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kommer aff ge på naturen. Det sker heller med hulrrdet inåt i förpiken

ju alltid en förändring när det inte men tycker att det är bättre att
är normalt. Man har ju förra som- inte trycka ner ett knä i hålet om
marens kraftiga algblomning i tank^.na. Men man Iå r väl försökase
f,.r posiLiva i det hela. det är ju
bra för energikostnaden och bryggor och bojar skonas från isen. Sen
ä' det iu så an rent mentalt så ka-nns
("hgrarong.n närmare nar det

man vänder sig under natten.
Mahlin och alla andra är välkomna att presentera sina egna
småtips under rubriken på sista
sidan, allt behöver ju inte vara så

ambltiöst att det räcker ti1l ett
Tekniskt Tips, men kan kanske
komma ti11 nytta ändå.
är varmt.
ju
att
b1i
dags
Som vanligt behöver vi mateoch så börjar det
planera för sommarens aktiviteter rial för nya nummer av Viggenså se vidare i bladet om eskadrar Bladet, så fatta era pennor el1er
m.m. Samt glöm inte att betala in annan skrivutrustning och skicka
in bidrag till...
medlemsavgiften för 1998.
1064
TRINE
AIf i 1277 Jiinta
Sören
HäIsningar
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ESKADERRAPPORT
Söndag 27

juli

Söndag morgon lämnar

vi

Östra

Runmaren för att segla till mötesplatsen
för årets plaskeskader på Nedergårdsön
som ligger ett par distansminuter syd-

väst om Fjärdlång

i

södra delen av

Stockholms mellanskiirgard. Vi hade en
kort etapp på ca 4 distansminuter så vi
var framme rätt tidigt på förmiddagen
men vi var ändå inte först på plats där
låg redan Erik och Kajsa Mel6n med en
något sargad 223 Hej & Hå som dygnet
innan blivit träffad av blixten.

Måste ha varit en skakande upplevelse men trots det såverkade både Erik
och Kajsa att vara vid gott mod. Den
händelsen får Erik sjäv berätta om när
han har fått lite distans till det hela.
Dagen bjöd på ett underbart sommarväder så där låg vi på Nedergårdsöns släta klippor i solgasset och spejade
efter Viggar.
Så småningom anlände 533 Maid

i sällskap med
en S-30:a och så till sist kom
1270 Vhiger. Fler blev vi inte av olika
anledningar. Vid 19-tiden så hälsade vi
varandra välkomna med den sedvanliga
Viggensherryn efterföljt av gemensam
Marion sen 403 Kleva

vänner

i

grillning.
När vi framåt kvällningen fått upp
vårt bomtält och var på väg att krypa
till kojs så passerade en åskfront med
rätt häftiga regnskurar och vindbyar.
Men eftersom vi låg vä skyddade i lä
så kändes det rätt trivsamt i den varma
kojen.
4

Eva, Sören, Karin, Sofia & skeppshunden Mimmi i 1064 TNNE.

Måndag 28 juli

(

Nedergårdsön -Ostra Runmaren

När vi vaknade var hela viken på
Nedergårdsön fylld av en blommande
gulgrön algsörja. Det var vindstilJa
{ r
väderrapporren lovade ökande sydväsrlig vind, upp till kulingstyrka.
Eskadern hade som mål att i slutet
på veckan nå Öja, vi skulle alltså segla
söderut. Därför beslöt vi oss för att
denna dag gå den korta distansen till
Ostra Runmaren, då ingen av oss ville
trotsa Mysingen på kryss i kulingvindar.
Resan började lugnt och fint. När vi

närmade oss sundet mellan Utö och
Ornö hade dock vinden friskat i ordent
ligt och vi beslöt atr ta in etL rev i storseglet. Väl ute på Mysingen rullade det
ordentligt och vi fick även ta in lite på
förseglet. Det var en riktigt blöt segling,
med mycket stänk.
(
Efter en viss möda nådde vi, sist-av
alla. den lilla hamnen på Östra
Runmaten.
Det var relativt grunt och vinden låg
påfrån sidan. Vi lade oss på Hej &( ,
akter och klev iland över dem. Ett par
timmar senare anlände våra vånner Fia
och Krister i S-30:an Beancamiss. De
hade lämnat en besättningsmedlem vid
Waxholmsfärjan på Utö, samt inhandlat färska frallor.
Det tog en stund att få S-30:an på
plats i den trånga hamnen, men tillslut

i

en båt och så ligger man

ju

gick det bra. Då kom regnet och vinden

del inne

ökade... Vi hade tidigare bestämt oss
för att grilla vår middag. Sagt och giort.
.förd regnställ samt utrustad med båten solparasoll, trotsade Calle vädrets
makter. Det regnade på tvären men otroligt nog blevköttet, Srillspetten och brö-

och lyssnar om vinden ökar eller wider

1et ändå färdigt och smakade

ttmärkt.

När vi avslutat grillningen och middagen slutade regnet och dåvidtog tipspromenaden. Varje båt gjorde tre frågor
r

ar. Vi vann INTE och inte minns jag

sig, även om vi 1åg relatiw skyddade
mot sjön så på grund av atl. ön är ganska flack så fick vinden ett bra tag i
riggen vilket innebar smatter i fallen,
var uppe ett par gånger under natten
för att rätta till dem.
Vår tanke varju att eskadern skulle
vidare söderut men vi beslutade att avstå från en kryss på Mysingen i 13 sekundmeter, men det fanns ett starkt
önskemä om bunkring på Utö som i och
för sig var en kort distans ca 1 nm. Så
fick det bli.

vilka de lyckliga segrarna var! Vi fortsatte kvällen ombord på Beancimise
med ost, kex och vin och smög tyst omVäl inne i Gruvhamnen var det skydbord på Cleva framåt nattkröken.
Evq Calle o Bltzze i 403 CLEVA dat och riktigt skönt i jämförelse med
blåsiga Runrnaren. Skeppshunden
Mimmi som tidigare under sommaren
Tisdag 29juli
Vaknade upp efter en blåsig natt på besvärats av sjösjuka tar sig en halv
Östra Runmaren, det blev lite si och så sjösjuketablett under resan till Utö. När
med sömnen. Ljudet förstorasju en hel vi klev iland på den av p.g.a vädret full-
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belagda bryggan vilade en tydlig dusch-

lukt över viken

en doft av tvål och
schampo. Efter ett par timmars handlande, lunchande, duschande m.m. så
seglade vi vidare mot Kolnäsviken som
ligger på Ornös västra sida.
Vi satte seglen inne i Gru\,viken, ett
rev samt kryssfocken för att sätta segel
på ett gropigt Mysingen ärju inget som
attraherar. Väl ute på Mysingen l.rade
r i en härlig segling med iile högre än
hah'vind upp mot Ornö. Väl inne i Kolnäsviken slogs iag av hur kontrastrika
upplevelserna på sjön tu. Kav lugnt,
varmt och skönt vilhet gjorde att man
verkligen slappnade av. Efter den sed
vanliga grillningen och ett glas rödvin
slocknade jag i min koj.
Sören 1064TNNE

-

Ner med fockarna och motor förbi gröna
prichen.
Upp med focken. Waxholm III, den

gamla pärlan gav

fint svall

vid

Kymendövarvet. Barnen blev mycket
imponerade av "waksl.mbolen" på sjöhortet. Vi har inte många lr-ak i Sverige.
Utanför Grötskiir kom den utlovade vinden. 5-6 knop. Efter en harlig, läns dpp;
nade sig viken och 14. 10 rar all).
förtöjda vid Fumskär.
Solen sken ocl] vi lekte badkull. Efter lunchen 1ägr ade .ig lrrgnet cirer
:itlbrunnarna och på Vigher bakade ri
blåbarskalor efler benäget plockbist ånä
från Trine. Erik hade tillgång till bastun på ön så det blev eftermiddagsbastu.

Tack Erik och SE-Banken. Damerna
hade därefter en trevlig eftersläckning
på Trine och pratade båtinredning. Det
Onsdag SOjuli
var med största motvilja vi bröt för
Morgonen böriar som vanligt med middagsbestyr. Barnen skickades på
S\4Hl: 'l illfälligt stabilare vader.
bärplockning.
Vind V-SV 6-11, 19-23", något ar,ta
Efter trevlig kvällsgrillning på bergande och algblomningen minskar en- get och blåbärskakor till efterrätt togs
ligt TT.
sånghäftena och en allmän sångstund
Efter frukost och morgonbad, följde.
skepparmöte lämnar vi Kolnäsviken med
skitigt däck och blåbär i packningen och

kurs mot Villinge.
lnte blåste det många s-meter inte.
Solen shen från klarblå himmel och det
gick att skriva dagbok under gång.

Förmiddagsbad efter båtarna var
populärt. Magnus på Maid Marion och
Karin och Sofia på Trine länsade friskt
efter liksom vår Johannes
på Vigher. Lillasyster Sara tog till
tårarna då hon ännu ej får pröva denna
åtråvärda sysselsättning. Hon torkade
tårarna inför erbjr,rdandet att illustrera
dagboken. Inte blåste det många s-met
rar mellarr Hulrrdholmen och land inte.
6

Nu hade det mörknat alldeles lagom

för skattjakt, så Sören hämtade stora
mässingslyktar och det blev ett ivriql
sokande elter de åtrår ärda silr erkotta'
rna. Frågan är vilka som hade mest roligt. Barnen eller de vuxna?
De sanna bastufreaken tog avslutningsvis en midnattsbastu och däreft(
lär r i Poseidon vagga o:s alla till sömns.

Skrev gjorde besättningen på Vigher
PelLe, Pia, Johannes & Scrn, illus-

terade gjorde Sara

Torsdag

31juli

Efter en hiirlig simtur och bamsig

frukost lämnade vi Furuskär'Villinge
med kurs mot Biskopsön, där de som
ville skulle kunna köpa lite rökt fisk på
väg mot Långviksskär. Solen gassade.
Härlig hah,vind.

På med Solfaktor 7.
Pia i Vigher angjorcle "i blindo".
Hennes enda par glasögon hade strax
dessför-innan åkt över bord.
Kajsa och Erik i He1 & Hå var inte
sugna på fisk utan seglade förbi norrr.rt
mot Söderö och Långviksskär. Vi hade
stämt rra[[ med dem vid Viggskldppen.
Vi som köpte fisk gick förbi Söderö
,ch upp förbi Klovskär. När vi fick s1m
på Hej & Hå förstod vi genast att någonling inlräffat. \är ri Lom inom
kommunikationsavstånd berättade Erik
att han gått på grund och fallit mot ruffluckan. Stort plåster över ögonbrynet.
Vi hittade inget lämpligt anltringsställe
vid Viggskläppen utan ankrade upp vid
Bodskiir vid några trevliga hlippor. Eriks
skada såg ut att behöva sys; han var
dessutom lite omskakad, vilket ju inte
var att undra på. Kajsa hade doch inte
kommit till shada.

gänget. Det hade inte bara varit landstingets sjuhvårdspersonal ombord utan

även ett par landstingspolitiker som
skulle utvärdera verksamheten. Bara
man nu inte funderar på att dra in denna

ypperliga service! Tänk vilken tid det
skulle ha tagit att segla in till Dalarö
och sedan ta sig med allmänna kommunikationer till Södersjr-rkhuset.
På kvällen var det vattenkull i det
soliga vädret. Pia lyckades trots avsak
nad av glasögon simma ifatt och kulla
ungdomarna.
Denna gansha omtumlande dag slrr
tade med rejäl b1åst. Vi lade ut spring
mellan båtarna och kojade rätt tidigt.
Sedan somnade vi till gnisslet av våra
fendrar.

Nina, Bill och

Fredag

Ma*"t#::X

I augusti

Vaknade efter )tterligare en blåsig
natt som började med en sydostlig vind
som under natten wed sig till nordost.,
varför vi efter morgonens skepparmöte
beslöt att gå till Munkholmen - en klassisk startplats för Viggeneskadrar som
nu fick utgöra avslutningen.
Etappen innebar en h:irlig frisk medvind som enligt prognosen skulle arta
under eftermiddagen. Som del-etapp
valde \,'l att gå till Nämdö för att bunkra
inför den stundande avslutningsfesten.
Vi startade med ett rev i storen samt
I.olo Soren Ropp kryssfock vilket visade sig vara i försikocl.r
fick numret till tigaste laget men hellre för lite än för
Nina ringde SOS
läkarbåten vid Sandhamn som kom ut mycket segel, det ärju en plaskeskader.

Bodskär redan en timme senare.

Väl framme vid Nämdö blev

Sjukshöterskan konstaterade lite besviket att "patienten" själv ltunde ta sig
ombord. Erih fick fem stygn och ny omplåstring, varefter han återbördades till

tillåggningen ganska böhig på grund av
att gästplatserna hade en frisk pålandsvind. Själv valde jag att lägga mig vid

till

bensinbryggan som låg mer

i

lovart.

Men det innebar den olägenheten att
en mycket nitisk bensinexpedit ihärdigt
tjatade om att vi skulle lämna bryggan
direkt efter tankningen trots att det inte
var fullt.
Så tydligen är bensinmacken och
br.rtiken olika intressenter. Hela proceduren to8 en stund efter som ingredienserna till festen skulle väljas ut
mychet noggrant, samt glassätning, toa
besök och allt annat som hör till en
bunkring.
Väl klara seglade vi vidare genom
Norra sundet ut på Niimdöfjärden. Nu
hade vinden artagit en del så det blev
en ganska stillsam tur över Nämdöfjiirden.
Väl framme vid Munkholmen hade
vi gott om plats det är ju en mycket populär hamn men nu 1åg här endast en
Vega. Så vidtog lunchande, badning,
allmänt slappande och en liten tupplur.
Allteftersom kvällen nårmade sig fylldes
hamnen med båtar. Själva satte vi nu
igång med festförberedelserna; fläskkarr6n marinerades, potatis kokades,
kakor bakades. Pia tillredde en under
bar Tzatsiki så det blev en vdldigt trevlig fest som avhölls på öns västra sida i
ett härligt solsken som varvades med
bad. Så höll det på tills solen gick ner
och vi kröp till hojs.
På lördag förmiddag skildes vi åt.
Vi seglade söder ut, öwiga mot norr.
Sammanfattningsvis så tycker i alla
fall jag att det blev en trevlig eskader
med stora variationer vad vädret betråffade vilket ju innebar att vi ju inte alls

väcktes vi av en nordlig bris. Jag tog in
några varv på storen och så satte det

Ur Viggen
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"Mirandas"
loggbok: t1
Angörandet av Gräddö Gästhamn,
59'46,0 N, I9'O2,1F,, den 16.6 1996.
Viggen hade införskaffats tidigare på
våren i Hargshamn och skulle på vå(
premiärtur fl1ttas från Hargshamn till

Bergshamra söder om Norrtälje. Jag
hade haft en mindre segelbåt för 30 år
sedan och tyckte inte det skulle vara
särskilt märkvärdigt med en sådan segling, det var ju inomskärs hela vägen.
För säkerhets skull hade jag och min
[m avlagt skärgå dsskepparexamen vintern innan.
Den förre ägaren hade varit mycket
hjälpsarn, hjälpt oss att masta på bl.a.
Motorn var ett särskilt kapitel. En Chrysler Marin 6 hk från 1978, "som gick alldeles förtråiffligt'. Den var utrustad med
en sådan finess som friläge och backslag, som manövrerades med en spa(
mitt på motorn. Det varjag inte van vid
från 60-talets Sea-Gul1 "The best motor
of the world" en segerviss slogan på
sviinghjuler. "Det lär Du Dig snabbtl
sa Henrik. den förre ägaren. Henrild
pappa, en sjövan man med rötter från
Roslagen, försäkrade mig att den uppsättning tågvirke som följde med gott
kom dit vi från början hade planerat men och väl räckte för den första resan, sen
kunde vi ju komplettera allteftersom.
vad gör väl det.
Eva, Sören, Karin, Sofia och Mimmi
Vi startade från Hargshamn på efi 1064 TPJNE termiddagen den 15.6. Vi ankrade upp
utanför Herräng. Tidigt nästa morgon

avi en frisk slör utför Singöfjärden. Vi
loggade uppemot 7 knop och till min
förvåning blevjag blöt om fötterna. Det
kom in vatten genom självlänsen det

i

Ir

hade det aldrig gjort i min gamla
Amdenritade Lidingöjolle, en sån sak
rm självlänsande sittbrunn lanns inte

på den. Men det gjorde inget. Det gick
undan och redan vid l2-tiden var vi
framme vid Almsta och kom igenom vid
broöppningen klockan 12. Motorn star( rde perfekt och vi hann lagom till br o
oppningen vid BagghtLsbron. Stränderna
längs Väddö kanal var kantade av fiskande människor, det var någon sorts

mettävling.

När vi kom ut på Bagghusfjärden
hade vinden fortsatt att friska i. Vi l.rade
nu platt läns och vi forsade fram för
enbart stormfock. Den enda båt vi såg
var en annan Vigg. Den kom kryssande
med enbart storsegel, det går tydligen
det också.
Framåt S-tiden närmade vi oss vårt
etappmå1, Gräddö Gästhamn. Jag hade
visserligen aldrig varit där förut men av
sjökortet att döma så skulle några öar,
( ;kholmarna och Gräddö-Asken ge hyfsat skydd för den nordliga vinden. Vi
hörde sen att det hade uppmätts 13 m/
sek uppe vid Örskär. I hu\,'udet planlade
. iag noga angörandet av den okända
( .yggan. I kikaren kundejag se att hamnen var full med stora segelyachter vars
master var belamrade med olika burkar.
I 1ä av Gräddö-Asken tog vi ner seglet,
knopade fast linor i för och akter, ut
med fendrarna, hustrun på fördäck med
en båtshake, fick igång motorn och en
sista titt på sjökortet. Min avsikt var att
lägga till vid den ftersta bryggan, det

verkade lättast, men den var redan upp

tagen av stora tyska tvåmastade

lustyachLer. Till min glädje fick jag sp
på en reslig man i svart uniform med
guldgaloner. Jag förstod att det måste
vara hamnkaptenen som hälsade mig
välkommen. Han anvisade mig en plats
vid en brygga längre in, mer skyddad
men svårare att lägga till vid. Detta rubbade helt mina uppgjorda planer. Det
var ett högt motorljud på Chryslern och
den hade en liten egenhet nämligen att
tjuvstanna på tomgång eller låga varv.
Detta plus vindbruset gjorde att det var
omöjligt att höra vad hamnkaptenen
eller min fru sa men jag förstod att de
försökte säga mig något. I hastigheten
mindes jag inte vad som var fram eller
back på spaken till motorn, det gällde
att inte motorn stannade då hade vi ofelbart drivit upp på några klippor. Så bå
ten gjorde några skutt framåt bakåt,
men som tur var höll sig min hr,rstru hart
om masten Nu måste jag framförallt få
en lina till akterbojen och lyckades efter några svängar med det, bara för att
r.rpptäcka att linorna i fören var för korta
och inte räckte iland.
Jag var då helt i upplösningstillstånd och trodde på fullt allvar att vi
aldrig skulle komma iland. Vi kom faktiskt iland men hur det gick till kan jag
inte redogöra för. Jag minns att vi fick
låna några tampar av den hjälpsamme
hamnkaptenen. Maud, min fru, berät
tade sedan att han hade frågat om ma
ken var döv. Det han hade ropat var:
"Kom bara kom", d.v.s. strunta i allt och
bara driv in mot bryggan, så ordnar vi
resten sen. Till mig sa han tröstande att
han sett mycket värre landningar. Han
var en heder för sin yrkeskår.
RoIf Thoren

9

Jag heter tngrid Goffe och är ny

Pr e(ilen(
Helene, heter jag som är ny sekrete-

i år.
Vi (min man Micke och jag), köpte
vår "vigg", Årstafrun på sensommaren
rare för

96. Vi hade pratat om att köpa båt eller

inte en längre tid, diskussionenmen
gällde då motorbåt.
När våra vänner skrrlle köpa srörre
båt. och vi blev rillfrågade om vi rar intresserade a\ atI köpa deras A-vigg. var
vi först tveksamma. Vi hade ingen som
helst kunskap om segelbåtar, men då
pdset var rått lågt och den såg fin ut,
slog vi till. Något som vi definili\''r inte
ångrat.
Helt plötsligt "blev vi med segelbåt"
och hade knappt seglat tidigare. Dessutom var vår son Anton relatir,t nfödd,
så de första turerna blev med andra ord
en utmaning. Det vi kommer i håg bäst
från våra försra turer, är när ri av en
kastby, kastas helt åt sidan och vår nyinköpta fotogenlykta slår i durken. Jag

10

var fullkomligt övertygad om att Å"ttufnrn skulle välta.
I
Förra säsongen. Iaa7. var ju sol,.
bekant helt underbar- således vår första. Vi hade verkligen tur, det var ut
märkta förhållanden fcir oss n5 börjare.
Vi utnlttjade båten maximalt och var
ute så fort vi kom åt. Första semestern
ägnades åt Stockholms södra skärgård
och vi lärde oss massor. Vi lärde känna
båten ordentligt. och lärde osq att navigera. Skillnaden är stor mol forsta säsongen.

Nu ligger Arstafrun på land. men
intresset svalnar inte för det. Vi har
många proiekL på gång infcir nästa säs

ong:

Ett nyinköpt kylskåp skall monteras
sittbrunnen, ett n,'tt bomkapell sk(
sys, och bomtältet skall få fler fönster.
Jag hoppas att vi ses på träffar och
seglatser i vår och sommar ! .
HeLene L[nhqrt I nr 366 Arst(rfrun

i

materialförvaltare i Viggenklubben. Ordförande Sören bad mig skriva och berätta lite om mig själv och hur jag "blev
med Vigg".
Sjöintresset väcktes tidigt, mina för
äldrar hade nämligen en långfärdskanot (i väv), där de stuvade de ner tält,

(

proviant, flytdunkar och mig. Sedan
:og de iväg ut i Stockholms skärgård
ellel in iMälaren. Så småningom när
vävkanoten gått ur tiden fick jag en
kanot

i

pressad ply.wood med vävdäck.

Den var väldigt rank och inte trevlig när
i( rt sjöade.

Så gick det några år utan fl)tetyg.
Yären -77 köpte mina släktingar tomt
och stuga på Ingarö. Där 1åg också en
liten segelbåt med centerbord, ca 10 kvm
bomullssegel. Förpiken var lagd med
oregonpineribbor, jättetjusigt. F.ö. öppen med två tofter, årtullar och urtag
för snurra. Mina släktingar var inte intresserade av båten och ägaren ville
också sälja den. Båten blev min! Pyret
Vicke skeppshund och jag upplevde
mycket roligt och mindre roligt under
de år Pyret och jag seglade ihop. Alla
stenar och utgrundningar på Baggensflärden och utåt lngaröfjärden känner
,:"q sedan den tiden. Elter Pvret, som
( ånua" vid Malhuvud. nara i orö kom
Scylla, en Pop 16 i min ägo. Nu skulle
det bli långsegling av. Storsegel, fock
och stormfock plus fyra kojer och plats
,'är primuskcik minsann. Men Scylla
\ -d" d"n o\anan atL wäla ner när vinden var lite byig och gick upp mot
sex-sju m/sek. Varken skeppshunden,
som då hette Kara, eller jag tyckte det
var så roligt. Jag klagade min nöd för
min seglande kusin från Nynäshamn.
Hon föreslog att jag skulle leta efter en
K'Vigg, långkölad, stabil och sjösäker.

Hon berättade om goda vänner som seg-

lade K-Vigg och var jättenöjda.
Turen var på min sida. På lördagen
efter vårt samtal fanns två annonser om
K-Viggar till salu. Den Vigg som fanns
på Bullandö vann mitt hjärta. Vi har
varit bästisar sedan sommaren -85. I
samband med införandet av båtregistret

fick jag också vetskap om Viggen
klubben och där har jag varit med på
wå eskaderseglingar, jättetrevliga båda.
Nu har jag "sommarloV' året runt. Innan
den lyxtillvaron tog sin början har jag
som förskollärare med specialutbildning
för döva och hörselskadade barn arbetat dela på Karolinska sjukhuset med
[öräldrauLbi]dning dels som hemvägledare i Stockholms kommun. På integrerad förskola hörande - hörselskadade

barn och

till slut på dagis for enbart

döva barn.
Jaha bästa Viggenseglare nu får ni
sätta fart på ruljansen genom att beställa varor från viggenshopen. Sortimentet kan ni se i ViggenBladet,
dessutom finns i lagret fina T-shirt i bra
bomullskvalitet i färgerna vitt och rött
med viggenemblemet och text Viggenklubben. Välkomna att ringa och köpa.
Ingrid
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REGIONALT/ornbud
Gävle
KLUBBNAL

SANGBOK

30

100:-

Vakant

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

Kalmar
Peter Winberg

BRODERAT
JACKMARKE

30:-

Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32

Siljan
Kent Henriks6n

Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mora

KLUBBDEKAL dGIA>^

trr._

ffi

io_-å,.-;

Handbok K-Viggen ........ 50:Handbok A-Viq9en ........ 50 :Tekniska Tips xomplen .. 150:Tekniska Tips enstaka .....,.5:Viggenritningar* ........ st 25:K\assreq|er.............,......... 8:-

0250-167 19

KLUBBVIMPEL

Owe Svensson

100:K|ubbvimpe|................. 1 00 :B roderat i ackmärke..,,... 30 : KIubbnå| ......................... 30 :'
Kl ubbdekal s E-G LA-ur..... 20 : Strykmärke....................... 8 :-

Enklast är 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 materialförr,'altare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm. tel nr på sid 2.
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S:t Anna
Tunngatan 27,582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Vakant

Stockholm

ALLT
FOR
ao

co

SJON
Så är det dags

för 1998 års båt-

mässa '' AILT FÖR SJÖN,,
Som vanligt deltar Viggenklubben

med våra skärmar i anslutning till
Stockholms Seglarförbunds monter
som även detta år är placerad i A-hallen invid bassängen för modellbåtar.
Ett tjugotal klassförbund kommer att
var representerade.
Vi kommer att ha våra skärmar bemannade hela helgerna samt vardag-

kvällar.
Så välkommen till mässan, (och
fyll gärna i vår gästbok).
HäIsningar Sören

Västkusten
GustafOlofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
03't - 27 57 24

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

Mässan pågår

från lördagen den 28 februari
till söndagen den 8 rnars.
Öppettider:
Lördag - söndag 10.oo - 18.oo
Måndag - fredag 12.OO - 20.OO

t

Stockholm

t

.J

Viggentrffi den 12 rno;rs kl

d

tu

1-9.

Planterclnt ägen 1- O, Enskedeg&rd

å

Se vägbeskrivning motstående sida

Två omnen står på schemqt:

IIAR,

'{5.y"* (

o

I

)
{t
PLALj TEF^e-v l4EU {O
ENSKEDEqÄgD
.{
2
,
Enskedegård tar du dig med T-Banan nr 19

ViggenEskader L998

(-wr,;Åeosy)

Till Planterarvägen 10
eller nr 29 (Från T-Centralen mot Hagsåtra eller Högdalen). Kliv av
vid Sockenplans T-Bane-station. Se vidare kartan.

v

Du vet väl att du är välkommen
med frågor till Viggenklubbens

'ttKNlIsKA ilq.tvtÄu+r

till Åland. Det blir
form av PlaskEskader dvs vi seglar
,Å,rets eskader går

i

Sprayhood?

korta etapper med mycket bad och plask
och annat kul. Denna gång plaskar vi

omlcing i ÅJand skiirgård. fanken dr
att det skall bli en "pedagogisk" eskader som alla - även de som känner sig
lite osäkra - kan vara med på. För att
göra det möjligt för er som tidigt måste
bestämma tiden för semester kan vi redan nu meddela att starlen sker söndag 19 juli med samling någonstans i
Stockholms mellanskiirgård. Eskadem dr

tänkt att vara i två veckor med möjlighet till förlängning med en tredje vecka
för de som vill. Eskaderledare blir Gunnar Tidner på Galatea.

Posta ilina fr&gor av teknisk natur
till Teknisko Komrtnittölrs
samrnankallande;
Hg.rg,ld. Akselsson
H(J.sselg(l;t(:;n LL5, 794 38 Uppl. viisby
s& f&r ilu sedan svax i viggenBladet

Hur står det
till med din

\+ rtr

$ E*1,
tt

$ *n1
rt
g

tt

Har du ingen sprayhood eller är den

i sådant skick att det vore dags att förnya den? Det går att sy en sprayhood
själv! Enklast är att sprätta isär den
gamla och använda bitarna som mall
för en ny. På träffen får du tips hur du
kan göra och vi hjålps åt att göra mallar
för olika varianter som kan förekomma.
15

1
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Akselsson Harald

POSTTID NING

Hasselgatan 115 lll

B

194 38 UPPL VÄSBY

Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Mel6n, Skäftingebacken 4o
163 64 spånga

BEGRåNSAI)
EFTERSANDNING
Vid defi niliv clte$ändning åtdsäl].ls
iö$.in(lclsell rred nya adresscn pa
baksidan (ci adrcss;.1aDl

? (d/,o,al,lottl...

He jl Jag m.åste bara skriva ner min spontana reaktion på det sista tipseti senaste bla-

längsta kojen). Jag har hemskt svårt att

tänka mig att ligga med huvudet inåt i

det. Det handlade om vattenhålet i förpiken men det går säkert
förpiken. Spontant sa jag; Hur ligger man
om man störs av hålet tiil vattendunken?
Man måste helt enkelt ligga med hu\''udet
inåt I förpiken för att ha ont av det hålet.

Mitt tips blir så1edes att vända på sig.
Själv harjag seclan vi köpte Viggen för
nio år sedan haft min gir,na plats i förpiken.
t Mycket beroende på atr min {ar är närmar"

bra om man är
van vid der. men jag har en förmåga an säru

mig upp mycket hastigt mitt i natten och
skulle ganska snart vara mycket mörbultad.
I öwigt var det ett bra tips för den som har
ont avhå1et. Tro inte attjag tycker nå't an
nat bara för attjag reagerade spontant.
Trevliga nåtter till alla i Viggar (De behövs efter hårliga seglatser

195 cm lång och därför måste ha den

PriCor

Mahlin

Engsn'artd. 93O Frida

lardet

Eox 30097, 104 25 S,ockholm
Telefon: 08-13 09 80, Fqx: 08-618 38 Z0

ViggenBladet nr 3
25 februari
ViggenBladet nr 4
25 mars
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