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FRAN tsRVGGAN

SKEPP O'HOd!

Den stora nedräkningen har börjat.
När detta skrivs den 31 januari är det
elva månader kvar till millenieskiftet,
med fortatta dagliga spekulationer om
vilka vådor det kommer att medföra.
Men vem brSr sig, ännu. Betydligt
närmare i tiden ligger våren, med båtmässa, vårrustning och sjösättning. Se'n
Viggenklubbens verksamhet till de nu- kommer premiärturen nedför Fytisån till
varande medlemmarnas situation, be- hamnen Skarholmen i norra Ekoln,
hov, intressen och önskemå1. Vi vill påmastning och efter det är det inte
också gärna att din make,/sambo/båt- långt kvar till efterliingtad och förhoppkompis lämnar egna svar. Det är bara ningsvis välförtjänt semester.
Innan dess ska dock några nummer
att kopiera formuläret. Aven om vi be1 rödar oss att göra frågorna Llara och till av ViggenBladet produceras och som
' rydliga så kanske någon tråga ka-n tol- vanligt är det ni - klubbmedlemmar och
kas på mer än ett sätt. Skriv i så fall läsare - som måste skicka in material
gärna hur du uppfattat frågan. Om du för att det ska bli några tidningar.
Dela med er av era erfarenheter till
har slmpunkter som går utöver de korta
går
vad
varsalterrrativen
eller
utan[ör
oss
andra; användbara tips, vådliga
/I
ni frågur om så skriv gäma mer utför- äventtr eller annat. En eller annan bild
ligt, om det behövs på ett separat Pap- är inte heller fel att bifoga, foto eller
per. Här har du ett utmärkt tillfälle att teckning. Adresser, vanlig post och e"tycka till" om klubben. Innan du post till redaktionen har du på sidan 2.
Vi tar också gärna emot material som
skickar in enkäten ta gärna en kopia
kan användas på vår hemsida, adressom drr behåller. Det kan rara inrres
sant att senare jämföra med vad andra sen till den finns på sidan 4.
Möt våren i Viggenklubben!
medlemmar svarat på samma frågor.
Gunnqr, 282 Galatea, gti@<tbc se
AIf, 1277 Jiinta, vebe@telIa.com
Nu är det dags för enkäten! Jag ber
att du tar dig tid att besvara den och
inte dröjer för länge med att skicka in
dina svar. Vi hoppas att svarsprocenten
blir så hög att denna undersökning
verkligen blir representativ. Meningen
är att svaien skall ge oss i sty'relsen ett
bra underlag för att inrikta och anpassa

Pr e(ilen
sfären med flygelektronik, vilhet lett

till

min tillihasyssla i Tekniska Kommitt6n
där jag försöker svara för elektronik
ombord.
(
Förutom den rena bokföringen har
jag även tagit över medlemsregistret,
eftersom det är så nära kopplat till bokföringen. Det är min och öwiga sryrelsens förhoppning att detta skall leda ti(
smidigare hantering av medlemsJag heter Jan-OlofBjörk och iir åter-

ärenden.
Eftersom jag bor nära Sollentuna 1,

kommen i styrelsen, nu som kassör, ef- som är inlämningskontor för postter ett uppehåll på två år. Under tiden tidningar shöter jag dessutom distribuhar jag hunnit bli 59 år, ä fortfarande tionen avViggenBladet.
gift med Helga sedan 37 år. Våra tre
Då ett av mina andra stora intresbarn är nu alla utflugna. Jag kdpte min sen är datorer, kommer jag att försöka
Vigg 837 Magda år 1989 och vi levde vidareu weclda kltrbbens m edlemsregislyckligt ihop til1 förra aret, dåjag bltte ter till att bli något mera lättarbetat och
till Jätteviggen Yvanna, en Sunwind 29 om möjligt integrerat med vår bokföring.
med hemmahamn påVärmdö.
Detta till båtnad för kommande
På dagarna arbetar jag inom Saab- kassörer.
Jan-Olof i 5B3TYvanna

NYA MEDLEMMAR
0 Carl lvlikaelsson Lund
0 Jan Tönnessen Duken
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Hjärtligt
välkornnatill
Viggenkhhben!

ctud.

utom hade vi himla trevligt! Första året

tet av 60-talet då jag kajkade omkring
på fjåirdarna runt T).nningö i en Orn,olle. Därefter odlades min kärlek till
segling fram för allt via båttidningar.
Efter att ha lyckats intressera min fru
för seglingens underbaravärld beslöt vi
att skaffa båt. Vi ville ha en båt som
,rar stadig, välseglande, bra pentry, inte
kosta mer än 35 000 och ha 4 kojer.
Det föll sig naturligt att vi bl a funderade på en vigg. Vi besökte Viggenklubbens monter på båtmässan i Alvsjd
och mötte människor som förmedlade

hade vi vår båt inne vid ,Årstaviken, nära
för oss som bor på söder, med hopplöst
skvalpigt att ta sig ut i skärgarden. Nu-

till seglarlivet.
Dessutom lockade det med eskaderseglingar. Efter detta besök visste vi att
det var en vigg vi skulle ha.
Sagt och gjort, vi köpte en och Solveig fick en seglarkurs på ABC som födelsedagspresent. Vi anmälde oss till
en opretentiös inståillning

vebe@telia.com

mera ligger båten på Bullandö marina.
Lite dyrare men perfekt läge nära de
stora fjärdarna.
Förra året regnade delvis bort. Vi

1åg

ganska länge i Paradiset, Finnhamn.
Trots det däiga vädret upplevde vi aindå
en del späinning, bl a fiskade vi upp herr
redaktören för ViggenBladet ur vattnet.
Vi kunde gemensamt konstatera att Yak-

jollar inte är de mest stadiga farkosterna som finns. Säsongen ar,rslutades med
sommarens skönaste helg, i september,

viggenklubbens plaskeskader. Det passade oss två nybörjare och vår treåring
Elin. Det var en jätterolig erfarenhet.
y'i lärde oss massor och hade trygghe-

vid "vår" klippa i naturhamnen Säck.
Nu förväntar vi oss en lång varm
sommar med massor av medvind! Vad
tycker vi då om vår vigg? Jo, den har
mer iin väl uppfyllt våra förväntningar.
Det är verkligen en båt att vara på sjön
och i naturen med. Lzitt att komma in i
naturhamnar med, lätt att segla. Precis
så opretentiös och charmig som man kan

ten att ha erfarna seglare med sig. Dess-

begiira.

http:/,/w1.1a5.telia.com/

ViggenBladet har nu
en egen e-postlåda.
Maila till

Prlilen

Mitt seglingsintresse började i slu-

VIGGEN PA NATET

857 Patrick Ståhlgren Åseda
lf^

Jag heter Anders Lundberg och är
45 år och ä nyinvald i viggenklubbens
stlrelse som klubbmästare. Jag och min
familj seglar sedan 1995 omkring med
en Albinvigg, 967, i Stockholms skiir-

- u185O0250,/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 m-lv.ssf.se och titta under Klassförbund, kölbåtar.

Anders i 967 "LiLLa Malin"

Rapporter från Viggenklubbens
ålandseskader L998

Den L9 juli trAtfaales vi sorrr karplats för segel. Sådant straffar sig!
skulle p&" "an"" tilt Åtana- fyra'lig- I{lara-Bris jolle med Stefan vid årorna
gar, tv& stor-vigga4 elvsvttnta och kom till undsättning. Tack Stefan!
Ing id och Karen-Sofie i 274 Vigelin
sjubarn.
SydvästrcL viken vid Träskö
Tisdag 21juli
Storö var tnötesplatsen, Efter sedLogg från Klara Bris på Viggenv anlig V iggensher ry o ch gr illning
bjöd v&r herre p& ett hejdund- eskader Åland 98
Väder: vackert, vind svag västlig
r.]:nde startskott föreg&nget av
Seglad distans: 32,7 M
bli.xt och &tföljt av spöregn.
Kurs: 56 grader
Gunna4 eskaderled.ar e, hade
02.00, Vi vaknar av en stark doft.
valt en bra mötesplats, diir l&g
närrnligen en stlrgtr sorn blev v&r Det är min äldsta dotter och gast Anna
som försöker beskämpa myggen med sin
til$lykt tndan regnet.

KLUBBNÅL

SÅNGBoK

125:.-
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Måndag 20

,'4r'"'J'M

Natten blev lugn och morgonen bjöd

på sol och frisk sydvästlig bris. Vi forsade fram ut med faret Träskö Storö,
Höderholmarna, Hälsingholmarna upp
till Södra Björkören, vidare norr om

KLUBBDEKAL ^,6Ga

20|-

oeÄ?.

juli

Stenhuggarören och söder om Lillskdrgården. Inte en sten fick vi närkon-

KLUBBVIMPEL

takt med. Skönt! Klara Bris fick däremot

Handbok K-Viggen ........ 60 :Handbok A-Vi99en ........ 60 :Tekniska Tips komplett .. 175:Tekniska Tips enstaka .....10:Viggenritningar* ........ 1 o-40 : Ritni ngsförteckning ...... 1 0: -

ögonkontakt med en säI.

:B roderat jackmärke....... 3 5 : KIubbnål ......................... 35 : KI u bbde ka I s E-G LA- ur..... 20 : Sångbok ....................... 1 25:KI ubbvimpe|................. 1 00

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på

\TGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan åven ringa materialforvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

'
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Kudoxa-Villinge var uppsamlingsplats. Vi hade olika uppfattningar var
exakt vi skulle samlas. Men det hela slutade med att eskadern samlades och vi
drog vidare mot tornet vid Söderarm.
linromara fick översänt två skorpor och
en chokladkaka som ersättning för missad lunch. Färden gick vidare söder om
Spjutstensknallarna söder om Rönnskärs över Rammskåirsfjiirden utan "stöt
på sten" genom en mycket vacker skärgård. Efter 10 timmars segling var vi
framme vid Inre Hamnskär. Vigelins
skeppare skulle "stila" och gå in till an-

nyinhöpta parfyrn, Davidoff for women.
Par["rn en s verkan på myggen iir osä-

her, men helt klart är att den verkade
på oss. Vi flydde båten och vädrade
Annas täcke och båten i en hel timma.
08.30, Vi avgår ifrån den fina ham-

nen (lnre hamnskär) för att för första
gången klyva Älands hav med "Klara
Bris". Det är inte utan att det är med en
viss spänning och förväntan vi hissar
segel i den västliga brisen.
Tyvärr avtar brisen och det blir stiltje. Vi Iår dunka för moLor hela vägen
över ett skvalpigt Ålands hav.
Inseglingen via Lågskär på distans
i söder och Långören rätr i fören är inte
helt enkel. Det finns många förvillande
skär som alla liknar Långören. Det
känns då skönt att ha en eskaderledare
som Gunnar Tidner som kan lotsa oss
säkert Lill var naLLhamn Koldeskär.
Koldeskär visar sig vara en perfekt
allvädershamn med vacker utsikt söder
ut över Ålands hav.
Fonsärmirq pd sidan 9
7

Medlemsenkät för
Viggenklubben
Vid årsmötet 1998- 11-21 fick styrelsen i uppdrag att genomföra en
medlemsenkät för att klargöra vilka intressen som numera råder inom föreningen. Den verksamhet och de
aktiviteter som vi under årens lopp har
bedrivit behöver uppdateras och nya
förslag behöver komma fram.
Vi vädjar nu till alla medlemmar
att $dla i enkäten av hjärtats lust. Tänk
på att Viggenklubben är en intresseförening som vill tillvarataga j ust ditt
specialintresse för Viggenbåtar. Är ni
flera som delar båt så gör gärna en
kopia och full i var sin enkät.

Fortsiittning från sidan 7
Det rapporteras tre bekriiftade huggormar sedda på ön både svart och zick-

Frågorna är uppdelade i sex olika
delar och handlar om medlemmarna{
intressen och olika delar av föreningens aktiviteter. Frågorna 1 - 4 handlar
om båtnamn och personuppgifter. Frågorna 5 - 14 handlar om ditt seglingsintresse och dina seglingsvanor. Frågå
15 handlar om Viggenklubbens tidning
ViggenBladet.
Frågorna 16-18 handlar om Tekniska Kommittdn. Fråga 19 handlar
om regionala aktiviteter. Frågorna 2025 handlar om Viggenklubbens centralt organiserade aktiviteter.

\
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zack. Pä skepparmötet avhandlas de
vanliga sakerna.och morgon dagens mål
sätts till Bänö-O.
Stefan Larsson,
Storviggen Klara Bris

Onsdag 22

juli

Soldis. Morgonpigga seglare tar ett
dopp och andra, sömndruckna, famlar
^ig upp ur slafarna. Avgång vid nio. När
. kommit ut i leden mot Degerby dr det
'
redan mulet, och vi får en stillsam slör.
På Suramin fördriver vi tiden med att
förbereda en av kommande kvällslekar.
Vi har tänkt oss en variant av "Så ska
det låta" och sjunger igenom alla sånger
vi kan påjakt efter kiinda strofer på fyta
ord! Strax iir vi framme i Degerby.

fram - en lite vissen seglardag avslutades med en riktig Viggenkväll.
UIIa i Suramin 329

Torsdag

23juli

Bainö-Ö

Vi luckar av och ser ut över viken
när vi för höra ett konstigt brummande
ljud. Vi ser oss omkring men ingen båt
med motor igång och svanen med sina
fem ungar gled ljudlöst förbi. Vi inser
då att besättningen på Galatea haft rätt
i sitt påstående att morfar snarkar.
Klockan nio lättar vi förtöjningarna
och sätter segel. Väderleksrapporten har
lovat upp till 11 m/s, altagande fram
på dagen. I västlig vind går vi i 6 knop

norrut förbi Storsottunga. Vid

Mosshaga Österkobb girar vi österut och

går sedan norrut mellan Seglinge och

Som en bisvärm drog hela Kumlinge. Vinden avtar något som rapeskadern till affären. Somliga besökte porten sagt men vi kan segla ända upp

Styre\sen

till Gloskdr norr Kumlinge ddr Lista rekar
plats för eskadern.
Solen har varit med oss hela dagen
ingen som u tnyttjade.
Efter Degerby var målet Bänö-O, och den gemensamma eskaderfesten på
men regn och svaga vindar fick en del kvdllen med grillad biff och rödvin på
I* t ta moLorn. Väl framme råkade grup- de låga, mycket vackra klipporna. I{lara
pen bli splittrad i två. men ledarbåten Bris står för en fin tipspromenad med
kom snart och pekade ut korrekt färd- blandade l.uxen-barnfrågor som vi klariktning med hjäp av Viggenflaggans rade med skilda resultat. Kaffe på berget, fiolspel av Börje samt tigerjakt med
kiinda symbol.
Molnen klövs och i kvällssolens Mait avslutar itnnu en härlig dag.
(
Stu-Britt och Ake i Lydia
sken ledde Galatea lekarna. Hanna fick
gestikulera
livligt,
och
oss att sjunga och
Fredag 24
Mait anordnade en ordtävling. Två lag
Liggedag
utan loggföring
med bokstavslappar i händerna försökte
att bilda de ord hon ropade ut. SpänLördag 25
ningen var olidlig, men efter flera omKlockan 10 startade vi i lätt vind
gångar framstod blå laget som vinnare.
Börje tog fram flöjten, sångböcker kom från Gloskär. Påvägen ut tappade Klara
också fiskkiosken, banken caf6et, museet (?). Simbassäng och bastu var det

MEDTEMSMARKNAD
KOPES:
Beg. segel till Albin-Viggen
Nu är mina 28 år gamla segel slut.
Nya segel köpes helst "bättre beg".
Bengt Holmberg, Vigg nr 373
tel. 0250-45440, eller
bengtho @ algonet.se

Spinnaker till viggen.
Thor-björn Brandberg
tel 0551 -2055 1 /070-3788099
thor-bjorn.brandberg @ swipnet.se

I

SALJES:
Spinnakerbom och spinnaker i
mycket gott skick, till Albin-Viggen
Spinnakerbom 300 kr, spinnaker
2000 kr
Lars Johansson, Vigg 995
tel 0155-971 45
Reglerna för annonsering på
m smarknaden i Viggen Bl adet
på
vår hemsida hittar du på
och
sista sidan

Medle
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jnli

juli

9

Bris sin hink när Stefan svabbade däcket

och de fick göra ett varv för att få upp
den igen.
Vi rundade Gloskår och kryssade
söderut på dess ostsida. Söder om
Björskiirsören delade sig farleden. Suramin hade gått om CalaLea strax innan
och började gå farleden västerut i stället för sydväswart. Gå fram till ön och

rodMait och sprang ner för att svara
på anropet från Lydia påVF{Fen. Vi slog
men så såg vi Srrramin gå en annan väg
och då föll vi av för att gå efter henne.
Gunnar kom upp igen och såg att vi var
på fel kurs så vi återtog den riktiga kursen. F,n lärdom: ta inte över rodret utan
att veta var man är och vart man ska.
Följ inte John!
Fortsatte kryssen i den trånga farleden och fick slå för en nordremmare.
Vigelin bakom oss klarade den fint med
sitt tjusiga segel med fartrand. Hon gick
om oss och kom före oss in i den smaIaste delen av farleden norr om Storaskär. Hon gjorde en kovändning och
ropade till oss att vi skulle akta oss för
stenen. Jag sa; vi har sett den, men strax
efter brakade vi rätt på den. Vi trodde
de varnade för en annan sten som vi
slå sen sa Gunnar och slängde över

ret

ti11

nyss hade sett.

Tvätt, schamponering och bad från
fina klippor, lat eftermiddag för somliga.
Men inte för Suramin som har haft

problem med sin skotskena för storen
och försökt skruva bort den. Nt återstod endast att få bort skruvarna från
undersidan. Ulla kröp in och försökte
lossa dem med de olika fasta nycklar
som stod till buds, men de satt fastrostade. Tim som är liten och nätt fi(
också försöka, men inte heller han
kunde. Ellen fick också försöka men
utan resultat. Fanny som också stod på
kö [ör att få krypa in under Suramig.
akterbänkar angiade sig när hon kanJ
hur trångt det var. Lösningen blev att
slå bort dem med en spikförsänkare
ovanifrån. Sen kunde Ulla krypa in och
hålla i muttrarna när Börje skruvade i
de nya skruvarna. Slutet Sott allting
gott!
Kvällsaktiviteten började klockan
åtta med skepparmöte och kaffe på ber
get. I dag satl. vi på rdndsidan av ön.
lite blåsigt, men soligt och inga mygg.
Suramin ledde oss i leken Så ska det
låta och vi hade jättekrrl och sjöng av
hjärtans lust.
I kväll kommer en del vågor runt
och vi ligger i en liten svinga som ko1
mer att vagga oss till sömns.
Galatea med Gunnar, Mait, Hanna,

Grundstötningen var inte så svår
EIIen och Tim.
utan vi studsade över och gjorde en kovändning och var loss.
Söndag
Rundade Hattskdr fortsatte söderut,
t
Ingen uppgift. som det ibland ui
nu inte i farled, förbi Ormkobbarna och
gick in rakt västerut mellan Ytterön och trycks i väderrapporteringen
Innerön. Ddr hade vi uppsamling för att
sedan mer samlat gå till Långskär där
Måndag 27
det fanns en vik skyddad för de västliga
Efter en lite orolig natt i Sottungas
till sydvästliga vindar som prognosen blåsiga hamn började det klappra i lucktalade om.
orna vid 8-tiden. En SV på 5 m/s och
13' C mötte oss när vi klev upp. Utsih-

26juli

juli

10

(

terna kl 9: Väst till sydväst 5-8 m/s.
Avvinkade vid färjan kl 10 blev Anna
och Jimmy som lämnade eskadern för
andra ävent).r.
10.30 kom vi iväg med kurs söderut
mot Kökar. Det blev en härlig sträckbog
på 13 M i 10-12 sekundmeter. Tintomara
som alltid brukar ligga sist tog täten
och behöll den hela vägen. Skön seg,g!

Redan vid 13-tiden angjorde vi Kökars Sandvik och lade oss i viken mittemot fdrjeläget. Vid denna manöver blev
tt4air hängande under stäven på Sura( .in aå hån så vän1igt skulle bära av
från klippan. Dagens malör. Så kan det

kirken viser seg fra sjosiden. Vi dunker
sydover langs Karlbylandet, runder
"hjornet" mot ost og en fin "kanal" inn
til Karlby for bunkring. 2 timer var
innvilget. Intet veivalg ut igjen, - kanalen var den samme bare at det nå bar

motsatt retning til vi motte
sjokabelen nord for Undö Husö.
Vi fulgte denne (på kartet) til to
småoyer nord for Idö, hvor vi forlot
det

i

sjokabelens trygge kurs og håpet på
englevakt gjennom steinroysen. Det gikk
bra, og alle kom vel i hawr på Idö's sydside hvor vi gikk over til den sosiale delen - Viggen-sherry etterfulgt av herlig

grillkjott og rodvin. Tintomara ledet

gå.

kveldens underholdning.

Tack vare snabb segling hade vi fått
en halv extra liggedag som utnlttjades

K. 24.OO var det tid for koyen. Da
kom osregnet og båter som hugget mot
sten. Urolig natt og ICara Bris'klesvask
ble aldri torr!

till bad och solande. Några gick och tittade på kyrkan och utgrä\Tringarna runt
Franciskanerklostret.
Skepparmöte och kaffe på berget
som vanligt. Lydia stod för underhållningen den hår kvdllen: Tävlingar av det
mera fusiska slaget, som vanns av Ste-

274 Vigelin, lngrid & Karen Sofie

Onsdag

29juli

Onsdagen, den blev dramatisk, på

förmiddagen smått apatisk. I ottan
blåste kulingen, ja vinden uti masten
att
ven
och regnet kom i skurar. På Klara
Så var det dags för Tintomara
komplettera besättningen. Andreas och Bris man sura, för all den tvätt till tork
,'naja hämtades vid niofärjan med Gö dom hängt var nu ånyo genomdränkt.
\..ns gummibåt och blev väl mottagna På Lista blev man väckt brutalt och
på berget av de öwiga.
måste ut på berget halt det blev en våt
Annu en lyckad eskaderdag var till pyjamaströja när dom sin båt fick
omförtöja sedan en bergskil slitiL sig.
ända.
Markpå 509 TINTOMARA Men strax därpå så sa dom hej, och tack
(
för oss och kasta loss. Dom drog visst
upp till Karleby för att sen fortsätta åt
Tirsdag 28juli
Reiser kl 10.00 fra vakre Hamnö til öst, vi ses kanske igen i höst. Så var det
Idö via Karlby. Sol. skyer. men ingen bara sex små båtar som 1åg och slet i
seilvind. Vi boyer hodet og senker sina tåtar. En liggedag så trist och blöt.
jernseilet. Hvilken ulyd!
Vi snart rätt enhälligt beslöt att det är
7 tomme master beveger seg ut bäst att bryta opp och gå i mychet sammellom Hamnö og Karskiir, og den vakre lad tropp innan vinden wed till väst.
fan.
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Men när vi lättat blev det stopp för
Tintomara gick på grund just före ett
besvärligt sund och strax därefter

Vakant

där Mark fick landa. Jo, Tintomara
måste schappa för Mark var rädd att

Hanöbukten

kölen tappa. Vi tyckte alla qmd om dem.
Så plötsligt var vi bara fem små båtar

Skånegatan 14,295 00 Bromölla

Snart rådde friden.
Börje på 329 Suramtn

Hej alla nybörjare!
nybörjare med
plastpåse
och skolans
rinnu
i
flyntisten
Hdr ör spaLtenför

oss

0456 - 273 69

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

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32

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

Grundtipset är: De duger gottl Viggen seglas normalt inte lika hårt och
tufft som de stora grabbarna och tjeje-

Owe Svensson

Ake i 807:an
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S:t Anna
Tunngatan 27, 582 65 Linköping
013 - 15 13 31

...kring ämnet naturhamnar. Vi hopVåren nalkas och det första tecknet
pas
på en mysig kväll där vi tipsar varär snart här - båtmässan i Ävsjö - Allt
andra
om trevliga och bra naturför Sjön. Som vanligt deltar Viggenhamnar.
('ubben i anslutning till Stockholms
Viggen som ju är en ganska grund>eglarförbunds monter.
Vi kommer att finnas tillsammans gående båt kan ibland ta sig in dit större
med andra klassförbund vid bassärgen båtar inte kommer. Ta med sjökort och
i A-hallen. Ett gemensamt tema i år för fotografier om du har samt något att
alla klassförbund och Svenska seglar- anteckna på.
Åkarnas Hus ligger i Danderyd niira
förbundet är breddsegling. Något som
sjukhuset men på andra sidan om moligger väl till för Viggenklubben.
Vår monter kommer att va.ra beman- torvägen. På husets tak sitter en lysande
reklamskylt med texten OPTIMA. Hur
nad helger och vardagskvälar.
kommer man dit? Med T-bana: Tåg mot
öppettider:
Mörby Centxm, station Danderyds sjuklördag - söndag 10 - 18
hus, tag norra utgången och gå sedan
-20
till höger gångstigen under motorväVäkomna,
gen och vidare förbi parkeringsplatsen
- och skriv gäna i var gästbok!
tills du ser Åkarnas Hus till vänster.

vardagar

7l

Anders L

,

Vänern

Gustaf Olofsson
Hagåkersgatan 28 D,

platsen.

Med bil från Stockholm: Tag E18
mot Norrtälje. Tag av vid Danderyds

(

...tar gärna emot
ditt material på nya
e-postadressen:

431 41 Mölndal
03't - 27 57 24

Oresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Malmö

Med Roslagsbanan: Hållplats
r"r ÅLu.nur Hus från håll-

Mörby. du

Vakant

Västkusten

Viggenträff tisdag
23 februari kl 19.00

/ilvsjömässan i Åk, ::W;LT:Xfäc" so,
iDanderyd
6 - 1,4 mars

LeifJohansson

gamla orienteringskomp ass om halsen.
Hör ni också till den skara som inte
om seglen är i tipp{opp eller utblåsta
och måste bltas?

rna i Whitbread. Nej, dena är en trivsam familjebåt som seglas därefter.
Seglen räcker diirför längre än man tror.
Ett annat bra svar på frågan är: De
är slut, ndr man inte har lust att laga
dem längre i sömmar och horn. Ar man
mer teknisk till sin natur, kan man ta
med sig seglen till en segelmakare som
lägger ut segeldukarna på sitt loft och
mäter fram bukens storlek och läge. Efter den manövern är det kanske möjligt
att du kommer hem glad i hågen med
nya - i kevlar eller vad du har råd med.

Affiffiffi

Gävle

Galatea men Gunnar dr rätt van vid det.
Ja, sen eskort i Viggenanda till Karleby

som nu kosan styrde i kuling, hiiftigt,
skummet yrde. Det gick i 6-7 knop med
segel revat. När vi i 18 sjömil tappert
stävat i stampig motsjö fick vi lä i vik
på Föglö och fick klä av oss alla våta
kläder för det blev åter vackert väder.
Det blev sup6 vid niotiden och sen i koj.

Stockholm

EEGIONALT/ombud

vebe@telia.com

sjukhus ca 300 m efter Stocksundsbron.
Sväng till höger mot Djursholm när du
kommer upp på bron som går över motorvägen. Du är nu påVendevägen, tag

första avtagsvägen till vänster och du
ser Åkarnas hus.
Om du kommer senare och porten
iir låst försök att ringa070-7606431. el'
ler 070-8183625.

040 - 16 09 73

-
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Eskadersegling 1999
Vad tycker du om eskadersegling
frågar vi Tim 7 år? "Det iir jättekul, det
kuligaste på sommaren. Man kan gå
ombord och titta på många båtar och
få godis och spela spel. Och det bästa
är lekarna och tävlingarna på kviillen
vid kaffet på berget", svarar han och ler
så där skälmskt som en 7-åring gör.
Många är vi r,rrxna som håller med honom.
Viggenklubben har i många år anordnat eskaderseglingar både söderut,
österut och i Stockholms skärgård. Ibland är det plaskeskader utan mål där
man seglar korta distanser dit vindarna
vill eller eskadrar med mål som Harstena, Visby, Hangö eller Bornholm.
Nu tycker vi i styrelsen del. vore intressant att få veta vad ni, medlemmar
i Viggenklubben, tycker. Ska vi ha eskader i sommar och vart ska den gå?
Ska det vara plaskeskader eller målinriktad? Hur många veckor passar er?

Vilken tid är 1ämplig?
Du som är intresserad av eskadersegling kom ti Åkarnas Hus, Vendevägen 90, i Danderyd den 24 mars kl
19.OO. Vi bjuder på kaffe och tilltugg
men ta gärna med sjökort över det område du vill föreslå för seglingen så har
vi "skepparmöte och kaffe på berget"
dåt.

\

1l-
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Och inte minst, tag med kunskapen
även till höstens upptagning och se till
att din Vigg har en ordentlig upp-pall-

)_

Handen på hjärtat! Hur har du
pallat upp din Vigg?
Använder du en vagga med mått i
båtens längdriktning ungefär som
transportvaggan, enligt tekniskt tips nr
.1-1.2, dvs med de aktre stödpunkterna mot skrovet ungefär vid vinschar-

na och de främre stödpunkterna
Många måste lämna sina önskemå1
om tidpunkt för semester ganska tidig'
Meningen tu atr vi senast på mötet sklbestämma tidpunkt för eventuella eskadrar. Hör gärna av dig till oss med rympunkter. Det gä1ler särskilt om du är
förhindrad att homma.
Åkarnas Hus ligger i Danderyd niira
sjukhuset men på andra sidan om motorvägen. På husets tak sitter en lysande
reklamskylt med texten OPIIMA.
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
till vänsLer.
I
Med Roslagsbanan: H ållpla\"
Mörby, du t"r Åk-ttur Hus från håll-

Äkarnas Hus

platsen.

Med bil från Stockholm: Tag E1B
mot Norrtälje. Tag av vid Danderl(
sjukhus ca 300 m efter Stocksrrndsbroi.
Sviing till höger mot Djursholm ndr du
kommer upp på bron som går över motorvägen. Du är nu på Vendevägen, tag
första a\tagsvägen till vänster och du
ser Åkarnas hus.
Om du kommer senare och porten
iir låst försök att ringaOT0-7606437

omedelbart framför kölens framkant?

ning under skrovet akterut (under
skäddan eller omedelbart framför).
Clöm inte heller att palla under dven
förskeppets överhäng i qmnerhet om du
skall vistas där i samband med arbeten
på båten!
Vad som sagts ovan gäller i första
hand Albin-Viggen, men att stötta under Karlskrona-Viggens akterskepp är
också en bra försikti ghetsåtgärd.

'lpplagspunkterna för kölen är gir..na
-vs i bästa fall någon dm från kölens
respektive ändar.
Nu till sakfrågan: Hur har du stöt-

tat båtskrovets överhäng akterut??
Minns du något av den gamle greken
Archimedes läror från fysiklektionerna

i skolan?
Tiink dig

sjä1v och kanske någon

medhj2ilpare i fiird med att från båtens

akter lasta ombord utrustning med
några tiotals kilos vikt på kanske tillsammans sådär en 150 kg inklusive
människor. Om vi sedan för enkelhetens skul1 antar en hävarm på 2 m för
belastningen på akterdäck. så har vi ett
"let nätt widmoment på 3000 Nm!
Det vore väldigt snöpligt att stå på

TK

/

Lars Sennerholm

Välkommen med frågor
Viggenklubbens

till

ITiQ\ lts KA
BiTiV LADA
O

akterdäcket och känna båten tippa
bakåt eller hur?
Ovan beshrivna situation har fakikt skapat olyckstillbud ! Rapporter
har inkommit till Tekniska Kommitt6n
i samband med upptagning av AlbinViggar på hösten, ett tillfälle då båtskrovet och kölens ännu våta ytor dr
mycket slippriga (ha1a).
Slutsats: Se över din Viggs pallning
om du börjar tveka på hur pallningen
utfördes i höstas!

Postc! di'n.(r fidgor q.t' tekrl.isk rr.atur

till T eknisks

Kom.m,ittöns
strrntnankollande1,

Ho:ro,ld Akselsson

Hcsselgatan 115,
794 3a Uppl. Väsby
säf&t: ilu seilan svsr i ViggenBlo.det.

1103

Akselsson Harald

POSTTIDN ING

Hasselgatan 115 lll
194 38 UPPL v/isBy

B
Avsändare:

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

BEGRANSAI)
EFTERSÄNDNING (
Vid dFfiniti\.ll, r<J ndr,ing rrcr.arlir
lor<lrndclsen n,c,l nya adressen på
baksidan (ej adrcssidan)

MEDTEMSMANKNAD
Du som önskar annonsera; kontakta
Annonsering:
Alla som vill köpa en Viggen får \E-redaktionen, (adress och tel nr på
annonsera gratis på Medlemsmark- sid 2). Ange om du är medlem eller ej.
Du som annonserar på Marknaden
naden, i ViggenBladet och på Marknapå hemsidan eller i ViggenBladet, inforden på vår hemsida.
Medlemmar i Viggenklubben som mera redaktionen om resultatet, dels för
vill sälja sin båt eller tillbehör annon- att vi ska kunna ta bort din annons så
serar gratis på Medlemsmarknaden, i snart den är inaktuell och även för att
ViggenBladet och på Marknaden, icke det är mycket intressant för oss att veta
medlemmar betalar in 50 kronor till hur bra ditt budskap når ut.
KED
klubbens postgirokonto 40 73 O5-2.
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Box 30097, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-13 09 80, Fox: O8-618 38 70
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