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Lars Berg, Kari Porvari
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'spannande.

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
RxDÄxTIoN: Alf BenSlsson (ansv. utgivare) Hällbygatan 18, 752 28

Uppsalå

018 55 04 98

e'post: narden@uppsala.mail.Postnet.se
Hamld

Akelsson
Folsber8

Annika

V:isby
Uppsala

Hasselgatan 115, 194 38 Uppl.
H:i bySatan 18, 752 28

Så är vi då i slutet av denna
vädermässigt rekordartade seglingssäsong med ständiga badtemperaturer över 20' och härlig
land- och sjöbris ochjag hoppas att
alla andra har haft lika stor glädje
av sin båt som jag har haft av Trine.
Nu närmar ju sig upptagningsproceduren med vintervila för våra
1' åtaroch andra aktiviteter tarvid.
Själv ryckerjag att det är pendlingen mellan de olika årstiderna
och att detjust är en kort men in( rnsiv säsong som gör det hela så

08 590 802 98
018 55 04 98

Nu kan man ju ägna sig åt
sommarminnena planera och
drömma om den kommande
seglingssäsongen.
Väl mött på våra träffar nu under hösten och vintern
Hdlsningar Sören

Som ni väl alla redan märkt så
kom det inget VB i brevlådan i augusti. Som vanligt är inflödet av
material lågt under sommaren.
Nära var det också att inte heller detta nummer kunde färdigställas, dock inte på grund av
materialbrist. Den här gången var
det ett datorhaveri på redaktionen
som satte käppar i hjulet. Tyvärr
försvann en del material som kommit via e-post i samband med detta.
Stort tack till Jan-O1of Björk som
åkte till Uppsala för att lokalisera
felet.
Vi hoppas att kommande nummer av er egen tidning ska komma
ut programenligt och som vanligt
bygger det på er medverkan. Text,
bilder (foton eller teckningar), allt
är lika välkommet.
Alf i 1277 Jö.nta

Miilaren
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Vakant

Hanöbukten
Leif Johansson
Skånegatan 14,295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Mälarträffen
24-25 mLaj

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

Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
riks6n
Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mota
0250-167 t9
Hen

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Vakant

{

let.

D,

öresund
Rabygatan 70 D,216 13 Malmö
040 - 16 09 73

Båtkapell
Sprayhoods
Bomkapell
Segel
Kojmadrass

dra glada viggenentusiaster. Vi var även
spända på att se hur det skulle gå för
vår son Anton som är ett år, denna vår
första seglats för året.
vinden lät vänta på sig, och till "kap-

tenens" oerhörda g1ädje fick vi tillfälle
att hissa spinnakern. Det gick bra och
fram på eftermiddagen kom vi fram,
tröna och hungriga, till Skoggarn. ,
Eva och Calle var glada an se o$-,
då de var den enda vigg som infunnit
sig! De hade till och med hållit grillen

trä

Lite besvikna var vi nog att inte få
ffa likasinnade men å andra sidan

blev det mycket viggensherry över till
oss och Eva och Calle var som enda
deltagare självklara segrare i kappseglingen.
Helene, Micke & Anton
i nr 366 Arstafrun

INKL. MOMS OCH MATERIAL

PRISEXEMPEL:

närheten av Hässelby vattenverk).
Våra vänner Calle och Eva i 403
Cleva skulle ansvara för denna träffoch
vi såg fram emot att träffa dem och an-

varm åt oss, tyvärr hade vi lyckats
glömma köttet så det fick bli sill isti '
\

Västkusten

Erik Palsund

Förväntansfulla seglade vi ut till

första Viggenträff på lördagsmorgonen.
Träffen gick av stapeln vid Skoggarn (i

Mälaren

Gustaf Olofsson
Hagåkersgatan 28
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24
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nytiilverkning av kapell,
sprayhoods. Vi utför även reparationer.
Vi har även

(
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Nytillverknin g av kapell
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Reparation av sömmar, hå|, m.m.

300:200:300:200:{tim

Ulvsundavägen 187 a
(Vld B&U Bromma)
Tel: 0&28 85 34
Oppet: Vardagar 10-18,
Lunch 13.14, Lördagar 10!14

Vattenfestivalen:

Provapå-segling sotn ger rnersrnak
På Vattenfestivalen erbjöd Stockholms seglarförbund även i år visning av segelbåtar och provapå-segling. Det är ett utmärkt sätt att nå
nänniskor med liten eller ingen segelvana rnen med dessdå större
nyfihenhet. Två av de fem segelbåtarna var Viggar.
Riddarh o lmsfjärde n skvalpar av
höga och obestämbara svallvågor. Mot
'lusren :prut:r en iirrelik iontin en
vattenkaskad i pastellfärger och vindbyarna för med sig en svaiig liudbild av
rock- och etnomusik. Det är vattenfestival mitt i Stochholm och vad kan
var:r mer lämpligt än att uppleva Stockholm från en segelbåt.
En bit utanför festivalområdet ligger Micke och gungar ien hängmatta
fastspänd mellan akterstag och mast på
sln lvlå\l '/:J. .H..rn v.lnl.lr px ltl lå v]\J
sin båt och ta med festivaldeltagare på
en segeltur. Vid den guppande pontonbryggan ligger dven en RJ 85:a, en IFbåt och tvl Viggar.
Det blir 3-4 seglingar för varje båt
.ragligen under de två drgar evenemanget pågår.
Många besökare har rldrig seglat
förut och ser sin chans ett få uppleva
n segeltur. kanshe fortsätta med en
seglarkurs. Andra har haft båt och funderar på att köpa ny. Suget hlr blivit
för stort. Tillsammans med skepperen
kan de diskutera för och nackdelar med
just den båten och jämIöra ned andra
båtar vid bryggan. De kan få en uppfattning om vad det kostar och hur
mycket arbete det krdver :rtt ha båt.

som ett främmande språk
Klockan är halv tio, söndag efter
niddag. Jag och min dotter Tove har
just fått undan frukosten i vår Albinvigg då tre damer sanlas på bryggan.
De känner inte varandra men är alla lika
ivriga att ta en segeltur på Riddarholmsfjärden. Den första damen var här och
seglade dagen innan. Hon var med även
vid förrr årets provapå-seglingar, dag
efter dag, får jag veta iefterhand. Den
andm damen har aldrig satt sin fot på
en segelbåt.
Den tredje drmen har seglat lnånga
ir och h.rfr egen bår. Tillsrmmrns t isrr
vi och förklrrlr seglingens grunder för
de två mer oerfarnl.
Det är nog son ett främnnande
språk för dem och de anstringer sig för
lt iör:ri begrepp .om kryis. .lipp Lrr.
fall av och till styrbord on.
Segling är nog fortfarande ett mysterium för deln när de hoppar iland på
den skvalpande pontonbryggan. Men de
har fått en stark upplevelse efter att ha
seglat genom en duggande fontän mitt
inne isteden. Och ven vet. kanske de
tar sreget och går den efterlängtade
seglarkursen. Kanske jag möter dem om
något år med trimmande segel på hryss
ör er Nirnndöf:irden i Srockholms .kir

gård.
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Handbok R-vigen....... 50:Hortdbok A-Vigen....... fl)r
T ekniskrr Tip s komplett... 7 5O :Teknisko. Tips enstaka...... 5r
Vigrrltifrtingul"*........ sr 25.Klassregler ................... 8:-

till Oja

Söndagen den 19110 planerar Viggenklubben ett besök på Öja med bl.a. en
guidad tur i fyren och en inblick i öns spännande historia. Möjlighet finns att i
förväg beställa dagens lunch som vi avnjuter i.varandras sällskap, ackompanjerade av sommarens bästa viggenminnen. Till Öja tar vi oss med båt från Ankarudden kl. 10:20 och denna resa tar ca 30 minuter. Återresa.t sker efter eget
önskemål antingen kl. 1.3:40 eller 16:00.
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Ktubbnål..................... 3Or
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Sayloniirke ................... 8r

Enklast ?ir om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan även ringa måterialförvaltare är Cia Jibr6us, tel nr på sid 2.
xRitningar bestiills av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

(
Priser:
-dagens lunch inkl. dryck 60 kr
-båt, enkel biljett vuxen 40 kr
\arn 7-12 ar saml pens. 24 kr. lngre bam åker gratis
1
\-visning av fyren och öns historia kostar 25-50 kr beroende antal besökare
(min. 10 pers.) och guideturens omfattning

Till Ankarudden tar vi oss med egen bil el. buss 852 från Nynäshamns
pendeltågsstation. För info om resvägen kontakta helst SL, alt. Sören el. Eva.
ANII,iILAN senast den 1O11O till Sören, tel' Oa/ 659 43 19,
eller Eva, tel. O8-a6 45 54.
Missa inte chansen att beskåda Stockholms skärgårds sydligaste utpost i
höstdräkt. Väl mött!

Stockholm
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Tropisk natt på
årets kräftträff
(Mina tankar gick till Kalle, num{
Årets kräftträff var på den fina lilla
klubbholmen Verkama utanför Gä1lnö. i exil i något lärran land i forna SovViggenklubben gjorde gemensam jet, som brukade sopa hem det mesta
sak med både Vegaklubben Maxi 77- i den nu avsomnade Viggenserien)
Kvällen sänkre sig och och de dap
klubben.

Efter Viggensherry tillsammans santa Vegaseglarna buggade loss

propeller. Mast och bom i trä, segel:
stor, genua I + II, stormfock.

SALIES

I
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"arlskrona-Viggen nr 218

. ,ombordsmotor Vire 6 hk, varvsmonterad) 4 försegel, nl.tt storsegel m.m.
Fint skick.
Tel0155-21 54 40, 010-223 09 08,
. -1r LeifAndersson

I

med Vegaklubben kom kräftorna fram Årsra Segelsällskaps utomhusdansbana

Albin-viggen nr 461

under kvällens lopp tillsammans med i den tropiska sommarnatten.
nubbe och allsång. Maxiklubben, som
Och vi som var där kunde suga en
var ensamma om kappsegling, delade stund till på den välsmakande somut priser. Våra bordsgrannar berättade markaramellen.
Lasse i Klara Kluck
att 1:an och 2:an brukade vara samma
båtar och personer på varje år.

Välvårdad. en ägare. säljes pga köp av
större båt. Fem förseSel (genua, länvindsgenua, vanli g fock, st ormfock,
spinnaker). Al<terpulpit, sprayhood,
utombordsmotor, kompass, AP-navi-

Du vet väl att du är välkommen

till Viggenklubbens
.TTKNIISKA
\B RTVI.ÅDA
med frågor

?o
Posta dinaf'rågor ru teknisknotur till
TekniskoKo''lrlrrittöns
sammankolland.e;
Harold. Akselsson
Hasselgc.to.n 775, 794 SSUWLviisby
s&.fär du sed.an svar i ViggenBlailet

gator, vindmätare. Pris 32.000 kr.
'felO37-7741O 77, Anders Thöl6n

4 fullängdskojer med nya dynor och
klädsel -96 Vattenburen vårme, fotogen-

driven GEHÅ-värmare Tvålågigr spritköl! fast vattentank, ca 35 l, VHF,
ekolod och sumlogg, stockankare med
60 m kåtting + blyplätt med 40 m lina.
Diverse förtöjningsgods, fendrar mm
Livboj (hästsko), hansalina, brandsläckare 2 st, ABE. Båwagga samt båthus i
aluminium och förstärkta balkar inkl
presenningar kan diskuteras. Båten
ligger i Stockiolm. Pris 75.000 kr
TeI 07O-770 74 82, Veikko Kekki

KöPES

Vindö 28:an s/y KASKAD II, nr 89,

Båtstöttor/Vagga till Albin-Viggen

byggd 1963 på Vindövarvet, Henån
konstruktör Carl Andersson
Båten helt i mahogny (inkl skov),
järnköI. Båten i bra skick
mått: 8,30 x 2, 35 x 1, 30,segellta:
kvrn krysställ, motor Volvo Penta MD
) lmarindiesel I -cylindrig),7 hk, fast

köpes snarast. Ring Annika,
tel08-777 63 78 eller arb Q8-747 75 40

1

( twnotntwtwen

spinnakerutrustning
Bom, gajar, nedhal, lift, strumpa
Albin-Viggen
Tel 0250-167 19, Kent Henriksdn

till

r uTGc,ENKLTIBBEN

A]VNONSERAR GRATIS

under rubrikerns.
KOPES, SALJES & OVRIGT
PA MEDLEMSMARKNADEN!

1103

Akselsson Harald
Hasselgatan 115 lll

POSTTI DNING

B

194 38 UPPL VÄSBY

Avsändare:

BEGRANSAD

VIGGENKLUBBEN
c/o Mel6n, Skäftingebacken
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163 64 Spånga
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En (eller flera)av den s.k. "amerikanska hemnafruväskan" - en korg i
plast som finns att köpa på IKEA - är praktiskt att ha i båten. Kan användas att förvara potatis och grönsaker i eller för smutstvätt. Bör dock ej
blandas. Funkar även som vinkylare om du sänker ned den till kallare
vattenlager. Lämpligt att fästa en lina i den först.
Självhäftande kardborrband av god kvalitet är bra till mycket ombord. I
Jlnu satte vi GPS-en på skottet med sådant och det fungerade utmärkt.
nedgången till ruffen gör att du slipper mycket av den fukt du annars måste vädra ur sängkläderna varje mor-

Att sova med bara ett myggnät för
80n.

PriCor
Box 30092, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-1 3 09 80, Fox: 08-618 38 70
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ViggenBladet
1 oktober
ViggenBlader

nr Il-I2

29 oktober
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