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FRAN tsRVGGAN SKEPP O'HOd!
Så är vi då inne i årets seglingssä-

Sjösättningen för redakionsbåten

song och då hoppas jag att man nu
kommer att få glädje av all den erfarenhet som delgivits medlemmama
under våra vinter- och vårträffar som

är nära förestående och våmrsmingsbestyren sammalfaller i tiden med fär-

elektronik-, båtbesiktnings-. riggningsoch sprayhoodssömnadstr-äff m. m.
Så hoppas jag att så många som
( ,c;jtigtlriU aetta i våra träffar nu under sommaren, se vidare i detta och
kommande nummer av ViggenBladet.
Kom i håg att ta med kameran ut
1- i sjön, fotografera även sjösättning
och liknande situationer, Alf vill gäma
ha lite bildbidrag till bladet och naturligtvis även lite berättelser "så,
skriy'', det behöver inte vara så märkvärdigt.
Med en önskan om en varm solig
och skön seglingssäsong, hälsningar
Sören 1064 TNNE

digst?illandet av\tss majnummer. Lite

stressigt, i synnerhet som materialtillgången till tidningen i vanlig ordning är i knappaste laget. En titt i
brevlådan, inget där, kolla e-posten,
inget där heller. Bläddra i gamla årgångar avVB, kanske finns där någon
godbit som kan repriseras?
Vackert väder, en wäng till varvet
och lite pyssel där en srund, hem igen.
Ny koll av e-posten. Klang och jubel,
några nya medlemmar. Hur mycket
kan man tänja på dom?
Nästa nummer är ett dubbelnummer inför sommaren, kom igen nu
så slipper vi skåpmaten! Och det är
brådis.
AIf i 1277 Jänto
3
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Viggenklubbens 2$-ärsjubileum
firor

klubbens tillblivelse rned. ViggenAfton den 6 och ViggenDogen den 7 juni.

Vid ankomsten serveras Viggensherry eller juice. Det blir säkert
ett glatt återseende av gamX'
Som framgicl,: av Viggenbladet vänner. Sedan vidtager olika
1998:4 firarvi 2|-årsminnet av minnesprogram som speglar
år s j ub ileum
nted ViggenAfton och ViggenDagen
den 6 -7 juni.
V iggenklubb en s 2 5

-

en; tillbliv ek e i N iisbltt i- händelser under klubbens 25-åriga
klubbhus i N iisbltt iken historia. Omkring kl 18 blir d(
vid StoraViirtan, Täby. Till firand.et gemensam middag med bl a
V' ig genklubb

kens hamn

cJt

o

alla

Viggenklubbens

Gravlax och Moselvin. Kvällen

nuvarande och tidigare medlemmar

fortsätter med sång och musik och
ev dans. I Viggenbaren kan drycker
inhandlas till klubbpriser.

inbjud.es

och d.eras

familjer.

Progrann:

ViggenDagen

ViggenAfton
söndag7 juni.
juni.
lörd"ag 6
På morgonen stuvar vi in alla
Samling kl 15 i Näsbyviken, deltagare i befindiga Viggar och

position N 59o 25,4'E 180 05,0'. Vi ger oss ut på en mini-eskader. På
hoppas att alla som har möjlighet en med hänsyn till vädret lämplig
kommer dit sjövägen i egen båt. strand har vi eskaderparty ocJr
Givewis är också "Jätteviggar" grillar läckra köttbitar och drickf,
vä1komna. Lediga båtplatser rödvin eller alkoholfritt ti1l.
kommer att vara markerade med Beräknad återkomst ti l1
en tegelsten. Kommer du landvägen Näsbyviken med avslutning ki 15.
med bi1 parkerar du på Fiskarstigen.
(
Du kan åka kommunalt med Priset för evenemanget är 85 krl
Roslagsbanan från Östra Station person och dag, dvs 170 kr för
mot Näsby Park och stiger av vid båda dagarna. Det går bra att
Lahäll. Se "Hur kommer man till deitaga enbart en av dagarna. För
Näsbyviken?".
barn i åldern 8 till 12 år gäller
haht pris, för barn under är det
gratis..

Anmälg:n

Förhands anmälni ng blir av
;raktiska skäl nödvändig. Du kan
anmäla dig per telefon, skriftligt
eller med e-post till klubbmästaren
Gunnar Tidner eller någon annan i
1 tyrelsen, se sid 2. Uppge vid
anmälan namn på alla deltagare
och ange vilka dagar det gäller.
Ange gämaViggennummer, adress

(

övrigt
Du som har fotografier, film, video,
loggböcker, deltagarförteckningar
över eskaderdeltagare etc hör av Dig
till styreken. Sprid gdrna denna
inf or m ation till tidigar e me dlemmar
Du har kontakt med.
Styrelsen

och telefon samt om Du avser

I

_,4_
-\g/-

komma båtledes eller landvägen.
För barn måste ålder anges. Vi
I
måste ha anmä1an även för barn
som går gratis. Anmälan måste
vara oss tillhanda senast 2 juni.
Näsbyviken?
Anmälan är i princip bindande.
Till Näsbyviken kan du åka kollekBetalning görs vid ankomsten. tilt med Roslagsbanan från Östra StaAnmäl Dig så snart som möjligt, tion mot Näsby Park, avstigning vid
Lahäll. Se även kartskiss nedan.
det underlättar vår planering.

Hur kommer man

till

(..
0vernottning
inte b or

m

och

vill ha hjiilp med logi bör

1-

i S t o ckholms

omr ädet

D u so

rn fokta oss sn arast så

skalliförsöka

ordna det pånågot sött. Vi efterlyser

medlemmar

i

ntirheten som kan

tiinka sig att ta emot andra

medlemmar som nattg(ster. ominte
det går på annat sritt kanske Du kan

fä övernotta i någon båt i
Näsbytiken.
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Viggenträffen 22 april om Frivilliga Båtbesiktningen
-Nya grupper av båtägare kom till,
som ej hade så stor erfarenhet av båtar
och sjöliv.
Idag finns i Sverige c:a 1000 utbildade båtbesikmingsmän. fördelade pi
de olika båtklubbama. Besiktning av el.
båt av Viggens storlek tar 1 ä 2 timmar
och kostar omkring 200:- kr. Besiktningen bör helst ske när båten ligger på land, men är även genomförbry

med båten i sjön. I det senare falld.
Vid Viggenträffen 22 april i innebär besiktningen viss osäkerhet, t
Nasbyvikeni it{ss) klubbhus behändla- ex beträffande skrovets underdes frågan om den s k frivilliga 651- vattenskopp, skovgenomföringar etc'
De riskmoment, som besiktningen
besiktningen av fritidsbåtar äldå an zs
år. Föreläiare var, likom vid ett mo1" i främst avser reducera, omfattar bl a fölViggenkJubbens regi för nåqra årse6un, jande: Brandrisk, sänkningsrisk och
Åt"f1O.t -un. ÅkJ är pens=ionerad sjö- "man över bord"- risk Besikrningen
officei, båtägare, fd ordförande i 5-35 om-fattar bl a - följande mateoch kursledare inom siösnort_ rielhultdgrupper: Skrov, motor, bränsleutbildningen.Åkeärdessutomutbildad system, el-system, styrsystem'
besiktningsman för den frivilliga brandsläckare, .ev gasolsystem,
båtbesiktningsverksamheten. Närva- navigeringsutrustning, rigg, öwi8t (t ex
randevarc:a 17 medlemmar urVigg"n- värmare, spis, kylanläggning)'
Besiktningsresultatet redovisas i ett
klubben.
protokoll,
vars formulär har vissa likhq
Den frivilliga båtbesikningen, som
ter
medett
bilbesiktningsprotokoll Såhar pågått ett;ntal år, har til'ikommil
lunda
betygssätts
de besiktigade
på initiativ av försäkringskommittdn
inombåtsponorganisatioriemas sarnu.- anläggningama så att
betskommitt6- ("Svenska Siö"). 1 innebär ett påpekande, som
besikmingsma-nnen förslår bör åtgärd(
Besiktningsverksamheten påbörjaie,
"u
vid
lägligt tillfälle
bl a följande skäl:
2 innebär att anläggningen har bris-Viisa båtar, byggda på 1960 och 70talen var e.; alltid' åv den kvalitet, som ter, som innebär en påtaglig säkerhetsrisk, och som bör åtgärdas snarast
anses önskvärd.
-Många båtar byggdes och utrusta- möjligt
des av s kijälvbyggår{ som ofta ej ägde 3 innebär am besiktning av anläggtillräcklig kunskap och erfarenhet av nlngen eJ varlt mollgJ t ex Senom att
båten ligger i sjön elleratt anläggningen
båtbyggeii.
6

ifråga av annan orsak ej varit tillgänglig för besiktning.
Om ingen berygssittra anges ipro-

tokollet, innebär detta ett "godkännande".
Protokollet upprättas i 3 ex, som för-

lagen. Något bevis om att båten genomgått besiktning infordras ej av bolagen,
utan man litar på båtägarna. Vad som
händer i försäkringshänseende, om en
äldre båt blir skadad, tyck vara oklan.
Det kan dock ligga i båtägarens intresse,

att låta båten genomgå en besiktning,
(bl
mannen och Svenska Båtunionen
a även om det ej är ett kav från försäkför statistikända mål). Det är vän att ringsbolaget. Härigenom kan man, efloteral att besiktningsresultatet ej ter ev bristers avhjälpande, höja båtens
r e dov is as till f ö r s iikr ingsb o lage t.
säkerhetsnivå. Speciellt om man ej är
Åke visade statistik över de vanli- så erfaren.
gaste bristerna, som kommit fram vid
Besikningen bör upprepas vart 3:e
besiktningar. Här dominerade främst år. För att få kontak med någon besikskrovgenornföringama. Detta kan vara ningsman på orten, kan man i första
ett memento för oss \tggenägare. Främst hand vända sig till den egna båtgäller det materialet i genomföringa- klubben. Man kan också kontakta
ma. Materialet, som består av någon Svenska Båtunionen (SBU).
form av rnässingslegering, har en tenIngemar Lindgren,
Vigg 53, dessvdrre dnnu ej
dens att korrodera. Det kan vara svårt
att upptäcka sådana svagheter. Risken
siikerhesbesiktigad.
gäller såväl själva genomföringen som
den avstängningsventil man bör ha (åtkomlig!) på skrovets insida. Andra vanliga brister är slangar, slangstosar och
rangklämmor. I öwigt förekommer ofta
orister i inombordsinstallationer, men
det berörju knappastViggen. Andra fel,
som erfarenhetsmässigt brukar föranleda anmärkning, berör gasonstallationer, kök, elinstallationer,
Vill du köpa en Viggen
länsutrustning och rigg.
el1er sälja en?
Efter föredraget följde en fråge- och
Kanske har du tillbehör sorn du
diskussionsstund. En enkät visade, att
vill sälja, eller har du dom inte
Vigtrots att flertalet av de närvarandes
och vill köpa?
gar torde vara 25 år och äldre, endast
Hör av dig till ViggenBladet's
någon enstaka båt genomgått besiktredaktion för en annons på
ning. Kravet på en sådan besiktning
varierar tydligen mellan försäkringsboMedlemsmarknaden!
delas till vardera båtägaren, besikmings-
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Sverige odr sommar!
Mahlin Engstrand, av Red sjiilvsvåIdigt utsedd till VBs vakande öga på

När sedan hösten och vintern har
varit

Vaistkusten hyllar den svenskq sommaren-

så kommer våren med

allt sitt hopp

och sin längtan att få spricka
ommar igen.

ut till

Vaket har hon också konstaterdt att regionenhff ett antal nyamedlemmar. Återstår att se vad det kan leda till. . .

1

Sverige, ett inte speciellt ston Iand
som sällan någon utanför Norden riktigt vet var det ligger. Att man
kan vara så fäst vid det och älska det
så högt som jag tror jag beror på kus-

.
' då min mor tog mig tiII jorden.

ten.

fii

eldar sönder berghällar. Jag vill att ten på höga vågor och leta efter rätt vind
också mina barn ska få tillgång till na- medan regnet rinner utefter sydvästen.
turen på samma vis som jag har fått. Vilken njutning!
(
''Jag älskar dig oh grönskande skäiAllemansrätten ska inte bara vara något som fanns när mamma och pappa gård, mitt juniblåa hav. Du gör mig så
var små. Tänk om vår Allemansrätt tas
i från oss?
Att lossa med segelbåten från hamn
och låta vinden styra en på de blå vå-

gorna skulle inte inge samma frihet.
Man skulle inte kunna gå iland på vilken kobbe man ville.

oändligt rik. Kan du säga vem som gav
dig din friska doft av salt och tång, din
drömmande solnedgång?" som Las(
Berghagen bland andra sjunger beskiverprecis vadjag känner för den svenska
sommaren.

Jag tror fler med mig känner igen

den svenska vykortsbilden av en liten
stuga på en kulle med en flaggstång och
väder och sin ibland bitande kyla så är den svenska fanan vajandes. Som tagen
den alltid lika härlig att segla i. Det är från en båt en bit ut på vattnet.
Även om den svenska sommaren kan
vara ack så förrädisk med sitt växlnade

I

i

den svenska

sommaren. Fulingen här nedan

-

Ixodes ricinus, den vanliga
- måste viil räknas till
smolket i bägaren.
På apoteken finns en liten
nyttig skrift som heter

FASTINGAR

Ah, hrirliga lriska höst!
Den allra kiimpigaste tiden.
Niir ftirgerna iir vår enda tröst

Den svenska sommaren! Vilken
het den inger. Hela landet utlovar frihet om sommaren. Den som wivlar på
att Sverige är ett underban land har nog
inte upplel.t kusten och allemansrätten
på rätt sätt.
Vi måste värna om vår rän till na- visserligen två helt skilda saker att
turen. Vi får inte missbruka den som när pressa mot vinden i strålande sol under
vi stör naturslcyddsområden och eller en klarblå himmel än att balansera bå-

...finns det annat än glädje-

ämnen också

Fästingen

Åh, underbara sommar!
Vad btittre kan bukriva,
var
I 4n de orden den tid som

i norr

T1narr...

och djuren börjat gå

i

ocH

FÄSTINGÖVERFöRDA
INFEKTIONER

iden.

Ah, ljuva spiinnande vinter!
Ljusens och stjdrnornas tid.
På ben man slinter
sedan brasan man siitter sig vid.

I
'

Åh, lluvavår!
aen tid man viintar.
I den ges goda råd om hur
man tar bon en fästing vilka
sjukdomar den kan ge och hur

{inden fldktar i mitt hår
och klockan för vdrme kliimtar.
Mahltn Eng,strand i Frida

man kan skydda sig.
Det behöver inte vara fel att

titta efter broschyren och ta
Jag såg en del nya medlemmar från
Göteborg med omnejd i senaste bladet
och undrar om det kanske är dax för
Iite aktiviteter här hos oss också för annars ketsar det mesta ju runt baksidan
av Sverige.( Ta inte illa vid er nu!)

med ett exemplar när du ändå
besöker apoteket för att komplettera båtens sjukvårdslåda
inför sommarens seglingar.
Red

D.S.
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Du vet väl att du
är våilkommen
med frågor till

KLUBBNAL

SÅNGBoK

Viggenklubbens

100:-
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REGIONALT/onbud.
Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14,295 00 Bromölla
0456 - 273 69
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Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
40 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan även ringa materialliirvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

+Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel ni på sid 2.

7t

av teknisk
-atur titt Tekniska Rommittöns
sammankallandc;
Harald Akselsson
Hasselgd,to.n 775,

, 194 38 UppL viisby

{. t;åt at

sedan svar i

ViggenBlodet

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

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

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

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

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Malmö
040 - 16 09 73
11

t

Stockholm

Stockholm

Annu är det inte för sent att
anmäla sig till årets
Viggen-Eskader
\

+

Den går som tidigare meddelats till
Äand. Samling sker söndagen den 19

Senast 25 maj

juli vid Träskö Storö i

Pingstträffen
Styrelsen har beslutat att detta år
lägga pingstträffen på is och i stället
satsa all energi på det kommande 25qrs
1 jubileet.
' I och med detta hoppas vi på en
stor uppslutning helgen den 6-7 juni!
Detta är förstås inget hinder mot att
medlemmama som så önskar träffas på
( ådna i pingst!
Ha en härlig försommar.

Stockholms
...villjag få in er anmälan med fölmellanskärgård. Sedan seglar vi upp
jande
uppgifter:
mot Söderarmstrakten, där de som
Bå.terls natnn och segelkommer norrifrån kan ansluta, och
sedan över Ålands hav.
De som vill deltaga inbjudes

till

Eskaderträfftorsdag
28 maj kl 19,
Planterarvägen 1O,
Enskedegård.
(Se karta moxtående sida)

Styrelsen.

rrulrnllner, skeppote (nomn,
cdress och telefonnummer),
b e s iittnings me dle mmar me d
n<rmn (och ålder p& de solm är

t

\,

under 78), orn duhorVH\ mobittetefon med numm,er, ev PR-

I

radio.

å

Detta för att jag skall kunna sam-

manställa en deltagarförteckning
att dela ut på mötet.
I\
Sjökort som behövs:

ensko sj ökort ftr fr ams e glingen s o,mt b &t sp or tkor t

HAR,

Sv

\

"\r

)_

+\

över Åland.

som finns hos välsor

terade sjökortsombud. Pet ka\.
också köpas på Åland före
eskadern. Eskadern är tänkt att
vara i wå veckor, om det skall bii
möjlighet till förlängning med en
uedje vecka får vi diskutera på mö-

tet.
Gunn ar Tidner, akaderledor e
1a

L(,ruba
'flc
Ft-,tu

o

(ar'r-c.ieosu)

I

Pu.LrrEF,\e^v&EU tO
ENSKEDEqigD

)
{t

tJl

r{
2
,
nr 19

Till Planterarvägen 10 Enskedegård tar du dig med T-Banan
eller nr 29 (Från T-Centralen mot Hagsätra eller Högdalen). Kliv av
vid Sockenplans T-Bane-station. Se vidare kanan.

v

13

rL

"MatsPalten"

I anslutning till eskaderplanerna
och som eventuell inspirotion till nya
texter av nya deltagare, &terger vi
nedanstående, ihten till förnöjelse för

dem som

till

I.

+\

äventyrs inte har

Viggenklubbens sångbok och ej helIer förfogar över Svenska Kryssarklubbens ärssknf 1995, ddr visan
återgavs.

{"

När vi har ätit så sätter vi segel
och fast det går fint
får man skällning i regel
får bornmen i hut'et och blir ganska sne'
sen vill barnen ha skorpor och te.
Förseglet fladdrar, jag spirar med bommen
för skepparn blir sur ifall nån seglar om en,
och om man är duktig
så får man en kyss
sedan: Skota ditt höns det är kryss!
Kroppen är full utav plåster och omslag
och det kommer fler,
några stycken för var dag
och händerna ömmar så fulla av sår
sen jag tappa spinnakem i går.

14

der jubileumsåret och
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)_

med

varmt vatten
1 förpackning frystorkad mat.
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Stefan Forsberg VÅRBY
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Christina Avellan-Hultman
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Boquist-ArdaniusUPPSALA
Tomas Jennebo
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STOCKHOLM

i min misär
när kapten ropar: Sommaren är här!

Tratta! och prickar båd' gröna och röda
(
är svåra att ie för mitt ostämda öga
och var är vi nu ... sä9, här fattas ett grund
Himla otur...
Nu gick vi på grund ...

(köttgryta, kycklinggryta o d)
Vattnet hälls direkt i förpackningen,
som också används att äta ur.
Disk: Högst I gaffel per person

ODENSBACKEN

1214

Sven-AndersStegare
JARFALTA

ffots lat

Mdtt skePPare
Sost På Vigg 1 23

Grillade bananer

Köttsåsen vägrar att komma ur burken
spagettin blev dammig, jag tappa'n på
På blåslagna knän slår jag

"färskvaror" kån läsekretsen...

1 termos

solen den skiner vi gör rätt så bra fart
kapten verkar nöjd de små barnen ler rart,
jag går fram på fördäck,
nu ska jag va' lat
då hörs rösterna: När får vi mat?

durken

i brist På

Mat under segling
Lennart Burenius

Åxrnssgncn

Texten skrevs under en Viggeneskader 7979 Av
okänt efternamn. Melodi: Du är den ende.

Upp klockan åtta, en snabbkiss på berget
sen kvickt ner i båten för nu bö{ar snärjet
med bäddning och stu\,ning,
och sen kommer far, och han wålar:
Är frukosten klar?

NYA
0

fiejernas eskadenrisa
Britt-Marie

Denna här visan är inte så glader
den handlar om tjejernas Viggeneskader
ett liv som är hårt, ni får tro't om ni vill
men så här kan det faktiskt gå till.

.är hämtad ur Vigge nklubbens meddelande juni 1979. Som en återblick un..

list

välkcimno: till
Viggenklubben!

När vi grillat på båtgrillen brukar
vi ofta lägga på varsin oskalad banan
på grillgallret, och låta bananema
grillas ca 5 minuter på var sida eller
till de är svana i skalet.
Lägg upp bananerna på varsin tallrik,
skär ett snitt utefter hela bananen.
Vidga springan och häll i en skvätt
Iikör eller vad Du kan ha ornbord, och
klicka sedan på några skedar
vispgrädde.
Ates enklast med tesked, med vilken
Du gräver ur innanmätet ur skalet.
Smakar garanterat lika gott som det
låter.
Vigg 1120 Soleado

Vi läBger rill strax. så säger min man I
och ja8 rusar till fören med tampen i hand\
Men hoppa för helvete, skriker han
fast det är fem meter kvar minst till land.

Nu kan ni tro att det är rent for djävligt
men eskaderlivet är ändå rätt härligt.
Så säg vad ni vill
men det blir aldrig trist
så

vi

ses nästa år,

jo

men visst!

lade
tar gärna emot ditt material på e-postadress:

narden@uppsala.mail.postnet.se
15
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Akselsson Harald
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Rapp, Odelbergsvägen 37

BEGRåNSAI)
EFTERSANDNING(
vid defi niriv eftersändnins åt€rsänds
försändelsen med nya ailressen på
bakidan (ej adrcssidan)

120 47 Enskedegård

? (d/tnltotgt...
En bågfil visade sig en gång vara den bästa medicinen för att få loss
en ankarlina som körts fast i en grannbåts propeller i en naturhamn.
Vi lånade ut den till killen som kom upp med bara skaftet till en
förskärare i handen efter upprepade dykningar. Se'n räckte det med
bara en dopp till. Man vet aldrig vad som kan komma till pass, eller
när. Själva hade vi inget bruk för bågfilen den sommaren.

Kalla fötter? Ingen värmare i båten? En hederlig gammaldags varmvattenflaska kan vara svaret på dina problem. Koka upp vatten, fyll
flaskan och linda en handduk om (det blir /ör varmt annars). Lä88
flaskan i kojen och den håller värmen hela natten. Med fÖtterna inåt
i förpiken (som Mahlin) kan wå värma sig på samma flaska.
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