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Nu har väl alla Viggar kommit i sitt
rätta element och sommaren dr på väg
med sol och skön segling hoppas jag. I
matrikeln som medföljer detta nummer
kan du snabbt kolla om en Vigg du stöter på dr medlem. Om inte, försöh värva
den. Ta diirför med matrikeln under

Av enkätsvaren rörande 'Detta dr

08-590 802 98
oa-stf737 34

08,659 43,-

SörenRapp

sKEpP O'H@dg

sommarens seglingar.
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KoMMITTE

FRAN tsRVGGAN

i skiirgården för fyra veckors avkoppling

från vardagsslitet.

I bagaget finns naturligtvis detta
nummer av \/B och vi kan ägna liggedagarna åt att begrunda resultatet an
Viggenklubbens medlemsenkät. Vid en
första blick föreföIl klubbens damer
ovanligt lyckligt lottade beträffande
hopp-i-land-kalleri, matlagning och
annnat och Arnika tittade strängt på
mig eftersom det inte var så hos oss. Så

rollerna på land tycks bestå ombord.
Många tycker kanske att det är naturligt att ha samma arbetsfördelning ombord som på land. Vad man normalt
ör ombord må vara en sak men det är småningom uppdaSades dock att ett par
viktigt att kvinnan kan klara båten textrader kastats om i det aktuella diasjälv. Det är faktiskt en säkerhetsfråga. grammet och att verkligheten oftast dr
Skulle olyckan vara framme och det den som Gunnar beskriver här intill.
händer mannen nåsot som pör att kvinI Jdnta svarar Annika för navigeran måste överta Åvarer får båren och ingen som varande den skickligare av
dess navigering då gäller det att veta oss i det ämnet. Att hon sköter matlaghur hon skall göra. Ddrför villjag upp- ningen bidrar nog i hög grad till att en
mana alla att i sommar växla uppgifter god stiimning råder ombord. Disken bruombord, göra dern mer "könsneutrala". kar vara ett gemensarnt företag men visst
Genom att pröva på och öva kan kvin- bordejag ta första skuttet skuttet i land
nan skaffa sig den erfarenhet som 8er oftare.
henne ökad sjiilvkiinsla och säkerhet om
Vi ses i Paradiset!
Fo r tsdnn inA ;idoi
ALf i 1277 Jdnta
3

Enkäten
rtueeNÅL

SÅNGBOK
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Förra numret avViggenBladet innehöll en kort första redovisning av enkät

svaren. Här kommer den utlovade
utförligare redovisningen huvudsakligen i form av diagram. På sid A visas
-ördelningar

av Medlemmarnas födel-

du ar[ årsmötet ska arrangeras?'.
Svar på frågan 'Vilka kappseglingar
deltog du i förra året?'visade tyvärr på
att kappseglandet och troligen även
kappseglingsintresset numera är ganska
svagt i Viggenklubben.

seår och Inträdesår iViggenklubben. Sid

B visar Seglingsvana och Ä.rlg seglad
distans. Sid C visar vad man svarat på
frågorna'Hur långt är du beredd att åka

ill en regionalt ordnad träfP' och'Hur
långa etapper passar dig (på eskader-

ffi,"'a

Svaren på frågan'Har du något spe-

ciellt tekniskt problem med din båt?'
torde ha stort allmänt intresse, därför
återges här samtliga inkomna svar:

segling)?'. På sid D visas könsför- "AIItid lite vatten i kölsvinet"
delningen bland dem som svarat på "Mastbalk $unken, rost vid kölfiste"
enkäten (76%o är män) och hur man sva- '\/atten i kölsvinet, svårt byta

35:-

rat på [rågorna'Hur länge har du varit vattenpump"
med i Viggenklubben?', 'Vilken form av " S ep aration skr ov,/ plast kö|"
segling är mest vanlig för dig?', 'Seglar "Panel för strömförsöjning, dörr och
du ensam eller brukar du ha sällskap?' Iås t I kajutan"
och 'Motiv till segling'. Sid E visar vad "EIs!stemet"
man svarat på frågorna om 'Nautisk "Doppar i aktern"
kompetens','Praktisk seglingsutbildning
" Lanter nor/ e$t s t e m, m o t orf iiste"

KLUBBDEKAL
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och 'Vilka av dessa tråiffar skulle du vilja

KLUBBVIMPEL

Handbok K-Viggen ........ 60:Handbok A-Viggen ........ 60:Tekniska Tips komplett .. 175:Tekniska Tips enstaka ..... 10:Viggenritn ingar* ........ o-40:B itn i n g slörteckn i n 9 ...... 1 0 : 1

K|ubbvimpe1................. 1 00:B rode rat jac kmä rke ....... 35
KIubbnål ......................... 35 :Kl u bbde kal s r-cLA- ur ..... 20 : Sånqbok ....................... 1 25:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på

\.IGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40

73 05 - 2
och anger naml, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan även ringa materialför.raltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.

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

i

"Läcker

från hjiirthykan vid segling"

komma på?'. Sid F visar fördelning av " M cLstb alke n, r o dr e t kn arr ar "
'Uppgifter ombord' med en uppdelning "Otiit förpikslucka"
qjord efter om den som svarat är man "Rost på köLen, mastbalken"
:ller kvinna. Det är tydligt att de van- "Motorn"
liga könsrollerna består ombord! Det "Rep av plast kölens f'amkant"
borde mana till viss eftertanke. Sid G 'Tinns tngen kick, eller Låsning på
visar svaren på 'Önskemål om Viggen- skotet"
Bladet' och 'Har du rekvirerat något av "Motorn dåIig vid back"
xlubbens Tekniska tips?'. Sid H visar "Motorn liigger av ibLand"
svaren på Vad vill du veta mer om?' och

"Maststötmtng"

frågorna om Viggenklubbens eskader- " M astb alken, plastat rö stj rirnen"
seglingar. Sid I slutligen visar svaren på "Fukt i distdnsmaterial BB"
frågorna 'Har du deltagit på någon "Skqt'ven mellan diick och skrov skitar
riggningstriiff i Stockholm?', Vilka kul- ned. frtborden"
turella och sociala tr#far föredrar du?', " Sj tilvläns Liicker, r o stande köl"
'Har du besökt Viggenutställningen på 'l./ar köpa drrinerpl"sgLrU köI*-?" _
båtmässan Allt För Sjön?' och'Hur tycker
ForttåtLnIng på sidan 6
5

Plåster
pa saren

]?o
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"Skrovsidor
" Lcickage

för mjuka i hård sjö"

dtick/ skrov "
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"Roderglapp"
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Det enklaste sättet att känna igen
redaktionsbåten 12/7 Janta på är arr
den ligger lägsr i sjdn av alla vigga.
Som vi konstaterade i förra numret
Vår blå vattenlinje sy.ns enbart i sam- avViggenBladet tycker sty-relsen sig ha
bard med sjosdttning och rrpptagning. fått ett bra underlag för plarering ar
Anledningen till detta är att besätt- Viggenklubbens fortsatta verksamhet.
ningen är oerhört mån om att allting Tendensen i svaren .t mycket tydlig. Det
ska finnas med när kosan styrs mot se- medlemmarna frdmst efterfrågar ndr det
mester och öppna vatten. Eftersom rub- gäller tema för tr äffar är segeltrimning
riLen är'Plåster på såren'ska jag inte och segling i hårt väder. Även nattbeshriva allt vi har med oss utan inrikta segling och GPS står högt på mångas
mig på innehållet i medicinlådan.
önskelista. I ViggenBladet vill man ha
Lådan består av en gammal unika- flera Teknisha Tips och artiklar om unbox från tidigt 30-tal. I den är innehål
derhå1lliksom tips om fdrdmä. Det man
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let uppdelat i vattentäta plastburkar och

främst vill veta mer om är segel och rig(.

sorterat efter användningsområde.

samt underhåll och skrov. Allt detta
kommer vi att ta fasta på.

25

StYrelsen

20

Sårvård.
Först och

främst plåster av olika

slag och storlekar samt ldrurgtejp.
Sterila hompresser i några storlekar

plus självhäftande väv att fästa med.
Blodstoppare, tubväv med påträdare

för fingerskador, blodstillande vadd,
gasbinda, snabbförband, sårtvätt i portionsför pacl<ning, skavsårsplåst er. pin-

cett och sax-

Forts(ittning rt' sid 3, Från bryggan
(
hon hamnar i en krissituation. Och du
som är man, du kart väl laga mat, stuva
och vara hopp-iland-kalle själv någon
gång, det är inte så lätt som du tror.
T iink på arr den som alltid :ir hopp-iland kalle aldrig får någon ör.ning att
1ägga

Fortsiittning pä sidan 20

till.
GtLnnar, 282 Galareq gd@abc.se
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Effektivare segling

Effektivare segling

Trim-tips III

Trim-tips II
I den förra artikeln gavjag tips om
hur seglen ska trimmas för att få bra
fart på kryssen. Denna gång handlar
det om undanvinden - läns, slör och
hahvind. Det är roligt att segla Vigg
på slör eller länsbogar när det friskar
i. för hon kommer ganska lätt upp i
sin teoretiska maxfart på ca 6 knop.
Roligast är det dock med spinnaker på
en brant slör, och om det kan du läsa
på motstående sida!

Lätta vindar
När det blåser lite, under 6-7 m,/s,

handlar det inte så mycket om segeltrim som om att segla där det är mest
vind. Det man kan göra, förutom att
öka buken i seglen genom att släppa
efter i fallen och storseglets bomlik,
är att flytta fram skotpunkten för genuan och ta hem lite i storseglets bomnedhal. Om man inte gör dessa två
enkla åtgärder spills vinden ur toppen
på seglen och man förlorar drivkraft.
Liksom på kryssen skotar de flesta för
hårt varvid seglen överstegras och i
stället bromsar vindenl När man kryssar (se förra artikeln) i lätta vindar är
det viktigt var man placerar vikten i
båten, och deL gäller även på öppna
bogar. De flesta seglar med en motor
som släpar i vattnet och förvarar tunga
saker i sittbrunsbänkarna; batteri, bensindunk, ankare, tamp o.s.v. Tillsammans med besättningen i sittbrunnen
gör det att båten sätter sig på häcken,

vilket bromsar. De som kappseglar brukar placera besättningen en bit forö-

ver [ör atl. få upp akterspegeln q.
vattnet och på så sän få ett bätLr!
"släpp" i aktern.

Hårda vindar

Viggen ska ju som bekant seglal
upprätt. och i hårda vindar. när viS
gen når sin teoretiska maxfart, gäller
det att börja spilla ut vind ur seglen
för att motverka krängningen. Sträck
upp fallen och släpp efter i fockskotet
till dess att genuan börjar att slå in i
örlikeL. Om båten trots detta kränger
för mycket kan det vara dags att byta
genuan till en mindre fock.

Plattläns för genua
När vinden kommer rakL, eller näs

tan rakt akter ifrån ska genuan och
storseglet skotas på var sin sida om
båten, seglen saxas. Genuan ska dessuLom spiras med spinnakerbommel
Det gäller att fånga så mycketvind soir

möjligt vilket kräver bukiga segel släpp efter i fallen. Kicken ska vara
hårt ansatt, annars kan båten börja
pendla vilket känns mycket obehaglig(

För att inte storseglet ska läa focken
ska focken skotas i lovart. På plattläns

han man, om det går lite sjö, surfa på
vågorna. Det är en underbar känsla att
se loggen gå i botten (10 knop) och

sedan känna hur farten ökar )'tterligare!

Johan Strind
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De förra wå artiklarna har hand- i 10 m/s, och om man vågar i mer än
lat om hur man trimmar storsegel och sål
Sätta och ta ner
1 :nua på kryss och läns i olika vindEftersom det i bland kan vara lite
st]'rkor. Denna artikel ska behandla ett
segel som kan skapa både glädje och svårt att sätta och ta ner en spinnaker
sorg - spinnakern. Det som skiljer spin- tänkte jag börja med att beskriva hur
nakern från de andra seglen är storle- vi på Spray brukar gå tillväga. Natur( .n, formen och
ligwis finns det andra sätt att hissa och
riva den på, och var och
materialet, samt de
en får pröva sig fram till
stora krafter som kan
ett sätt som passar en
utvecklas. Trots de stora
bäst.
skillnaderna är det, som
Vi brukar sätta spinni kommer att märka,
nakern bakom genuan,
fortfarande seglets form
från sin säck som vi f,åsoch släppet i akterliket
(läliket) som är avgöter utanpå förstaget.
Man kan se det hela
rande för farten.
som en serie manövrar
Många av oss tvekar
som ska göras i en följd:
att sätta spinnakern,
1) Sätt fast säcken
man tycker att det blåvid förstaget.
ser för mycket, vinden
2) Arrangera bomär för byig, man ska inte
men
och gajen (lovarts
så
lånst
nå
den
här
"esla
skot), så att bommen är
i.r"o, ,r.!äi.t"rou ä,
framme vid förstaget
många... Faktum är att
viggen är en utmärkt spinnakerseglare och horisontell.
3) Koppla spinnakerfallet till fallsom tål mycket vind även på branta
rörar, och att det med lite övning inte hornet och skot och gaj till respektive
r
l*r
mycket krångligare an slöra med horn. Observera att spinnakern fortspinnaker än med genua. Det kan vara farande ligger i sin säck.
Nu är det viktigt att allt sker
knepigt att hissa den och få ned den
på ett snyggt sätt om det blåser snabbt, men ändå lugntl
mycket, men övning ger som ni vet
4) Hissa spinnakern.
färdighet. Som nybörjare övar man
5) Ta hem i gajen så att bommen
med fördel i lätt vind, medan de som kommer bakåt och seglet bödar fulla
är lite mer erfarna gärna kan sätta den
6) Skota hem på läsidan.

(
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Effektivare segling

7) Släpp ner genuan på däck.
När vi tar ner spinnakern gör vi
på precis omvänt sätt:
1) Upp med genuan.
2) Släpper i skot och gaj.
3) Tar tag i spinnakern under genuan och drar ner den på däck samtidigt som någon släpper på fallet.
Det var ju inte så komplicerat el-

lä,lH":H:*"J;å

iå

höva röra annat än om vinden vrider
mycket.
Spinnakern i all ära, men man får
inte glömma bort att trimma storen.
Den ska ställas in så att dess bom också
är vinkelräLL moL vinden, eller Iite ml
utsläppt, beroende på hur brant slör
man seglar. Oka kraften i storen genom att släppa lite i fall och bomuthal,

iäf"'rn

fö

r a"

mins

k1

i:å11 J":ä
:i.åäi,f
göra allt i rätt ordning och hela tiden
kommunicera med varandra så att alla
Till sist
vet vad det är som händer eller ska
Våga anvtinda spinnakern, det är ett
hända härnäst. Något som är viktigare mycket användbart segel som ger segju mer det blåser!
landet en ny dimension. Börja i lätta
vindar och 1ägg märke till hur mycket
Grundtrim
fortare det går. Det ger mersmak, det
Spinnakern ska ha en liksidig form, lovarjag!
dvs hornen ska vara på samma höjd
Johan Strind
över vaLlnet. Bommen ska vara vinkelrät mot vinden för att spinnakern
Problem med GPS
ska fånga så mycket vind som möjligt,
samt för att få seglet långt bort ftån
under 1999 och 2000
det störande storseglet. Bommen fixVår sekreterare Åke Thors6n
eras horisontellt med hjälp av lift och
i 801:an vill göra användare av
nedhal. Om det råder lätta vindar kan
GPS-navigatorer uppmärksamma
bommen fästas högre i masten för att
på att problem kan uppstå uder
på så sätt få ett bukigare segel och
detta och nästa år och rekomkomma än längre bort från storseglet.
menderar berörda att läsa notiMaximal dragkraft framåt får man ge(
sen på sid 37 i Underrättelser för
nom att släppa i läskotet tills det att
båtsporten nr 3/99.
lovartsliket börjar vika in i seglet. Om
Prenumeration på UfB kan
spinnakern håller på att kollapsa skogöras hos
tar man bara hem igen. Tricket är att
Sma Kundtjiinst
hela tiden parera de små vindSjöfartsverket
skiftningarna med läskotet så att
601 78 Norrköping
lovartsliket hela tiden håller på att
Tel011-19 10 s4
falla in. Lovartsgajen ska man inte be18

SPATTEN
(

(

l. rasa:
att köparen varit oaktsam med varan,
"kompis
en
frågade mig om hans vilket kan vara nog så svårt att visa.
nyinköpta segel gick att byta då de var
Vänligen
så dåligt sydda. Han hade köpt dem
Anders Lindqvist
från en segeltillverkare via en båtafFår.

Svaret är att oavsett om köpet görs

direkt från tillverkaren
1) genom båtaffiiren som ombud
eller
2) i direkt avtalsförhållande med
båtafFåren

så gäller konsumentköplagen om
seglen avses att användas för enskilt

bruk.

(-

(

Har du frågor om
båtjuridik?
Maila eller skriv

till

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

Det som görs först är bedömningen
om det är ett FEL i varan. Enligt 16 S
konsumentköplagen så är det fel på Ägande: Sam(igandercitl ttllbåten.
seglen. Om priset understiger det nor- Bodelning: Pantsättning av båten.
mala så är inte det i sig ett skäl att Overlåtelse: Vad bör avtalet innehållq?
göra annan bedömning. Ett segel.skall
Galler
'unna användas som ett segel! Ar lelco n s um en t I q Is tt.ftni rt g?
ret RELEVANT? Reklamation måsre Hyra:
Vem ansvarar för båtens
göras inom skäligt tid, dock senast
skck2 Krtivs
makesamtycbe
inom två år från köpet. Om reklama-

tion (skriftligt klagobrev) sker i tid så
vd Ltthyrningl
: det ett RT,LEVANT FEL. Påföljden Skadestånd: Oaktsamhet - På land eller
till sJöss.
blir att köparen har rätt att få seglen
omsydda alternatilt få nya segel eller Ovrigt: Förmögenhetsbeskattning,
kanske häva köpet och få pengarna
förenings- och
åter.
lorma h efrågor.
Frågorna besvaras av jur. kand.
Kontentan är att det lönar sig att
hävda sin rätt mot en näringsidkare. Anders Lindqvist, lärare i rättsvetenOm garanti finns på en vara så blir det skap och delägare i Viggen 1114
mycket länare: Hä r måste säljaren visa "Joan".
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Motorbyte
i hänryckningens tid

MEDTEMSMANKNAD
SALJES:

KOPES:

Beg. elektronisk Silva-logg

Albin-Viggen i gott skick
Max 15land-mil från Kalmar.

Har suttit i Albin Viggen. Felf ri.
Sigurd Arnell, Ring 046 - 706655
arnell @ mbox302.swipnet.se

rel0480-470052
e-mail: logby_

BYTES:
Segling mot skötsel
Albin-Viggen i Blankaholm, 3 mil söder
om Väslervik.
Sjösättning, omvårdnad. upptagning
bytes mot segling hela juni och efter
25 augusti.
Tel. 0247-100 55, Q703-42 62 12, Per

FortsätLning Jrån sidan o. Plåster...

Värk, magåkommor
och sveda
Vanliga värktabetter av den sort
man föredrar och Imodium att använda

vid tillfällig diarr6.
Hydrozonsalva vid bl a solsveda och
insektsbett. Xylocain som är en smärtstillande salva bra vid små sår och in-

sektsbett. Hydr

ok o

rti

so

lindriga eksem.

n

s

alva för

Första delen av vår färd

Boris Fogby
@

hotmail.com

(

Storsegel till Albin-Viggen
Lasse Aberg

e-mail: lasse.aberg
Bom

@

swipnet.se

till Karlskrona-Viggen

(

Peder och Fredrik Karlsson
Tel 08-571 68864, 08-72Q1007

e-mail: peder@ realgroup.se

armbågar som år lättare att använda iin
lindorna.
I lådan har vi även en ansiktsmask
att använda vid konstgjord andning. Undertecknad har gått en utbildninS i
hjiirt- och lungräddning och i samband
med detta skaffade jag masken. Det är

inte självklart idag att man kan förmå
sig till att göra konstgjord andning på
någon man inte känner så därför känns
det bra att ha masken i sin utrusnin(
Just på sjön kanske risken är större an r

många andra sammanhang att trdffa på
någon som måste ha hjiiLlp med andNässpray, Bafucin vid halsont, ningen.
Ascoxal för att gurgla sig med om man
Denna upprälning iir ett exempel
börjar få onl i halsen. Hostmedicin av vad vi valt att ha som basutrustningd i
två slag, Bisolvon som är slemlösande vår medicinlåda. Vi iir två mxna med
och Noskapin vid torrhosta. Febertermo- två katter. Har man barn
måste lådan
meter inte att förglömma.
anpassas efter det. Utöver vad jag räkOwigt
nat upp här ovan tillkommer förstås lite
Olika storlekar av elastiska lindor öwigt som man kanshe kan halla perär bra att ha. Nu finns också speciella sonlig medicin.
stödförband för t ex knän, fötter och

(

Förkylning

Foisitiniii

n

pE s7.ai 27

(

till

Pingstträffen på Nässlingen blev lite mo-

tig, minst sagt.
Vi hade packat båten med allt som
vi hade behov av, men också en hel del
som vi trodde vi hade behov av och en
del som vi inte alls hade någon som
helst nltta av, men som iindå kunde
vara klokt att få rned sig (en god bok).
Vi drog igång motorn och lade ut
från bryggan inne i Åkersberga kanal.
Efter ett par hundra meter började båten gå lite saktare och motorn lät tung.
Jag gasade till lite och den svarade fint,
så vi fortsatte. Så började den bromsa
igen och ljudet blev bröligare, eller snarare bööu, bööu, om ljudet är bekant. Vi har fått soppatorsk, var min första
tanke. Men det borde ju vara drygt halva
tanken. kvarl Jag kollade för säkerhets
sku1l. Oppnade sittbrunnsluckan och
dök ned och började böka med tanklocket där nere.
- Nä inl.e var det slut med bensin,
inte. Ä,r det choken som ligger på då?
Nä inte det heller. Då först såg jag hur
det välde svart rök ut från motorkåpan.
Jag tvärstannade motorn och kände
,ned handen på kåpan - glödhet!! Aj,
aj, aj. Det är nåt inne i motorn.
Vi gled saktaframåt med avstängd
motor i kanlen. Det var packat med båtar på båda sidor om oss och styrfarten
blev allt sämre. När vi knappt rörde oss
framåt längre dök det upp en tom
bryggplats. - Den lånar vi ett tag.
Nåir allt lugnat sig en stund och den

värsta värmen i motorn svalnat, kunde
vi plockabort motorkåpan och torrt kon-

statera att plastreglaget vid gasen och
vattenutsläppet hade smält ner helt.
Ytterligare analyser gav att vi hade fått
in lera och smuts i vattenkylningen som
sakta bildat en plugg vilken blev tjockare och tätare och slutligen satte iSen
hela kylsystemet.

Motorn plockades av och vi lyckades skaffa en ersättningsmotor tio mi-

nuter innan affärerna stängde för
helgen. Den nya monterades med hjälp
av vår lära-re i kustskepparutbildningen.

Ragge, som just då av en slump passerade oss i sin Vindö 30. Flra timmar

senare kom

vi iväg igen - skitiga

och

sjutusenfzrahundra fattigaJe.
Den dåliga arbetsställningen i kombination med dålig l1'ftstidlning gav mig
ryggskottet åter som vi befarade, men
det är en annan historia.
Åk"
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REGIONALT/otnbud
Kalmar

Norrlandskusten
Region Norrlan dskusten ha r

Riggningsoch
oPrylbytarträffen
den 1-L maj

Peter Winberq

Vårvägen 15, 385 50 Kalmar
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32
N o rrl a n ds ku sten (U meå)
Anders Lindqvist
Riksvägen 103, 904 40 Röbäck

090-14 66 18

Johan Lindqvist, 090-467 36

Siljan
Kent Henriksen
Kvarnholsvägen 39
792 37 Mora
0250-167 19

Stockholm

Seglarträff
lördagen 31juli
på Norrbyskärs Wärdshus
söder om Umeå.
AIla ärvälkomna.

Västkasten
GustafOlofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

Vättern
BjörnAxelsson
Skogsdalsgatan 5
564 35 Bankeryd
036-37 83 36

öresund
Erik Palsund

Rabygatan 70 D,21613 Limhamn
040 - 16 09 73

(

tips ellersynpunkter
så ring gärna 090-467 36
och prata med Johan.
Hur det än blir så är det minst en
Viggen på plats vid bryggan
och två seglare i baren.
Om vi är (blir) på bra humör
kanske vi bröder Lindqvist
visslar "Viggen".

Vi träffades i Näsbyvikens

BåtsåiLll-

5

att ställa upp i

staps hamn i en varmt neapelgul kvållssol, men ack så kallt i luften. Jan-Olof

Björk höll

i

riggningsträffen. För oss

nybliwra Viggen-ägare gav detta möre
mycket genom en grundläggande genomgång av påmastningens alla punk-

rer sle8 för steg. Förhoppningsvis
kommer det att gå fortare att masta på
nästa vår.
Därefter frågades det en hel del om

V(ittern

olika rigg-problem bl a mitt spin-

NY REGION!
i

Dags igen för en ny region
(
Viggenklubben.
Vi tackar Björn Axelsson för att
han ställer upp och hälsar honom
hjärtligt hjärtligt välkommen som .
regionombud förViggenseglarna(
i området runt Vättern.
Adress och tel nr till Björn
hittar ni i spalten till vänster.
VB-redaktionen ser naturl igtvis
fram emot rapporter från
verksamheten

nakerbomfäste vid mastfoten, och jag
fick många slmpunkter och förslag till
olika lösningar.
n Vid det laget var vi stelfrusna och
\.rtrrtt" in i stugvärmen i klubbhuset,
där Viggenklubben bjöd sina frusna på
kaffe med gott vetebröd och kakor. Det
smakade ljuvligt!

(

Uppvdrmda fortsatte vi sedan med
prylbytartriiffen diir klubbshopens utbud
blandades med prylar från medlemmarna bl a en vacker repbadstege samt
en mycket liten hundflytväst mm. Ett

stort tack

till

Jan-Olof som hölI i

riggningsmötet och Mait Tidner som höll
i kaffepannan!

Birgitta i 196 Fedja

2

ä,

Glom inte

Om du som medlem harfrågor,

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31

A
Viggenklubbens
klassmåsterskap
som liksom flera tidigare år
seglas öster om Lidingö under

Getfotsreg ttan
lördag 14 och söndag l5 augusti

.

Det bnrkar vara en trevlig
tillställning med kraftskiva på
Getfoten pä lördagkvällen.
Anmalan görs direkt till
affangören, Segelsällskapet
Brunnsviken, SSB,
på telefon: 08-7587485 eller
Postgiro 54089-8
Sista anmålningsdag 9 augusti
Avgift 180:-

a

Stockholm

Stockholm
rr

,M$,MPingstträffen$ M M
En alldeles härlig akterlig vind på 7
m/s drev oss med rekordfart österut över

samtidigt

i

ruffen, där vi skvallrade,

skrattade och berättade historier under
kvällen. Natten blev sval och nästippen

Trälhavet och Saxarfjärden. Vågorna
hann i kapp oss och vid varje vågtopp kall. men under dunräcket var d1
sköljde det in en skvätt vatten genom skönt art sova till vågornas klickand.
och kluckande och mjuka vaggande.
självlänsarna i sittbrunnen.
inte
blir
Under Pingstdagen bevistade vi ön
Håll
upp
fötterna
så
du
och alla stigar och klipphiillar blev uppb1öt!
Seglen stod skotade åt var sitt håll täckta av oss. Bland blomsterprakL(
och Elise med segelnummer 801 glömmer jag inte den fantastiska mänjo
bröstade upp sig ordentligt. Loggen no- gullvivor i full blom som fanns på den
terade muntert 5,5 knop ochvi log ikapp. stora ängen. Sen ute vid klipporna växte
Ljudet av vågorna och båtens fart ge- ett stort antal med Adam och Eva. På
nom vattnet är väl för hiirligt. Inte sant? öns läsida kom vi att samlas för intelViggenklubbens Pingsttrdff vid ön Näss- lektuella öwringar, dvs en tipspromenad
lingen i Stockholms skiirgård var påväg och frågesport, anordnad av familjen
att upplevas. Rita stod vid rodret och Björk. Kappseglingen som hade
jag skötte kompassen. Båten var packad utannonserats, fick ställas in på grund
med allt för en tredagars utflykq dun- av en kombination orsaker som akut
täcke (kallt på natten), badhandduk ryggskott och kraftiga motvindar (som
(varmt i bastun), grillmat, bröd, kaffe, alla vet är Viggen ganska ointresserad
dricka och icke minst en hel kasse med av motvind). Det blev helt enkelt för få
priser för de som skulle komma att vinna Viggar kvar med duglig besättning. Det
medförde att tiden för umgänge ökade.
i de olika tävlingarna.
stod
Vi
skrattade gott åt Mait och Guru(
När vi kom fram till Nässlingen
mottagningskommitt6n och väntade och
bjöd oss välhomna traditionellt med ett
glas sherry. Men innan dess gick vi förstås på grund inne i hamnen, men sånt
hör viil till. Kraftiga karlar, Gunnar och
Jalle drog oss flott och vi kunde förtöja.
Vi blev ett sällskap på tolv personer fördelat på tre Viggar och tre jätteviggar.

Tidner som berättade om ndr de genorirförde en flodseglats i Frankrike. Gunnar steppade illusoriskt på klipphällen
medan Mait beskev hur han utförde en

"fotnavigation" längs den grunda {
den. Vi andra fyllde på med olika
grundstötnin gsäven lyr. N av i gar e ne
esr. Ett gemensamt

ce s s e

grillparty med biffar,

Vi var Mait & Gunnar Tidner, Maj & korvar, sill och kyckling avslutade den
Jalle Munkestam, Helga & Jan-Olof andra kväl1en.
Hernresa i mowind och bidevind.
Björk, Berit & Janne Lind, Marianne &
Lasse Berg och undertecknade. En av - Stick iväg så fort ni kan, för det komViggarna var så stor att vi qrmdes alla mer att blåsa upp till 12 m/s under ef24

il

il

$rSflM

TM .M

termiddagen, löd rådet.
Segel eller motor? Det blev motor till att börja med i rak motvind över
sen tog vi mod till oss och alla
n,^ii1nan.
' .iasorna kom upp och vi fick en kanonfin kryssbog resten av vägen. Vi skotade
hem förseglet hårt med hjåilp av vinschhandtaget. Skotpunkten låg långt fram,
( edbara tre hä synliga i skotskenan.
)torseglet skotades också hårt men med
skotpunkten kvff i sitt mittenläge. Båten lutade skriimmande håir1igt. 20 grader stadigt och upp till ibland 30 grader.
Vi stod på tvären i sittbrunnen och såg
ned med skräckblandad förtjusning på
vattnet som forsade förbi alldeles vid
relingen. Vi loggade 6,2 knop som mest
och 5,8 i genomsnitt. zuta höll hårt i

rodret och styrde medan jag skötte
segelskotningen. När Elise kriingde som
mest släppte vi ut lite vind ur henne
genom att släcka en aning på storskotet

att bommen kunde svänga ut en bit.
När vinden altog tog vi hem på storotet igen. För att minska avdriften höll
I\nrta
upp mor vinden det mesta hon
kunde. I vindbyarna kunde vi hämta
hem åtskilliga meter. Ute på Saxarfjiirden och Trähavet hamnade vi bland
( ra hundra segelbåtar. Det var segelDåtar vart an vi tittade. Den enda som
lyckades segla om oss var en Albin Express. Kanske var det någon til1 också,
men det kommer jag inte ihåg.
Innan vi tog avsked från alla
Viggenvännerna ute vid ön Nässlingen,
hade vi gjort i ordning var sitt smörgåspaket och bryggt kaffe i termosen. Halvså

,:M ,M.M M

vägs skulle vi ta en matpaus hade vi
tänkt, men det hanns inte med. Mackorna förblev oätna. Vdl hemma ringde den

gode Jan-Olof Björk och undrade
bek)."rnrat hur det hade gått för oss nybörjare att segla den långa biten i så
pass starka vindar. Svaret blev unisonlfrån oss i Elise;
- Vi har aldrig haft så spännande
och kul! Tack alla Viggenvänner för en
jättetrevlig Pingstsegling.
P.S. Rita klagar på träningsvärk i
armarna. D.S.
Riro & Åkei 801 Elise

I\IYA

MEDLEMMAR
Elisabeth Lundström,
Kållekärr
0
Måns Larsson, Kalmar
0
Per Widerberg, Leksand
0
Hans Nordstedt, Lycksele
90 Paul Dufwa, Stavsnäs
233 Lennart Wallberg,
Västerhaninge
330 Erik Frick, l\4ariestad

l(
$

Hjärttigt
viilkomnstill
vigg.ntdnhben!
\

Stockholm

ViggenEskadern *t'*" 1,999

uuo

t

...blir en sk PlaskEskader veckorna
28 och 29 i Stockholms Skdrgård
Det är några båtar som preliminfut
anmält sig till eskadern men det finns
plats för fler. Medlemskap i Viggenklubben för minst en person ombord är
e . krav men der ärju lärt att bli.

Samling
Som tidigare meddelats samlas vi
söndagen den 11 juli kl 17 i Munkholmens Allvädershamn, position: N 59o

13,6'E 18o 35,3'. Det går bra att ansluta senare men då måste du sjålv leta
dig fram till eskadern. Båt som för längre
eller kortare tid vill utgå ur eskadern

I.

att det går att nå en deltagande båt med

ett viktigt meddelande. Jag vill diiLrför
uppmana alla deltagare som inte h{
\tlF att ta med sina mobiltelefoner. Har
du ingen så försök att få lana en apparat, det finns numera att köpa sk
kontantkort som man sätter i. Då behövs inget abonnemang.
Själv kommer jag att på Galatea ha

VHF (anropssignal 8SZM,

s

elc

,
'

all

24545), mobiltelefon 07 0-7 60643I och
anmä1er detta på enklaste sätt till minicall 0740-578058. WIF iir på under
eskaderledaren. Detta kan göras när segling. Mobiltelefonen har jag för att
som helst.

spara batterier bara på vid vissa tider.
Min minicall har jag alltid på, den har
samma räckvidd som P3 och batteriet
räcker en månad. Att nå mig bör därför
vara ganska lätt. Till min minicall kan

Sambandsmedel
Ntu man seglar flera båtar tillsammans i eskader är det mycket praktiskt
att på något sdtt kunna kommunicera du ringa angiveL nummer lrån en

v{

lig knapptelelon eller mobiltelefon. Du
blir instruerad att knappa in det nummer du vill jag skall ringa och avsluta
med fyrkant #. Det går att sända upptill 20 siffror. Det kan anviindas för {
att räckvidden är mycket god och att sända meddelande enligt en överensalla hör vad som sägs på den kanal man kommen kod, exempelvis en positionspassar. Kommunikation på VFIF mellan uppgift med latitud och longitud eller
båtar kostar ingenting. Tidigare har PR- en tidpunkt då man räknar med att vara
radio varit ett alternativ men eftersom framme. Hurudsaken är att man komräckvidden där är begränsad och det mit överens om koden i förväg. Jag uppvadt mycket störningar har de flesta gått manar alla att ta med en spegel. Du kan
över till VHF. Många har numera skaf- påkalla uppmiirksamhet och signalera
med varandra, att hålla samband. Bara
om man seglar mycket ndra varandra
går det att ropa mellan båtarna. Det
klart bästa sambandsmedlet vid eskadersegling är VF{F. Fördelarna med WIF är

%i
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tt

Jo't
tt
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till en annan båt genom att rikta en

fat mobiltelefon, och då kan man ju te-

lefonera från båt till båt. Det kan bli
mycket ringande (och dyrt) för att f
ut med elt meddelarde till samtligä.
Men det är mycket värdefullt att veta

"*1

tt

-.\

Stockholm

ningen med uppgift om ålder för barn,
solkatt mot den. Det slms förvånans- befintliga sambandsmedel $/HF anropsvärt bra när det är soligt och det ska vi signal, m obilt elef onnumm er, ev
minicall-nummer).
, -r ha på en plaskeskader.
Därför vill vi få in dessa uppgifter
tillsammans med den definitiva anmäDeltagande,
såikerhet och ansvar
lan frårr alla deltagande båtar. Vi vill
Varje båt deltar frivilligL, och besätL ha uppgifterna skriftligt eller e-post sna.,'ngen är beredd arr för den gemen- rast och senast i början av vecka 27
samma trermaden ta den hälqm som veckan före eskadern. Meddela särskilt
behövs till andra eskaderdeltagare och om du räknar med att ansluta först senare, efter den 11juli. Eftersom jag komutomstående.
Skepparen ansvarar för egen båt och mer att vara utomlands från den 6juni
besättning i alla lägen i enlighet med till den 4juli är det bäst att skicka uppsjölagen m.m. Det ankommer på befäl- gilterna till Jan-OloI Björk eller Äke
havaren på respektive båt att se till att Thorsdn som också kan svara på frågor,
båt och besättning åir i sjövindigt skick. adresserna finns på sid 2.
Viil rnött i juli!
Deltagande båt skall vara försäkrad.
Gunnar T[dner I VIgg 282 Galatea
Flltväst skall finnas till alla ombord.
Eskaderledare

Sjökort
Båtsportkort över Stockholms skär-

.
(

1

Card.

FortsAftning frdn sidan 20, Plasg:::
Ekonomi
Vi korrn", utt ra upp betalning för
På apoteket finns en en mängd saatt täcka gemensamma utgifter för ker i hyllorna och varje år tillkommer
eskaderfester mm. Diirtill kommer 30 kr det saker som underlättar t ex vid sårför eskadervimpel om du inte har en vård. Mitt tips dr att ni botaniserar or.dan tidi8are.
dentligt på ert eget apotek och gärna

frågor personalen om vad de tycker är
bäst just för er.
Det är min ambition att dela ut en
Ett enklare alternativ till att plocka
deltagarförteckning med följande upp- ihop en låda själv enligt ovan är att be,
gifter:
ställa någon av de olika stora skeppsBåtnamn, segelnummer, namn På apotek som Apoteksbolaget har i sitt
sheppare med hemmaadress och tele- sortiment.
fonnummer, namn På alla i besättAnnika t 7277 Jiinta
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191 44 Sollentuna
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haksidan (ei adrcssidan)

come. tolviggenklubb en

...är adressen till Viggenklubbens hemsida på Internet. Under det år som gått sedan vi lade ut
den har mer än 5000 beök registrerats vilker tyder på aLt många är intresserade av vår verksamhet och
förhoppningsvis har den i någon
mån bidragit till att nya medlemmar kommit till klubben.
Genom inkomna rapporter vet vi
att många av dem som annonserat

på Viggenmarknaden på sidan nå{.
ut med sitt budskap den vägen.
Alla ni som har synpunkter på sidan - om ni saknar något ni som
rycker borde finnas där eller om ni
har andra ideer om hur vi kan utveckla den ltterligare - är välkomna
med era tips till styrelsen eller VB-redaktionen.
Hör av er, hälsar
RED
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