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VIGGENKLUBBEN
Adress: c/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
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Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 O5-2
STYRELSE

ordförande:

GunnarTidner

Stallvägen 6, 1B7 31

Täby,

08-758 35 74, fax 08-758 43 03

e-post gti@abc.se

Ingrid Goffe

Utgårdsvä8en 3, 1 91 44 S ollentuna
e-post: jan-olov.b jork@abc.se
Söravägen 211, 184 37 Åkersberga
e post: thorsen@telia.com
Munkkärrvägen6, 132 36 Saltsjö Boo

Lennart Burenius

Söravägen 241, 84 37Åkersberga

Jan'OlofBjörk

T.edamöter:

o8,e2e7

T

08,540 698 07
0B-7752106
08-s40 66463

HägSkvist

Fresta-Smedby 3:2, 194 92 Upplands

Väsby

0B-51023096

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

Motor
Elteknik

Harald Akselsson, adress,
Bill Thompson

se

nedan

Segel& Rigg

HaraldAkselsson
Lars Sennerholm

0B-590 B02 98

08-511737 34
08 7s8 31 99

IngemarLindgren

Ritningar, Skrov, Fö öjning, Pallning
Elektronik

0B-590 802 98
08-715 48 03
08 9297 32

Jan-olofBjörk
Göran Lilja

VALBEREDMNG

Sammankallande:

Sören Rapp, e post: soren.rapp@telia.com
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gan.B

08 659 43
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or-rttrrr{.

Bill Thompson
La$ Bergström
R,EVISORER
Suppleanter

08-6002054

Freddy ceuken, Svante Axeisson
C O Carlsson, Lars Berg

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan

RXDAKTION:
Alf BengBson (ansv. utgivare)

H:illbygatan 18, 752 28 Uppsala

Harald Alselsson

e-post: vebe@telia.com
Hasselgatan 115, 194 38 Uppl
e-post: jourtan@swiPnet.se

SKEPP O'HOd!

vi haft årsmöte i viggen-

Gunnars löfte om I'tterligare satsning på ViggenBladet betyder också att
gen antogs. De har utarbetats av din medverkan behövs. Berätta för reklassnämnden som haft i uppdrag att daktionen och styrelsen vad du villläsa
göra en språklig redigering och därvid om i tidningen. Har du frågor om Viginarbeta de ändringar som beslutats på gen står 30 års samlade kunskaper till
årsmötena 1993 och 1994. Ändringarna, ditt förfogande - skiv till VB:s brevlåda
som nu ska godkännas av Svenska så kommer svar från Viggenklubbens
Seglarförbundet, påverkar inte Viggens experter i Tekniska Kommittdn.
Så har

klubben. Reviderade klassregler för Vig-

e-post:burenius.241@swipnet.se
Jan

FRÅN BRVGGAN

V:isby

018-59 06 9B
08-590 802 98

LYS-tal. Se även sista sidan.
De träffar som Viggenklubben inbju-

blir det tråffar även under
nästa årtusende, redan ijanuari kan du

dit till under det gångna året har ty-

som bor i stockholmsområdet börja lära
dig mer om GPS-navigering hos Näsby-

.'ärr inle samlat särskilt
(.

många
..l,ugur". Under der kommande året
kommer styrelsen därför ägna mindre
kraft atr arrangera trälfar i egen regi
och i stället satsa rner på artiklar i VigI\ie 'nBladeL. Eftersom den årliga medmso msättn ingen iViggenklubben är
ganska stor måste vi anstränga oss att
rekrytera nya medlemmar om klubben
skall kunna leva vidare. Det är viktigt
att medlemmar som säljer sin Vigg informerar köparen om fördelarna att
gå rned i Viggenklubben.
fortsd!minl på sidan l4

Och visst

vikens Båtsällskap. Se inbjudan på sidan 10.

Från årsmötet kan kort rapporteras
att avgående stlrelse beviljades ansvars-

frihet och att ny styrelse valdes, vilka
som ingår kan du läsa på sidan 2. Fördelningen av poster kommer i nästa \E
efter konstituerande möte.
Efter mötet berättade Gunnar och
Mait Tidner från sina spännande seglatser och så småningom avslutades 1999
års Viggen-Dag med middag.
Fortsdrtning pE sidon 14
.t

Regionombud

Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 1999.

Kontaktombud
fegioner
Valberedning

Gunnar Tidner

Ordförande

Birgitta Särnö-Ullberger
ÅkeThorsdn

Vice

Jan-OlofBjörk
Ingrid Goffe
Anders Lundberg

Kassör

ordförande

Seketerare
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Materialföffaltare
Klubbmästare

Birgitta Särnö-Ullberger
SörenRapp

Sammankallande

Klassniimnd

Gunnar Tidner

Elektronik

Motor och elteknik
Elteknik
Adjungerad
Ritningar, skov, f
Adiunserad

(

Sammankallande

IngemarHolmström
SörenRapp
Staffan Söderhäll

Jan-OIofBjörk

Revisorer

Adjungerad (

FreddyGeuken
Svante Axelsson

Revisorsuppleanter

C-O Carlsson

4

AlfBengtsson
Harald Akselsson

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsantalet var 305 st vid årets början och ökade till 316 st vid årets slut. Antalet nya
medlemmar var 64. Åcets urlr-susue.rarxrl kom påpassligt att bli millenieutgåvan
och rymmer både namnen på delägare och e-postadresser.
Vårens hur,rdaktivitet utgjordes av en tNhrir för få fram medlemmamas intresse- ofil båtarnas kondition och men också önskemål om kiubbaktiviteter för året.
Aven gavs styrelsen i uppdrag att lyfta fram kvinnors perspektiv på segling.
Svaren i enkäten visade att den klassiska könsfördelningen av arbetsuppgifter
ombord bestod och att det fanns olika preferenser mellan kvinnor och män. RevÄrKoMSrpAKEr.

Detta är giort

Klubben deltog traditionsenligt på båtmässan ArLr Fön S;ör,r i Älvsjö, tillsammans med anslutna klassförbund i Stockholms Seglarförbund. 120.000 besökare
kunde se vår bemannade monter. Vår skylt med Viggens kilopris blev uppskattad, inte minst bland öwiga klassförbund som sågs räkna ut de egna båtarnas
priser.
NerunnqMuen - utblte av tips på goda hamnar för Viggar, var upptakten till
vårens fem medlemsträffar. Ett 15-tal medlemmar deltog med sjökort, OH-bilder
(- h minnesanteckningar. Pnvlnrramec ocu BrccrvrxcsrnÄrr lockade flera nya medlem-

mar trots kall väderlek, EsKADERTRÄFF - en planeringsträff inför sommaren. Det
kom tre. Vid KeppsEGLrNGsrRÄFFEN anslöt 15 personer. PrxcsrrnÄnr på ön Nässlingen
i slutet av rnaj fick sex båtar med besättning att träffas och umgås under ange.äma former.
(- Höstträffarna tog fasta på medlemsenkätens önskemål och en särskild
MöRKERSEGLTNcs-Kuns anordnades i Näsblviken i september och 12 deltagare kom.
Kulturintresset aktiverades vid SJöHrsronrsr.q uusrrr under oktober med utställningen Båtliv. 20 personer deltog.

Eskadern

Lars Berg

Redaktörer

LJmeå

Träffar

samt Segel och rigg

Jan-OlofBjörk
BillThompson
IngemarLindgren
Göran Lilja
Lars Sennerholm
förtöjning och pallning
ÅkeThors6n

öresund

sultatet har publicerats i ViggenBladet.
En annan uppgift av betydelse var att få fram ett
och skickas nu ut till alla nya medlemmar.

Lars Bergström

Harald Akselsson

Anders Lindqvist
Erik Palsund

Owe Svensson

BillThompson

Tekniska
Kommitt6n

GustafOlofsson

Vättern
Hanöbukten
Kaimar
Mälaren
Siljan
S:t Anna
Vdstkusten

Jan-OlofBjörk
KentHenriks6n

Styrelsen förViggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse
1998-10-01 - 1999-09-30.
Klubbens funktionärer har varit:

Styrelse

BjörnAxelsson
LeifJohansson
PeterWinberg

Under
Ansvarigutgivare

juli

seglades en

Pr"A.sKEsKAnnR

under 1*1 vecka med Gunnar Tidner
till träffa-

som ledare. Tyvärr, trots ett program som borde locka fler medlemmar

rna så kom bara ett fåtal medlemmar förutom styrelsen. 7 st Viggar samt 3 Jätteviggar deltog. Seglingen utgick från Munkholmen och gick över öarna Ormskär,
Björkskär, Stora Nassa, Fredlarna, Kålö, Stor-Tistronskär, Björkö-lftoksö, Melskär,
Tärnskär, Biskopsö och Hamnskärs sund i det bästa av väder.

Kappsegling
Trots att 15-ta1 medlemmar deltog i vårens seglingsträff blev utdelningen
dålig när det gällde kappsegling på riktigt.
LTDTNGö RuNr samlade bara wå medlemmar. Vi lyckades inte bilda egen klass
utan fick segla i en LYS-klass.
Pingstseglingen i NÄssr-rxcrN blev instälId. RrllenDenrN lockade inga Vigge(
kvinnor i år. VTxTNGAREcATTAN var inte heller intressant forViggarna och inte heller
lyckades GErrorsnncarr,rm få någon medlem att vilja kappsegla.
Svenska Seglarförbundets regelbok "Kappseglingsregler 1997-2000" har inköpts och finns för utlåning till medlemmarna. Kappseglingsregler presentera{^
på dator har införskaffats och kan användas vid klubbaktiviteter som studiecir{
lar eller självstudier.

Klassnämnden
Klassnämnden har under året arbetat med att revidera de gamla klassbestämmelserna frän är I978. Detta arbete har resulterat i ett förslag till ändrade
klassregler för Viggen som föreläggs årsmötet. Förslaget, som utarbetats i nära
samarbete med Svenska Seglarförbundet och även remitterats till Tekriska Kommitt6n, inkluderar de ändringar som har beslutats på årsmötena 7993 och7994.

Tekniska Kommitt6n
Kommittdn har sammanträtt 7 gånger. Bland de frågor som behandlats återfinns förstärkning i A-Viggens kölsvin, skrovgenomföringars åldrande beroende
av materialet, pentrypumpar, digitalisering av TT och Viggen-ritningar samt ny
medlemsenkät avseende båtarnas tekniska utförande och utrustning. Vidare har
Karlskronavarvet och Sjöhistoriska Museet åter kontaktats med fråga om vilka
Viggen-ritningar som finns tillgängliga.
I
Ett Tekniskt Tips avseende inbyggnad av besticklåda i skåpet för diskhon (ÄVigg) har färdigställts för utgivning med årets sista ViggenBlad. Ett grundligt
utredningsarbete har också genomförts för kommande revidering av TT avseende
bogsersling, och underlag för nltt TT avseende starkare knap i fören har bearbe-

tats.

(

I ViggenBladet har varit infört artiklar om A-Viggens kölsvin, betydelsen av

rätt pallning vid torrsättningen samt översyn av riggen i samband

med

vårrustningen. Tekniska Brevlådan har dessvärre varit tom hela året.

ViggenBladet och Hemsidan och tidningen Segling
VrccslrBr,qoer har under även detta verksamhetsår utkommit med nio nummer, varav tre dubbelnummer (11-12/98,7/99,2/99,3/99,4/99,5/99,6-7/99,89/99 70/99). Sidantalet harvarierat mellan minst 16 och som mest 28 sidor. En
6

betydande del av innehållet har varit den under året genomförda medlemsenkäten,
med en utförlig redovisning av de inkomna svaren. I övrigt har naturligtvis rap-

porter från årets eskader funnits med (uppföljt med en artikel om anking, en
serie med nybörjartips och repriser på trimningstips, information från Tekniska
Kommittdn om koll av riggen i repris och lite om pumpar och kölsvin, även detta
från Tekniska Kommittdn. Vidare har medlemmar berättat om gjorda seglingar,
och sist men inte minst har medlemmar frågat och fått svar i den för året nya
spalten om båtjuridik.
Hnvsmelr har byggts på en del sedan introduktionen och har t.o.m. mitten av
-ovember haft nära 8000 besök. Registrering på flera av de stora sökmotorerna
,o
,,ar gjort att en sökning i de flesta fall resulterar i ett flertal träffar vilket torde
bidragit till den någorlunda höga besökssiffran. "Webmaster" har fått e-post från
viggenägare i alla skandinaviska länder samt Belgien, Schweiz och England.
Annonsering på sidans medlemsmarknad har också visat sig verkningsfull i ett
X rrtal fall.
I tidningen Secrrlrc har vi fått publicerat några artiklar kring klubbverksamheten.

Ombuden
Två nya regioner har bildats, en i Vättern och en i Umeå. Region Norrlandskusten har haft en seglarträff ijuli. Kalmarregionen har haft ett höstmöte.
De olika ombuden har fått ett presentationsblad att kunna dela ut till intresserade Viggenägare. Våra ombud gör ett viktigt arbete, kanske främst genom att
bistå medlemmar med tips och svar på allehanda frågor som ofta har lokal anknytning. Antalet aktiviteter har varit sparsamma och kontakten mellan ombud
och medlemmar sker ofta via telefon.

ClubShop
Försäljningen har varit god. Medlemmarna köpte ClubShop material för 5.650
kr. Det inneliggande förrådet av TekniskaTips har gått åt och viss nytryckning
skett. Alla artiklar i ClubShop har fotograferats och digitaliserats för att läggas

(-

på Viggenklubbens hemsida.

Ekonomi
tabell nästa sida 'Viggenklubben Å,rsredovisning 1999".
Styrelsen föreslår att årets vinst 6.062:82 kr balanseras i ny räkning.
Se separat

\,

aby den 13 november 1999.

Gunnar Tidner

Birgitta Särnö-Ullberger

Åke Thorsdn

Jan-OlofBjörk

Ingrid Goffe

Anders Lundberg

Titta in på vår hemsida:

r n rtw. come.to,/viggenklubben
7
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MEDTEMS
MARKNAD

Balansräkning

Tillgångar

1998

1999

Kassa

0,00

449,50

Postgiro

Bank

39 193,73

5 780,41
64 165,44

26 282.30
450,00

Fordringar

Summa

0,00

70 395,35

65 926,03

Skulder & eget kapital
lnterimsskulder

1998

1999

7 393,50

5 800,00

Eget kapital, disp.fond

15 000,00

15 000,00

Balanserad vinst/f örlust
Årets resultat

40 412,62
3 119,91

43 532,53
6 062,82

Summa

65 926,03

70 39s,35

(

Resultaträkning

lntäkter

1998

1999

1998

1999

33 343,00
2 450,00

30 3S9,(
1295,00
5 683,50
5 605,55
4 458,00
1600,00
6 062,82
55 093,87

Utgifter

l,ledlemsavg. 45 750,00
Varuförsäljning 4 685,00
Annonser 2 200,00

47 380,01
5 650,00
'150,00

Traiftar, möten

7 254,60

826,31

1813,86

Omkostnader

4 890,80

Ränta

Övrigt

Summa

Viggenbladet
l\4atrikel

100,00

53

461,31

Varuinköp

803,00

Mässan

1600,00

Årets resultat

3

119,91

53 461,31

55 093,87

lvledlemsavg.
Varuförsäljning
Annonser
Ränta
Övrigt

Summa

urf, 1999

Budget

47 380
5 650

46500
5000
2500
2200

150

1 814
.1

00

55 094

Antal l/ledlemmar

310

L4edlemsavgift

150

Utgåvor VB

B

10

0

56200

Utgifter
Viggenbladet
Matrikel
Trätfar, möten

Arnell 046 - 70 66
"l ( Sigurd
epost: arnell mbox302.swipnet.se
@

Porta Potti
låga modellen, passar även äldre Aviggar i förpiksfacket (nyare viggar
har stöne fack), ny 1493:-, nu endast 750:- OBS använd endast en
säsong.

CarlWesterby
carl.westerby

@

ebox.tninet.se

Spinnaker tillViggen.
Cross-cut, mörkblå och gul, fint
skick.
Jan Anders Hansson
@

30

389

1295
684
606
458

Mässan

1

Årets resultat

6
55

0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Biörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
N o r r I a n d s ku ste n ( U meå)
Anders Lindqvist
Riksvägen 103, 904 40 Röbäck
090-14 66 18

Johan Lindqvist, 090-467 36

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

swipnet.se

Owe Svensson

Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31

Västkusten
39000
2000
6500

600
063

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 50 Söderåkra

S:t Anna

Utl. 1999 Budget

Varuinköp

Summa

Hårdvindsfock ca 6 kvm

j.a.hansson

5
5
4

Omkostnader

SALJES:

Tel 0454-84358

Viggenklubben Budget 2000
lntäkter

\

KEGIONAlT/otnbud

GustalOlolsson

MEDLEMMAR

71(
2500
1600
-2500

os4 ssz(

253 Jan Häggkvist
Upplands Väsby
552 Matti Poutainen,
Borgå, Finland

Hjärtligt
Viggenlclubben!

Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
o31 - 27 57 24

Vättern
Biörn Axelsson
Skogsdalsgatan 5
564 35 Bankeryd
036-37 83 36

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D,21613 Limhamn
040 - 16 09 73

Stockholm

Norrlandskusten

Viggar över allt

Lär Dig mer om GPS
Viggenklubbens medlemmar är välkomna Lill 3 träffar i"Användning av
GPS" som Näsbyvikens Båtsällskap kommer att anordna i studiecirkelform.
När GPS-apparaterna först kom på
marknaden var de väldigt dyra och bara
någonting för lrkessjöfarten och stöffe
fritidsbåtar. Men allteftersom åren gått
och konkurensen blivit hårdare har de
sjunkit kraftigt i pris samtidigt som det
kommit många nya finnesser. Prisläget
är nu överkomligt även för mindre båtar.
Du får lära dig hur GPS fungerar och
hur man använder en GPS-mottagare i
en liten båt, vad man skall tänka på
när man lägger in Waypoints och Rutter, hur man får en automatisk logg (sk
tracking) som kan användas bl a för att

leta sig tillbaka när det kommer dimma.

Aj då, det här krockar med mina

Vidare demonstreras hur GPS:n kan

planer. Fick via djungeltelegrafen veta

kommunicera med en dator. Du får tips
om programvaral både kommersiell sådan och lri programvara som kan ladl
das hem från lnternet och hur du med
hjälp av en scanner kan göra egna elektroniska sjökort att användas i dator till-

att regattan Norrbyskär runtJ var
inbokad sista helgen i juli. Jag hade

sammans med GPS.

plats:
Näsbyvikens Båts:illskaps
klubbhus
Tid:
Kl 19 torsdagar;
20jan,3 feb och 17 feb
samt uppföljning till sjöss
en vardagskviill i maj.

(

Hur man kommer till Ncisbyiken:
Med bil från Stockholm: Kör motorvägen mot Norrtälje, kör av vid Lahäll

(första avtagsvägen efter Danderyds
kyrka) kör Lahällsvägen åt höger till
Djursholmsvägen där du svänger vänster och kör 40 m och sväng sedan höger in på Fiskarstigen där du parkerar.*
Med Roslagsbanan mot Näsby Park
från östra station (avgår 18.40), stig av
vid Lahälls hållplats gå Lahällsvägen åt
höger till Djursholmsvägen där du går

vänster 40 m och sedan höger in på
Fiskarstigen och genom grinden till NBS
klubbhus.
"Mer hjälp att hitta kan du få pa
www. cirynavigator.se, måladress är
10

Djursholrnsvägen 16, Täby. Fortsätt sedan fram till Fiskarstigen enligt ovan.

('

lnnonserat iViggenbladet an det skrrlle
bli en rrä[f för regjon norrlandskusten
på Norrbyskär, den 31:a juli.
Ja, det går nog bra, ändå. Tänkte
jag.
r( Veckan innan träffen började telefonen att glöda. Grannarna klagade och

fästmön fl)ttade tillfälli8t till sin mor.
Telefonen ringde oavbrutet. Alla ville
vara med på träffen. Visste inte att det
fanns så många viggar efter norrladskusten. Tydligen hade ryktet spridit sig,
även till viggenägare som inte tillhör
klubben.

Ångesten kom krypande. Hur ska
alla få plats på Kalmarn (naturhamnen
på Norrbyskär) ?
Visste sen tidigare att det skulle vara

många båtar som la till där, för att
kunna se den pågående regattan.
. Värdshusets brygga gick inte att an( anda sig av, den var reserverad för
tävlingsbåtarna.
Vaknade upp kallsvettig, lördagsmorgonen den 31:a juli 1999. Jag ki
. kade ut penom fönstret. solen sken och
lr...n bris io, g"nor björkLopparna. Der
var en underbar morgon, menjag hade
fortfarande inte löst problemet. Mest av
allt ville jag bara glömma allt och somna
om.
Efter en frukost och en stunds övervägande med mig själv, bestämde jag
mig för att problemet fick lösa sig sjäht.

!

Det gjorde det också. Efter att jag
lagt till på Kalmarn och väntat några
timmar så kom de första viggarna in i
hamnen. En efter en la dom till. Allt
efter som det kom fler, började dom att
dubbelparkera. Det uppstopod efter ett
tag en " viggenstad ". När det började
att lugna sig med a nkomm a nde viggar.
så kunde jag räkna till sjuttiosex exemplar fördelade på tre rader.
Jag hörde en kommentar från en
skeppare p_å en maxi 77:a som gled förbi:
-DET AR JU VIGGAR OVER ALLT!
När alla hade kommit, promenarade

vi till värdshuset för att äta lunch och
iära känna varandra. Vissa viggar hade

seglat långt för denna sammankomst.
Andra, bara några timmars seglats.
Efter ett par timmar var det dags att
ge sig ut på havet. Vinden sqrde på från
sydväst och ökade från ca:4 till 8 m/
sek. Armadan avviggar var stor, så stor
atr jag som låg först inte kunde se sista
båten.

När vi kommit calO distans ut från
Norrbyskär ökade vinden yttligare. Nu
gick det fort, riktigt fort. Bottenfägen
släpte vid 18 knop. Vi körde om en stor
tdmaran, den måste ha varit runt 60
fot eller så. Den hette " First horell ".
Oturligt nog så hamnade vi alla i 1ä,
p.g.a våra försegel och trimaranen kunde
glida oss förbi.
Väl i hamn igen var det ingen som
tänkte på trimaranen.

Kvällen och natten vart väldigt
Vi åt och drack gott, över allt
Fo"l.ilnnfrsnå nE

lyckad.
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Ansättning av riggen
till artikeln "Hej säljas på båtmässorna) eller bygga ett
alla nybörjare", som var införd i VB 10 själv enligt beskrivning i TT 2:15. Man
1999. Artikeln behandlade hu r rigkan också tillämpa metoden att mäta
gen ska sättas an för att risken
hur många mm vantet sträcks
("töjs ut") under ansättningen,
för rigghaveri ska minimeras. I
genom att rejpa lasr en rumallt väsentligt håller Tekniska Kommittdn med om
stock (ena änden bara l)
det som är skrivet, men
eller motsvarande p(
en liten mening har blivantet, och iaktta hur
vit fönädiskt felaktig: det
mycket en markering flytgår faktiskt att sätta an
tar sig under ans ättriggen för hårt redan
ningen av vantet,
/

Hej alla nybörjare!

En liten kommentar

Metorien som har he\

med "vanliga handverktyg", t ex en större skuv-

skrivits i en och annan
båttidskrift, och även i
samband med Viggenklubbens riggningsträffar, är emellertid inte
helt enkel att tillämpa i

mejsel och en skiftnyckel. Förutsättningen
är bara att vantskruvens

gängor är smorda, och
att man är en "normalstark" mansperson. Risken att man drar sönder
riggen är nog begränsad,
men skov och maststöttning kan få onödiga skador.
För att undvika för hård ansättning

praktiken, varför ett vantspänningsverktyg rekommenderas för den som

känner sig osäker. Alternativer är atr
pröva sig fram genom att successivt
spänna riggen och testa i allt hårdare
av vanten kan man köpa ett särskilt vindar, tills dess att lävanten aldrig
vantspänningsverktyg för ett par hundra- slackar, men det tar ju lite längre tid.
lappar ('l/arivant" heter ett som brukar
TekniskaKommitt\
Fortsättntng

Irån

sid 77, Viggar..-

hördes musik och glada skratt. Dagen
efter skingrades " viggenstaden " och
alla seglade hem. Trötta, men lyckliga.

regattan, alltid spanandes mot horrsonren, ihopp om atr få se någon vigger,r

Sanningen är att under det dygnet
fanns bara en viggen parkerad på ön
Norrbyskär. Den båten var min. Ingen
anmälde sig och ingen kom. Jag till-

sviken och gick
mig full.

bringade dagen med att
12

titta

på

med kurs mot ön.
t
väldigt
beNär kvällen kom, varjag

till värdshuset och söp

Regionombud

Johan Lindqvkt
norrlandskusten.
för

Hiir iir spalten för

oss med

flWcistarna i plastpåse och

skolans gomla. orienteringskomp ass om hals en.
Den här gången gäller det passagerarnas uppfattning (d.v.s. främst kvin( ors) om segling. En vanligt förekommande replik är att kvinnor säger att
de gillar segling men... det får inte luta!
Detvar som en arbetskamrat till rnig som
oremiärseglade fami!ens första bår - en
( :gelbåt, och åkte ur mor Kanholmsljärden. De satt i båten och njöt i fulla drag
av det vackra vädret och de ljumma vindarna. På bordet stod framdukat såväl
väldoftande nybryggt kaffe till de r.uxna
som saft och kanelbullar till barnen. Det
blev dags att sätta seglen. Då inträffade

katastrofen. Båten började att luta!
Kaffe, saft och bullar trillade av bordet
och det blev som lite slabbigt överallt,
om man så säger. De drabbades av först
vanlig panik sen en manisk beslutsamhet att genast avbryta resan och vända
åter mot hemmahamnen. Men det gick
inte bättre nu heller, för båten började
luta år andra hållet och utsoillt kaffe
{( ch sötkladdig
safr byre sidå.
Ja, det är väl kanske onödigt att
nämna det, men de seglar inte längre

,
\'

och båten är bytt mot en motorbåt - som

år rakt.

Men det finns mer att berätta kjng
detta. Under våra egna seglingar har vi
fått kontakt med flera, men mest kvinnorr som tycker att det ofta lutar för
mycket för att det skall upplevas som

trevligt. Männen, de tuffa

med
Whitbread i sikte, bland dem jag själv,
tycker kanske tvärt om att det kittlar

härligt när vatten)'tan stryker mot relingen och man hänger i rodret med all
k-ra ft. T]'vä rr är det bara så art vi män
borde lyssna på kvinnorna lite mer. Det
är inte bara det att det är otryggt; ja
rent av farligt att gasta på en sådan båt,
allt löst inne i kajutan flyger i golvet.
Vår femtonhundra konors kamera gick
sönder under en sådan manöver. Rent
tekniskt är det också så att båten går
mycket sämre när den kränger på detta
vis. Avdriften i sidled är som störst och
farten framåt är faktiskt inte heller något att skr:yta med.
En bra lösning som glmnar bägge
parter ombord är därför: Segla rakare
och familjevänligt men snabbare

- samtidigt! Detta gör man genom att reva
storseglet i god tid innan det börjar
kränga för hårt. Gå upp på däck och
sätt i gång att reva bara. Gör det. Veva
in ett par tre varv med rullbommen. När
ni sen går för revat storsegel kommer
båten att segla rakare och detta är snab-

baste väg för Viggar. Du kommer att
upptäcka att Viggen håller kursen bättre
och avdriften minskar väsentligt och

farten är fortsatt god.
Men det avgörande är ändock att
din bästa vän och kompis och livsledsagare ombord kommer att kunna
fortsätta att njuta av seglingen för att
sen kunna berätta för alla väninnor om
vilken skicklig kapten som finns ombord.
Ake i 801 Etise
(numer mindre mullig mansgris).
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Har du frågor om

båtjuridik?
Mttikt eller skriv

till

Fr&go:

Kc;njag dömas fi)r brott om jog
råLkar spilla ut m.otorolja i vsttnet?
Svar:

Vi har fått en ny "lagsamling" genom miljöbalken (MB) som trädde
Viggenklubben ger dig som med- iklaft den l januari 1999. Lagen erätter
lem möjlighet att få belysa rättsliga en mängd äldre lagstiftningar. Nltt ä(

frågor med anledning av båtinnehavet
via ViggenBladets juridiska spalt.
Frågeställningarna, kan t ex avse
Agande:

Samöganderiitt

till

båten.

Bodelning: Pantstittning av båten.
Öv erlåte ls e : Vatl bör avtalet innehålla?

Gäller
kons ument la g s tiftnin g ?

Hyra:

Vem ann

arar.för båtens

skick? Krtivs
makesamtycke
vid uthyrn.ing?
S kacleståncl:

Oaktsamhet - På land eller

till
Övrigt:

sjöss.

F ömö g e nhet s b e s kattnin g,

förenings- och
formaliefrågor.

Frågorna besvaras av jur. kand.
Anders Lindqvist, Iärare i rättsvetenskap och delägare i Viggen 1114

"tyjt' j _4ry:d 1, !:gt! ySCg"
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35:-

MB), där straffet kan bli böter eller fängelse, i maximalt wå år. Broftet förutsätt-

ter i ditt fall
1. Förorening i vatten,

2.a Föroreningen kan medföra
skada, eller
2.b.. Föroreningen kan annars innebära en olägenhet i miljön
4. Du har ansetts vara oaktsam, vilket bedöms från fall till fall.
Jag anser att du är oaktsam om du
håller på med oljepåfyllning så att olja
t.ex. pumpas ut med annat spillvatten.
Bevisfrågorna är svårare.
Men vi måste ändå, även utan stö(
i lag, värna om vår miljö!
Anders Lindqvist

Fonsdttninq

från

sid 3. Skepp O'Hoj! ,

Vi som var där tackar kökschefJ,
Mait och de som var henne behjälpliga
i pentryt för en smaklig måltid.
på årsmötet att det är tid att jag lämNu är det bara att hoppas på att
nar över ordförandeskapet till någon presenningarna hå11er för vinterstormarna så att våra båtar ligger där fräscha
annan nästa år.
(Birdie
32) , och fina i vår.
Gunnar, Dionysos
gti@abc.se
ALf i 7277 Jänta
Eftersom Viggen 282 Galatea nu

övertagits av våra barnbarn och vi själva
köpt en skjättevigg så deklarerade jag

125=-

bl.a. att den som vidtar en åtgärd är
skyldig att iaktra [örsiktighet lör atr
hindra skada på miljön. (2:3 MB)
Brottel som kan komma ifråga ka4
vara'Vållande av miljöstörning'i129:(

"Joan".
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KLUBBNÅL
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KLUBBDEKAT#u3r_-

(

HandtukK-Viggen
HandtukA-Vlggen

6O:-

KLUBBVIMPEL
f O.-

60+ Klubbuimryl.
fl0r
Tel<niska Tips *omprett.. F5:- Brcdent iackmärke....... 35r

or

Tel(nigka Tips enstaka ..... f
Klubbnäl -............".......... 35+
Viggenritnrhgar"........ / 0-40:- Klubbdel@l sE-cLA-ur..... 20:Ritnrhgsfrrtecloilng ...... f Or #ngbok
f25r
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 materialförvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.
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Harald Akselsson

Hasselgatan 115 3tr.
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c,/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen 3
191 44 Sollentuna

UPPL VÄSBY

BEGRANSAT)

EFTERSANDNING
Vid definitL €ftersändnjng återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adr€ssidan)

Utdr.tg ur Klo"ssttäJflirdens rapport IrAn arbetet med revidering ev ktassregler,.a.
Huvudsatdiga nyheter:
B.2.1 Jämförande konrrollmätning (I våft tycke en geniål
C.2.2 Trimning: Anordning, r.ex. aktersrasssrräckare eller inre försrag, som kaD ändra masren. lorm. böininC ellEi

lo {å8err (picring. rår rnvd

raå.

t

C.3.2 Rullgenuå: Förstagsprofil är tillåten i samband ned rullsenla

c.3.3 ramiljespinnaker
C.3.3.1 On familjespinnaker finns ombord får inte spinnaker finnas
C.3.3.2 Farniljespinnaker lår inte föras med spinnakerbom
C.3.3.3 Den får halsas max. 500 mm för om centrum förstag (der borde räckå och tillfr€dsställa dem son vill halsa

fårniljespinnakern i pulpiten)
C.4.2 Ut.ustning som år valfri: utonbordmotor, inombordmotor, måntå9, akterpulpit, pentry med köksutrustning,
bord, dynor, spinnakers!rumpa.
D.3-2 Material i kölen: K-viggjärn alternarinjärn och bly
D-4-1 Texten avser enbart inredning, ej utmstning. (Med inredning avses sådant som båten som standard
levererades med. Utrustning det som ägaren/ägärna beställt extm eller anskafåt senare. Utrustning regleras under

c.4)
D.4.2 Invåndis maststöttning: Inre nåststötta får finnas
F.3 Storsegel cenomSående lattor tillåtna, akter.undån begränsås av halvbredden och trekvartsbredden i stället för
av ]åttlängdema. (storleken på akterrundan är oförändrad)
F.3 Försegel får ha högst 3 låttor.
*Rapparten

PriCor
Box 30097, 104 25 Stockho m
Te efon: OB-13 09 80, Fox: 08'61 B 38 Z0
www.pricor.se, E moil: nomn@pricor.se
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