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Bli hänryckt
– kom till Pingstträffen!
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VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2001 150:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:

Åke Thorsén

Kassör:

Jan-Olof Björk

Klubbmästare:

Lennart Burenius

Sekreterare:

Staffan Söderhäll

Vice ordförande och Annika Forsberg
kontaktombud regioner

Söravägen 211, 184 37 Åkersberga
e-post: thorsen@telia.com
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
e-post: jan-olov.bjork@abc.se
Söravägen 241, 184 37 Åkersberga
e-post:burenius.241@swipnet.se
Gammelgårdsgränd 15, 112 64 Stockholm
e-post: staffan@pricor.se
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: charlie.hotel@telia.com

08-92 97 32
08-540 664 63
08-656 32 45
018-59 06 98

Materialförvaltare:

Holger Elveberg

KLASSNÄMND

Sammankallande: Gunnar Tidner, adress & tel nr, se nedan
Ledamöter:
Ingmar Holmström, Sören Rapp, Staffan Söderhäll

TEKNISK
KOMMITTÉ
Sammankallande:
Motor
Elteknik
Segel & Rigg
Ritningar, Förtöjning, Pallning
Elektronik
Skrov
VALBEREDNING

Husbyvägen 21, 610 71 Vagnhärad
e-post: holger-el@telia.com

08-540 698 07

Harald Akselsson, adress, se nedan
Bill Thompson
Ingemar Lindgren
Harald Akselsson
Lars Sennerholm
Jan-Olof Björk
Göran Lilja

Sammankallande: Gunnar Tidner, Stallvägen 6, 187 31 Täby,
fax 08-758 43 03, e-post gti@abc.se
Jan Häggkvist
Ingrid Goffe

REVISORER
Suppleanter

0156-137 08

08-590 802 98
08-511 737 34
08-758 31 99
08-590 802 98
08-715 48 03
08-92 97 32
08-85 15 33
08-758 35 74
08-510 230 96
08-715 21 06

Freddy Geuken, Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION:
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald Akselsson
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Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: vebe@telia.com
Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@swipnet.se

018-59 06 98
08-590 802 98

Nu är det hög tid att upprätta planer inför sommarens seglingar. Jag rekommenderar dig att kontakta ditt
regionala ombud där du bor. Hör av dig
och planera en segling tillsammans.
Regionombuden har stor kunskap om
Viggar och segling och de hjälper gärna
till med allehanda frågor. För de av er,
som har närhet till Stockholm skärgård,
kan starta med en tur redan under
Pingsthelgen till Hjälmö-Västerholmen
och Viggenträffen där. Enligt många
bedömare en av de finaste platserna i
skärgården. Under industrisemestern
kommer klubbens styrelsemedlemmar
att varsin helg finnas utplacerade på sex
olika öar runt om i skärgården för att
välkomna er där. Man får därmed tillfälle att segla mellan flera öar och möjligheten att träffa viggenvänner ökar,
vilket också är ett av målen i Viggenklubben. Men innan vi ses, kontrollera
och fräscha upp din säkerhetsutrustning
ombord, för din familjs och din egen
skull.
Åke i 5801 Galore

"De skönaste planer, de må vara
uppgjorda av möss eller människor, går
ofta om intet", säger Robert Burns i den
dikt som gav namn åt en av John
Steinbecks romaner. Fullt så tragiska
som i boken blir väl inte följderna av de
spruckna planerna för Jänta's besättning, men lite snopet känns det att dagarna före sjösättningen få reda på att
möjligheten att få åtminstone någon
veckas semester samtidigt är i det närmaste helt borta.
Men, som det heter, det är väl bara
att "gilla läget" och göra det bästa av
sommaren i alla fall. Det lilla torpet i
utkanten av uppsalaslätten har ju fått
stå tillbaka för båtlivet under några år,
det kanske är dags att ta igen lite av
det nu. Sjösättas ska hon i alla fall och
även om det blir bara i hemmavattnen
så ska det ändå bli lite båtliv. Så nu vet
ni varför om ni kommer till "Annikas
sten" i Paradiset och vi inte ligger där
som vi brukar. (Men det går att komma
dit med skärgårdsbåt också.)
Alf i 1277 Jänta
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REGIONALT/ombud

Stockholm

Stockholm

Kalmar

Pingstträffen
2 - 4 Juni

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
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Årets pingstträff kommer att äga
rum någonstans vid fladen väster om
Hjälmö Västerholme. Infarten, från NO,
har position N 59º24,6’ E 18º40’. Se
bifogad skiss. Kluddarna markerar möjliga platser för träffen.
Exakt var i fladen, som erbjuder ett
flertal tilläggningsmöjligheter, vi kommer att vara beror på vind och trafik.
Jag, (Jan-Olof), räknar med att vara
på plats på fredag kväll och kommer
att vara nåbar på VHF kanal 72, anrop
’Yvanna, SA6378’, eller mobil 070-666

08 00 för information om slutlig placering. I det närmaste kontinuerlig passning.
För övriga kan lördagen ägnas åt
framsegling med samling med Viggensherry från ca. kl. 17.00.
Pingstdagen har vi tänkt oss ordna
litet kappsegling under lättsamma former, nybörjarvänligt utan spinnaker och
med vanliga väjningsregler.
Kvällar och övrig tid i land, för dem
som till äventyrs inte vill kubbas på sjön,

ägnas åt avspänd samvaro, lämpligen
med ditsläpad sångbok och andra nödvändiga tillbehör.
Förutom äran att ha deltagit kan
även priser komma att delas ut liksom
muntra kommentarer mellan kombattanterna.
Annandagen sker återhämtning och
hemsegling.
Välkomna!
Jan-Olof i Yvanna och Åke i Galore

Vi vidarebefordrar en fråga från vårt
grannland i väster:
Hei.
Vet du om noen som har vært
på langtur med Albin Viggen? Noe
man bør gjøre med båten før man
drar på langtur?
Med vennlig hilsen
Trond Hagen
Oslo
E-mail:
trond161@hotmail.com
Kan ej undanhålla
ViggenBladets läsare
följande utdrag ur loggbok:

kl 12.00 Kapten gick överbord.
kl 13.00 Sprang liket på bommen
Åke Lodhammar

Hjälmö Västerholme
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CLUB

SHOP

ka Tips
Teknis
!
utgåva
nu i ny

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.
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LÄST OCH NOTERAT
Tidningen Båtnytt har under mars i
år, kommit ut med Testtidningen på 114
sidor för 69:50 kr. Den består av fakta
och omdömen av 101 olika testade segelbåtar. Det är ett specialnummer av
Båtnytt som tar upp läsekretsens behov
av information kring flottan av främst
begagnade båtar, men även 25 nya båtar från senare delen av 90-talet finns
med. Varje båttyp presenteras med en
stor översiktsbild i färg och en mindre
interiörbild. Sen finns det en faktaruta
med båtens mått, vikt, segelstorlek och
LYS-tal. En infälld ruta med plus- och
minusåsikter anger vad man tyckt om

båten vid testerna. Viggen finns förstås
med och rubriceras som “Årets båt
1971”. Därefter följer en kortfattad beskrivning av båten och några exempel
på testlagets uppfattningar kring detaljlösningar. Till plusegenskaperna räknades rymlighet, bra manöveregenskaper
och aktivt klassförbund. Till minuspunkterna hörde att båten upplevdes
som stampig och att kojerna var låga.
Till och med Viggenklubben nämns i tidningen som en av landets mest aktiva och den uppmärksamheten tackar vi
särdeles för.
Åke i 5801 Galore

TEKNISKA
KOMMITTÉN MEDDELAR:
I VB 4 svarade vi på en fråga om
det var lämpligt att vaxa masten, för
att skydda eloxeringen. Nu har vi av
medlem Bo Hjertstrand, tidigare
Viggenseglare, numer Facil, fått tipset att stryka masten med paraffinolja efter avtvättningen. Han har
bevisligen mycket goda erfarenheter
av detta, vilket härmed vidarebefordras för allmän
kännedom.
Tekniska Kommittén

Välkommen
med frågor till
TEKNISKA BREVLÅDAN
Posta dina frågor av teknisk natur
till Tekniska Kommitténs sammankallande;
Harald Akselsson
Hasselgatan 115,
194 38 Uppl. Väsby
så får du sedan svar i ViggenBladet.
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RS Käringön. Segelbåt med
mastbrott utanför Grundsund, 3
personer ombord, haveristen
bogserades in till Grundsund där
besättningen hjälpte till riva ner
mast och packa ihop segel, vant
och stag. Trossen medlem.

Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne
Sjöräddningssällskapet

Talattagatan 18
426 76 Västra Frölunda
Tel: 031–29 00 90
Faxnr: 031–69 82 55

Epostadress: office@ssrs.se
Hemsida: www.ssrs.se

600 frivilliga - inga statsbidrag

”MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY”
ett ovanligt anrop som tur är.
Antal sjöräddningslarm minskat med
27 fall under år 2000 till 1165 fall. (jmf
1999 1192 st.)
Sjöräddningssällskapet deltog med 660
räddningsenheter, Kustbevakningen med
360 enheter, Sjöfartsverket med 267,
räddningstjänsten med 183, Polisen med
108, Försvaret med 59 fartyg och med 131
flygenheter.
Beredskapen av fartygen finns i landet
hos Sjöfartsverkets enheter, Marinen, Sjöpolisen Räddningstjänsten, Kustbevakningen, och frivilliga ideella Sjöräddningssällskapet.
Sjöräddningscentralen, MRCC, Göteborg sköter larmning och ledning av
sjöräddningslarmen i Sjöräddningsområdet
(SRR) och i övriga områden av kommunala
räddningstjänsten.
Sjöräddningssällskapets 600 frivilliga
och 8 fast anställda besättningsmän ligger i

8

jour-beredskap dygnet runt, året runt på 45
räddningsstationer med över 80 Rescue enheter runt vår kust samt Vänern, Vättern och
Mälaren.
SSRS räddade under år 2000 116 st.
personer i livsfara, assisterade 701 fartyg
med 1500 personer ombord och utförde totalt 1722 uppdrag.
Vid sjöräddningslarm kallar man på
sjöräddningen genom att antingen använda
mobil telefon och ringer 112 och begära
”sjöräddningen” eller att använda VHF telefonen kanal 16.
MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY
anropet används till sjöss när det är ”överhängande fara för liv” efter det tre may day
anropet följer båten namn, anropssignal,
position, problemets art och vilken assistans
man behöver. May Day anropet läses totalt
innan man av avvaktar svaret.
Det andra anropet man kan använda

Foto:
Sjöräddningssällskapet
är: ”PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN” som betyder att man önskar företräde på VHF kanal 16 för att man behöver hjälp mycket
snabbt.
Efter Pan Pan anropet följer Sjöräddningscentralens anropssignal, båtens
namn, anropssignal, position, problemets
art och vilken typ av assistans som önskas.
Vid ej överhängande fara kallar man
på ”Sweden Rescue” uppge båtnamn och
båtsignal (VHF nummer.) och när Sweden
Rescue svarar uppger man vad ens problem
är.
Räddningsledaren på Sjöräddningscentralen, MRCC eller MRSC gör en utvärdering och larmar de enheter som bedöms
behövas för att lösa fallet. Är det frågan om
”att liv är i överhängande fara” debiteras
inga kostnader för larmet. Men om
räddningsledaren bedömer ”att det ej är
någon överhängande fara för liv” debiteras
räddningsuppdraget. Timkostnaden är ca
2000 – 2500:- / timme från räddningsstation till räddningsstation.
Vanligt idag är att många fritidsbåtar
har gått med i Sjöräddningssällskapets
assistanspaket ”Trossen sjöassistans”.
Man får då kostnadsfritt :
1. assistans vid driftsstopp
2. bogsering till närmaste hamn.
3. hjälp med att kontakta varv,
reparatör eller anhörig.
Detta får man även när överhängande
fara för liv ej föreligger.

Vad som också är viktigt är att
Sjöräddningssällskapets har utbildade, erfarna och behöriga räddningsskeppare som
finns i jour beredskap dygnet runt och året
runt.
Man bör vara utbildad, kunnig och erfaren för att dra loss en båt som gått på
grund.
Tänk om det uppstår ett hål i botten när
du dras av, vem kan hjälpa dig då ??
Sjöräddningssällskapets båtar är utrustade med länspumpar, presenningar och övrigt räddningsmaterial för att bärga båtar
Med Trossen sjöassistans är du trygg,
det kommer ALLTID utbildade sjöräddare
och assisterar dig, och det kostar ALDRIG
mer än medlemsavgiften/år oavsett hur
lång tid bärgningen tar.

Din trygghet till sjöss

Tänk också på att ev. överskott från
Trossen sjöassistans går tillbaks till dej och
din familjs säkerhet till sjöss, genom nya
räddningsbåtar. Sjöräddningssällskapet är
en ideell och frivillig förening utan vinst intresse.
Trossen sjöassistans har ökat med 40
% under 2000. Många fritidsbåts ägare vet
idag att det är mycket fördelaktigt att vara
med i Sjöräddningssällskapet, allt för sin
och sin familjens trygghet till sjöss.
Gunnar Arwidson
Sjöräddningssällskapet
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VIGGENMARKNADEN

VIGGENMARKNADEN

SÄLJES:

SÄLJES:

SÄLJES:

KÖPES:

Albin-Viggen 589,1973
Honda 5hK -99, stor, fock, genua,
spinnaker,epoxy behandlad, stålvagga,
press, 2 ankare, stävstege, badstege,
ankarolina m.m. Mycket välvårdad.
Pris 30000 kr
Pär Augustsson
Telefon: 08-358527
paug@enea.se

Albin Viggen 803, 1974
Mycket fint skick, relativt lite använd.
3 st försegel, 6 hk Johnson utombordare, båtplats på Bullandö Marina
utanför Stockholm kan övertas. Säljes
pga tillökning i familjen. Pris 32000 kr
Ulrika Fagrell
Telefon: 08/654 51 72, 0708/44 56 52
ulrika.fagrell@intentia.se

Karlskrona-Viggen 4, 1965
2 ägare, negativ akter, 6 segel +
spinnaker, kompl. utrustad. Säljes
sjösättningsklar. Pris: 30.000 kr
Lennart Strååt
Telefon: 08-57154371
katilla.straat@svebo.se

Sittbrunns-kapell till Albin Viggen
Alt. om någon har ritningar över en
förträfflig "Ölstuga".
Erik Zandén
Telefon: 0739741255
zand@hotmail.com

Karlskrona-Viggen 293
toa , värmare , kök , batteri , mantåg ,
ankare , fendrar brandsläckare,
Yamaha 6hk , 4 segel , vagga , täckpresenning. Allt i bra skick
Benny Nilsson
Telefon: 0477-20932 , 45079
bempa@algonet.se

Viggen 361
Fin,välskött. 5 hk Honda 4-takt, 4
segel, värmare, nytt batteri, omklädda
dynor, ankarolina 40 m, sprayhood,
stäv- och badstegar. 32000 kr
Peter Nord
Telefon: 731 06 13, 401 00 51
pe.nord@telia.com

Albin-Viggen nr 787, 1974
Välskött och i fint skick. Storsegel,
fock och genua. Yamaha 8 hk, går som
en klocka. Gasolkök. Dynor med
marinblå klädsel, (-99). Sprayhood,
portapotti, logg, kompass, fyra fendrar,
två ankare, badstege och gott om
tågvirke. 60 l vattentank, ny el med
elskåp (-99). Båten ligger i Västerås.
Pris: 32 000 kr
Mats/Pia Hilborn, 0225 146 11.
gbb882c@tninet.se

Karlskrona-Viggen 1969.
5 segel, 6 hk Yamaha, bomkapell,
bomtält, komplett utr. med fint spritkök, båtvagga. Båten ligger på Muskö
och sjösätts 5/5. Säljes pga tidsbrist.
Pris: 22.000 kr prutat och klart.
Lars Humla
Telefon: 08-7616709
lars.humla@era.ericsson.se

Albin-Viggen 1975
Mycket fint skick. 35.000 kr, billigare
vid snabb affär. Maila för utrustningslista.
Martin Nordström
Telefon: 0708-192550
martin.nordstrom@euromail.se
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Albin-Viggen 637, 1973.
7 st segel inkl.spinnaker, septi-tanktoa, origo-kök, värmare, Mercury 4,5,
akter-stävstege, stålvagga m.m.
Ligger i hall. Pris 35.000 kr
Per Andersson
Telefon: 0155-35511
perka@mbox319.swipnet.se

Albin-Viggen 1368
i mkt gott skick. Furlex
rullfock.Fräscha segel. Vattentoa. Nya
dynor. Komplett utrustad. Mercury 7,5
-85. Vagn. Ett fynd. Pris 35000 kr
Lars Mattsson
Telefon: 054-525682
lars.mattsson@yesbox.net
Alb in-Viggen 839, 1974
Suzuki 8 hk. Stor, fock, genua. Div
utrustning som tågvirke och ankare.
Origokök. Porta-potti. Jolle.
Epoxibehandlad. En ägare sedan -76.
Ligger i Södertälje. Pris 30 000 kr.
Hans Thelander
Tel 0156-13014
hans.thelander@rfv.sfa.se
Albin Viggen 640 1974
Tre försegel, sprayhood & sittbrunnskapell, 8 hkr Yamaha, 4 kojer, potta-porti,
stålvagga. Vårrustad, sjösatt och seglingsklar (eventuellt sommarplats på
Värmdö) 38000 kr
Nicke Annerborn
Telefon: 070-3330649
niklas@osirisdata.com

Albin-Viggen
Välskött och välutrustad. Jag vill inte ha
några problem med mastbalk eller
röstjärn som lär vara båtens
akilleshäl(ar).
Göran P
goranpersson@chello.se
Topplanterna
som passar till fästet på masten till AViggen tillv år 1976, nr 1254
Hans Lindgren
hans.o.lindgren@swipnet.se

De allra senaste
Köp- och Sälj-annonserna
hittar du på vår hemsida
www.come.to/viggenklubben
under ViggenMarknaden.
Där kan du själv lägga in en
annons, och då finns den ute på
internet med omedelbarverkan.
Meddela sedan redaktionen när du
vill att din annons ska tas bort så
kan vi hålla sidan aktuell.
Obs! Lägg inte in
Köp- och Säljannnonser i
Gästboken Viggen-Forum!
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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)

NYA MEDLEMMAR
0
0
161
212
451
524
803
925
1041
1210

Lennart Altino, HUDDINGE
Magnus Wilhelmsson, LINKÖPING
Ingvar Lindén, ÅKERSBERGA
Stig Jonasson, LIDINGÖ
Bo Lindgren, TYRESÖ
Sven Jansson, UPPL. VÄSBY
Ulrika Fagrell, STOCKHOLM
Magnus Händel, NORRKÖPING
Bertil Fredriksson, SANDVIKEN
Johan Strid, MALMÖ

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet 5
18 april
ViggenBladet 6-7
16 maj
PriCor 2001
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