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så varjag nere i min
påbörjade
källare och
omlackning av
mitt sittbrunnsbord och luckorna till
ruffnedgången.
I och för sig så ärju inte doften från
båtfernissa så nyttig, men det ger en
härlig association om sommar och båtliv, och förhoppningsvis när ni har detta
Viggenblad i era brevlådor borde det
( rra så pass varmt och skönr aft man
kan jobba utomhus.
Vad det gäller den utannonserade
skridskoutflykten så har vi på grund av
det varma vintern med ett vanskligt
( .läge som följd måst inställa turen, men
vi får väl göra ett nytt försök nästa vinter. Nu är detju vårens och sommarens
aktiviteter som gåller. Jag hoppas att
så många som möjligt ansluter sig till
de olika aktiviteter som vi i Viggenklubben har planerat.
Hälsningar
Sören 1064TNNE

Härom kvällen

Eva Westerby, adress och tel.efonnummer, se ovan

Motor

FRAN BRVGGAN SKEPP O'HOd!

V:isby

08-590 802 98

Tiden går fon när man har roligt
heter det ju. Det känns inte alls som
det var längesedan vi träffades hos
Näsbyvikens Båtsällskap för att fira
Viggenklubbens 20-årsjubileum. Men
fem år har runnit iväg och nu är det
dags att celebrera aft klubben funnits
och verkat i ett kvarts sekel. Mer om
det hittar du på nästa uppslag.
När detta skivs är marken snötäckt
igen trots att året avancerat in i april

och vårkänslorna spirar. Till

sjösättninngen om en månad ska väl
ändå även denna snö ha försvunnit.
Som vanligt står på redaktionens
önskelista att ViggenBladets läsekrets
fortsätter att medverka i tidningen genom att sända in material, i en aldrig
sinande ström. Som tidigare sagts: Allt
är välkommet; historier och tips, fotografier och teckningar.
Skicka till
AIf i 1277 Jdnta

.\
30:'

100:-

2s--års

jubileum

Vifirar klubbens tillblivelse med.

KLUBBNÅL

SÅNGBOK

Viggenklubbens

ViggenAfton och ViggenDagen den 6 - 7 juni.
(

Efter en trevande starl 1969 och glatt återseende av gamla vänner.
Rmande tillvaro de första åren då klub-

ben låg

i händerna på kommersiella in-

tressen som hade hand om försäljningen

(

ffi"'a

av Viggen kan man datera ViggenIubbens födelse rill den 7 juni 1973.
Det var då Viggenklubben fick riktiga stadgar. Då först blev det full fart i
klubbverksamheten. Sedan dess har

Se-

dan vidtager olika minnesprogram som
speglar händelser under klubbens 25åriga historia. Omkring kl 18 blir det
gemensam middag med bl a gravlax

och moselvin. Kvällen fortsåtter med
sång och musik med ev dans. I Viggenbaren kan drycker inhandlas till klubbpriser.

ViggenDagen söndag 7 juni.
På morgonen stuvar vi in alla deltaär därför naturligt att vi på något sått
vill fira 25-års minnet av denna tilldra- gare i befintliga Viggar och ger oss ut
på en minieskader. Vid Bosön på Ligelse.
Sttrelsen har beslutat att förlägga dingö eller på annan lämplig strand har
firandet till veckoslutet 6-7 juni. Det vi eskaderparty med grillning av läcker
blir i stort sett samma program som vid könbit i sedvanlig Viggenstil. Beräknad
20-års jubileet 1993. Enligt allmän me- återkomst till Näsbyviken med avslutning blev detta en mycket lyckad till- ning kl 15.
Priset för evenemanget är 85 kr,/perställning trots att vädret inte var det
bästa. Vi firar således Viggenafton lör- son och dag, dvs 170 kr för båda dadagen den 6 juni och Viggendagen sön- garna. Det går bra att deltaga enbart
. dagen den 7:e. Genom välvilligt en av dagarna. För barn i åldern 8 till
( .llmötesgående av Näsby.vikens Båt- 12 år gäller halrt pris, för barn under är
sällskap i Täby får vi även denna gång det gratis.
Förhandsanmälan blir av praktiska
disponera deras hamn och klubbhus i
Nåsbyviken vid Stora Vänan. Till firan- skäl nödvändig. Mer information kom,.let inbjudes alla Viggenldubbens nu- mer i nästa nummer av Viggenbladet.
( arande och tidigare medlemmar och Du som har fotografier, film, video, loggböcker, deltagarförteckningar över
deras familjer.
eskaderdeltagare etc hör av Dig till oss
Program:
i sBTelsen. Sprid gärna denna informaViggenAfton lördag 6 juni.
Samling kl 15 i Näsb)'viken. De som tion till tidigare medlemmar Du har
har möjlighet kommer dit i båt. I annat kontakt med.
Boka redan nu in evenemanget i Din
fall med bil. Det går också att åka kommunalt. Viggen-sherry och juice med almanacka!
klubben verkligen haft vind i seglen. Det
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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 materialörvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
+Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

StYrelsen
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Erfarenheter från
Båtbesikftring

I

samband med mitt awikande
från den sanna vägen, dvs när jag
sålde min AlbinVigg Magda, genomfördes en besiktning av henne. Det kan

\Es läsare att ta del av mina erfarenheter
från denna, utan att för den skull gå
in på >detaljer i det enskilda fallet=
som det brukar heta i politiken, utan
mina anteckningar är mera inriktade
på typiska saker och företeelser vid
besiktningar i allmänhet och i något
fall specifikt för AlbinViggen.
Besiktningen utfördes våren 1997
av en utbildad besiktningsman, ansluten till Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR och omfattade de delar
som var av berydelse för sjösåkerheten, s.k. "mindre omfattande"
besiktning. Båten var vid tillfället torrsatt och uppställd på vagn. Mina kommentarer och tips inskränker sig till
besiktningen av skovet.
Fuktmätning med mätare visade
någon fukt i skrovet, men som )tan
var fuktig av regnvatten kunde inga
måhända vara av intresse för

6

säkra slutsatser dras. För att ge bra
mätvärden skall skrovets )ta vara tor!
och mätningen gjordes mest för a(
kontrollera om det fanns någon extrem
fukt i båten.
Skrovet kontrollerades dessutom
noga med en liten hammare. GenoT
lätta knackningar kan man med erfal
renhet bedöma om delaminering av
skrovet finns. Ljudet förändras då
märkbart. Här är det viktigt att tänka
på placeringen av stringers, spant och
andra förstyrningar som finns i skrovet. Vid misstanke om delaminering
kan man till exempel kontrollera på
både babords och styrbords sida och
jämföra.
Ert vanligt ställe för delaminering
genomföringarna för vatten och
vid
är
avlopp. Vatten letar sig förr eller senare in mellan genomföringens fläns
och skrovet och sedan vidare in i laminatet, eftersom de allra flesta båt
byggare inte tätar den råa snitrytal
efter håltagningen med epoxyspackel.
När det sedan fryser, får man en lokal

frostsprängning

i laminatet runt

genomföringen. Sensmoral; vid hå(
tagning, ta gärna till ett par millimeter i överkant och täta snittytan med
epoxyspackel för undervattensbruk.
Sätt sedan fast genomföringen på van-

ligt sätt med gott om tätningsmassa.
Tekniska kornmittdn avser återkomma
till lämpliga åtgärder i ett senare nummer av VB.

Du vet våil att du är välkommen
med frågor till Viggenklubbens

IEKNI ISKA BRTVI.ÅUA
Posta dina fTdgor av telnisk natur
till Tekniska Kor n:ittörls
sammanko.llonde;
Hdt'(rld Akselsson
Hc.sselgc;taln 775, 794 38 UppL Viis@
sä f&r ilu seilan svo;r i viggenBladet
Svajköl kan upptäckas genom att
leta efter fina längsgående sprickor i
den konkava delen av skrovet ovanför kölen. Om sådana finns på båda
sidor om kölen och är av större omfattning kan man misstänka svajköl;
inte särskilt vanligt på Viggen, trots att
riktiga bottenstockar saknas. Lasterna
kall på viggen tas upp av det överdimensionerade laminatet. En ros tig
spricka mellan köl och skrov är inte
alarmerande, här rör det sig något på
alla båtar med utanpåliggande järnkö1.
ikarven, som normalt är gummispacklad, ska dock göras ren i så fall, med
minsta möjliga arverkning av polyesterlgelcoat, och sedan slätspacklas tät
med gummispackel för undervattens-

bruk.

Andra ställen att kontrollera är
lateralplanet vid kölens bakkant. En
hård grundstötning kan ge sprickbild-

ning här. Likaså kan det förekomma
läckage på grund av svårigheter att
sammanfoga skrovhalvorna mellan köl
och roderskädda samt även själva roderskäddan.
Frostsprängda roder kan ockå förekomma och kan avslöjas med hammare.
Det som i kölsvinet ser ut som det

var på väg att bli bottenstockar, dvs
wärgående plastsjok är i själva verket
stöd för durken. De brukar lossna, utan
annat men för båten än att man får
golvknarr.
Generellt är Viggen trots alla de
ovanstående möjligheterna till problem en "snäll" båt och Magda fick
också väl godkänt.
Jan-Olof Björk, ex 837 Magda

t
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Viggenklubbens sedan
länge planerade hemsida på Internet är ännu inte "sjösan" när
detta skrivs, men i det närmaste

färdig. Exakt var den kommer
att hamna är fortfarande inteklart, men det kommer att finnas en länk från Svenska
Seglarförbundet, och deras
hemsida har adressen:

httpt://www.ssf.se
Deras sida med länkar till
klassförbunden har adressen:

http://u)ww.ssf.se7

orgarris,tklasser,/
natkloss.htrn

tilltill WorldWideWeb på Int ternet kan hålla utkik där, i
a
bästa fall finns vi på plats när
I
I
detta nummer av VB kommit i
I
a

I
I

a
a
a

De medlemmar som har

gång

era brevlådor.

Tala gärna om för oss vad

ni tycker. Ring, skriv eller
e-posta.
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Den turen glömmeriag aldrig
Det var sommaren -93, och vår första säsong med Friheten.

Vi hade varit ute ett par gånger
redan och nu var det dags igen. Som
vanligt när vi är på. sjön så är lr ute
ett par veckor i stöten. Och så var de(
tänkt även denna gång. Vi hade sällskap av Anders pappa med familj som
hade en Maxi-77. Det skulle verkligen
bli roligt.
Vi for iväg och allt gick jättebra(
Solen sken och vi njöt. Efter en segeltur på $ra timmar kom vi äntligen
fram. På kvällskvisten hade vi det
mysigt och trevligt, och sen blev det
dags att laga middag.

Sagt och gion,
med gasolköket.

Trodde jag ja!
Lågan brann en
kort stund och sen

slocknade den.
Gasolen var alltså
slut. Typiskt, vilken

början på vår wåveckorstur.
som tur var s[
hade vi ju sällskap
med oss, och dom hade med sig ett
stormkök som vi fick låna. Så vi fick
ockå mar rill slut den kvällen. t
Dagarna gick och vi hade det
toppenhärligt. Mycket bad, sol, gemenskap med släkten och härliga promenader. När det gått ca en vecka och
det blev kväller, så tände vi upp i båten och gjorde det bekuämt för oss. Det
dröjde inte länge förrän lamporna
slocknade och vi förstod då att batte-

riet hade laddat ur. Hurra, det räcker Nu fick det räcka! Efter att vi lugnat
ner oss gick vi till Marinan för att få
nu. Först gasolen och nu batteriet.
Så det var bara an samla ihop dom hjälp med ett provisoriskt motorfäste,
så vi kunde ta oss hem till Västerficklampor vi hade och tända några steavik igen. Det gick bra till slut, efter lite
rinljus.
bearbetning, eftersom dom skulle
Ja,ja, Sånt är livet!
(
stänga Marinan precis när vi kom.
Nu var det dags för
Som belöning efter alltjobb, så tog
vara båtsläktingar i
vi vår katt Lina Evinrude Stenlund med
Maxi-77 att vända
oss och gick för att åtap\zza. (Evinrude
hemåt. Vi har haft det
heter hon för att hon spinner som en
, ättemysigt tillsammansr men nu fortsätter vi själva. Det båtmotor). Jag åt en pizza med räkor
blev fortsatt bad, sol och mysiga kväl- för att Lina skulle få dem, och Anders
lar. Nu var det bara wå dagar kvar till var så hungrig att han höll på att chocka
lön, då vi skulle åka in till Loftaham- servitrisen när han beställde wä pizzor.
mar för att bunka eftersom all mat var Äntligen kunde vi sitta ner och få färslut. De sista dagarna hade vi nämli- dig, god mat och försöka varva ner efter
gen bara torra makaroner och grillad fisk allt som hänt. Nu kunde detju bara inte
att äta, och den kombinationen var ab- hända något mer.
Morgonen efter gav vi oss av igen.
solut inget att rekommendera.
Vattnet var också på upphällningen, På vägen behövde jag gå en sväng på
så sista nätterna fick vi ställa upp hin- toan, som man behöver ibland. (Vi
kar så vi kunde få regnvatten att dricka. hade då en porslinstoalett.) Och vad tror
Till slut blev det fredag och då åkte ni händer? Jo, närjag sitter där så bara
vi in till Loftahammar. När vi kom näs- brakar det till, och hela nederdelen på
tan ända fram till bryggan, kanske 3-4 toan går rätt av.
( -neter ifrån så behövde Anders lägga i
Vad gör man! Vissa gånger undrar
backen eftersom det gick något lite för man om man verkligen ska vara på sjön.
Som tur var så var vi på väg hemåt nu,
fort.
Det gjorde han, och sedan hördejag och ibland kan man kånna att det verkt ett skik. -Motorn åker i sjön, fästet har ligen ska bli skönt att komma hem. Det
\ gått sönder.
här var en sådan där gång!
Tack för oss!
Ni kanju bara tänka er, full kalabaEva Gullbrand" Anders Stenlund
lik Vi fick till slut ordning på allt, efter
och skeppskatten Lina.
att jag bundit fast motorn i pulpiten
vigg 523 Friheten.
samtidigt som Anders höll motorn. När
och
lagt
till
bryggan
vi tagit oss in till
ordentligt, så varjag så slut av allt som
hänt at jag bara lät tårarna kornma.

t.
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Sy din sprayhood sjåilv

på sömmen på sidostyckenas akterkant,
En sprayhoods form är beroende av
Plast för fönster kostar ca 200 k/m
framkantens andra sida som sys fast vid
bågamas storlek och fastsättning samt och ligger på 135 cm. Där behöver du
fönstrets avigsida samt akter- och förca
25
cm.
hur sprayhooden är fåst mot framkanten
hällorna. På de öwiga sömmarna sicki båtens däck. På Viggenträffen den 1.2
Prisema kan variera så kolla i din
franskanten fast i tyget (annars
mars visade det sig an det r,,värr inte
/'?ckas
I
r,lirdetförtjockt).
finnas någon standard utan kan skilja
Lägg ut mönstret så du vet om ry:
Sy alltid förstärkningssömrnar, se
sig från båt till båt beroende på ur- get räcker eller om du måste göra några
nedan. ( A stitch in time saves nine! ,
sprunglig tillverkare. Form och storlek skanmingar.
på bågarna i vår Karlskronavigg framengelskt visdomsord.)
Om plasten till fönstren inte räcket
på
gör
Börja med sidost;rckena, aktergår av skiss.
snibbarna längst ut a(
bredden
kzrnten.
Har du en gammal sprayhood som ryg och sy fast dem så att det totalt blii
Vik först in 7z cm
fungerat så klipp isär den efter söm- lika stort som mönstret.
och sen en 1% cm
Man kan i stället göra
marna och använd delama som mall.
Aktre bågens form
till en fåll på akterOm det inte funnits någon tidigare mindre fönster med
kanten. Sy fast. Sy
så tänk först igenom vilka bågar du ska tyc runt, men det
sedan )tterligare
gärna
försämra
sikaluminium
om
du
har
komkan
ha,
av
en söm 7z cm
passen högt, och hur infästningen ska ten.
ytterman
se ut. Kolla hur det ser ut på andra vig-

skeppshandel.

(

Hur

från

Allmänt:

förstärkning.

kanten

gar. Bestäm också hur du vill fästa syr.
sprayhooden vid skarndäch öljetter med
fasta knäppen är mycket bra.

När vi kollade olika sprayhoods visade det sig att den största olikheten
mellan dem låg i sidostyckenas storlek
och utformning.

Mönsterdelar till sprayhood.
1. Takdel.
2. Aktre hälla för båge.
3. Främre hälla för båge.
4. Fönster i genomskinlig tjockplast.
5. Sidostycken.
6. Framkant.
7. Rephälla.

Gör mönsterdelama och lägg på
sömsmån, ca 1,5 cm.

Köp ett tyg avsett för sprayhood,
det kostar ca 150 k/m och ligger på
140 cm, 215 cm räcker till det ovan
föreslagna mönstret.
10

Du gör en
riktig fåll (med
invikt kant)
endast på
följande
ställen;

Total omkrets 208 cm 1221)

-l;78;(ioo)
ol

I

ö rrzi,f.. $ruyt

oodbågen på
Karlskronavi ggen Galatea.

som

Liigg sido.
styckets taksida rätsida
mot rätsidå
mot tak-

stycket och sy. Pressa isär från rätan.
På avigsidan ska båda sömsmånerna
ligga åt samma håll, mot taksidan. Sy
ner dem som en falsk fällsöm och sicksacka sedan fast kanten med långa ganska täta stygn genom sömsmån och tak.
Gör lika dant med det andra sidostycket.

Nu ska du sy fast den aktre h:illan för bågen. Vik in och sick-sacka
konändorna.
Lägg sedan dess rätsida mot rätsidan på takstycket. Den ska gå en
aning över denjust gjorda sömmen, tak
sida. Sy fast akterkanten. Vänd, pressa,
vik in en sömsmån på andra sidan och
sy fast den som en riktig fåll. Hällan
ska vara ca 9 cm bred. Sy ytterligare
förstärkningssömmar på hällans båda
långsidor.
Fönstret. Om den genomskinliga
plasten till fönstret inte finns i tillräcklig bredd, 180 cm, är det bäst att skarva
i nied små trianglar av tyget i de båda
ändarna. Man kan även skarva på annat sätt men tänkt på att det kan
slqmma siken. Välj hur du vill göra och
klipp till dessa stycken först och sy fast
dem så att mönstret stämmer.
Lägg den smala framkanten mot
fönstret rdtsida mot rätsida och sy fast.
Gör en invikning för fållen på den andra långsidan på framkanten och sy
fast den vid fönsterkantens avigsida
genom den förra sömsmånen. Obs sy
inte enbart genom plasten! När det är
klart ska framkanten vara ca 5cm
bred. Sy en förstärkningssöm längst
11

SPRAYHOOD TILL KARLSKRONAVIGGEN

Y2 cm mellanrum, se akerhällan.
Nu ska du sy fast sidostyckenas
underkant, den som kommer ner mot
båtens skamdäck. Men dessförinnan bör
du kolla på båten att sidostycket räcker.
Det beror på sprayhoodbågarna och deras infästning hur underkanten ska se
'. Tänk ockå på vilken fästanordning
11.ru
har eller vill ha. Ska det vara
Vill du köpa en Viggen
fastknäppta ovala öljetter eller runda
eller sälja en?
öljetter för små stroppar. När det är bestämt formar du kanten men ha en
Kanske har du tillbehör
/ msmån på ca 5 cm som försrärkring
som du vill sälja,
ior srdan.
eller har du dom inte och
Gör en bred invikning, lite smalare
vill köpa?
mot fönstret men redan efter 10 cm ska
(Bredden
den vara ca 5 cm bred.
ska
Hör av dig till Viggenräcka för att sätta i öljetter för att hålla
Bladet's redaktion
fast sprayhooden på sidorna.) Sy fast
för en annons på
och sick-sacka kanten och sy
Medlemsmarknaden
!
förstärkningssömmen % cm från ytterkanten. Avsluta med ett bra snibbhörn
där du sätter ytterligare en öljett för en cm. Repet ska vara minst lika långt som
skenornas längd. Längre om det ska
fäststropp.
Det som nu återstår är en rephåilla sticka ut och knytas fast någon stans.
till det rep som är lagom stort för de Smält ändarna på repet så att det inte
skenor som sitter runt kanten vid fransar upp sig. Lägg repet på längden
,luckgaraget. (Har du lnte skenor får du av det långsmala tyget. Vik ihop det
( Lta på en annan lösning. Du måste king repet och sy så nära som möjligt
ha någon fästning som gör att så att det ligger stadigt.
Sick-sacka långsida på hällan och
sprayhooden sitter fast och inte kan
ändana
om inte repet ska sticka ut. Sy
blåsa upp.) Mät längden från skenans
,ktre del oå stvrbordssidan runt fast hällan på avigsidan av framkanten
(..kgurug"i o.h iill aktre kanten på under fönstret, ungefär mitt emellan
skenan på babordssidan. Det är ca 170 fönstret och nederkanten. Sy I'nerligare
en gång som förstärkning. Obs sy endast i tygdelen, ej i plasten.

sömmar med

MEDLEMS
MARKNAD

r\
Mönster till sprayhood ftjr KarlskonaviSSen
Takdel
Aktre hälla för båge
Frärnre hälla för båge
Fönster i genornskinlig gockplast

1
2
3
4
5
6
7

Sidostycken

Framkant
Rephä]]a

ner på framkanten genom det dubbla ret, utgå från mitten så den komm(
jämt mitt på. Sy hela längden från kant
tyget.
Sy fast fönsterdelen mot takt- till kant..
Vik ut fönstret och nåla fast hällan
stycket.
Börja med att sick-sacka konändo- mot takdelen så den inte rör sig när du
rna på främre hiillan lika som den syr förstärkningssömmen 1/2 cm frän
aktre. Lägg fönstrets rätsida mot takets kanten, hela längden inkl hällan.
Vik in och sy fast hällan med dubbla
räsida, hela längden och lägg främre
hällan med rätsidan neråt ovanpå fönst12

När du satt upp sprayhooden
pensla på impregneringsmedel,
det lönar sig i längden. Upprepa vid
behov.

Mait Tidner t 282 GALATEA
13

t

Vi ses i sommar !!?!
Sverige har från Haparanda till
Svinesund en kustremsa på ca 135O
nautiska mil (NM) (dvs ca 2500 km
i landtermer) och inkluderar man alla
öar, vikar och uddar så blir strandremsan ca 432O l\IM (ca 8000 km eller en
femtedels varv runtjorden.) Det beryder am vi har lite an segla längs.
Man beräknar att det finns ca 60
000 öar varav ungefär hälften dvs 30

MEDLEMS KEGIONALT/ombud
MARKNAD
Gävle

Det betyder att medlemsavgiften på
150:- inte lär vara den tyngsta posten,

Vakant

men den är naturligwis inkluderad i
ovanstående räkne-exempel.
Varje år besöker ca 15 000 utländska 6'itidsbåtar Sverige och vår skirgår{
Hur många som av oss som besöker r.I

SAIJES
Hanöbukten
Albin Viggen nr 1O32
LeifJohansson
Mycket fint skick, 5 segel, Johnson Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
7

landet vetjag inte.
Slutligen - vi kanske ses i sommar,

på någon sträckning längs kust- eller
000 i Stockholms skårgård. Det betyder strandremsan eller vid nåson ö elll-'
holme.
att vi har lite att förtöja vid .
Eller vi kanske ses på en eskader till
Ungefär 2 miljoner människor
(varav 450 cv oss) ägnar sig åt båtliv Åland där det ockå finns gott om öar,
med våra ca 1,3 miljoner fritidsbåtar skär och holmarom inte... så segla lugnt och säken
varav 75o/o är övematmingsbara. Detta
Veikko Kekki
inkluderar Viggen.
Vi är i Sverige organiserade i ca 1000
båtklubbar med ungefär 200 000 med- Faktakiilla: DN 980309
lemmar. Vad resten gör vete fåglama!?
Betalar gör vi oclaå.
Båtturismen omsäner ca 2 miljarder
konor per säsong, fritidsbåtslivet omsäner ca 4,5 miljarder konor per säsong
(det Du i guldpenningar !) varav ca
400 miljoner kronor i bränsleskatt.

Ove Nygren

Tel: 060-58 09 59,010-6743400
e-post: ovny@tac.se

(
'

för 1998?

Vindö 28, s/y KASKAD

II.

8,30 x 2,35 x 1,30 , 28 km i krysställ.
Byggd på Vindövarvet i Henån 1963 i
mahogny, med järnköl och inombordsmotor (Volvo Penta MD 1 på 7 hk) och
med sitt deplacement på 3 ton är hon
som gjord för säker segling.
Båten är i bra skick och relativt välutrustad. Det ingår t ex 4 fullängdskojer,
nya dynor och klädsel -96, vanenburen
värme och fotogendriven GEHÅ-värmare, tvålågigt spritkö( äkta stockankare med 60 m kätting, WIF, ekolod och
sumlogg, brandsläckare, livboj och
hansalina, förtöjningsgods, med mera.

(

Du har väl kommit ihåg
att betala
medlemsavgiften

a,5hk, värmare, båwagn, pennykök mm
0456 - 273 69
37 000.-

t,.is

itvagga, båtplats samt ett demonterbart båthus i aluminium kan diskuteras.

Båten finns vid Rosersbergs Slott, vid
Mälarens strand ca 35 km norr om
( :ockholm (och cirka 10 minuter från
Arlanda).
Missa inte en unik möjlighet -ring så
sänder jag utrustningslista, bilder och
ynerligare information, inklusive begärt
pris.

Veikko Kekki

Inbetalningskort fanns i VB nr l/98

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

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

Siljan
Kent Henliks6n
Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mora

0250-16719

S:tAnna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Vakant

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

Oresund

tfnhem 07O-77O 74 82

Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Malmö

psök 0746-51 77 05 (dygnet-runt-öppeQ

040 - 16 09 73
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Stockholm

Stockholm

Eskader- octr
sprayhood-

träffen
Torsdagen den 12 mars avhöll
Viggenklubben en träff med Eskader
samt sprayhoodssömnad som tema.
Fjonon medlemmar hade hörsammat
kallelsen.
Kvällen inleddes av Gunnar Tidner
som informerade om planerna för årets
eskader som tänkts till Ålands skärgård
med funderingar om möjliga färdvägar
samt en titt i sjökort över de aktuella
områdena, vidare gavs en information
om de mer praktiska frågorna som kan
vara specifika förjust Ålands skärgård.
Mer information om eskadem kommer
att tas upp vid en senare eskaderträff.
Se notis på sid.18. Efter en kaffepaus

med Ingrid Goffes hembakta bullar
(mycket goda) så tog Mait Tidner vid
och delgav oss sina erfarenheter av
sprayhoodstillverkning samt reparation
av dito vilket hon visade sig ha ganska
gedigna kunskaper i efter att vara inne
på sin tredje sprayhood. Så ni som inte
hade möjlighet att delta på träffen kan
se fram emot en intressant artikel eller
tekniskt tips i Viggen bladet
Ett hjärtligt tack till Gunnar och
Mait för en trevlig och intressant kväll.

Hälsningar
Sören

16

PRELIMINAR
VIGGENSERIE

träff

Pingstträff
30- 3L maj

Onsdag 13 maj kl 19.OO vid
NäsbyvikensBåtsällskap

Dags att planera in årets Pingsmäff
rned det sedvanliga Pingstköret (ingår i

RiSgnings-

,\/1\/a\

AAA(
5
5
5

I,

RVTFR

LIDINGÖ

RUNT 9/5

Anmälningsblanketter finns hos L{
varv koltorp-ky'rkviken, Watski Ulvsundavägen och Erstagatan, Starex
Kommendörsgatan, Sjö-boden Varvsvägen-Lidingö. Avgift :230 k.
Upplysningar:08,2765 05 09.
Sista anmälningsdag: 28/ 4.

PINGSTKöR.ET 30-31,/5
Mera information i separat notis till
höger på detta uppslag.

MJ{LARTTÄFFEN
Vi har ambitionen att ordna en träff i
ansluming till Iftisti Himmelsfärdshelgen (torsdag 21 maj t.o.m. söndag
24 maj). Anmäl ditt intresse till Sörel
Rapp, 08-659 43 19.

rcjirrxönnr
Tid och plats ej

fastställd

(

KMcetfoten 15-16/8
Anmälan på tel08 /7587485 ,18-21. eller postgiro 5 40 89-8 ring även och bekräfta, eller e-post ulf.lindahl@ulab.se

Avgift. 180 kr
Sista anmälningsdag: 70/8
Efteranmälan mor dubbel avgift.

Viilkomna till den traditionsenliga
riggningsträffen där du kommer att få
( , ge.ro-gåtrg aV ansättning och rimning av riggen samt en hel de1 andra
tips. Aven för dom som deltagit vid
tidigare riggningsträffar så kan det
vara bra med en liten repetition.
Hjärtligt välkomnal
Swrelsen

Viggenserien), som vi har för avsikt att
genomföra

i

Skomakarviken på
Lådnaön.

Hur kommer man

till

Näsbyviken?

Till Näsblviken kan du åka kollektil.t med Roslagsbanan från Östra Station mot Näsby Park, avstigning vid
Lahäll. Se även kanskiss nedan-

Positionen är N 59"25'L/E

1,8" 44'O
i Lådnafladens SV del.
Mer detaljerad information kommer
i nästa Viggenblad som vi räknar med
kommer ut strax före Pingsthelgen men
om du vill veta mer innan dess för din
planerings skull så är du välkommen att
ringa någon i styrelsen.
Hälsningar
Sören 1 064 Trtne
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Stockholm

I\IYAMEDLEMMAR

Arets
Viggen-Eskader
går som tidigare meddelats till
Åland. Samling sker söndagen den 19
juli vid Träskö Storö i Stockholms
mellanskärgård. Sedan seglar vi upp
mot Söderarmstrakten, där de som kommer norrifrån kan ansluta, och sedan

över Ålands hav. De som vill deltaga
inbjudes till en eskaderträff onsdagen
den 28 maj kl 19 på Planterartögen 10,
Enskedegård. Kana,/vägbeskrivning. se
\B 2,/98.Till den 25 maj vill jag få in er
anmälan med följande uppgifter: Båtens
namn och segelnummer, skeppare
(namn, adress och telefonnummer),
besättningsmedlemmar med namn (och
ålder på de som är under 18), om du
har VHF, mobiltelefon med nummer, ev
PR-radio. Detta för att jag skall kunna
sammanställa en deltagarförteckning
att dela ut på mötet. Sjökort som behövs: Svenska sjökort för framseglingen
samt båtsportkort över Åland som finns
hos välsorterade sjökortsombud. Der
kan oclså köpas på Äand före eskadern.
Eskadern är tänk att vara i wå veckor,
om det skall bli möjlighet till förlängning med en tredje vecka får vi diskutera på mötet.
Gunnar Tidner.
Tidner, eskaderle d o r e

Om

medlemsnummer
I Viggenklubben användes seg(
numret som medlemsnummer. Man
kan mycket väl vara medlem utan att
ha någon Vigg. Nummerserien över
5000 används för dessa medlemma;
När du säljer din Vigg och srår kv[,
som medlem får du nytt medlemsnummer = gamla numret + 5000.
Kolla etiketten på baksidan att det står
rätt nummer och att adressen är riktig. Det ser konstiS ut i matrikeln när
samma båt förekommer med olika
båtnamn. Ändring av uppgifter för
matrikeln såsom telefon och båmamn,
måste vara klubben (Gunnar Tidner)
tillhanda senast den 18 maj för att
kommamed.

0
5
65
74

Per Stark, Hägersten
Björn Axelsson, Bankeryd

910

Magnus Borud,
^Sigtuna
Agneta & Axel Ahrberg,

937
950

Sundbyberg

Ronneby
777

Lars-Olof Malmström,
Djursholm

796

Birgift särnö-Ullberger,

263
297

Upplands Väsby
Anders Sjölånder, Hultafors
Per & Ragnhild Mo$en,

311
334
383
466
492
509
682
7I7
776
806

Annika Morris,
saltsjöbaden
Lundin Mikael, Skagersvik
Magnus Svensson,

Johanneshov
Marcus Porsbring,
Karlskrona
Håkan Ros, Vagnhärad

Bo Hilling, Göteborg

966
972
976

989
7044
1089
1131

7743
1156

1196

Sköldinge

Camilla Rydbjörk, Luleå

Allan Halvarsson,
Ankarsrum
Niclas Fröjel, Täby
Mark Blomberg, Sigtuna

Stig Jacobsson, Alingsås
Rolf Thordn, Uppsala
Gösta Karlsson, Töreboda

Rolf Larsson, Åkersberga
Ulf Wallenberg, Flen
Sören Landahl, Lidköping
Erik Zanddn, Åkersberga
Bo Wallman, V Frölunda
Leo Naumanen, Sollentuna
Filip Lindquist, Stockholm
Johan Wikner, Göteborg
Jan-Gunnar Wallenberg,

1238
7293
7323
1362

Mats Ardersson,
Landskrona
Eive Bejerstrand, Vintroså
Tomas Göransson, Örebro
Dan Thorell, Lyckeby

77gS Åke Stjärnkvist,

Nacka

7000 Mauritz Allberg, Årsta

Magnus Ekström, Billdal

HjAftUst
välkolnn;trcr

till

Viggenklubben!
tar gärna emot ditt material på e-postadress:

narden@ uppsala. mail.posfiret.se

1103

Akselsson Harald

POSTTID NING

Hasselgatan 115 lll
194 38 UPPL VÄSBY

B
Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c,u

o

Rapp, Odelbergsvägen 37

BEGRANSAI)
EFTERSANDNIN
Vrd definiEiv efreLsändning återsands

120 47 Enskedegård

försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

? (d/ce,/tot&t...
I det här numret av ViggenBladet finns 26.534 tecken, fördelade
pä 5.144 ord, 325 meningar, 367 stycken i 106 textblock och 89
artiklar (en artikel i det här sammanhanget är en sammanhängande text som kan sträcka sig över flera textblock). Dessutom förekommer 39 "länkade objekt", vilka kan vara både bilder och text
(sorn inte längre är text som går att redigera). Förutom detta fims
även diverse ramar och linjer i okänt anta1. Av allt tillsammans
blev det 20 sidor tidning och visst var det väl tur att den slutade
just här dit alla här nämnda sakerna räckte så precis?

PriCor
Box 3@97, 104 25 Stockholm
Teiefon: 08-13 09 80, Fox: O8-618 38 70

ligperr\lllerdet
MANUS.STOPP !!!
ViggenBladet nr 5 (
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