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med dom sedvanliga vinterför-

beredelserna. Tvättningen av undervat tenkroppen blev lattsammare än
vanligt, förmodligen har väl den låga
(' atten temperaturen gjort art
beväxningen var mindre än normalt,
åtminstone en positiv sida av den halvdana sommaren. I samband med att jag
skulle tömma båten slog det mig vilka
mängder prylar som rlms i en
1 olossala
titen Vigg sä t ur an hon inte är större.
Så hoppas jag att upptågningen har
gått bra för er alla och att ni nu laddar
upp er för nästa säsong
Vidare vill jag vädia till alla som
kan tänkas göra en insats för klubben;
hör av er till valberedningen och glöm
inte Viggendagen med årsrnötet.
Hdlsningar Sören 1064 TPJNE

Orosmolnen hopar sig och Viggenklubbens framtid står på spel. Det resultat valberedningen kan presentera

vid instundande årsmöte blir avgörande
för om vi kommer att finnas kvar under
kommande år eller ej. Gå på årsmöter
och säg hur du vill ha det framöver, och
är du kanske rentav rätt person att sina
med i en ny stlrelse för att forma det
nya seklets Viggenklubb - anmäl dig till
valberedningen!
Nu står även redaktionsbåten på
land igen. Ett snält tidsschema under
söndagen då vi skulle lyftas ur vattnet
kl 13.10 förbereddes på lördagen med
att båten kördes från hamnen till varvet och låmnades där under natten.
11.30 söndag förmiddag kom vi ner för
att som anbefallt vara på plats i god tid
före lftet. Anropas av varvschefen: 'Var
var ni kl nio når ni skulle upp?"
Förvirring, hade vi läst fel på schemat, det var inte möjli8t? Nejdå, någon
annan hade inte varit på plats och vår
båt lftes upp utan oss. Kaffet smakade
extra bra i sittbrunnen på land, i solen.
Så enkelt det blev.
AIf i 1277 Jtinta
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och det vara trevligt att vara funkfunkionärer.
tionär eller sryrelseledamot i
Flera i styrelsen vill avgå av klubben
tipsa valberedolika skäl vilket gör att vi be- ningen.
höver nya styrelsemedlemmar.
Utan styrelse - ingen klubb.
Sammankallande är:
Jag tycker fortfarande att
Jan-Olov Björk tel:
klubben har ett klart existens08-92 97 32
berättigande. Främst som ett
forum för att utbyta erfarenheowlga ar:

05_2

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

ter och hjälpa nya Viggenseglare, kanske mest om
'eglingsteknik och frågor av
teknisk natur om vår numera
lite äldre båttyp.
Verksamheten behöver kan,ke ändras så att vi bara gör
saker som medlemmarna vill
och struntar i allt annat.
Genom att göra rätt saker
minskar troligen belastningen
på styrelsen.

Lars Berg tel:
08-39 01 12 eller
070-676 37 2s
Kari Porvari tel:

08-732 94 ss

Kallelse

till årsmöte

Viggenklubbens årsmöte enligt stadgarna
genomförs under Viggendagen lördag 2lnovember

Vi reser lördag 21 Nov från Viking Lines
terminal i Stadsgården, Stockholm
med M/S Isabella.
Båten avgår kl O8.OO.

Biljetterna utlämnas av Gunnar Tidner i
avgångshallen från kl 07:30.
Ankomst Mariehamn kl 14.30 finsk tid.
Återresa med M/S Amorella från Mariehamn k1
14.45 finsk tid.
Ankomst till Stadsgården, Stockholm kl 19.15.

Anmälan

till Ingrid Goffe

senast 4 nov

kl

16!

Uppge namn på alla somedföljer.
Ingrid har telefon 08-715 21 06.

Total kostnad 300 krldeltagare, varav
Viggenklubben betalar 100 krldeltagare.
När vi kommit ombord serveras en sjöfrukost
sedan disponerar vi ett
konferensrum för årsmötet.
Senare serveras där kaffe och smörgås.
Under hemresan serveras en Buff6,
Middag inkl dryck kl 16.00 finsk tid.

Tid, plats och öwiga detaljer se under Viggendagen motstående sida
Förhandsanmä1an senast 4 november till klubbmästare Gunnar Tidner
På årsmötet kommer stadgeenliga frågor att behandlas:
Arsavgift
Plats för KM
Motioner skall för att kunna behandlas av årsmötet vara st)'relsen tillhanda
'enast den 13 november
Med hänvisning till valberedningens upprop (se sid 5) har punkterna 9,10
och 11 tillkommit

I
2
3

4
5

6
7
8
9
10

Förslag till dagordning
Å,-rsmötets öppnande
Fastställande av dagordning

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av årsmötesordförande och -seketerare

Val avjusteringsmän
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Fråga om klubbens framtida

Förslag

till

inriktning

stadgeändring rörande antalet funktionärer i styryelsen

tI '1
'12

Fråga om klubbens eventuella upplösning
Val av ordförande

13

Val av öwiga sq'relseledamöter
Val avrevisorer, revisorssuppleanter samt

74

(,s
16
17
18

t9

valberedning
öwiga funktionärer
Budget och medlemsavgift för 1999
Behandling av inkomna motioner
Öwiga frågor
Å,rsmötesförhandlingarnas avslutande

Va1 av

Du vet väl att du

Långf<ird

NYA
är välkommen
med frågor till MEDIJMIVIAR
0 Jonas Broström,
Viggenklubbens 47 Göteborg
Peter Dahlöf,

IIKNIISKA
()

B|TTVTADA

?o

Fortsatt färd
från Europas kanaler
I , dtr och på Medelhavet

Ucklum

70

SverkerAxelsson,
Strängnäs

350

Per-Ake Bergström,
Stockholm

719

Kai Christiensen,

I ttdigare nummer

at ViggenBladet har
vi beröttat om vår
(' ''rd genom kanaLlf A ffI2d lAf
BaLIad" CIIAKINA.

Hilleröd, Danmark

803

Htir kommer fort-

Ulrika Forsberg &
Magnus Fragell,
Stockholm

söttningen.

Vårt vai av vinterhamn, Beaucaire i
sydöstra Frankike, visade sig vara ett
lyckat val. Vi var ca 100 båtar i hamnen, varav ca 70 övervintrande. Det var
holländare, engelsmän, tyskar:, danskar,
fransmän, belgare samt svenskar. Bland
båtama ordnades många aktiviteter och
alla "bjöd på sig själva".
Vi lämnade Beaucaire 7 mars och

*

seg
Posto dina fr&gor av teknisk
tTdtur till Teknislcc Kommittöns
sanntnanko.llande;
Harald. Akselsson
Hasselgo'.tan 775,
794 38 UppL viisby
så-f&r du sedan svar i
ViggenBlailet

\

Hjiirtligt

välkomns" till
Viggenklubben!
(

...tar gärna emot
ditt material på e-postadress:
narden@uppsala.mail.postnet.se

I

visste om det, och nu den sista biten
tre gånger på samma dag.

10 mars kl 11.12 når vi vårt måI,
Medelhavet. Lyckan blir dock korn'arig.
Efter 20 minuter är vi framme

i

Port

Camargue (nordost om S6te) där vi skall
masta på.

Lite strul med vilken dag vår mast
kommer att anlända, men den 12 mars
( rde ca 54 km (vi är forrfarande i ka- anländer den med biltranspon från Tysknalerna där det räknas i km och man land. Thomas är orolig över hur masten
säger höger och vänster) kvar till vån skall se ut, men allt är frid och fröjd
måI, Medelhavet. Sista slussen klaras av och den får sig en rejäl uppsnyggning.
ealanr. Tänk nu slipper vi slussa på err Påmastningen går som en dans och det
( a tag! Efterenparkm sägerder plöts- kostar oss 82 FF (ca 100 SEK) och då
ligt pang. Vi har slagit i en sten el lik- hade vi wå man från Marinan till hjälp.
nande, men ingen fara. Vi fortsätter och
Vi hade tidigare blivit varnade att
ytterligare
par
efter
ett
km har vi börja segla för tidigt pga kraftiga vårdykänning. Strax före Aigues Mortes vindar i Golf de Lyon. Inte så mycket
srudsar båten till rejält och riktigt vip- för vindarnas skull (man ligger ju still
par till. Tänk, på hela vår färd genom när det blåser för mycket) utan för att
Europas kanaler hade vi inte bottenkån- det inte är så roligt att bli inblåst i en
ning en enda gång utan att vi i förväg "dyr" Marina. I Beaucaire hade vi be-

Lånsftird
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billigare än i Frankrike och nu äntligen berättar att här betalar man per kvadratkan vi få vån favoriwin; Rioja. Det enda meter. Ett pris om rnan ligger långsides
som är dyrare är hamnavgifterna (ca och ett annat om man ankar och liglSOSEIVnatt). Oh, fy hur skall det här ger med fören eller aktern in. Prisskillgå jag som inte tycket om att ligga på naden är 1-3. Vi bestämmer oss för att
svaj? ! VHF.väderra pponer upphör men anka och förtöjer om. Thomas tycker
det känns konstigt att ankra med så

Efter några dagar kunde vi fonsätta. Fin
hamnavgifterna plötsligt ca 130 SEK,/ segling i 3-4 knop till Cap A'gde. I Cap
A'gde blev vi inblåsta 3 nätter och fonNATT.
1 april känner vi dock att vi vill iväg. farande ingen ordning på NAWEX:en.
Seglar 8 NM till Palavas där vi vet att Besöke en elekuonikaffiir som berättade
tre av våra svenska vintervånner från att i Cap A'gde var det svåra
Beaucaire ligger. Det blir ett glatt åter- mottagningslörhållanden. Vi har r{

talt ca 600 SEK/månad men nu kostade

seende.

Under tiden vi låg i Pon Camargue
hade vi installerat en NAVTEX Pro (för
väderinformation) men inte fått någon
ordning på den. I Palavas hade vr en
gyllene tillfälle att söka felet. De andra
tre svenskbåtarna hade också NAWEX
ombord och deras fungerade felfritt. Till
slut bytte vi apparat med en annan
svenskbåt och se; vår apparat fungerade
i deras båt men deras apparat fungerade

inte i vår båt. Vi kunde alltså konstatera att felet låg i antennen/signalen.
Antennen hade vi monterat på ett
antennfäste ca tre m över vattnet (och i
öwi8t helt i enlighet med anvisningarna)

Vi kontaktade Hjertmans i Sundsvall
där vi köpt apparaten och bad dom
skicka en ny antenn. Efter 1 vecka kom
antennen. Vi hade nu lämnat Palavas
och våra svenskvänner och låg sedan

en vecka inblåsta i Frontignan (söder
om S6te). Den nya antennen monterades in på samma ställe som den gamla.
Trots detta blev det ingen läsbar väderinformation. Vi tröstade oss med att nu
låg vi troligen i ett område där signalsryrkan för mottagning var dålig.

De kaftiga vårvindarna fortsatte
och det var rejält kallt. Vilken skillnad;
I Beaucaire hade vi gått i shorts och T-

börjat försrå de franska

räderapponerna (som visar sig stämma
väldigt bra) och struntar i NAVTEX:en.
Vi fortsatte vår färd och kom till vår
sista hamn i Frankrike; Pon Vendre(
Där träffade vi på en engelsk båt som
också hade NAWEX ombord. Han fick
in felfria väderrapponer men det fick
inte vi. Nu var vi nära att kasta
NAVTEX:en överbord. Den fick en sista
chans. Vi flyttade antennen till akterpulpit, i samma läge som tidigare, men
1.5 m längre ner. Jubel ombord, nu fick
även vi in perfekt
väderinfo. Senare har vi fått en tänkbar förklaring från en annan båt; att
vattenytan skulle fungera som jordplan.
Rätt eller ej, men tills vi fått annan förklaring har vi köpt det argumentet.
Valborgsmässoafton, 30 april kor4mer vi in I vår första spa.rrku ha-(
Llanca. Här lår vi hjälp aft fönöja av
hamnpersonal (vilket är vanligt i Spanien och även på Mallorca). När vi berättar att detta är vår första spans!hamn och an vi är väldigt glada övf.
arl vara här svarar mannen; Ni är inre i
SPANIEN - Ni är i KATALONIEN (vilket
framöver visar sig vara väldigt viktigt
för Katalanerna).
Nu blir livet lite lättare. Många pratar och förstår engelska. Man stänger
försL vid 14-tiden för siesta.

shirt i februari månad, men nu i april
var det vinterjacka som gällde och då
hade vi ändå kommit en bit söderut. Mat,gasol,diesel och cigaretter
10

lång kätting. Det går inte att

VHF-

är mycket

spänna upp som han är van vid.
Till vårt Bruceankare har vi monterar 20 m käning och der är första gången vi skall prova på der.
Att efter några dagar få upp ankaret var tungt men vi har lärt oss
tekniken efter hand.
Vi närmar oss Barcelona. 5

NM före centrum ligger Port
Olympic som jag var vä1d igt nyfiken på. Vi bestämmer oss för att
stanna en eller wå nätter här. Vi
vakrar kl 02.00 av an någon ldiver ombord på båten. Thomas far
upp genom ruffluckan. Det visar

(

sig vara personal från oficinan
(hamnkontoret; som under nätterna har till uppgift an kolla bårnamn/registreringsnummer mot
bryggplatsnummer. På Chakina
har vi vån registreringsnummer
akleröver på sidorna och båtnåmnet i aktern. Detta kunde
tack och lov [ungerar vår NAWEX [e]' mannen inte se från bryggan, därför klev
han ombord. Mannen kunde inte prata
itt för det mesta.
Nu börjar sommaren komma och engelska, men han fick en utskällning
den 8:e maj kommer vi till Sant Feliu på de få spanska ord vi kan samt på
de Guixols och lägger oss vid deras kaj svenska. Det hjälptel Han kallade på en
som saknar el, vatten och duschar, men kollega som kunde engelska och de bad
det klarar vi oss utan.Våra 65 liter färsk- båda om ursäkt och tog i hand. Dagen
vatten räcker länge om man snålar. efter gickjag upp till Oficinan och fråFörtöjer långsides. Efter en stund kom- gade vad de hade tyckt om vi kl 02.00
mer en belgare fram och pratar. Han på natten bara gått in i deras hem utan
11
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att först knacka. Även de bad om ur- av samtidigt som vindsryrkan tilltar.
säkt. Det hjälpte inte oss för vi hade Thomas är den enda som är frisk omsvårt att somna om den natten.

bord. Med en icke fungerande autopilot och wå sjuka gastar beslutar han
att vända. Via andra båtar i Barcelonas
kommer vi att stanna i ca 3 veckor, så hamn får jag besked att de vänt och kl
vi recknar en månadskontrakt som vi- 22.00 när de återvänder är vi ser
sar sig vara det billigaste alternativet ner som slår och tar emot ,"rnfffi[
(ca 2 000 SEVmånad).
Båten ser inte vacker ut inuti (trots att
Barcelona har blivit en av våra allt var väl sjöstuvat), men det är snabbt
favoritstäder. Här finns allt! !!
röjt medan besättningen får sig en välTisdagen den 2:a juni anländer våra behövlig dusch. Sen middag ombord o(
vänner I och S från Sverige. De skall därefter somnar vi gon allihopa.
hjälpa Thomas att gasta över till MalTorsdagen och fredagen går i lugnets
(de
gjort
lorca
har tidigare
flera långa och turistandets tecken utom för Thoseglingar med oss). Jag som inte tycker mas som skall fixa med Autopiloten. Det
om nansegling skall ta stora [ärjan över är en Autohelm ST 2000. Det visar sig
till Palma istället. Tanken är att de skall att det är fel på garantipappren och de
fä 2-3 dagar för att turista i Barcelona Spanska representanterna kräver konför att sedan så snart som möjligt gå tanta pengar (ca 2 500 SEK). Efter konöver till Pon Pollenca på nordöstra de- takt med Raytheon Electronics i
len av Mallorca (ca 100 NM). På efter- England har de lovat betala
middagen när Thomas kollar reparationen eftersom det fanns en gälväderprognosen visar det sig att det på lande garanti, det var bara ett
fredagen skall blåsa upp rejält och hålla identifikationsnummer som saknades.
i sig fram till söndagen. Enda chansen Vi håller tummarna och hoppas!
är alltså att gå över på onsdagsUte blåser det rejält och vågoma går
eftermiddagen, eftersom man med höga. På lördagseftermiddagen a\,.t(
Chakina får räkna med mellan 20-36 vinden och vågorna och vindutsikternä
timmars överfart.( I och S skall bara verkar bra. Kl 14.00 tas beslut att Thostanna en vecka). KI 15.30 kommer de mas och S skall göra ett n),tt försök att
iväg. Loggen vill inte fungera till att segla över.
börja med, men kommer igång efter ett
Denna gång tillsammans med (
tag. Der gungar rejält och vågorna är annan svensk båt. Kl 15.00 kommer de
ca två m höga och väldigt krabba, än iväg. I ochjag tar en lunch på stan och
om det inte blåser mycket.
en siesta på stranden. 18.30 återvänder
I blir sjösjuk 5 NM från hamnen och vi till hamnen och får besked från antill sist spyr hon galla, den stackaren. S dra båtar att Chakina har det bra, men
som har en förlcylning på gång får pro- att de tuffar för motor. Kl 23.00 tar I
och jag färjan över till Palma på Malblern med magen.
Efter ca 15 NM lägger auropiloten lorca dit vi anländer kl 08.00 på sönDagen efter anländer vi till PonVell,
Barcelona. Strålande sol och varmt. Här
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dagsmorgonen. Vi tar bussen till Pon men höll oss inne i Pollencabukten. Vi
Pollenca där vi stöter på en engelsk båt hade nu beslutat att vara tillbaka i P
som vi tidigare träffat i Barcelona. De Pollenca på fredagen för att kunna
erbjuder oss att låna sin VHF för att lämna Anna på flygplatsen i Palma. Där
anropa Chakina. Det visar sig att de har visste vi hur det fungerade med buss till
haft en fin översegling (än om de gått flygplatsen.
21 juni gör Thomas och jag ett nytt
,\ "r moror hela tiden ). Under kvällen och
,,,orgonen ha r de sen flera delfiner på försök att ta oss ur Pollencabukten.
nära håll. Ca en timme efter I:s och min Denna gång är vågor och vind väldigt
ankomst till Port Pollenca kom Chakina snälla. Nu vill Thomas ligga på svaj och

tillsammans med den andra svenska vi har hittat fin vik i nästa bukt;
( ten in. Jag drog en lännadens suck. Alcudiabukten. Vi rundar udden. På efMåndagen ägnades år sol och bad och termiddagen börjar det blåsa upp och
på tisdagen flög I och S åter till Sverige. väderprognosen meddelar att vår vik
I Port Pollenca och på ett par plat- inte är så bra som vi trott från början.
ser till på Mallorca kan man ligga vid Ändrar kurs och får kanonfin segling till
något som heter Public quai. Här finns Puerto can Picafort, strax söder om
el och vatten (som kostar extra) men Alcudia.
ingen dusch. Nu är det så varmt att man
duschar från vattenslangen. Före 15juni

Vi har nu gått söderut på Mallorca:s
östra sida och slg'ndar väldigt långsamt.

lbland har vi legat på svaj (oroliga nät.
ter för mig) men för det mesta i Marinor. Jag tycker inte om vindarna och
vågorna här nere. Just nu blåser det NW
6 Beaufon (12 sekundmeter) och våra
väderprognosen gl.nnsam och vi gav oss planer att gå över till Nationalparken
iväg. Direkt vi kom ut ur hamnen kom Cabrera har vi fått lägga på is tills vin( go..rn, men väldigt gynnsam vind om den bedarrat.
än mitt emot oss. Det blir bättre bara vi
Under resans gång har vi träffat på
kommer ut ur Pollencabukten (ca 6 NM) flera av våra vintervänner från
trodde vi. Det visade sig att dessa 6 NM Beaucaire. Vi har även fån många nya
, ar väldigr långa och efter 4 NM sa jag kontakter.
( . nu uiiijug å'rt vi vänder (beslut har
Våra närmaste planer är att ca 1 sep"Fegast
bestämmel').
tember
lägga upp båten på land någontagits ombord att:
Sagt och gjon, vi vände och gick in i stans här på Mallorca. Vi räknar med
Formentorviken och la oss på svaj i en att vara åter i Sverige i mitten av sepfin skyddad vik. Efter fem minuter tember. Sen får vi se vad som händer.
Med vänlig hälsning
spydde Anna. Hon hade inte velat säga
La Rapita 980707
ifrån att även hon tyckte det var obeMonica S/Y Chakina,
hagligt.
Efrer wå nätter på svaj lonsane vl.
fd medlemsnummer 5429
betalar man ca 25 SEK/natt och efter
15 juni ca 70 SEIVnatt.
Vi låg kvar i P Pollenca och awaktade Thomas dotter Anna:s (14 år) ankomst på lördagen. På måndagen var
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MEDTEMS
MARKNAD
KOPES:
Albin-Viggen
Stockolmsregionen
Maxpris 30.000 kr
Kenneth Tonnysson
Iel.073-9824276
i

SALJES,
Albin Viggen nr 825
4 segel varav kryssfocken är ny. 6

hk Evinrude, knappt inkörd. Nytt
gasolkök. PortaPotti. Bakre
mastbalken behöver bytas och bör
förstärkas. Ligger i Karlslund (S
Dalarö). Pris 35.000 inkl. vinterplats
1998/99.
Kurt G Gustalsson
Tel.08-612 22 60 eller
0708-53 25 24

Albin Viggen, -77
Teak i sittbrun, Mariner 4 hk -92.
Porta Potti, gasol, ny GPS, vagn 20
km/h, mycket fin, inkl hamnplats i
Råå 98/99. Pris 45 000:Håkan Nilsson
Begjutaregatan 8 ,260 51 Ekeby

REGIONALT/ombud

Tjörn Runt

Gävle
Vakant

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

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

Mälaren
Jan-Olof Blörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Kent Henriks6n
Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mora
0250-16719

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

Vänern
Vakant

Västkusten
Gustaf Olofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal

o31 - 27 57 24

ö resund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73
14

Viistkusten

Fem viggar ställde upp i årets Tjörn
Runt enligt den preliminära resultat-

listan i GP.
Det var rejäl segling med frisk vind
rnt hela ön. Cirka 860 båtar startade,
vilket är något mindre än vanligt. Det
är nästan alltid samma viggar som ställer upp varje år. Årets fem deltagare var
rmtliga med i fiol också.

!

Resultat med tota

lp

lacerin gar:

343 Folke Mikaelsson
464 Peter Jigrup
556 Svante Boberg

616 Mats Mogefalk
649 Eje Engstrand

o

Arets semestersegling...
...har verkligen varit för bedrövlig.
Kallt, regnigt och tidvis blåsigt. Kerstin
ochjag var först ute 10 - 20/6 och rog
oss via Bassholmen till Väderöarna. Sedan fick det vara nog. Nattemperaturer
på + 5'och vattentemperatur på + 12".
Den 25/7 t o m 8/8 drog vi oss till
Danmark (som vanligt). Redan en halvtimme efter avgång skörade vi storseglet
som var revat 6 varv på bommen. Efter
dvpn oå Donsö lick vi kalasvind och
( "'å-gla2ä airerr till Saeby (52 n.m.) med
det gamla lappade storseglet. Nu hade
vi en värmefläkt med oss, så vi slapp att
frysa på nätterna.
I\.,r1 Via Hals tog vi oss in i Limfjorden
Aalborg. en trevlig srad med flera
småhamnar och ett fint Marinmuseum.
Jag vill varna alla seglare som går
sydvart från Saeby att hålla ordentligt
ut fiån land vid Stensnaes udde. Gå aldrig innanför den gröna bojen. Vi hade
totalt stiltje och körde med utombordsmotom i ungefrr 5,5 krops fan och trots
att det står 1,5 m i sjökortet så tog vi i

sandbotten. Vi r'ände varsamt helt om
och gick sedan en bra bit utanför bojen.
Jag hade varit dum nog att följa efter
en större rysk segelbåt som antingen
hade sänkköl eller dubbel köl som vissa
båtar har för att kunna stå på botten

vid tidvatten.

Bland de tekniska tipsen påpekas
vikten av att borra hål i rodret för att få
ut eventuellt vatten som samlats mellan de båda roderhalvorna under sommaren så att rodret inte sprängs av is
på vintern.
Jag har aldrig lyckats hitta något
vatten i mitt roder varför jag i år köpte
ett extra långt borr', l4O m/mx6 m/m.
Närjag nu borrade från under sidan av
rodret och hade näsLan hela borren inne
kom det en massa vatten.
Köp en lång borr och prova! Den
kostade 75 k, men kan vara vård mer.
De basta hdlsningar
Gustaf Olofsson 1 248 "EIIen"
15
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Akselsson Harald
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Hasse gatan

B
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o

Rapp, Odelbergsvägen 37
120 47 Enskedegård

BEGRANSAI)
EFTERSANDNINGl
Vid defi nLdv eftersandnins å(ersänds
forsandelsen med nya adressen på

? 64äudttaet...
Regler för radannonsering i ViggenBladet och på Viggenklubbens hemsida:

Alla som vill köoa en Viggen får annonsera gratis på Medlemsmarknaden i
ViggenBladet och på vår hemsida, oavsett om man är medlem eller ej.
Medlemmar i Viggenklubben som vill sälja sin båt eller tillbehör annonserar graris
på Medlemsmarknaden i ViggenBladet och på Marknaden,
icke rnedlemmar betalar in 5O kronor till ldubbens postgirokonto 40 73 05-2.
Du som önskar annonsera; ange om du är medlem eller ej.
Du som annonserar på Medlemsmarkraden på hemsidan eller i ViggenBladet,
informera redaktionen om resultatet, dels för att vi ska kunna ta bort din annons
från hemsidan så snart den är inaktuell och även för att det är mycket intressant
för oss att veta hur bra ditt budskap når ut.
RED

PriCor
Box 3@97, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-13 09 8Q Fox 08-618 38 70

MANUS.STOPP !!!
ViggenBtadet nr 10 (
23 september

^Jf,f'Jf*"^
oRtolN^L

ViggenBladet nr 7I-I2
25 november

ÄIAKÄRNA

PriCor 1998

