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har haft god uppslutning med hänsyn till temperaturen. Inomhusträffarna har haft sämre deltagande,
men vi satsar ändå på en träff för nya
medlemmar i höst.
Med lemsa nraler är något mins:nde, men ligger nu strax över budget. Stort tack till alla värvare ute i
landet för era insatser.
I detta nummer återfinns kallelse
'rll årsmötet, medlemmarnas bästa
att göra sin stämma hörd.
'nöjlighet
Tag vara på den.
Vattenfestivalen och vårt Internetprov är exempel på hur Klubben
försöker bredda sin exponering och
som kan visa vägen mot framtiden.
Höstliga Viggenhälsningar
Jan-OIof

Ett par av de säkra hösttecknen,
förutom nattfrosten, är att eskaderberättelserna börjar anlända till redaktionen och att resultattabellen i
Viggenserien blir längre när de sista
tävlingarna a!.verkats.
Men nu har ju inte alla kapp- eller eskaderseglat, utan varit ute på
helt egen hand och det har hänt saker, både det som var roligt (mest
sånt, hoppas vi) och annat som kanske var mindre kul.
Båda delarna kan berättas i
viggenseglarnas egen tidning, för att
roa eller kanske för att även andra
ska kunna dra nytta avjust dina erfarenheter. Dela med dig av dina
smultronställen, dina kunskaper och
även av de frågor du kanske har.
Välkommen med ditt bidrag till
- och för - en levande tidning.
Alf i 1277 Jiinta
3

Kallelse ti

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

4.900:-

VAGGA

En lätt och prisvård vågga i låmplig storlek för Viggen.

AnSMÖT

DÄCKSTÄLLNING Special 4.650:Hålls prss€nning€n lrÄn skovsi. Få6ts

i

Viggenklubbens ordinarie årsmöte
enligt stadgarna hålls

tör ocn åhårpuhil, lnålhnslodon rnoniolas
lili ma ågslölt6ma.

Materiat;
DÄCKSTÄLLNING Special 3.030:-

DÄcKSTÄLLNING

2.110i

Få!l6s i lör' och ahåry! lpil. I€l€3kopiska
msllansröd som nonnah slödsr mol r6linqs-

ViK:
Långd:
gredd:

lördagen den 16 november
klockan 15.00
i Näsbyvikens Båtsällskaps
Klubbhus.

Galvaniseratstål
C:a g5 kg
250 cm
Max 30O cm

Vaggan århelt demonteÖar, vilket innebåratt den kan transporleras pä en vanlig personbilmed takräcke.
Genorn att den lån kan delas, år den synnedigen låmplig på
upplagningsplatser dår bäthanteringen sker med vagn ocfl
dår vagga, normalt, inte kan anvåndasVaggansstorabredd medlörattstödbenen kan stållas inså an
allra bästa inlallsvinkel mot båtskrovet erhälles.Detta innebår
att man uppnär en mycketsåker uppstållning utan att vaggan
behöver bll onödigt tung.
Slor llexibililet i inställningsmöjlighetema nedlö. att den(
vagga kan anpassas till bälar av högsl varierande lorm oö

Motioner enligt $ 8 i stadgarna
skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 noveml
Detaljerat program kommer i nästa numme

(12€r

stodek.
Vagg€.n levereras hell komplett med stÖdbenen monteEde

på tvårbalkarna. Till och med de tryckimpregnerade
pallningsklossama in9år i leveransen.

a-srÄLLNtNG

A.bockana står på mark€n. Teleskopiska

mellancld sorn normlt stii'der hoi rglings
TTLLvERKAS

ocH sÄLJEs av

BANHAMMARSvÄGEN 9

80x 1r080.

4

161 11 SROMMA

(

2.890:PRESENNINC
Storsorlering av lårgeroch kvaliteter.

Vi

tillverkarpresenningen

passar båst till oin bättäckning
Polyeslerame(ad PVC c:a 650 gy'm'z trån 54:-/m'?

iiust de mätt, sorn

TELEFON 08-so 29 80
TELEFAX 08.{O 80 42

(

Kroha-//s

HedersBris

Nu är det dags igen att sända in pare som seglat längst distans under
uppgift om årets seglade distans för året med företrädesvis fa m ilj edem som aspirerar på Per Brohälls besättning.
Styrelsen emotser uppgifter om
Hederspris.
Priset, som är ständigt vandrande, skeppare. seglad distans och besätming
är avsett att främja familjesegling med sig tillhanda senast den 30 oktober.
StYrelsen
Vigg. Det tilldelas såiunda den skep5

'f[KNllSK BrR.tVtÅoA
Från Anders Thorn i K-Vigg 127 har
fö )ia n

de frågor angående

arrangera bom- Ilaalllilllllllltllltr
la
men när man ligger i hamn.

till hur högt man vill

5. Det går troligen, även om TK inte

Svar:

har ringt runt. Pröva med Kapellmakaren (Hillerstorp), Täby Skeppshandel,
Vega Marin AB (Göteborg) eller Marieholms båttillbehör. TK disponerar dessvärre inte några ritningar Eller kanske
.ågon annan K-Vigg-ägare kan lämna

1. och 2. Bommen måste ju inte
sittbrunnstält och sprayhood inkommit.
allLid vara san i höjd med undre mät-

2. Kan jag spärra bommen så att
den inte går lör långt ner, och samtidigt avpassa dirken så att den nätt och
jämnt blir slack när seglet är hissat?
3. Jag har dragit ner fallen till sittbrunn. F n har jag fäst brytblock i en
lina runt mastfoten. Kan jag skuva fast
dem i masren istället, uran an försvaga

masten? Man har ju redan i original
borrat och skruvat t ex krapar.

märket, men som Du påpekar, kan det
ha praktiska fördelar. Huvudsaken (
att mätmärkena finns, och att seglets
mått därmed kan kontrolleras. Bommen )öper ju i en skena, precis som
lästöglan för spinnakerbomm en. T/
menar att det borde gå an köpa/til
verka ett justerbart stoppbeslag som
träs in i mastskenan. Bommen kan då,
med detta beslag och dirken, hindras
från att gå ned för långt. Men vill man
ha kvar möjligheten att efter segelsättning plana ut storen något med bomtaljan, så får man alltså från början
hissa så att seglet lyfter bommen något.
Som alternativ till ovannämnda
beslag kan man borra en hål wärs genom skenan, och sätra i en sprintnär
seglet ska tas ned. Eller också fäster
man en tamp i bommen och binder upp
den i till exempel spinnakerbomö8l1

sätta över sittbrunnen?

lösning.

5. Kan man köpa färdig sprayhood
med bågar till K-Viggen? Finns det rit-

4. Ett enklare regnskydd än "huset"
i fråga beskrivs i TT 3:11. Exakta mått
måste tas på plats, bl a med hänsyn
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till det också?
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konkret besked?

att finnas en länk från

Tekniska Kommittön
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Inom styrelsen har vi beslu- !
tar göra. ert qqov-me!. att lägga r
upp en hemslda tor Vrggenldub- r
ben på Internet. Exakt var den r
kommer att hamna är inte klart r
när detta skrivs, rnen det kommer

(
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http:/,/www.ssf.se

Deras sida med länkar till r
klassförbunden har adressen: :

|

http : / / www. s sf . s e/ or gani.s/
I
klasser,/natklass.htm.
I

De medlemmar som har r
tillgång till WorldWideWeb på I
Internet kan hålla utkik där. Vi !
avser ta upp frågan om mera per-

r

rnun"nt närvaro på Internet på

!r

vårt årsmöte- efter uwärderine av
d.nu försök, så tala gärna otn"fot
oss vad ni tycker. Ring, skriv el-

ler e-posta.
Sryreken
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Hrrr du oclcså
tekniska spörsm&l

otnViggen?
Frågor sänds till sammankallande
i Tekniska Kommittdn, se sid 2, och
svar kommer i ViggenBladet så snart
vi i TK hunnit behandla ärendet.

Svenska

Seglarlorbundet.
I
Deras hemsida hår adres- Ir

3. Principiellt bör man i det längsta
undvika att göra "onödiga" hål i mas-

4. Det finns ett "hus" som man kan ten, även om försvagningen troligen är
fästa runt sittbrunn och nedgångskapp ringa. TK rekommenderar kontakt mg
och sorn hålls uppe av bommen. Jag Kaj Johanssen, K-Vlgg 73. Kaj har fä3r
har provat det wå gånger. Värdelöst. blocken i ett band av rostfritt stål runt
Finns det ritning till enklare kapell att masten, vilket verkar vara en elegant

ningar

VIGGENKLUBBEN:I
PA INTERNET! I

IO

rigg,

1. På masten finns målade svarta
mätmärken, som visar max avstånd
mellan fallhorn och bom för ett regelenligt storsegel. Men bomrnen på KViggen kan flynas både över och under
mätmärket. Varför? Jag kan förstå en
mindre sänkningsmöjlighet, för att
plana ut seglet, men i övrigt? Bommen
intar automatiskt sitt understa läge,
när storseglet halas, och deformerar lätt
sprayhoodbågarna. Det är opraktiskt.

:
:

rttaltllllllaallallall
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Praktisk segling

Proktisk segling

Dreja bi...
med en lätt

...är väl nå-

gonting man

kan

behöva
göra för att rida
ut en storm till
havs, alltså ingenting som den
vanlige viggenseglaren har

bris ca 5 m,/s
från svd med

Vtrvei'
bi /lnt^\

{}

någon åragnin

på ost. Vi hade
seglat från Lidö

på morgonen
och valde att tz

en väg förb\

anledning att

Kudoxa och vi-

lära sig, kanske
många resonerar. Jag vill dock
hävda att det är

mellan
Svartlöga och
Blidö. Vi seg-

en

ma

dare

\=--\

növer

som är bra att
känna till och
någon gång
själv pröva på. Även i lätt väder kan
man det i många situationer vara praktiskt att dreja bi.
Det går till så här: Skota både stor
och försegel hårt. Gå över stag utan att
lossa försegelskotet. För rorkulten mot
lä och surra den i det läget. Förseglet
vill winga båten att falla men det motverkas av storen och rodret som vill
ruinga båten an lova. Båten hamnar i
ett stabilt läge med sidan eller låringen
mot vinden och en viss krängning. Se
figur. Hur mycket båten faller av från
vindögat beror av flera faktorer bl a
segely,tornas inbördes storlek. ju större
försegel desto mer faller båten av.
Tisdagen den 30 juli var Mait och
jag på väg hem med Galatea från semestern. Det var soligt och fint väder
8

lade för

ba-

bords halsar en
sträckbog som
skulle ta oss ut-

anför den lilla
Skankobb på Kudoxafjärden. Klockan

var några minuter före 12 och vi var

riktning som jag uppskattade till ca
135" från vinden. I kölvattnet efter
henne såg vi en kraftig virvelbildning
från kölen. (Sådan virvelbildning har
en positiv effekt, den dämpar brytande

sjö när man drejar bi i hårt väder.)
Vi åt vår lunch i lugn och ro. Under
den knappa halvtimma lunchen varade
drev Galatea bara ca 650 m. Vi gjorde

ett kort slag för sryrbordshals för att
gå öster om Skankobb innan vi fort,atte seglingen på vår tidigare kurs.
Under hela denna segling hade vi
vår GPS påslagen. Den har en funktion
som loggar positionen med fixt tidsmellanrum (som jag valt till 5 minuter). Det tänkte jag inte på när vi
drejade bi men väl hemma kunde jag
på min PC plotta hela vår seglats. Från
positions- och tidsangivelserna var 5:te
minut gick det att beräkna kurs och fart
och i detalj se hur Galatea uppfört sig
när vi drejade bi, se plotten. Vi seg-

sugna på lunch. Men var ta lunchkrok?
På den öppna fjärden vi seglade skulle

det dröja över en timme innan vi kom
till någor lämpligt ställe. Men vi kan i
dreja bi föreslogjag och det ryckte Mair
var ett bra förslag i stället för att fortsätta och äta under gång. Sagt och

lade i 4,8 knop före och efter lunchen
men farten gick ner till genomsnittligt
0,87 knop när vi drejade bi. Det är en

minskning till mindre än 2Oo/0.
cenom att dreja bi kan man få möjlighet att i lugn och ro uträtta saker
som kan vara svårt under segling. Det
kan vara att studera sjökortet och nautiska böcker, lyssna på väderrapport,
telefonsamtal WlF,zmobiltelefon, klädbyte, matlagning, bad, omplåstring,
toalettbestyr, smärre reparationer och
förberedelse för tilläggning eller ankring. Speciellt ensamseglaren kan ha
stor nltta av detta. Prova någon gång!
Gunnar Tidner i 282 Galatea

0
4,8 knop 233'

0,87 knop 31 1"
Skankobb

Q

s

giort, vi slog till styrbordshals,
hårdskotade förseglet (genua 1)

o(

gick över stag igen men Iät genuan vara

kvar, skotad till "fel" sida (babords).
Rorkulten surrades i lä (åt sryrbord).

Med denna segelsättning föll

Galatea av till ca 115" från vindögat
och farten bromsades upp. Galatea fick
en lätt krängning (som inte besvärade
oss nämnvärt) och drev Iångsamt ien

0
4,8 knop 218'

Vid samtidig bokning av fler än
2 annonser, i på varandra följande
nummer, Iämnas rabatt enl. nedan:

Annons

fi

34 21o/o,tån nr

5- 50%

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

l,lYA

MEDLEMMAR
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65
116

154
'158

341

344
617

715
831

886

924

949
980
999

Roger Johansson, Ekerö
Lars Hagman,
Upplands Väsby

Anders Härdin, Finspång
Stefån Roman, Finspång
Gunne Simonsson, Stockholm
Johan Monie, Örsundsbro
Oskar Norin, Söderköping
Stefan Nyhem, Uppsala
Mikael Kårrdal, Saltsjöbaden
Marie Dahlgren, Umeå
Kent Henriksån, Mora
Patric & lvlonica Eriksson,

Huddinge
Torkel Algulin, Helsingborg
Monica Svensson, Järfälla
Rolf Bemark, Vejbystrand
Lars Grade, Torekov

1176
1226 Elisabeth ohlsson,
1232 Mikael Andersson,

Göteborg

Träff för
ny

Tisdag
den L5 oktober
Kl 19.00
Nya (och även gamla) medlemmd
är välkomna till en höstträff för att få
information om klubbens verkamhet,
blta erfarenheter från sommarens seg-

lingar, få tips och råd inför vinterförvaring och underhåll samt umgås
under trivsamma former till det kaffe
med dopp som klubben bjuder på.

Platsen är Brygghuset,

Norrtullsgatan 1.2 N,
rum 48. Se kartskiss.

1287 Magnus Skoglöf, Stockholm
1311 Ulla-Britt Fagerström, Älvsjö
7000 Dag Fredriksson, Norrtälje
7000 Torkel Sölve, Trollhättan
7000 Mikael Fernandez Wiberg,

Välkomna!
SFelsen

rygghuset

Skövde

Tooo Morgan Borinius, Ätvidaberg

välkomna

10

Vakant

ie

Hanöbukten

,\

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

2

'1456 - 273 69

4

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
^486-21243

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08-929732

KM

Fr
5

285
988

1235

Mats Ludvigsson
(Debutant)

16

IJ
8
7
10

Poäng
Plats Båtnr Skeppare
I
988 Anders Hermansson 40

'jell Nyl6n
1
\ Gärdesvägen

4

3

282
285

GunnarTidner
C-M Lindström
1135 Janne Bäckman

0510 - 143 10

5

73
53

Västkusten

7

1235 Mats Ludvigsson

I
I

319
223
951

040 - 16 09 73

6

VIGGENSERIEN
STOCKHOLM
(efter 4 seglingar)
2

Erik Palsund
Rabygatan 70 O,216 13 Malmö

12
o

Poäng

5

Vänern

28 D,

15

KajJohansen
C-M Lindström
Anders Hermansson

4

S:t Anna

Lidköping

73

285 C-M Lindström
282 GunnarTidner
988 Anders Hermansson
223 Erik Melön

1

Siljan

Owe Svensson
Tunngatan 27 ,582 66 Linköping
013 - 1513 31

Poäng

1135 Janne Bäckman

Plats Båtnr Skeopare

Vakant

5, 531 57

r

rnÄrrxöner
2

öresund
Odenplan

I

Kalmar

(

AI

Plats Båtnr Skeppare

431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

tiil
klubben!

A
,-\\r
!-R

/ 'iustaf Olofsson
\rlagåkersgatan

Hjärttigt

Stockholm

Gävle

medlernmar

Kristinehamn
1269 Susanne Schlilter, Lenhovda
1279 Klas-Göran Nilsson, Asarum

Viggen-

REGIONALT

10

KajJohansen
.

lngemar Lindgren

(Debutant)
Jarl munkestam
Erik Melen
Lars Bergström

Jt)
15
12
12
10

8
7
6

Eftersom rätt ska vara rätt bör det
påpekas att Ingemar Lindgren placerade sig före Gunnar Tidner i en tidigare tävling. Ovanstående tabell skall
dock vara riktig.
11

Iftäftköret
Fortfarande på hugget och ange- Tidner i Galatea ropade med len röst
lägna att ge igen för förlusten i IG4, sik- "Nu känner ni er litet nervösa, va!"

Klassmästerskapet
Eftersom jag har fått den wivelaktiga äran att skiva om KM och därtill Explorers i särklass sämsta segling
någonsin är det bäst att förklara att
vi inte var på topp första dagen. Det
var Janne Bäckman däremog samt besättningen på Scaramouche, som flög
över Askrikefjärden som om de hade
slutit en överenskommelse med både
havets och vindarnas alla gudar. Vi
andra däremot; Explorer, Spray och
Kajsa slogs som besatta mot vindens

nyckfullhet, båtens

seglings-

egenskaper, ibland även andra båtars

manövreringsfömåga (Spray blev ordentligt påkörd). Kajsa, som även i
år seglades upp från Kalmar, kom på

en hedervärd andra plats på första
tävlingen, följt av Explorer och Spray.
På tävling nr två, seglade Explorer
bort sig totalt. Vi missade första märket helt och var på väg i motsatt riktning - jättekul. Kaptenen var inte
road, det varjag förvissad om. Spray
var på litet bättre humör, nu när de
slog oss och kom på en tredje plats.
Kajsa (2:a ) och Scaramouche (1:a)
undrade vad som hade hänt. Tyvärr
hann jag aldrig dänga till Calle med
spinnakerbommen, annars kunde jag
ha sklillt på det.
12

$gd

Dag två, och med en ordentlig bak-

smälla, var Explorer redo endast f(
seger. Som hungriga vargar kastade \,
oss ut bland de startande båtarna och
knep bytet dvs. korsade stanlinjen först
- perfekt! Nu skulle vi kämpa för att
behålla ledningen och visa att Explorer
inte var helt slug trots att detta var vår
sista säsong med henne. Spray kämpade tappert men lyckades aldrig nå
toppform, kom in som fjärde båt, Kajsa
kom wåa, och Scaramouche som tydligen sagt upp al.talet med havets gudar slutade på en tredje plats. Det
räckte emellertid för seger i Klassmästerskapet, så Skeppsklockan har
äntligen funnit sin väg tillbaka till
Jannes vägg. crattis! Grattis också o1

till 2:an, Kajsa, med besättningeri,
Kaj och Torbjörn Johansen. som visat
stor generositet och klubbanda genom
att för fjärde gången delta i ett KM i
Stockholm trots den långa seglats(
från Kalmar. Explorers rredjeplacering
kändes bättre efter söndagens seger,
men vi skulle gärna dela den med Anders Hermansson och Johan Strind,
våra gamla sparringpartners i Spray,
som aldrig fick en riktig chans an visa
upp sina seglartalanger denna gång.
Marielle i Explorer, Vigg 285
tack

'ade besättningen på Explorer på en
ra placering pi x.ar,lor", 1996 som
även i år hölls tillsammans med Vegaklubben. Det var en för året rekordstor
uppslutning, med sammanlagt 14 Vig-ar och Vegor, varav 8 tävlande.
t1 Nytt
var ett försök att göra en
"grindstarr," med Calle Lindström som
hare. övningen går ut på att haren startar först som babordsbåt. Andra båtar
får inte hindra eller starta före haren,
utan måste starta akter om, närhelst
enligt eget önskemå1. Fördelen för haren, när den väl får slå, är att den som
styrbordsbåt har rätt till väg. Efter
några demonstrationer med både vinflaskor och levande kroppar föreställande båtar, så kände truppen sig
mogna att testa denna innovation.
Sagl och gjort, haren blåste signalen för start och gick för babordshalsar
ver banan. De flesra båtar valde att
('stårta
vid babordsmärket där vinden
var fördelaktigast, så Explorer hamnade litet på efterkälken innan stagvändningen till styrbord. Vegor och
( lggar var järnnt matchade under första skedet i racet, men det dröjde inte
länge förrän Gunnar Tidner med besättning på Galatea tog ledningen.

(

Explorer var däremot hack i häl på dem

och lyckades strax innan första
rundningen ta sig till ledningen, vilken
behölls runt resten av banan, trots oroliga stunder under länsen när Gunnar

När väl Explorer har fått sitt (för
övrigt den sista kappseglingen i familjen Lindströms ägo), riktar jag uppmärksamheten på kappse gli ngsdebutanterna i Lättjan, Albin-Viggen
1235, seglad av Mats Ludvigsson, som

trots ringa erfarenhet slogs med mer
luttrade seglare runt banan. Resultaten av årets täv)ingar och poängställningen finns att läsa på föregående
uppslag.
På kvällen samlades Stor- v igga t,
Viggar och Vegor runt grillen på Getfoten - personalen hade hållit med två

partytält som skyddade för plötsliga
skurar. Dans vid bryggan fixades också
f?am tack vare Birgit islund som uppenbarade sig med CD-spelare och sam-

lade dansbandslåtar (var har du hållit
hus, förresten, vi har saknat vår partyfixare?). Det visade sig bli en mycket
vacker sommarkväll, med andra ord en
perfekt avslutning på en sommar som
aldrig riktigt ville komma, och när den
väl gjorde det så blev det höst.

Besättningen på gamla Explorer
tackar för sig och hälsar Peter och Ulrika välkomna till Viggenklubben och
önskar er båda lycka till med Vigg 285,
numera "Petrika." Vi hoppas att ni får
många tillfällen att njuta av en Viggensherry i handen och havet i era sinnen.
Marielle, Calle & Staffan
Lindström, ex- Explorer
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,(' ch endast sällan nådde vanenyan. lnte
rörrän Magnus kommenderades upp från
förpiken och vi alla tre satt och tryckte i
aktem fickvi någon motorkraft. På munkholmen väntade våra gan a eskadervånner
och traditionell Viggen-sherry. I år endast
fem båtar som allt. Vi grillade och underhölls med en parentation av Jan-Olof om

"lÅ'n

Valdemarsleden, dess bakgrund och hisMagnus myser i Kolndsviken
toria med tonvikt på nästa dags etapp till
skådade skansen och den optiska telegraDalarö Skans
fen. Vi avstod från restaurangen, som låg

^,6Äa

{?-,

Måndag

KLUBBVIMPEL

i

j ackmärke........ 30 i
KI ubbnål ......................... 30i
Kl u bbdekal se-c LA-ur ...... 20 :Strykmärke....................... 8 r

r(

B roderat

ör

önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.

Frakt/porto ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm,

Afärd var bestärnd
rill kl I2.00 i hopp om au ynerligare nå-

$ärde sernesterveckan.

KI u bbvim pel ................. I 00

Enklast är om du sätter in beloppet

I juli

Strålande sol. En vårmare morgon än
på länge för oss som var inne på sita och

100:Handbok K-Viggen ......... 50i
Handbok A-Viggen ......... 50i
Tekniska Tips konpleu ... 150i
Tekniska Tips enstaka........ 5i
Viggenritningar* ......... st 25:Klassregler ....................... 8 i

Så var det äntligen dags för årets eskader. Bill, Magnus ochjag hade bunkrat
'pp Maid Marion till bristningsgränsen och
st'ryde nu kosan mot Munkholmen där vi
skulle möta upp. Det blåste en kraftig sydIig vind. Sista biten gick vi för motorn,

som guppade upp och ner i den grova sjön

BRODERAT \
\::-='7
-'\=---- .lacxmÄRre
\
30:-

ae

'&kalu -96

I

KLUBBNAL

se sid 2.

-cn bår skulle ansluta. En u'evlig liten jycke
sprang omkring och försökte bekanta sig
med oss. Han verkade sakna ägare. Lite
senare roddes han omking i viken av en

kille som utan framgång försökte finna

'(

.undens husse. HLrnden hade rydligen sim'
mat mellan öama och ingen visste var han
hörde hemma. Vi funderade på att adoptera jycken, eftersom årets eskader saknade skeppshund. Varken 'Kajsa', 'Blizzard'

eller'Mimmi'var med.
Vinden var fonfarande sydlig når vi
seglade ned till Dalarö Skans. Det var en
kon sträcka och vi var snart där. Vi be-

öde i avsaknad av de konferensgäster den
verkade inrikta sig på.
Efter Dalarö skans fortsatte vi till omö
och Kolnäsviken, som är skyddad för de
flesta vindar. SMHI hade utlovat nordostlig kuling med kraftiga regn från Polen.
Kvällen var dock solig och vi satt ute och
ål rillsammans. Jan-Olof beränade om Ävsnabben - tisdagens mål om inte ovådret
lade hinder ivägen.
Nina, BiL[ och Magnus.

Tisdag 9

juli.

Kolnäsviken på Ornö. MorSonens vä-

derprognos säger ihållande och rikligt

regr, N-NO kulingvaming 11-16. Liggedag beståms efter en hastig titt utanför
ruffluckan. Sor,morgon amjuts med vålbehag. Så småningom ger vi oss ut på en
15

Valdemars-eskadern
liten promenad till utsidan av den skyddande udden.

symboliken. Vad s).rnboliserar snigeln? På
reliefen finns dessutom 3 skepp, nordan-

Det regnar vågrätt och blåser så jag vinden, en blomma, kungen och wå män,
får hålla ett stadigt tag i sydvästen. Äter- två män i en roddbåt samt en ålg på en ö
vänder till båten och får anledning att fundera över hur mycket vatten ett regnställ
'
1 'rn hålla kvar på ytan tills det får tiilfälle
dlt rinna av inne ibåten. Ar,'undsjukt be-

undrar vi Magdas läckert randiga bomkapell. Som envårdig avsluming på denna
blöta dag avslutas den med en rejäl åsk-

1'

'rur på kvällen.

Onsdag

1O

juli.

Växlande 5-8. Blankt och stilla, svag
NO när vi kommer ut ur viken. Genua,
varmt och soligt, av med så rnycket kläder som rnöjligt. Vi driver sakta söderut.
Passar på att äta lunch medan vinden
knappt orkar fylla seglen.
Mörka moln s).ns över land. Snabbt
vindskifte till SV, kallt, ökande och snan

Eskaderfestdags. Foto Jan-olof Björk

med en tall.
Regnet fortsätter ihärdigt. Jo får by'ta

brytpinne efter att ha fått in sin egen
ankarlina i propellern när han försökte
undvika vår fl1'tande ankarlina. Men med
hjälp av Bill och Erik och lite filande fixås
detta i strilande regn.
Sedan motor rakt söderut till Rånö, in
rnellan Sandskär och Ängsholmen. Tack
Kryssarklubben för ringama i berget. Reg'
net upphör senare på kwållen.
Agneta och PeIIe i 349 Famtta.

Torsdag

11juli

Strålande sol när vi vaknar. Svårt att
tro att det regnade under gårdagen till dess

man halkade på den ännu hala klippan.
kommer regnet, på med alla kläder igen. Vi beslutar att utn''ttja det vackra vädret
Kryssar med genua. Vi lyckas hålla Erik i till en eskaderfest på kvällen.
Hej&Hå inom synhåll, mest tack vare att
SV vind 3 -5 i väderutsikten bör ge fin
han stannar upp och väntar ibland. Vårt seglingtill Utö och Fjärdlång. När vi kommål lilvsnabben syns dock hela tiden även mer ut på Mysingen finns det dock ingen
när regnet och dimman tätnar.
vind. Vi driver sakta norrut mot Utö, och
Vi länsar in i det smala sundet mellan just som vi skall gå in i det södra hamnI ( ubbholmen och Kapellön. Vi lägger till inloppet friskar det i duktiSt, rakt emot.
på Kapellön. Det iir Srunt vid sfanden ffots
Efter lunch och sightseeing på Utö med
att det är ordendigt djupt för öwi8t. Branta kvarnbesök och glassätande samt inköp
mörkgrå bergsstup omger den här viken, till festen avgår eskadem rnot Vedviken på
molnen rullar nerför bergen, det känns som Fjärdlång. En mindre kalabalik uppstår då
l( n vi är i fjällen.
Eriks bensinslang går av med åtföljande
Besöket vid Alvsnabbens monument motorstopp och bogsering ut ur hamnen
blir något av en antiklimax. Den förvän- mot den nu kaftiga sydosten. I sundet ut
tade strålande utsiken över Mysingen och mot Mysingen vinkar vi åt Lasse och AnnDanziger Gatt är försrrunnen i de lågt häng- Marie i Amica, som är På ingående.
ande molnen. Man kan se ner till strandVäl ute på Mysingen blir det fin segkanten, men det är ockå allt!
ling upp till Fjärdlång där festMen en av relieferna på monumentet förberedelserna genast startar. Festen
ger upphov till en del funderingar over naturliStvis lyckad, men någon sommar
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Vristkusten

Valdemors-eskadern

fiörn Runt

Glädjande nog finns nio Viggar med

i den preliminära resultatlistan i GP för
1996 års Tjörn Runt. T)'värr är bara wå

(

båtar medlemmar i Viggenklubben
ren det visar ändå att Viggen fortfa-

rande är med kappseglingssam-

manhang på Västkusten.
Det var till skillnad mot föregående
båda
år frisk vind: 0-10 m/s till uppe(. .rot 12 m/s på dagen

kkaderdeltogare vid Dalarö Skans. Foto Helga Björk
är det inte i luften, och vi sitter snart med

tröjor ochjackor.
Kvällens väderrapport lovar fortsatt
sydost för fredagen och vi beslutar oss för
tidig avfärd med målet Harö och fonsatt
festande med middag på Harö krog.

Fredag 12 juli
Av den tidiga avfärden blev intet. Når
eskaderledaren tittar ut klockan sju ligger

Efter lång och seg segling nårmar vi
oss Sandhamn. Vinden har gradvis artagit, och det står klart att våra plånböcker
inte kommer att belastas av en besök på
Harö krog. I alla fall inte den dagen. Vi
går i stället in till Björkö-koksö där vi
lägger oss vid en häll på västra sidan av

viken.

(

Stilenligt kommer så på kvällen eit

litet regn som blöter upp hällen så att den
blir lagom hal. Eskadern trött, men livas
något upp av eskaderledningens knopstrax efter elva. Då har dimman ersatts av demonstradoner och tips om riSSnin(
dis, med en sikt på wå till tre distans- Kvällen avslutas med riggjustering rillackdimman tät! Tiden går utan atr dimman
lättar, och vi kommer inte i väg förrän

minuter.

Vinden är svagJ men sydostlig, så vi
kommer trots allt fram med ca tre knop.

ompanjemang av myggen.
Jan-Olof, Helga och Christel

Fortsättning på eskaderäventyren följer
i kommande nummer
18

i Magda

Själv kappseglar jag inte längre.
Under semestern har Kerstin och jag
seglat på danska kusten (som vanligt).
Vi försökte kryssa upp i Limfjorden
till Aalborg men efter fem timmars
kamp mot 15-77 m/s och 2-3 knops
motström vände vi och gick till Hals.
Då gick det undan!
När seglingssäsongen är över har
"Ellen" tillryggalagt 21000 n.m. på 21
somrar!

Resultat med totalplacering

412
447
469
604
605
718
719
733
791

:

Folke Mikaelsson
Micael Andersson
Peter J igrup
Svante Boberg
Martin Haedde
Mats Mogefalk
Eje Engstrand
Pär Ericson
Göran Karlsson

Jag bifogar ett foto med ett litet
tips: Ofta gnäller det i förtöjningarna
på natten, oavsett om man har tamparna i halkipen eller som jag i pulpiten.
Jag har därför plastslangar arr rrä
tamparna genom. Vi ankring över natten harjag en slang som jag skurit upp
på längden, så att jag kan kränga den
runt ankarlinan.
Sov gott! önskar
1248 "EIIen" / Gustaf Olofsson

1103

Akselsson Harald
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t

MEDTEMSMANKNAD
SÄLJES

Albin-Viggen 948, 1974
2 försegel+ spinnaker,7,5 hk Evinrude,

Till HR 26 eller passande:
Förstag 10,3 m, 6 mm, Genua 20,8 m'
(ca 9x4,6 m),175 g/m,2 , Kryssfock 15,5

teakdurk, badstege, vagga.
Pris 32.000 kr
Gunilla Palmer, 08-767 15 07

m'?(ca 8,1x3,8 m) 250 g/m'?,

Siälvslående fock med

skothornspl3g KOPES

10,8 m'? (ca 8x2,7 m) 250 g/m'? Allt
gott skick, högstbjudande.
Werner Schlegel, 0290-243 62

i

Standardgenua till Albin-Viggen
spinnaker till Albin-Viggen
UIf Skoglund, 026-13 12 85
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