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inne i en ganska intensiv Den som till ävenq'rs inte köpte period när det gäller planeringen av eller på annat sätt kom över - numViggenklubbens sommaraktiviteter; mer 2 av Segling som innehöll en fylViggenserien, eskadrar och öwiga ligt reportage omViggen, kan i detta
träffar, samtidigt som vi tyvär måste nummer av VB bli helt uppdaterad,
genomföra den sedvanliga rund- sånär som på de bilder som fanns i
ringningen för att påminna de med- tidningen.
Hur bra artikeln ån är hade det
lemmar som ännu inte betalt sin
ändå larit roligare, både för dem som
medlemsavgift.
vi
redan läst den och för redaktionen,
medlemmar
att
de
_ Jag hoppas
( ,r ringt eller kommer att ringa inl-e om insänt material hade räckt till för
tar illa upp, för att det är så att det att göra det här numret av VB mer
är väldigt viktigt för klubben att vi omväxlande.
Hoppet är dock det sista som överfår behålla våra medlemmar, det är
der som är förutsättningen för all ger oss, sägs det, och i den andan ser
(-klrrhben
ska leva vidare. och i de allra red fram emot att ni kära 1äsare, före
flesta fall är det bara så att man har 21 maj har bidragit till att nr 6-7 blir
så innehållsrikt som ett dubbelglömt att betala.
Med en förhoppning om en fin nummer kan förväntas vara!
Ungefär när ni läser detta vetjag
seglingssäsong och an så många som
hur
det gick, strax före midsommar
möjligt kommer att delta i våra komvet ni alla.
mande träffar, hälsningar
Alf i 1277 Jdnta
Sören 1 064 TRINE
Så är vi

08- 51
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Klubbens
ambition är att
('tven i år genomföra
en midsommarträff som
förmodligen kommer att för\l
tl
läggas till Skomakarviken.
Vid pressläggningen är planeringen ännu inte riktigt klar så därför kommer det
mer detaljerad information i nästa nummer
avViggenBladet som kommer i din brevlåda
före midsommar.
Behöver du veta mer tidigare, för din
solnrnarplanering, så kan du ringa
i
till någon i styrelsen. Telefonnumren till oss hittar du
somvanligt på sid 2.

Efter förra årets uppehåll blir det
Mälar-träfl igen. I år är vi på Skoggyn
I
sista helgen i maj.
Ett gyllene tillfälle att samla poäng
i Viggenserien och dessutom ta hem
Mälarfatet!
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
otjänlig vind kan man också ligga vid
norra spetsen.
Skepparmöte inför kappseglingen

kl

,rr,ff*-,r,

I

13.00.

Kappseglingen hålls sedan på
eftermiddagen med start kl 14.00 i
form av trivsam familjekappsegling,
utan spinnaker.
Kvällen bjuder sedan på t.uailnell Viggensherry, prisutdelning, grillning och en del hyss samt trevlig
samvaro.
Genom idogr tiggande kan vi

ä1
i år hålla den fabulöst låga deltagaravgiften till oförändrade 60-:- per båt
för sherry, chips, priser mm. Ovrig f<irning och dricka står varje skeppare för.
Det är inte fel om Du ringer mig
och talar om aft Du kommer, tel 08-92
97 32. Det är dock inget krav.
Välkomna!!
Jan-OIof i 837 Magda
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Anmälan och frågor till Alexandra Lehes, QSS, tfn 0B-669 10 92 eller
Ann-katherine Lekb etg, QSS, tfu OA-777 79 42.

Avgift 150:- pg 440 94 59 - 7 (QSS)

senast

2 juni 1977.

Glöm inte att ange på inbetalningskortet: namn, adrus och telefonnummer, bått1p,
segelnummer, Iystal med eller utan spinnaker.
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.'a sina erfarenheter av
utombordsmotorer. Vädret
var inte det bästa, men tack
vare att Näsbyvikens Båt,.ällskap upplät sina lokaler

I

-J oss kunde träffen genom-

föras utan besvär. Gunnar
Tidner hade ordnat en tunna
i vilken vi kunde provköra motorerna. Alla som ville
fick prova på att starta en
motor med hjälp av ett löst
startsnöre runt svänghjulet - en n;.nig
erfarenhet i händelse att ens ordinarie
startsnöre plötsligt brister.
Kvällen fortsatte inne i verktaden
där vi bl.a. fick se oljeblte och rengöring av bensinfilter. Sedan var de dags
för kvällens stora attraktion, nämligen
byte av impeller på ordförandens 6 hk
,-"inrude av årsmodell -75. Skruvarna
\an som berget men efter idogr skruvande och värmande med gasollåga,
lyckades man med hjälp av i stort sett

t t ghtgat ?l litle|.n otl t n4tug 7å thtlalca. Vtl Eleua*aa outat Lryu/
äu6at+ oD arVatatna otåat amat 6an17, Atg?oåritlltun t u!!å't?at.

9L?pa*öt ).t 7 lmt Lt g.oo t 5SS

Den 9 april samlades en
skara viggenägare vid Näsblviken för att delge varan-

(

träffens alla deltagare ändigen lossa alla
I 'ltar. Motorns impeller var trots sina

tmånga

år på nacken i en relariw gon
skick. Tyvärr blev det inte tid att montera dit den nya impellern. Trots allt
hann vi dock med att stärka oss med
en kopp kaffe och en bulle - vilket vi
alla behövde då operationen med
irnpellerbytet i vissa lägen nästan kändes alltför nen?irrande.

Kvällen avslutades med att Bill
Thompson lät oss beskåda en totalt
nedplockad utombordare. Detta gav
deltagarna möjlighet att i detalj studera
motoms olika delar som i vanliga fall
sitter ganska oåtkomliga. Var och en
hade också möjlighet att ställa frågor

i möjligaste mån få dessa besvarade. På det hela tagetvar det en lyckad
kväll som förhoppningsvis kommer att

och

följas av fler sådana - vi kan ju alla ge
varandra nyttiga råd och tips utan att
vara experter på området.
Hälsningar
hto och CaLIe i 403 Cleva

rar emot material på e-postadress:

naden@uppsala.rnailpostneLse
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Av Bengt Jörnstedt
Det stämmer brå medViggen. Som ny
koståde hon sista åren på sextiotalet och
fram till mitten av sjuttiotalet mellan 25
och 40 tusen kronor. Idag ligger begagnat-priset kvar på den nivån. För måttliga
30-35 tusen kan man alltså köpa en fullt
utrustad Viggen. Det är ungefär som för
en bra Folkbåt, och det är lika löjli8t lite
för bägge båtarna.

"Mycket båt för pengarna"
MODELIBYTE
Det var Kårlskronavarvet som safte
igång rillverkningen av Viggen. Detta v9.
redan i mitten av 60-lalet (vi har alhl

tänjt lite på gränserna i vår 70-talsserie
når vi beråttar om Viggen, liksom tidigare
med IF-båten; flertalet av båtarna byggdes emellertid under 7O-talet) och Pel14
Brohall hade wnnit en klasseger i Coda(
Det låga priset gör att Viggen ofta - Runt/Baltic Race med en protoryp. Även
men ingalunda alltid: se bara på Gunnar en så pass liten båt som Viggen betraktaTidner och hans familj, varom mera nedan des av konstruktör, byggare och köpare
- blir en förstabåt för nya seglare. om det som en havskryssare, och placeringar i de
vittnar också det faktum att omsättningen stora havskappseglingarna var betydelseav medlemmarna i den mycket aktiva fulla för marknadsföringen. (Ett annat exViggenklubben är större än i många an- empel är l(nud H Reimers, som lät ett gäng
dra klassförbund.
unga killar med Sven Hellström och Peter
Lågt pris och stora utrlmmen i denna Norlin i spetsen segla långkölade 28-fotakompaka lilla 24-fotare gör henne attrak- ren Fingal till en otal segrar i samma evetiv, och det var samma sak når Per Bro- nemang, men i en klass över Viggen).
häll konstruerade Viggen i slutet av
Redan på 60-talet bildades den första
60-talet. Den glasfiberarmerade plastens Viggenklubben. Det skedde ganska inforintåg medgav plötsligt långa serier, och mellt i Karlskonavarvets regi och var naatt bygga billigt, smått och rymligt var turligtvis också ett sätt att bidra till
för öwigt något som Brohäll redan tidi- försäljningen genom aft skapa.en stal
gare satsat på. Då var alternativet ply- kJassorga nisarion. Ordföranden ÅJ<e Hö!wood, och det byggdes ett ganska stort berg var varvets representant i Stockholm,
antal små havskryssare av Brohälls design och med i styrelsen fanns folk från
före plastens genombrott. PlFvood som Länssparbanken, som hjälpte till med att
material kävde skarpa vinklar och slag i ordna lånen åt nya köpare.
I
skovet, och det ledde till ganska flatSå långt var allt gon och vä1. MÄ,,
bottnade, lätta båtar, tämligen breda i king 1970 började branschen hårdna,
vattenlinjen av både byggtekniska skäl och båtboombens stubin brann för fullt och
för att få stabilitet. Den stilen överförde skulle man överleva explosionens kataklysPelle Brohäll också på sina storsäUande mer kävdes rnodellförändringar som på
plastbåtar Viggen och Vega. Det gör bå- en gång $orde båten attraktivare och desstama snabba och stadiga på öppna bo- utom förbilligade tillverkningen - målsättgar, men de tappar en del i kryssförmåga. ningar som inte alltid är förenliga
storheter. Försäljningen av Viggen hade

I

l
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sjunkit efter de första årens intresse, och
man beslöt att göra med Viggen vad som
skedde med många andra båtar under
ijuttiotalet (t ex Scampi och S 30); man
introducerade en ny modell avViggen.
Efter att ha reat bort de sista Viggarna av gamla modellen på båtrnässan i
Ostermans Marmorhallar (ett tidstypiskt
ienomen som emellertid bara överlevde
några år) hösten 1920, presenterades den
nya Viggen-versionen på Allt för Sjön 1971.

ÄED

De första exemplaren byggdes av

smalare för att passa den nya IOR-regeln,

Karlskronavarvet, rnen när man i ungefär
samma veva överlät Viggen-tillverkningen
till Albin Marin blev det naturligt att referera till de bägge Viggen-modellerna som
Karlskona-Viggen respektive Albin-Viggen. Av de ca 1.350 Viggen som byggts
den senare vatillhör mer än 1.000
rianten.
Vad var det då som skilde båtarna åt?
Den mest anmärkningsvdda skillnaden var

och sittbrunn och inredning modifierades.

att Albin-Viggen fick delat lateralplan,

en liten båt och inredningen blir med
nödvändighet enkel. På bägge modellerna
finns emellerrid en rymlig förpik med sovplats för wå vuxna. I salongen kan sof-

något som vid det här laget blivit en själv'darhet på nya båtar. Långkölens koncept
<ivergavs under sextiotalets sista år av de
amerikanska konstrukörema Sparkman &
Stephens - de som var tongivande i branschen - och fick snabbt sin dödsstöt också

\är

\(

...hade i s[tt senaste nummer sju sidor om Viggen och ViggenBladet fortsätter hdr att återge artikeln som
påbörjades i W 4/97

hemma. Båtar som [W 31 (S&S),

Scampi (Norlin) och Mistress (Enderlein)
m fl inledde den nya trenden, och efter det
byggdes (med enstaka undantag) hga nya

Förändringama giorde att priset kunde
sänkas med ca 5.000 kronor, på den tiden

en ansenlig summa, och Viggen var nu
back in business; ytterligare drygt tusen
båtar byggdes under de följande fem år
som Viggen kom att tillverkas.

ENKELMENRYMIIG
Viggen är med sina 7 ,70 x2,25 meter

forna användas för ytterligare två
kojplatser, som på Karlskrona-Viggen delvis sträcker sig in under sittbrurnen. Dema
modell har pentryt i främre delen av salongen om babord, mitt emot en stor garderob. På Albin-Viggen ligger pentrlt
däremot på gängse plats om babord vid

havskryssare med långa kölar. Aven för
Viggen var en modemisering av undervattenskroppen naturlig när man skulle göra
en ny modell.

Dessutom ökades masthöjden några
decimeter, storseglet blev lite högre och

Pten. 268 krlåt Ring 08-652 84 00

Soxat

Saxst
nedgångsluckan, vilket ger möjlighet till
ståhöjd med ruffluckan öppen. Meningarna är delade om vad som är bäst. Många
föredrar den akterliga lösningen, men t ex

Gunnar Tidner och hans familj rycker
tvärtom att det är en fördel med pentrlt
föröver om man installerar en wärgående
toft att sitta på.
- Min fru rycker an man siner som spindeln i nätet, och folk kan gå upp och ner i
båten utan att trampa rakt i pentrJrt
Det finns gott om stul'utrlrnmen och
förvaringsfack, särskilt i Karlskrona-Viggen, och med en smula ordningssinne kan
en farnilj på 3-4 personer bo hyggligt ombord.
Något fast bord 4..rns inte, inte heller
någon permanent vaftentoalett. Detta får
ordnas med en hink av något slag. Gunnar Tidner, pionjår i klassen och alltjämt
både Viggen-ägare och verksam i Viggenklubben, visar upp en hink med löstagbar
sittram. I hinken stoppar han en plastpåse,
som efter utråttat behov kan slutas till för
atr tommas vid en senare tillfalle.
Sofforna,/kojerna är ganska låga, och
man sitter inte lika bekvämt med benen
som i en större båt. Men bortsett från toan
finns åndå de funktioner som behövs. Att
det blir mer av camping ån den komfon
som större båtar erbjuder är självklan. Det
är det pris man får betala - och det är ju
som sagt synnerligen lågt.
Dessutom håndlar det om vad för slags
människa och seglare man är. Allt är möj-

inte längre kvalade in som barn. Och
också det ien liten Viggen. Det är sinnelaget det hånger på.

BRA SII'TBRI,JNN
På några av de allra första Viggarn{
lär en del ägare ha monterat in en liten
Vire inombordsmotor, men i princip är det

ställer in riggen en gäng för alla på våren
rch seglar på det viset. Och det rimmar
också med Viggens karaktär av enkelt
hanterbar familjebåt.

lidande, och man får räkna med 100 8ra-

EGENSKAPERNA

är en kryssfock som har full förlikslängd
och inte överlappar masten, något som

Vi88en fanns der en häli akterluckan där,
uråmbordaren kurde stickas ner, men denJ

(

har man allmänt övergivit; det kommer
ln vatten och det bromsar under segel. En
vanlig utbordarupphångning på akterspegeln är det vanliga.
Sinbrunnen är rynriig på bä3ge versionema avViggen. För ett kvartssekel sedan
Iär man intejakten på inre utr5nnmen inkäkta på de I'nre lika hån som skett på

senare år. Men sitter man för många i

brunnen rinner det in vatten genom
självlånsarna, och det gäller även när båten seglar och kånger. Den lilla olägenheten kan man enkelt lösa med ett par
gummiproppar som stoppas i självlänsarnas öppningar vid behov.
På Karlskrona-Viggen med lucka P{
akrerdäck är sluvutrymmena under sill s
brunnen mycket stora, med gott om plats
för segel, fendrar, dunkar med vatten och
bränsle, och ändå finns plats över för att
stoppa ner blota grejor. Albin-ViSgen äl
lite trängre e[tersom hon saknar akter\
lucka.
Masten står förstås på däck och är sta-

for den skull behöver vara en särling som
t ex Sven Lundin. Ta bara Gunnar Tidner
och hans familj, som sommaren 1971 seglade till England i sin Viggen - wå vuxna
och fya barn! och några år senare var
man lika många en sommar nere i Medel-

gad på det sätt som var det vanliga vid
den här tiden, d v s med toppvant via ett
par raka spridare och dubbla undervant
riktade bakåt och framåt. Vanten sitter i
relingen och man passerar innanför dem,
medan förseglen skotas utanför.

der mellan slagen även under ganska gynn-

samma förhållanden, enligt Gunnar
Tidner.
Ett säft att bättra på kryssegenskapema

utombordare som gäller. På Karlskrona-

ligt åven med en liten båt, utan att man

10

Några egentliga trimmöjligheter av skrolprofilen ger ett litet lateralplan - dels
riggen medger inte den har stagningen. därför att skowinkeln på förseglen är bred.
Man kan ha någon form av mekanisk Vanten gårju hela vägen ut till relingen,
akterstagsstråckare för att spänna första- vilket förhindrar skotning i en smalare
get, men i princip blir det nog så att man vinkel. Allt detta gör att höjdtaSningen blir

havet, då äldsta bamet var 19 år och alltså

I\

r
\

rva. Karlskrona blev Albin räknade
Pelle Brohäll med att den nya modellen Jan-Olof Biörk, Viggenklubbens ordföskulle bli 1 procent snabbare än den rande fram till i år, satsat på:
-Min nya kryssfock är högt och smalt
gamla. Det år så lite att det knappt är
skuren
så att jag kan skota den innanför
mätbart, och i verkligheten märker man
Den är mindre än den vadiga fockvanten.
ingen
i
fart.
När
Viggen
heller
skillnad
jag får bättre höjd och fart.
en,
men
på
gör
ingen
kappseglar
man det
scratch,
En
sådan
fock kråver att en ny, kon
gentemot
den
andra.
båt har handikapp
skotskena installeras, antingen på däck
- Vi kan inte se någon deciderad sklllnad i fan mellan båtarna, säger Gunnar eller i kanten på rufftaket. Det platta förTidner.
Detta är generellt seft. Vad man kan
observera är att Albin-Viggen verkar vara
något st5.vare och dårmed kan ha en liten
favör i frisk vind. Karlskrona-Viggen är
lite lättare och kan vara aningen snabbare
' län vind - det helajämnar ut sig.
Enli6't Gunnar Tidner sryr Albin-viggen bättre, vilket är naturligt med tanke
på det akterli$ placerade rodret. Hon blir
lite mer manöwerbar i trångt utr5.'rnme och
\åller lättare kursen under segel.
- på bidevind kan jag inre slappa
rorkulten, då går hon direkt upp i vinden,
förklarar GunnarTidner, som har en lGrlskona-Vigg. - Men om jag låser rorkulten
går det bra.
Viggens svaga bog år kryssen. Dels
därför att skrovformen inte är kryssinriktad - detjämförelsevis breda fÖrskeppet bromsar i vågorna och den grunda

skeppet gör också att båten slår i vågorna
når man seglar i sjögång, vilket bromsar

och gör båten känslig om man går för
höCt.
- Man får se upp så att man inte tap-

par farten. Då är det bättre att gå på fan
istället för att försöka ta höjd, förklarar
Jan-Olof Björk. - SamtidiSt ska man försöka segla båten upprätt, med 10-15 graders lutning, helst inte mer.
Den normala segelsänningen är stor
och max-genua. Genuan år en förutsåttning för att få fart och höjd på kryss i lättoch mellanvind. Med den segelsättningen
kan man enligt Jan-Olof Björk segla upp
till ca 6-7 m/s. Gunnar Tidner, som med
ett kvarts sekels Viggen-erfarenhet känner
sin båt utan och innan, tycker att båten år
styv och tål fulla segel upp till ca 10 m/s.
Men både krängning och antal m,/s är alltid en subjekdv bedömning, och lumingen
11

Saxat

Saxot
är dessutom i hög grad beroende på seglens skick. Andra vi talat med upplever inte
båten som lika st''v.
- Med ett rev i storen rätar hon uPP
sig och blir behaglig igen, säger Jan-Olof

Björk.

fastsatt med bara en handfull träskruvar.
Detta håller inte om båten seglas lite hån,
med påföljd att taket sjunker ner och riggen slackar. För att komma tillrätta med
saken tog Albin på sin tid fram en ny förstärkning i plåt, och dessutom är det till-

men masten stod kvar tack vare ett

nas sida, säger Gunnar Tidner

spinnakerfall som var kopplat i fören.
Albin-Viggens roder år gion i wå hal-

e(

som hydrodynamisk lock'. Några av dessa

tillbakablickande.
Så småningom fick han och öwiga
gamla klubbmedlemmar emellenid en
kallelse till ett möte där man skulle bilda
en ny klubb. På den tiden rådde en "ganska hätsld' stämning mellan de som seglade originalet och de som köpte nya
Albin-Viggen. Det var t o m tal om om-

Viggens LYS-tal är 0,97.

åtet enligt idassreglerna att sätta dit

- Med det LYS-talet kan hon göra sig

stötta undeftill. Den hamnar i så fall mitt
i öppningen till förpiken, men är ändå
bästa sättet ått få en stabil grund för masten. En del Viggen-seglare som ger sig ut
på haver säner dit en tillfällig stöna, med
som en försiktighetsåtgärd.
Ytterligare en sak att tifta på är röstjärnens infästning. Viggens vant går ut till
relingen och röstjårnen är därför fastplastade på insidan av skrovet med hjälp av

roder läcker, vilket gjort en del Viggen-

armar;

rnaster (något som var på gång i Oskar
Plyrns regi under 60-talet, men aldrig slog
igenom) där den pånitade likrännan kan
börja lossna. Botemedlet är nyä nitar av
större dimension.
Böldpest? Gmnar Tidner, som dr självkdtisk i sitt beffakande av Viggen och inte
väjer för an tala om avigsidoma hos sin
gamla kärlek, säger sig inte känna till
något fall av böldpest.
- Vi tycker överhurudtaget att båten
har varit förvånansvän fri från problem,
säger han.

gällande på öppna bogar, men för kryssen är det kanske lite hö81, anser Gunnar
Tidner, som prisar bärens undanvindsegenskaper:

- Då är hon suveränt rolig och hon
seglar stabilt för spinnaker.

SAKERATT SE TJPP MED
- På de allra första Karlskrona-Viggarna har jag hört att inredningarna ramIade sönder när man kappseglade hån ute
på Balric Race och andra tävlingar, säger

ett

par tvårgående

metallkonstruktionen ser ut som ett upP-

och nedvänt F. Här kan förekomma

Gunnar Tidner. - Men detta låt man läckage ovanifrån, varvid man ibland kan
Karlskronavårvet veta, och nu kan vi inte se rostflackar uPpträda. lGuxet ar an inne
se nå8ra

hällfasthetsproblem på den punk-

ten.
Några problem med kölar eller roder
har inte drabbat båtarna, uppger han. En
titt ner i kölsvinet ger vld handen att bonenstockarna tycks vara rejält gjorda, och på
Gunnars gamla Galathea, med nr 282, syns

inga tecken på sprickbildningar någonstans i bottenområdet.
Ett tydliSt problem har emellertid uppstått genom masttrycket på rufftaket. Mas-

ten är ju inte genomgående, men Viggen
har trots det ingen maststötta. Istället var
det meningen att hurudskottet skulle ta upp
trycket ovanil?ån, rnen det räcker inte riktigt. Särskilt Albin-Viggarna har haft pro-

blem med detta, eftersom hon har en
bredare öppning mellan hurudskottets wå
halvor. Där år också den tvärgående förstärkningsbalken utmed ruf ftakets insida
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vor, där bara den ena delen är bärande, d
v s hjärrstocken är fastplastad i denna del
medan den andra halvan endast fungerar

under plasten ligger en pl1'woodskiva som
använts som utlyllnad för att bygga upp
laminatet och stödja röstjärnets anliggningsyta mot bordläggningen. Med vattenlåckage ovanifrån luckras träet upp så
sakeliga, varvid sry.'rkan iinfäsmingen ka,r

minska. Det hela är ganska svärt ai\.
komma åt att laga. Något konkret fall av
försvagade infästningar är emellenid inte
känt hos Viggenklubben.
ForsraSets infästning . fören är

ockl

en potentiellt svag punkt. Vantskruven

ä

kopplad till en stående tängsgående plåt,
som på många Viggen bara år Punktsvetsad fast i stävbeslaget. När förslaget
rör sig från sida till sida för olika halsar
överförs den rörelsen till plåten, som sakta
utmattas i svetsen. På Gunnar Tidners båt

bröts plåten helt enkelt av under segling,

ägare oroliga. Men läckaget saknar strukturell betydelse, det enda man ska 8öra är

att se till att vatmet kan rinna ut nenill
via ett uppborrat litet hål så aft det inte
fryser under vintem. Frostsprängda roder
har förekommit, men däremot fims inga
rapporter om roder som brutits av av denna

anledning, enligt Viggenklubben.

En del tidiga viggar har glasfiber-

rösming om huruvida Albinseglarna skulle
fä vara med i klubben. Efter ett antal turer och en passiv ordförandes endedigande

blev det ordning på verksamheten när
Gunnar Tidner valdes till ordförande och
olja gjöts på vågoma. Mycket mer förernde
än som skilde, och Viggen-seglama blev
goda vänner oavsett båttyp. och så har
det varit sedan dess. Den Tjuni 1973 höll
man det möte som lan startpunken för den
nya tiden, och detta datum räknas också
som Viggentlubbens gmndande.

Idag har Viggenllubben 360 medlemmar som betalar blygsamma 150 kr i
årsavgift. Man har en hel del aktiviteter
alla tider på året och ger ut en prydlig
klubbtidning på 16-20 sidor tio (!) gånger
per år. I0ubben $ller en viktig funktion,
eftersom så pass många av medlemmarna
år nya som seglare och både behöver och
vill ha hjälp och tips. Gunnar Tidnerjämför med Ballad Klubben, där han också

varit medlem:
AKTTVVIGGENKLUBB
- I Viggenklubben suger folk tackamt
Når Albin Marin tog över tillverkningen av Viggen försvann den ganska fa- åt sig all information man kan få, i Balmiljära klubbkänsla som präglade den lad Klubben var det något helt annat, där
första Viggen-sammanslumingen,

den där

ville man inte ha pekpinnar. Vi ser det som

bankdirektören satt med i styrelsen och vår uppgift i Viggenklubben an hjiilpa både
gamla och unga oerfarna pojkar och
stållde upp med lånen åt medlemmarna.
- Jag var personligen besviken på hur flickor tillrätta.
Klubbens Tekniska Tips-ptum är tjock,
löst man levde upp till medlemmarnas
önskemål från de kommersiella intresse- med råd om allt från elsystem och dragning av linor till hur man bygger en egen

Saxat
vagga. Pärmen köper man för 150 kr och
får nåstan 30 års samlade praktiska visdom om Viggen.

Viggenklubben har regionala ombud
över hela landet - bl a ett i Siljan! - men
närmare hälften av medlemmarna finns i
Stockholmstrakten. Här ordnas en egen
Viggen-serie för dem som vill kappsegla,
och sommart id rvå eskadrar. Den ena är
lite längre, den andra kallas 'Plaskeskadern' och vänder sig mest till barnfamiljer

och nykomlingar som vill göra korta
dagsetapper.
Många f dViggen-seglare har tril'ts så
bra i Viggenklubben att de väljer att stanna kvar som medlemmar även när de bytt
till större båtar, eller 'Jätte-VigSar' som
det heter på klubbjargong. Medan Gunnar
Tidner med familj år representanter för rutinerade seglare som förblivit klassen tro-

gen under alla år, är klubbens nyss
avgångne ordförande Jan-Olof Björk raka

motsatsen och dårmed representativ för
många dem som nu seglar Viggen. Han
började nämligen segla i medelåldem och
så sent som 1989.

Genom kappseglingar i jobbet, som
gast på andras båtar och med kunder och
konkurrenter som medtävlare, föddes in-

tresset för segling.
-Jag ville skaffa båt, men vad skaffar
man? frågade han sig.

o.nöd1s.
Utnfstnin*

Han ville inte ha någon dyrbar båt
och tittade på allt från Misil II och Maxi
68 till ohlson 22 och IF-båt.
- Men så var det någon som tipsade
om Viggen. Vi gick på en nybörjarträff
för nya Viggen-ägare som klubben ano.attåa", o.tt rå Utev det en Viggen.
Till saken hör att Jan-Olof Björk, som

nu ett alternativ
14

till flaskor med kork,

100:-

f ö i det civila arbetar på Ericsson och
sysslar med utvecklingen av JAs-planets
elektroniska system. ar en storvuxen Der-

son. IF-båten bedömdes vara för trind
men Viggen fick duga.
- Min fru och jag tittade på tre fyra

Viggar, som fanns

i

ffi,,,a

alla möjliga olika

skick. Det var först då vi blev medvetna
om att det fanns två olika typer av Viggar, men de vi såg på råkade vara bara

t\1'JJ'v

Albin-Viggar.

Jan-Olof utsågs snabbt till 'Mälarombud' - där man tidigare inte haft någon representant - och för tre är sedan
hade han, antagligen rekordsnabbt, avancerat till ordförande för klubben. Oavsett om det blir båtbye till något större i
framtiden finns hjärtat hos Viggen:

- Hon är stabil och 4nnlig och har
etr behagligt prisläge. Det är egentligel
inte klokt; hon kostar inte mer än två
golfset.
SEGLING

2-97

Red

provar och tycker

nog att det kan platsa i vinförrådet.

för andra en vjktig detalj ombord.
För oss i den senare kategorin finns

KLUBBNAL

(

^ :XT,"..""ä'i,il',*;l"lJ;:;i:i-T;
har
o, kronor.

För en del kanske det alltid varit det,

SANGBOK

Den $rkantiga formen gör det lätt
att stuva och den mindre vikten på förpackningen år inte heller någon nackdel. (Men några flaskor lär det bli).
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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.

H an

i

men du kan även ringa materiaiftirvaltare är Cia Jibrdus, tel nr på sid 2.
*Ritningar bestiills av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.
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