Medlemstidning för
VIGGENKLUBBEN

NR 1 1999

Yig$erlBladet
En full kassakista...

... är vad vår kassör ser fram emot inför den
kommande säsongen. Hjälp honom att fylla den
genom att betala årets medlemsavgift snarast.
Inbetalningskort finns i tidningen

VIGGENKLUBBEN
Adress:

c,zo Jan-O1of

Björk, Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

I

MEDLEMSAVGIFT FOR 1999 15O:-

Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 o5-2
SIYRII'SE
ordiörande:
Viceordlörande:
I(assör:

Stallvägen 6, 183 38 Trby,
e-postgti@abc.se
Birsitta Särnö-Ullberger,
Smedby, I 9492 UpplVäsby
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
.lan-olol Björk

Materialförvaltare:

lngridcoffe

e post:ian olov. bjork@d bc.se
Sor avägen 21 l, 18437Äker:sberga
e'post: ttrorsen@telia.com
Munkkärrvägen 6, 132 36 Saltsjö Boo

Klubbmästarc:

Anders Lundberg

St Paulsgatar 8, 118 46 Stockholm

rcrsstr,tiimvo

Sammankaliande: Gunnår Tidner, adress & tel nr,

Seketerarc:

ÅkcThorsön

Ledamöter: I

08.758 35/

(

08-s 10 233 59

08 9297 32
08-s40 698 07
08,715 21 06

08,64454 50

När detta skrivs är det full vinter
och snö igen. Trots al.[ det dröjer innan
vi kan sjösätta så har det blivit dags

att betala medlemsavgiften. Använd

ovan
gmar Holnström, Sören Rapp, Ståflan Söderhäll
se

TEKMSK
KOMMTTTE
Sammankallande:
Motor
Flteknik
Sesel& Rigg
Ritningar, Skrov, Irörtöining, Pallning
EleklroDik
Adjurrgerad

VAIBEREDNING

Iarald Akselsson, adress,

se

nedan

BillThonlpson
Ingenlar Lindgren
Haral.l Akseisson

lårsSennerholm
Jan olofBjörk
cörän Lilja

08-59080298
08,51173734
08 7583199
08-59080298
08-6494701
08 9297 32
oe asr +(
08-51173734
08 6002054

Sa rnankallande: SörenRapp
BillThompson
lårs Bergstrdnr
C-O Cärlsson, Lars Berg

uppleanter

(
Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTIONI
AlfBengtsson (ansv.
Flarald

2

(

utgivare)

Akselsson

Uppsala

HrillblBatan 18,752 28
e-post : charlie.hotel@telia.com
Ftusselgatan 115, 194 38

Uppl.Väsby

e-post: jouJtan@ swipnet. se

018-590698
08-590 8029

.k"lt. Nyh"t för året är att vi vill att
du skall uppge ditt födelseår (kommer
ej att stå i matrikeln) och om du har epost. Medlemskapet i Viggenklubben åir

Freddy ceuken, Svante A\elsson

R.EVISORIR
S

I

helst inbetalningskortet som medföljer
detta nummer. Skriv tydligt när du fyller i det. TZi'nk på att postgirot bara sänder oss en bild av kortet. Glöm inte att
skriva ditt namn och fullstiindiga adress
i rutan för avsändare. Uppgifterna om
segelnummer, båtnamn, telefonnummer
och postnummer hemrnahamn är för ma-

(,

-ersonligt men klubbmedlems familj
-hleller besättning har rätt att deltaga

i klubbens möten och andra sammanträden. Om du vill få med frulsambo/
delägares namn i matrikeln så fyll i även
den uppgiften. Ä.r du ny medlem så
kryssa för rutan. Har du e-post så kryssa

för rutan men skriv inte e-postadressen
på kortet (det dr stor risk att det blir

ForLsilmfignåTEta-nAan

Den håir gången far du tyviirr en lite
tunnare tidning än på liinge och det
beror på att så många av Viggenklubbens medlemmar glömt att skicka
in material till redaktionen i tid, eller
för att säga den bistra sanningen rakt
ut - inte skickat in något alls. Så mycket
mer uppskattat blev då det som kom,
stort tack till er som medverkar i detta

nummer.

Nåja, det viktigaste är

i

alla fall

med, inbetalningskortet för medlemsavgiften för århundradets sista år, och som
framgar av det Gunnar skriver härintill
2ir det lite nyheter "på G" inför seglatsen in i tjugohundratalet.
Till de moderna tiderna hörju även
vår hemsida som till dags dato har haft

närmare 3000 besök. Vi började inte
råikna från början men baserat på senare
statistik sorn visar ca 80 träffar i veckan
så stämmer nog talet på räknaren ganska bra. Du som ännu inte kollat hittar
adressen längst ner på sidan 10.
Hålsningar
Alf i 1277 Jtinta
3

En mindre lyckad jungfiuresa

Pr,(ilen

med

Jag heter Åke Thors6n, är nyss
fyllda 51 ar och gift med Rita. Tillsammans har vi fya barn - alla utflugna ur

boet. Vi bor

i ett litet

radhus i

Åkersberga. Mitt arbete har under snart

30 år handlat om cement och betong.
För tre år sedan lyckades jag kombi

nera tekniken med stålfiberarmerad
sprutbetong och båtbygge och startade
upp ett Nutekprojekt kring detta och
har byggt ett 35 fots Colin Archerskrov
av 18 mm fiberbetong. Men som Rita
säger: 'Vi vet inte nä hon blir seglingsklar, så det it bäst att segla med en
riktig båt så liinge". Och på den vägen

(

ju underba.rt trevligt. Man
just
kommer
ingenstans, men man har
otroligt kul under tiden. Så har vi några
erkännanden; Jo, Rita tyckerjag grälar
på henne för mycket (skall ändras på).
Jo. vi har grundstött. Jo. det var vi som
är det.
lågvid Nässlingens brygga i somras med
Vi köpte vår a.llra första båt förra fören dikt an mot bryggan, för vi visste
våren. En Albin Viggen nr 801. Jag hade inte det där med ankaret ännu.
då triinat på seglingsteknik under vårI styrelsen för Viggenklubben tiinvintern på min PC och var alltså redan ker jag lägga tid och energi på att få
en fullfjädrad seglingsartist. För säker- över 25 års samlade Tekniska Tips i PChets skull tog vi med en släkting som miljö. försöka Iå ut mer information i
var mer praktiskt indktad och kunde pressen och starta en "kvinnor ombord"
det "på riktigt", så att säga. Och vi kom sektion.
lyckligt hem med båten.
Åt
Segling

åir

It

"ts(

MEDTEMSMANKNAQ
KOPES:

SALJES:

Beg. segel till Karlskrona-Viggen,
helst "bättre beg."
Peter Dahllöf vigg 47
0303-77 6643, eller e-post:
Peter. Dahllol @ Stenungsund.se

Albin viggen Nr 577 - 73
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med Yamaha 5 hk. Genua, fock,

spinnaker, stereo, värmare. ellänspump, + div tågvirke.
Kjell Hverven
08/771 8950, mob 07016244494

I

I

(

1,OO7

Stormstina

Det hela började egentligen på hös- som var i begrepp att sälja sin Albin
ten 1997 då två käcka gossar beslöt sig Vigg.
Detta objekt åkte wå glada gossar
för att köpa båt tillsammans. Den ene
hade haft motorbåt sedan slutet av 60- 2inda till Uppsala för att kika på. Efteralet och hade tills nyligen inte haft som kunskaper om fel och brister på
mycket till övers för dessa jämrans Segelbåtar i slmnerhet och Viggen i alllakanshissare. Då hans fru ställt ulti- miinhet var bristfiillig hade tidigare ett
matumet Segelbåt eller ingen båt alls antal segelbåtsägare och bekanta rådfrågats om vad man sktrlle titta efter och
\lev valet inte svårt.
Men att köpa båt innebär också att fråga om. Bengt (den andre kamraten)
man skall förutom hantera båten också kunde en del om båtar, men som sagt
ha nödig kännedom om sjövett. navige- det här med seglare...
Vi hade bestiimt möte med ägaren
ring och regler på sjön.
Den f.d. segelbåtshataren hade ti- til1 objektet, som var döpt till
digare förarbevis och hade gått kursen StormStina, på en båtklubb nere vid
för Skepparexamen men ej avlagt prov. kanalen i Uppsala. Vi förevisades båten
Den andre hade ingen formell kunskap och dess tillbehör och fick även se motorn som följde med.
i navigering överhur,rrdtaget.
Som tidigare motorbåtsägare konstaValet blev då att de tog en kombinerad kurs med namnet Förarbevis/ terade Bengt att motom var en Mercury.
Kustskepparn på Båtägarskolan under en motort'? han sjäv haft ett antal av
och hade största förtroende för. Detta
hösten -97.
Efter avlagt prov med tillhörande faktum och båtens skick fick de båda
Certifikat fick båda blodad tand och kamraterna att efter noga övervägande
' estiimde sig för Segelbåt.
bestämma sig för att denna båt fick det

Ett antal modeller och ryper gicks
igenom men ingen föll i smaken. Den
avgörande biten var också priset och
naturligMs skicket. Ingen ville satsa
rer än 15.000:-just nu.
Efter att besökt båtmässan -98 på

bli.
Sedan följde ett par helger med ren-

göring, vaxning, byte av oljor och inköp av tillbehör.

Det största stressmomentet va.r dock
att få tag i en båtplats vilket visade sig
våren kom Viggen på tapeten. En lagom svårare än väntat.
Vi fick till slut en plats på Gröndals
stor båt i ett viildigt bra prisläge. Besöket i Viggenklubbens monter avgjorde Båtklubb vilkeL fick duga för denna säoch nu koncentrerade vi oss enbart på song. Bojsten göts och boj införskaffadenna modell. Per (den ene kamraten) des. Även kätting och annan
fick kontakt med redaktören för Viggen- förtöjningsmatriel som var alpassad för
bladet som i sin tur kiinde en medlem det något utsatta läget.
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Två dagar innan sjösättning placerade vi ut bojen och förtöjningarna så
att allt skulle vara klart niir vi skulle
landa på nästföljande söndag.

Tidigt på sjösänningsdagen den 9:e
maj i Nådens Ar 1998 stuvades Bengt's
bil med kläder, förnödenheter, barn fru
och Per.

När sällskapet anliinde till Uppsala
var det redan viss aktivitet på gång, de
packade snabbt av allt materiel och
Bengt's fru (Anki) och son (Gustaf) åkte

tillbaka till Stockholm.
Grejerna stuvades in i båten och
masten surrades på rufftaket. Denna fick
vi dock lyfta av igen för masten fick inte
ligga på båten vid sjösättning.

i

Eftersom vi köpte båten på land,zvarv
Uppsala och på en för oss helt okiind

båtklubb (vår hemmahamn Gröndals
MBK) hade vi ingen aning om hur rutiner och båtlag fungerade.
Någon uppgift om hur dags vår båt
skulle i hade vi inte heller så vi kom i
god tid till valvet (datum och plats var
allt vi visste då)
Så det var allt lite nervöst ! Hur skulle
det gå? Ramlar kölen av? Tappar de
båten!?

Till slut körde kanbilen fram och
vips hängde båten i luften. Plums! Ner i

"chokar" ihjåil motorn. Skepparens båtkompis stod på land och gjorde inte en

min av att hjiilpa ti1l. Svagt!
Dags för avfåird, väskor, mat m.m
stuvades ned i kajutan. "öhh I Vad blött
det åir på durken, mattan är ju genomsur !" Tittar ned i kölsvinet. "Låinspump
fram!" Har du skruvat åt kanen till sjövattnet?" Nä, ooppss! Man liir sig nå(
got nytt varje dag.
Nollställer loggen (som slutar att
fungera efter 4 DM men sparkar igång
igen i höjd med Hässelby) och vi börjar
vår fdrd genom kanalen.
Mast-en ligger på rufftaket (för ad
slippa viinta på broöppningarna), motorn spinner som en katt. Solen lyser just
nu men väderleksrapporten säger att det
skall bli lättare regn framåt kvälen.
På Sigtunafjärden tar 1:a tanken
slut. Då vi kom iväg senare ä'n beräknat hinner nu vädret ikapp oss och det
börjar mulna på, bli blåsigare, temperaturen sjunker och ett lättare regn börjar.
Skiftar kläder och tank och kör ytterligare 1 DM då smäler det till i motofn. Det iir nu problemen börjar !
Vi paddlar in mot land, ett milititområde visar det sig. och lfter av motol
kåpan. Sviinghjulet sitter som svetsat.\.
Kul, motorn har skurit! var första tan-

vattnet, inga problem det hiir inte. Allting gick på räs.
ken.
Vi lägger till lite 1ängre ifrån
Efter mycket svärande och
sjösättningsområdet. Efter en kort stund micklande lyckas vi få runt svirnghjulel
hörs förtvivlade rop från en annan seVad som släppte och varför det nöi;
gelbåt som är på väg rakt mot oss visste vi inte då och brydde oss inte
"Jag kan inte stänga av motorn, hur får nä'mnvärt. Klockan var nu 19:00 och vi
man i backen, HJÄIP!"
hade 25 DM till att gå. Motorn startar
Vi kastar ifrån oss packning och ut- rnen låter inte som förr. Vi stävar vidare
rustning för att ta emot och vi undviker med en viss misstänksamhet och håller
med nöd och näppe att bli rammade. oss nåra land.
Vi hoppar över i den andra båten och
Efter 10 minuters gång tystnar mo8

REGIONALT/ombud

Stockholm

Viggenträff tisdag
23 februari kl 19.OO

Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14,295 00 Bromölla
'456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15,385 03 Söderåkra
486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsväqen 3, 191 44 Sollentuna

08-9297

32

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

S:t Anna
Owe Svensson
_

(

Tunngatan 27,582 66 Linköping
^13-15 1331

Vänern
Vakant

| 'tästkusten
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

Plats: Cementa
Huq Vendevägen
iDonderyd,

i Åkarnas

9O,

...king ämnet naturhamnar. Vi hopkviill där vi tipsar varandra om trevliga och bra natur-

pas på en mysig

hamnar,
Viggen som ju är en ganska grundgående båt kan ibland ta sig in dit större
båtar inte kommer. Ta med sjökort och
fotografier om du har samt något att
anteckna på.
Äkarnas Hus ligger i Danderyd näa
sjukhuset men på andra sidan om motorvägen. På husets tak sitter en lysande
reklamskylt med texten OPTIMA. Hur
kommer man dit? Med T-bana: Tåg mot
Mörby Centrum, station Danderyds sjukhus, tag norra utgången och gå sedan
till höger gångstigen under motorvägen och vidare förbi parkeringsplatsen
tills du ser Äkarnas Hus till vänster.

Med Roslagsbanan: Hållplats
Mörby, du r"r Åkur.tur Hus från hållplatsen.

Med bil från Stockholm: Tag E18
mot Norrtälje. Tag av vid Danderyds
sjuldrus ca 300 m efter Stocksundsbron.
Sviing till höger mot Djursholm ndr du
kommer upp på bron som går över motorvägen. Du är nu på Vendevägen, tag
första avtagsvägen till vänster och du
ser Äkarnas hus.
Om du kommer senare och porten
iir låst försök att ringao70-7606437 eller 070-8183625.

Du vet väl att du är
välkommen med frågor

till

Viggenklubbens

TTKNIISKA

tsRtvtÅua

?o

Posta ilina frägor av tekll.isk
nctur till Tekniska l(om:m,ittöns
satntnankalland.e;
Hrrrald. Akselsson
Hasselga:t(rn 775,
194 38 UppL Vitsby
sä fär ilu seillrn svar
ViggenBlad.et.

i

VIGGEN PA NATET
httP:,/,/w1. l85,telia,co'm/
- u1a5oo25O,/Viggenklubben.htm
... är den långa adressen för att

hitta vår hemsida. Enklare än att
skriva in allt detta är att söka
'Viggenklubben" på t. ex. Yahoo eller gå till mnv.ssf.se och titta under lCassförbund, kölbåtar.
10

torn igen. Dags att ta fram verktygen
igen. Motorn skramlar igång och gar

Sjökortet ilr fortfarande genomblött,
kläderna likaså, kikaren som skulle varit vattentät, Ha!

ytterligare 10 minuter tills den åter igen
stannar och så fortsätter det. 10 minuter gång, 10 minuters meka, osv, osv.
Distans elter distans segar vi oss
fram till slutmålet för dagen, Stäket.
Den "vattentäta" kikaren läckte vatten som ett såll och gick till slut inre
atr anviinda. Sjökorten krullar sig i plas(

Trots allt känns det nu bättre och
vi myser.
Passerar Nockeby och nu ser vi snart
vår hemma hamn. Pang I Motorn stannar och nu är det definitivt. Paddlar in
'i11 en sjömack, efter att med nöd och
-.äppe undkommit att driva på grund,
lägger vi till och öppnar motorkåpan,

fickorna. Men trots detta så hittar vi
utan problem, kustskepparkursen vi tog
i höstas har gett resultat. (Vi gick den
båda kursen hösten -97 och det var dt
tanken på segelbåt uppstod)
Vi kommer så småningom till Stäket där vi skulle äta,zdricka och övernatta, för att gå vidare nästa morgon.
Klockan var nu 22:00 och mörkret
kom. Lanternor, har någon kollat dessa
? Nä! Fungerar dom ? Nä! Varför skulle
dom det. Finns det plats för oss i gästhamnen? Nä! Varför skulle det finnas
det. Vi stävar vidare och tar nödhamn
vid Karlhiills Marina, inte världens bästa
läge med tanke på vinden, men nu var
klockan 23:00 och vi var blöta, hungriga och humöret var väl inte på topp.
Biff, bearnaise och potatis, lite rödvin med ost m.m. Vad som skulle bliv(
en festmåltid blev istället "röm och

glöm" Nu vill jag sova!
Mycket till sömn blev det inte men
tillräckligt för att klara nästa etapp.
Vi gick upp tidigt nästa morgon o(
åt en snabb frukost. Vädret var bra, solen på väg upp och inga moln på himlen.
Motorn tuffar (skramlar) på. Vi tar
lunch under gång och vid Hässelby börjar hoppet spira.
Solen värmer gott nu, och vi har
vant oss vid motorn skrarnlande.

(Detta hade varit omöjligt att se
under gårdagens regn och mörker)
Denna hade sedan första stoppet legat
mot svänghjulet och slitits ned till
kopparlindningen. Inte konstigt att motorn tjyvstannat litt som oltast.
Vi går upp till sjömacken och frågar
fåraktigt "Har ni en sådan här?" Tja,
vad kan man vänta sig för svar på en
mack som ser ut som 7-eleven. "Oh
vaddå ? "Reservdelar, nä men en Japp

i kölsvinet innan vi sjösatte som seden
bjuder.
Bengts kommentar nedtecknat i
loggboken den 23:e mars 1998: Det här
ser bra ut, och vad som är allra bäst är
att det är en Mercury och den är bara 5
år gammal. Vi köperl
Nu ligger vår båt på land för vintern och arbeten har redan satts igång
på att förbättra, reparera och bygga om.
Vi väntar med spänning på nästa
båtsäsong !
Hälsningar från dem som inte tänker ge upp. Nästa Somrnar då... !
Per Stark och Bengt-Erik Holmqvist
1007 StormStina

kanske?".
Med ståltråd och isolertejp (faktiskt
sant) lyckas vi provisoriskt fixera res'rna av spolen och Lar vi oss till hem-

NYA MEDLEMMAR

*yo.
Och nu ser

vi felet. En spole

som

itter vid svänghjulet har brustit i
rnfästningen.

(

mahamn. Motorn 1åter som

en

stenkross!

(

tor av förre ägaren tills vår egen reparerats! Tack för det!
Sedan motorn reparerats gick den
som en klocka igen. Tills den stjäls! Tre
veckor innan uppdragningen.
Summan av båtsäsongen; det började inte bra och slutade sämre ändå,
dess emellan så regnade det (Nåja några
soliga dagar blev det.)
Och detta trots att vi hällde Sherry

Bengt sitter nu med hörselkåpor och
kcir, ljudet är obeskrivligt. Folk stannar
pp i båtar och på land, tittar och lyssnar häpet när vårt ekipage passerar. Men

nu bryr vi oss inte längre utan nu gdller
bara en sak. Lägga till, packa ur båten
och åka hem till värme och säng!!

Det visar sig sedan att både

svåinghjulslager och, naturligMs, tändspole måste b1'tas' Vi fick låna en mo-

Ron Hayward, Bromma
Hans Janson, Tidaholm

Hjärtligt
Viggenklubben!

1103

Akselsson Harald

POSTTID NING

Hasselgalan 115 lll
is4 38 UPPL vÄsBY

B
Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c,/o Jan-olof Björk, Utgårdsvägen 3
191 44 Sollentuna
Forts. från sidan 3 ; Från bryggan
fel). Skicka i stället ett e-mail till kassören gärna med kopia till mig. Om du
godkänner att vi sätter ut din e-postadress i matrikeln så skriv det i mailet.
Betalar du på annat sätt t ex genom bank så är det inte säkert att alla
uppgifter du fyllt i verkligen kommer
fram till oss. Skicka diirför gärna en
kopia direkt till klubben.
I medlemsregistret och i matrikeln
har vi sedan 1ång tid tillbaka anvZint
segelnumret som medlemsnummer.
S egelnumret överensstämmer normalt

BEGRANSAI)
EFTERSANDNINGl
Vid

d

efi Ditiv

It'rsarll,,l;,

eftersändnirg åtcrsåods
rr rrred rrvaadressen på

halsidar lcj.rdrcssiLlao

r

med båtens tillverkning.r,rr--", ,o(
finns på en metallskylt i sittbrunnen. Om
numret i seglet inte är det samma som
tillverkningsnumret kan det bero på att
en tidigare ägare köpt ett begagnat segel och inte brytt sig om att ändra numret i seglet. I så fall bör du ange båtens
tillverkningsnummer och vi rekommenderar dig att iindra numret i seglet. Det
iir i många sammanhang praktiskt att
entydigt kunna identifiera en båt med
dess segelnummer,

Gunnar, 282 Galatea, gti@abc.se

Bladel

Box 30097, 104 25 Sbckholm
Telefon: 08-13 09 8Q Fox: 08-618 38 Z0

MANUS.STOPP !!!

ViggenBladet nr
27 januari

^J#fr'Jf'0"'

ViggenBladet nr 3

oRtGtN^t
MÄKARtIA

PriCor 1999
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