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Äntligen är årets seglingssäsong i
full gång och för Stockholmsregionen
är ju Lidingö runt ett startskott. Tyvärr var det bara wå Viggar som deltog men med tanke på det trista vädret
med kuling m.m. så var det ju gott så.
Vi har också haft ett eskaderplaneringsmöte där det visade sig att
Viggenseglarna för närvarande är mer
intresserade av det lite mer stillsamma
( Slandet med kona lättnavigerade
etapper samt mycket tid för bad och
sol varför vår planerade så kallade
plaskeskader tilldrog sig det största
,'rtresset. därför så kommer vi nu också
(.npurru den stora eskadern till dessa
önskemåI. Detta faktum är kanske
också något för öwiga regioner att ta
fasta på. Ytterligare information om
sommarens aktiviteter finns i bladet.
Med en önskan om en fin seglingssäsong, hälsningar från
Sören 1064 TP.JNE

Tack alla ni som bidragit till att insänt material räckte till sommarens

dubbelnummerl
En ganska lagom blandning av
seglingserfarenheter och rapporter från
träffar, lite om toaletter och lite om
epoxi, info om kommande träffar och
kappseglingar, en hel del om hur det
är att ha hund ombord, ja faktiskt precis ett sånt nummer som red vill göra.
Till nästa manusstopp är det en bit
kvar så ni som tänker medverka i augustinumret har ganska gott om tid närmare bestämt ända till den 6,/8.
Skriva till Tekniska Brevlådan är
ockå en väg att medverka i VB eftersom både frågoma och svaren kommer
i tidningen. Se även sidan 18 där du
den här gången också hittar medIemsmarknaden. På sista sidan; några
blandade tips om ditten & datten.
Ha skönt på sjön, hälsar
Alf i 1277 Jänta

Erfarenheter av toaletter
(med anledning qv senaste ff)
Vi köpte vår Vigg ny 1977 . Efter- lite blåsigt så när vi gick till kojs ställsom vi fick rabatt på alla tillbehör som des kameraväskan på durken för an ir{
vi köpte i samband med båten så blev
det en del. En spinnaker som vi inte
hade en aning om hur man hanterade,
däcksbelysning, en toalett m m.
Toan var kopplad till havet och fick
inte användas i hamnarna. Men det var
skönt ändå att ha en avskild wå mellan kojerna i förpiken. När så behövdes hängde vi en segelsäck framför
ingången till förpiken. Man tålde nog
20 - 25 graders lutning - precis som

riskera at u-illa ner. Vi sov gon. På moigonen när jag skulle gå upp och sätta
ner fötterna på durken var det vatten
som mötte fötterna väl ovanför durken.
Kameran ! ! !

Medan jag torkade kameran
hastade Marianne till länspumpen.
Hon tyckte att jag borde visa mer intresse för pumpen än för den nya
systemkameran med fina objektiv. Efteråt kundejag konstatera att hon hade
seglen.
rätt. Moderna kameror som umgåtts
Blev det mer så fick rorsman skäll. med salwatten är inga kameror längre.
Vi använde den som hemma med Nåväl vid detta tillfälle visste vi inte
toapapper och det fungerade bra i 10 mer än att vattnet kommit in via toan
år. (Alla inser väl att inte ens den mest och som vi trodde hade en pappersbit
inbitne karl kan stå och kissa i en båt, legat i backventilen och medfört
speciellt inte i en Vigg.)
läckan.
Sommaren 1988 inträffade katastroVi Iyckades i alla fall få det tätt.
fen. Vi hade seglat från Sölvesborg där
Helgen efter som var en solig {
vi haft vår Vigg i 5 år och var på väg helg var vi ute med mina systerdöttrår
åter till Stockholm och hadejust kom- till Finnhamn.
mit in i Stockholms skärgård. Det var
I anslutntng tiII ovanstäende tar vi med
vtdstående som tidi-

gare varit infört i
ViggenBladet
(6-7/93) och som
fungerar precis
LIka bra idag.
RED

KTSSAR OMBORI,

FICK SPIN OFF-EFFEKI

Arr segla med kaner som vi gör i
ont. Två ivriga fyrbenta varelser som absolut ska
uti sittbrunnen vid ankringsmanövrer
är inte min påse, som man säger. Deras låda ärinte he)ler något glädjeämne,

Jcinra är både på gott och
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När vi låg där fick jag för mig att
inspektera utloppet från toan. Med en
skrurnnejsel kände jag i utloppshålet.
Efter en timme hade jag hackat loss
mängder av pappersrester som satt
stenhårt inne i röret. Jag var då förvånad att något hade kunnat passera ut
Senom det lilla hål som var kvar och
att det inte hänt något tidigare.
Sedan dess har vi pappersförbud i
båttoan även på vår nuvarande båt
som har tank. Har man tank är det nog
ännu viktigare att ha en liten plastpåse
vid sidan av för toapapper. Lämpliga
plastpåsar får man hela vintem när man
handlar småsaker.
Jag känner flersom tillämpar denna
princip och minskar toaproblemen.
De 11 år vi seglade Vigg hade vi
mycket nytta av toan även utan tank
liksom så småningom även av spinnakem. En frisk slör i en Vigg med spinnaker är en höjdare.
Losse i Vigg 6360

(-..ller rättare sagt, var det inte medan förr så motbjudande hink för samma
vi använde sand som dammade och ändamål(l) Ett par nävar i botten och
skräpade. Bunkring av sand för tre veck- lite överst efter varje besök gör susen,

ors båtliv var heller inte något plus.
Men så plötsligt fanns den där, i
Lantmännens butik - Produkten med
stort Pl Remiss, ett 1än kanströ av returpapper och kaolin revolutionerade
inte bara kattlådan utan också vår egen

att gå i land med hink och spade för
att gräva ner kan sedan göras nästan
luktfritt. Rekommenderas för den som
inte löst toafrågan på annat säft. Skitbra, tycker

Annika&Alfi1277
5

Min första
SEGELTI.JR

REGIONALT/ombud

Stockholm

Gävle

Midsommarträffen

Vakant

Hanöbukten

Gällnö
gäller!

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

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

Mälaren

Planerna har ändrats beträffande
platsen för träffen, vi samlas i

'.forsviken

Jan-OlofBjörk

När vi flyttarner till Nol var vi aktiva i UNGA öRNAR, och deltog som
ledare på ett läger. Där fanns en liten
sjö, ca. 400 meter lång, 100 bred och
väldigt långgrund. Vi hade wå Ok-jollar
och en segelkunnig ledare.
Detta såg roligt ut, och inte så
svårt. Jag tog en jolle och stack ut, ni
kan tänka er själva, 190 cm lång,
hundra kilo, vinden rejäl i sjöns längdrikting. Innan jag kommit på hur allt
fungerade hade jag drivit över halva
sjön, varje gång jag kommit igång på
ett slag tillbaka så gick centerbordet i
botten och jag fick börja om igen.
Efter wå timmar kom jag tillbaka,
men då hadejag län mig grunderna och
var blöt men nöjd.
T1värr var inte öwiga detta, eftersom jag hade ansvaret för lunchen till
80 ungar och 15 ledare, den blev något försenad, milt sagt.
Eje i viggen 930.
6

Siljan
Kvarnholmsvägen 39

S:t Anna

Kvä1len går åt

(-

Vänern

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

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D,21613 Malmö
040 - 16 09 73

'

till dans

runt lövad stång
och sedan kommer

nnid"o-mardagen
då lekar och andra aktiviteter
hål1er oss igång.

Vakant

Gustaf Olofsson

tl

kl. 17 serveras
Viggensherry och juice,

Owe Svensson

Västkusten

,

,,,ffi',,

Ta med ditt bästa humör,
Viggensångboken
och gärna musikinstrument om
du har möjlighet.

samlar vi ihop oss och

792 37 Mora
0250-167 19

013 - 15 13 31

II

Från kl. 13
Midsommarafton

Kent Henriks6n

Tunngatan 27, 582 66 Linköping

I

på Gällnö, position
N 59"24'5, O 18'38'7 (gamla
systemet)

Som uppwxen i Småland, var mina Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
kontakter med båtar ekor, möjligen 08 -9297 32

med en liten snurra.
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tar vi avsked av varandra
för denna gång och seglar hem
igen för att invänta semester och
eskadrar.
Mer information kan du få genom
att ringa
Magnusson
0B- 511 789 13
Lena

Stockholm

e--ryq

uahtet,

(

Har nöjet att invitera

till
Illustration Sören Rapp

IIAVELUTSTALN-,NNNG
På

Plaskeskader -97

SÖDERÖRA

97-06-21 tlr ocb med 97-06-29

(

f

(

blir på Nedergårdsön i den nordli- lång. Vi kommer att ta hänsyn ti11
gaste viken på östra sidan, position väder och vind, så rutten kan ändN s9'01',00, E 18" 28'10 (WGS ras till alternativa vägar men sam(_ ,,+;. Nedergårdsön ligger c:a 2 nm lingsplatsen är definitiv.

Gästutställare: Signe Birgitta och
Karin Rapp, keramiker
Många olika

motiv stilar och material

l4oo _ 2ooo
Stockholm Söderöra

Stockholm

Trafikeras av båtarna "SiöguII" och "Sjöbris"
För Upplysningar ring Waxholms Angfartygs AB
Tel.08i 679 58 30 eller 0764/ 30458
Välkomna hälsar Pekka, Roger. Raul och Sören

,

Vid eskaderplaneringsträffen (med besök i fyren) och efter Brunden 13 maj beslutade vi att sam- skär seglar vi norrut mot Hallskär
.rngsplatsen för årets plaskeskader via Rassa vikar, Utö samt Fjärd-

sydväst om Fjärdlång och samling
sker under söndagen 27juli. Vid 19-

vi bara hoppas på det fina
vädret. Väl möttl
tiden så hälsar vi varandra välHdlsningar Sören 1064 TNNE
komna med Viggensherry.
På måndagen är det tänkt att dra
För anmälan samt svar på
vidare söder ut mot Brunskär via
funderingar,
Rånö, Långs-udden samt Landsort
ring O8,/ 659 43 f 9.
Så får

Stockholm

Lidingö Runt 1997 med JEIP!!!
KLUBBNAL

SANGBOK

30:--

100:-

,

ffi",a

BRODERAT \
JACKMÄRKE \
30:-

1,41''JJ"$-

KLUBBDEKAL

20:.-

'fl",

Handbok K-Vigqen......... 50r
Handbok A-Viqgen......... 50i
Tekniska Tips xomptett ... 150i
Tekniska Tips enstaka........ 5:Viggenritningar* ......... st 25 :K ass reg ler ....................... 8 r

KI ubbvimpel .................

1

00

r
r

jackmä rke........ 30
Kl ubbn ål ......................... 30r
Kl ub bdekal se-G LA-u r ...... 20 :Strykm ä rke .......................
Enklast iir om du sätter in beloppet ftir önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2
B roderat

$

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan även ringa materialfiJrvaltare ä Cia Jibröus, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

En nitsta:n alldeles scnn slcildring av hur det gick

till.

Träningsseglingen var awerkad. över hela fördäcket inklusive halva Eiberedd liksom två se- nar. Benet längs Halvkaksundet gick i
1'kepparen
t niorscouter inlånade
som gaster från mellan 8 och 9 knop. Några hisnande
sjöscoutkåren S:t Göran. Riggen var broachar bevittnades under resans
ansatt. Motorn undanstuvad. Taktiken gång, bl.a. hade Ingemar i SFIALOM en
var glasklar. Nu skulle det hållas sten- riktig rysare med slänggipp och allt
som dock ru tinera t
( ård koll på konkurreddes upp utan skarenterna. Det
dor på båt eller beverkade inte så svårt
sättning.
i början efte rsom
När det vid Elfdet bara var sex i
viksudde började bli
"vår" start med vigg
Iäge för gipp upp53 SHALOM som
täckte vi till vår fasa
enda jämbördiga faratt vi seglat om alla
kost. Var höll ni hus
våra ko nkurrenter
ni andra? Bangar ni
och att vi därmed
för lite regn och vind
hade övergivit vår heeller?
Iiga taktik. Vad göra?
För att inte anMed en skicklig manöstränga våra vinterver lindade vi spinnnackar
stela
rackaren 7 varv runt
bestämde vi oss för
(- n hålla kollen från
förstaget och kunde
sedan i lugn och ro
ett läge akter om
koppla bort skot, gaj
konkurrenterna och
och fall och försiktigt
startade därför sådär
t5
lossa nylonet medan
meter bakom de
(-ndra. Vinden var lagom från väst och de andra prydligt gled förbi.
gav en behaglig sträckbog utför
Askrikefjärden bjöd på en vindriktvästra
s
ida.
Neremot
ning
som för de flesta innebar en ganLidingöns
Högberga började spinnrackarna åka ska enformig och tråkig sträckbog. Så
upp och vi riggade vår och tryckte upp icke för oss. ÄJ man ute så skall man
den hyfsat behärskat. Fördäckgasten segla!. Vi bukade till genua 2 och reEinar, som aldrig satt blåsan förut, vad stor lite extra och drev elegant i
skrek rätt ut av lycka när viggen seg- 45 graders krängning mot lä i byar på
Forxättning på sid. 14
lade in nosen i en våg och tog vatten
11

Stockholm

Stockholm

Pingstträffen 1997

Riggningsträffen
En glädjande stor skara viggenseglare samlades i Näsbyviken den 6
maj för att få några goda råd angående

(

båtens riggning. Vädergudarna bjöd på
sedvanligt riggningsväder, d.v.s. det var

kallt, grått och regnet hängde i luften.
Jan-Olof Björk gav oss deltagare matnyttiga och utmärkta tips bl.a. om hur
hårt riggen skulle sättas an och hur man
trimmar densamma på bästa sätt. Ingemar Lindgren, som ställde upp med

-=.-.:='---

---:-:z-

-

Illwtration Sören Rapp

sin K-vigg som demo-ex, visade oss
också en extra maststötta som han lades alla i klubbhuset för en kopp kaffe
använde i sin båt. Som avslutning på och vidare viggen-diskussioner.
en i vanlig ordning lyckad riggträff sam-

CaLLe

och Eva i 403 Cleva

Vädret är kallt men vackert. Stiltje
på morgonen när vi startar, men snart
kommer vinden som blir frisk och för
oss snabbt till Skomakarviken där vi
tycks vara ensamma, få båtar i land,
inga Viggar, men stopp - där vinkar
någon. Storviggen Mouette 5658 är på
plats alltid först. Sen dröjer det ett bra
tag innan nästa båt dyker upp. Men nu
är det inre bara en utan tre; Storviggarna 6360 med gastarna Kerstin och
Owe Svensson 5922 från Linköping,
7003 samt 5647. Ingen Vigg i sikte än
men så dyker dä 7024 med Lena och
Jonas upp. "Sherryn" är räddad. Men
vart har alla Viggarna tagit vägen. Det

Vattenfestivalen
Även i år kommer Stockholms Seg- söndagen den 10 augusti kl 12.00larförbund att medverka med aktivite- 20.00.
Platsen blir vid en för ändamå-(
ter under Vattenfestivalen, det är tänkt
ske bl. a. i form av "visa upp- seg- let utplacerad T-brygga vid Kajplats \
lingar", där alltså att publiken ska få 9 rakt nedanför

möjlighet att titta på de olika klass- Kungsholmstorg
förbundens representerade båtar, vid tuddarfiärden.
förhoppningvis så många som möjligt,
Hjärtligt väloch självfallet har även Viggenklubben komna!
för avsikt att delta med ett par båtar.
HäIsntngar
Meningen med det hela är att öka
Sören
intresset för seglingssporten och segling överhuvudtaget.
Arrangemanget kommer att koncentrera sig till en helg, närmare bestämt lördagen den 9 augusti och
12

t*(

är lite kallt men fint Viggenväder med

härliga vindar. Det var väl inte tänkt
som en Storviggsträfi eller?
För oss har det hunnit blivit 20:de
Pingsnräffen och vi har inte missat en
enda. I hård vind, regn och dimma nu
skulle man iväg hur vädret än varit.
Den första efterlängtade Träffen efter
en lång vinter. Alltid lika spännande
att se vilka som kommer.
Lena och Jonas representerade
Viggarna med den äran, men nog hade
se flera alltid. Tack skall Ni
alla ha för en trevlig samvaro och väl
mött igen.
Trotzkopf 5659

vi velat
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fration Sören Rapp
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SiIjan

Stockholm

Boka in även dessa träffar:
.|
I
I

I(räft.
köret

(
I
I

Obs! Nlxtt

datum:
23-24 augusti.
Den här gången träffas vi
tillsammans med Vegaklubben på
Verkarna, position N 59"23'0,
O 18"38'3. (Gamla systemet)
Medför mat, dryck, sångbok m.m.
Familjevänlig kappsegling utan
spinnaker, LYS.
Mer information kan du få genom
att ringa
Lena Magnusson 0B- 511 789 13

I

I to-tz augusti I
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Race

E.ptember

i
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L------------J

(
sid. 11, Lidinlo...

For*ättning från
10 - 12 meter. Rodret fungerade ömsom som broms, ömsom som höjdroder.. Gastarna skotade och hängde men
till föga eller ingen nytta. Det är tur att
viggen har självläns.
Kryssandet fortsatte i samma behagliga lutning runt Lidingöns nordväsrra udde medan H-båtar och Safirer
vimlade förbi under ett förfärligt stressande. Vi höll vår srategi ända in i mål
och läser nu efter viss övning resultatlisran lika lätt upp och ner. 2 timmar
14

och 20 minuter tog vi på oss för de 13,5

sjömilen.

Se'n mojnade det och hem,
rransporten tili hamnen i BrevikssundA

mellan imperiehärskarna Wallenberg
och Millton blev en behaglig tur där
till och med solen tittade fram då och
då medan Helmer styrde och skepparen begrundade vad som egentligen
gjorde att det gick som det gick...
... i 1124.

"Rapport" från Siljan
Vi, min fru Inger och jag, har alltid min bror Shinook till Söderhamn och
varit intresserade av att på fritiden vis- havet. Vi lånade den några gånger men
,( as i och omkring vatten. Det har i bör- det blev mera sällan genom att avstån' jan varit kanot. forspaddling, det blev för stort för mera spontana
vindsurfing och fiske. Vi
utflykter. Vi saknade båtlivet mycket
blev med båt första
och började hy'ra båt bland annat i Jugången när vi hyrde
goslavien, Höga kusten m.m.
( ,n stuga vid Siljans
Under tiden bytte min
på
strand i Nusnäs
bror upp sig i storlek
sommaren 1983. Vid stugan
och sålde Shinook. Efhade vi uppsikt ut mot Silter några är, hösten
jan där ett flertal segelbåtar
1995, fick vi veta att
köparen hade för avdagligen gled förbi. Vi blev
så inspirerade att få komma
sikt att sälja Shinook
ut på Siljan och köpte snart
varför vi kontaktade
en öppen dagseglare. Efter
honom. Vi kunde
komma överens om eff
ett år då vi hade blivit mera
sugna på att komma över "StorSiljan" acceptabelt pris och Shinook var vår
eller Mashavet som det också kallas, egen båat "igen".
blev det en något större så kallad CresUnder sommaren 1996 deltog vi i'
cent Skipper med en låg överbyggnad ett antal regattor med våra gamla segelkamrater på Siljan. Bl.a. i en regatta
och små segel.
Efter dena blev det en anul år med som kallas "Mashavet runt". Vi var wå
( .ndra intressen och vi sålde Viggar tillsammans med elva andra seCrescenten. När min äldre bror från gelbåtar. Ofta brukar det vara svaga
Bollnäs senare köpte en Albin Viggen vindar så det brukar gå åt upp till 24
886, Shinook, och placerade den i Sil- timmar. Så även detta år. Från starten
ian så började den egentliga seglingen iRättvik över StorSiljan till Nusnäs tog
;\och
intresset för de stora vattnen att det l5 rimmarar i skiftande svaga vinuwecklas. Min fru och jag deltog som dar. Mift i natten vid södra sidan av
gastar i min brors båt på de regattor Sollerön kommer en vind som skickar
som båtklubbarna runt Siljan arrang- oss över StorSiljan tillbaka till Tällberg
erar varje sommar. Ibland vågade vi på endast 3 timmar. Från Tällberg, till
också låna den själva för semester- Rättvik, 10 distansminuter, har vi åter
segling och en och annan regatta. svaga vindar som 8er oss 4,5 timmars
Många fina minnen från den tiden finns väntan till mål. Vid Tällberg var vi före
kvar hos oss. Efter ett antal är flyttade
Foraättning på sid. 17
15

Så blev

vi med Viggen

Så blev vi medViggen

- Det måste vara ödet...
...hojtade dottern trosvisst, når vi
styrde vår bil hemåt efter en tur till
småbåtshamnen i Örebro. Vi satt och
pratade om den båt vi just tittat på.
Egentligen hade vi bara varit i stan för
att köpa ett par skor, men när vi ändå
var inåt, som det heter, passade vi på
att ta en sväng i hamnen också. Så här
i slutet på sommaren var allt stilla och
lugnt. Det var bara en person där, förutom Filippa och jag. En man i oklanderlig kostym och Saab Turbo.
Med mycket fumliga händer
häftstiftade han fast en handskriven
annons på den av regnstänkskrulliga
papperslappar överlastade anslagstavlan.
-Jag är ingen båtmänniska, sa kostymen som ett slags svar på en av mig
outtalad fråga, men jag tror an det här
kan vara ett intressant objekt, fonsatte
han.
Objektet visade sig vara en tämligen slokörad Albin-Vigg. Den stackars
båten hade stått på sin ställning i hamnen i drygt wå år. Vintertäcket hade
blåst bort redan vid första höststormen

-94, det stod fullt med vatten i kölsvinet, flytvästar, kastspön, sovsäckar
och allsköns bråte fyllde ruff och skans
Forts.

från sid. 15, Rapport...

Kicki Glad, men som mer erfaren seglare i svaga vindar går hon förbi oss
strax före målgången.
Sina goda seglarkunskaper visade
hon senare under året genom att dela
16

till brädden och det doftade allt annat
än friskt ornbord.
-Är Du intresserad? fortsatte han
när vi klivit ur båten efter en första b(
siktning. -Ja, jo det är jag nog, svarade
jag och försökte låta ärlig.
Det visade sig aft kostymen var advokat, och den räm så skamfilade bf'
vi just varit uppe i, var en sk 'tillgån!
i en konkursbo...
Hursomhelst, för att göra en lång
historia kort; advokaten for hem till Dalarna !o det är sant), dagarna blev
kortare, jag avråddes av en annan Viggen-ägare, telefoner ringde, dagarna
blev ännu kortare, termometern visade
allt lägre, siffror precis som prislappen.
När vi kommit till mitten av Oktober,
byttes pengar mot nycklar. Nr 1140 var
min!
Kölsvinet tömdes på vatten, en presenning fick täcka den gamla damen,
vars alla prylar ffllde mitt garage. Segelsäckar, pona-poni. spritkök. dynol
segelsäckar, ankare, batteri. kyLbol.
Kom inte och säg annat än att dom är
rymliga, Viggarna!
Efter en nödtorftig vårrustnining bestående av bonenmå)ning, skrovwä{
och ett par kranbyen så blev det sjdäran med Göran Slott, B 31, Leksands
BK att ta hem "Årets kölbåt 1996 i Siljan, i konkurrens med 31 andra seglare. I Viggenserien blev följdriktigt
Kicki Glad, Rättvik BK, segrare. På andra plats Bertil Forström, Mora BK, 3:a

(
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sätming tidigt i April. För motor tuffade
vi över Hjälmarens då 4-gradiga vatten
till hemmahamnen i Hampetorp. Stolt
,orn
tupp sryrde jag min väg över

Inombords

Båtmat - tips
ombord på cleva är maten viktig. Eftersom vi har semester när vi tillbringar
vår tid ombord vill vi gäma äta något gott.
Ett annat krav är att maten skall vara lät-

tlagad. Därför grillar vi så ofta vi hinner kött, fisk, korv, lök eller vad helst vi har
sjön,"n
likt en Sven Lundin eller Rolf tillhands. Här om året fick vi ettjåtte bra
Bje)ke över öppet hav... ja ja, jag vet tips av klubbens materialförvaltare, Cia,
att det verkar lite barnsligt, men salig och vi tänker nu dela med oss av det. Det
Torsten Ehrenmark kallade faktiskt är enjättegod och otroligt lättlagad "poHiäl.rr"n för Atlantens jnnersra vik, tatisgratän8" det rör sig om.
så det så. ..
När detta skrivs så har vi kommit
"Cias goda potatisgratäng"
Tag för wå:
en bra bit in i Maj månad. Invändigt är
5-6 medelstora kokta potatisar (som
rufftaket målat, allt trä är behandlat och
dom nya gardinerna skiner i kapp med du fått över från en tidigare måltid)
En skvän 8rädde eller mjölk ("Ädel"vackert nysydda marinblå dynor. Att
går utseglen är mögelprickiga och flugskitna, varor som håller sig utan kylskåp
märkt
att
använda)
syns bara på nära hå11, märkena och
% gul lök
sprickorna i däckets gelcoat får lagas
1 -3 vitlöksklyftor
efterhand som jag hinner. Jag måste
Salt och peppar
ju segla också, som dom gamla greÖwiga valfria kryddor, t.ex. timjan
kerna (?) så väl formulerade det hela
(Lite ost om du har - det går utmårk
en gång. Så ser Du en liknande båt som utan också)

Din, fast med 1140 i storen, så vet Du
Aluminiumfolie
?tt det bara ärjag som är ute och leker
vä rldsomseglare i världens vackraste
Skiva den kokta potatisen tunt, hacka
fula lilla båt. Och vad som händer på den gula löken. Potatisen och löken fördedom resorna, ja det ska jag be att få las på ett folie ark, stort nog att kunna
återkomma till.
vikas ihop till eft paket. Pressa över vitlöTomos Jennebo, ken, krydda och salta, häll på valfri
nybliven Viggenögare. mängd grädde och lägg över en eventuell
ostskiva- Vik nu ihop foliepaketet så att
innehållet inte kan rinna ut. Placera paInger och Kent Henriksdn, Mora BK 4:a ketet på grillgallret där det bör befinna
Hans Forsström, Mora BK samt 5:a Olle sig i 10 till 15 minuter medan du bredvid
Modin, Mora BK.
grillar vad du nu vill äta till. Marinerad,
Vi ser fram emot sommaren 1997 grillad fläskkarrd passar utmärkt. Smakdär vi har nya ävetntyr att uppleva.
lig måltid!
Eva och Catle i Viggen 403 Cleva
Inger och Kent I 886 Shtnook
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Du vet våil att du är välkommen

med frågor titl Viggenklubbens

TTKNIISI(A\B ITTV\ÅDA

?o
dinafrågor av teknisknatr,J" till
TekniskaKommittöns
sammankallande;
Hax d Akselsson
Hg.sselg(J:tan 775, 194 38 UppLviisby
säf&r ilu sedan svar iViggenBladet
Posto

MEDTEMSMARKNAD
Karslkrona-Viggen nrl 49

Karlskrona-Viggen nr. 185

Väl vårdad av en enda ägare hela tiden.
För och akterpulpits, mantåg. Rullfock
Hood, neddragna fall. Motor i brunn,
Yamaha 9,9 hk,4{akt med elstart. Sprayhood, fock- och bomkapell. Origokök 2lågigt, katalytvärmare, Porta Potti m.m.
Privatradio Zodiak (ej monterad).
Säljes av åldersskä1. Pris 38000 kr.
Tel. 08-26 69 53, OveThoresson

l\,4otor: Suzuki 7.5 hk, Segel från -88(lite
använda), Logg, toa, värmare, sprayhood,
Optimus kök, storfall+kick+cunningnam
neddraget till sittbrunn, (Vårrustad och ej
sjösatt, sjösättning ingår). Pris 28.000:Tel. 08-510 518 67, 070-6706922

Vagga, lyp Tyresö, till Albin Viggen.
Ring Ulla-Britt & Janne kvällstid på 08-97
29 86 alt e-mail

jan.fagerstrom@kkeka.ericsson.se
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åiåli-""',:"T:J'J;:i"li,1å (
Tel. 08-541 323 06 ell 82 66 48

MEDLEMMAR
IVIGGENKLUBBEN
4IVNO/VSERIIR GRAI'S

under rubrikerna
KöPES, sÄLJEs & övRtGT
PA MEDLEMSMARKNADEN!

Något om

båtreparationer
(med epoxi.
I båtpressen har nyligen debatterats vilket material, som är lämpligast
_ vid reparationsarbeten på plastbåtar.
( åtarna är ju byggda i glasfiberarmerad polyesterplast. Sedan gammalt brukar man vid reparationer använda
samma typ av plast, d v s polyester,
även kallat "båtplast". Detta material
är relativt billigt och lätt att arbeta
med. Nackdelen är emellertid att materialet ej har fullgod vidhäftning till
det gamla, härdade plastmaterialet.
Detta även om man mattslipar och
acetontvättar den gamla plaste n.
Många hävdar därför att epoxiplast är
överlägset, ehuru dyrare och kanske
svårare att anskaffa.
Epoxiplast har, förutom god vid, häftningsförmåga och vanentäthet, den
l. rrdelen atr plasten härdar utan att
lösningsmedlet avdunstar. Dena innebär, att god vidhäftningsförmåga erhålles vid

t ex limning, även utan

1 resstryck. Epoxi kan användas ej bara
\,'llsammans med båtplast utan även på
trä och metaller. Epoxi kan därför användas t ex för träimpregnering, limning och spackling. Epoxi kan dessutom
användas till förebyggande av eller re-

parationer vid böldpestangrepp. Man
kan själv bestämma produktens viskositet genom tillsättning av lämplig
mängd tillsatsmedel (fyllnadsmedel).

Man bör observera att användande

av epoxiprodukter kan innebära vissa
hälsorisker, bl a allergi. Handskar bör
därför användas.
För den, som vill veta mera hur
man använder epoxi, finns bl a följande
utmärkta produkthandböcker, som
torde kunna erhållas utan kostnad:
1. N M Båt epoxi program. Kan erhållas från Nils Malmgren AB, Box
2039, 442 02 YTTERBY. Tel 030393610 eller från Epotex Säljservice AB,
Svarvarv 10, 142 50 SKOGAS. Tel 08609 00 50.
2. West System Teknisk handbok.
Kan erhållas från Armatech, Finntorpsv
7, Box 158, 131 08 NACKA. Tel 08776 91- 99.
3. SP Epoxi. Kan erhållas från Pondus Snickeri o Butik, Pipersg 6, 112 24
STOCKHOLM. Tel 08-651 54 00.
4. Epiglass handbok. Kan erhållas
från International F ärg AB, Box 44, 424
22 ANGERED. Tel 031-928500 eller
08-983530.
Uppgift om närmaste inköpsställe
torde kunna erhållas genom ovanstående firmor. I Stockholmsområdet
säljs vissa av firmornas produkter genom bl a Watski-butikerna, Byggplast
o Båtprylar samt Erlandsons Brygga.
TK,/lngemar Lindgren
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. RAD OCH TIPS

HUND OMBO
Under våren har fTera vtggen-seg-

relatilt breda "magremmar" som sytts

fast med kraftiga sömmar samt rejäla
mödor det kan innebiira att ha ett knäppen för remmarna som håller för
husdjur ombord. Om sommaren hyser ett tungt lyft.
vår A-vigg Cleva tre indivtder. Förutom
jag sjdlv, Evq finns också min mary CaIIe,
Landgång
En mindre hund är ofta enkel att
samt den mycket alerto skeppshunden
Blizze med ombord. Under våra seglat- lyfta ombord. Då hunden självklart bär
ser har vi kunnat konstotera att många flywäst kan man, när det gäller små
båtfamlljer dr begåvade med någon form hundar, dra nytta av västens ry(
av husdjur, företrddesvis ett mindre så- handtag. Att lyfta ombord en stor, tung
dant. Då t år skeppshund dr modell störce och sprattlande best är inte lika lätt möts vi ofto av frågor om hur det ör att detta kan innebära ett ofrivilligt dopp
ha en schdfer ombord och med anledning både för hund och bärare. Ombord på
ov detta tdnker jag nu delge er en del Cleva har vi av denna anledning en
råd och nps som förvandlar er bäste vrin. landgång till Blizze. Denna består av
eller bltvande böste viin, tiLI en tviittilkta en 35 cm bred och ca 2,5m lång
plal"woodbit av erforderlig tjocklek. För
siöbiörn.
att minska halkrisken, som blir betydande ju tyngre hunden blir, har vi
Flytväst
Som alla seglare vet är det mycket kompletterat playwoodbiten med en
obehagligt om någon ur besänningen bit "balkonggräs" som fästs på ovanfaller överbord. Om vädret är dåligt och sidan. Innan vi lät Blizze testa landdet går höga vågor kan den gången över vatten tränade vi åtskilliga
överbordfallne vara svår att hitta. En gånger på land för att undvika skräckhund som fallit i vattnet skrikerju inte f,'ttå missoden. Sådana kan dock u(
heller på hjäIp... Ytterligare en svårig- stå trors gedigen plankträning.
het är att hala upp en tung, blöt och Midsommaren 1995 skulle Blizze
rädd hund i sittbrunnen - vad skall man premiärbeträda landgången för året
grabba tag i? Ni har säkert redan för- inför en lullsatt Napoleonvik. Ty.',j'.
stått vart jag vill komma - det är alltså hade ruÅcott inte surrat )andgån$..,
lämpligt art även våra fyrbenta vänner tillräckligt väl i pulpit, varpå den stackbär flytväst ombord även om de är ald- ars hunden fick ett mycket ovdntat bad.
rig så glada i vatten och simmar ut- Skrattsalvorna ekade i Napoleonviken
märkt. Dels har flytvästen en starkt och efter denna upplevelse krävdes
lysande orange färg som syns väl bland mycket lock och pock samt självklart
vågorna. deJs ett handtag på ryggen vissa mutor (och en husse med ryggvilket underlättar lyft. Vid köp av hund- skott av allt schäferlyftande), för att få
fl1.tväst bör man se tlll att välja en med den stackars schäfern att beträda den
Iare delglvit oss den glddje och de veder-
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med bakdelen i vattnet, tryckt mellan
kaj och båtens långsida. Det hela var
mycket obehagligt och kunde ha slumt väldigt illa för Blizzes del om inte
mack-föreståndaren rådigt hade ingripit genom att blixtsnabbt bära av och
Koppel
hala upp hunden i nackskinnet. BehöPå de flesta skärgårdsöar råder ver jag säga afi Blizze aldrig får vara
kopplingstvång. Några få undantag med kopplad på däck rrid tilläggning
finns dock och dessa är öar med fast nuförtiden?
landförbindelse samt vissa av de större
öarna. Även på dessa öar måste hunMat och dryck
den stå under sådan tillsyn arr ägaren
Många personer hävdar att de inte
har lika bra kontroll över hunden som är lika hungriga om sommaren som de
han har om djuret är kopplat. Mer om är i vanliga fall. Ombord på Cleva har
detta finns i Lagen om tillsyn över hun- vi människor själva inte upplew några
dar och katter (1943:459), Jaktlagen sådana känslor, utan vi fonsätter med
(1987:259) samt i lokala kommunala våra kulinariska utsvävningar även, och
förordningar. För att hunden ändå skall inte minst, till sjöss. Vår fyrbente vän
få tillfälle att röra på benen kan detvara däremot, som matvägrar lite då och då
lämplig att ta med ett långt koppel, även till vardags, visar klart anorektiska
exempelvis en spårlina, på semestern. tendenser om sommaren. Vår bekantSedan har vi ju vattnet också - för hun- skapskrets har låtit oss förstå att vår
dar som gillar att bada är en simrur hund inte är ensam om detta. Om det
utmärkt motion och ger härlig svalka beror på värmen eller ett mer stillsamt
soliga och varma dagar.
leverne ombord, eller kanske en komDet är dock inte alltid bra med en bination av båda, är svårt att säga. Vad
kopplad hund. Här om året skulle vi som kan vara bra att tänka på, i avsaklägga till vid en brygga i Skurusundet nad av kylskåp ombord, är att hundens
för att tanka. Själv stod jag på däck måltider kan förläggas till den svalare
beredd att lägga fast båten vid bryg- delen av dygnet. I alla fall har Blizze
gan medan maken manövrerade mo- bättre aptit senare på kvällen än mitt
torn. Bredvid mig på däck stod en på dagen och han uppskattar inte att
mycket ivrig schäfer kopplad och sur- hans torrfoder stått uppblött i solen en
rad vid en knap. Innan jag visste ordet hel dag.
av hade han tagit ett stort skutt mot
Det är ju dessutom viktig att se
bryggan. T1värr kom han inte så långt till att hunden får i sig vatten. Blizze
då kopplet stoppade honom i luften på är lite petig när det gäller vaften - vatthalva vägen. Blizze blev nu hängande net skall helst vara kallt och nyligen
avskydda plankan igen. Den tpen av
upplevelser vill man som hund, helst
undvika. Hund och husse har dock hämtat sig från händelsen och landgången
fungerar idag utmärkt.
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upptappåt. Så är det ju oftast inte
ombord där vattnet kommer från en
plasttank och är flera dagar gammalt.
Vår hund föredrar därför sjövattnet,
vilket inte alltid är så lämpligt då det
t.ex. kan vara salt, varför vi ständigt
bannar honom när han lapar i sig vid
sina frekventa tass-dopp.

Lekar och motion
Livet ombord kan ibland bli lite
långtråkigt för en hund som gillar an
vara i farten. Tänk på att även om du
själv är trött efter några timmars seglande och navigerande så har ju hunden inte gjort någonting under

bord. Denna behöver dock kompletteras något for en hunds behov och alla
eventualiteter.
Fäsringar finns det gott om i vissa
delar av landet. Fler och fler av dessa
är bärare av TBE som förorsakar hjärnhi nnei n fl amma tion hos människor.
Därför kan det vara lämpligt atr även
husse och marte skyddar sig mq'
fästingburna sj ukdoma r då hundet.
kan dra ombord elt antal fästingar i
pälsen. Detta sker lämpligen genom
vaccination och noggrann kontroll av
kläder etc. efter promenader i hö{
gräs.

Under Blizzes första år som
vid ett tillfälle

segelturen. När man väl kommit i hamn skeppshund drog han

längtar volven efter att få något att
göra. Vi brukar därför ta chansen aft
ge oss ut på en rejäl joggingrunda när
vi befinner oss på en ö med vägar. På
mindre öar som saknar längre, upptrampade stigar kan det vara besvärIi gt att tillfredsställa Blizzes
motionslust men ofta duger en simtur
bra. Man får dock se upp med alltför
täta bad som kan ge eksem och hudklåda.

Der finns

ju även andra sän an

aktivera en hund (läs trötta ut) än med
fysisk aktivirer. Även våra bästa vänner mår bra av att aktivera de små grå
cellerna ibland. Själva brukar vi lägga

enkla spår i terrängen och placera ut
apporter (små träpinnar) som Blizze
skall hitta under spårets gång. Att spåra
är något som han älskar och han tycker
att han är sååå duktig när han hinar
åpporterna. Vi brukar också låta honom leta efter godis eller leksaker.

Sjukvårdsprylar
Alla har vi ju en sjukvårdslåda om-
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på sig mellan 20 och 30 fästingar på
en och samma promenad, strax söder
om Nynäshamn. Fästingarna var p1ttesmå och knappt synbara. När vi såg
att det kröp något litet i närheten av
Blizze pä båtens vita däck, och upptäckte att detta var en fästing, började
vi undersöka hans päls och fann då alla
dessa. Vi såg ingen annan råd än att
helt enkelt schamponera ur de objudna
fripassagerarna ur ha ns päls, vilker inte
var allLför populärt. Arer efter skaflade
vi ett receptbelagt medel, Exspot, so{
skulle hålla fästingarna på avstånd. Av
medlet placeras dels en droppe i hundens nacke och dels en droppe på
svansroLen. Effekten kvarsrår upp ti.ll
en månad. Tilläggas bör an dena medf
inte tåls av katter, varför farniljer med
både katt och hund q'\/ärr inte kan använda det. Det har annars, efter tre
säsongers användning. visat si3 vara
relativt effektilt mot fästingar. T)'värr
avtar medlets effekt något om hunden
badar mycket, och därför kan det hända
att en och annan fästing biter sig fast

trots allt. I sådana lägen är en fästing
plockare oumbärlig. Dessa säljs både
på apotek och i djuraffärer.
Huggormar är ju också ett djur
som man helst vill undvika att möta.
Det kan vara svårt att upptäcka en orm
som ligger helt stilla i solgasset. När
det gäller hundar och huggormsbetr
, ' rn föijande sägas. Hundar blir ganska
' -na bitna i nosparti och tassar. Hur
känsligt djuret är [ör berter, varierar
från individ till individ. Vanligen svullnar benställer upp inom någon rimme
1 'h blir ömt. Om hunden blir biten i
munnen är det mycket allvarligr då en
kraftig svullnad kan hindra hunden från
att andas. Håll hunden lugn och i still-

het. För att motverka svullnad ges
kortisontabletter. Dessa är receptbelagda och i samband med utskrivning
av dem, som du alltid bör ha till hands,
ger veterinären dig en föreskrift om hur

många tabletterjust din hund skall ha.
Sök dock alltid veterinär inom ett dygn

då en livshotande efterreaktion kan
uppstå, orsakad av vär,nadssönderfall
och infektion vid bettstället.
Hunden kan också drabbas av eksem och klåda p.g.a. värme och fukt.
( n hudförändringen
är lindrig kan du själv
åtgärda den genom
att klippa bort håren,
rninst 1 cm runt det

(

abbade området.

Tvätta sedan hudförändringen med
Jodopax Vet som spädes 4 ml per liter vat-

ten (eller så att
lösningen har samma
färg som en kopp relatifi starkt te) mor-

gon och kväll. Se också

till att hunden

inte slickår på området - i värsta fall
måste du använda krage. Blizze drab
bades för wå säsonger sedan av svår
eksem under magen, på halsen och på
svansen. Klådan var så ihållande att vi
blev wungna att uppsöka veterinär då
egen behandling inte hjälpte. Förutom
att veterinären skrev ut penicillin och

Kenacombin salva så rakades Blizze
dessutom på de angripna områdena.
Gissa om han skämdes - hur många
schäfrar tror ni man ser på stan med
helr och hållet rakad svans, sånär som
på den )ttersta svanstippen? Det tog
mer än wå månader innan svansen återfick sitt normala utseende och Blizze
kunde årergå till sin normala posiLion
som kvarterets macho-hund.
Nu är det slut på mina snusförnuftiga hundråd och jag vill bara avsluta med att säga att de går utmärkt
arr ha hund på sjön. Det är t.o.m. jäne
mysigr med en stor schäler som värmer ens kalla fötter när man kr-per till
kojs i sin lilla vigg och som pussar en
tills man vaknar när de första solstrålarna letar sig in!
Eva i 403 Cleva

POSTTIDNING

B
Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Mel6n, Skäftingebacken

40

BEGRANSAD
EFTERSANDNINGl

163 64 Spånga

Vid definitiv eftersåndning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Hushållspappershållaren "Torky" för stora rullar passar precis på
kökinredningens gavel i Albin-Viggen.
Enligt en test som presenterades i Dagens Nyheter är Varta Alkaline
det torrbatteri som ger mest för pengarna.
Några bra böcker att packa ned: Jane Austen; Stolthet och fördom
(P), Minette Walters; Iskällaren (P), Deirdre Purcell; I känslornas

våld (P), Stuart Woods; Delano, Georgia, USA, Mary Wesley; En
flickas vankelmod, (P), Inte den sortens flicka (P), Hans Alfredsson;
Tiden är ingenting, och för den lite ambitiösare Per Nörretranders;
Märk Världen, en bok om vetenskap och intuition(P). (P):pocket.
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