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FRÄN BRVGGAN SKEPP O'HOd!
Så har då våren åntligen börjat
närma sig och jag tycker att februari mars är en härlig årstid. Man märker
att dagarna blir längre och längre och
man slutar aldrig arr förvånas över
årstidsväxlingarna trots att samma
mönster ju upprepas år från år.
Jag var ute på landet förra helgen
och hälsade pä Trine. Klättrade upp
under presenningen och satt i sittbrunnen en lång stund med ena han( en på rorkulten och drömde om det
som komma skall, om någon hade sett
mig hade man väl ryckt att jag inre var
riktigt klok.
- Inför den kommande säsongen så
(, raneras än en gång en motorträff, den
blev iu tyvärr inställd förra året på
grund av för få deltagare, men vi försöker igen. Mer om detta i kommande
Viggen blad. Borde ju vara angeläget
för många, och kan väl också vara ett
bra uppslag för övriga regioner.
Hälsningar
Sören 1064 TNNE

Våren står för dörren, så även årets
båtmässa i Alvsjö. Om Viggenklubbens
medverkan där kan du 1äsa längre fram
i ViggenBladet.
Dessvärre förefaller det som om
något står för dörren även hos många

av klubbmedlemmarna, som därför
inte kommer ut till brevlådan med sina
bidrag till tidningen. För visst har ni
väl allesamman något att berätta om
ert båtliv, och visst kan ni ägna en stund
rill att skriva ner det?
Hur var det den där gången du fick

hela hamnens uppmärksamhet för att
du strulade till det? Eller var det du
som var räddningen för den som gjorde
det? Vi andra får ju aldrig reda på vad
som verkligen hände om inte du som
var där farrar pennan och skriver om
det. Passa på att skicka material till VB
innan portot går upp!
Om ni alla gör det så kommer ett
nytt fräscht nummer av vår tidning i
brevlådan även nästa månad, lovar
AIf i 1277 Jönta

Med Mimmi ombord
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Att ha Mimmi med i båten är väldigt trevligt, det tycker Mimmi med,
hon uppskattar närheten och all den
tid som finns för pyssel och kel.
Mimmi är en liten West Highland
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Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2
och anger nanlr, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i priset. +Kontakta Lars Sennerholm,

se sid 2.

White terrier - ett ganska lämpligt format som inte tar alltför mycket plats i
sirtbrunnen, dessutom är wesLien en
gry'thund som med förtjusning kryper
in istickkojerna under naften, även om
( immi helst sover på mammas huvud
kudde.
Att ha hund med sig på seglingen
ställer visa önskemål på hamnarna, att
,.tet helst går an komma av smidigt och
\.r det går aLt ra årminstone kortare
promenader. Man kan heller inte segla
för långa etapper, vi känner till ett fall
i vår bekantskapskrets där en av två
små hundar dog av tarmvred. En hund
måste vanligwis komma i land för att
sköta sina behov. En annan vän till familjen hade dessa problem vid en segling till Gotland, men lyckades

undkomma genom att ta på sig gur.r.rmistövlarna och kopplade hunden för att
ta en promenad runt däck så att den
slutligen fick kissa mot masten.
Ett litet parasoll som går att montera i sittbrunnen är mycket uppskattat av Mimmi under heta dagar. Sin
flywäst borde hon förstå att uppskatta.
Den har räddat henne ett flertal gånger
då båten har krängt och Mimmi som
inte kan hålla i sig rullat likt en korv
men blivit uppfångad i det handtag
som finns på flywästens rygg.
Vanligwis njuter som sagt Mimmi
av att trängas med familjen ombord
men det har hänt att vid oväder då hon
blivit sjösjuk att vissa displter uppstått
mellan Mimmi och övriga besättningen, Mimmi blev arg över att bli
inrrängd i etr hörn och högg pappa i
näsan varpå hon skämdes så att hon
var på väg att hoppa över bord.
Hälsningar
Karin Rapp, gast pä TAINE
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ALI,T FOR SJON
Så känner man

atl

seglingsT

säsongen närmar sig sakta men säl
kert, speciellt som vi nu är mitt uppe
i planeringen av åres båtmässaÄllt
Jor s|on ute l Alvsjo .

'

Stockholms Seglarförbund

kommer som vanligt att delta, i år
har 16 klassförbund anmdlt intresse

för deltagande, Viggenklubben
kommer giveffis också att medverka, under mottot "Börja segla"
Trenden med en kraftig minskning av segelbåtar på mässan (som
mer och mer börjar likna en
motorbåtsmässa) har kanske som
förklaring att segelbåtsmässan på
Globen har tagit över intresset från
segelbåtstillverkarna, och på grund
av detta förhållande så har man
från lörbundets sida arbetat på atl
få öka klassförbundens deltagande
på mässan genom att få ställa ut
våra båtar. Vid årets mässa är det
tanken atl- 606:an, 5:a, och AlbiÅ
78 ska ställa ut med var sin båt och
till nästa år hoppas vi an få ställa
ut en Vigg och det är då med anledning av att Viggenklubben fyller 25 är 1998. Vi får se hur det går
med den förhandlingen, tydligen

kan det krocka med Mässans kom- vara enhetligt klädda i nån slags
mersiella intressen, men vi får hål1a tröja som klädesfirman Champagne
fummama.
har sponsrat oss med, vilken färg vet
Men under alla omständigheter jag inte .
( ,å blir
det den vanliga utsrällningen
med skärmar.
Miissa,n är öppen
Viggenklubben kommer att be- Lördog - söndog 7-2mqrs
. vaka vår monter hela lördagar och kl 7O,OO - L8
( -öndugur ru-t vardagskvälläma så ll4åndag fred,ag 3-7 rnars
har ni lör avsikt att besöka mässan kl 77,oo - 2o,oo
så hälsa gärna på vid vår monter.
Lördag - sönd.ag 8-9 mars

,

Stockholms Seglarförbunds
monter kommer att vara belägen i
A-hallen monter nr A17:40 samt
A17:4I, dessutom kommer vi arr

kl

1o,oo - 78,oo
Väl mött, hälsningar
Sören 1064 TNNE

VIGGEN
Det kommer en artikel (totalt 6 sidor) i nr 2 av
Segling, utgivningsdag i handeln den 4 mars.
Segling kan vara svår att hitta i handeln,
eftersom det distributionssystem man wingas
anlita gör att tidningen inte finns i alla affärer.
Att prenumerera är därfor ett bra alternativ, och
extra förmånligt just nu om du utnyttjar (
erbjudandet här intill. Om du inte vill
prenumerera men vill ha numret skickat, kan du
skicka 50 kr i frimärken eller korsad check till 1
redaktionen, med angivande av namn, adress
och vilket nr som du vill ha (2/97). Det beloppet
täcker tidning plus porto, och du får då Viggennumret hemskickat. Adressen är:
Segling, af Pontins väg 6, 775 27 Stockholm.
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Effektivore segling
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Ttpsen tidigare
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kontinuerltgt sä tti rycker nog att råden kan upprepas alltemellanåt.
Srisongen ndrmar sig - passa på att "soffsegla" före vårrustningerL!

MASTTRIM

ö
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Viggens mast står bra om den står Då står storseglet bättre. Kontrollera
nu längs mastrännan att masten är rak
i sidled. Sätt segel och kryssa ilagom
vind så att båten kränger i ca 20 gra-

rakt upp eller något framåtlutad och
med en liten framåtböjning på mitten.
Masten står rakt i sida om storfallets
ända har lika stort avstånd från styrbordssidan som till babordssidan.
Hänger man en vikt i falländan blir
mätningen riktigt bra. Sedan sätter
man an toppvanten ganska hårt.
(Masttoppen ska sitta still.) Sätt an
förstaget så, att masten står i lod eller
något framåtlutad. Gå i land och titta
från sidan så syns det bra. Sätt sedan
r akterstaget så am det känns ganska
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av Lars Ulne
i VtggerBladet men nya nybörjare tillkommer

varit införda
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Därefter sätts främre undervanten an så, att masten blir litet krum;
ett par tre centimeter från lodlinjen
brukar vara lasom. Särt sedan an akt: undervanten ganska löst så art masten kan böja sig litet till i hård vind.

der. Titta längs mastrännan om masten är rak. Lutar masttoppen mot lä är
toppvanten för löst satta. Ta ett par
varv på vantskruvarna, lika många på
vardera sidan, och titta igen längs
mastrännan. Det är svårt att berätta hur
hårt man ska sätta an vant och stag men
för nybörjaren bör det inte vara för hårt
ansatt akterstag, för det frestar hårt på
riggen. Viggens mast har en tendens
att sjunka ner vid mastfoten. Däremot

är det viktigt att masttoppen inte
kröker sig mot lä under kryss. Toppvantens sträckning måste därför kontrolleras ganska ofta under sommaren.

STORSEGLET

Ulltrådar för bra släpp

ler en båtakter. Vern har inte känt skillPå kryss skotar de flesta sitt stor- naden att ro en jolle med respektive
segel för hårt. En stor ska ha släpp på utan en passagerare i aktern? En för
samma sätt som en flygplansvinge el- hårt skotad stor är en broms som dess-

Effektivare segling
utom hränger båten i onödan. Den som planingsrev

i akterliket

som man kan

vill sluta att bromsa sig fram på kryss börja dra i vid 4-5 m/s. Obsl Hela tikan lästa en ulltråd, 10-15 cm lång, i den ska ulltrådarna peka akterut och
var och en av mellersta lattfickornas buken ligga mitt i seglet.
al<terkant. Så länge dessa ulltrådar b1å
Det år lättast att trimma in segJet
ser bakåt har du inte skotat för hårt. om man sträcker bomliket först ocl.r
Sugs de in bakom storen i lä har du därefter storfallet. De moderna stordåligt släpp.

seglen har ett s k Cunningham-hål

m{

Hellre att storen s1år in något sträckare som används i stället för falframme vid m:rsten än att dll har då- let när buken sha trimmas in. Vad som
iigt "s1äpp'. För bästa drag i storen ovan sagts gäller kryss.
måste du

i övrigt trimma in skotpunkt

Bommen mot

och bukstorlek. Mer onr det senare.

mitten

(

i lätt vind

Buken mitt i seglet

Bommen mot lä i hård vind

Nu är det dags att placera buken i
storseglet på rätt ställe. Rätt ställe är
mitt seglet, Från mitten av bomliket
till falll.rornet. På seglets sömmar ser
man var buhen ligger. En del båtar har
ett eiler flera band sydda wärs över seglet för att besättningen ska kunna se
var buken sitter. Ligger buken för långt
bak (det bromsar och kränger) sträcker
man i fallet tills den ligger på rätta stä1let. Det är därför det finns en vinsch
till storfallet.
Ligger buken för långt fram (seglet
drar dåligt) släcker man på fallet tills
den ligger mitt i seglet.

Det gäller att skota rätt. I lätt vind
sha bommen shotas in mot mitten av

Stor buk i lätt vind
Liten buk i hård vind

båten så långt det går utan att ulltrådarna sugs in i lä av seglet. När vin'
den ökar måste bommen undan för
undan skotas så, att den kommer allt
mer mot lä. Detta kan ordnas genom
att skotpunkten flyttas mot lä eller att
bomnedhalaren sätts an innan man
lättar litet på skotet. Skotar man bommen för mycket mot mitten av båten i
hård vind börjar båten att kränga och
driva mot lä. Däriör är det mycket r if
liSr an vera att seglen inte ska fån{
upp så mycket vind som möjligt, utan
endast ändra vindriktningen. Det går
inte att öka farten genom att falia mot
lä om man inte sarntidigt lättar på sk1

Buken ska våra stor i lätt vind för ten.
att ge stor dragkraft. Stor buk för man

Sa

mma

nfattningsvis är det fyra

genom att släcka på fall och bomlik. I enkla och viktiga saker att tänka på när
hård vind ska buken vara liten för att man trimmar sitt storsegel på kryss,
båten inte ska kränga för mycket. Li- nämligen att få
- siäpp i storen
ten buk får man genom att sträcka på
- buken mitt i seglet
fallet (det finns vinsch) ocl.r på bomrätt storiek på buken
storsegel
ett
s
k
liket. Moderna
har
- rätt skotning.
12

Lcittvindsseglirlg nted genua. Foto Lars Berg

Effektivare segling

Effektivare segling
rta

FORSEGTET
Detta ska, liksom storen, ha buken
i mitLen, d v s lrån underlikets mitt upp
till fallhornet. Titta på sömmarna. Buken ska vara stor i lätt vind och liten i
hård vind. Storleken regleras med fall
och skot. Sror buk om [allet är löst ansatt och liten buk om fallet är hårt ansatt. (Det finns vinsch.) Skotet ska tas
hem så hårt att focken inte ger spegelvind isroren, som då fladdrar framme
vid masten.

Ge storen en flygande start
Alla vet fördelen med flygande
start. Focken ska ge storen flygande
start, d v s öka vindhastigheten på storens läsida. Det är läsidan som drar.
Man ska alltså skota så, att avståndet
mellan storen och fockens akterlik är
lika stort från bom till masttopp (om
det nu går). Därför gäller det att placera skotblocket på rätt ställe. Rätt är i
stort sett att placera blocket på en linje
som går lrån strax över förlikets mjttpunkt, genom skothornet och till skotblocket. Sätt ett märke på båten vid
denna punkt och flytta sedan blocket
litet framåt i lätt vind och bakåt i hård
vind. Du måste pröva dig fram själv.

sitta ca wå m över däck och 15-20 cm
från förliket. När du seglar för högt i
vind (typiskt nybörjarfel) fladdrar tråden på seglers vindsida och håller d-r'
for lågt fläddrar rråden på seglets (
sida. Skota inte för hårt Stirra inte på
dessa trådar, utan försök att se seglen
som en enhet som ska ändra vindriktningen utan atr störa vindflödet. AlltT'
Inget fladder i segel eller ulltrådar. Nä"
tan alla seglare skotar för hårt; släpp
några cm på skoten och fall av ett par
grader och njut av seglingens nöje.

Segla upprätt på kryss

När vinden ökar då man kryssar
börjar Viggen att kränga och kännas
tung på rodret. All kraft som då läggs i
rorkulten är en bromskraft. Då Viggen
kränger börjar den också att driva på
wären. Därför ska krängningen hävas.
Viggen ska kryssa så upprätt som möjligt. Det går till enligt följande, åtgärd
för åtgärd, tills hon seglar lätt, fort och
välbalanserat - sånt känns i rodret: (
- Släpp något på storskotet
- Plana ut storen, d v s sträck på
bomlik och mastlik
- Plana ut focken, d v s sträck på
laller och fl1tta skorblocket en bir {
terut
Ulltråd skvallrar
- Flytta storseglets skotpunkt ner i
Sedan återstår det bara att ta rätt
lä
En
bra
metod
är
att
höjd mot vinden.
- Reva storen
ta en 30 cm lång ulltråd på en grov nå1
- F)ytta lockens skotblock ännu
och köra den rakt genom seglet samt
slå en knut på var sida om seglet så att längre akterut
- Reva ännu mer av storen
du får en nära 15 cm lång skvallertråd
- Byt till mindre fock.
på var sida om seglet. Denna tråd ska
11

Hjälper inte detta är det kanske
dags att söka nödhamn.

Slör med fock (genua)
Seglen ska inre bromsa upp vindenj de ska bara ändra vindriktningen,
r.ir
är läsidan av seglen som drar.
( et det
gäller allrså art få upp vindhasrigheLen på seglens läsida. Det gör man
enligt följande tre punkter:
1. Seglen ska ha stor buk, d v s
SIäck litet på fallen
(
- Släck på bomliket tills storseglets
buk ligger
lisser mitt i seglet.
seslet. (Titta på
nå sömmarna.)
2. Seglen ska fånga upp vinden hela
vägen från fallhorn till halshorn
- Skotblocket till focken flyttas
framåt. (Annars spills vinden ut ur
fockens topp.)

- Bomnedhalaren sätts an så, att
bommen hålls ner. (Annars spills vinden ur toppen på storseglet.) Man bör
i hård vind flytta storskotets skotpunkt
mot lä.
3. Seglen ska skotas så löst som
möjligt för att ge bästa drag.
- Släck skoten tills det börjar slå
in en aning i förliket
- Ta sedan hem några cm på skoten. Slutligen gäller det för rorsman
att hålla rak kurs och se till att båten
inte kränger.
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...behöver också din insats för att vara en intressant och
läsvärd medlemstidning för Viggenklubben !
Vi i redaktionen är beroende av att klubbmedlemmarna
sänder in material så att vi har något att göra tidningen av,
och både text och bilder är välkommet.
Postadressen till ViggenBladet finns längst ner på sid 2,
du kan även faxa till 018-55 04 98, men ring upp först,
(Det är inte säkert att datorn står på hela tiden.)
Även e-post går bra och då är adressen
ge.c-h.narden@uppsala.mail.postnet.se

1103

Akselsson Harald
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c/o Mel6n, Skäftingebacken
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Vid definitrv eftersändning ätersänds
försändelsen med nya adressen på
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MEDTEMSMARKNAE
SATJES
tvålågigt gasolkök, rejäl
trävagga. En av de finaste
Ömt vårdad vigg med enviggarna i Stockholm, finns
dast två ägare hittills är nu
Täby NBS. Pris 38.000 kr.
till salu. Ny stor och två
försegel, förstärkt mastbalk, Tel kvällstid 08-702 28 88,
logg, fräsch inredning i blått, Stefan

Albin-Viggen 1099, 1975

PriCor

Box 30092 IOr' 25 Sbckholm
Telefon: 08-13 09 80, Fox: 08"618 38 70

EEtrRladet
MANUS-STOPP !]!
ViggenBladet nr 3
26 februari
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