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slut, en sommar med mycket "ruffkånsla" även om vädret som regel varit
mycket bättre ute i skärgården och på
havet än i inlandet. Vad det gäller
Stockholms skärgård så har detju varit
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Du har väl besökt vår hemsida? Lättast når man den via länk fiån Svenska

Årets hösnräffblir ett besök på Sjö-

Seglarförbundet; httpt ://www,ssf.se

(

Lars Berg, Kari Porvari

Suppleanter

Glädjande nog kom en hel del material till detta - och kommande - nummer till redaktionen i god tid, en del
redan före semestern. Därmed inte sagt
att ni inte behöver sända in mer på en
tag, bland annat saknar vi ännu fullständig rapportering från sommarens

att planera upptagningen med vad
,
,lt det innebär.

Jan-OIofBjörk

REVISORER

närmar sig seglings säsongen sitt
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För

under Klassförbund, Kölbåtar. Den fullhistoriska museet, se sid 11.
Sen vill jag redan nu påminna om ständiga adressen är tyvän lite lång och
krånglig.
'et stundande årsmötet i november
på
Om sommaren som varit kan för
uppmana
om
det
sid
5
samt
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Jrjnto's
dei sägas aft det var ömsom vin,
attjobba
mer
alla som har tid och lust
aktir.t i klubben att höra av er till nå- ömsom vatten. Vatten uppifrån ibland,
gon i styrelsen eller rent av till val- vatten under kölen hela tiden och vin
beredningen. Det är ju viktiSt med en från stuvfacket i förpiken emellanåt.
ständig förnyelse av sryrelse och klubb Andra gånger var det biff med lök på
Finnhamns Krog, och den biffen lockade
funktionärer
minsann till återbesök!
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Boka in lördag 21 november
för Viggendagen med Arsmöte

JJ'l'["

KLUBBDEKAL

Avgång k|08.00
Vi börjar med sjöfrukost, därefter årsmötesförhandlingar
under förmiddagen
Smörgåsar kommer att serveras.

Vi kommer till Mariehamn 12.30, byter båt och
återvänder mot Stockholm där vi är tillbaka kl 19.'15.
Under återresan äter vi Buff6.
Kostnad 300:-/person varav klubben betalar 100.-

w

Förhandsanmälan senast 4 november
till klubbmästare Gunnar Tidner eller annan i styrelsen

-.6Äa

ae

Vi åker med Viking Line t.o.r. Mariehamn

{?,
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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 materialfiirvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

'lzeT Broha-//s
-/{ederspris
Nu är det dags igen att sända in pare som seglat längst distans under året
uppgift om årets seglade distans för dem
som aspirerar på Per Brohälls hederspns.

Priset, som är ständigt vandrande,
är avsett att främja familjesegling med
Viggen. Det tilldelas sålunda den skep-

med förerrädesvis familjebesännin g.
Sqrelsen emotser uppgifter om skeppare, seglad distans och besättning sig
tillhanda senast den 30 oktober.
Sg'relsen
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25 är,2

25 år, L

Efter återföreningen körde Gunnar
Klubben har nu 25 år på nacken.
Det brukar av många betraktas som en en video inspelad på klubbens 20-årsålder där man mognat och står stabilt jubileum som gav upphov till många
på egna ben. Det är ockå en ålder då igenkånnande leenden.
Sedan var det dax att duka för midman funderar på an slå ihop sina påsar
med någon annan bl a för an säkerställa dag och de sista deltagama anlände.
Margaretha Brohåill hedrade oss me{
framtiden. Problemet är väl att det inte
närvaro
och nämnde att Per tycktd
framsin
blir några nya Viggar längre utan
tiden måste säkerställas på annat sän. att Viggen var en av hans mest lyckade
Detta var en liten tanke som for ige- båtar. Bland deltagarna fanns oclaå Alnom mitt huvud när vi seglade i god lan Gardelius med eskadergänget från
(
akerlig vind in till Näsbyvikens trevliga 1s77.
gravlax
Mait
hade
lagat
en
superb
klubbhamn. Vi anlände strax före
som avnjöts med vitt vin. Till middaklockan tre då det utlovats sherryVi tänke ockå tanken att vår Vigg gen kände sig många kallade att tala
när vi köpte den 1977 kostade cirka 60 om klubben och om dess eskadrar i slm000 sprillans ny inklusive tillbehör. För nerhet. Lovorden var många likom ett
den summan hade vi då fått 2 st Volk- antal roliga episoder från eskaderlivet.
wagen Golf. Det var alltså en ganska Tjejernas eskadervisa från 1979 sjöngs
stor investering vi gjorde och som vi likom Gunnars text till Rod Stewarts
Sailing och många fler.
hade glädje av under 11 år framåt.
Sen var det efterrätq kaffe med tillDen som köper en Vigg idag spenderar cirka 30 - 35 000 kronor vilket behör och dans till levande CD. Vi tycke
räcker till handpenningen på 1 st Golf. kvällen blev mycket lyckad.
På söndagen var det minieskader. Kl
Det är inte rikigt samma investering.
Detta gör att det är nog lite olika 10 gav vi oss av på en liten tur till en
ingångsvåirden för en ny Viggenägare då udde på Bogesundslandet. Vädret va1
lite regnigt och Gunnars medförda prer
och nuDet hindrar inte att klubbens upp- senning kom väl till pass.
gift att stimulera erfarenhetsutbyte melDet blev en trevlig grillunch där vädlan Viggenseglare framstår som lika ret succesivt lättade upp. Maits entrecote var mycket fin tillsammans med e1
vikigt då som nu.
Åter till sherryn som samlat ett 20- goft vin. Till kaffet hade regnet slutai
tal deltagare och severades av Hubb- och när vi stod där på berget kiindes
mästaren med fru, Gunnar och Mait, på den riktiga Viggenstämningen.
Tack Mait och Gunnar för fint arsedvanligt sätt. Det var trevligt att träffa
rangemang. Jag tycker att de som inLe
vännema igen och prata segling.
Erika och Nils Hummerhielm som var med missade en lyckatjubileum.
Maianne och Lasse i 6360
numera är bådösa dök upp för att uäffa
gamla vänner men kunde tyvärr ej deltaga på middagen.
6

På självaste nationaldagen firade
viggenklubben sin 25-års jubileum.
Vädrets makter var goda mot oss

lite svalt
i luften. Träffen inleddes med att Leif
Davidsson visade ett par videofilmer

NYA
MEDTEMMAR

och solen sken även om det var

1

(

'ån klubbens eskadrar till Åland 1977
resp. 1978. en uppskanad nostalgitripp.

Därefter avnjöt vi en underbart god
middag bestående av kallrökt lax, potatis och svalt Mosel-vin. Middagen
arade ganska länge då det var många
som ville dela med sig avnya och gamla
anekdoter. Vi avslutade middagen med
ost och kex, varpå baren öppnade och
dansen började.
På det hela taget var det en mycket
lyckad kväll med hela 37 deltagare.
Allan Gardelius som ledde eskadem
till Åland 1-977 , hade kontaktat delta-

garna från denna och förutom Allan
själv deltog y,tterligare 13 i festlighetema. Som ovan nämnts var det många
som talade vid middagen och jag vill
passa på att berömma talarna som allihopa fängslade och roade publiken ret
11.,gt blev aldrig långrråkigt! Som vannä r det gäller viggenldubbens träffar, var det många som hjälpte till i
köket.
Många var det också som svängde
na
lurviga på dansgolvet innan det
1
var dags att säga godnan.
Jag vill passa på att tacka alla särskilt klubbmästaren Gunnar Tidner
och hans fru Mait - för en NTYCKET
trevliS afton.
Eval403 Cleva
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Anders Lindqvist, Röbäck
Ake Thorsdn, Akersberga
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Stefan Borgås, Danderyd
H Målqvist-U Reijonen,

330

cunnar Skoglund,

Ulf Jönsson, Nättraby
cunnar Källersjö, Vallentuna
Bernt Engelbrektsson, Åmål

stockholm
Kristinehamn

1027 Stefan Sjösfföm, Haninge
1173 Karli Levehag, Motala
1329 Per Pettersson, Nykvarn

njiirtligt

välkomno. till
Viggenklubben!

...tar gärna emot
ditt material på e-postadress:
narden@uppsa I a.mail.postnet.se

Du vet väl att du

Viggens pentr5pumpar

d

Genom åren har man hön ganska
många viggenägare som haft problem
med läckande pentrypumpar. "Plötsligt
såg vi bara att mattan låg och flöt..."
är en replikjag rninns. Själv harjag haft
ruren att inte behöva åtgärda pumparna
förrän nu i somras, och sytnptomen var

När jag så monterade de nya pumparna, gjorde jag wå upptäckter: De

t KNl l s KA
,
;l#'Hir',t#m-ätt* BRtvt Äoa
jag kapade halvannan cm så
klämman fick bita i "nf' slang. Dessr

droppar då och då under diskbänksskåpet, men över en natt hann faktiskt en
förpiken, och så kan manju inte ha det.
(Jag befinner mig för tillfället i mattlöst
tillstånd; den gamla har "tatt slut", och
någon ny ha inte anförskaffats).
Vad är det då som händer med

pentrypumparna? Tja, ett bra sätt att
knäcka dem är antagligen att glömma
att pumpa ur dem ordentligt inför vintern. Jag har märkt att man helst bör
pumpa ur dem åtminstone wå gånger
med någon tid emellan, eftersom det
rinner till lite efter hand. En annan faktor är naturligtvis åldrandet i både
gummi och annat material.
Närjag skruvade isär mina pumpar
efter demonteringen upptäckre jag an
alla gummidetaljer i båda pumpama såg
ganska friska ut. Lite deformerade membran, men de var hela. Detta förvånade

mig, i slmnerhet vad gäller färskvatten-

grov skruv.

Jag letade i affärerna efter pumpar
av samma fabrikat som de gamla
(Gusher), men kunde endast hitta "SeaDog". Nu oroade det inte mig särskilt
mycket, eftersom dessa var tillsynes
identiska med de gamla, så jag köpte
wå stycken. Närmare jämförelse hemma
bekäftade saken. Det måste förhålla sig
så, att Gusher antingen bytt namn eller
överlåtit fortsatt produktion åt annan
firma. (Om någon läsare känner det verkliga förhållandet, så vill TK gärna veta).
Två små skillnader finns dock; dels har
gurnmimembranen fån en liten "kag(
runt 1'tterkanten, med "öron" vid de sex
genomgående skruvarna som håller
ihop pumpen; dels har de wå O-ringarna vid varje in- resp utloppsventil eJ
sars med en plan gummipackning meL
cirkulärt spår. Jag skuvade visserligen
aldrig isär någon av de nya pumparna,
men närjag konstaterat att de var helt
lika till det 1,trre, forjag till affären igen
och köpte en packningssats som ren

pumpen, som hade läckt. Det var uPpenbarligen någon annan tätningsring
som tröttnat, eller någon av slanganslumingama. I sjövattenpumpen, som
inte läckt, hittade jag däremot sprickor chansning. Så kollade jag att
i pumphuset, plus att fästet för fotpedal- packningarna passar även i de gamla
pumpama.
ens lagring var nästan helt av.
8

är välkommen
med frågor till
Viggenklubbens

,,:ilixiiffiru,L"i'l'"iT;:1,1""i'f

då långt ifrån så dramatiska som de
nyssnämnda. Det sipprade bara några

liten rännil leta sig ända bort till

*

-l
.
är 5
O
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tislutlisen:.i;ijj;

En liten finess, slutligen: vid en

t\

6

ii:il::[:Jj:1,'j,Li:i3:f"Y:::
dast tre skuvar, nämligen de som
åtkomliga även när skåpet står på plats.

(

(-

Den svåraste skruven har jag bara
knackat in pumpen under, och därefter
lyckat dra den något halvt varv. De wå
andra skuvarna är hjälpligt åtkomliga,
åtminstone om man har skruvmejsel
med sexkantigt skaft så att man kan
wida den med hylsa och spärrskaft. Tre
skuvar räcker faktiskt, och då slipper Posta dina f'rägor ov teknisk
natur rtll Tekniska Korrlurrittöns
tan demontera skåpet.
Slutsats: Får Du problem med läck- sa'rlrmankallande;
andepumparav fabrikat Gusher, så Lun Harald Äkselss-ort
Du repareia med packningssats iitt s"a- {9t1ls::"t- 1-]-,,,
oog. Men kontrollera först att det inre 1!a-!8 .uovl'.v(tsby
se(Isn s!(w t
.,nns sprickor eller andra skador i pump- lf Jar {1
visSenBradet
huser. Ny pump kostade ss9 seft,
packningssats 89 SEK.
TK har erfarit att det på tidiga Albinviggar lär förekomma pentr'?umpar som
är märkta Albin. Vi får återkomma med

information om ev skillnader,/likheter
med pumpar från Gusher/Sea-Dog.
Tekniska Kommittdn /Hqrald

Seglar
9

Att bli medViggen

Efter att jag...
...som vanligt lustfullt kastat rnig över

ViggenBladet direkt när det kommit i vår
brevlåda, känner jag mig manad an bidra
med ett litet kåseriDet började för 3 år sedan. Alltså som-

maren 1995. Jag ville

uL och segla.

Problemet var attjag saknade både båt
och en likasinnad besättning. Den som
gärna ville med var l.ngste sonen, då 15 år
och med erfarenhet som en-dagsgast på en
MAXI-87. "Det var JATTEFIAFTIGT när båten lutade så där" var hans kommentar.
Medan min man inte alls ville höra talas om
någon båt, läste jag båtannonser och koltade i bånidningar.

Till slut ringde jag på några båtar som
verkade ligga i den prisklass som då var
tänkban. Jag hade ingen aning om hur båtarna såg ut, men det var inget annat att
göra än att åka och titta.
Sa$ och gjon -Nu åker vi för an dma
på en båt ! -Ska du med ? Frågan var riktad
till den då ointresserade maken. Och som
han senare sagtjag följde bara med för att
se till så aft köpet inte blev av.
Den första båtjag tinade på var målad
med lila färe! Försäljningsargumentet var:
-Du blir garanterat ensam i skärgården med
den där. Inga fler kommentarer är väl nöd
vändiga.

Den andra båten vi tittade på (observera gi, maken började bli vaken ) var en
Karlskrona-Vigg och den var vit ! Vi föll pladask för den lilla charmiga båten som var

mycket välskön och invändigt ombyggd
som en Albin-Vigg med köket inskjutbart vid

babords stickkoj. Jag och min man Anders
har upplevt 3 toppenfina seglingsommrar
med vår Vigg 'MGGTORIA". Och den som
är iwigast med att få båten i sjön ärAnders
som från början inte alls ville ha någon båt

men nu inte kan tånka sig att vara utan
denna lilla pärla.
Ann-Charlott i 116 Viggtoriq

REGIONALT/ombud

Stockholm

Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan'l 4, 295 00 Bromölla
0456 - 273

6e

(

(

Djurgårdsbrunnsvägen 24

Kalmar
Peter Winberg

Vårvägen 15, 385 03 Söderäkra
0486 -21243

ViggenrTW
Sjöhistoriska
museet
tisdag 6 oktober
kl 18.oo

(

Mälaren

Prograrnrnet omfo,tto;r
två. punkter
7. Vibesöker Arkivet och
tittar triirnst pä det son

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Kent Henriks6n

rör Per BrohiilL

Kvarnholmsvägen 39

2. Guidod fllnLilvrrn;ilring

792 37 Mora
0250-167 19

p& tnuseet

i övtigt.

S:t Anna

Vänern
Vakent

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

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

Segelsåillskap
ser gärna att det ställer upp några

viggar i

YIIO,IVGARNAS

INBtrTIDNINGSSEGLING
79

-

20 september

Hunduililen Lilla

V iirtan

Klass:

Entyp med mirut 3 anmiildabåtar, LYS
Anmälan: 08-99 3416,

pg6222469-6

Jan-Olof Björk

Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 1513 31

Vikingarnas

(

Besök i Arkivet är
kostnadsfritt. Kostnaden

för
museivisningen blir 500 kr
som klubben kommer att stå
för (: ht tt kostnad för
medlemmarna)
har ett ställe ddr dom
serverar förtäring.
De som önskar kan komma
före kl 18 och äta en lättare
måltid tillsammans med
andra Hubbmedlemmar.
Gunnar

(-{nr."t

Sista anm dag I 4 september

Avgift : 200:Upp$sningar
O8-99 34 76 eller 08-25 34 45
kL18.00 - 21.00

Anangör
Vikingarnos

Segels

dllskap, VS S

A
\R
5
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Två båtar deltog, Gunnar Tidner besegrade Janne Bäckman. Vi
ser fram mot mer ingående rapportering från de tävlande i ett senare
nunmer.
11

Vöstkusten

Stockholm

o

Dagbok från Bästkusten

Mer om Arsta Holmar
från en plats nedanför Södersjukhuset i
insiktsfulla anikel om Å,rsta Holmar kan Tantolundens förlängning. Där var då
jag nämna följande; I början av 60-ta- mycket idylliskt. Byggnader från socke{
let ägdejag en mindre segelbåt i trä och brukets tid fanns kvar. För överfaneh
användes en gammal landstigningsbåt
letade efter en uppläggningsplats.
På den tiden bodde jag i Johannes- från andra världskiget. På den hade
hov. Jag såg en Iiten radannons i DN Bemsen satt en liten snurra. Ibland var
och svarade på den. På så vis fick jag vi många som skulle över, så båten v(
Som tillägg

till Roben

l juli

Robertssons

(

(

kontakt med "Bernsen" som drev tungt lastad och båtkanten var inte
uppläggningsplatsen på Årsta Holmar.
(Det måste ha varit en annan person
än den Leif Bernrson som omnämns i
Robens anikel.) "Bernsen" var dansk
med norsk brytning. Han presenterade
sig som f.d. chef vid Burmeister & Wain

i

långt från vattenltan. Jag tror att det
var 50 öre han tog för överfanen.
För de som bodde i Södersjukhusets

personalbostäder var Åtstu Holmar en
idealisk uppläggningsplats och många
som arbetade på sjukhuset hade sina
båtar där. Under den korta överfarten

Köpenhamn. Han bodde på Årsta
Holmar med flera jättelika schäfer- på den överfyllda landstigningsbåten
hundar. Hundama sprang skållande och kunde det uppstå en fönrolig atmosfär,
morrande omking på övervåningen till som påminde om den i ett kafferum på
den stora trävillan som låg på ön. Man en sjukhusavdelning. Jag minns särskilt
kunde se deras huvuden i än det ena en ung man, ägare till en äldre skärän det andra fönstret. Vi funderade gårdskryssare i mahogny. Det framgick

r{

mycket över om övervåningen var möb-

av samtalet. an han var underläkare

lerad eller enbart användes som rastplats för hundarna. Ibland var de lösa.
Bernsen försäkade att stod vi alldeles
stilla var de inte farliga.
Jag har mycket positiva minnen av
tiden på Årsta Holmar. Just att vara förflyttad till rena glesbygden där det inte
fanns el trots atT man var mim inne i
storstaden, gjorde intryck. Att vara under järnvägsbrons valv och höra tågen
dundra förbi var fint. Dessutom var det
svårt att ta sig dit. Bemsen hade entreprenad på färjeförbindelsen. Den utgick

den neurokirurgiska ldiniken. Han hoppades att han skulle hinna med en stryk-
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ning av bordläggningen före nästa
operation.
Jag har inte vant på arsta Holm(
sedan dess. Därför var det roligt att få

läsa an de ända tills nu bibehållit sin
karaktär av en levande orörd miljö för
båtmänniskor i Stockholms innerstad.
Låt oss hoppas att man lyckas hitta
någon lösning så den fina miljön kan
finnas kvar. Oaser behövs i stenöknen.
RoIf Thoren i Moppe-Miranda 7 77

(

Jag har äntligen giort årets premiär-

ten. Det blåste syd-väst så vi kände att

tur med Frida 930. Dagen till ära följde
ojkvännen med för första gången. Målet var att fiska utanför Algö gavel. Turen var kort, men eftersom det blåste...
så fick vi puttra med vår lilla 8 hästars
upp Senom Instöränna. Solen sken och
i njor i lulla drag. Rodret lämnade
papsen förtroligt över till min havsälskande men inte allt för segelvane
pojkvän. Fiskblevdet ingen men vivalde
att sätta segel och gå genom
Marstrandskanalen hem så några timmar i sol på havet fick vi ialla fall. Eftersom jagjobbar 6 dagar i veckan den
här sommaren får man ta till vara de få
tillfällen som blir.
Med muntliga instruktioner lade jag
och pojkvännen till väl i hamn så vi ska
nog ta oss ut själva vid lämpligt tillfälle.
Det är den rapport jag kan läman
från den bästa kusten trots att vädret
inte kan bestämma sis.

vi nog fick gå med motor ut ur viken
där vi ligger för annars skulle vi inte
mer än hinna kryssa oss ut ur viken
innan det var dax att vända hemåt
igen.

Efter att motorn tjurat ett tag och
inre alls velat gå ordenrligt så kom vi i
alla fall ut. Det var sån 't där underbart
lugnt väder att åter vänja sig vid båten
och seglen. Jag har en fruktansvärd tendens att bli sjuk på vannet. men ju mer
segelvan jag blir allt eftersom sommaren går, ju bänre går det. Så mina hundar och jag behöver sådana seglatser
ibland. Vi kryssade oss ut till Lekkärsfyr och valde att bara runda den och ta
oss hem på en underbar slör. Med
tekoppen i näven kryssade jag in mellan böarna innan hunden min kunde
Iägga sig till ro på durken. Hon kikade
bara upp när vi vid ett tillfälle blev omseglade av en Omega 34 som glatt vinkade åt henne.

Förvissa är detta bara fantasier, men
4 juli
jag
det
ärsådana här kvällar som gör att
hade bestämt an vi
Pappa och
vet varför man har båt och att man
man
skulle ta vara på kvällen och gå ut en
rabb sväng med båten. Vädret var längtar ut igen ! Harjag tur kommerjag

,
\ ,,ru let men varmt och fram på eftermid-

dagen dog vinden helt så de stackarna

ut i veckan igen för då kommer släkten
från Smålandsskogama och då är en tur
med båten ett givet inslag.

som tävlade i Marstrand bara låg och
guppade. Väderleksrapporten sa dock
8
uppklarnande på kusten och visserligen
Det är ett nöje att kunna lämna y'tsvaga vindar, men dock vind, så vi gav
oss av. Trots att vi bara har knappt tre terligare en rapport från bästkusten
mil ut till båthamnen åkte vi från OCH den verkliga Bästkusten för igår
gråmulet till strålande sol ute vid kus- blevjag utskjutsad tillHenån på

juli

Orust.

I

Västkusten
Mönstrade på där sedan min far och
kusins "gube" Kenneth seglat dit.
Vi gav oss iväg med siktet inställt
på Kärringön för jag skulle ju kliva av
igen eftersom en annan måste jobba
också.

Vi valde att gå Strömmarna till
Gullmarn. Ett mindre bra val skulle det
visa sig för vår motor har tydligen fått
knäppen. Den bara dör utan förvaming.
Ingen höjdare i motström kan man
lugnt säga, men Kenneth fick direktiv
att totalvända om motorn inte skulle
stana igen på första knycken. Som tur
var gjorde den det varje gång sedan.
Vi tog oss oskadda genom och passerade Gullholmen, där var smockfullt
redan strax efter lunchtid. Det blåste
måttligt och vi seglade som bara den i
strålande solsken. Kunde inte varit
bänre. Väl i Kärringön fickvi stora problem med att lägga till i sidvind så vi
fastnade på grannens aktertamp men
starka viljor och sammarbete ordnade
så vi till slut låg tryggt. När det sedan
kom en större båt och lade sig utanför
oss låg lilla Frida i tryggt förvar rnellan
en Maxi 95:a och nå'n annan båt i
samma storlek.
Efter ett mål mat och rundvandring
på ön och vi upptäckt att Pettersons
krog åter igen stått upp för Kenneths
förväntningar - de skulle sända VM-fotbollen på storbilds-tv på kvällen - var
det allt lite tråkigt att behöva ta färjan
till fastlandet och Hällevikstrand för
att åka hem till jobbet. Åter igen har
jag ingen aning om när jag kan få ge
mig ut igen!
Mahltn i 930 Fida
14

Viistkusten

MEDTEMS
MANKNAD
Albin-Viggen eller KarlskronaViggen
Gärna i bra skick och f räscha segel(
Allt av intresse !
Magnus Bergh tel. 031-185704,
070-3459740

Anders Dahrenberg
0340-6581 00, 070-5524685

SALJES'
Albin-Vigg nr 635

I

hk VolvoPenta och fem segel inkl.
ny spinnaker.

AIbin-Viggen nr 787
Säljes pga köp av större båt
Pris 29.000 kr.
Tel 08-26 48 52,
Freddy Geuken

detta genom att sätta sig
(

i

arbetsöverläggningar tillsammans i tre
rgar, visserligen i G-s båt, men hade

Brastad, tyvärr nådde vi inte
dit med båt.
Men året efter hade vi räKest hos
vår kollega i brastad, i hans husvagn
vid Byfiorden.
Sedan blev kollegan i V-borg med
båt lHelmsman 26-a) och sedan dess
har vi varit tre båtar med upp till åtta
kollegor som seglat, haft kul och pratat
( .ycketjobb. Idag är det efterfrågat att
följa med och uppfattas som en god utveckling i jobbet. Vi har startat i kuling, hagel med kryss några timmar,
1en mest har vi haft tur med både vä( rer och vindar.
Tre båtar ute så blir det ju tävling,
de andra som har större båtar (högre
lys) blir sura när de gång efter gång blir
efter, på hård kryss i grov sjö har jag
ingen chans, men annars får de ge sig
även

Sprayhood i bra skick till Viggen
Torsten Ekdahl
Tel:dagtid 0650/28437
kväll 0650/70216

026-13 34 01, 08-570 274 10

ansåg de att det var tre kvar. De löste

kanonväder, på Hakelorden.
Äret efter hade vi köpt Frida, så då
ringde vi några kollegor som följde med
ut och delade ut företagsinformation på
lämpliga platser utefter västkusten, Lysekil bl.a. En kollega ansåg att vi skulle

Albin Viggen med inombordare
(diesel) Finns det någon?

lngarö.
BengtAndrae

Det började i slutet av 80-talet som
en strid om semesterdagar. Två kollegor
till mig var inte överens om hur många

1' rmesterdagar de hade, arbetsgivaren
nade åsikren an de inte hade fler. sjä1va

KOPES:

Båten ligger på

"Guhbseglingi'g

I\

till

ofta. Alla etapper räknas, först in,
närmsta vägen!
Förra året hade vi en lång gippduell

i Gullholmsrännan, där de tappade sina

i en gipp, vi hade dom men återlämnade snällt dessa, sedan fick min
rorsman deras spinnakerbom i huludet
vid nästa gipp.
Det tog wå timmar att komrna om
för dom, vi var wingade att lämna plats
för godstrafib alla andra väntade bakom
för att se hur det gick. Då fick dom 20
meter, och var detta före in i Mollösund.
I år var det vissa förhinder, vi var
bara fem, såjag gastade på en Maxi 77a. Sedan hittade vi en Arabesque 26:a ,
som vi fick med (wå tjejer med motorproblem, men SEGI,A kunde dom, dom
tog oss varenda gång.Tyvärr blåste det
rejält varje dag, så det blev korta etapper. Hemresan Från Gullholmen till Marstrand blåste det 15-16 m/s med 20 i
byarna, sydligt.
Vi var en båt med motor, vi drog en
genom hålet ovanför Mollösund, då lade
vår motor av. Efter att kryssat oss genom Kyrkesund i den vinden valde vi
att lägga båten i Skärhamn och hämtas
diir.
Vi loggade 7,5 knop på focken in i
hamnen. Fin hamn förresten. Passa på
att besöka västkusten före midsommar,
då finns det plats, ofta gott väder och
ser ni tre båtar som trängs, sjunger och
har kul så kan det vara vi som är ute
skot

igen.

Eje i Frida 930
15
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Akselsson Harald
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o

Rapp, Odelbergsvägen 37
120 47 Enskedegård

BEGRåNSAI)
EFTERSANDNINGl
Vid defi niiiv eftersändning återsänds
försändeisen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Efterlysning
Vem vet var Viggenklubbens "Bildband" finns? För 10-15 år sedan stäl1de klubben samman
ett antal "t]?iska" diabilder som illustrerade klubbens syften och dess aktiviteter (träffar,
eskadrar, kappsegling etc).
Undertecknad var inblandad i det arbetet. Bildserien försågs med ljud genom ett kassett'
band, som också styrde bildväxlingarna. Biidbandet lånades ut ti1l regionerna, för att använ-

das

i olika

sammanhang då man

ville göra reklam för Viggenklubben,

stärka

sammanhållningen etc. Nu tycks bildbandet vara "försvunnet , d v s styreisen är osäker på
var det kan befinna sig. Vi är dock angelägna att få tag på det igen, bl a för att föra över det
tili ett videoband som kan användas vid båtmässor m m.
Vet Du något om bildbandets "öden", så var snä11 och kontakta mig eller någon i styrelsen.
Harald Akelsson
(Adress och telefon enligt ViggenBiadet sid 2)

Box 30097, 104 25 Sbckholm
Telefon: 08"13 09 8Q Fo* 08-618 38
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