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08-s90 80298
08 649 47 01

HaraldAlGelsson

oa-9297 32
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FRÄN BRVGGAN SKEPP O'HOdg
Så närmar sig årets vårrustning
och som vanligt var inte vintern så
lång som man alltid föreställer sig, åtminstone med tanke På allt det man
förutsatt sig att fixa innan nästa säsong. Men bättre senl. än aldrig .
Med tanke på vårrustningen av
våra båtar så har vi för avsikt att an.,rdna en träff där vi ska behandla det
( -r, -"d båtbesiktning vilket jag förutsätter att de flesta har intresse av
med eftersom våra båtar ju har kommit upp lite grand i åren. Detaljerna
1 rgående träffen återfinner du Jängre
l,.am i tidningen.
Vidare avser vi att även i år 8enomföra den sedvanliga riggningsträffen. Mer om den kommer i nästa
nummer av ViggenBladet.

På

sid.7 presenterar sig Janne

Bäckman, kappseglingsansvarig i klubbens st1urelse. "Jag hoppas att alla som

lovade mig på årsmötet att ställa upp,
kommer och seglar och har kul" säger
Janne. Red. önskar Janne lycka till i
försöken att få fart på kappseglingen
i klubben igen. Jannes telefonnummer
hittar du på sid. 2 (och nu är det rätt
så att du slipper komma till Postgirot).
På sid. 10 och 14 finns några ex-

terna tävlingsalternativ som vänder
sig till ungdom och damer som är
tävlingssugna.

Ett hårddiskhaveri förstörde red's
e-postkatalog över dem som skickat
in material till VB den vägen, men den
kan återuppbyggas om ni mailar igen'
Ni har ju nya alster att bidra med, elSå lycka till med årets vår- ler hur? Adresser för alla sorters post
längst ner på sid 2. ViggenBladet berustningsplanering.
höver Ditt bidrag hälsar
Hålsningar
ALf i 1277 Jitnta
Sören 1064 TNNE

Skaffa nya korten!
I början av nästa

månad, lagom ren 1998 kommer bli problematisk för
alla fritidsbåtar. Det kommer att finnas totalt tolv tappstationer runt Svetill mässpriser, kommer b åtsport- riges ktlst. Detta ska jämföras med de
100 stationer som
korten med den nya
finns planerade men
sJ.nnbolen. För er som
inte beräknas var klara
inte vill köpa nya kort
förrän 2004.
hänvisas till UnderrätSom viggenägare är
telser för b åtsporten
-ebruari
man
förstås orolig för
1998.
om man ska kunna beSom ni alla har läst
hålla båten. Med det
eller hört, har Sjöfartsbegränsade utrymme
verket sedan en tid tillsom är ombord ställer
baka diskuterat vilka
denna nya lag till stora
regler som ska gäl1a för
problem.
på
Jag vet att
diskvattten ombord
vara båtar. Det man nu kommit fram Tekniska Kommitt6n håller på att titta
till är att inget diskvattten får tappas på en ombyggnad, dels av vattentanut i våra kustnära vatten. Istäl1et kom- ken så att den delas i två utrymmen,
mer det finnas speciella tappstationer dels en ombyggnad av pumpsystemet
där diskvattnet får lämnas. Dessa sta- som gör det möjligt att pumpa tillbaka
tioner kommer att vara utmårkta med disk- och sköljvatten till tanken. Prosyrnbolen ovan. Alternativet till att blemet är att detta fungerar bara om
lämna sitt diskvatten där är att ge sig man använder diskhon. De flesta av
ut på internationellt vatLen och tappa oss gör nog som jag, använder en balja
.et direkt i havet. Då Sjöfarrsverket i sittbrunnen.
Själv funderar jag på att inte sjöforcerat arbetet i detta fall har alla
på
sätta
i år på grund av detta.
sängen vilket
berörda parter tagits
HaIvar i 401 Lirpa Lirpa
i sin tur medför att speciellt somma-

till

sjösättningen men lite för sent för
att vi skulle ha möjlighet att köpa dem

INKL. MOMS OCH MATEBIAL

PRISEXEMPEL:

Båtkapell
Sprayhoods
Bomkapell
Segel
Kojmadrass

lr.
lr.

1200:-

Ir.

450:450:-

fr.
fr.

50:Jm2
150:-

Vi har även nytillverkning av kapell,

sprayhoods. V i utför även reparationer.
fr.
Nytillverkning av kapell
Byte akterruta
fr.
Byte sidoruta
lr.
Byre blixtlås
fr.
Reparation av sömmar, hå|, m.m.

5il):-/m2
300:200:300:200:Jtim

Ulvsundavägen 187 a
(Vid B&W Bromma)
Tel: 0&28 85 34
öppet: Vardagar 10-18,
LunDh 13-14, Lördaga|l0-14

(

tar gärna emot ditt material på e-postadress:

narden@uppsala.mail.postnet.se

Pre(6ilen

xLuaeNÅt

SANGBOK

100:I

'

BRODERAT

30:-

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

KLUBBVIMPEL
100:Klubbvimpel ................. 1 00 :B roderat jac kmärke ....... 30 : Klubbnål ......................... 30 :KI u bbdeka I s e-cLA-ur ..... 20 : Strykmärke....................... 8:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
40 73 05 _ 2
och anger naml, adress. båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan åven ringa materialförvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

+Ritningar beställs av Lars Sennerholn.r. tel nr på sid 2.

(

Ja8 heter Janne Bdckman. och är
37 år. Jag var med i styrelsen för något
år sedan och hade som uppgift att ha
hand om kappseglingarna.
Oet var roligt i början när det var
många båtar som kom till våra triiffar
och tdvlingar, men när det blev fårre och

Thomas hittade SCARAMOUCHE på
Cålci. Jag betalade båten och var jättelycklig. Arne ochjag seglade upp båten
till Ljusterö och mastade av. Det var en

färre deltagare som kom på träffarna fruktansvärt lång vinter, men det blev
börjadejag att fundera om det var mitt vår till slut och kappseglingstider?? ! !
Skulle jag våga ställa upp i Lidingö
fel att ingen kom.
jag
att
vara
med
igen
för
runt???
Nu kan
JA, det var ju klart att man måste
det kan knappast bli sämre deltagarantesta hur bra seglare man är när man
tal än förra aret (3 stycken).
Nog med tråkigheter, jag ska nu har seglat cirka två veckor av sitt 1iv.
Jag kunde inga kappseglingsregler
berätta hurjag blev med Vigg.
Det började med en käftskiva i Norr- men vi sa att vi håller oss på kanten av
tälje hösten -90. Thomas (972) hade banan och långt från andra båtar, vi
köpt en vigg ett år tidigare och Arne kom tvåa av sex båtar. på den vägen
(577) hade precis inhandlat sin vigg.
1förlår) vågen är det. Jag hoppas att ni
På morgonen när vi vaknat frågade ställer upp i år, ni kan börja med Li( rne om vi inte skulle ut och prova hans dingö runt, det är enjättebra debutanttävling, det är gott om plats och blir vi
,rigg.
Jag hade seglat några gånger tidi- rnånga båtar så får vi en egen start.
Det här blev en konstig profil, men
gare ochjag tyckte det skulle bli kul att
bort
atr
kryssal
det
handlar ju om segling och det är
hans nva båt. Efter
(. '.trova
jagtill
Tho- det roligaste jag vet.
-"n -"r,u kraftdoft"n sa
jag
ha". ThoNärjag inte seglar vigg så seglarjag
mas "en sån här båt vill
mas som är en bra vän åkte hem och modellbåtar och alla tillfällen att segla
tittade i båttidningar efter viggar till något som har segel.
Jag hittade ingen bild på mig men
salu, han hittade några, ringde ägarna,
provni kommer och kappseglar så får ni
bort,
om
sållade
åkte och tittade,
seglade, medan jag vände uPP och ned
på mina besparingar och andras också,
för att få ihop till båten.

se

mig.
Janne Bdckman,
1135 SCARAMOUCIIE

REGIONALT/otnbud"

PROVIANTERINGSRAD
Det är svårt med färsk mat under också fylla sirapsflaskor med vatten och
eskader och semestersegling. Men det ha som kylklamp. Kölsvinet fodrat med
finns möjligheter att under åtminstone folie (användbart till så mycket: grillning, radarreflektor) eller tillformad
en vecka ha med sig färskvaror.
Frys ner några mjölkförpackningar kakform, är ett utmiirkt kylskåp så liinge
(stor frysvol1m, tinar langsamt). Anviind vattnet håller lagom lemperal ur.
dem som kylklampar. Frys ner den färska Handla djupfryst när du bunkraT
maten du tänkt ta med dig. Fiirdiga rät- Det dr många gånger godare och roll
ter som köttfärslimpa, köttbullar, gare än burkmat.
Att fylla en termos med hett vatten
köttfärssås eller dylikt går också bra.
Anviind sedar kylväskan. Lägg gdrna en vid morgonskaffningen gör att man kan
isolerande frigolitskiva i botten för yt- hålla sig varm hela dagen med var{
dryck under gång. Pumptermosen ai'
terligare isolering.
(Att isolera slafarna underifrån med perfekt; den behöverju aldrig öppnas.
Hc)lsar Tipsoren
frigolit är ett annat tips för skön sömn
under kalla vårnätter).
Använd dessutom tidningspapper
runt varje matpaket innan du stoppar
Jubileer inbjuder ju tIIl återblickar
ner det. Sortera så att du kan ta ut det och vid blciddrande i gamla VB fonn jag
som behövs för dagen. Kylväskan far bra ovanstående f ån 1985. Ak!uellt ain.
plats i Albins sittbrunnsfack. Men kan
RED

Gävle
Vakant

I

Hanöbukten

I

Skånegatan '14,295 00 Bromölla
456 - 273 69

Kalmar

tidingö

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 söderåkra
486 - 212 43

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

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

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
z'13 - 1513 31

\

ISKA iIITTVI.ÅUA

Vänern
Vakant
.I

,l
Posta ilina fr&gor sv tek'lisk r'.o:tur
till Tekniska ltom.r'r'.ittör1,s
sammankallande;
Hrrralil Akselsson
Hasselgg:t.J:la L15, 194 3a Uppl. Viisby
s& fär du seilan svar i viggenBlailet

LeifJohansson

l(

Du vet väl att du är välkommen
med frågor till Viggenklubbens

.T[KN

Stockholm

(

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

ö resund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 1 3 Malmö
040 - 16 09 73

Runt
Nu at det hög tid att anmäla sig
Lidingö Runt.
S

till

ist a anmälnings dafutrr är
tisilagen den 28 april

Anmåilan görs på särskild blankett som
gar att erhålla på följande ställen:

Lidingö segelsällskap,
Wlrtski Ersto;go:ta,rr,
Watski Ulvsrmda,
S t an ex Kotnendör sg at an
Sjöboden Liilingö,
Anmälningsavgiften eir 230:-.
vid efteranmälan dubbel avgift.
Själva tåvlingen går av stapeln
Iördagen den 9 maj och kommer även
i år att ingå i Viggenserien.

Öwiga tävlingar i
Viggenserien meddelas
i kommande
nummer av ViggenBladet
För ytterligare info ring mig
päo8-77l oo 67.
Janne
9

Stockholm

(A
'

.å
*

r

Stockholm

Uppmaningen

A
rr^'

Viggenträff
onsdag 22 april kl L9.00

R
g

Här kotntner cho:nsen ni abso- besättningsmedlemar på ungdoml
lut inte f&r tnissa! Är du ungdom båtarna, pris.
Speciellt för ungdomsbåtarna är att
och segelktnnig s&stäUtr4,p iksppseglingen Gräsö Runts nya rrng- vi rapporterar in vår position till en centralt belägen anslagstavla i Oregrund
domslclass.
Gräsö Runt-kommitt6n och Upp- regelbundet. Detta för att förädrar m.(
lands Seglarförbund uppmanar klubbar ska kunna följa oss på havet.

r i NäsbSnrikens Båtsällskaps
klubbhus.
Det kommer att handla om den
F r iv illig a B åtb e s iktning en.
Hur rir det med konditionen i din gamlaVigg
som nu rir i 25-års åldern?

i mellansverige att stdlla upp med båtar
med ungdomar som besättning. För

att Progratntillägg

en båt ska få delta i ungdomsklassen för ungd'omsklassen:
får det inte vara fler än två \,"uxna om- Fredag
bord. Minst 50% avbesättningen måste 19.00 Pizza pä en av Öregrunds
vara ungdomar. Man iir ungdom till och pizzerior. Specialskepparmöte för dem
som seglar på ungdomsbåt. Utdelning
med,24 år.
1998 &rs Griisö R:urlrt gäl" av strr- av t-tröja.
peln d.en 73 juni. Banant går runt Iördag

Gräsö med start och m&l i öregrund. Det finns tv& banor enp&
7O Nnför b&tar upp till lys 1'. 72
och enp&9O Nmför snabbare b&-

08.00 Skepparmöte.
09.00 Första start.
21.00-02.00 Efter målgång samlas vi för

att skratta åt seglingsupplevelser och
bortförklaringar samtidigt som alla kan
I stort följer vi kappseglingen som kanna sig noida da eftei ett gott dag(
vanligt. Båtar som deltar i ungdoms- verke.
klassen kommer både att placera sig i Söndag
ungdomsklassens resultatlista och i den Gemensam samling och ar,fiird från Orevanliga listan. Vi har dessutom ett par 8rund.
I
extra programpunkter för att vi ska få Mera information om kappseglingen fir\
njuta av lite extra gemenskap. Vi räk- ner ni i inbjudan som kan beställas från
nar med ett stort antal båtar från Mzilar- Öregrunds Båtklubbs kansli tel.
och Stockholmsområdet och kommer 0173-31160. Anmiilningsblankett finns
därför att ordna eskader och tillfartsrace i inbjudan' Ungdomsbåtar ringer dessutom till någon av personerna nedan.
dagarna före tävlingen.
Det blir givetvis buckla till bästa Informatton om ungdomsklassenfås av:
ungdomsbåt och till skillnad från öv- Andreas Melän O8 ' 97 80 44
riga klasser får naturligtvis alla Mognus Jonzon O8 - 715 9a 72

t(Ir,

10

siktning vart tredje år. Slftet med den
frivilliga båtbesiktningen är att båtägaren skall bli uppmärksammad på
eventuella brister som kan ävenRTa sjösäkerheten och ddrmed i eget intresse
ver som villkor för att försäkra båtar rättar till bristerna. Ofta handlar det om
ädre än 25 år att dessa genomgår be- rätt enkla saker.
Åke Björkman, tidigare ordförande
i NBS och utbildad besiktningsman har
lovat att ännu en gång berätta om detta
för Viggenklubbens medlemmar. Vissa
försäkringsbolag bl a Svenska Sjö krä-

Hur kommer man till Näsbyviken?
(

Med bil från Stockholm: Kör motorvägen mot Norrtälje, kör av vid Lahiill

(första al4agsvägen efter Danderyds
kyrka) kör Lahällsvägen åt höger till
r

^iursholmsvägen där du svänger vänoch kör 40 m och sväng sedan höger in på Fiskarstigen där du parkerar.
Med Roslagsbanan mot NäsbyPark från
Östra station (avgår 18.40), stig avvid
Lahälls hållplats gå Lahällsvägen åt
höger till Djursholmsvägen där du går
vänster 40 m och sedan höger in På
Fiskarstigen och genom grinden till NBS
klubbhus-

\.er

TT REKLAM

aa

aa

AI\ISION{ASSANI

28./2-gg
Vi

att inlccla

radiostlylda segelbäitarna. Ty,,'ärr gicli
inte klnbber.r till final. mcn intresset för
Montern 1åg väl placerad miit emot ciennar form av segling våclttes till liv,
bassängen, drir man kuncie prova på att sri nästa år kanshe ?l.
Lite försmah av sommaren fick vi på
segla med de radiostlrda segelbåtarna.
ldassförbund
var
även
repr-esendenna
mässa, ocl.r helt plötsligt år det
Flertalet
'erade och de hade sina montrar bled- som tidigare verhacle så långt bolt, nära.
vid oss.
Hur shall vi hinna med allt till
Vår rnonter var glädjande nog rela- sjösättningen?
Helene & Michael Llnltart
tivt välbesöht, det var många som hom
i nr 366 Årstaf'un
fram för att ta ett eller flera exemplar av
l.rade äran

trrassiirr

r

vig genlilubbens n.ronter.

creentr yck
Vi trycker dekaler, afflscher, kartonlskyltar
S

och fasadflatplon
Även specialtryck på t.ex. instrumentpanelen
Texter & loglotypet
Vi datorskär i självhäftande viayt tiil
ljuslådor, skyltar, fönstar, bilar, håtar,..
Ti

llverkni

ngl

.., av banderoller, konturckurcn frlgotext m.m'
M onteti nElar
,.. av fotoEltafier, kartor, affischer/posters .

FörsäIjninE
.,. av utetällninglsmaterial sofi vikekärmar,
Iättplattor och tlllbehön

ViggenBladet. Flera potentiella nya med
lemmar frågade hur man blir medlem i
kltrbben. r iJket vi lörstås gladeligen informerade om. Några hade tekniska frå

gor, vilka vi hänvisade

till

Tehniska

hommitt6n. En frågade om aktivitet angående 25 årsiubileet.

Några som kappseglade (minns tyvärr inte namnen) klagade på att det
var dålig r.rppslutning på kappseglingarna. Något vi måste ändra på, eller hur?
Sista anmälan till Lidingö Runt är
d,en 28/4 98, och då hoppas vi verkligen få ihop så många båtar att det blir
en egen klass.
\ågra nostalgi'1.a

f.,'r e det

ta viggen

3are kom lram och mlndes "viggennclen

Kontd<h

bif,

Attd€,rs, Alf & Brilt-fvlafie

på

O18-55 98 19
email: tt-reklam@ u ppsala,mai l.tel ia.com

Telefon 018-55 65 25, fax
12

Klockan 14 när vi blev avlösta, var
vi rätt trötta i benen efter att ha stått
upp i fy'r a timmar. Nr,r skulle vi titta på
sjöställ samt fråga om priser på en ny
g,enua och gdra ett besök på dykmässan.

Men först skulle Micke representera
Viggenklubben i kappseglingen med de

Tekniska

Kommitt6n
meddelar:
Värmare

till Viggen

Bland Viggenklubbens Tekniska
Tips finns ett intressant tips nr 4:12,

som utgör en vägledning om man
avser skaffa en vätmare till :jn Vigg.
För den, som vill ha mer detaljerad
rägledning. finn< en inttessant artikel i Svenska hryssarklubbens tid
ning "På kryss & till rors" nr 1 1998.
Här beskrivs mera i detalj oliha typer av värmare, deras egenskaper,
tekniska data m.m. Artikeln beskri
ver även vanliga felorsaker till att
värmaren ej alltid fungerar
htgernar L[ndgt'etl
13

Stockholm

Stockholm

rill alla kappseglande A
-g tjejer och lnrinnor! 'd
Hiir iir de kappseglingar för enbart LYS. Enbart kvinnlig besättninqf
damer eller med damklass, som du kan
vara med på säsongen 1998:

30/s
Ornö Runt

Jubileurrssegling - 25
år. Damklass. Arrangör Tltesö Båtklubb

7/6
RiddarDamen

Arrangörer: Qvinnliga S egelsällskapet (QSS) och Stockholms SS
(SSS) LYS. Kappsegling för kölbåtar
med kvinnlig besätming på Riddarfiärden. Varierande banor beroende På
vind. Gemensam middag på lördagskväl1en. Alla seglingskunniga damer
kan vara med. Festligt, folkligt! Stockholm Maraton går samtidigt!
29/A
Kaktuskannan
Arrangör Lidingö S egelsällskaP.

Disranstävling

rrnt halva Lidingö.

Självklart är du med på så många
som möjligt av övriga kappseglingar
också. Or,ning ger färdighet!
Vill du förbereda dig inför säson(
ens kappseglingar så ordnar StSF en
Teori- och praktikkurs i kappsegling för
damer. Tre teorikvällar om strategi, taktik och matchracing i slutet av april och
början av maj samt en praktikhelg förmodligen på Baggensfjärden i Saltsjöbaden. Begränsat antal på praktikhelgen. Först till kvarn...
Mer information får du från SISF
kansli, tel 663 9030 eller Ulla Eklöf,
damseglingsansvarig tel 25 93 31.
Välkommen till en skojig kaPPseglingssäsong

!

uILa Eklöf

"Elektronikträffeln',
i Näsbyviken

(

Uasbyvikens båtsiillskap avhöll onsdagen den 2l januari en föredragskväll
med temat Elektroniska Hjåilpmedel d2ir

Man kan alltså se sin egen position
samt lägga in waypoints direkt i sjökortet som visas på bildskzAmen. Vidare
även Viggenklubben medlemmar var fick vi information om hur denna ut,i"bjudna. Ett tjugotal personer hade rustning kan utnlttjas i kombination
I rsammat inbjudan varav nästan hälf- med en GsM-telefon, som till exempel
ten var Viggenklubbare.
e-mail, fax o dylikt.
Amnet fu ju väldigt fascinerande
Fortfarande är priset på sjökortsmed tanke på den otroliga utvecklingen program och även dom portabla
av allt vad elektronik innebär. Under persondalorerna I elatir,t hrigt. men jag
kvällen fick vi inblick i hur man med en är övertygad om att prisnivån kommer
portabel persondator t)? Notes bok, GPS att sänkas i framtiden och säkert komsamt sjökortsprogram erhäler ett navi- mer även sjökorten att utvecklas och bli
gationshjälpmedel som börjar påminna ännu bättre. en utveckling mar ju ser
om Finlansbåtens.
vad det gäller vanliga persondatorer.
Så till sist villjag framföra ett hjärtligt tack till Näsbl,'vikens båtsåiilskap och
Gunnar Tidner som arrangerade denna
mycket intressanta föredragskviill.
Hälsningar
Sören Rapp 1064 TRINE

Du har väl kommit ihåS
att betala

medlemsavgiften

för L998?
IIIustr atton Karin Rapp

Inbetalningskort fanns i
15

't

103

Akselsson Harald

POS TTIDN ING

Hasselgatan 115 lll

B
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN

c/o Rapp, Odelbergsvägen 37
12o 47 Enskedegard

EFTERSANDNINq
nitiv
eftersairxh)ins åtc13änds
Vid defi
förslind€lsq, rncd nya ädresscn På
baksidan fd ädrcssidal')

? (d/aa,/totc.l.,,
ett av de första våttecknen. Redan i början av februari kommer första numret för året av Ufb. Underrättelser för båtsporten För
den som inte redan prenumererar kan upplysas om att den kommer
ut med fem nr per år och kostar 120:-. Vill du prenumerera på denna
"Uffbe"

-

nlttiga skrift är

adressen:

Sma kundtjänst, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.
Rasmussons segelmakeri AB i Marstrand har tagit fram ett akter
kapell med bågar till Viggen. Ser ganska attraktir't ut på Xeroxkopiorna
som kommit till redaktionen. Kanske är man intresserad av att annonsera produkten och i så fall kommer väl reproducerbart bildmate
rial. Priset är okånt.
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