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medlemmar.
Nu antar iag an vfunrstningen är i full
tng och någla har kanske redan sjösan.
så inför den kommande seglingssäsongen
kan det väl passa bra att besöka vår planerade riggningsträff.
Glöm inte att planera in någon av
våra eskadrar, läs vidale i bladet för 1tterligare inforrnation.
Väl mött, hälsningar

är kvar på land är det i alla fall väldigt
nära. I år- lägger åtminstone inte en sen
islossning hinder ivägen.
Någon riktig islossning beträffande
insändande av material till redaktionen
kan ännu inte skönjas, även om min vädjanivB 2/97 gav lite utdelning. En del av
reultatet kan ses på sidorra 6-7.
Arnars är det mycket om träffar i det
hä- numret; Eskader-, Riggnings , Mälar& Pingstträffarrra får ni veta när och var
de inträffar, liksom vilka kappseglingar
de tävlingslystna kan ställa upp i for att
samla poäng i Region Stockholms ViggenseÄe 1997. Öwiga regioner är också välkomna med sina program för säsongen!
Kanske kommer viggama h-amöver an
föra en helt ny flagga i riggen? Läs och se
signaturen Grtm IlncLe's förslag på sidan
15. Vinner det gehör kanske Cia i Club
Shop får en säljsrrccä. Tyck g?irrra.
"Sherry-O", hälsar

Sören

AIf i 1277 Jäntq

nars en fråga som Stockholms Seglarförbund jobbat entr äget på. Vi får våil hoppas
på nästa år, men bortsett fi-ån det så tycker
jag an år'ets mässa var lyckad. jag rrpplevde det som att detvar fler besökare en
föna året, och det var eft ganska stoft intresse för just vår skärm - 74 besökare
hade antecknat sig i vår gästbok. Och då
' det sådana som har något med Viggen

eller Viggenklubben att göra. Jag tror
också att vi lyckades värwa några nya

Lars Berg, Kari Porvari

(

Vi det här laget har väl många av er
redan fått båten i sjön och för oss som ärnu
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Saxat

9eilnV ztssz
Av Bengt Jörnstedt

Saxat
pengar!", var Kalles och Evas spontana

reaktion när man introducerades för
Vi trodde det var ett skämt när du Viggen på mässan. 40.000 kronor kosringde. Vem skulle vilja titta på vår tade den Albin-Vigg man hittade lite
senare på våren.
vigg..?
Då ingick vårmare, ett n).tt bomEva Westerby låter fortfarande tveksam när vi träffas en dag i höstas. Jag tält och en B hk utornbordare. Bo(
har stämt möte med henne och maken tältet ger f ö ett helt eget rum i
Kalle, nygifta sedal i somras, ute vid sittbrunnen, och är något som många
Rastaholm i Mälaren där de har sin barnfamiljer sätter upp direkt man
kommit i hamn.
Viggen.
- Killarna fick inte vara med på brölKalle och Eva var vid den tiden J
jag
inte
nybörjare, så i alla fall färska som
lopet i somras,
trodde att det var
dom som ville luras, förklarar Kalle seglare. Ett par år tidigare hade de gått
(som faktiskt lät en smula skeptisk på på seglarhurs och därefter köpt en StorTriss. lnnan dess hade man ingen
telefon).
lnte alls. Det var bara det att Seg- egentlig erfarenhet av segling.
Med Viggen har man mjukstartat
ling ville träffa ett ungt par som seglar
Viggen och höra lite om hur de har det med skärgårdsseglingar, bl a med
med sin båt. Men Evas och Kalles tvehsamhet ger ändå en tydlig vink om både
Viggens anspråkslösa karaktär och om
hur Viggen-seglare kan se på sig själva:
som föga märkvdrdiga.

- Vi upptäckte Viggen på Allt för
Sjön 1993, berättar Eva. Både hon och
Kalle studerar - han medicin. hon juridik - och kassan satte en klar begränsning vid båtvalet. De hade funderat på
en Misil eller liknande, men det blev

Viggenklubbens eskadrar.

- Det är bra med eskadrar. sdger
Eva. Man lär sig mycket, man är
twngen att ge sig ut när man annars
skulle ha stannat i hamn...

Redan första sommaren ägnades
vid
båL
rätt by
der här laget kan man sin
Hon får inte luta för mycket. då ta!
par man höjd. Men dimensionerar man
seglen efter vinden går det jättebra,
säger Kalle. Han har sett andraViggenViggen.
- De var så himla trevliga, de som seglare som byt standardfocken n1
stod där från Viggenklubben på mäs- en hög-smal dito som ger bättre effeRr
på kryssen, och det kanske blir nästa
san, förklarar Eva. Kalle instämmer:
- De skickade ut sina tidningar di- segel ombord.
BJand beslag och tjllbehör som
rekt ochvi fick se pdrmen med tekniska
tips, som kunde vara bra för framtiden. bltts ut märks slangar och slangklämDet var mycket för klubbens skull som mor, köket och sprayhooden, liksom
hela elsystemet. En solcellpanel har invi valde Viggen.
"Får man en sån hår båt för så lite stallerats på r fftaket och laddar två
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sex veckor av lovet åt segling, och

...

hode

i sitt

se-

naste nummer sju si4or om V[ggen och vi

(, .,orr".

Kalle och Eva
valde Viggen

med. benciget

tillstånd f'ån Segling
ott \tt återge materia
Iet i V iggenBladet, av
't)'mtnes"skal dock
1' Lnte
tLLt po en qang.

Vi har inte tillgång ti[[ c.l[a de biLder
som ingick i Segling's

repottage, utan anvtinder ilIustationer
ur egna arkiv.
RED

batterier med ström som ger rätt hygg-

ras, men det var nära en hamn och
kunde åtgärdas snabbt. MaststöttEva och Kalle fick inför båtköpet se ningen under däck, något som varit ett
ritningar på Karlskrona-Viggen, men bl problem på Albin-Viggarna, fungerar
a placeringen av pentryt vid ruffluckan bra. Inga tecken syns på försvagning
blev avgörande.
eller brister.
- Man kan stå upp och laga mat,
Eva och Kalle är 27 år gamla, och
1
\ och oset forsvinner bättre. säger Lva. man har inga planer på att överge sin
Den tidigare ägaren hade installe- Vigg.
rat ett par bra saker ombord; dels en
- Jag tror inte folk vet hur mycket
stor utdragsskiva under pentrJ.t som båt man får för pengarna, och hur bra
(- 'ras ut friröver som avställningsplats. semestersegling man får vara med om,
dels en lång och djup låda under disk- säger Kalle.
hon (trappsteget ner från brunnen) och
Och blir det barn i familjen såräcker
in under sittbrunnen, också den Viggen till för det också, påpekar Eva.
utdragbar och med mycket stuvutrymmen. En fast 40 liters vattentank
var också installerad i förpiken.
Problem? Bara ett fockfall som skar
fast i trissan i masttoppsbeslaget i somPren. 268

ligt med kyla till en kylbox.

krlåt

Rinq 08-652 84

OO
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Att bli med Viggen

Att bli medViggen

Om mina
seglingserfarenheter
Jag blev en lycklig ägare av Viggen

nr. 20 för wå år sedan. (Utan att ha
satt min fot på en siösatt segelbåt tidigare i mitt liv, var jag övertygad om,
att just segling skulle vara min 'grej'.
Jag har inte ångrat mig. Med finsk
envishet hade jag också beslutat mig
för att läa mig segla på egen hand. Och
visst gick det! Fast inte så hemskt stiligt.
Jag hade förberett mig lite grann
för'försöket' genom att låsa på en teoribok om segling. Nu skulle jag alltså

A]\IDRA GAI\IGEN GILTT!
För dryga tjugo ar sedan stod valet
mellan en Amigo 23 och en Albin Vigg.
Vad var det då som avgjorde valet?
Kanske var det provseglingen med
Albin Marins demonstrations-Vigg. Vilt
stampande och med Hong-Kongseglen
hårt spiinda försökte vi förgäves kryssa
oss ut ur Väösundet vid Kristinehamn.
ianske var det Amigons vackra spring
och det Smögen-sydda krysstiillet? Efter flera års härligt seglande i Bohus-

blev trassel med alla :nören. som gic!
kors och Lvärs om varandra. Det påvel
hade tre olika saker närjag drog i skot-

tampen.
Upp på däck och reda ut. Lossa lite
tampar. och upptäcker att vinden v(
sno mitt storsegel. samtidigt går båte'i,
utan st].rning och strandlinjen är på tio
meters häI. Bråttom, bråttom att gira

ut och springa tillbaka på däcket

och

det är inte såkert att datorn står på hela tiden.)

e-poat:

narden@uppsala.mail.postnet.se

stå!

Veckan efter midsommar kryssade

segling med Optimistjolle och med den stora sjön. Efter en veckas härlig och
fina Brohåill-konstruktionen Trissjollen. händelserik segling nådde vi sommarVisst går det alldeles utmärkt för två hamnen i Bohuslän. Nu väntar nya
personer att långsegla med en Triss- äventyr! Båda de nårmaste grannlänjollel Trangiakök och proviant stuvas i derna lockar. Danmark eller Norge?
akterluckan. Kläder och sovsäckar stu- Vinterns planering över böcker och sjö
vas i vattentäta säckar och sedan in- kort är halva nöjet. Under tiden sys det
väntas ett stabilt högtryck. När sedan nya segel - på Smögen!
Ove i 673 Aya
proSnosen spricker och man sitter där

dyngblöt pä Pizzerian i
jällbacka och försöker
torka, längtar man för-

Postadress: Alf Bengtsson, Hällbygatanla,752 2a Uppsala
Fax:
018-55 04 98 (Ring upp på samma nummer först,

det precis som den där gången 1975...
Den här gången gick den inte att mot-

liin fl)ttade vi inåt land och Amigon vi med bukiga segel ut genom Vålöblev kvar hos en ny ägare.
sundet. Den här gången lyckades vi
Når så barnen växte upp blev det komma ut, och till och med över den

rädda storseglet. Packar ihop storseglet
och kör för motor tillbaka till bryggan.
Skam den som ger sig. Jag ställer båsegla.
ten i vindögat vid bryggan, hissar upp
Första problemet var att hitta rätt seglen och kollar att alla tampar och
plats för alla 'snören" och skot och vad 'snören' är logiskt ställda.
de nu heter. Jag hastade loss, hissade
Nu kastar jag loss på nytt, och
upp storseglet, och... jo, båten verkli- heisulivei, nu går den som en segelbåt.
gen gled framåt i vattnet! Det kom en Vilken lycka! Nu visste jag, att resten
liten vindby, och någonting gick snett, skulle vara 'barnsligt enkelt'.
jag kunde inte stlra dit jag ville, det
Esa i 20 Gdist

...tackar särskilt Esa och Ove som tog fasta på uppmaningen iVB 2/97
och sände in bidragen på det här uppslaget till tidningen. Svårare än så
här iir det intel För dig som vill följa deras goda exempel och berätta
om <lina Viggen-äventlr repeterar vi här nedan hur du kan nå oss:

fabrik. Vid Svahns Marina strax intill
stod en skinande blank Albin Vigg. Allt
var i originalskick. Det fanns inte ett
enda fastskruvat extra tillbehör eller
beslag. Inte ett borrhål. Till och med
seglen var original och Hong-Kongsyddal När vi klev in i ruffen kändes

(

stås efter en lite
större och bebo:lig båt!

Våren

1996 läste vi
båtannons er I
Maxi, IF, Misil,
Amigo... Efter
ett telefonsamtal

till

Kristinehamn

stod vi där igen vid Albin
Marins sedan långe nedlagda

fre
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Vakant

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

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15,385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olol Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32

Siljan
Kent Henriksen

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
vakant

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

Öresund
Erik Palsund

Rabygatan 70 D,21613 Malmö
040 - 16 09 73

8

--'z_^\

-\

Stockholm

/'.\-

\

\-r

5a\

AR-ETS MALARTRAFF(

24 - 25

ltr'I.aj

Efter förra arets uppehåll blir det
Mälar-träff igen. I år är vi på Skoggarn
sista helgen i maj.
.(
Ett gyllene tillfii'lle att samla poäng
i Viggenserien och dessutom ta hem
Mälarfatetl
Vi samlas senast under förmiddagen lördagen den 24 maj i viken på
Skoggarns NV del, position N59' 27',6;
O 77" 38' ,9 (gamla systemet). Vid
otjiinlig vind kan man också ligga vid
norra spetsen.
Skepparmöte inför kappseglingen
kl 13.00.
Kappseglingen hålls sedan på
eftermiddagen med start kl 14.00 i
form av trivsam familjekappsegling,
utan spinnaker.
Kvällen bjuder sedan på traditi(
nell Viggensherry, prisutdelning, grillning och en del hyss samt trevlig
samvaro.
Cenom idogt tiggande kan vi äve4
i år hålla aen talutosL 1åga deltJ.
garavgiften till oförändrade 60-:- per båt
för sherry, chips, priser mm. Owig förning och dricka står varje skeppare för.
Det är inte fel om Du ringer mig
och talar om att Du kommer, tel 08-92
97 32. Det ä dock inget krav.
Välkomna! !
Jan-OIof i 837 Magda

Riggningsträff
I

I

tisdag 6 maj kl L9.00
vid Näsbyvikens nåtsällskap

Till Näsbyviken han du åka.kolHär har du möjlighet att få tips
och råd om ansättningen och trim- lektir,t med Roslagsbanan från Ostra
Station mot Näsby ParL. Avstigning
ningen av din rigg.
Medlemmar från tekniska kom- vid Lahäll.
Med bil från Stockholm kör du
mitt6n kommer att närvara, som
också kan svara på andra undringar Norrtäljevägen och tar av vid
Lahällsar'{arten. Se även kartskiss i
och funderingar.
vB3/97
Du är hjärtligt välkommenl
StYrelsen

rA

A

Viggenserien
i.-f
i Stockhoknl99T h'5
G
*
)

\

( vigg.n"."i"n

ing&r fötjanile kappseglingar:

Lidingö Runt 1O maj.
,l

Arrangör Lidingö Segelsällskap, av1 'ft 230 kr. sista anmåilningsdag
'sO april. a nmälningsblankett med
inbetalningskort finns för avhämtning hos Starex, Ulvsundavägen och
Komme n dörsgata n. upplysningar
tellfax 0B-7650509.

Pingstköret 1'8 moj,
se separat

inbjudan sid 11

Mälarköt'et 24 maj,
se separat inbjudan sid B

Kräfticöret

)

augusti

Plats meddelas senare

KM, Ge{otsrego,tto:rt
76-17 augusti
Libertus Race 6 septernber

Stockholm

Stockholm

aa

ESI(ADERTRAFF
Tisdag L3 maj kl L9.00
på Planterarvägen 1-O, Enskedegård
Så är det dags att planera årets es-

kadrar.
Våra funderingar är iinnu så liinge
bara i grova drag, men det är tänkt med
en eskader mellan den 13 Juli och 26
Juli ,samt en kortare eskader så kallad
olask esl<ader mellan den 27 iuli och 3
augusli samt ait brigge eskadiarna blir
orienterade till Stockholms södra skärgard.

Exakt mötesplats och tid bestäm
mer vi på träffen ,så det finns möjligheter till egna önskemå1.

1

Pingstträffen
o!7-19 maj
Även i år har vi pingstträffen i Skomakarviken på Lådnaön. Positionen är

Ta gärna med sjökort.
Till Enskedegård tar man sig lämp-

ligast med tunnelbana. linje 19 mg
Hagsätraz Hcigdalen. KIiv av vid Sockei-

plan. Se vidare kartan.

Välkomna
P.S.

Om du inte har möjlighet att
komma så kan du ringa till Erik eller
Sören för information och anmälan:
Erik Mel6n tel OA/ 761 A9 04
sören Rapp tel 08/ 659 43 19

(

N 59'25'1, E 18'44'0 i Lådnafladens
-v del.

Samling med Viggensherry på
pingstaftonen från ca kl 17.00. Pingsr
dagen går sjiilva Pingstköret under lättsamma former med nybörjarvänliga
regler utan spinnaker och med vanliga
väjningsregler.
Kvällar och öwig tid i land, för dem
som till äventyrs inte vill kubbas på
sjön, ägnas åt avspänd samvaro, lämp-

NYA

MEDLEMMAR

Hjärtligt
välkomna

tiil
Viggen-

klubben!

28
99
231
284
361
366
636
1064
1089
1099
I 271
1284
7000
7000
7000
7999

.d

Ä'

ligen med ditsläpad sångbok och andra nödvändiga utensilier.
För att täcka klubbens utgifter för
sherry, chips, ammunition m.m. kom
mer en mindre avgift att tas ut av de
deltagande båtarna.

Förutom äran att ha deltagit kan
även priser komma att delas ut liksom
muntra kommentarer mellan kom
battanterna.
Mer information kan du få av Lena
Magnusson, 08- 511 789 13

Viilkotnnt!
Anna Slåtteby, Stockholm
Erik Ramström. Mölnda

Ludwig Jonsson, Hägersten

Ulrika Ekström, Solna
Peter Nord, Lidingö

Michael & Helene Linhart, Hägersten
Lars Magnusson, Sundsvall
Karin Rapp, Enskedegård
Roger Lindblad, Järfälla

Göran & Gunvor Lennström. Stockholm
Mats Thörnelöf. Nacka
Thor Björn Brandberg, Gullspång
Johan Sporrong, Täby
Freddk Håkansson, Göteborg
Anders Persson, Sundbyberg
Okänd

I nr 1L- 72,t96 fick VB-läsekretsen första g&ngen stifta b eko:n,tsko:p
med " Grirn lJncle" som ho,n föredrar att kalkt sig. Den g&ngen en dikt
lösryckt ur" sc,mmanrhorrget, den hifu' g&ngen börjar vi fr&n början.
Det ko''a ett brev...
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20:.Handbok K-Vi99en......... 50:50:Handbok A-Viggen
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Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på
40 73 05 _2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vil1ha.
men du kan även ringa materialförvaltare iir Cia Jibr6us, tel nr på sid 2.
ERitningar beställs av Lars Sennelholm, tel nrpå sid 2.

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO
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Tockna diir vigga; dr nog nå't av det
.nesr "leLLåiga' flytetyg man hittar. Yt-

blinda och "spit-fire", O.J.-gäck eller
fock-gäck klarar den såväl som fockstormstor och ledsegel eller virgin-rå1' pirade 'passad-lansar-segel och andra
rormer av ' sm uggle-darling-combies '.
diir helg-piraten vill smygJeka sig fram!
Man lockas förmoda att åtskilliga
viggen-hussar av "Slaghöken/Kapten
Blood-skolan" har ltterligare - för oss
andra, ohända - combies till väders (?).
Trots " ut omb ords s ti gm a" haver
man intermittent och vid enstaka tillfällen givits segeltillfällen, och (såsom
"nytto-kött") tillåtits vara 3je, resp 5:te
hjulet mellan Viggerelingar på havens
minsta hel-skepp... och nog 77 fuyper
den där båten "in under håret" på oss!
Några decenniers incubationstid...
Okej, OKEJI - men så hamnade nå't tjog
(' x av VTCCEN-BIADET i knät. på un
derrecknande svndare. Uti bladen

(

och vindbrädor) - så VAR det ju
oFRÅNKoMLIGT detta med nå'n form
av viggenförförelse, - eft er viggblad-tjoget-diirl
Därvid vållande person blidde en
brandman Bäck - i samband med att
denne, ombord på en Vigg, pekandes
berä r Lade om vad som vi övriga
ignoranter, under 39 ä 51 år, MISSAT
i detalj, p.g.a. att fjällen ej flagnat från
våra ögon. (lnt' helskotta han brand
män släcka allting!)
Blad-tjoget omlästes och tillf. a
strömminnena inventerades ånyo. Den
ruskiga konsekvensen röjde sig i en 24
raders, lO stavelsestrol-i8. maxSrötrima

med 4 st. "marginal frimärken"
(A,B,C,D.), visande en heraldikJogo,

en saltsjöbild, en insjö-vy samt en
signaturbild bevisande att vi, de

fromma och blida syndapaltarne, svårligen har nå'n chans varest strandknotten svärma som tuffast.
Bara att återinsamla gubb-käppen
varsnades hurusom blandadeViggeniasamt att undanlinka i och för koll av
ner biktat sig scriptalt!
lsses va roligt dom haft et! Varenda frimärhsförrådet. Loggon visar en
-a tlrkude. från pärm rill pärm - be fantasifågel rej bra på viggar, Lnipor ocj
kräftande amatör-gastandets alla spovar, m.m.), krönt av Polstjärnan/
aningar. (Slikt purrar pennklådan, vid kompassrosen, vilande på tattoo-bestsellern HJÄRTAT, TRON & HOPPET.
Poseidon!)
Har Ni på Redax, nöje av försöken
Trots väluppnådd ljugarbänks ålder
och minnen från "harda. salta bitar" i - så väl bekomme, därest spalt-torka
rum sjö, med sekelskiftesbyggda 62- grasserar!
Allt är, med nöje, donerat, om så
tonnare, 16-tonnare och 12-diton (&
varder!
catrigg-dinghies
hela skalan ned, till
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"Viggens V(inkrets"

"

Sherry-ties b egone a.b o ar d"

I Mzre Nosrrum har köIen skurit
i linjen vi kallar kurs-över-grund...
ddr en gång Jason och Odyssevs for
med Äran ritad av deras roder.
Månget hav har Viggars rorsmdn burit
i solvrider och under stormars stund
över vågorna dör frtheten bor
med lika krav på var seglarbroder.

A

'tllll'
,, Å'

anska J7o de r, Engekka kanalen
den Irlöndska sjön och Hebriderna
samt Shetland och Norska havet har kysst
viggars skrov, under seglarsjdlar.
Snövdder, Portlands fogg och mistralen,
på hav och insiöar - med tiderna,
har fiirdmätts medViggar, tåligt och tyst,
l'Los insjöutter och saltsj ösdlar.
För
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frihetsnycklar firtns ej låsta stråk

efiersom Viggars vdgar över sjön
alltid kan prövas, - seglande med sans
dör sjölararen vet villkorens grtins. (
unders seglats förutan stress och bråk.
Man lör sig var faran bidar i lönn
för den som klent planeror sitt drstons. I
KlokL lolk brir Viggen Irygg pä kryss och kins.'

"Grim Unlcle" - får bli pseudonyrnen, som D
näbbiga släktingar mig förunnat
alltse'n sjövettsdiskussionerna kom
"på grund" av det dom ffott, men ej kunnat.
*G.U.'
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uppå oskuldsfull botten, - i Lissabons
vapenfärger (som gest till Portugal och

Amontillado m. fl.)
"Mittert uppstigande"; - professionell sherry-test-kupa av rostfritt stål (i
blått).
"Ytterst hänflygande" tvenne eteriska Viggensymboler - "per Ifericum".

Summer-signal:
"Sherry-ties begone aboard" (un
"raillance a11ud6e" på talesättet; charity
begins at home.)
Legende d'arm:
Tvenne "diagonalt fällda" kravatter,

Tyvcirr kan inte VB återge fiirgernl, men den amb'Ltiöse och tålmodige lösaren kan med ledning av
markeringarna löngst upp till höger
sj

rilv f cir gtiigga

f laggan.
RFD
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