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Det värsta vintermörkret är nu över
och planeringen inför vårens båtsäsong
har börjat ta form. Skotlinor och fall har
blivit tvättade med skothakarna instoppade i en avlagd gymnastiksko.
Batteriet är uppladdat igen och
gasolflaskan är utbytt. Träluckorna är
nu på tur att bli fernissade. Vi har ännu
inte valt ut någon ny bottenfärg, men
det tycks vi inte vara ensamma om.
Sjöfartsverket fortsätter i år sina jämförande provningar med nitton olika nya
bottenfärger och en traditionell giftinnehållande färg. Resultaten hittills pekar
på att de nya färgerna fördelar sig i tre
grupper. Den bästa gruppen var lika bra
som referensfärgen, de övriga två var
sämre och gav mer beväxning.
Den milda och blöta vintern har
medfört att vår Galore inte har kunnat
torka ut lika bra som tidigare år. Vid
ett besök på båtklubben under helgen
kunde vi se att det var fuktigt under
plastpresenningen och även nere i båten rådde viss imma. Längst ut på däckets sidor hade det börja gro en sträng
med grön sörja. Så jag avslutar vårtankarna med att önska att vintern
kunde ha varit strängare.
Åke i 5801 Galore

I skrivande stund uppfyller vintern
gott och väl Åkes önskemål om stränghet, utomhustermometern visar bistra
minus 16 grader, men eftersom vi redan är inne i februari lär det väl inte bli
alltför långvarigt.
Med mars kommer våren och båtmässan och i år har vi i Viggenklubben
fått en extra chans att visa upp oss där
genom att välkända Karlskrona-Viggen
282 Galatea kommer att ingå i Allt För
Sjön's "Classic Boat Show". Lite mer om
vår medverkan på mässan kan du läsa
på sidan 10.
Vår för medlemmarnas bästa så viktiga Tekniska Kommitté har fått stort
utrymme i det här numret; först med
någorlunda lugnande besked angående
spridarna på våra båtar (sidan 5) och
sedan med en intressant utvärdering av
den enkät som gjordes under förra året
(sidan 11).
Nästa namn i raden av nya styrelsemedlemmar, vår nye materialförvaltare Holger presenterar sig på nästa sida
och så bjuds det lite sommarminnen från
fjolårets Viggenskader med början på
sidan 6.

Vi ses på mässan, hälsar er
Alf i 1277 Jänta
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P R O F I L E N
Hej alla Viggen vänner!
Holger Elveberg är mitt namn. Jag
är ny medlem i klubbstyrelsen som materialförvaltare.
Gunnar Tidners upprop fick mig att
ställa upp som kandidat till styrelsen.
Det var överraskning för mig när årsmötet valde mig som ny medlem i styrelsen.
Kontakt med Viggenklubben tog
jag i maj 2000, då blev jag medlem i
klubben. En självklarhet var att vi,
Ludmila och jag, skulle bli medlemmar i Viggenklubben när vi köpt
Karlskronaviggen 218 Toloma.
Någon stor seglare är jag inte men
en ungdomsdröm blev verklighet vid
köpet.
Förarintyg har jag tagit under hösten 2000. Det är ju bra att veta på
vilken sida om de gröna och de röda
”pinnarna” som står vid farleden man
skall segla. Med vår 17´ centerbordsbåt kunde man alltid slinka förbi bränningar och grund.
Ett minne från sommaren 2000.Vi
var bjudna på bröllop i skärgården.
Toloma var rätta färdmedlet. Bilen
packades med allt som kunde behövas för en veckas vistelse i skärgården.
Toloma låg förtöjd längst ut på bryggan det ständiga lågvatten tvingade oss
ut dit. Vädret var typiskt för sommaren 2000: regn och vind 8-10 ms. Allt
bärs ut på bryggan för ombordlastning.
Överst ligger våra resegarderober.
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TEKNISKA
KOMMITTÉN
INFORMERAR
VIGGENS VANTSPRIDARE

Foto Jan-Olof Björk

Plötsligt hör jag Ludmilas förtvivlade:
Nej! Nej! Nej!
Jag såg garderoberna seglade iväg
som drakar ut i viken. Drakarna landade och flyter vidare på sin flykt som
två små badbåtar. Jag beväpnade mig
med båtshake och springer runt viken.
Jag försökte beräkna var jag kan fiska
upp rymmarna.
Med lätt fuktiga kläder anlände vi
till bröllopet. Mer om denna resa – en
annan gång.
Som ny materialförvaltare rekommenderar jag Club Shopen. Lättast når
ni mig på e-post holger-el@telia.com
.
Ha en bra vinter! Det går mot vår!
Holger i 218 Toloma

Klubbordföranden Åke skrev i VB nr
1 Från Bryggan om ”bulten” i spridarfästet på A-Viggen. Mot bakgrund av lite
mer information som framkommit om
händelsen finns det anledning att modifiera Åkes generella rekommendation om utbyte av ”bulten”. Olyckan
inträffade i hamn under en stormig natt.
Det troligaste är att den aktuella båtens
rigg krokat fast i grannbåtens rigg, och
att spridaren då blivit utsatt för extrem
brytkraft. Sådan kan lätt uppstå, om ena
båten är på väg uppåt och den andra
nedåt i riktigt skvalpig sjö.
Av texten i Från Bryggan fick man
intrycket att likadant spridarbrott inträffat tidigare på en Vigg. Det är dock inte
riktigt så. Den olyckan drabbade en Olson 22:a, men med mycket snarlik spridarkonstruktion, och brottet inträffade
under segling. I båda fallen rör det sig
om mastfabrikat Seldén. Några spridarbrott i övrigt känner vi inte till.
Tekniska Kommittén kan inte på
nuvarande stadium garantera att den
närmare 2 cm grova tappen av rundstång som utgör spridarfästet INTE kan
drabbas av utmattningsbrott, men det
troligaste är att skadorna åtminstone

startat med ”grovt övervåld”. Det kan
ske t ex genom ihakning av riggen i
hamn, eller ett missöde i samband med
av- eller påmastning. TK ska genomföra
hållfasthetsberäkning av stången för att
skapa ytterligare underlag för bedömning.
Tills vidare rekommenderas att inte
vidta några drastiska åtgärder. Besiktiga tappen noggrant i vår. Syns inga
tecken på skada i form av spricka i
tappen, eller olika spridarvinkel på sb
och bb sida, så anser TK att man tills
vidare inte ska behöva vidta någon åtgärd. Se f ö VB 4/1999 där vår artikel
om översyn av riggen vid vårrustningen
repriserades.
Slutligen en allmän uppmaning: om
någon viktig del i båten (skrov, däck,
rigg) går sönder, spara då den trasiga
delen, och notera de närmare omständigheterna kring händelsen medan Du
har dem i färskt minne. Kontakta sedan
TK vid tillfälle, vi är alltid oerhört intresserade av att ta lärdom av vad som
händer och sker med Viggen, för att
kunna ge andra Viggenägare råd i brydsamma situationer.
Tekniska Kommittén/Harald
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Mycket förändras på 15 år
men inte dina segel!

Eskadern i Stockholms skärgård
16 – 22 juli 2000

Durasail är för dig som sätter stort värde på prestanda och livslängd. Seglen
tillverkas i bästa tänkbara segelduk, i handen känns duken ganska mjuk men
har prestanda utöver det vanliga. Detta tack vare att duken vävs med garner
av High Modulus dvs. garner spunna av polyesterfibrer men lägsta tänkbara
töjning. Slutresultatet blir en hårt slagen duk med ett minimum av hård
ytfinish. I realiteten betyder detta längre och bättre formlivslängd.
Durasail är också formgivna på samma sätt som Doyle´s eftertraktade racing
segel och kommer att ge dig efterlängtad seglings prestanda. Våra krav på
tillverkning är så högt ställda att vi lämnar 3 års Garanti!

Storsegel
StandGenua
Rullgenua
Samkväm ombord i Amica vid Utö
Eskadern bestod av tre Viggar: 202 Capricia från Motala, 319 Christina , 329
Suramin och tre jätteviggar: 496 Vega Kela, 976 Express Amica och 9388 Birdie 32
Dionysos. Dagboksutdrag från deltagare fanns i Viggenbladet nr 9 2000. Här följer
ytterligare dagboksutdrag.
Tillverkas för Storsegel, Standardgenua &
Rullgenaua och till de mest vanligaste båt typerna! I duk med bästa tänkbara kvalitet.

Det bästa av allt är att seglen inte kostar en
förmögenhet och spräcker inte din familjebudget.
Doyle Sails Sweden
Fisksätra Marincenter
133 42 Saltsjöbaden
Tel: 08-717 05 46 Fax: -717 40 04
E-mail: bengt.lindholm@doylesails.se
Hem sida: www.doylesails.se
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Tisdagen den 18 juli

Under natten har det ”dörrat” lite i
masten men nu på morgonen har vinden avtagit något.
Idag väntar Utö. Efter att vi hållit
skepparmöte och diskuterat olika vägval seglar vi ut från Hummelskär med
vinden in för om tvärs. Vi seglar i samlad tropp över Biskopsfjärden. Vid
Boskapsön väljer vi och Suramin att
segla in mellan Brunskär och Själskär
vilket är en vacker och ”läig” väg som
Gunnar rekommenderat.
Dagens segling bjuder på god fart
och efter ca 20 distansminuters segling

rundar vi sista pinnen i Utö hamn. AnnMarie och Lasse i Amica ligger redan
förtöjda och vinkar in oss vid sin sida.
De har förtöjt långt in eftersom det är
relativt gott om plats. Snart är hela eskadern samlad.
Under resten av dagen slöar vi, badar bastu fyller på matförråden. Börje
och Ulla cyklar iväg på en sightseeingtur. De har bara en fungerande minicykel men genom att använda cykeln
var sin sträcka och gå var sin sträcka
kommer de fram och åter på ett vägvinnande sätt. Christopher och jag tar ett
parti minigolf.
7

Eskader 2000
I kväll ska vi gå på Dannekrogen.
Innan dess samlas vi alla ombord på
Amica och blir bjudna på drink med tilltugg. När vi kommer fram till krogen
hänger regnet i luften så vi får ett bord
inomhus. Efter att ha inmundigat mat
och dryck känner vi oss belåtna med
dagen. Vi avslutar kvällen med en promenad nere i hamnen.
Birgit och Calle i 496 Vega Kela

Onsdagen den 19 juli

Vi vaknade lite sent, åt frukost och
gick till varmduschen för morgontvätt.
Calle och Birgit följde med oss på en
promenad bort mot kyrkan, skönt att få
en ordentlig promenad. Sedan var det
dags för lite inköp i affären och lite

Avslutande lunch på Boskapsö
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Eskader 2000
lunch. Gunnar och Mait hade givit sig
av lite tidigare mot Sadelöga, men efter
lite diskussion med de andra båtarna
bestämde vi oss för att gå till
Nedergårdsö då det skulle komma vind
från syd och hamnen på Sadelöga inte
skulle vara tillräckligt bra. Detta meddelades till Familjen Tidner som skulle
komma efter. Vi gav oss av i samlad kolonn för motor då vinden var skral och
sikten likaså. Vi lade till i den ostliga
hamnen som är näst intill perfekt. Alla
samlades på berget runt grillarna och
en gemensam middag avnjöts. Själva åt
vi entrecôte med sallad. En sista härlig
kväll på berget tillsammans med gänget,
för vi skulle lämna eskadern påföljande
dag.
Lars och Ann-Marie
i 976 Express Amica.

Torsdagen den 20 juli

Nedergårdsö låg insvept i dis och
dimma. Ett huttrande skepparmöte med
farväl av Lars och Ann-Marie, som nu
skulle lämna eskadern. Med den friska
ostliga vinden blev Hallskär ett lämpligt mål för oss andra. Vid avgång öste
regnet ner, men vad hindrar en äkta
Viggenseglare? Dionysos, som med hjälp
av GPS och dator vågar gå kors och tvärs
bland grynnorna, tog vägen öster om
Fjärdlång, men vi andra gick väster om
och smög försiktigt, på bara fock, längs
med öraden på babords sida. Öarna steg
fram ur diset en efter en. Spännande!
Uppe vid Gillinge blev det några krysslag fram till Biskopsfjärden, men fortsatte sedan på ursprunglig bog längs
med Biskopsön och Långviksskär. Vi
kärade Stora Bredskär, skotade hårt och

pressade oss mellan skummande bränningar fram till Peskobben. Dags att hala
segel och gå in till Låghallskär, där
Gunnar stod redo att hjälpa till med
förtöjningar.
Gunnar hjälpte inte bara vår eskader, utan också båtar i en annan grupp
som ämnat sig dit. Det blev trångt och
särskilt Dionysos ankarlina blev snart
stommen i ett invecklat nätverk. Nåja,
ingen fara, och på kvällen hade vi i vår
lilla grupp myspys i Dionysos, där Mait
och Gunnar bjöd på kaffe och vinbärslikör. På det somnade vi i Suramin tidigt och sov gott hela natten, men andra
kunde på morgonen berätta om hur det
andra gänget hållit igång till halv sex
på morgonen! Otack är världens lön!
Ulla och Börje i 329 Suramin

Kaotisk ankomst och förtöjning vid Låghallskär
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REGIONALT/ombud
Kalmar

BÅTMÄSSAN
...äger i år rum den 3 till 11
mars. Viggenklubben kommer att
som tidigare att finnas vid Stockholms seglarförbunds monter. Vi
kommer att vara bemannade kvällar och helger. I år är mässan särskilt intressant för Viggenägare
med tanke på Classic Boat Show.
Se nedan. Kom och se vår utställda
båt och skriv i vår gästbok.

GALATEA
PÅ MÄSSAN
Viggenklubben har erbjudits
deltaga i Classic Boat Show på båtmässan Allt för Sjön 2001. Den båt
som ställs ut är Karlskrona-Viggen
Galatea med segelnummer 282.
Ägarna, Mait och Gunnar Tidner, seglade hem henne från Medelhavet 1976 och 1977. Resan gick
via Spanien, Frankrike, England,
Irland och Norge. Galatea är en
Vigg med många minnen och
många berättelser. Hon är fortfarande i släkten Tidners ägo hos dotterdottern Hanna.
Lennart i 1128
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Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 50 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 - 92 97 32

Norrlandskusten (Umeå)
Vakant, ombud sökes

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

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

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

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

Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73

Utvärdering av
Tekniska Kommitténs enkät 2000
Nu under vintern då våra Viggar vilar sig under presenningarna, har det
blivit hög tid att ta tag i sammanställningen av inkomna svar på Tekniska
Kommitténs enkät avseende det tekniska utförandet på den enskilda båten.
Stort tack till alla som ägnat tid åt att
svara på frågorna! Ibland har dock svaren blivit lite kryptiska, och därav har
vi förstått att alla frågor inte heller var
så glasklart formulerade som vi hoppats.
Det beklagar vi naturligtvis, men med
viss ”läsning mellan raderna” har vi
ändå kommit till det resultat som nedan
presenteras fråga för fråga.
Vi har ju kunnat konstatera att det
förekommer vissa skillnader mellan båtarna, utöver skillnaderna mellan K- och
A-Vigg förstås. Syftet med enkäten var
att kartlägga väsentliga detaljers utförande på båtarna, för att därav möjligen kunna dra slutsatser om
originalutförande och var i nummerserien ev förändringar införts. Helt klart
påverkas bilden av att båtägare själva
genomfört ändringar under årens lopp,
varför en varning för ”övertolkning” av
materialet är på sin plats. Olikheter
mellan båtindivider kan alltså vara antingen varvsberoende eller ha tillkommit i efterhand.
Vi har fått in 86 svar. Sett mot bakgrunden av att 1386 Viggar har tillverkats, så är underlaget klent statistiskt
sett, men databasen kan nog förbättras
med åren, om vi fortsätter att efterfråga
informationen. Antalet 1386 kan vi för
övrigt sluta oss till via följande fakta:
Vigg 1386 har varit medlem i klubben,
men 1387 blev aldrig byggd. (Underteck-

nad förvärvade i mitten av 80-talet
originalstorseglet märkt 1387 från Albin Marin). Dessutom vet vi att den första A-Viggen fick nummer 301. Eftersom
även Vigg 300 varit medlem i klubben
vet vi, att det inte blev något ”hål” i
nummerserien vid övergången från K- till
A-Vigg.
Inledningsvis en betraktelse över
sambandet mellan Viggarnas serienummer och tillverkningsår. Många har
uppgivit tillverkningsåret som ”säkert”,
medan statistiken indikerar att vissa
uppgifter inte kan vara korrekta. Bakgrunden kan vara att tidigare ägare
misstagit sig, eller att egentligt
tillverkningsår och första sjösättningsår
inte varit detsamma. Vi har i alla fall
utgått från de angivna ”säkra” uppgifterna, och satt gränsen för serienummerintervallet vid det högsta serienumret
för respektive år. Uppgift om senare årssiffra för båt med lägre serienummer
antas vara felaktig, och har ej beaktats.
Detta har lett till följande indelning av
de serienummer som representeras i
enkätsvaren.
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Nedan följer en sammanställning/
utvärdering av enkätfrågorna. Siffervärdena står för antalet svar för K- resp
A-Vigg.

1 och 2. Mast och mastfot

i en utanpå masten nitad/fastskruvad
beslagsplåt med riggbult eller
nyckelhålsfäste. Detta var nog lite knepigt att svara på, och det är många som
satt frågetecken eller inte svarat.

Med mastfot ”plåtbleck” avsågs en
plåt med uppvikt kant runt om. Möjligen uppstod här viss tveksamhet; vi har
i efterhand förstått att blecket åtminstone i något fall ger även invändig styrning i masten genom uppvikta tungor.

3. Rigg - spridartyp

Masttyp ”annan” är för de 7 KViggarna identifierade som Ambau, Kiel
(4 st), Benns (1 st) samt ”eloxerad aluminium” (2 st). De sistnämnda kan
mycket väl vara Benns, eftersom mast4. Mastbalk
foten är varken ”bleck” eller ”T-profil”.
Svarsalternativen var: sammanfoFör A-Viggen är den enstaka ”annan” gad med träskruv; sammanfogad med
troligen Proctor eller Seldén.
genomgående bult och mutter; förstärkt
med mellanliggande plåt; annan, näm3. Rigg - vantinfästning
ligen ……
Tallurit = vantänden bildar en ögla
Här har vi förutsatt att de mastbalsom pressats ihop med en hylsa av kar som förstärkts med plåt också sambronsliknande legering. Öglan träs över manfogats med genomgående bult och
en i masten genomgående slät bult. mutter, även om detta inte kryssats i.
”Utanpå” står för att vantänden är för- Beträffande ”annan”, så har några ansedd med ett pressat beslag, som fästs givit att mastbalken är utbytt mot eller
12

kompletterad med balk av ek. I ett fall
uppges att även de vertikala stöttorna
bytts ut. I ett fall anges ”förstärkt med
stötta inuti båten”, men det framgår inte
om det är en permanent konstruktion.
(Kompletterande ”lös” stötta finns beskriven i ett TT). I ett fall har en mer
komplicerad upp-och-nedvänd T-profil
av 5 mm aluminium fällts in i mastbalken

5. Köl, K-Vigg

Här avses vilket material den
inplastade kölen består av. Enligt handboken kan ’bly + järn’ eller ’järn’ förekomma. Svarsalternativ ’annan,
nämligen ….’ tog vi med i enkäten för
den händelse det skulle finnas ytterligare någon variant.
Detta var förstås en svår fråga, i synnerhet för dem som inte råkat ut för kraftigare skada i samband med
grundkänning. Så här fördelade sig i
alla fall de 16 K-Viggarnas svar

6. Kölrum, A-Vigg

Svarsalternativ: stadiga ’bottenstockar’ med endast små gluggar för
länspumpens slang; klena ’bottenstockar’ som huvudsakligen tjänar som
stöd för durken; helt synliga kölbultsmuttrar; kölbultsmuttrar ’synliga’ men

överplastade; kölbultsmuttrar helt dolda
under slät kölsvinsbotten i två nivåer.
Detta är förstås en bedömningsfråga.
Vad är stadiga resp klena ”bottenstockar”? Vi borde ha preciserat frågan
bättre. Skillnaden mellan överplastade
men synliga och helt synliga kölbultsmuttrar är kanske inte heller så tydlig.
Av 70 A-Viggar svarade ändå 45 på
bottenstocksfrågan, 42 av dessa även på
mutterfrågan.

Man tycker sig se en viss korrelation mellan klena ”bottenstockar” och
helt överplastade muttrar. Är det en
tanke bakom, att det med mer plast
fyllda kölrummet skulle kompensera för
att ”bottenstockarna” gjordes klenare?
Det får tills vidare stå som en ren hypotes.
Helt dolda, slätt överplastade muttrar tycks inte ha förekommit på tidiga
A-Viggar. Det lägsta serienumret i vårt
material med detta utförande är 593.
Beträffande ”bottenstockarna”, så är
kopplingen till serienummer diffus; båda
varianterna finns representerade över
hela nummerspektrum. Detta kan bero
på osäkerhet i bedömningen.
Några svarande har satt frågetecken
för muttrar ”helt dolda under slät botten i två nivåer”. Jo, så är det faktiskt,
om man tittar efter. Det är en förhöjd
(ca 5 cm?) klack i kölrummets främre
resp aktre del, under vilka främre resp
aktre muttern är belägen. Förklaringen
torde vara, att vid ev grundstötning får
genom hävstångsverkan fram- eller bakkant på skrovet ta upp extra stora kraf13

ter, varför skrovet lämpligen görs krafti- klent och omöjligt att dra säkra slutgare här.
satser av. Electrolux-ventil eller motsvarande i förpiksluckan tycks ha varit
7. Däck,
standard redan från första början.

distansmaterial mellan skikt
(om ej enkelskikt)

Utöver svarsalternativen enligt
tabellen nedan fanns ’annat, nämligen
….’ för distansmaterial i 2-skiktsutförande, men det alternativet erhöll
inga svar.
Om man inte själv borrat i däcket,
eller reparerat skada, så är frågan naturligtvis svår att svara på. Det märks
genom det höga antalet svar = vet ej

9. Genomföringar
under vattenlinjen

Svarsalternativ: avlopp från diskho;
sjövattenintag; logg; annan, nämligen
…..
Några svaranden har kryssmarkerat
alternativ, men angivit genomföringen
som ’pluggad’. Den har då trots allt räknats med här.

Av det kompletta materialet framDet förefaller som om balsa var vangår
att 66 av 86 båtar har 3 eller fler
ligare på tidiga A-Viggarna, och att en
genomföringar.
övergång till Divinycell skedde på senare A-Viggar, men statistiken verkar
mycket osäker. Man kan möjligen ifrå10. Elcentral
gasätta om det verkligen gjorts A-Viggar med enkelskiktsdäck. De aktuella
serienumren är vitt åtskilda, och man
kan dessutom anta att det skulle krävts
en variant på däcksformen.

8. Ventilation

Svarsalternativen var: luftintag i
sittbrunnsvägg + kanal inunder bb koj
fram till garderob (”Hugo Larssonlåda”); annan, nämligen …..
Den s k ”Hugo Larsson-lådan” verkar ha kommit in någonstans mitt i KViggserien, för att sedan vara standard.
Tidiga K-Viggar uppvisar andra, lite varierande lösningar, men underlaget är
14

Möjlighet fanns att kort beskriva
elcentralens utförande, vilket också
några svaranden utnyttjat. Informationen är dock begränsad, och svår att
redovisa här.
När båda placeringsalternativen
kryssats har det tolkats som att
huvudcentralen flyttats in i ruffen, men
att vissa funktioner fortfarande kan
regleras från sittbrunn.

Utöver elcentralens placering frågade vi om batterispänningen var 6 eller 12 V. 1 K- och 1 A-Vigg har angivit
6V batterispänning, övriga 12V.

11. Länspump

Två kända ”standardlösningar” för
Viggen fanns som svarsalternativ: en
kolvpump monterad i sittbrunnsdurken;
en pump monterad i sittbrunnsväggen.
Dessutom gavs möjlighet att svara ”annan, nämligen …..”
Denna fråga tillhör de svårare att
utvärdera med avseende på att utröna
hur båtarna sett ut vid leverans. Det förefaller dock som att länspump ej varit
standard på K-Viggarna, och att den
primitiva varianten monterad i durken
kom in på A-Viggarna från start. Det
förbryllande är, att denna primitiva
pump tycks finnas även på båtar med
högt serienummer (11- och 12-hundratalen), trots att det bevisligen levererats
Viggar med betydligt lägre nummer med
effektivare pump som standard. Ligger
svaret månne i att det enskilda legovarvet som tillverkat överbyggnaden haft
mycket lösa direktiv vad gäller valet av
pump? Lika förbryllande är, att en enstaka A-Vigg helt saknar pump. Har det
kanske funnits en durkmonterad pump
som tagits bort, p g a skada eller den
erkänt dåliga funktionen?
Bland ”annan” finns en rad något
svårdefinierade alternativ samt 1
elpump.

12. Motorfäste

Här angavs svarsalternativen: fabrikat Plastimo i styrskenor; fjäderbelastat
fäste av ”parallellogramtyp”; annan,
nämligen …. ; inombordare (Vire, utombordare i brunn etc), beskriv …..

Bland svaren ”obekant” återfinns de
som enbart satt frågetecken, satt frågetecken för Plastimoalternativet eller svarat ”annan” kompletterat med
”styrskenor av aluminium”. De 3 ”annan” utgörs av 2 specialkonstruktioner
och 1 ”Misil II”-fäste.

Slutord

Om det är någon som kan kasta ytterligare ljus över de oklarheter vi identifierat, så är vi tacksamma för ett e-mail
eller brev till Tekniska Kommittén. Vi
tar också (fortfarande) tacksamt emot
enkätsvar från er som av någon anledning inte svarade våren 2000. Vi skickar
gärna ny blankett. Som antyds ovan: en
successiv komplettering av databasen
bidrar till klubbens vetande.
Tekniska Kommittén
/Harald Akselsson
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SHOP

Medlemsfördelning
på postnummerområden
Boden
1

Luleå

Skellefteå

2
2
Östersund

Umeå

1
Sundsvall

Norge 5
8
Borlänge

Handbok K- eller A-Viggen .. 60:Tekniska Tips komplett .. 175:Tekniska Tips enstaka ..... 10:Viggenritningar* ........ 10-40:Ritningsförteckning ......10:-

Klassregler .....................10:Klubbvimpel ................. 130:Broderat jackmärke .......35:Klubbnål .........................35:Klubbdekal SE-GLA-UT ..... 20:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Du kan även ringa materialförvaltare Holger Elveberg, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.
16

3
Bollnäs
4

Avesta
5
7
Örebro V-ås
Karlstad
3
5

Finland 3

Gävle
18
Uppsala
78
Stockholm
57 28

13 Norrk.
7
Falköp. Link.
8
Jönk.
12 23
Visby
Göteborg Borås 1 Nässjö
1
Växjö
1 6 4 Kalmar
Halmstad 1
10
Helsingb. 8
Karlskrona
1 Kristianstad
8
Malmö 4
1
Danmark
Ystad
8
Trollh.

4
17

Medföljande bilaga som
kräver kuvert 1000:-

VIGGENMARKNADEN
SÄLJES:
Karlskrona Viggen nr 149 –69
Utrustad med bl.a. rullfock,
neddragna fall, sprayhood, fock- och
bomkapell. Motor YAMAHA 9,9 hk 4takt –90 med elstart i självlänsande
motorbrunn. Båten har endast haft
två ägare, original utrustning i fint
skick. Båten finns i Stockholmsområdet. Pris: 36 000:Per-Erik Höglund
Telefon: 08-25 61 10
Karlskrona Viggen i fint skick.
Storfock, stormfock, genua, två
storsegel och spinnaker i bra skick.
Komplett utrustad dock utan motor,
33 000kr. Båten är vinterförvarad i
Norrtälje
Robert Högstrom
Telefon: 0176-43010
Albin Viggen No 1343. Har varit i
familjen i 21 år. Årsmodell 1977.
Evinrude 8 hk årsmodell 1991.
Spinnaker, Ekolod, Porta-potti,
gummijolle, täckställning / presenning, stålvagga etc. Välskött. Eventuellt kan båtvagn medfölja.
Gunnar Marke
Telefon: 0520-37969
Albin Viggen 973 -76. 3 segel,
storsegel saknas. Motor: 4 HK
Suzuki -96. Ny Sprayhood. 27000:Curt Barv
Telefon: 08 32 74 47

Genua Albatross (pentex) segel till
Albin-Viggen, ny maj 00 seglat max
10 gånger
Thor-Björn Brandberg
Telefon: 0551-20551 -070-3788099
Origokök, äldre modell. Finns i
Stockholm. Ca pris 200:Monica Sahlberg
Telefon: 0705823333

KÖPES:
Storsegel till Albin-viggen 1273.
Carl-Henrik Ros
Telefon: +45 56977221
Sittbrunnstält till Albinviggen
Jan Möllerberg
Telefon: 060/126614

ANNONSPRISER
1/1 sida 600:-, 1/2 sida 300:1/4 sida 150:-, 1/8 sida 75:-

Vid samtidig bokning av fler än
2 annonser lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 2 10%, från nr 3 25%
Våra annonsörer får en länk från
Viggenklubbens hemsida

NYA
MEDLEMMAR
1216

Björn Lindgren,
HÖÖR
Per Sandström
LINKÖPING

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

Storsegel alt. hel segelgarderob
till Karlskrona-Viggen
Birgitta
Telefon: 08-510 233 59
Storsegel, Kryssfock, Genua och
Spinnaker till Albin Viggen
Gärna bättre begagnat.
Fredrik Solhage
Telefon: 0303-227038

ÖVRIGT:
Jag behöver låna en sprayhood till
en A-Vigg -76. att malla av, jag ska
sy en ny och min gamla har ruttnat!
Janne Bäckman
Telefon: 08-7710067 070-9359574
Åke Thorsén

Senaste Köp- och Sälj-annonserna på vår hemsida
www.come.to/viggenklubben
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POSTTIDNING

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

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

CLUB

SHOP

Nu kan du få ditt båtnummer och
Viggen-symbolen som monteringssats i
självhäftade vinyl. Storleken är anpassad
för montering på ruffsidan, akter om det
främre fönstret. Pris 60 kr per par, inklusive porto.
Sätt in 60:- på postgirokonto 444 38 12-5,
betalningsmottagare Alf Bengtsson, ange ditt båtnummer och din adress på
talongen så kommer dekalerna som ett brev på posten.

MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet 3
21 februari
ViggenBladet 4
21 mars
PriCor 2001
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