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Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
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Harald
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C-O Carlsson, Lars Berg
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Nu står väl alla våra Viggar på land
och inväntar vintern. Bäst att täcka över

Mitt i produktionen av VB ska åven
Jdnta tas upp ur vattnet. På lördagen
åker vi till hamnen för att masta av vid
klubbens egen lilla kan som klarar små
master. En kamrat ber om hjälp eftersom han är ensam och naturligtvis stäl-

ordentligt innan snön kommer. Du tar

Ledamöter:

KoMMrrrf

SKEPP CI'Hod!

väl hem alla textilier och annat som inte
mår bra av att lämnas ombord över vintern. Eftersom det brukar blijäktigt på

Sammankaliande: Gunnar Tidner, adress & tel nr, se ovan
Ingmar Holmström, Sören Rapp, Staffan Söderhäll

nr,AsSNÄMND

FRAN tsRVGGAN
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våren inför sjösättningen kan det vara Ier vi upp.
Slingan ligger där den ska och jag
bra att under hösten och vintern se ör er
utmstningen och göra de arbeten som ska veva ner medan han styr mastfoten
man annars inte hinner med. Tänk ef- åt rätt håll. Så snart vikten kommer på
ter vad du skulle vilja komplettera ut- wiren släpper någonting inne i växelhurustningen med. I våra Tekniska Tips set och masten går i sjön med toppen
ittar du många saker du kan göra själv först. Inget går sönder och ingen skaför att öka trivseln och säkerheten om- das som tur är.
Vi tycker det var tur att missödet
bord. Båtprylar är också lämpliga julklappar. Sätt upp det på din önskelista. inträffade innan vi kom dit, men kraSe över seplen nu. De flesla av oss nen är oanvändbar och vår mast står
.arsegel som haranvänts undermånga fortfarande upp. Hur ska vi nu få ner
säsonger. Man brukar säga att "a stitch den? Hos grannldubben tickar spärren
in time saves nine". Låt gärna en segel- i kranen oavbrutet, att gå dit och köa
makare se över dina segel och förstärka är otänkbart.
Telefon till kamrat i Viggenklubben
sömmarna där det behövs. Om du funderar på att skaffa nya segel så vänta som alltid fäller och reser masten med
inte till våren utan beställ det nu så får båten kvar vid bryggan, för koll av tillvägagångssättet. Fyra personer anser
du lägre pris.
Fortscinning på si-d 8
Gunnar, 282 Galateo, gti@abc.se
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Kallelse

VALBEREDNING

ViggenkJubbens årsmöte äger rum i
samband med Viggendagen

söker för närvarande ersättare
tiil de sry'relsemedlemmar och
funktionärer som lämnar sina
uppdrag vid årsmötet.
Om du känner att du kan göra
en en insats eller om du har
förslag på någon annan kandidat
är valberedningen tacksam
för dina tips.
Sammankallande är Sören Rapp
soren.rapp@telia.com
Tel nr till a1la i beredningen
finns på sid 2.
Nu är det dags igen att
sända in uppgift om årets
seglade distans för dem som
aspirerar på

Lördagen den 2O november
kl 1s.oo
Plats:
Näsbyvikens Båtsällskaps
Klubbhus
Arsmötets öppnas
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Val av ordforande och sekreterare
för mötet samt val av wå
justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet

Hederspris
Priset, som är ständigt
vandrande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen. Det
tilldelas sålunda den skeppare
som seglat längst distans
under året med företrädesvis

familjebesättning.
Stlrelsen emotser uppgift er
om skeppare, seglad distans
och besättning sig tillhanda
senast den 30 oktober.
Styreken
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Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga

utlysande

(

Föredragningav
verksamhetsberättelse och
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blir det gemensam Viggen-middag
för endast lOO kr.

Val av ordförande, öwiga
sryrelsemedlemmar. wå revisorer
och wå revisorssuppleanter samt
valberedning

funktionärer

1

Därefter kommer på mångas begäran Mait och Gunnar Tidner att än
en gång berätta från sina långseglingar I Viggen med familjen:
Seglingen till England 1971 med Vigg 135 Amfitrite. Seglingen frrån
Medelhavet och hem med Vigg 282 Galatea, 1976 frän Ibizza ia
Gibraltar, genom Canal du Midi i Frankrike till Bordeaux och
engelska kanalen till Poole på Englands sydkust samt fortsättningen
1977 ia Scillyöarna, Irland, Skottland, Orkney och Norge.
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Val av öwiga

Behandling av eventuellt forslag
till ändring av klassbestämmelser
för Viggen
Behandling av inkomna motionl
Fastställande av budget och
medlemsavgift för år 2000

13

(

revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det
gångna årets sty'relse

10

12

Lördagen den 2O november
I Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhus

årsredovisning
Föredragningav

9
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viggendagen

Årsmötesförhandlingar börjar kl

1
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Per Krohrills

(

Förshgrtfld.agordning:
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till årsmöte

Viggenklubbens

Öwigafrågor

För att kunna behandlas av årsmötet
skall motioner ha inkommit till
stlrelsen senast den 13 november.
StvreLsen

Meny:

Viggensherry

(

Porterstek
Roavin
Ostbricks
Ksffe

( .)risutdelning - Disco-Dans - Bar med klubbpriser
Ta gäma med bilder du har flån seglingar och träffar med Viggen
som vi kan dekorera väggarna i lokalen med.

Anmiilon tillViggen-middagen görs tiII Gunnar Tidner
senost den 75 november.

belastning på vanten över spridarna då
båten kränger (d.v.s. seglar på kryss eller halwind) och då kan den brista.
Så här förklar han det hela: När man
seglar på en halwind (vinden kommer
in rakt Från sidan) kommer båten givetvis att luta men också kommer mast-

Hej alla nybörjare!
Hrir ör spalten för oss med flytvtistarna i plastpåse och
skolans gamla orienteringskompass om haken.
Spridaren

i masten har gått sön- Möja Västerfjärd i somras. Nu har vi

der!

Larmet gick och det såg riktigt illa
ut. Styrbords spridare hängde slappt
ned. Vanten slokade. Spridaren hade
gått sönder invid masten. Det var den
kraftiga bulten som hade skjuvats av.
Det var 6 m/s och dikt bidevind (nästan mowind). Seglena fick tas ned med
rekordfart för att inte bommen skulle
knäckas. Så fick den seglingen avbrytas och motorn startas.
Denna olycka hände våra vänner i
sin Ohlsson 22:a när vr seglade ute på

toppen att böja sig åt lä. Det innebär
att toppvantet på vindsidan (den sidan
rinden kommer ifrån) får en spetsigare
vinkel mot masten. AIlt eftersom vinkeln
blir spetsigare kommer spänningen att
öka i vantet. Blir spänningen i vantet
för stort kommer uriren att slitas av från
,nastinfästningen högst upp eller också
kommer spridarens infästning att brista.
Det är anledningen till att man ska
ge vanten rätt förspänning. Denna ska
vara omkring 15%o av wirens brottspänning. Med 5 mm wiretjocklek blir
förspänningen cirka 330 kg.
Otillräckligt förspända stag : risk
för masthaveri.
Om man har slarvigt uppspända
vantstag och seglar på halwind (vinden rakt från sidan) och får en vind-

funnit en trolig förklaring. Den norske
seglingsinstruktö."n o.h fö.fu,tu.{
Ivan Dedekam beskriverjust en liknande
händelse i sin nyss utkomna bok Segel-

& Riggtrim. Han påstår att orsaken till
felet r ar ar t ma n hade spä nr va ntstagglör liter! Vantsrag som bara spänts f[
hand genom att man med enbart hand-

kraft vrider åt vantskruvarna - åstadkommer otillräcklig förspänning. Inte
ens med vanliga handverktyg riskerar
man att spänna wiren för hårt. För dålig förspänning leder till att man får fel

Böst nör du

kraft på 300 kg kommer lovarts
(vindsidan) vant att få bära hela belastningen eftersom vanten på läsidan blir

behöver den
(
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Svensko Siö AB, Box 266, 185 22 Voxholm.
Iel08-541 330 30. Fox 08-541 328 92.

www. eNk4io.ie

4
"

rrelt slak pga art masLen pressats mor lä
och böit sig. Om man iställer hade gjort

en riktig förspänning av vantstaget på
330 kg kommer den i stället att kunna
ta emot hela den yttre vindkraften och
ninska på mastböjen. På vindsidan ökar
då spänningen till 480 kg och läsidan
blir den 180 kg. Först om vindkaften

ökar

till

660 kg blir spänningen

i

läsidans vant O kg. Först då har all för-

spänning blivit uppäten, men masttoppen har endast förfl)ttad si8 hälften
så långt åt sidan som den hade giort
utan förspänning.

Det är därför viktigt att förspänna
vanten så hårt att spänningen på
läsidans vant hamnar på noll bara vid
de allra högsta vindbelastningarna som
riggen utsätts för.
Åt<e

i

sot

=-

NYA
MEDLEMMAR
0
0
0
608

Lors Alftedsson. Ämöl
Björn Aicerg Ar€ered
Henk Schooke, Stockholm

Connodewrang,
Johonneslrcv

Pontuswelin,Uppsolo
617
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Andersson, Goteborg

I^

V

'r

dÅ

Hjiirtligt

väIkornnatill
viggenlclubben!
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MEDTEMS

Mf,NI{N[D
SALJES:
Karlskrona-Vig gen 272 -7 1
Mycket fint skick. Utr. spinnaker,
rullgenua, Autohelm 800, inombordsmotor Honda saildrev 280 1012 hk, monterad -94. Prisidd 42.000
kr

Vidar Johansson, tel 0455-413 36
Alban-Viggen 1976
4 segel, 5hk Yamaha, ankare,
tampar, vagga och täckställning.
Pris 35.000 kr
fam.lautakoski @ swipnet.se

xöpes:
Albin-Viggen
Prisid6 20-30.000 kr
Ola Hansson , e-post:
visby@telia.com

Albin-Viggen
önskas köpa påTjörn med omnejd.
Lina eller Peder 031-249554
lina. lorentzon @ privat.utfors.se

Spinnaker+spinnakerutrustning

TITEN
SEMESTERSKILDRING

Har du frågor om
båtjuridik?
Mc:ila eller skriv

till

Måndagen 28,/6 anländer jag och

Viggenklubben ger dig som medIem möjlighet att få belysa rättsliga
frågor med anledning av båtinnehav{
via ViggenBladets juridiska spalt.
Frågeställningarna, kan t ex avse

Ägande:

Samiiganderött tillhåten.
Bodelning: Pants(ittning av båten. (
Överlåtelse: Vad bör avtalet innehålla?

(

lrAller
sunent la gsr i.fr n in g ?
Vem ansvarar Jör båtens

kon

Hyra:

skick? Krävs
makesamtycke

vid uthyrning?
Skadestånd: Oaktsamhet - På Land eller

övrtgt:

till

sjöss.

Albin- eller Karlskrona-Viggen
i bra skick
Henrik Möller, tel 0523-705 51
as. molle

8

r@

telia.com

Sj ösättning med tre split-

ter nya batterier

fredagen med kurs

sker på onsdagen.
VHF-radion strular
lite i börjån men
reparear sig själv.

mot Frankrikes sydkust via Barcelona.

Sådana fel gillar

för att få sällskap
över till Barcelona.
Känns tryggt och

Monica har be-

stämt sig för att

Jörenings- och

inte segla denna se-

fotmaliefrågor.

mester, så goda
vännen Göran med
sonen Mattias an.. 'änder oå lördasen
' Jen 3e för att gasta

"Joan".

till fastlandet.

Sön-

blir segling till Cituadella på
Menorcas västra ( motsattå ) sida. Tan''en r.ar sedan atL segla därifrån rill Bar,elona ( ca err dygn ), men måndagens
dagen

!"!t f,gl:a t lbpp i!g,,,

han att ma bör vara så vi vidtalar de(
första vi ser på bryggan om assistans.
På en kvart är masten nere, mycket
enklare än att gå till kranen.
Jag sätter en varningslapp på kranen och vi är redo att gå upp till varvet
på söndagsförmiddagen.
Säsongens sista tur, mot vaggan.
ALf i 1277 Jainta

1

\,

vi hinna? Nedräkningen for deadline går

är borta.

Förmögenhetsbeskattning,

Frågorna besvaras av jur. kand.
Anders Lindqvist, lärare i rättsvetenskap och delägare i Viggen 111(

trott att hon skulle få en semestervecka
där i lugn och ro.
Det tyska transportföretaget som
skall förfl1tta Chakina från sydfrankike
till Neustadt på tyska Östersjökusten
meddelar att de vill flytta fram transporten 3-4 dagar. "Panik" uppstår. Ska

mot timmär. Vinden bedarrar och vi
kan kasta loss på

.ant, så det värsta

jag.

för Albin-Viggen

Antero lrri . tel +358 I 547 1889,
fax +358 9 512 1 901 ,
email:irri@ sci.fi
Jag behöver byta fönsterlister/
ramar på min Karlskrona-Viggen.
Har någon nå't bra tips var jag kan
hitta sådana?
peter. lindback @ delta.telenordia.se

till

Mahon på Menorca där
Chakina står upp-pallad på land med
aast och allt. Botten är målad och friborden putsade före vår ankomst.
Däcket dock brunt pga ökensand från
Sahara! Sanden innehåller järnoxid.
Spanjorerna har dundermedel mot såMonica

väderprognos talar om ihållande kuling. Vi bestämmer oss därför att segla
över till Mallorca, där det finns betydligt mer att göra i händelse av att vi
skulle bli inblåsta. DeL visar sig vara
ett klokt beslut eftersom vi inte kunde
segla på flera dagar. Vi seglar till Port
Pollenca och träffar Monica som hade

En annan svensk
bät Nadjd hakar på

bra.

Monica har tidigare tagit flyget
över och möter oss
på kajen i Barcelona på lördag förmiddag.
Uppehållet i
Barcelona, för bunkring m.m. blir pga
tidsbrist endast fyra timmar. Ca 13.00
drar vi vidare under fin segling de första timmarna. Annars blev det mest
motorgång pga dåliga vindar. Mitt i
natten när vi lämnar det spanska fastlandet och sätter kurs mot Port
Camarque i Frankrike lägger GPSn av.
Vi har under våren skaffat en liten hand'
buren sådan som resetv och den kommer väl till pass.
Monica som fixar allt, tar emot oss

i

Port Camarque med champagne på
söndagskvällen. Dessutom kan vi ligga
med Chakina vid kaj, 30 meter utanför
det rum hon h1rt.
Båten skall lastas på trailer på tisdagen, så måndagen går åt till avmastning och förberedelser för transport.
Under tisdagen får vi nltt besked från
transportföretaget. De hinner ej fram i
tid och dessutom är onsdagen den 14e
nationaldag i Frankrike och då är det
inte är tillåtet att köra med trailers. Så
lastning kan ske först på torsdag morgon. De båda gastarna lämnar oss under tisdagen för färd mot Sverige.
Lastning på bilen går planenligt på
torsdagsmorgonen. Monica och jag tar
oss därefter till Montpellier för att rägIuffa upp till Neustadt i Tyskland. Färden går via Paris där vi blter tåg till ett
med liggvagn. Så vi vaknar utvilade i
Frankfurt fredag morgon. Först går vi
genom fel kvarter i Frankfurt och ser
massor med utslagna människor. Knar-

kare och uteliggare. Lite otäcktl! Så
småningom hittar vi rätt och får ett fint
hotellrum på Miramar. Efter installation
och dusch på hotellet tar vi en promenad i betydligt bättre kvarter. Efter ett
tag slår törsten till och vi uppsöker en
pråm på floden Main som har servering.

Där sitter en skåning som gärna vill
prata svensko när han hör oss. Det visar
sig vara en herre vid namn Sven Borg
och som är ute efter att slå rekord och

komma in i Guinnes rekordbok. Han
skall nämligen promenera till Australien från Sverige! ( Flyg över vattnet ).

Han var mycket uppmärksammad i Tysk-

land och visades samma kväll i tyskarnas Tv-Aktuellt.
Lördag morgon tågluffar vi vidare
till en liten tysk ort som heter Uelzen.
Jättemysigt och lugnt och skönt. På söndagen är vi framme i Neustadt. Hittar
10

ett hotellrum och mår allmänt gott.
När vi på måndag fm går och shoppar ringer mobiltelefonen och meddelar att Chakina redan är på plats i
Neustadt. När kan Ni sjösätta? Vi svarade atr vi är beredda om wå timmar.
Så blev det och tisdagen ägnades åt
påmastning.
Under onsdagen kommer en massa
Balladmänniskor och undrar om vi sk{
vara med. Ved på vadå? Jo det riså,
sig att den internationella Balladklubben har kappsegling just nu och i
Neustadt! Vi säger att det kunde kanske vara kul men samtidigl också art 1
troligen inte är någor srörre hot. Jtig
kollade nämligen vikten på långfärdseglaren Chakina när hon lyftes i Port
Camarque. Hon vägde utan mast 4.600
kg. Enligt databladen väger en Ballad
med mast 3.500 kg!!
På torsdagen kommer svärsonen
Perra med färja till Travemiinde för att
gasta hem genom Östersjön. Monica tar
våndande färja och lämnar oss. Torsdagen bjuder på så hård vind att
Balladernas kappsegling avblåses. Vi ligger allrså still och funderar på om vi
skall bli inblåsta 1'tterligare en gång.
På fredagen a\.tar vinden och vi får
en härlig slör med 10-12 m/s. Två meter vågor emellanåt men det klarar d(
nya gasten galant. Till kvällen hamnar
vi Warnemiinde. Gungigt.
På lördagen har vi fortsatt rätt vind
och går till Arcona. En del personer sa
att det skulle finnas en hamn där. Å(
dra sa motsatsen. De senare hade rätt.
Vi fick ligga på svaj, men vindrikrningen
var rätt så det var inga problem trots
att det inte fanns någon skyddande vik.
På söndagen hade vi en fin segling
till Hassle på Bornholms västsida och
under måndagen ytterligare en lin seg-

f o rtn; rtn i nS n iiilq

sida

Från Kassören
1

(

(

Inför budgetårsskiftet kan det kanske vara på sin plats att berätta litet om
vad som upptagit min tid som kassör
under det gångna året.
Arbetet består av tre huluduppgifer. förutom liret fakturering och själva

telefonnummer, och sänder det till den
nya adressen.

Detta för mig osökt över på Matrikeln. Den görs ju bara en gång per år,
och den är allas vår referens över klubben. I en ideal värld skall de uppgifter
som finns i med lemsregisrret stämma,
DOI{Ormgen:
. Medlemsregistret
så att det bara skall vara att 'trycka på
. DistributionavViggenBladet
knappen' och ut kommer en matrikel.
. Redigering av Matrikeln
Nu är tyvärr världen inte ideal, och viss
vi har under året fått drygt 60 nya handpåläggning erfordras. Den ger imedlemmar vilka har fått välkomstbrev bland märkJiga resultat. Så har ryvärr
med tillbehör. Vi har i skrivande stund wå medlemmar fallit bort i årets upp315 betalande medlemmar. Av dessa bor laga. Jag ber så mycket om ursäkt, och
7 i något av våra nordiska grannlän- här kommer deras uppgifter:
der. Dessutom har vi 11 hedersNr 1096
ledamöter och ständiga medlemmar.
Jörgen Blichfeldt Kristensen
Tillsammans med gmtisexemplar till
Liahusgatan 9 ..
föreningar och tidningar gör detta att
260 23 KAGEROD
vårt senaste Viggenblad gick ut i 337
kommer
Nr 5000
Efter
varje
utskick
exemplar.
Margareta Brohäll
mellan tre och sju tidningar i retur från
Eskadervägen 8
posten med uppgift om ny adress. Jag
183 54 TABY
daterar då upp adressen, lägger tid08-756 50 78
ningen i ett kuvert tillsammans med en
Jan-OIof Björk
bön om att också lämna eventuellt nltt
i 5837 Yvanna /kassör/
Fortstittning från föreg sida

ling till Utklippan.

,
\

Efter Urklippan blev det qnärr mest
nororgång på grund av vindbrist. Tisdagskvällen - Kalmar. Onsdagskvällen Blxelkrok. ( Med 1,5 timmes besök På

upp emot den svenska skärgården? Fre-

dagskväll på Nåttarö och en lördagsmorgon med dimma. Vi startade tidigt
men kom ingen vart de första wå timmarna pga tjockan.
Lördag kvälI 31/7 möter åter MoB1å Jungfrun dessförinnan. - FINT ).
Torsdagskvällen en egen ö mellan nica upp med champagne på bryggan.
Häradsskär och Harstena. Grillning på Denna gång i vår hemmahamn - Svinnberget och därefter månuppgång med inge.
Tack Chakina och gastar för en fin
tullmåne. Höll på att bli religiös på kuppen. Medelhavet i all ära men vad går transportsegling och semester.
Thomas o Monim

REGION,MT/ombud

Stockholm

Kalmar
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Peter Winberg
Vårvägen 15,385 50 Kalmar

KLUBBNÅL

'gRooenrt \
JACKMÄRKE

35:-

\

0486 - 212 43

Mälaren

, -lan-Olof Biörk

(

,tgårosvääen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
N o r r I a n d s ku

sten ( U meå)

. Anders Lindqvist
iksvägen 103,904 40 Röbäck

(

090-14 66 18

Johan Lindqvist, 090-467 36

Siljan
Kent Henriks6n
Kvarnholsvägen 39
792 37 Morc
0250-167 19

rl41''lJ"f

NNöNXNNSEGLINGS

TRAFFEN
...den 23 september

i

Näsbyviken

blev ryvärr inte så välbesökt som vi vän'
tat oss med tanke på att ämnet Natt-

segling fått många "poäng" i
medlemsenkäten.

S:t Anna

*trf,",
2O;-

Tunngatan 27, 587 39 LinköPing
013 - 1513 31

KLUBBDE

Västkusten
Han dbok K- Yiggen ........ 60: Handbok A- Uiggen .,...... 60:Tekniska Tips konp/ett.. f 75r
Teloilska Tips enstaka ..... fOr
Viggenrilningar' ........ / 0-40;Ritningslörtecloilng ...... f Or

lOr

Klubbuimpe|................. f (Mr
Broderat 1b clcmärke.......

35r
35r

Klubbnål
Klubbdekal s E- G LA - u r..... 2O;-

#ngbok

f25r

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 materialförvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

Gustaf Ololsson
Hagåkersgatan 28 D,
31 41 Mötndal

(-o31

-27 57 24

jag därför återge texten

i

headbilderjag visade under kvällen. De
kan kanske vara till nltta om och när
der blir aktuellt för dig at t lärdas i mörker eller segla under natten.

Bild 1:

Nattsegling - Mörkersegling

Vättern

Varför segla på natten?

Biörn Axelsson

-kogsdalsgatan
|\"64

vill
de over-

För er som inte kunde närvara

Owe Svensson

5

35 Bankeryd

036-37 83 36

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

Vid långsegling för att hinna längre distans på kortare tid. Man kan seglar
minst 3 gånger så långt om man är beredd att segla dygnet runt och går vakt
om vakt.
Långa distanser över öppet hav eller
kuststräckor utan bra hamnar.
Man kan ha ont om tid och måste hinna
fram till ett bestämt må1.
Det har sin charm.

Stockholm

Stockholm

Bild 3:
Varför segla i mörker?
Fyrar i Furusundsleden:
Man kan ha ont om tid och måste hinna
Lerviksudde Fl(2) WRG 6s
fram till ett bestämt mål.
Man kan ha dröjt sig kvar på ett trev- Ekören Fl WRG 4s
ligt ställe, har långt hem och det kom- Vallersvik Fl(4) WRG 12s
mer att bli mörkt innan man kommer Nykvarnsholmen Iso 4s
Nykvarnsgr. Q wRG
fram.
lärorikt.
Gullhomen Fl(2) WRG 6s
Det är intressant och
Ryssmasterna Fl WRG 6s
Segla aldrig i mörker och dimma!
Stabboudde Fl(4) \ trRG 12s

Bild 2:
Att tänka på vid
mörkersegling
Man måste ha lanternor

Lunsen Q WRG
Växlet N Fl WRG 35
Växlet S Fl(2) WRG 6s
Gryten Fl(4) WRG 1Os
Furusund Oc WRG 4s

HåIl utkik åt alla håll
Kunna läsa sjökort i mörker utan att Atandskobb Fl(2) wRG 6s
Ålandets Grund Fl WRG 3s
tappa sitt mörkerseende
Marö Fl WRG 5s
Kompassbelysning
Ordna belysn ing för narigerings Kapellskär Fl(4) WRG 12s
utrustning som saknar inbyggd sådan
Bra ficklampa gärna med skärmat ljus. Kommentarer:
Den kryptiska beteckningen efter
Kraftig strålkastare
lyrarnas namn anger lyrkaraktären.
Gärna fler ombord som kan hjälpa till
Ankarlanterna {fotogenlykra ) när man F1(2) WRG 6s för Lerviksudde betyder
att fyren visar 2 blänkar tätt efter var
ankrar och ligger på svaj
andra. Detta upprepas med en periodHåll koll på strömförbrukningen
längd på 6 sekunder. Färgen på det sk(
Bra kikare 7x50
Varm klädsel, det blir kallare på natten flnen visar är beroende på i vilken sektor man befinner sig. De fyrar som har
Allting blir svårare när det är mörkt
WRG (står för vitt, rött och grönt) i sin
Förbered dig:
' Välj lämplig räg och läs på naviger- beteckning är så kallade sektorfl,rar dä'
vitt sken visas i den ledande (grun(
ingen i förväg
. Plocka fram allt som kan behövas så fria) sektorn. En bra minnesregel för hur
att det är lättillgängligt när det behövs man skall komma tillbaka till den vita
t ex termos med kaffe, te eller varmt sektorn när man kommit in i röd eller
vatten, bredda mackor, kex, frukt, go- grön är att man skall stlra så att man
visar den sida r ars [ärg på lanternan är
dis.
samma som fyens sken. Regeln kallas
"sken mot sken' och gäller vare sig man

är på väg mot flnen eller åt andra hållet
från fyren.
Observera att samma $,Tkaraktär återkommer flera gånger i listan. Så har, t
ex Lerviksudde, Gullholmen, Viixlet S
nch Ålandskobb samma karaktär liksom
( -.llersvik,
Stabboudde, Gryten och
Kapellskä r. Det gäller därför al t vera sin
ungefärliga position och följa med på
sjökortet för att ha n).tta av f).ryarna.
nera om
,"
ftnar [år man lära sig i utbild
I
,.,ngen lör förarinryg och kustskeppare.

Bild 4:
Att tänka på vid långsegling
nattetid
Vaktindelning, hur långa vaktpass på

era. Det måste finnas reservsystem. För

noggrann logg, anteckna kurs och fart
och logglposition varje timma även om
du har GPS.
I klart väder är det lättare att stlra efter stjärnor än kompass men kolla kursen då och då mot kompass eller GPS.
Radarreflektor som är tillräckligt stor.
Undvik starkt trafikerade fartygsstråk.
Kvällen avslutades med en tur på Stora
Värtan i månsken där vi tittade närmare på fyrarna vid Djursholm:
Djursholmsudde Fl(4) WRG 12s
Aludden Fl(2) WRG 6s
L Bergholmen Q W

natten?

Därefter prövade vi på att navigera i
mörker utanför farled och ta oss tillbaka
större nattetid. Den som har frivakt genom en smal ränna mellan öar och
måste kunna få vila utan att bli störd. grundflak. Här var GPS till stor hjälp.
Den som ligger och vilar måste kunna
Gunnar Tidner
lita på att vakten använder säkerhetspå
går
utan
upp
däck
sele och aldrig
kopplad säkerhetssele.
säkerhersselar, bra utr' r siökoier,
:.. bra
.. .
r ustmng lor morKersegllng.
Den som har vakten måste kunna plocka
fram saker som behövs utan att slöra
frivakten.
( :r frivakten förutser att han måste ut
och hjälpa till under nattpasset bör han
lägga sig med kläderna på.
Minska segel inlör narren. För inte spinnaker om den inte kan klaras utan att
purra frivakten.
GPS är mycket praktisk och användbar.
Den gör navigeringen mycket enklare
men vad gör man om den slutar att fungDe som går vakt måste ha nödvändig
komperens och erfarenhet. Kraven är

15
14

1103
Harald Akselsson

Hasselgatan 115 3tr.
19438 UPPLVASBY
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har tur, sardiner. Yi t Jiinta klarar oss länge om bara'',
har Falu Rågrut, sardiner i olja och vitlök. De mackorna
är bland det godaste vi vet och vi kan leva i flera dagar
på detta om det kniper.
Nu år frågan, hur gör ni, har ni några goda nödlös
ningar som alltid går att svänga ihop när det mesta av
resurserna sinat? Skicka in ert bästa mattips i kateSorin
"man tager vad man haver" till VB-redal<tionen.

Titta in på vår hetnsida:

r n rw.come.to /viggenklubben
rö

[!ggenqlB
MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet 11-12t
17 nov
ViggenBladet 1/2OOO
28 december
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