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Bästa julklappen!
Viggenklubben och ViggenBladet
lever vidare.
God Jul & Gott NVff A"
önskas våra medlemmar och läsare!

VIGGENKLUBBEN
Adress: c/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvä

gen 3,97 44 Sollentuna

MEDLEMSAVGIFT FOR 1999 15O:-

Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 O5-2
STYR.EISE
ordförande:
Viceordförande:
Kassör:

Sekrcterare:

Materialförvaltare:

Klubbnästare:
KI,ASSNÄMND

Stallväeen 6, 183 38 Täby,
e-postgti@abc.se
Birgitta S ä rnö- till berger,
Smedby, 194 92 tjppl Vrsby
Utgårdsvägen 3, 91 44 Sollentuna
Jan-Olof Björk
e post: jan-olov.bjurk@åbc.se
Åte rlorsdn
Soravascn 2ll, 184 37 Åk.rsberqa
e post: thorsen@Leliä.com
Munkkänr,/ägen 6, 132 36 s altsiö Boo
llgridGoffe
Anders Lundberg St Paulsgatan 8, 118 46 Stockholm

08 7583574

08-510233s9

08-929732
08-54069807

08 715 2t 06
08-6445450

Sanmrankallande: GunnarTidncr, adress & lel rtr, se ovan
tedamöler: hrgmar Llolmströn, Sören Rapp, Stafhn Söderhäll
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Sammankallande:

Motor

Eltekr k
Segel & Rigg

Harald Aksclsson, adress,
Bill Thompson
Ingemar Li dgren
HaraldAl(sclsson
lårsSennerholrn

Ritningar, Skrov, Förtöjning, Pallnilrg
F:leklronik

Jan'olofBjörk

Adiungerad

Göran Lilja

VALBERIDNING

Sammankallande:

se

edan

08 59080298

08-s1r 73734
08 758 31 99
08-590 80298
08 649 47 01
oa-9297 32
08-659 43 19

SörenRapp
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BillThorllpson
lårs Bergström

08 6002054

Freddy ceuken, Svante Axelsso
Carlsson, Lars Berg

R.EVISOR.ER
SuppleanLer
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Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION:
AlfBer8tsson (ansv.
Harald

utgivare)

Akselsson

UpPsala

H?ilbygatan 18,752 28
e-post i charlie.hotel@telia.com
FlasselgatarL 115, 194 38

Uppl.Visby

e-post: j ourtan@ swipnet. se
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018-590698
08-590802 9

FRÄN BRVGGAN SKEPP O'HOdg
Valberedningens upprop i Viggenbladet "Skall vår klubb överleva?" giorde

Den formella delen avViggendagen
årsmötet
- tilldrog sig under förmidnltta! Det har kommit in nl,tt blod i dagen i ett av konferensrummen Viking
stynelsen och det blev en livlig diskus- Lines Isabella. Om detta kan du läsa i
sion på årsmötet om Viggenklubbens Gunnars spalt och i protokollsutdraget
framtida inriktning. Vi har fått många på sidan 12.
Efter det bltte vi båt och återvände
uppslag och id6er. Det spekulerades
medlemmar
tappat
Stockholm m ed Amorella. Eftermidvarför
klubben
mot
kring
intresserar
dagen ägnades till en början åt shopoch vilka aktiviteter som
medlemmarna. Vad vet vi om äders- ping, barbesök och "eftersnack" efter
fördelningen? Pågår det en generations- arsmötet, i olika grupper. Atersamling
växling? Är Viggen fortfarande en skedde ndr det var dags för buff6n och
'rmiliebåt? Könsroller ombord diskute- sedan fortsatte den infotmella samva/\rades
livligt. Vad kan vi göra [ör att ron tills det var dags att gå iland vid
J'poppa
upp" Viggen? Kan vi förbättra Stadsgårdskajen och återvända var och
matrikeln? Den har sett likadan ut se- en till sitt.
Ett tack till avgående klubbmästaren
dan 1976. Skall vi försöka ta med )tter( Bare uppgifter I ex narnn På make' för ett bra arrangemang, liksom till er
sambo och eventuell epost-adress? öwiga i den gamla styrelsen för detjobb
Många har inte klart för sig att det i ni lagt ner under det gångna året.
Välkomna och lycka till med jobbet
stadgarnas $ 12 star "Medlemmar av
besätti den utmaning det nya verksamhetsklubbmedlems familj ochleller
ning har rätt att deltaga i klubbens året innebär, säger vi till den nyvalda
möten och andra sammanträden". Sty- stlrelsen!
Vintriga hälsningar från
relsen fick av årsmötet i uppdrag att

ForGAnnii{ pE sidanm

Alf i 1277 Jtinta
3

Midsommaren 199S
På höstkanten dr det roligt att min- ter höga liljekonvaljer, solvändor,
nas tillbaka på sommarens seglingar. smörblommor, violer. I trädgårdarna
Som hjiiLp för minnet brukar jog slnener och lupiner. När vi kom ombkiddra i loggboken. Av en htindelse får bord igen vid 12-tiden åt vi en präktig
jag upp sidorna som handlar om mid.- lunch bestående av lammstek, så(
sommeren Det dr onekligen ett båt- potatis. Till efterrätt djupfrysta hallon
och blåbär.
minne som är annorlunda.
Sedan somnade jag och sov i
några timmar. Maud satte på värm?
ljus. När jag vaknade hade det börjå.
blåsa och regna. För att vara en hemmahamn 1åg vi oskyddat för den nordVi kom inte fram till båten förråirr liga vinden. Det var ungefär 800 meter
sent på eftermiddagen. När vi kom över till den andra sidan av viken så
fram drack vi kaffe med jordgubbs- vinden 1åg på och det bildades vågor
bakelse. Sedan somnade vi tvärt och som stänkte över de låga pontonvaknade inte förrän vid 11-tiden. För bryggorna. Bara vi iir ute i båtklubbens
sent att sätta segel och sticka väg så vi hamn. Alla båtar ligger kvar utom en.
En käck familj som stack iväg på kvälsomnade om.
len men kommer tillbaka nästa förmiddag, dyblöta. Men under däck iiLr det
torrt och varmt. Radion är på och spefVIidsommardagen
lar midsommarmusik. Vi dricker kaffe
och löser korsord. Telefonsamtal med
Vi vaknade vid sextiden. Då sken barnen: "Förståndigt att ni inte for (
solen när vi öppnade förpiksluckan - vi var oroliga" säger de. Vi lägger
och det var en lätt bris från norr. Det oss i torra och varma sovsäckar i
såg lovande ut men vi beslöt att av- förpiken. Vinden tjuter i riggen, båvakta sjörapporten kl. 17.55 så vi drack Len gungar behagligt. regnet smaltrl
kaffe och kröp ner i sovsäckarna. Sjö- mot däck. Det fordras inte mycket farl
rapporten varnade för nordlig kuling tasi för att föreställa sig att man 1igoch regn. Vi beslöt att awakta och ger i en vik vid de )ttersta skären.
vänta på bättre väder. Istiillet tog vi
en promenad i land. Vi hade tur med
vädret. Bara några lätta regnskurar,
Söndagen
dessemellan värmande sol. Doftade
gott från den prunkande växtligheten,
a1lt blommade samtidigt: 25 centime"Fortsatt kuling orn möjligt star-

kare. Awaktade bättre väder. Medan
vi väntade på det biltur till Furusund
och gick på kondis."
På vägen tillbaka till bilen tittade
på
sommarstugor som var till salu.
vi
Vi var visserligen överens om att vi Ekolod Sealarer 700
inte ville blta ut vår båt mot en som- Mitt ekolod har gått sönder, har
marstuga, men vi kunde ju i alla fall någon ett helt så köper jag det
se oss om. Först fram mot kvälen kom gärna.
vi tillbaka till hamnen. Vi lämnade vår Lars Berg Vigg 6360
komfortabla bil vid parkeringsplatsen. 08-39 01 12 eller 070-676 31 25
Först när vi kom ut på den 50 meter långa och några decimeter höga Spinnakerbom till Albinpontonbryggan märkte vi hur rnycket Viggen
det blåste. Vi fick gå framåtböjda, reg- ev. även spinnaker
net slog oss i ansiktet bryggan var hal Thor-Björn Brandberg,
och gungade. Det var skumt, inga lam- tel 0551-205 51,070-37 88 099
por var tända, inga människor var ute.
Vi kom fram till var båt längst ut
på bryggan. Med någon möda hoppade
vi ombord, stela eller att ha suttit i Bomtält till Albin-Viggen
bilen, balanserade oss fram till sitt- 700 kr.
brunnen (då önskade jag att Viggen
Ekvall. Tel: 08/768 51 65.
haft ett ordentligt skarndäck).
Vi öppnade luckan och kröp ner i Don keyman fotogenvärmare
den torra välkomnande ruffen. Vi Komplett med slangar, fyra
stängde luckan och kände att vi var konvektorer, skorsten etc. Självhemma.
cirkulerande vattenburen värme
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Måndagen

" Blåser mindre, endast duggregn,
sist tittar solen fram efter tre dygn.
Men då dags att åka hem."
Rolf Thorön

till

med en konvektor under varje
koj. lngen strömförbrukning.
Anpassad för montering i Viggen. Har suttit i vigg nr 4. Pris
2.000 kr.
Lennart Strååt
Tvärvägen 5, 130 37 Stavsnäs
Tel 08-571 543 71

Viggenklubbens verksamhetsberättelse L998
Sqnelsen för Viggenklubben får hiirmed avge följande berättelse avseende verksamheten under tiden 1997-10-01-1998-09-30:

Klubbens funktionärer har varit:

Styrelse

(

I'

Sören Rapp

Ordförande

Eva Westerby

Mce ordförande

]unnar Tidner

Kassör, Klubbmästare

Helene Linhart

Sekreterare

Ingrid Goffe
Jan Bäckman
Erik Mel6n

Materialförvaltare

Presskontakter
Kontaktombud
Regionerna
Teknisk Kommitte

Lars Bergström

Kappseglingsansvarig
Ledamot

Eva Westerby

Harald Akselsson Sammankallande, samt Segel & rigg

Jan-OlofBjörk Elektronik
Bill Thompson Motor & elteknik
Sennerholm Ritningar, skrov förtöjning & palhing
Ingemar Lindgren Elteknik
Göran Lilja
Adjungerad

Lars

Klassniimd

Sören Rapp Sammankallande

Ingmar Holmström, Jan Olof Björk, Gunnar Tidner

Valberedning

Jan-OlofBjörk

Sammankallande

Lars Berg, Kari Porvari

Revisorer

Freddy Geuken, SvanLe Arelsson
C-O Carlsson Suppleant, Lars Berg Suppleant

Klubbredaktion

AlfBengtsson

1_

Redaktör,ansv.utgiv

Harald Akselsson

lResionombud

Gävle
Hanöbukten
Kalmar
Mälaren
Siljan
S:t Anna
Vänern
Västkusten
Öresund

Vakant
Leif Johansson
Peter Winberg

Jan-Olof Björk
Kent Henriks6n
Ove Svensson

Vakant
Gustaf Olofsson
Erik Palsund

Viggenklubbens vandringspris er
På grund av det sparsamma kappseglandet under verksamhetsåret är det
bara wå av klubbens vandringspris som någon uppffller kriterierna för, nämligen
Stora tennstopet för vinnare av Viggenserien som i år tilldelas Gunnar Tidner

Ordföranden
Under verksamhetsåret 1998 har medlemsantalet åter sjunkit något, till 305
betalande medlemmar mot budgeterade 330 medlemmar. Styrelsen har under
verksamhetsåret genomfört tio protokollförda styrelsemöten.
Under året har sex medlemsträffar anordnats. De inleddes med en elektronikträffpå Näsbyvikens Båtsiillskap diir elektroniska navigationshjäpmedel avhandlades. Nästa träff avhandlade den frivilliga båtbesiktningen med information om
de vanligaste bristerna på olika båtar beroende på äder och typ. I samband med
årets eskaderplaneringsmöte genomfördes en Sprayhoodssömnadsträff d dr };IaiI
Tidner förevisade. Sedan var det dags för den sedvanliga riggningstrdffen sorl,
även i ar hölls av Jan-Olof Björk.
Så, i början avjuni genomförde vi vår 25-ars-jubileumsfest i Näsbyvikens BS
klubbhus, efterföljt av en mini-eskader till en vik vid StoraViirtan. Till sist avslutades säsongen med en triiff på Sjöhistoriska museet där vi fick möjlighet att tittl
i arkivet på litet av Per Brohdlls skisser och ritningar. Ingemar Lindgren höll i
träffen.
Viggenklubben deltog även i den årliga mässan Allt för sjön. Ett stort tack till
alla som under det gångna året aktilt deltagit i klubbens verksamhet och med
hopp om en god fortsättning nästa år.

samt Skeppsklockan för seger i KM som i år också tilldelas Gunnar Tidner'

{'

i Kumlinge södra skiirgard, Stor-Sottunga färjehamn, norra Kökar vid klirkan och
Idö där det blev halv liggedag på grund av regn och att väderleksrapporten var-

(

regionombudets, Peter Winberg, arbetsplats i Kalmar. Förutom ombudet deltog
en Viggen- samt en Vegaägare. Kalmarregionen planerar att ta kontakt med Vegaklubben i området för 1'tterligare samordning av aktiviteter.

Kommitt6n har sammanträtt 7 gånger, varvid har behandlats frågor rörande
bl a bogsersling och förbättrad knap i fören, amrnoniakkylskåp, elektroniska sjökort, ritningsunderlag för mastbalk och mastfot, båtvärmare, åtbesiktning, pallning under roderskäddan, skrov-genomföringar, svajig köl samt bogspröt för
gennaker. Två Tekniska Tips har givits ut och distribuerats till medlemmarna:

till

förpiken (1:15) samt Sprayhoodsömnad (3:13)

har under året utkommit med nio nummer varav tre dubbel-nummer.

Tek--

niska Brevlådan har under året behandlat frågor om Lämpligt ankare för Viggd
samt Svajig kö1. Vidare har artiklar publicerats angående båtbesiktning, byte av
självlänsar samt b)'te,/renovering av pentrlpumpar. Bland öwiga intressanta artiklar kan nämnas berättelserna om Chakinas färd genom Europas kanaler och

fortsättning på

Medelhavet.

Hemsida på internet
Viggenklubben har i år fått en egen hemsida. Stort tack till Alf Bengtsson för
det arbete han lagt ner på denna. Sidan nås via länk från Svenska Seglarförbundet, http://r.t'ww.sfs.se under Klassförbund, Kölbåtar.

Kappseglingsverksamheten
har även i ar varit mycket sparsam med totalt fina deltagande båtar i två
tävlingar Lidingö runt, samt KM Getfotsregattan.
8

(

nade för hård vind nästa dag. Natthamn på Sommarö på Föglö vid farleden in
not Klrkviken och sedan till Sältingskär på södra Föglö. Efter eskaderfest upplöstes eskadern och båtarna återvände till olika hamnar i Sverige.

Rapport frå,n regionema
Kalmarregionen
I mars anordnades en träff hos North Diamond Sailmakers i Kalmar tillsammans med Vegaklubben på deras initiativ. Under hösten anordnades en träff på

Tekniska kommitt6n

Flyttning av batteri
ViggenBladet

Viggeneskadern 1998
Å,rets eskader gick till Å.land med Gunnar Tidner som eskaderledare. Sju
båtar deltog varav två jätteviggar. Mötesplats Träskö Storö den 19 juli. Färden
lick till lnre Hamnskär och över Äands hav till Koldeskär i Björkörs skärgård.
Vidare till Bänö-ö och Gloskär norr om Kumlinge dä det var liggedag, Långskär

(

Verks amheten i regionerna allmåint
Som en sammanfattning av rapporterna från de olika regionerna kan sägas
att våra ombud gör ett viktigt arbete, främst kanske genom att bistå medlemmar
med tips och svar på allehanda frågor som ofta har lokal ankn].tning. Antalet
aktiviteter har varit sparsamt och hontakten mellan ombud och medlemmar sker
ofta via telefon.

Ekonomi
tabell "Viggenklubben i,rsredovisning 1998". Styrelsen föreslar att
årets vinst, 3.119:91 kr balanseras i ny räkning.
Se separat

(

Stockholm den 14 november 1998
Sören Rapp

Eva Westerby

Helene Linhart

Gunnar Tidner

Ingrid Goffe

.Jan Bäckman

Viggen klubben Arsredovisn i ng 1 998
Balansräkning
Tillgångar

1998

Kassa
Postgiro
Bank
Fordringar

0,00

39 193, 73
26 282,30
450,00

1997

70,oo,
28 862,2d
29 298,00
0,00
(

Summa

65 926,03

58 23O,22

1998

1997

45 750,00

49 051,00

685,00

1,84,OO
0 ,00

Skulder & eget kapital

I

lr' lnterimsskulder
iget kapital, disp.fond
Balanserad vinsVförlust
Arets resultat

7

1998

1997

4

393,50
15 000,00
40 4L2,62

15 000,00
30 236,53

119, 91

176,09

3

I

87'7

,60

(

Summa

65 926,03

58 23O,22

1998

1997

Resultaträkning
lntäkter
Medlemsavgifter
Varuförsäljning
Annonser
Ränta

4
2

2OO,OO

826,31

4

]-35]- ,44
(

Summa

53 461,31

Fortsdttning från sidan 3, Från bryggan
genomföra en medlemsenkät för att ta

reda på medlemmarnas intresseinrikning och hur ålders- och könsfördelningen ser ut. Enkäten kömmer att
genomföras i två steg. På inbetalningkortet för årsavgiften tänker vi lägga in
några extra fält som vi hoppas att alla
skall fylla i. Som komplement tänker vi
skicka ut en mer utförlig enkät. Proble10

Kostnader
Viggenbladet)
Matrikel
Träffar,möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
(. ',rets vinst

54 586,44

Summa

33 343,00
2 450,00
7 254 ,60
4 890,80
1

803,00
600 ,00

3

119, 91

53 461,31

34
2
1

416,00
800,00
052,35

5 572,OO
1 050,00
1 520,00

I

t7

6

,09

54 586,44

(
met med en sådan är att fä in ,rru, ,orn(
verkligen är representativa. Hur detta
skall lösas diskuterar vi som bäst.
Viggenklubb ens hemsida på Internet
har besökts även av personer som inte
är medlemmar. Naturligtvis hoppas vi
den vägen kunna värva nya medlemmar. Vi ser gärna att det kommer frågor
till klubben men när det kommer frågor

lrån en som inte är medlem och be- kunna bevisa sitt
svarandet käver visst arbete uppstår ett
problem. Vilken service skall Viggenklubben ge till allmänheten och vilken
service är bara för medlemmar? .Å,rsmötets uppfattning var att servicen i första
hand är till för våra medlemmar. En
medlem som vill få tillgång till den mer
kva.lificerade servicen via Internet måste

medlemskap i Viggen-

klubben. Behörigheten skulle kunna
srlrkas genom att logga in på hemsidan
med lösenord. Personliga lösenord till
medlemmarna kan vi skicka ut genom
att skriva det på adressetiketten på bak-

sidan av Viggenbladet. Kolla på kommande nummer!
Gunnar t 282 Galatea
11

Utdrag ur protokoll från Viggenklubbens
årsmötesförhandlingar L 998
Plats: Årsmötet ägde rum i
kon-ferens centrum på Itl,u S
Isabe11a, Vlking Line
Datum: 1998-11-21
g1. Å,rsmötet öppnades av ordförande Sören Rapp.
92. Dagordningen fastställdes.
g3. Kallelsen till årsmötet var
publicerad i Viggenbladet nr
10-1998, som distribuerats till
medlemmarna under oktober.
Årsmötet var därmed behöri
gen utlyst.
94. Ärsmötet vaide Sören Rapp
till ordförande och Ake
Thorsdn som sekreterate.
55. Å,rsmötet vaide Harald
Akselsson och Lars Berg som
justeringsmän.
96. Ordförande Sören Rapp
redogiorde för verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Mötet go dktinde v erks amhetsb er rittels en o ch år sr edovis ningen.
$7. Revisionsberättelsen föredrogs av Freddy Geuken.
Mö tet go dkö.nde r evisionen.
gB. Styrelsen erhöll ansvars frihet
för det gångna årets verksamhet.
99. En stor del av mötestiden
upptogs av frågan om ldubbens
framtida verksamhet. Dessa
diskussioner har sammanfat12

tats och samlats under fya
olika rubriker.
Aktiviteter: Kortfattat beskrevs
problemet som att. intresser
hos medlemmarnu -u,aur, urrf
trots att många aktiviteter
genomförts. Exempel på genomförda aktiviteter var

kapp-

(
eskaderseglingar,
seglingar. bå tträIfar, vinterträffar, mässdeltagande och
båtlotteri. Uppslag till nya
aktiviteter var arrangemang
tillsammans med andra klubbar, som Vegaklubben men
också en friendshipregatta.
Medlemmar: Medlemmarnas
antal har minskat de senaste
åren och vi har omkring 60 st
förändringar av medlemsmatrikeln per år. Det pågår
oclså en generationsväxling
(
från qpiska medelåldersfamiljer till yngre par och
ungdomar. För att få fram
medlemmarnas nuvarande

intresseprofil föreslog mötet (
att stgelsen genomför en
enkät som bifogas inbetalningen av årsavgiften.
Viggenbåten: En annan typ av
frågestillning var möj1i gheten
att "poppa upp" Viggen och
försöka modemisera den.

Viggen slutade tillverkas redan
i mitten av 1970-ta1et och
formarna för framställning av
nya båtar saknas. Viggenflottan blir därlör bara kontinuerligt dldre. Som exempel
på modernisering angavs ny
akterstäv med negativ lutning
{' och akters tags träckare. Svårigheten var an förändringarna i
så fal1 kan påverka klasstypen.
Hur detta ska hanteras måste
då undersökas. Könsfördelning: Den klassiska fördelningen av uppgifter mellarr
män och kvinnor i båtar diskuterades 1iv1igt. Det bör framkomma i den kommande
enkäten om den som svarar är
kvinna/man. Har kvinnor
andra preferenser? Mötet
fortsatte denna diskussion
under g18. Årsmötet beslöt ge
styrelsen i uppdrag att genomföra en medlemsenl<ät och ta
upp ovan förda frågestdll( ningar i samband med att den
årliga medlemsavgiften betalas.
Ql0. Förslaget till sLadgeändring
( rörande antalet ftrnktionärer i
sqrelsen diskuterades. Arsmötet beslöt att ingen ändring
är aktuell.
911. Frågan om klubbens eventuella upplösning drogs tillbaka.
Årsmötet beslöt att frågarr inte
är aktuell.

$12, 513, $14 och 515 omfattar
val av stlrelse och öwiga
funktionärer av kommande
verkam hetsår. Vilka som
besätter de olika posterna
framgår på sidan 2.

916. Budget och medlemsavgift
för 1999.
Inom ramen för budgeten diskuterades möjligheten att ta fram
en välkomstpaket till nya
medlemmar och trycka upp
fler Seclaut-dekaler. En sänk
ning av medlemsavgiften
diskuterades.
Mötet beslöt godkänna föreslagen budget, behäla nuvarande
mediemsavgift för 1999, men
ockå å)ägga sryrelsen att
försöka finna aktiviteter riktade mot nya medlemmar.
$17. Inga motioner hade inkom-

mit.
g1B. Öwiga frågor. Debatten
kring klubbens framtida inriktning fortsatte främst kring
kvinnoperspektivet. I Viggenklubben finns det omkring 13
% kvinnliga medlemmar registrerade som betalande
medlem. I de fall männen
utfört betalningsuppdraget har
dessa registrerats som den
betalande medlemmen. Vår
matrikel medger registrering ttu-1.
än så 1änge - av bara

",,

Du vet väl att du

I\TYA
är välkommen
med frågor till MEDLEMMAR
0 Henrik Fagerberg,
Viggenklubbens
Uppsala

.TäKNIISKA

BRtvtÅoa

0
0

Jan Ravstam, Malmö
Mats Ove Svensson,
Kungälv
498 Bertil Engberg, Solna

535 Thomas Johannesson,
V Frölunda

2o
Hjärtligt
Posta ali:na lrAgor av teknisk
nc:tur rtll Tekniska Rornrnittöns
samm,ankallc:nde;
Harald Akselsson
Hasselgo,t(rla 175,
794 3a Uppl, viisby
s&, fär ilu sed.an svar i
ViggenBladet

Seglar
14

viilkornnd

till

Viggenklubben!

...tar gärna emot
ditt material på e-postadress:
charlie.hotel@ telia. com

per båt.
med i uppgiftema vid betalning av medlemskap. Andra
Mötet rekommenderade sqreleffekter av hemsidan har varit
sen att båda namnen i en
frågor rörande Viggenbåtar till
familj ska kunna registreras,
men principen är ett mediemTekniska Kommindn från
skap per båt.
Viggenägare som inte är medlemmar. Mötet rekommendeAndan i klubben har varit att det
rade Tekniska Kommittön att
dr
verkamheterna
kring
i Viggenbäten som gett en präförst försöka värva dessa perge1 av familjeförbund. Krav
soner till Viggenklubben innan
stiilldes på att öka aktualiteten
man lämnar service och råd.
g
19. Den nyvalde ordföranden
1' med kvinnors aktivitet i segGunnar Tidner altackade den
ling av sådana skäl som säkerhet till sjöss, delakighet i
avgående styrelsen och avslutade årsmötesförhandlingarna.
segling och tjejeskader. För att
Åkersberga den 22 november
belysa säkerhetsaspeken
1998
redogjordes för en segling där
Åke Thors 6n, S ekr eter ar e
båten snuddade vid ett grund
och kaptenen - mannen i famiijen - hade ramlat omkull och
skadat sig varvid kvinnan i
familjen ställts i en svår situation att överta båten.
Mötet beslöl att ge styrelsen i
uppdrag att aktualisera och
( '}'fta fram kvinnors seglingsperspel{trv.
Vlggenklubbens hemsida på
Internet dr vdlbesök. Det
en önskal att även
("- €ramfördes
...
Kunna lagga ut medlemmarnas
e-postadresser för att lättare
kunna nå kollegor via sin
hemdator. Den nya datalagen
medger att medlemmar som
skriftligen godkänner detta,
kan 1äggas ut. Mötet beslöt att
frivillig e-postadress ska tas

MEDLEMS
MARKNAD
Vill du köpa en Viggen
eller siilja en?
Kanske har du Lillbehör
som du viII scilja, eller har
du dom inte och vill köpa?
Hör av digtill
ViggenBladet's redaktion
för en annoru på
Medlemsmarknaden!

REGIONALT/ornbud

Stockholm

Vristkusten

En segling som inte blev av
och en som blev det

Gävle
Vakant

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

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0485 - 212 43

Viggenserierr

Mälaren
Jan-OIof Björk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-9297

32

Siljan
Kent Henriks6n
Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mota
0250-167 19

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27,582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Vakant

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

Oresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 2'1613 Malmö
040 - 16 09 73
16

Foto Birgit Åslu",1

Vinnare av Viggenserien I R"gf,,u
Stockholm blev vår nye ordförande
Cunnar Tidner som här tar emot priset från avgående ordföranden Sören

Rapp.

(

Gunnar fick även Skeppsklockan
för seger i KM 1998.
VB ser fram emot ett inl-ensivare
tävlingsdeltagande under kommande
säsong, med spännande kappseglingsreferat som följd. Vi återkommer med
den uppdaterade Maratontabellen i ett

kommande nummer.

Ndr papsen skulle ta hem Frida till
vinterhamn från västkusten och upp i
-öra
Äv dit vi bor havererade motorn
1Lol.alt. Den som följt mina memoarer vel.
att vi har haft vansinniga problem med
den i sommar.
De fick lägga till i Björlandakile och
( ir ligger båten iinnu. Vi gjorde ett tappert försök i fredags morse, men efter
att ha åkt ut med den ende som kunde
köra oss ut vid halv sex på morgonen
så lade vi oss och sov, i väntan på att
det skulle ljusna.
Efter att ha blivit väckta av att regnet ökade och vinden med så konstaterade vi att vi aldrig skulle ta oss hem
helskinnade i den blåsten så det var
bara att försöka få skjuts hem igen.
Vi har veckan på oss att ta hem
henne. Det är bara en seglats på ca tre
timmar i glmnsamma förhälnaden, men
risken finns att fåLr bli båtkatra i 30 km/
. rim landvägen. Vilket tragiskt slut på
( r i öwigt så knapp sommar. Kan tro
att Frida liingtar hem till trygg och lugn
hamn för i fredags fick vi hålla oss i
skylten liingst ut på bryggan för att inte
r"ra med blåsten.
.

d

***

till

grymingen och valde att förbereda

med stormfocken. Jösses, vad vit och fin

den var! Original frän -76 och knappt
använd tidigare.

Det blåste rakt motvind ut ur
Björlandakile hamnen och gick ganska
bra dyning. Men den enda som inte gillade det riktigt var vo\ryen, Chess. Hon
kröp upp i famnen på pappa rnen jag
stortrivdes i a,ktern med r orkullen i ena
näven och akterstaget i andra för balansens skull.
Vinden sköt på bra n2ir vi lade om
och fick läns in i Nordre älvs mynning.
D1'ningen altog ju längre in i även vi

kom så till slut var det

en

underbar

segling. Strålande morgonsol och lagom
med vind.

Vilken löjlig liten trasa, konstaterade pappa om jib II, men det var en
perfekt dag för att vddra denna. Det
blåste på så bra att vi fick lägga oss på
svaj lsedan vi konstaterat att de rivil.
var rastpir i Kungdl'" t i älven innan bron
för vi hade inte öppning för om en

timma.

När vi passerat bron lade vi till för
att Chess skulle få kissa. Nu var hon så
nöjd med seglingen hon med att hon
kunde ligga på durken och ltika in matte
när hon stFde.

Antligen är Frida tryggt hemma i
vinterhamn. Visserligen inte upplyft
ännu men det blir nog snart.
Sedan var det full fart upp i älven
Tisdag vecka 44lovade bäst väder för mol.or och storen som stödsegel.
på hela veckan så vi tog chansen och
En suveränt härlig avslutning på en
åkte med min pojkvåin påväg till jobbet annars inte så segelrik sommar. Ta't
halv sex på morgonen. Vi slumrade fram lugnt till det är dags igen hälsar
Eie. Mahlin. Chess och Frida 93,
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t, eller pumpa-pa, pumpa-pa?

Ska det verkligen vara på detta
hade just tagit upp båten - för
Iörsta gången i vårt liv, vi är nybörjare

en vattenpump i present och satte därefter igång och funderade vad i hela fri.

- och lagt den i vaggan och påbörjat
vinterförberedelserna. En kvardröjande
vattenskvätt i färskvattentanken pumpades ur via diskbänken och när det
till slut bara hördes ett blurr var den
tom. Närmaste grannbåt på båtklubben
var också i farten med att skruva bort
diverse saker på sin båt. "Hur gör man
med vattenpumparna? Ska de sitta kvar
eller tar man bort dem och servar dem
under vintern", frågade vi grannen. "De
bör nog helst tas bort", sa grannen. Vi
frågade för säkerhets skull fler båtägare
i närheten och fick givetvis fler och allt
mer varierande svar. Allt från att de ska

den han skulle göra med den. Han
beslöt förmodligen då att &iuta glasfi
berarmerad plast king den och efter en
del annat pyssel, så mynnade det hela
ut i en Albin Viggen.
AIItså, för a[ nu få bort ,.iö.rutt"d
vattenpumpen, som sitter monterad di-

Vi

inte röras alls, utan kan sitta kvar, så
långe som det är torrt, till att man
måste ta bort dem varje år och kolla
membranen och smörja upp dem med
silikon.
Plötsligt drog jag mig till minnes en
liten händelse från i våras. När vi köpte
vår Viggen, sa de förra ägarna att de
hade märkt att en av vattenpumparna
var "lite dålig" och kanske behövde
någon slags service eller bltas ut. De
hade faktiskt fått tag i en annan men
begagnad pump, och den fick vi med,
nedstoppad i en plastpåse tillsammans
med originalkompassen från 7974 och
ett myggnät. Plastpåsen med sitt inne-

håll låg inknölad nederst bredvid
fotogendunken till värmeaggregatet. Vi
fick fram påsen och grävde fram innehållet och den nya reserr'pumpen. Själv-

klart beslöt vi då att pumparna skulle
monteras bort. Det blev då det hela bör-

jade.
Jag har därefter förstått att Per Brohäll också en gång i tiden rnåste ha fått

18

rekt på skrovet helt tätt intill

sty'rbordsbritsen, behövde vi först bara
få syn på den lilla rackaren. Det var i

bara atr följa vattenslangen så hittå,

man den! Den försvann genom ett hål i
ply"wooden till britsen. När vi llte på

britsluckan kunde vi, om vi pressade
hur,udet på sned mot ena kanten, få slm
på ena sidan av en liten vitaktig plastlik pryl längre in. Där satt den ordentligt fastskruvad med fy'ra muttrar. En
liten hylsnyckel eller en liten skiftnyckel
kanske? Nä, glöm det! Efter en hel del
klurande, kom vi fram till att det enklaste var att göra som Per Brohäll gjorde
när han byggde båten, fast tvärt om. Vi
började med att med knivar skrapa fram
de sedan åratal överlackade skuvarna
på styrbordsbrirsen och skruvade bq
hela överdelen. Men Lro inte alt detl.
räckte! Sen fick vi fortsätta med att
shruva bort hela sidostycket på britsen
men också ta bort lite elkablar som löpte
på undersidan av sidostyckets öwe li(
Åtskilliga skruvar senare var all tråinredning borta och slutligen och äntligen låg pumpen där helt frilagd. Det gick
nu hur enkelt som helst att få bort den
med en liten hylsnyckel.
Pumpen är nu här hemma och ska
få sin service.
Men så har vi den andra vattenpumpen. Det är färskvattenpumpen. Den

sitter på liknande sätt monterad på skrovet tätt intill plywoodväggen under diskbänken. I vilken ordning monterar man
ned hela diskbänken?

Tänk om vi inte hade fått med

oss

den där extra pumpen när vi köpte båten! Så enkelt det hade varit. Då hade
d- -,ra behör,t pumpa torrt. Ska det verkligen behöva vara på*det viset?

Sea Dog. I ViggenBladet 8-9 -98 beskri-

ver Harald Akselsson hur han byter
packningssats

i

sin Gusher och ser då

att dessa reservdelar har utgått, men att
han kan använda SeaDog i stället.
Jag har i min Viggen vattenpumpar

av fabrikatet Whale. Jag vet inte om
dessa är original eller utbltta. Dessa
pumpar ser precis likadana ut som
SeaDog och packningarna likaså. Jag
I natt skruvade jag isär den gamla åkte först till Båt- och Byggplast och fick
p,'' -pen och såg att de stora membranen där tag i en packningssats för 195:-!
h-*e tuå genomgående sår i gummit. Häpnasväckande sa jag till expediten
Felet hade upptäckts alltså. För att som då tog fram kataloger från Watski
inte göra något fel varjag ).tterst försik- och Erlandsons Brygga. Hos Watski kostig närjag delade på pumphalvorna. Då tar packlinggssatsen till Whale 140:noterade jag att inkommande och och hos Erlandsons Brygga bara 89:-.
utående anslutningar med sina små Så nu har vi att välja mellan tre olika
gummiflappar satt monterade likt bat- prisnivåer.
terier i en ficklampa - på den nedre venJag åkte då till Erlandsons Brygga
tilen satt gummiflappen uppåt och på som hade lägsta pris, men där sa de att
den öwe lika dant. På den andra an- de packningarna inte var kompatibla
slutningen satt ventilerna monterade mellan Whale och SeaDog/Gusher. De
precis omvänt. Logiskt tänkte jag då. hade själva försökt vid ett par tillfällen
Just så ska de nog sitta.
men alltid med dåligt resultat som följd.
Sen togjag fram resen?umpen som De renoverade pumparna läckte. De höll
jag fick på köpet med båten och monte- inle tän. Man var till och med så bussiga
ra ' isär ockå den. Membranel. var hek att man faktiskt rekommenderade mig
of,, allt såg bra ut, men... de små venti- att åka till Watski för att få tag i Whale
lerna i anslutningsrören satt monterade originalpackningar.
precis wärtom. De hade på det ena rö
Min slutsats är alL de Viggenägare
retbåda gummiflapprna riktade utåt och som inte har fabrikat SeaDog/Gusher
i( andra röret var gummiflapparna utan Whale helst bör köpa original
rilirade inåt. Ren kortslutning tänkte packningssats hos Båt-och Byggplast
iag. Och tänk om jag bygger upp båten eller Watski. Och då för en dyrare penigen king en felaktigt ihopskruvad vat- nlng.
Ake i BO1:an
tenpump, vilken fasal
Här följer mina senaste informationer

king pentr)?umpar.

Det finns eller fanns minst tre olika
fabrikat av pumpar. \'Vhale, Gusher och

***

tl tl tl

TK försöker f.n.
reda ut det hela och re-

sultetet kommer i VB.
19
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Akselsson Harald

POSTTID NING

Hasselgaian 115 lll
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c,/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen 3

Vi.l defi nitiv clic$ändlling återsänds
lörcändclsen ltled nya adlessen p:r

91 44 Sollentuna

baksidan (cj adl1\-si.lan)

? (al,ua.ttaet.,,
dig

Som en ledstjärna för
som planerar att medverka

i

vi
den preliminära utgiv-

ViggenBladet presenterar

ningsplanen Iör första halvåret 1999.
Smärre ändringar kan komma att ske
men som vanligt kommer du att kunna
se de definitiva manusstoppdagarna i
rutan här nere till höger, vilket tyvärr
inte skedde i förra numret.
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Manusstopp
f ee e-L,,r
30jantrari
27 januari

4
5

24lebruari
24mars
21 april

U_,

26 maj

(

Ute omkr
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24lebruari
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21 april
19 maj
23
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