom att den låtl kan delas, är den synnerligen låmplig på
upplagningsplatser dår bålhantedngen sker med vagn odl
där vagga, normalt, inte l€n anvåndas.
Vaggansslorabredd medlörattslödbenen kan stållas in så att
allra bästa inlallsvinkel mot båtskrovet eöålles.Detta innebår
att man uppnåren myckel såler uppstållning ulan att vaggan
behöver bll onödigt tunO.
Stor iexibilitet i instållningsmöjlighetema medför att denr(
vaooa kan anpassas tlll bålar av högst varierande form octl
storlek.
Vaggan levereras hell komplelt med stödbenen monterade

på tvärbalkarna. Till och med de t.yckimpregnerade
pallningsklossama ingär i leveransen.

(
2.311{):A.bockatna slär på mark€n. Tglsskopiska
mellanstod som no rmalr strjd6r mor relings-

PRESENNING
Storsorteringavfåroeroch kvaliteter. Vitillverkarp.esenningen

TLLV€nKAs ocH sÄLJEs AV

PolyesteErmerad PVC c:a 650 gy'm'trån 43:-tm,

RANHAMMARSVÄGEN 9

80x 11080,161 r1

BFTOMMA

iiust de måll,

som passar båsl till Oin bättåckning.

TELEFON 08,€0 29 80
TELEFAX 08-A0 80 42

(

i styrelse eller någon av
kommittderna? Hör i så fall av dig till
någon av oss i valberedning, styrelse
eller komminder (se sid 2). Då får vi
större chans att planera för en framtid
för klubben underminst 1997. Tack för
att Du ägnar detta en tanke!
ledamot

Valberedningen

P.S. Våra funktionärer måste huvudsakligen bo inom pendlingsavstånd
från Stockholm. Det är inte "08-hybris",
utan rent mötespraktiskt betingat. D.S.

SKEPPSEru BIBLIOTEKET
De som vet att slabbkisron öppnas ut av DN-förlaget. Där kan vi på dryga
en gång i veckan vet väl också vad som 90 sidor läsa om svaret på ovanstående
finns i den? Vi andra, som inte vet var- och hundratalet andra frågor om utken det ena eller andra, kan för en över- tryck och företeelser till sjöss, en del
komlig penning köpa den lilla boken aktuella i små och andra i stora båtar.
RED
'SJÖVET:' av Anders öhman som ges

mmmEEmrommmmmmm

,F'

Somliga slryddar sig
med spiral...

,P'

Motortrubbel?F2"
2tr'
'''ryY
M 6-7/96 skrev jag lite om
några av de vanligare motorstörningarna, och hur man kan
förebygga/avhj älpa dem. Jag
nämnde då också att jag påbörjat arbete med byte av impeller
i vattenpumpen på min 2O år
gamla motor (Yamaha 8 hk). Nu
kan resultatet redovisas,
Varvet lyckades lossa de fastkorroderade och avbrutna fästskruvarna för vattenpumpen, och
växelhuset var därmed räddat. Däremot visade sig vattenpumpen vara helt

igen vid monteringen. Konstruktionen
på min motor är nämligen så "listig",
att motorkåpan döljer anliggningsytan
mellan delarna. Trots styrstift är d(
därfor svån an säkerställa rän passning
och utan att packningen rubbas ur korrekt läge. Dessutom vågar man inte dra
åt skruvförbandet för hårt, eftersom
det är aluminium i delarna. Moto(
läckte som ett såll efter första försöket! Vis av skadan limmade jag packningen med Permatex när jag gjorde
om proceduren, och då blev det tätt.
Nu går motorn som en klocka igen, och
har prövats 20 - 30 nautiska mil utan
minsta störning eller wekan.

slut. Huset av aluminium är invändigt
klätt med ett tunt foder av rostfritt
material i kammaren där pumphjulet
(impellern) arbetar. Korrosion mellan
Konklusion: Reparationen kan
hus och foder hade kraftigt deformerat ryckas dyr, för en 20 år gammal mofodret, som nu buktade in mot tor. Men man bör beakta att själva
impellern, med avsevärt ökad friktion motorn har näst intill obegränsad livssom följd. lmpellern var också, som längd när den på en segelbåt används
väntat, i dåligt skick: något deforme- huvudsakligen för gång in i och ut ur
rad, en bit på 5-6 mm'z av en skovel- hamnar. En re-investering av den hävinge var borta, och hela gummit hade arten är därlor klart motiverad och lö[
börjat lossna från metallnavet. Att pum- sam,
pen över huvud taget fungerat är näsVad gäller hur ofta man bör byta
tan ett under.
impeller, så är det som sagt svårt att
Nytt pumphus, tätningar, impeller ge någon a llmängilLig rekommendl
samt varvets arbetskostnad med skru- tion. För min egen moLors driftprofi,
varna gick på ca 2 300 k. Återstod att drarjag dock slutsatsen att det är dumt
montera ihop det hela igen. Då upp- att dröja mer än 10 år. Även om
dagades att kylvattenröret mellan impellern möjligen håller lite längre,
vattenpumpen och motorns kyl- så är det säkert lämpligt att by.ta både
kanalsystem inte kunde monteras med impeller och pumphusets tärningar i
mindre än att hela riggen lossades från tid. Kanske slipper man då också
motorn. Inga problem så långt, men ohjälpligt fastkorroderade skruvar.
T e knis ka K o mmitt6n/ H ar al d
svårigheten var att få förbandet tätt
6

...mot
(

sommarens
ryggattack-

akterstaget så

blir det lätt
att ta in flag-

.kinta's besätt-

gan när flagg-

.ing besökte
inför förra
sommarens
bå tutflykte r

skottet ekar
mellan klip-

Den gång-

en blev det

ett

onödigt

bagage, efter-

som

vi

hade
de
stickande kry.en fanns nå
-ndra ställen
än i de vikar där vi ankrade.
I år kom det i alla fall till användning, åtminstone mot slutet av semesrrn när värmen äntligen började
,romma och det fungerade precis så bra
som vi hade hoppats.
Ett glidstopp monteras i lämplig
höjd på akterstaget, vi har använt denplatta typen av wirelås. Sedan är det
bara att haka nätets lilla karbinhake om
staget ovanför stoppet, hänga ut nätet
över mantåg och sprayhood och fästa
på lämpliga ställen med klädnypor.

turen att

{'

öppning vid

del föredrar

IKEA och inhandlade det
myggnät som
bilden visar.

(

man nätets

er, medan en

andra sätt.

(

Placerar

porna. Behöver man gå i
land är det
lätt att lyfta
på en flik vid
sprayhooden.

Då nätet
är vitt kunde

man

befa ra

att det skulle
bli svårt att se

igenom det
men så var
det inte, vi
kunde fortfarande njuta av utsikten. (Ensamma eftersom folket i andra båtar föredrog att
inte vistas i sina sittbrunnar).

Avslutningsvis, apropå klädnypor;

vart har det innersta, mindre "hålet"
som var så bra på tunnare linor tagit
vägen?. Är det s. k. produktuweckling
är den tveksam, är det en besparing kan

man undra över värdet av att ta bort
ett håI. (Ett hål är ju redan borta?).
Begå en kulturgärning - verka akd\t för att återinföra lilla hålet!

A&Ai1277

7

REGIONALT

Gävle

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

Kalmar
Peter Winberg

Våwägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Vakant

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66
013 - 15 13 31

Linköping

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

Västkusten
Gustaf OloGson

Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

öresund
Erik Palsund

Rabygatan 70 O,21613 Malmö
8
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Kanske kan du komma med ännu?

Kappseglingar...

Vakant

040 -

Stockholm

Stockholm

09 73

...är det inte så många kvar när
detta blad kommer ut, endast tvi
stycken återstår; Liberius Race od

Det skadar inte att ringa och höra sig för!

Kaktuskannan. Libertus Race, lördagen
den 7/9, seglas från af Chapman på

7 september
Libertus Race

8 september
Kaktuskannan

Stockholms ström, ut runt Fjäderholmarna. På tillbakavägen ska m1
runda en boj vid Slussen och en nedanför slottet varefter man sedan går i
rnål där man startade; akter om af

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

Distanskappsegling för
kvinnliga besättningar.
Anmälan till Lidingö SS

Chapman. Förra året var det endast f1'ra
Viggar med och vi blev placerade i en
LYS-klass. Anmäl dig du också så vi blir
fler i år och får segla entyp! Banan är
mycket publikvänlig med utmärkta
åskådarplatser på Söders höjder och
längs Djurgårdens södra strand.
Kaktuskannan, söndag den 8/9, är
damernas tillställning - endast helt
kvinnliga besätmingar är tillåtna. Banan är lite drygt ett halw Lidingö runt,
med start vid bron och målgång på
norra sidan av Lidingö. Förra året v1
der wå viggar med, kanske det kan b)r
fler i år? Eftersom jag inte får vara med
i Kaktuskannan, gör de som vill veta
mer bäst i att ringa till Marielle (telefonnumret står längst fram i blade(
Anmälan
Libenus race kostar 160:-, anmälan görs på PG 2841,-5, senast den 30
augusti.
Tel. till arrangören: 08-653 03 55.
Kaktuskannan kosur 150:-, anmäIan till Lidingö Segelsällskap på telefon 08-765 05 09, senast den 31
augusti.

(

(

senast 31/8,

telefon 08-765 05 09

Den gångna våren
Vi började som vanligt med ett blå- wå. Hela pingstträffen var för övrigt
sigt Lidingö Runt. Segrade gjorde An- mycket lyckad. Bra väder och kluriga
ders Hermanson, wåa kom Ingemar frågetävlingar om tunnelbanestationer
Lindgren, trea Gunnar Tidner och fura och sjöfåglar gjorde sitt till för att höja

(

Lars Bergström. Nästa tävling hölls i
samband rned Pingstträffen. Gunnar
Tidner stal rutinerat förstaplatsen fram)r Anders och Johan i Spray, som
gjorde en taktisk miss på kryssen sedan de seglat om Gunnar. Trea kom
Jalle som efter en dålig start qvärr aldrig riktigr fick kontakt med de övriga

VIGGENSERIEN
STOCKHOLM:

I

(efter två seglingar)

1)

2l
3)

4l
5)

Anders Hermanson
Gunnar Tidner
lngemar Lindgren
Jarl Munkestam
Lars Bergström

26
23
12
8
5

stämningen.
Den tredje tävlingen var Vikingarundan. Vi på Spray drabbades helgen
innan av motorhaveri och kunde inte
ta oss ut till tävlingen. Jag har i skrivande stund inte Iån tag iarrangören
och vet därför inte om det var några
viggar med.
Johan, i 988 Spray

Stockholm

Stockholm

Midsommar
träffen

dock avseviird tankemöd4 och resultaten

spred våldsamt mellan besänningama.

Helt entydig och bej ublad segrare blev
Hej & Hå sommed sin oslagbart kluriga
Lombination av Erik och Kaj sa stod i en
7

\

Dagen avsiutades med prisutdelning,

genomgång av svaren ochny grillrunda.
-

trå;,ffifftr*:ffi*I""å,T*T; r ld r
också vara på plats i Napoleonviken
1 1 i vackert med kyligt

f

Eftersom det på ön inte gick att
Nonavikenvarangiven i VB, sådZir uppbringa mer iin ett par maskrosor i
ladevi o ss, trots en besviirande sidvind. blomväg hoppade vi över
(Viggenklubben har en egendomlig maj stångsresning och ägnade kviillen åt
Viggensherry, chips, grillning ochtrevli g

därftir att det ofta finns plats dåir). Så samvaro.
Midsommardagen var avsatt fiir
småningom kom också Saranin samtidigt som sidvindentilltog ochvi sade rebusjakt under segel. Tyvän hadl
tvåVi ggar och storaviggenfl aggan
plus banderoll borde synas även om vi
lågmerai lä denöstra viken.
Eft er omgruppering rred naturli gtvis
vinden, så att vi på nytt låg i sidvind.
NåväI, flera båtar tillstötte efter hand,
savåil vanliga Viggar som Storviggartills
vi var sj u båtar.
En av de sista var ett par som just
oss att

köpt sinVigg ochvar ute påj ungfr uturen.

Vi

såg dem komm4 vinkade in dem och
viirvade dem snabbt tillklubben.

10

1007 Magnus Andersson &
Maria Henriksson,
Uppsala

På annandasen avseslade sedan

kvararanOe Vig-garmothemmahamnama.
dock ftjrst efter att ha fått lyssnatill det
karakteristiska ljudet av en medelstor
segelbåt som dunkar på en välkänd

Hjärtligt
välkomna

till
Viggen-

klubben!

undervattenssten.

Jan-Olof i 837 Magdc

redan klockan
väder.

ftirmagaattalltidlZiggasig sidvind, kanske

MEDLEMMAR

o.lassftir sig.

(,

Till årets midsommarträffhade j ag
gettmig sjutton på att kommai tid och

lrlYA

Pohlman och hans kolleger inte gjon dä
riktiga {tirberedelserna med vädrets
makter, ftir dagen började med dimma
och vindstilla. Några av deltagama vq;
också oroliga över att vara så hiir lån$

söderut! Och kiinde inte att de kunde
varakvar till inlåimningsdags.
Alltnog, tre båtar deltog ijakten som
dåfick genomfiiras som bryggsegling,
dvs rebusarna löstes utan att platsema
besöktes och de tillhörande frågoma
besvarades. Redan rebusama krävde

Vi påminner om att
Viggenklubben numera
har en

'f t KNI I s

Bittvt Äo A
där du kan få svar på
tekniska spörsmål om
Viggen.

Frågor sänds till sammankallande
i Tekniska Kommittdn, se sid 2, och
svar kommer i ViggenBladet så snart
vi i TK hunnit behandla ärendet.
Du är mycket välkommen med
dina frågor till oss!
Tekniska Kommittdn
11

Stockholm

Stockholm

Viggenklubben
på Vattenfestivalen!
När detta skrivs är
det ännu wå dagar kvar
på Va tte n fes tiva I e n.

Trots det kan redan nu

sägas att Viggen-

klubben var det i särklass bäst represente-

rade

klass

förbundet

med i medeltal tre båtar på plats under hela tiden. övriga tre anmälda förbund hade i snitt noll till en båt. trälhavets Båtklubb gjorde oss i stället
sällskap under de första dagarna med
sina tre wåkronor som man fick pröva
på.

Med de stora viggenflaggorna hisi masttoppen och klubbens ban-

sade

deroll väl synlig från bron till

Skeppsholmen var det inte svårt att
hitta till den brygga som vi delade med
de andra klassförbunden, direkt under
salutkanonerna framför af Chapman på
Skeppsholmen.
Information om klubben fanns dels
i form av ett ställ på bryggan elegant
snickrat av Sören och med inplastad
information från Cia,
dels klubbens informationsblad som vi delade
ut till intresserade.
Platsen var bra,
men skvalpig. Det märktes inte minst av dem
som sov över i båtarna
12

för att ersätta yttre bevakning. Vi saknade, förutom flera båtar från de andra förbunden också någon form av
gemensam skyltning på kajen. Sådan
var utlovad från centralt håll men nd
got klickade tydligen.
Såväl Viggarna som jollarna var populära. Varje Vigg gjorde wå till tre
turer varje dag med seglingsintresserade, förutom att många kom
och tittade på och i båtarna. 'Vad rymlig den är', 'kostar den inte mera?' och
'mycket båt för pengarna'var vanliga
kommentarer.
En preliminär bedömning är att denna
typ av medverkan i

E;ltaÖ>arnn
Årets eskadrar hade inte samlat så
manga deltagare, troligen fiiimst på gund
avdetkallavädret. Valdemarseskadem
fick sålunda slutligen fem deltagare och
'laskeskademtre. Små eskadrar iir också eskadrar, och blir trivsamma på litet
andra sätt än stora.
Under hösten och vintern kommer
kulna eskaderminnen från Valdemruseskadem att dyka upp i bladet. Trots

stundtals motigt väder noterades flera
höj dpunkter och det ftir Viggenklubben

karakteristiska goda humöret från
deltagama.

Erik Meldn firade nya Lrium fer som
vädrets betvingare i sinroll som ledare
fiirplaskeskadem. Varmt väder och fina
vindar gav möjlighettill attbesökaLilla
Nassa med mera. Även dessa minnen
kommer i bladet framöver.
Jan-Olofoch Helga i 837 Magda

Vattenfestivalen ger bra

good-will för klubben
och båten. linnu bättre
kan det bli om flera
klassförbund deltar,
central skyltning och information förbättras och om flera andra aktiviteter
läggs i närheren. Nu var det bara detl
evenemanS och en alternativ cirkö.
som var förlagda till Skeppsholmen.
Deltagandet är dock arbetskrävande, och stort tack till alla dem som
ställt upp och hjälpt till; Erik och Kajsa,
Sören, Cia, Marielle, Calle, Johan med
flera-

Jan-OIof i 837 Magda
Genuan spiros. Foto Jan-Olof Björk
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K-Viggen ....... ". 50 r
Handbok A-Viqqen......... 50 i
Tekniska Tips xonptett ...1 50i
Tekniska Tips enstaka........ 5r
Viggenritningaf ......... st 25i
Klassregler ....................... 8r
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Enklast är om du sätter in beloppet ftir önskade varor på

\TGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

40 73 05 _ 2

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du

vill ha.

Frakdporto ingår i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.
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Idag (960701) varjag uppe på gui- 365 dagar = 3.650 kWh. Således åtdad visning i Landsorts fyr. Mycket in- går för motorer och lampa tillsammans
tressant och trevligt med fin utsikt 7.855 kwh/år. Energin tas från Nynäs-

jag dock framförallt hamn via kabel. 7.855 kWh,/år täcker
stnade vid var tekniken.
väl ett hushålls elförbrukning under ett
Jag var förra året uppe i Svenska år (ej eluppvärmt).
I Svenska Högarnas fl'r som är en
Högarnas fyr, vilken jag bedömer tillhöra samma "viktklass" som Landsorts Heidenstamkonstruktion sitter en 40
fyr. De har stora likheter i fråga om watt lampa. Där finns inga roterande
linser utan lampan omges av en fast
höjd och ljusvidd.
Data om Landson: Höjd 44Y2 me- trumlins. Lampan lyser ej kontinuerligt
under mörker utan tänds endast 1 gång
ter, Fl (1+4) 6Os. 22M.
Data om Svenska Högarna: Höjd / 15 sek. Energiförsörjningen får den
genom solceller som är sammanlagt ca.
31 meter, L Fl 15s. 15M.
Men här upphör likheterna och de en kvadratmeter stora och som laddar
stora skillnaderna ligger på den tek- ett antal blyackumulatorer. observera
niska sidan "innanför skalet". Fyren på an dena system fungerar även vinterLandsort har en 1000 watt (1 kw) tid! I detta fall tas alltså energin direkt
lampa som lyser kontinuerligt vid mör- från solen. om denna fyr skulle ha taker och med roterande linser runt lam- git sin energi från elnätet skulle den
( rn. Linserna är uppdelade i olika enligt mina beräkningar behöva fölsektioner för att åstadkomma 1+4 ka- jande. 40 watt i 10 timmar/dygn unraktären. Rotationen av linserna åstad- der 365 dagar =1,46 kWh/år. Men
koms med hjälp av 2 st. elmotorer på eftersom lampan lyser endast ca. 3 sek.
. 'rrdera 320 watt och som måste gå var 15e sekund får vi dividera med 5.
1-ygn", runt för an inte solen dagtid D.v.s. 746 / 5 : 29,2 kwh/ är.
Art jämföras med 7.855kWh/år för
skall bränna sönder lampan. En uppskattning av årsenergiförbrukningen för Landsorts fyr, som alltså kräver 270
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DET AR SKILLNAI)
ET{RAR OCH
ETRAR.
(441/z möh). Vad

elmotorerna som kanske belastas till gånger mer.
Der är en konstig värld vi lever i.
750/o blir; 0,75 av 640 watt i 24 timOvanstående är avstämt med An4.205
mar/ dygn under 365 d'agar =
kWh. För lampan beräknas det åtgå ; ders Ald6n på Sjöfartsverket i Norrkö1000 watt i 10 timmar/dygn under ping.
Thomas Hedr|n i Chakina 5429.
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Akselsson Harald
Hasselgatan 115 llt

POSTTIDNING

194 37 UPPL VÄSBY
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c,/o

Bergström, Kärrtorpsvägen 43,

BEGRANSAD
EFTERSÄNDNING(
Vid definitiv eflersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

121 55 Johanneshov

MEDLEMSM.ARKNA'D
Albin-Viggen 1120, 1975
Grön, alla segel + spinnaker, Yamaha

I

hk. Neddragna fall, nästan ny sprayhood, mycket utrustning. Pris 36.000 kr.
Hans Thorell, 08-702 24 11 ,08-84 64 12

Karlskrona-Viggen 185
Segel i bra skick, Suzuki 7,5 hk, värmare, kök, toa, logg + 6;v utrustning.
Pds 30.000 kr
Hans Keife, 08-790 90 23 (arb),
08-510 518 67 (hem)

Autopilot Autohelm 1000
Pris 890 kr
Thomas Hedrön, 08-756 29 96

UTHYRES
Sommarplats 1997 i Svinninge
(Norra Trälhavet)
Thomas Hedrön, 08-756 29 96
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