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Ett hjärtllgt tack till alla sombesvarat
enkäten som fanns i Viggenbladet 1999:2.
Det var trevligt att många medJ emma r även
låtit sin familj eller besätming Iämna in separata svar. Det har vadt mycket intressant
aft studera svaren. En försra redovisning
finns med i detta nummer och en mer utförlig kommer i nästa. Har du inte skickat
in enkäten så tar vi forfarande gäma emot
den. Ju fler svar vi får in desto bättre kan

I förra numret skrevjag att vårfloden
strömmade i Fyrisån i Uppsala, och visst
gjorde den.Inte bara det; den fortsatte att
strömma så till den milda grad att man i vår

båtklubb beslutade att senarelägga

sjösättringen, bryggorna vid åkanten stod
under vatten och flödet höll en fart av fem
knop, vilket befarades utgöra en risk för
dem sombara har små snurror där bak.
På fälten längs åns nedre lopp stod vattnet od<så högt och man kunde nästan föreViggenklubben bli.
\t bad medlemmarna att uppSe sitt fö- ställa sig hur landskapet såg ut på den tiden
delseår både i samband med betalning av vikingarna seglade här.
I skivande stund vet vi inte säkert om
medlemsavgiften och i enkäten. Jag blev
jag
överraskad när
fann att medelåldem är det är kommande lördag eller söndag som
hög
och
arl
vi har så få unga med- gäIler f& Jänta, men vi ser fram emot att
( nska
'renmar. Det stämmer inte med vad vi vän- det äntligen ska bli av, igen.
Arnika talar redan om hur mycket hon
tat. Eftersom de flesta som svarat blivit
medlem under 90-talet hade jag trott att längtar ut till "hennes sten" i Paradiset och
det skulle vara fler 1'ngre personer. Var liggedagarna där, men nog kommer vi att
1 'ns alla ungdomar? Viggen är ju en ut- röra på oss emellanåt och besöka även and'rnärkt första båt tiJl en pris somborde vara ra ställen. Kanske blir det av i år att komma
till Lilla Nassa somju inte ligger långt från
överkomligt.
Av enkätsvaren framgår tydligt aft ur- Björkskär - en annan av våra favoritplatser
derhåll och skötsel av båten intresserar - dit vi definitivt ska återvända åven denna
många. Det är mycket naturligt med tanke sommar. Kanske en hu till Utö också, Iimpå \tggens ålder. Svaren på enkäten kom- pan ärju så god! Till hösten får vi alla bemer att vägleda oss i stlrelsen för vad vi rätta för varandra i VB vad det blev av
sommaren,
ska satsa på i fortsätmingen.
AIf i 1277 Jdnta
Gunnar, 2 8 2 Galatea, gti@ abc. se
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segling och GPS står högt på mångas
önskelista. I Viggenbladet vill man ha
flera Tekniska Tips och artiklar om underhäl liksom tips om fdrdmål. Det man

mar.

främst vill veta mer om ä segel och rigg
samt underhåll och skrov.

Det har alltid vadt en relatil't stor
(
--'nomströmning av medlemmar i
Viggenklubben. Enligt enkätsvaren har
63% blivit medlem i klubben under 90talet. Ädersstrukturen i klubben verkar
, ua äldre än vad vi i stwelsen hade
' ., ott. EnliSL uppgifter i enkäten eller på
inbetalningskortet är 95 0/o av medlemmarna 30 år eller äldre, 8Oo/o är 40 är
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Det har hittills kommit in svar på
enkäten från 102 personer representerande 78 båtar, varav 74 Viggar och 5
örriga (skjätteviggar) och 79 medlem-

eller dldre,

580/o

ymgste 23.

!^otrf,o,

vill alr klubben anordnar

re-

gionala träffar, det finns de som är beredda att åka upptill 20 mil för att vara
med på en regional träff. Över hiilften

har någon gång besökt Viggenutställningen på båtmässan Allt För

har varit med på en
riggningstriiff i Stockholm. Att döma
Sjön.

330/o

efter svaren på frågan om kultuella och
85 år och den sociala träffar finns intresse främst för
föredrag king båtliv, meteorologi och

är 50 år eller iildre. Den

äldste medlemmen

',,41'"'J"'t""

660/0

ir

Den t)?iske VigSenmedlemmen är studiebesök i olika former. Teaterbesök
en 55-arig man som varit medlem i 6 genom Viggenklubben blir det nog inte.
år. Kontakt med Viggenklubben fick han
I nästa nummer av ViggenBladet
genom förre ägaren. Viggen är hans för- kommer en fylligare redovisning av
sta riktiga segelbåt och han köpte den enkätsvaren.
Styreken
för att nöjessegla med familjen. Främst
blir det dagturer och weekendsegling.
Det ser mycket bra ut nä det gäler

KLUBBVIMPEL

100:-

den nautiska kompetensen inom \4ggen-
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men du kan åven ringa materialforvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar bestålls av Lars Sennerholrn, tel nr på sid 2.
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1'nskrbben, 80% har någon form av nau-

kompel.ens tförarbevis eller högre).
För män är denna siffra 85%o och för

kinnor

|

(

670/o.

Vad gäller praktisk utbildning är
an sj2ilvlärd eller liirt sig genom att
segla med andra.

tycker sig ha fått ett bra
underlag för planering av Viggenklubbens fortsatta verksamhet. Tenden-

...tar garna emot
ditt material på

St5,,relsen

ill*åäffi

åffiI:*ll#,11rå"?:l !
iir seg-eltrimning

gäler tema för tråiffar
och seplinp i hårt väder. Aven

natt- ;:

e-postadressen

vebe@telia.com
------J
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Effektivare segling

Effektivare segling

Trim-tips

Riggningstips
Nu äir det inte så lång tid kvar till
sjösättning och premiärtur! Men innan
man kan ge sig ut och segla måste masten på. Innan man mastar på fu det ett
par saker man bör kontrollera: röstjärnsinfästningarna, mastbalken och eventuellt stagens infästningar i masten.
Röstjdrnen och infästningarna i masten
åir hållbara konstruktioner som sälan
vållar några problem. Mastbalken däremot är det lite si och så med, speciellt
på A-viggarna där konstruktionen inte

ten.

5) Avsluta med de aktre underva(ten. De ska sättas an så pass att det
endast är lite spänning i dem, dvs inte

ver.

2) Sträck upp för- och akterstag.
3) Spiinn toppvanten. Rätna aatalet varv du skruvar på vantskuvarna så
att de blir lika hårt spiinda.
6

|"

lika hårt som de öwiga stagen.

(

Hur hårt ska riggen sättas an?
Ett bra tips är att ge sig ut och segla
bidevind med ganska stor krängning.
Lävanten kan få slacka lite, men inLe
iir helt lyckad. Problemet visar sig i form hänga lösa. Kontrollera genom att kika
av nedböjning (riggad båt) eller till och längs rännal i masten att masttoppen
med deformation av balk och bärande inte böjer mot lä. B1t bog och gör samma
skott. För att undvika onödig belastning koll igen. Om lävanten är lösa eller om
på mastbalken kan en akterstags- masttoppen böjer mot lä måste riggen
sträckare monteras. Den enklaste vari- sättas an hårdare. Förstaget får inte
anten är att blta ut den sista metern sagga för mycket för då far genuan fel
wire på akterstaget mot block och talja. form. Reglera förstagets späinning geDå kan man släppa på spänningen i nom att ta hem på akterstaget. Om man
akterstaget när båten ligger still och på har gjort som jag ovan beskivit har man
så sätt spara på riggen. Om du har pro- en vdl ansatt och snabb rigg.
blem med någon del av riggen eller funJohan i 988, Spr('
derar på att skaffa en akterstagssträckare kan du få hjiilp genom Tekniska Kommitt6n.
Arttklarna med riggnings- och
trimningstips på dettauppslag har I
När man riggar sin vigg bör man
tidigare varit inJörd,a i ViggenBLagöra det i följande steg:
det,
men då många nya medlem1) Se till att masten står lodrätt,
mar tillkommit sedan dess tar vi
eventuellt med masttoppen något förömed dem igen. medförhoppningen
som förmedlas
kan vara tiLI gagn för n&gon.

att kunskaperna

Red.

denna artikel ger jag Lite tips om nom att göra omvänt mot när det dr ldtta
hur man trimmar seglen f ör bra fart på vindar: sträck upp fallen, ta hem lite i
''ryssen. I ncistlöljande nummer kommer skoten, flytta ner storseglets skotpunkt
i lä, ta hem i bomliket, upp med vikten
-,psför snabbare undanvindssegling.
i lovart. Om båten kränger för mycket
Allmänt
måste man kanske blta genuan mot en
Seglen på båten ska inte fånga vin- mindre fock och kanske även reva stor'en, bara ändra riktningen på den. Det seglet.
När man trimmar seglen iir det vikvanligaste felet som man gör att man
skotar för hårt och försöker gå för högt tigt att se storseglet och genuan som
en enhet som ska dra båten framåt,
i vind.
I lätta vindar ska man sträva efter meningen är att genuan ska ge storseglet
att ha stor buk i seglen. Det får man en flygande start. Därför ska man börja

I

4) Spåinn de förliga undervanten så
mycket att masten får lite krum på mit-

|

göra än större genom att släppa efter

med att trimma seglen framifrån, dvs
börja med att trimma genuan och när
den har rätt skotning övergå till att
ställa in storen.

på bomliket. om det blåser viildigt lite
ska man dessutom placera ty'ngden (besättningen) i lä för att på så sätt luta
lite på båten så att seglen hänger i lä,
redo att fånga de få vindpustar som
finns. När rnan seglar i lätta vindar ska
( lting ske lugnt och försiktigt: inga ryck
i skoten, lugna rörelser med rorkulten,
det giiller att inte göra någonting plötsligt som kan störa den lilla fart man har.

Det är viktigt att genuans buk har
rätt placering, och rätt placering är mitt
i seglet dvs från underlikets mitt och
upp till fallhornet. Buken ska vara stor
i lätt vind och liten i hård. Storleken
regleras med fall och skot, stor buk om
fallet är löst ansatt och liten om det är
hårt ansatt (använd winschen). Som en

genom att släppa efter lite i fall och skot,
ungefär fem centimeter i fallen kan tjiina
som riktmdrke. Storseglets buk kan man

(

i

och Viggen börja
-änga. börjar hon också kännas allt
tpgre på rodret. Den kaft som läggs
på rodret för att hålla båten på rätt kurs
dr ren bromskaft! Nar man har rätt trim
kdnns det i rorkullenl Krärgningen gör
också att båten driver på tvären och i
praktiken inte seglar så högt som det
verkar. För att segla bra ska Viggen seglas upprätt. Det åstadkommer man 8eNdr det friskar

Genuan

tumregel kan man säga att skotet ska
tas hem så hårt att genuan inte ger
spegelvind i storseglet, som då fladdrar
framme vid masten.
Skotblockens placering är av vikt.
Som utgångspunkt för att hitta rätt placering på skenan kan man dra en tänkt
linje från strax över förlikets mittpunkt
genom skothornet och till skotblocket.
ForLsiiuning7Ä-sidan

1
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Regnig sommar
Uppurxen med Viggen och senare en Delta, drabbades jag sommaren 7997 av akut båtabstinens.
Detta förwärrades kraftigt av att grannen köpte en Safir. Maken är golfspel

i

\riggen 944 Josefina

Regnet fortsatte och Josefina kändes trång.
Nästa dag blev det änligen sol

1
llvoch
dräglig vind,
mycket stolta Styrsö.

I

så

vi

nådde

samma stunC

ande och hävdade initialt att flera som vi knöt fast tamparna i bryggan bö{
kapitalprylar orkar vi inte med att äga. jade det, vid det här laget, välbekanta
Jag släpade med honom på en titl på regnet. Vi åt på den trista gatuköket och
en gammal risig Solros, fortfarande ovil- började att prata om att ge upp. Nästa
lig åkte vi sedan till Tärnö och den fan- morgon öste der fortfarande ner men 1'
tastiska sommaren 7997 övertygade bestämde oss för att sikta mot KaIlöockså Johan om att vi absolut måste Knippla. Det hiir med utombordsmotorer
ha en båt. Vi hade båda seglat vigg och är ju som det är och efter att ha tagit
tyckte att det var en båt som skulle ge oss u.t i stark motström skiker maken
marimalt för de pengar vi hade råd med, an vi måste in igen. båtshaken san nämdessutom hade viju också viss hum om ligen fast i flytbryggan. Jag undrade
hur man fixar på rigg och öwigt hand- surt vaiför han skulle hänga den där,
på grannplatsen stod en tysk som
har båten.
tfter att ha tittat rrrnt en smula t fäktade förskråckt för att bli av med
oss.
hittade vi Josefina, en myckeL väl- /l
Vi seglade i konstant hällregn. Den
skött p:irla med sprillans nya segel. \?
Öresund bjöd på många ljuva sommar- dålig sikten gjorde att den var nervöst
minnen från -97 års varma augusti och att korsa farvattnen som trafikeras av
vi började entusiastiskt planera -98 års högfartskatamaranerna men så smålångsegling. Vi iir fyra i familjen, Emma ningom nådde vi Källö-Knippla. hmma
6, Johanna 8, samt Johan och jag, och och Johanna nappade direkt på försl1
tänkte att visserligen blir det ju trångt get om att äta på hamnkrogen. Det var
men det är ju ändå i sittbrunnen man också fiffigt ordnat med en tvdttsLuga
vistas. så vi satte siktet mot Bohuslän. bredvid krogen, så tvättmaskingn gick
Bekanta hade seglat upp båten från varm ndr vi åt. Johanna såg rill att hon
1 Lomma till Varberg och där tog vi fick in en barnspecial oxfil6(!), nmn(
A över den 5/7. Det öste ner och kul- pytt och vi lrrxna en'alldeles ljrivlig an(! rng"n blaste envrst. Vr at numera rättning på blåsvar.t pasta med en fyllen familj med mycket goda kunskaper ning av fdrska räkori Nrir viltastade loss
om Varberg och dess fästning. Den nästa dag gjorde Johan ett nltt försök
mysiga krogen Mätt o God l)'fte humö- att bli av med båtshaken, som jag lyckaret en smula och vi vågade oss ut dag des rädda genom kasta mig pladask
tre för att några timmar senare bokstavligen surfa in i Bua, med 10 klops fart.

;:,l:'":ru?m,",l"':;ilffiå

vi stolta EF Language segla förbi.
Vi satte nu kurs mot Marstrand och
vdl i Marstrandsundel möttes vi av en
måssamlror som vällde fram överallt - minitolvor! Det var inte tal om ;$1
-itt försöka ta sig in, utan vi gjorde W
helt om och efter en alldeles gr äslig kryss var vi säkra ur sundet igen och
med sikte mot Åstol.
Åstol var en hit. Vi fann en plats
utanpå en Ballad från hemmahamnen
Lomma och gav oss ut på en härlig tur
på ett soldriinkt Åstol. Efter att ha ätit
god färsk fisk i sittbrunnen till tonerna
från pingstkyrkans utsiinde, kojade vi.
Vi somnade och vaknade halv tolv
av ett inferno. Det var frikyrkobåten
Elida som stod mitt i hamnen och medelst jättelika högtalare wåkte ut sitt budskap. Barnen skrek och vi kved. Ja, inte
friilste de någon i vår famili.
Nästa dag blåste det men vi tog
ändå sikte mot Käringön. Stackars
Emma satte sig på spannen vid Grundsund och eftersom den hårda kryssen
lrte medgav någon assistans blev hon
sittande där Grundsund igenom. Kort
diirefter tappade vi vår tredje toaspann.
På Käringön var det fullt och Johan
ville vända igen, men vi var trötta och
rg lyssnade inte och lade mig efter en
öppen motorbåt med förhoppningen att
den skulle lämna sin åtråvärda plats vid
brygganför kviillningen, vilken den också
gjorde, men då hade vårt sätt att lägga
oss bakom en kortare båt inspirerat till
en hel solfjäder av båtar med följd av
att bojen låg en hel meter under vattnet. Nu öste regnet ner och vi gick
såg

I

lr
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molokna iland påjakt efter en krog för
att kunna lämna den våta kalla båten.

Det fanns det och vilken krog sedan!
Petterson ltrog visade sig vara en riktig
pärla. Inry.rnd i ett gammalt hus som
nästan hängde över vattnet, inredningen var hämtad från fartyg och borden av tjocha ekplank. SAA mysigt. Inte
visste vi att skärgården var så välför
sedd med krogar. Grannbåten var en trä-

folLa med en besdtlninS iÅ

tidsriktiga oljestä11. Det fanns ing- ffi
enting i plast på den båten. För de \låv
som sett sällskapsresan, är det lätt att
erinra sig paret på träbåten i den filmen och släktskapet fich oss att dra på
mlnnen i regnet.
Käringön var var nordligaste utpost
den här resan. Nästa dag snirklade vi
oss igenom Marstrands sundet. Vi hade

en lätt halvind, så vi kunde verligen
njuta av den färden. På kvällen nådde
vi Långedrag och sedan ägnad vi ett par
dagar åt att göra Göteborg. Morfar hämtade sina barnbarn och vi seglade båÄ ten i ett svep till Båstad. f.n nätl
Ä dassrrioo oå 84 disLans i haln ind
\J om 10-l4 mr s. I Båstad mönstrade
barnen på igen och vi tog sikte på Viken. Strax innan Viken såg vi ett tjugotal båtar som låg och drog torsk. Vi
stannande och Emma visade sig snart
besitta storfiskartalanger, med att dra
upp wå torskar. Vinådde Viken uid I
niotiden på kvällen och fick raskL /!l
ställa oss au. rensa och koka torsk! \u
Paföljande dag nådde vi hemmahamnen
Lomma, något bistra eftersom motströmFortsiirrn ing på sidan 12
9

Fortsiittning

från

sidan 7, Trim-tips

lätt vind fl)-ttas blocket framåt för ökad
buk och form, och i hård bakåt för att
plana ut seglet.
l ill hjiiLlp god hjiiJp för rorsman är
s.k. tell-tails, ulltrådar som fästes i framkant av genuan. Om du saknar tell-tails
kan du sätta dit ett par genom att ta en
ca 35-40 cm lång tråd av ullgarn och
med hjiiLlp av en kraftig nä trä den genom seglet ca 1,5 m över däck och 20
cm akter om förliket. Om du seglar för
I

högt i vind fladdrar tråden på seglets
vindsida, och håller du för lågt fladdrar tråden på läsida. N:ir du ityr rätt
ligger båda trådarna parallella.

Storseglet

koms geonom att flytta skotpunkten mot

lovart. Allteftersom vinden ökar ska
skotpunkten flyttas ner mot 1ä. Det kan
ordnas genom att ta hem i bomnedhalet,
kichen, innan man släpper i skotet.

Till sist
Stirra dig inte blind på tell-tails, se
seglen som en helhet, släpp efter någrq
centimeter i skoten och fall av ett pal
grader. Njut av hur nöjsamt det är att
segla med rätt trimmade segell
Johan i 988, Spray

flar du frågor
om båtjuridik?
Moilo eller skriv tiII

10

Viggenklubben ger dig som medlem

möjlighet att få belysa rättsliga frågor
med anledning av båtinnehavet via
ViggenBladets juridiska spalt.
Frågeställningarna, kan t ex avse

Ågande:

Samaganderdtt

till

håten.

Bodelning: P qnlsciltning dv båten.
Överlåtelse: Vad bör avlalet innehålJa?(
Galler
kon s um en t la gs trfi nin g ?

Hyra:

Vem ansvarar för båtens
sh c k? Krciv s m crke s qmlyc ke

vid

uthyrning?

(

Skadestånd: Oalctsamhel - På lcmd eller

Ovrrgl:

lrll

SALJES:
Beg, elektronisk Silva-logg
Har suttit i Albin Viggen. Feltri.
Sigurd Arnell, Ring 046 - 706655
arnell

@

mbox302.swipnet.se

,(-viggen, nr 231
4 segel + spinnaker, nyservad 6 hk
Evinrude fr -86, vagga, bomkapell,
spritkök, tågvirke, etc. Ligger iTraneberg (Mälaren. V Stockholm). Pris
J0.000:070-664 4107
ludwig.jonsson

Även storseglet blir lättare att
trimma om det förses med tell-tails. Hii.r
ska dock trådarna sitta i bakkanten på
seglet, vid de öwe lattorna. När genuan
och storseglet samverkar ska trådarna
fladdra rakt ut bakåt. Utifall trådarna
viker av neråt 1ä har du skotat för hårt,
släpp efter i skotet till det att de fladdrar akterut. Det kan hiilda att det nu
uppstar fladder i framkanten av storseglet, men det är viktigare att ha ett
bra släpp i akterliket än att vinden in i
framkanten på seglet iir perfekt.
Buken hos storseglet ska liksom hos
genuan vara placerad mitt i seglet och
vara stor i lätta vindar och liten i harda.
Stor buk åstadkoms genom att släppa
efter i fall och bomlik. För stor buk i
hard vind bromsar och kränger. För liten i lätt vind gör att seglet drar däigt.
Det iir lättast att trimma buken genom
att först ta hem i bomliket och därefter
i fallet. Så langt om buken, nu till sjdlva
skotningen. I lätt vind ska bommen skotas mot mitten av båten vilket åstad-

MEDTEMSMARKNAD

sloss.

Förmögenhetsbeskattning,
forenings- och

formaliefrågor.
Frågorna besvaras avjur. kand. An-

ders Lindqvist, lärare i rättsvetenskap
och delägare i Viggen 1114 "Joan".

@

Stormfock till Albin Viggen
Nyskick, EJ använd. Pris 1 350 Kr
fel0708-252498
leil.elggren @ copy-connect.se
Välvårdad Viggen med ordentlig mast
Dynor från 93, sittbrunstält, spinnaker,
Suzuki -94 6 HK Finns att se på land
fram till 8/5 Tag kontakt för
utrustningslista. Pris 35000 kr
Helene Linhart
e-mail: linhart@telia.com

communicator.se

Gasolkamin, Lid6n iunior.
Skorsten med frisklultsintag till
kaminen. lnkl. gasoltub med reduceringsventil. Pris 2000:-.
Börje Ekvall tel.08/76851 65
ulla.ekvall @ nordiska-su.se
Albin Viggen nr 1238
Vit med röd vattenlinje och snobbrand.
Vårrustad och klar ligger hon och
väntar på dig i Lundåkrahamnen i
Landskrona (Plats C 27) Mycket ny
utrustning såsom:
Plastimo med ny
{\ ,Sullfocksystem
ullgenua G98) Nya vant och stag (-98)
Nya fall (-98) Strumpa för rullfock (-98)
Bomkapell (-98) Sprayhood (-97)
Sittbrunskapell Autopilot (Autohelm 18) Porta potti Batteridriven kyl/
a
\ värmebox Värmare (brickett) 6 hk
Yamaha utombordare Nyklädda dynor
(-98) PLUS exlra genua och lock
En del verktyg och husgeråd
Pris 40.000:Mats Andersson
Tel 041 8-583 24 (bost) 0413-668 58
(arb) 070- 32 00 465 (mob)

xÖpes:
Bomtält och bord till Albin-Viggen
Jan Möllerberg
Tel. hem: 060 12 66 14
Motorfäste till Albin-Viggen
Jan-Ravstam
lel.: 070-582 32 07
Välskött och välutrustad Albin-Vigg
köpes. Fungerande motor, rulllock,
neddragna fall, Wallasvärmare, spritkök, sprayhood
sittbrunnstält
-och/eller
är inget hinder. Onskedröm? Ja kanske, men maila eller ring till en av oss
och berätta om hur bra din "Vigg" är,
så köper vi den. Gertrud Jonson,
0855038898 alt. 070/7608070 eller Eva
Nilsson 0855064460

HYRES:
Albinvigg i Stockholmsområdet
önskas hyra perioden 1017-2417.
Svar till Hans Nordstedt 0950-372 28
(Annonsen insänd av Guslav Jacobsson, medlem, med förhoppning att
Hans ska bli med vigg och så småningom medlem)
11
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Regnig sommar...

NYA
MEDLEMMAR

men på 3 m,/s inte sände oss i rätt riktning utan vi fick ta hjälp av vår Mercury. Vi var ute i regn och blåst men vi

kände iindå att det här är någonting
för oss. Josefina seglade utmiirkt i alla
väder, särskilt med den nya supergenuan sydd av Åke Myr6n. Vi höll
minst jiimngod fart med "högre LYS-bårar".Mai77 var tex ett lätt byte i halvvind. Viggen Josefina är nu såld och vi
har nu köpt en jättevigg i form av en

Peter Augustsson, Göteborg
0
0
Niclas Längström,Lindome
449 Kim Lundgren Stockholm
591 Jan Möllerberg, Sundsvall
904 Pehr Henrik Bergelin,

Compis 97.

Gävle

Hanöbukten
Vakant

Kalmar

)eter Winberg

Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

988 Charlofte Nllsso4 So/na
1 07 5 sven-Ake Eriksson,

Mälaren

ryärtligt

välkornnrrtill
Viggenkhbben!

Böst nör du

behöver den
Svensko Siö

stddor dig

bast dö olyckon

o4a6 - 212 43

lan-Olof Björk
Jtgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
ndsku sten (U meå)
AndersLindqvist

skodereglerore som ger dig bösto service.
din kontoktmon eller ring Sven-

Din kontqktmon: ÅkeThors6n
l'q lor redlen. oro i Swnlo
s*",r. i*"*H, bb.r s:e*la se Jlo[ider Molorm sj o, lör

s€nno i'öo' Baro'ooni.otoEno tqel

;";"
bid, \o'
Äö

I ubbh
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qa hon'vjlllLo p" . \rrgigo Svrso sÄ?eL5d L.toper
o(h sö Bin Mii orunr Södörb,nd

<'lsliso

Mo

or$r

försökror din böt biist
3iö AB, lox 266, I 85 22 Vdxholm.
08-541 330 30. tox 08'541 328 92.

s*nslo
Tel

w.'v.n!lo'io.*

april

Johan Lindqvist, 090-467 36

Siljan

lingsregler inför kommande säsong.
Denna träff var ett szrmarrarnSemang

Kent Henriks6n
Kvarnholmsvägen 39

sig

med Linjettförbundet och Näsbyvikens

792 37 Mora
0250-167 19

Båtsällskap. Gunnar Tidner höll i trådarna och vi fick under två limmar via

S:t Anna

Sten Wiberg (välkiind seglingsdomare)

owe svensson

-unngatan 27, 582 66 Linköping
d13 - 15 13 31

Vänern
Vakant

^lästkusten

r,#

L4

Ett femtontal intresserade infann
till Näsbyvikens Båtsällskap för att
få sig en durming i gällande kappseg-

Riksvägen 1 03, 90440 Röbäck
090-14 6618

sko Siö i Vcxholm.
Jonuori 1999. Mortlttn6det pö Norriundel, bö*lubb brinnel mr.
IEr ftirvorodes 14 mosl€. vördo 25-30 OO0 kr/si siu mosler vor
förnikrode i Svensko Siö, törutom siölwi3ken P6 I 500 kr behiiver
molliigorno inlc tE för mer ön l0 procenl ov mot€rjolkostnoden.
And; bobg sör lvdrog pö 20-50 procent i mohvdrdnde hli.

Kappseglingsträffen

N o rrla

ör fromme. Du [år hiölp ov prolessionello
ToLo med

Stockholm

Vakant

Karlskrona
949 Torkel Allgulin,Ramlösa

Borlänge
7501 Bo Lindberg, Södeftälie

BirigittaWiclonan

REGIONALT/ornbud

Gustaf olofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

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

ett IT-baserat material framtaget av
en inblick i kappseglingsreglernas ibland komplicerade viirld. För en del blir
Lidingö Runt ett första prov på regelkunskap. Det kan dock vara tryggt att
veta att vi vid interna Viggentävlingar
håller oss till de vanliga sjöfartsreglerna.
Viggenklubben har köpt in Kappseglingsreglerna, och önskar någon fördjupa sig gar det bra att låna dessa av

Åke Thors6n, se stlirelse sid 2. Vi har
även köpt in det PowerPo-intprogram
som användes vid träffen. Ar någon intresserad av att låna det, kontakta Gunnar Tidner, se sid 2
Anders, 967, Lilla Malin

Stockholm

Stockholm

Eskader 1999
Korn rned"
p & &r ets Viggenesksder!
Att segla eskader
åir kul för både barn
och l.uxna, man träffar nya vänner och
man har trevligt tillsammans. I Viggenbladet har du säkert
läst rapporter från tidigare eskadrar och
vet att de är fyllda
med glädje. Kom
med och pröva själv!

till skepparm ötet och
kvdllens happenin4
Någon båt står varjö

\

**o " +r
)_

Sommarens eska-

der är en så kallad
plaskeskader i Stockholms skåirgård. Det

betyder inte att det regnar hela tiden,
tvairt om vi hoppas på sol och behagliga
vindar. Plasket består av att vi inte har
ett bestämt mål som måste nås även om
det air motvind. Vi trdffas söndagen den
11 juli kl 17 i Munkholmens Allvädershamn, position: N 59' 13,6' E 18' 35,3'.
Vi väjer sen varje dag åt vilket håll
och hur långt vi ska segla nästa dag.

Plasket kan också betyda att vi tar
lunchkok och badpaus om vi känner
för det.
Till en fin natthamn kommer rnan i
så god tid att man hinner bada och ha
det skönt innan det är dags att laga
middag. Kaffekorgen tar vi med iland
14

kviill för ett litet lekprogram dåir alla del-

tar. Det kan vara

tävlingar

med
kluriga frågor, prak-

tiska uppgifter att
lösa, sånger på en
viss bokstav eller nå-

gon stafett.

Niir vi hittat en
extra fin vik och vädret dr toppen kan vi ta en liggedag som

Pingst-träff 22-24 maj
till

Om vi utgår från Vaxholm, segla
Gänan, strax öster om Ljusterö, du som österut via Lindalssundet alt Saxardr intresserad av att träffa andraViggar fjiirden och in norr om Grinda och sen
nder trevliga familjeförhållanden. Vi norrut ut i Gälnan, där ligger
samlas successilt under eftermiddagen Nässlingen. De som inte far plats i båpå lördagen. Tanken är att vi ska kunna tarna har möjlighet att åka kommunalt
äta medhavd kvälsmat tillsammans och (buss 626) från Danderyds sjukhus
-'mgås lite. På Pingstdagen anordnar vi li'nda till Åsätra Brygga på Ljusterö. där
,n tävling diir vi kappseglar utan spin- vi kan ordna med hämtning. Hamnavnaker runt Nässlingen några varv. Det gift inkl. bastu och öns öwiga arrangit lätt att från stranden och olika bryg- emang för 100 krldygn.
gor, följa tävlingen runt hela ön. Alla
Hdr finns ett bra tillfiille för alla att
kommer att få priser, hoppas vi. Sen testa rigSens inställning och trimma
grillar vi och firar under tak på Nässling- seglen, men framförallt fåjättefina tips
ens stora utomhusgrill. Vi har även från alla Viggenveteraner. För alla nymöjligheter till andra aktiviteter som börjare ska ni veta att det iir en bra skydpromenader, bollspel, fiske och rodd - dad hamn och det tu lätt att lägga till.
Kontaktman är Åke Thors6n i 801
och vårsolning.
Elise, tel 08-540 698 07, mobiltelefon
Hur kommer man dit?

Välkornmen

ön Nässlingen i

0708-18 36 25.

ofta avslutas med en gemensam grillfest i land. Delikat sås eller grillsmör
gör någon efter ett hemligt recept. Ta(
så någon fram ett musikinstrument och
börjar spela så år man så niira paradiset man kan komma.

Vi räknar med att eskadern varar wå

veckor, men kan du bara vara med e(
vecka så går det också bra. Eftersom vi
håller til1 i Stockholms skiirgård iir det
1ätt att ansluta till eller lä'mna eskadern
som det passar.

Ring Gunnar Tidner, 08-7583574,
och anmäl ditt intresse eller faxa 087584303. Du kal också skicka epost till
gti@abc.se
15
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Harald Akselsson

Hasselgatan 115 3tr.
38 UPPL VÄSBY

POSTTID NING

194

B
Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen

3

BEGRIINSAI)
EFTERSANDNING(

191 44 Sollentuna

Tips för däcktvätt:
de R'ra spygal.ten. så att det bildas 1
till en uppställningsplats under en hög rdnna som sticker ut en bit från frljiirnvägsbro i Pershagen, Södertälje.
borden fca 4 cm). Då undviker du att få
När tågen passerar bron, faller det smutsränder på friborden vid däckner mycket smuts och damm på båt- tvättningen. Lycka tilll
Hälsningar från
däcket. Jag tvättar diirför inte däcket
Lennart Runström i 1122
utan
väntar
tills
båvid vårrustningen,
ten är sjösatt.
I VB 5/96 beskev Jan-OlofBjörk ett
För att slippa få smutsränder på de
nyvaxade friborden redan vid den förs- liknande tillvägagångssätt och han hade
ta däcktvättningen, kommer här ett li- i sin tur får tipset av Johan Strind. Vi
andra tackar och tar emot.
tet tips:
Red.
Tejpa fast en 5 cm bred packtejp på
Under vintern är min båt hänvisad
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