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FRAN tsRVGGAN

SKEPP O'H@d!

Nu är det inte långt kvar till sjösättningen! Inför denna kan detvara en del att
tänka på. Självtänkerjag montera enbad-

hos din båt rekommenderar vi också an du
läser artikeln på mimrpslaget om att se över

stege,/räddningsstege i aktern. Jag har tidigare bara haft en enkel repstege med två

steg. Rekommendationen är att stegen i
nedfällt Iäge skall nå 30 cm under vattenytan och vara möjlig att lålla ned av en person som ligger i vattnet.

Om du har skrovgenomföringar så

Förutom Gunnars råd om säkerheten

riggen. Den har tidigare varit införd i VB
men under de he år som gåttsedan sisthar
många nya medlemmar kommit till klubben
så vi rycker nog aLt den kan köras i repris
inför den kommande säsongen.
Kliar det i tävlingstarmen? På sidan 15
framgår vilka tävlingar som i år ingår i

stockholmsregionens Viggensede. Först ut
är Lidingö Runt och där är det inte många
dagar an vinka på före anmdlningsdags. Lidingö SS är "på G" med en hemsida, i skivande stund finns info om tävlingen på
http :,/,/home. swipn et.se / -w - 7 0 6 45 2 /
Nästa tillfälle att plocka poäng och
komma med i maratontabellen ärvid klubbens Pingstkör i egen regi i vattnen runt
Nässlingen som är platsen för årets Pingstnäff. Mer information om den hittar dupå
blanda d;irför gäma i lite "halka-nix" i femis- sidan 17.
san vid sista sfykningen.
I Uppsala strömmar vårfloden i F1'risån
Kolla förtöjningsknaparnas och och inom kort torde isen ha gått upp i Jäntas
mantågsstöttomas infåstning samt mantåg, hemmavaften. Nu verkar inte tiden till sjöskot, förtöjninglinor och ankarlinor. Byt ut sättning så avlägsen och i sommar hoppas
det som är slitet. Du har väl enbit kätting jag att vi ses i skärgården.
AIf i 1277 Jtinta
Fortsöttning på sidon 7

kolla slangklämmorna på insidan. De bör
vara rostfria och helst bör man använda
dubbla klämmor om slangsocklarna med, .er det. Om du inte gjorL deL tidigare så byt
l,|a i motorns växelhusoch kollatändsriften. Kolla att bränsleslangen är schysst.
Passa på att Iacka luckorna för nedgångsöppningen. det är läRare an göra innan
, håten kommit i sjön. Likaså dwkar och
I ttbrunnsluckor om det behövs. Tänk på
att man lätt halkar på våta nylackade 1tor,
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Utökad

medlemssenrice!

KLUBBNAL

SÅNGBoK

ett a\talsbrott. Men
att en äldre båt har vissa brister måste
anses stå klart för köparen.
Avtalet kan vara muntligt, men bör
vara skiftligt. Ni kan t ex skiva att sidoöverenskommelser skall vara skriftliga
Ågande: Samdgandercitttillbåten.
för att gälla. Detta kan förhindra en del
'odelning: Panlstillning av bålen.
framtida trassel.
Vad
cntalet
innehållai'
Man skall vara lite försiktig med att
Överlålelse:
bör
Galler
använda sig av "befintligt skick" och likk on s um ent la gs t iJim n g?
nande uttryck. Bättre är att då helt friHyra.
Vem ansvarar .ftr båtens
skriva sig från båtens alla fel och brister
s k c k ? Kr civ s m ake s qm ty c ke
och eventuella påföljder.
vid uthyming?
omvåint giiller att köparen bör påSkqdesrånd: Oqktsamhet - På land eller
verka sdljåren att denne garanterar båttll sjöss.
tens skick, tex grundegenskaper att den
qt
zir tät eller att riggen är funktionsdugÖwigt:
F ö rm ö gen h e t s b e s k I ni ng,
lig.
forenings- och
Köparen gör klokt i att undersöka
formaliefrågor.
båtens och tillbehörens ursprung genom
Frågorna besvaras avjur. kand. An- tidigare överlåtelsehandlingar. Det stiills
ders Lindqvist, ldrare i rättsvetenskap idag stora krav på köparen för att göra
och delägare i Viggen 1114 "Joan".
ett s.k. godtrosförvärv. Båten skall sedan flyttas till annan hlrd plats för att
vinna rättsligt skydd mot någon med
Fr&ga:
Skulle gärna vilja få belyst anspråk på båten.
Vänligen
"överlåtelser"
Anders Lindqvist
-Vad bör avtalet innehålla?
-Vad kan ej täckas?
-Gäller konsumentlagstiftningen?
också
Viggenklubben ger dig som medlem
möjlighet att få belysa rättsliga frågor
red anledning av båtinnehavet via
ViggenBladets juridiska spalt.
Frågeställningarna, kan t ex avse

125=-

35:-

KLUBBDEKAT

"{U3",

KLUBBVIMPEL

Handbok K-Viggen
Handbok A-Viggen
Klubbvimpel ..
Tekniska Tips konptett ..
B rode rat iackmä rke ....... 35 :
Tekniska Tips enstaka .....1 0:- Klubbnål .........................35:- Klubbdekal sE-cLA-ur.....20:Viggenritningar*
Ritningstörteckning ...... 1 0:- Sångbok
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 materialforvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
+Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

(

Bengt Hagberg

Svat:
Om du sdljer till annan privatperson och ni inte avtalar om något sär-

så anses det vara

frågor
ombåtjuridik?
Maila eller skriv till

Har du

skilt så gii.ller reglerna i Köplagen. Dessa
innebår bl.a. att om det är fel på båten
5

Lite om medlemsregister och matrikel
Efter att nu ha arbetat med medlemsregistret ett tag fickjag för mig att
berätta litet om hur det iir uppbyggt och
vad vi använder det till. Baktanken är
naturligwis att göra a.rbetet med att föra
registret enklare, det vill säga få in rätt
uppgifter.
I grunden ligger medlemsnumret
samt namn och adress. Medlemsnumret
är detsamma som båtnumret, d.v.s. det
numrner som står på tillverkningsplattan
i båten. Dessa uppgifter återfinns på
adressetiketten på Viggenbladets baksida. Ä,r namn och adress fel, kommer
inte bladet fram.
Nästa grupp uppgifter anviinds till
matrikeln. Här återfinns båtnamn, telefonnummer, e-postadress (nltt för i år)
samt hemmahamn för båten. Tanken
bakom att ha dessa uppgifter i matri
keln är att medlemmarna ska1l kunna
kontakta varandra och kunna orgarisera lokala begivenheter.
Slutligen har vi en grupp uppgifter
som endast används internt inom styrelsen, för statistik och liknande. Hit
hör sådant som, om medlemmen inte
vill stå i matrikeln, om medlemmen är
akLiv, har betalat, och i så fall när, ev.
postgironummer, födelsear, inträdesår i
klubben. Dessutom finns ett unikt löpnummer, eftersom ju en båt kan ha flera
itgare-

6

uppgifter
ID-nummer

208

nat folk' som får \ts. Till 'annat folk'
hör Svenska Seglarförbundet, Segling
med flera. Dessa har i princip nummer

Nr

s837

på 7000.

Efternamn

Björk
.lan-Olof

När en medlem lämnar klubben
stryks denne inte ur registret, utan

Som exempel harjag tagit upp mina

Förnamn

c/o
Gatuadress Utgardsvägen3

(

;iå'ä"
Båtort

SOLLENTUNA

?,';3I"

(

139 53

Betaldatum
Nymedlem

Ja
Ja
Ja
1999-01-29
Nej

T,and

Medl. Sedan 1989

Postgiro

737255-6

E-postadr.

jan-olov.bjork@abc.se

Delägare,

Fömamn
D:o efternamn-

Födelsear

7939

Skapad

Andrad

följa upp klubbens utveckling. I dag
lmfattar reSistret totalt 728 poster, vi
skickar ut 339 Viggenblad, varav 7 till
utlandet (Danmark, Norge och Finland).

Intresse

Matrikel
Aktiv
Betalat

aktiv och för matrikel-

uppgift. Detta, tillsammans med senaste ändringsdatum, gör att vi kan

Postnummer 19144

Postadress

-n rnarkeras som

Vi har 14 medlemmar med nummer

! Man kan visserligen mycket vä vara
med i Viggenklubben utan att ha båt,
0!

men att 4o/o av våra medlemmar är så
altruistiska tror jag inte riktigt på.
Alltså, var snälla och kontrollera
adressetiketterna, och meddela mig
eventuella ändringar. Adress och telefon finnsju ovan. Annars kommer det
att stå fel i matrikeln, och det ärju inte
riktigt meningen, eller hur?
Viinliga Viggenhiilsningar till såväl
ollor som er andra frål,
Kassören Jan-Olof i 5837

NYA
MEDLEMMAR
0
0
0
0
0
0

Emir Buljusmic, Malmö
Claes Diu rh u us-G u nd e rse n,
Hovmantorp

Carl Mikaelsson, Lund
Richard Sjöqvisl, Malmö
David Strath, Ronneby
Per Svensson, Norrtälje
324 Thomas Wiberg, Landskrona
472 Jörgen Blichfeldt Kristensen,
Markaryd
498 Bertil Engberg, Solna
499 Elisabeth Lindahl,
Kungsängen
787 Christofer Haux, Skarpnäck
Per Lager, Hunnebostrand
982 Pertti Karjalainen, Göteborg
990 Leif Elggren, onsala
1008 LA. Hansson, Karlskrona
'1120 Bo Thorin, Hässelby
'1203 Zbigniew Koszela, Västerås

94'l

.}
-t
rl,

Hjiirttigt
välkornno.till
Viggenlclubben!

1999-03-77
Forts fr"ån sid

Mitt medlemsnummer, 5837, tarvar
måhända en förklaring. Så länge ma( .
seglar Vigg har man båtnumret som
medlemsnummer enligt ovan. Om man
sedan byter till så kallad Jättevigg. i
mitt fall en SunWind 29, får man ett
nytt medlemsnummer lika med det
gamla ökat med 5000.
Sedan finns det ständiga medlemmar och hedersmedlemmar, samt 'an-

3, Från bryggan

1ärmast ankaret? För förtöjning vidberg-rällar är detbra att ha lämpllga kilar.
När du riggar dinVigg så iir det bra med
lite fett på vantskuvarnas gängor. Det skadar inte att göra likadant med schacklar och

andra skruvgångor. Använder du fortfarande rullrev när du revar storen? Seglet
står mycketbättre med bindrev. En segelmakare fixar ganska lätt så att seglet går att
bindreva. Det kanske går att få det gjort

innan seglingssäsongen börjar. Det finns
också fiffiga anordningar att montera på
bommen för att snabbreva storen om du har
hål för bindrev. Även om du inte har någon
spinnaker kan du ha nltta av ett spinnakerfall. Det är ett bra reservfall och kan i nödfall användas för att vinscha upp en person
som fallir överbord och lnre kan La sig upp
på annat sätt.
Gunnor, 282 Galatea, gti@abc.se

Lä

MEDTEMSMANKNAD
2:1 0. Hemmahamn: Karlslund/Dalarö.

Pris: 30.000.- eller högstbjudande.
Kurt G Gustafsson

Rullgenua med Plastimo rullsystem
4061. fock, stor. lättvindsgenua.

(

Vdderöama är en ögrupp 7-8 distans-

fallen'

minuter rakt ut i Skagerack i höjd med

neddragna till sittbrunnen.Wallas
l3oo.Sittbrunnstält med 3 stora fönster. Maila för utrustningslista

ff.;:3å1t."rox.rninet.se

(

rel.0708-53 25 24
kurt. g. gustaf sson

@

swipnet.se

KOPES:

Albinviggen 403
7.1Q x 2.24, Evinrude 7.5 hk med

Storsegel till Albin-Viggen

laddning.

Tel O3'l -27 57

Gustaf Olofsson,

Bland de gamla husen råder lugn
och harmoni. Kaprifolen doftar. Det är

vare Golfströmmen är årsmedeltempera-

svalda födan. Hzir k2inns allt fräscht och
opåverkat ! Vattnet har stort siktdjup och
salthalten är 3,5o/o. Men vi skall hem
också! Öarnas utsatta läge gör sig hela
tiden påmint. Finns en tid att passa för
hemkomsten, så ger vi akt på varje för-

Väderöarna lockar och fängslar,

Böst nör du

behöver den
Svensko Siö skyddor dig bast dö olyckon

ör fromme. Du [ör hiölp ov professionello
skodereglerore som ger dig bösto service.
Tolo med din konioktmon eller ring Sven-

(

-ilsx4

^

l*{",
"""{ta.t;

Din konrokmon: ÅkeThors6n
o Bo.o.oo1,o1o,s o. "q4 % ot, rq fo ed. Td o \.q-a
S.erqoi aso r'boe' s,e1lo s"elo'o hL1d6, Moo" aloro
bnd \o,qoLo no .op€r \,8qo5c'loS"gn olloPe r!'grsov;boo
I ubben o.h soltd Möör€n5 s'idorbund
j.en,Lo s,o
Botrn,onen

8

försökror din båt brist
sveGlo Siö AB, sox 266, I 8s 22 votholm.
LlOS-541 330 30- Fd 08-541 32a 92-

w}v.we

kdsio.rc

(

läggsplats i Bredbogen, en vik strax söder om lotshamnen.

Hamnerö fu två hu\,'udöar kring vilka
öar och skär grupperar sig i två klungor.
Något liingre ut ligger fyrön Väderöbod. Öarna har ett utsatt och speciellt
läge och det märks också i väderstatistiken. Här blåser det mest, men
håir åir det också flest soltimmar och tack
turen högst ...

24

sko Sjö i Voxholm.

ons tdllen

Hamburgsund och Fjdllbacka. Storö och

men skrämmer också lite. Till öarna tar
vi oss alltid, för då väljer vi en dag med

Jonuori 1999. Mosdiinddet på Nonsundet botklubb brinner ner
Dör förvorodes 14 mosl€r vördo 25-30 000 krln. siu moster vor
försökrode i Svensko 5iö. Förutom siölvrisken pö I 500 kr b€hitver
mo'riisolno id€ ,fi för mer ön l0 procenr av molerioll@stnoden.
Andro bolos gör ovdrog po 2G50 pro.enr i morsvoronde foll.

arnas smultr

Väderöarna N 58"34'/0 LL"04'

SALJES:
Albin Viggen 825
4 segel, bomkapell, sprayhood. I hk
Evinrude. Gasolkök, kemtoa.
Maststöttningen behöver 1örstärkas
enligt Viggenklubbens Tekniska tips

s

liimpligt väder! Söderifrån viker vi efter
Soteskären och Mjölskärs fyr ut på den
illa beryktade Sotefjorden. Med de oftast rådande sydvästliga vindarna når
vi efter ett par timmais behaglig seg';ng försr Skålholmens f)T i Hamneröns
ogrupp. Här finns möjlighet att hitta
natthamn bland karga skiir. Uppstickande master skvallrar om lämpliga platser. För det mesta fortsätter dock fäden
tt par distansminuter norrut till den
gamla lotshamnen på Sto:ön.
Efter att ha rundat Arholmen och
kommit in på skyddaL val.l.en visar en
enslinje in i den trånga och skyddade
lotshamnen. Under högsäsong är det
ofta vdl trångt här inne och då kanske
vi tvingas välja en mera oskyddad til-

frjrvånansvärt grönt och lummigt

i

klåvorna på Storön. Från utsidan s)'rrs
knubbsäl vältra sig på några skiir.
Tobisgrisslor svirrar över vattnet.
Labbar jagar efter trutar och måsar för
att få dem att lämna ifrån sig den nyss

ändring i vädret. Har vi seglat ut i fint
väder, så är det ofta sämre när vi skall
heml Kryssen hem över Väderöfjorden
och Soten i ökande sydvästlig vind och
allt gröi,'re sjö långt utifrån Nordsjön och
Skagerack kräver ofta små försegel och
revad stor för att häla fart på båten.

Då känns det skönt att ta in vid
Uggenabben utanför Htnnebostrand,
starta motorn och viilja Sotenkanalen
och inomskärsleden till hemmahamnen!

Men Väderöarna lockar redan

till åter-

besök!
Läs mer om Väderöarnas

natur och

inte minst historia i Karl-Allan
Nordbloms ny'ul.gilna bok Vtideröo rna
på Bohuläns museums förlag!
Ove Weststrand i 673 AYa
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Se över riggen
Sommaren -93 råkade en klubbmedlem ut för masthaveri under lite märkliga omståindigheter. TK har dåirför gjort
vad vi kunnat för att försöka få reda på
orsaken. Båten, en A-Viggen med serienummer på 1000-talet och Proctor-mast,
seglades på enbart focken i halv vind,
ca 72 m/s. Plötsligt brast lovarts toppvant, och masten vek sig vid spridarna.
Turligt nog uppstod varken personskada
eller annan skada på båten till följd av
detta, utan båt och besättning kom gott
och väl i hamn.
När TK fick kännedom om händelsen tog vi kontakt med såvdl ägaren som
försäkringsbolagets skadereglerare, och
senare även med firman som gjort i ordning en ny rigg. Dessvärre visade det
sig omöjligt att få fram riktigt detaljerad information om orsaken till haveriet.

Ingendera parten visste mer än att
vantet på något sätt gått sönder vid den
öwe infästningen. Det kan röra sig om

dålig tillverkningskvalitet i detta enstaka fall, men också om någon form
av onormal belastning eller felaktig
montering. Försäkringsbolagets besiktningsman hävdade att konstruktionen
är olämplig, men TK anser nog att det
är att överdramatisera, och att vi inte
kan finna stöd i skadestatistiken för det
påståendet. Det skadade vantet fanns
tyvärr inte bevarat, varför riktig klarhet
om orsaken inte torde kunna nås.
Konstruktionen är i korthet följande.
Vantets öwe ände iir forrnad till en ögla,
som är hopfogad med en pressad hylsa
av kopparlegering. Ifuappt 2 dm under
masttoppen går vantet in i masten ge10

vid vårrustningen!

nom ett avlångt hå1, och öglan är uppträdd på en cylindrisk bult tvärs masten i dess "huvud". På samma bult är f
ö både för- och akterstag monterade
med samma princip.
Vantet ärsammansatt av många trå(
dar, "kardeler". Så länge alla kardeler
iir helt oskadda har vantet i princip kvar
sin ursprungliga hållfasthet. Allt material som utsätts [ör stora påkänningarl
i slmnerher puJserande belastningar, risl
kerar emellertid att så småningom
utmattas, och det leder i så fall förr eller senare till brott. Ett vant bör inte
kunna gå av tvärt vid den belastning
det utsätts för vid segling, även i hårt
väder. Det troligaste dr att en kardel
brister först. och att den försvagningen
i sig sedan leder till att förloppet
snabbas upp. Hur snabbt beror av så
många faktorer, att TK inte vågar ha
någon bestämd uppfattning om det. Vi

menar dock,

att den som

standard på båtar som byggs idag. Kostnaden stannar vid några hundralappar
per vant, förutsatt att man karr montera
mastbeslagen själv. Borrmaskin, fil och

1'

före

i

först på minneL hur vantöglorna är upp-

trädda på bulten så att de kan återmonteras i samma läge.
" Slma öglorna (se figur) noggrant
med avseende på a) brott i någon kar-

Ändstyckena torde dock erfordra mondel. Titta sitskilt noga alldeles intill den tering i särskild maskin.
pressade hylsan. b) onormal (tvär)
Denna modifierade lösning har disknächning i sjäva öglan, eller c) skada kuterats med riggmakare, men har oss
rå den pressade hylsan.
veterligen inte genomförts ännu på nå* Al.ermontera vanl. och stag. och gon Vigg. Vi kan därför inte lämna närglöm inte att montera den cylindriska mare beskir.'ning än så här för tillfället.
bultens låsskruv, annars blir det tråkig- Men skulle någon klubbmedlem komma
heter!
i den situationen att beskriven modifieSkulle Du vid kontrollen bli osäker ring är aktuell, så är TK angelägen att
på om allt star rätt till, så kontakta nå- få bli kontaktad. Inte bara för att få ergon sakkunnig. Hellre en gång för farenhet av skadans art, utan också för
mycket än för lite. När vantet väl dr los- att få ta del av och dokumentera arbesat if det ju lätt att ta med sig till rigg- tet, till andra klubbmedlemmars

makaren. Men: tänk på, niir Du rullar
ihop det, att inte göra för snäv ring. Ta
till 0,75 - 1 m diameter, och var försiktig så att det inte blir någon kink.
Vad gör man då om det konstateras
skada på vantets infästning (öglan)?

påmastningen noggralr ser över sin rigg

detta avseende inte behöver känna
större oro för vanten än för någon an(
nan del av båten, även om man råkar
ut för "dåligt väder".
Nästa fråga iir då vad man ska titta
på när man kontrollerar vanten inför
påriggningen. TK har försökt samman(fatta enligt följande.
" Lossa den genomgående cylindriska bulten i masthumdet, men lägg

pop-nit-tång är vad som erfordras.

(

(

(

hormal knäckning eller till och med
brott på någon kardel innebär att vantet
absolut inte ska återmonteras utan åtgärd. Antingen byter man hela vantet,
eller också kan man "bygga om" öwe
istpunkten. förul.satl att vantet i övrigt är i gott skick. Ombyggnaden gar
ut på att man kapar vantens överdel och
monterar en annan typ av ändstycke.
På masten, eller rättare sagt på dess insida, monteras ca 25 cm under mast-

toppen "nyckelhålsb eslag", i vilha
vantens nya hylsor lätt och behiindigt
träs in. Denna konstruktion iir vanlig

fromma,
Undervanten bör också kontrolleras
årligen, även om de inte är lika kitiska
med avseende på mastbrott som topp-

vanten. Konstruktionen dr densamma,
men här är vantens öglor uppträdda på
spridarfästets rundstång, som är något
besvädigare att demontera. Det kan vara
så, att den bara kan knackas ut åt ena
hållet. Ta det försiktigt, och ge inte upp
orn det verkar svårt, utan pröva då åt
andra hållet i stället.
Slutligen: Grips inte av panik med
anledning av ovanstående varning, om
Du har en Proctormast av den här typen. Det är trots allt det enda mastbrott
TK känner till som orsakats av den här
tlpen av skada. Så segla lugnt!
Teknisko Kommittön
11

Behöver du ett
nytt bombeslag?
Hej

!

Jag har under hösten höpt en A1bin-Vigg och gick med i klubben inför
1999.
Jag bestzillde omgående de samlade

Välkommen med frågor
Viggenklubbens

$J

Riv Å DA

Hälsningar

Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
skånegatan 14,295 00 Bromölla

(

sj

omilla@ algonet.

0486 - 212 43

{

Posta ilirna frAgor qv telolisk no'tul
till Telo'iska Komtnittötrs
sanntnonkollande;

tisen ovan är TT nr 2:26, glort av Harald Akselsson och daterat 90-12-27, se
illustration härinti1l.
\rB-redaktionen instämmer till fullo
med Patrick om värdet av TT-pärmen
och tillråder den som inte har den att
snarast beställa ett ex från Club-Shopen.
Red
12

Mälaren
-an-olof Björ*
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08-9297 32
N o rrl a n d s ku sten (U meå)
AndersLindqvist
Riksvägen 1 03, 90440 Röbäck
090-146618
Johan Lindqvist, 090.467 36

Siljan
Kent Henriks6n
Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mota
0250-1 67 19

S:t Anna

(

owe Svensson
.rnngatan 27,582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern

se

Det Tekniska Tips som beskrivs i no-

',almar
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

Patrick Ståhlg en
i LiIIa Björn II A-Vigg 857.
E-mail

0456 - 273 69

Peter Winberg

samt rostfri karossbicka. Slagskeppskvalit6!! Finns det intresse bland klub- Ha:rsldAkselsson
bens medlemmar för en sådan sats?
Hd,sselg(Ito:n 115,
Priset beräknas bli 395 kronor inkl 794 3a Uppl. Viitsby
moms + frakten. Firman heter Lars så.Jår ilu sedatt svol" i ViggenBlqdet.
Svensson Plåtslageri i Nevishög (det ligger utanför Lund). Han nås på telefon
046 / 25 42 30. Han kan göra allt som
kan önskas i rostfritt till ett vettigt pris.

Stockholm

Gävle

I iKNus KA

tekniska tipsen som visade sig vara
mycket värdefulla. Många av dessa ä
värda att genomföra - flera har redan
gjorts av tidigare ägare.
Ett tips som jag nu genomfört är att
jag har bett en 8od vän som sysslar med
plåt att göra ett nytt bombeslag (fästet
för dirk - storskot) i rostfritt.
Efter lite funderande har han tagit
fram en sats som omfattar beslaget i 4
mm rostfritt, distanstrissa i teflon (!)

REGIONALT/omåud

till

Vakant

(

ästk.rsfefl
custaf Olofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 2'16 13 Malmö
040 - 16 09 73

Tack för besöket i vår monter på

Allt

för Sjön
Det var många Viggenklubbsmedlemmar som besökte vår monter på Allt
för Sjön och ett femtiotal passade på att
skriva i vår gästbok. Tack!
Vi stod som vanligt tillsammans med

andra klassförbund

i

anslutning

till

Stockholms Seglarförbund. Tillsammans
med Vega och IF-klubbarna hade vi flest

besökare. Många sneglade på Viggen
som en bra och billig förstabåt. Det går
ju lmappast att få så mycket båt för runt
35 000 som en Viggen. Aven en hel del
nyblivna Viggenägare besökte även
montern och blev glatt överraskade att
det fanns en Viggenklubb och vilken
service den kan ge. Vi hoppas att dessa
besök snart kommer att resultera i medlemskap.

Något som jag tyckte var roligt var
att del kom så många fd Viggen-ägare
som bltt "upp" sig och längtansfullt
mindes tiden med Viggen och Viggenklubben. Många av dem talade lyriskt
om Viggens seglingsegenskaper, framför allt om man faller av ett par grader!
Anders, 967, "LiLLa Malin"

Stockholm

Stockholm

Ko ttrrnattde Vig gentr äffar :

Kappseglingsträff
Vi går igenom det du behöver veta för att kunna deltaga i
Lidingö Runt eller liknande kappsegling.

Plats: Näsbyvikens Båtsällskap, klubbhuset (
Onsdag 14 april kl 19.OO

Viggenserien Stockholm !999
Följande seglingar ingår:

(r--)
'

ar-

*

Riggningsträff & Prylbytarträffi

Hur kommer man till Ntisbyviken?
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 Lahällsvågen åt
höger till Djursholmsvägen där du går
vänster 40 m och sedan höger in på
Fiskarstigen och genom grinden till NBS
klubbhus.
14
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Pingstköt, söndag 23 maj

RiddarDamMen,5-6juni

Ti11

Plats : Näsbyvikens Båtsällskap
Tisdag den 11 maj kl19.OO

/\

Klubbsegling utan spinnaker i egen regi på Gälnan i samband med
Viggenklubbens Pingstträffpå Nässlingen, se notis på sidan 17.

Du får liira dig hur man säfter an riggen på Viggen
och tips om segelsättning mm.

prylbytanräffen förslår vi att du kollar vilka båtgrejor,
båtkläder, flytvästar mm som du sjä1v inte har användning för och
tar med dem. Du sätter sjiilv det pris du vill ha för dina prylar på
samma sätt som på en loppmarknad. Sedan kan vi gå runt bland
olika bord och "brnda".

Lidingö Runt, lördag 8 mqi
Anmälan 08-765 05O9, P g 727 O4-3
Sista anmälningsdag 28 april
Avgift 230:Arrangör Lidingö Segelsällskap, LSS.

LYS-kappsegling på Riddarf ärden
för båtar med kvinnlig besättning

A

(
L^tl
.å

)

ä>
(41
'

at*

Anmälan: O8-7 7 7 1,942, P g 4409 459 -7
Sista anmälningsdag 25 maj
Avgift 150:Arrangör: Quinnliga Segelsällskapet, QSS
och Stockholms Segelsällskap, SSS.

vikingaregattan 19 -2O juni

A

tE\-R
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Ekholmen, Saxarfärden
Anmälan 08-993 41.6, 08-253445.
Avgift 250:Arrangör: Vikingarnas Segelsällskap, VSS
som firar 100-årsjubileum varför extra festligheter kan väntas.

R
5

Getfotsregattan, 14 - 15 augusti
Seglingen utgör även klassmästerskap,

KM för Viggen

'li1^'l

*Gl

Anmälan: 08-7587485, Pg 54089-8
Sisra anmälningsdag 9 a ugusti
Avgift 180:'
Arrangör: SegelsällskapetBrunnsviken, SSB.

A
I/^'
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Stockholm

Stockholm

Pingst-träff
22-24 maj
på Nässlingen i Stockholms norra skärgård
r s9.29',7 / E78.40'3,
positlon enligt WGS 84.
På Pingstdagen kör vi en enkel liten
kappsegling uta-n spinnaker
Då en kort distansbana runt några öar.
ämp1ig prova-på-segling för al1a,
även nybörjare.
Pingsttriiff äger rum lördag 22
måndag 24 maj. Yi seglar ut

,Å,.rets

maj till

... ochhiirfi)ljer d"en
sists- d.elen sv 7998 ärs
eskaderrapporter:

Söndag26/7
Efter en håirlig dag på Långskiir med

bojförtöjning och trilskande motq

i_
rengöring av Lista (ordentlig) kom vi
alla i väg. Vinden hade börja ta i ordentligt, så det skulle bli en härlig segling. Vårt mål var Storsottunga vid
fdrjehamnen på södra sidan. Lista var i
behov av proviantering. Vi hade ju fått
en extragast. Glad gosse i 15-årsåldern.
Mat mums!
16

Lista var på bra humör, slingrade

+r

r{"

songen.

under lördagen och träffas på ön
sig mellan kobbar och skä. Anlåinde
som förste båt till Storsottunga, vars
gästhamn inte låg alldeles i lä, men med
hjäp av hamnkapten och skickliga gastar lyckades hon få tamp både i boj och
brygga. Vi föwarnade vår trevlige hamnkapten om att Viggarna var på väg. För
att i korta ordalag beskriva ankomstg"
så var den något kaotisk för nu blåst
det ordenligt, bl a ankare som fastnade
i bojsten, tamp som var för kort mellan
akter och boj, sidvind, ensam skeppare,

\

serveringen har inte öppnat för sä-

HamnkapLen var mycket svettig e[G,
detta, men fortfarande lika glad. För att
verkligen få mer underhållning till övriga ej tillhörande Viggenklubben tap-

i Tintomara sitt körkort i
vattnet. Gunnar skriker, "hoppar du nu
så förlorar du ej körkortet". Vad gör man
par Mark

Fortsdnnile päaä.an IE

Fler fördelar med \ässlingen är
Nässlingen som ligger strax öster om att det är enkelt att åka dit även med
kommunala medel, om båten redan dr
Ljusterö.
Sjösportkort 612 SW, N 59"29'1 och proppfull, eller omvä'nt om någon i familjen har bråttom hem efteråt.
E 18,%0'3, position enligt WGS 84.
I så fall åker man buss nr 626 från
On har en härlig natur med berg-,
skogs- och ängsmark. På ön finns en li- Danderyds sjukhus till Åsättra brygga
ten konferensanläggning, telefonauto- på Ljusterö. Från Åsättra brygga åker
mat, uthyrn i n g s s t u go r, j ätt efina man sen taxibåt under tio minuter för
grillplatser under tak med biilrkar, bad, 40 kr enkel resa (ring 08-542 472 70),
usch, toaletter, bastu, pingislokal eller bestäm med någon av oss, så åker
(ganska däig) och motionsmöjligheter.
vi och hämtar dig. Med bil åker man
Motionsspåret åir 2.350 m. Stor fotbolls- Norrtäljevägen, väg 276, förbi
plan (ta med dig bollen).
Åkersberga till Östanå färjeläge. Fiirja
Gästhamnen har plats för ett 50-tal går varje halvtimme till Ljusterö. Ta viinåtar och kostar 100 kr /dygn. Den inre ster vid affdren och åk förbi kyrkan och
hamnen ligger viil skyddad och dr la- mot Asättra brygga. Stor parkeringsplats
gom djup för Viggar. Fisket iir erkänt finns vid bryggan.
Styrelsen har beslutat att även
bra i Nässlingens vatten. Roddbåtar 1ånas ut gratis. Hundar och katter är vä1- anordna en kappsegling på Gåilnan. Den
komna om de hålls under noggrann ingår i Viggenserien 7999.
uppsikt. Konferensanläggningen kan
Detta är väl ganska svårt att mot-

möjligen servera kaffe men mat-

stå, va?
Åk"

i

801 "EIit"".
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Hej

Pr o(ilen
Jag heter Birgitta

sist upp på hösten i

Siirnö-Ullberger - är 56
ar - och dr nyinvald som

Viggbyholms Båtklubb.
Såvi har njutit och fru-

vice ordförande i Vig-

sit genom många våroch hö s tseglingar (
ytterskärgården. För
att inte tala om alla
sommarseglingar som
har tillfört min
sommartih,varo en f
terligare dimension.
Jag seglar också
mycket ensam och

genklubben från arsskift

et. Jag har varit

Viggenägare i två år

till

en Karlshrona-Viggen
fran 1969.
sommaren för sex
år sedan bytte min son
På

och jag erfarenheter han lärde mig segla och

jag lärde honom köra
kombinerar då segbil, mitt seglingsintresse började för- lingen med att måla akvarell. Det rolivandlas till verldighet och jag köpte en gaste. som aldrig upphör att fascinera,
år att mäa vattenltan!

Stor-Triss.

Min första kontakt med Viggenoch sökte hela vintern efter en lite klubben var på båtmässan -97, samtir1'rnligare båt, innan vi fastnade för Vig- digt som en seglarvän sa:
gen. Det har vi aldrig ångrat.
"Gå med i Viggenklubben, vi har så
Vi brukar vara först i på våren och roliga fester!"
Birgitta i 196 Fedja
Efter fyra år hade vi vuxit ur båten

Forts

från sid. 16,

eskcLd.er...

när eskaderledaren skriker "hoppa'

-

Cöran lagade mat under tiden - spage(
och köttfärssås - vå'unge gast Jimmy

skall ha middag ombord för Hanna.
kort. Lugnet föll så småningom over Jimmy åker tillbaka till Sverige med förbryggan. Göran och jag hpde en cykel sta färjar i morgon bitti. UppskaLtas inl.e
och cyklade genom en underbar finsk riktigiav alla. Med andra ord Goran o(
landsbyggd. Hittade affären och stor- jag far äLa i land. Vilken husmor säger
man hoppar och diirmed ej förlorat kör-

handlade.

Vid återkomst via kyrkan för att
samla kulturpoäng möttes vi av glada
tillrop att bastun var bokad för Viggen-

klubben. Tjejerna började och roligt
hade vi. Jag kan tala om al.l. tjejer
dricker inLe öl i bastu. Vi dricker vin.
18

till

detta. Tänk er - vacker som en
nej
nlponblomma (i alla fall lika röd) efter
bastu och vin - ätandes nystekt abborre
på restaurang. Det är sommar och
eskadersegling med Viggenklubben.
Efter regn kommer alltid sol!
Margareta i Jcitteviggen S/Y Lista

alla nybörjare!
Här är spaltenför oss nybörjare med. flytvästen ännu i plastpåse
och skolans gamla orienteringskomposs om ho,lsen.
På

tal om att kunna orientera sig

-

medge att du någon gång känt dig osä-

ker på båtens läge. Det är inte alldeles
lätt att hä'nga med på sjökortet var alla
rrickar och farledsmärken och sidolärken är. Några till och med kan fattas! I början av maj när vi körde hem

vår nyinköpta Viggen från Dalarö till
Säbyviken (ca 50 M), kom vi fram snabbare än väntat. Vi bedömde att vi be-

i mitten av
båtsportkort 6143 och letade efter tydliga landmärken att navigera efter. Det
duggregnade sedan f1'ra timmar tillbaka
och temperaturen låg på uschliga +6".
Vi glasögonanvändare ser dessutom
världen som Senom ett akvarium när
det regnar. Vi kom att diskutera allt mer
otåligt.
- S er du inte den d2ir ön, diir borta?
-'isst
måste det vara Ekholmen?
- Nää, den har vi passerat. Det du
ser är nog en utstickande landtunga
bara, tror ja8.
- Men var är vi då? Är det
Ioholmen?
- Nja, jag tror den ligger mer åt
höger (det heLer så bland oss nybörjare,
innan vi lärt oss).
Plötsligt passerade vi en bekant badstrand ochjag kände igen badbryggan,
bänkarna och grässtranden där vi brukade breda ut vara filtar då vi badade.
- M är redan hemma!?
fann oss någonstans

- Va? Har du sett!
Vi var längst västerut På kortet. Vi
hade korsat halva sjökortet utan vi hade
hängt med.
Men stopp nu! Stanna båten! Just
det! Det är vad vi skulle ha gjort så snart
vi började ha olika åsikter om vårt läge.
Ä,r besättningen inte överens om båtens
läge eller kurs, iir det allra bästa att bara
slacka på skoten och stanna båten. Sen
gör man en ordentlig kontroll på sjökort med krysspejling, GPS eller vad man
har, och först när hela båtens besättning är överens, kan man segla vidare.
Det åir så genialiskt enkelt, eller hur?
Att bara stanna båten, kolla läget, fixa
bäringarna, lägga ut kursen och framför allt - b1i kompisar igen. Gör det nästa
gång ska du få se.
Ak"

MEDLEMS
MARI{NAD
Vill du köpa eller sdlja
en Viggen eller tillbehör?
Hör av dig till redaktionen
sä kommer din annons

i ViggenBladet
Vigg enklubb ens

och på.
h

em

s

ida !

1103
Harald Aksebson

POSTTID NING

Hasselgaian 115 3tr'

B

194

3S

BEGRANSAI)

Avsåndare:
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c,/o Jan-olof Blörk, Utgårdsvägen 3
191 44 Sollentuna

UPPL VÄSBY

EFTERSANDNINg
Vi(l.lefi nitiv cllcrsair(lnnrg :rrers:inds
lij$:in(lclserr rred nya adicsscn på
baksniall (cj adrcssi(la,t

? hfuaztotet...
Text till omslagsbilden, 7:

Text

Aldrig fick min fru bll omslagsflicka i
Playboy. Kanske finns chansen i \,4ggenBladet med en mer sofistikerad 1äsekets.
BåtenEona såldes i somras avåldersskäl - min egen, ej båtens - nen medlem-

skapetbestår.
Stor ångest och nostalgi elter ett liv
med segelbåtar där Viggen blev den perfekta avslutningen.
Med seglarhälsningar
"
Ake
Lodhammar
på
1072 Eoncr"
kapten
S/S
f.d.

till

(

omslagsbilden, 2:

Kortet är taget i Nådendal före dans i
Brunnspaviljongen på sjusovardagen och
godkänes.
Betit Lodhqmmar
f.d. rcdarepå S/S 1072 Eona

\t tu farllständigt övertygade om att Åke
har rätt om läseketsen och håller [rmmarna
för att den fina bilden går fram tillräckligt
väl i svartvitt tryck så att motivet görs full
råttvisa.
Red.
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