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Nu när det bara är c:a en månad
kvar av verksamhetsåret pågår förberedelsema inför Viggenklubbens
årsmöte för fullt. Vår önskan i styrelsen är att fler som har möjlighet
och lite intresse att göra en insats för
klubben antingen med styrelsearbete
eller som medlem i någon av kommittderna iså fall anmäler sitt intresse till valberedningen eller någon
i styrelsen.
1-ar Samankallande i valberedningen
Jan-Olof Björk, tel OB-92 97 32.
I öwigt så hoppas jag att upptagningen av era Viggar har gått bra och
. att dom nu ligger stadigt på land väl
lL .ckta i väntan på vårsolen. Under
tiden kan man ju skriva någon trevlig berättelse till ViggenBladet.
Till sist vill jag bara påminna om

Så är hon då på land igen, sommarfästmön. I år tog hon oss med till

den vanliga favoritsommarhamnen
naturligtvis, Paradisfladen vid Stora
Jolpan där liggdagarna biev ganska
många i olika omgångar. En vecka
gick åt till att med uppehåll på bl. a.
Runmarö gå till Utö och tillbaka.
Under den resan träffade vi ett
flertal av Viggenklubbens medlemmar i olika hamnar och på Utö var vi
så många aff det räckle till en improviserad "eskaderfest" en kväll.
Tywärr kom en kraftig algblomning igång mot slutet av semestern
vilket fick oss att avstå från planerade besök på Björkskär och Lilla
Nassa, men båda torde finnas kvar
även nästa år.

Nästa tillfäl1e att träffa klubb-

Viggendagen, mer information kamrater är på Viggendagen med tillhörande årsmöte i november.
därom på nästa uppslag.
Vi ses där!
Väl mött. Hälsningar
Alf i 1277 Jänta
Sören 1064 TNNE
3

Kallelse till Årsmöte

Viggendagen
Lörd.agen den 22 Novetnber kl 1"8OO
Plrrnterrrrvägen L O, Enskedegård.

Vi ggenklubbens årsmöte

enligt stadgarna genomförs under Viggendagen

Viggewniddsg
ftr

Lördagen den22 november kl 16.00
Planterarvägen LO, Enskedegård

endast LOOr
Viggensherry

Varmrän

Inga stadgeändringar är föreslagna
På mötet kommer staf geenliga frågor att behandlas:
Årsavgiften
Plats för KM 1998

Ostbricka
Kaffe

Prisutdelning
Dislco-Dcns

Bar

med"

klubbpriser

Anmälan till Viggen-middagen görs till
Sören Rapp eller Lars Bergström,
senast den 17 november
Adresser och telefonnummer finns på ,sid 2

Motioner skall för att kunna behandlas av
årsmötet lämnas in till styrelsen
senast den 10 november
I enlighet med stadgarna kan även förslag som
väckts vid årsmötet tas upp till behandling

(

(

(

Till Planterarvägen 10 Enskedegård tar du dig med
T-Banan nr 19 eller nr 29
(Från T-Centralen mot Hagsätra eller Högdalen).
Kliv av vid Sockenplans T-Bane-station.
Se vidare kartan motstående sida.

Välkotntnen
5

?er Kroha-lls
J{ederspris
Per Brohälls Hederspris är ett vandringspris som tilldelas den Viggenskeppare som under året seglat flest sjömil
med företrädesvis familjebesättning. Priset kommer att delas ut under högtidiiga former vid Viggendagen den22 november.
Sänd in uppgifter om skeppare, besättning och seglad
distans till någon i Viggenklubbens styrelse, oss tillhanda
senast den 17 november.
Styrelsen

...kommer inte till genom någon slags jungfrufödsel
t
utan dr beroende ov qtt klubbens medlemmar skriver, ritat
och fotogtgferor och sedan skickqr in material sä att vi i

KARLSKRONA- & ALBIN.VIGGEN
(SEGEL OCH RULLSYSTEM)
givit oss förtroendet att utrusta deras
båtarmed nya segel ochrullsystem. Setttill antalet ärViggen-ägare bland våra
3 störstakunder idag.
De senaste 5 åren har många Viggen-ägare

( ;torsegel:

(10,8 m'?) i 280 g SF-racing dacronduk
Tillverkad av tyska Dimension Polyant. De två övre
lattoma är genomgående, de två nedre täcker halva
nösrprus:szoot<r
bredd. 2 rev, märkning, travare...
1'eglets

Rullgenua. (16 m'1)i250

g

&280 g balanserad Dacronduk tillverkad

av Dimension Polyant, B i-Radial skämin g,

[IV-skydd, rullkompensator,

sösrp*rs..sqoom
Uppmiirkta inrullningslägen, m.m...
(vill du ha kapell istället fcir UV-slqdd tillkommer 600 kr)
Rullfockssystem
HöSTPRIS: 29OO Kr
Plastimo 406 Twin
HöSTPRIS: 75OO Kr
Furlex 1005-5
(anpassning av befintlig genua kostar 800 lv, vi justerar buken,
lagger i extra förstörhting vid hals- och fallhorn, märker upp
inrullningsldge)

(-

Annonsen begränsar oss att beskivafler segel. Fortfarande har de flesta
Viggamakonventionelltftirstag. Kontaktaoss fiirinformationom fockar,
genuer och undanvindssegel.

Endast så kan ViggenBladet fortsiitta yaro en intressant ocl:*
Icisvrird publikation - till nytta och nöje
och den liink

-

mellan kamrater som den tir ovsedd att vara.
Postadressen till ViggenBladet finns kingst ner på sid 2.
Du kan också skickq e-post och då iir adressen
nrrr d.en @ up p s o,lo, rnail. p o s tn.e t. s e

$ourxc sEGEL AB
Kilowattvägen 5, 136 44 Haninge
TEL 08-745 12 20 031-93 30 82

FAX08-745 4232

"

e-mail : info@boding. se

m
www.boding.se

-

Hjåilp SSF:s

Anoyolsails-

breddkommitt6
ningen kom med många uppslag om
hur vi skall utveckla seglingen som
idrott för både elit och bredd.
SSF:s styrelse diskuterade, i januari 7997, utredningens idder och
beslöt att omgående genomföra flera
av förslagen. Vid Seglardagen 1997 presenterade SSF:s ordförande Björn
Unger sty.relsens modell för den fortsatta utvecklingen. Modellen innebär
att utredningens idder:
- bantad styrelse från 11 till 8 medlemmar genomförs.
-kommitt6ernas kontakt med styrelsen sker genom vice ordförande
-fem kommittder sammanförs till
wå
r- elitkommittdn
o breddkomminön

Satsning på bredd
En bärande tanke iförändringsar-

betet är att hålla ihop det viktiga
idrottsarbetet. Nu blir uppdelningen
mellan elit och bredd rydligare.
Elit, i dessa sammanhang, är definierat som seglare dlka är med i förbundets oS-satsning, i världscupen i
matchracing och kontakter med den
professionella seglingen. Allt annat blir
bredd.
Ett viktigt mål är att utveckla
breddseglingen i alla dess dimensio-

ter, får som alla nya ideella grupper {
viss startsträcka. BK jobbar nu med att
formulera sitt och SSF:s mål för breddverkamheten. BKjobbar också med att
inventera idder som kan bli aktivitetqr
i våra klubbar och klassförbund. (
Det är här du kommer in. BK vill
att alla som har funderingar och idder
hur vi kan öka akiviteterna i klubbar
och klassförbund hör av sig, gärna per
e-post, fax eller brev men du får också
ringa.

:l

'l (

6300: RULLGENUA MED UV-SKYDD OCH
RULLKOMPENSATOR

Segling är en fantastisk idrott med
den stora bredden. Vi har idrottsredskap som passar små juniorer. Vi
har idrottsredskap som göl det möjligt
att vara aktiv idrottsman i hög ålder.

6500: RULLSYSTEM PLASTIMO, FURLEX,
HOOD ALTERNATIVT HARKEN

Mastenävlingarna med Laser är ett gott
exempel på vår idrotts stora bredd.
Samridigt som vår idrott ger stol'
rnöjligheter ser vi att klubbar har svå\.
att aktivera medlemmarna på det lo-

kala planet. Många öppna kappseglingar för en tynande tillvaro
medan andre ser ljusningar vid ho1
sonten.

Jolleseglingen i Stockholm, som
jag själv föl;er, har just nu en kraftig
svacka. Samtidigt är det bra tryck i
större arrangemanS. JSM, som
Sundsvalls SS genomförde veckan ef-

ALBINVIGGEN
KARLSKRONAVIGGEN
STORSEGEL MED 1 REV, TRAVARE
OCH GENOMGÅENDE TOPPLATTA

Från junior till master

(

i

FRÅN 29952.

\LLA PRISERINKLMOMSOCHGARANTI3-s ÅR. VIÅTAROSS
I\aVEN
OMSOMNAD OCH REPARATION AV BEF. SEGEL.
PRISERNA GÄLLER TTLL 971201 ELLER SÄ LÄNGE LAGRET
RÅCKER.

ROYAL SAILS... NÅTTÄNGDER FÖRE!
Royal Sails AB. Djurgårdsvägen 46, 115

ner.
Fortsaittning på sid. 70

8

HOSTERBJUDANDE t.o.m. ll 12 1997 I

Din hjälp

Under 1996 genomfördes, på ini-

Breddkommittdn, BK, sorn är en
tiativ av distrikten, en utredning om
centrala SSF:s organisation. Utred- alldeles ny kommittd med nya Iedamö-

Fax 08-662 83 80

2l Stockholm.

Tel. 08-660 55 05.

Du vet väl att du är våilkommen
med frågor till Viggenklubbens

IåKNISKA BRäVI.ÄOA
Postjr d.inafråryor av teknisk

natur till ,

(
Tekniska Kommittöns
sornrnankollande;
Hsra,ld Akselsson
Hasselgatan 775, 794 38 UWL Vitsfu
säf&r ilu seiktn svcr i viggenBlo.det

V(istkusten
]Ma,teria,let

till vB kor7r redsn till

men d otorproblem
gjorde'n:u''nret
att det fick väntrl
vid det här ldget vet vi iinnu
bättre g,tt Gusto,f Olofssons brev
hiir intilt har giltighet kusten
7' wnt, dagarna efter att öven
oöilerortn p& ostkusten
avb ernannats skedde en grund-

frifta

(

liitt
stötlf:i'rg ilär sor7.
'lrycket
slutat
i
en
olycka,
ku'nile
större
-rrn tnan hoppas på. an det g&r
.rtt tiinko om?

Då iag förstår att Du tidvis har brist
på anikelmaterial, tänkte Jag att Du kan

få föra in bifogade skrivelse i ViggenBladet.

Fortsdttning

från

sid.

I,

Hjdlp...

ter midsommar, samlade 362 idrottande flickor och pojkar från 69 klubbar.

Breddkommittdn

Vi som skall försöka utveckla SSF:s
breddarbete är:
Lena Erikson, Oxelösund,
0155-331 24
Kristina Jönsson, Malmö,
040-757 759
Lennart Runemo, Saltsjö-Boo,

08-715 41 35
Jan-Ola Sandberg, Höganäs,
042-333 4s0
Sture Wikman, Stockholm,
08-661 13 61
Monica Åkerman, Uppsala,
018-100 850
Alla telefonnummer är hem
nummer.
Vår e-postadress är: bredd @ssf.se
Lennart Runemo
10

MEDTEMS
MARKNAD
SATJES
Tank 23 liter i stålplåt med.
(
tankmätare. Pris 250 kr.
Stefan 08-702 28 88
Vill du köpa en Viggen eller

,

sälja en? Kanske har du tillbe:
hör som du vill sälja eller har
du dom inte och vill köpa?

Hör av dig till ViggenBladet's
redaktion för en annons pä
Medlemsmarknaden!

Tyvärr verkar det som om vi har blivit
överkörda av Sjöfansverket och att Vinga
kommer att avbemannas. Man blir så trött
på sådana här dumheter. Varför måste det
alltid först hända en svår olycka gp "Estonia" innan de höga herrarna skall vakla!
För öwigt tror nog öwigå Sverige att
Viggenklubben på Västkusten är död och
begraven. så är inte fallet. Min telefon
ringer ofta. Det ar VigSenägare från när
( -'h fjärran som vill ha hjalp och goda råd

Mölndal 1997-04-10
Generaldirekör
Anders Lhdsfföm
Sjöfartsverket
601 78 Nonköping

Som inbiten seglare och med mina
erfarenherer från 21 års tjanstgöring son
lots Vinga - Göteborg 1975 - 1996 kanjag
inte acceptera den försämring av sjöräddningen som Sjöfartsverket nu planerar och

tänker besluta i maj 1997.
I dag har vi en sl,nnerligen snabb och
effekirt fi ngerande sjöräddningsenhet placerad på Vinga, Skandinaviens störsm
lotsuppassningsställe, utanför Skandinaviens centralhamn.
Lotsutkiken är bemannad dygnet runt
av båtmän som även kan tjänstgöra som
skeppare och besättningsman ombord på
lotsbåt. I Vingahamnen ligger alltid en
lotsbåt i reserv.
På Vinga finns dårutöver dygnet runt
en tjånstgörande lotsbåt, bemannad med
2 båtrnän. Om en mindre sjöolycka typ fis-

kebåt skulle inträffa (väst Vinga - syd
Trubaduren) kan tjånstgörande lotsbåt
vara på plats vid haveristen 15 - 20 min
efter larmet gått.
Vid en större sjöolycka typ torrlastfartyg, tankfartyg, färja eller kryssningsfartyg kan de båda båtnännen som turas om
om allt mellan himmel och jord. I förra att ha vakt i lotsutkikeir lämna denna och

veckan ringde en från Norge.
Den 20:e juli seglar jag ner till min
egentliga
hembygd - Blekinge - Sveriges
.
,ckraste skärgård. om än liten. Gast är
min gode vän Gunnar Malmberg, somvar
Viggenklubbens representant för Västkusten tills han bltte till en Ballad. Den sålde
han förra året, så nu kan han segla Vigg
igen.
De Bästa Midsommarhälsningar från
"Båstl(usten"
Gustaf Olofsson, Vtgg 1248 "EIIen"

(

bemalna den reservlosbåt som alltid finns
i vingahåmnen och undsäna haveristen.
På defta sätt harvi mycket snabbt wå lotsbåtar på plats vid haveristen.

Clöm inte att del är räddningsinsatserna under de första 30 - 60 min som

oftast är helt avgörande. Det är då man
råddar liv. Därefter handlar det mest om
att bärga kroppar som drunknat eller frusit till döds.
Läs följande utdrag ur Sjöräddnings-

sällskapets årsbok 1980:
11

Riddningskryssaren "EIsa Golje " den
26 a€usti 1979: "A)gått l<1. 2020 tillvtnga,
ddr p as sagerarftirj an'W inston Church l"
grundstött. Framkomna fann vi att man

nöjesbåtar i hård vind kan en erfaren utkik se och tolka, men inte en radar.
Nästa gång det blir isvinter måste vi
ha våra nuvarande hus kvar på Vinga. Det

börjat evakuera passagerarna med tuå helikoptrar och två mindre lotsbåtar, vilka

är både kostsamt och tidsödande att trans-

senare tog sig in mellan haverbten och Land

mellan stan och Vinga.

akterlfrån. Efter kontakt med en av
också vi in dit" .

Hamnen på Vinga med ;ruvarande
bunkermöjligheter är mycket viktig. om
Sjofansverket inte har någon personal sop

Sjöräddningssållskapets sammanställning

rjänstgör på \'inga, kommer den östra ba\
sän3,en att fyllas med nöjesbårar maj - sep-

Iotsbåtarna på tnsidan om haveristen gick

Jag bifogar även en sida ur

tember, oavsett hur många anslag

ning. OBS! Den första lotsbåten var vid

l-iånsstyrelsen sätter upp. Detta innebär att

haveristen kl. 07C5, 25 min

varken lotsbåtar eller Sjöräddningssä|
skapets båtar kan använda Vingahamnl

min före nästa räddningsenheg en helikopter som anlärde ld. 0730. De båda lotsbåtarna bärgade 241 personer, vilket är exakt

då!

lika många som de tre

svenska

helikoptrarna räddade. Vad händer vid ett
Iiknande haveri om Vinga är avbemannat
och helikoptrarna skall flyga hit från Kallinge i Blekinge? Antag att'lvinston Churchill" hade kantrat åt styrbord och sjunkit.
686 människor hade legat i vattnet!
Hur man ån räknar, så tar det 30 min
längre tid med lotsbåt från KA4 tillVinga.
Helikoptern från Kallinge tar ännu längre

tid.
Såsorn lots kändes det alltid tryggt att

veta att om den tjänstgörande

eller

roderhaveri eller gå på Srund i hårt väder, så fanns reservbåten och de båda båt-

männen på utkiken som snabbt kunde
undsätta ossDet kändes ockå tryg8t att kunna få
tillförlitliga tips från utkiken om hur sjö,
sik och vind är ute vid Vinga, därjag skall
lämna eller borda de fartygjag lotsar. Jag
vill påstå att livhanken många gånger har
hängt på denna tnformation. Vågorna
kommer ofta inte alls från samma håll
som vinden. Både detta, tjocka och små
12

(

Runt

Till sist ärjag övertygad om att de 1,8
- 2,0 milj. kr. som Sjöfansverket tänker
spara på de indragna båtmanstjänsterna
på Vinga kommer att gå åt till nya lokaler på Kärringberget, ny lotsbåtshamn på
KA4, merkostnader i underhåll och bunker p g a betydligt fler gångtimmar på

lotsbåtarna, utökad arbetstid och försämrade tjänstgöringsförhållanden för lotsarna. Kostnadema för Vingas bemanning
utgörju faktisk bara en bråkdel av de f1'roch farledsavgifter som tullen tar in åt Sjöfartsverket från fart ygstrafiken inom
Kattegafts Trafikonråde. Summan var för

lotsbåten 1996 lika med 111 mili. i farledsavgi(

som jag åkte med skulle få ett maskin-

IJörn

portera lotsar med inhyrda bogserbåtar

av denna mycket framgångsrika sjörädd-

efter
grundstötningen på själva Vingaland.et, 25

Vdstkusten

och 70 milj. i fyravgifter.

Sjöfartsverket har ansvaret för sjöräddningen i Sverige. Lev upp till Cet!
Utöka och fördjupa samarbetet med
Sjöräddningssällskapet och Kustbevl
ningen i stället för att avbemanna Sveirges ansikte rnot världen.

Gustaf Olof'sson

Mästerlots
(i pension sedan 1/

l2

-96)

Åtta viggar ställde upp i årets'IJörn

Runt enligt den preliminära resultatlistan i G P.
Det var rejäl segling med bra vindar runt hela ön. Cirka 900 båtar, vilket är något under rekordet, fick kryss
i Hakefiorden och spinnakergång väs_ ter om Tjörn och in i St.gIjorden.

(

Res u ltat med totalp lacerin g :

(

552 Folke Mikaelsson

94 MikaelAndersson
607 Christian Sundberg
610 SvanteBoberg
656 KenthJohansson
677 PeterJigrup
755 Eje Engstrand
765 Mats Mogefalk

Själv ägnade jag 4 veckor av
denna fantastiska sommar till att
segla hem till mitt älskade Blekinge.
Det är långt från Göteborg dit. Jag
börjar känna att jag snart är 65. Till
Blekinge gick det bra. Gunnar Malm-

berg, tidigare representant för
Viggenklubben på Västkusten,
gastade åt mig. Jag måste nämna
vår underbara spinnakersegling från
Falsterbokanalen till Simrishamn
(58 nm). Vi hade platt läns i 10 - 14
m,/s med båda suggorna satta. Mellan Kullagrund och pricken utanför
Kåseberga (26 nm) hade vi en medelfart av 7,00 knop. Då visar Viggen
sina bästa sidor. Det är ofattbart att
i dag utannonseras en sådan båt för
32 000 kr.
Väl framme på Tjärö kom Kerstin
ombord och Gunnar körde hem hennes bil. Vi fick 3 fina dagar i Svanekke
på Bornholm på hemvägen. Staden
är helt underbar med alla sina
vackra gamla hus. Hamnen är liten
och trång. Ett evigt förhaiande med
många båtar utanpå varandra.
Vi ägnade en hel dag till ströltåg
och bad på Hallands Väderö. För mig
finns det vissa öar som betyde: något alldeles speciellt: Finska Utö och
Jungfruskär i Äbolands skärgård.
81å Jungfrun i Kalmarsund, Hanö,
Hallands Väderö, Hamneskär med
flren Pater Noster, Väderöarna samt
Ursholmen i Kosterskärgården.
Segla inte förbi dem !
De Bästa Hälsningar
Gustaf Olofsson 1248 "Ellen"
13

BIBLIOTEKET

SKEPPS
SÄNGBOK

"Longitud är en dramatisk beröt-

100:(

telse om en vetenskaplig bragd och en
fascinerande btografi över John Harci'n som i fyrtio år var besatt av föresatsen

'-ff.r"'a

att bygga den perfekta tidmdtaren

kronometern.

-

Oräkneliga charlataner och lyckökare presenterade det ena förslaget mer

omöjligt än det andra. Det vetenskapliga etablissemanget över hela Europa
- från Galilei till Sir Isaac Newton studerade stjärnorna i sin strävan efter ett himmelskt svar. I stark kontrast
vågade en man - John Harrison - före-

1714 utfäste det engelska parlamentet en belöning på 20.000 pund ( r ofantlig summa på den tiden - till slå en mekanisk lösning. En klocka som
den som kunde hitta ett "genomförban skulle hålla tiden exakt till sjöss. Nåoch gagnrikt" sätt att fastställa längd- got som ingen klocka tidigare kunnat

BRODERAT

ucxtuÄRre

30:-

göra - ens på land."
Utan möjlighet att mäta sin position till sjöss hade sjömän i alla tider
Ovanstånde text är hämtad från
boktavligen faritvilse så snan man för- omslaget pä Longituil, skriven av
lorade land ur sikte. Tusentals liv hade Dava Sobel och utgiven på svenska av
gått till spillo på haven och de sjöfa- Svenska Förlaget. 180 sidor fascinerande nationernas välstånd och rikedo- rande läsning för ca 200 kronor.
Läs den!
mar hängde på att man snarast fann
en lösning på longitudproblemet.
graden.
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KLUBBDEKAL

20:-
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Handbok K-Vi99en......... 50i
Handhok A-Viggen......... 50i
Tekniska Tips komptett .. 1 50i
Tekniska Tips enstaka........ 5i
Viggenritningar* ......... st 25:Kiassreg|er.......................8:-

Kubbvimpel ................. 1 00 i
Broderatjackmärke........ 30 i
Klubhnål ......................... 30i
Klubbdekal SE-GLA-7T ......20:.
Strykmärke.......................8i

Enklast är om du sätter in beloppet ftir önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

40 73 05

-

2

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan även ringa material{tirvaltare iir Cia JibrÖus, tel nr på sid 2.

*Ritningar besälls av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

vill duhårlls
forrnen?
Finns det någon som är intresserad
samt har möjlighet att härbärgera
formama ti ll Vi ggen lor framtiden
så ring till någon i styrelsen

1103

Akselsson Harald

POSTTIDNING

Hasselgatan

B

115 lll

194 38 UPPL VÄSBY

Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Mel6n, Skäftingebacken

40

BEGRåNSAD
EFTERSANDNING

Vid definitiv eftersändning återsänd-s
försåndelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

163 64 Spånga

(

Vid arrmastningen brukar vi i Jrinto tejpa fast vant och stag vid
masten efterhand, så snan de är lösgjorda från däck, så går
den fortsatta hanteringen i mastkranen betydligt smidigare.

Vitlök hör till baskryddorna ombord (och håller dessutom

-J
3--

vampyrer och varulvar stången). En god - men stark - macka
får du om du om lägger sardiner i olja på brödet och pressar
vitlök över. Periekt båtlunch med en öl till.
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Box 30097, 104 25 Sbckholm
Telefon: 08-13 09 80, Fox: 08"618 38 Z0
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