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Medlemsavgiften för år 2003 betalas
snarast in till Viggenklubbens
postgirokonto
40 73 05-2
– inbetalningskort
finns i tidningen

God Jul & Gott Nytt År!
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Viggenklubbens årsmöte
- vad hände - vilka var där?

Hej alla
Jaha - då var man ordförande i
Viggenklubben ytterligare ett år. I
förra numret skrev jag i min spalt att
jag såg fram mot att träffa många
av er på årsmötet - så blev det inte läs mer om detta på nästa sida.
Ni som varit med ett tag förstår
direkt att det i detta nummer medföljer ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2003 eftersom det är
den traditionsenliga kassakistan på
framsidan. Ni som är nya lär er i och
med detta nummer att så är fallet.
Läser ni vidare i VB och hittar budgeten för 2003 ser ni att vår stora inkomstkälla är medlemsavgifterna
och den stora utgiften Viggenbladet.
Vill ni fortsätta få Viggenblad – betala då in medlemsavgiften snarast
möjligt.
God Jul och Gott Nytt År önskar
Annika med besättning. Vi syns på
Allt för Sjön när ljuset återvänt.
Annika i 1277 Jänta
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Årsmötet är avklarat, julen står
för dörren och ViggenBladet är fyllt
av tomtar. Styrelseledamoter kommer och går men redaktionen består
– Harald Akselsson och undertecknad står alltså kvar i redaktionsrutan
på näst sista sidan ett tag till. Övrig
rapportering från årsmötet svarar
Annika för, med benäget bistånd av
fotograf Akselsson. Kanske kommer
ytterligare bilder från kvällen i ett
senare nummer.
Annat att läsa är Örjan Borgströms höstberättelse på sidorna 6-7
och Kjell Nyléns synpunkter på ormar
i paradiset. Välkommen tillbaka i VBspalterna Kjell!
För övrigt kan noteras att hemsidans gästbok är flitigt besökt sedan
surfarna hittat dit efter omstarten,
både som medlemsmarknad och
diskussionsforum.
Till sist är det bara att falla in i
kören – God Jul & Gott Nytt År!
Alf i 1277 Jänta

Årsmötesförhandlingar
Foto Harald Akselsson
Som sagt var - i år var det ett glest
årsmöte och en underbemannad middag. Men - och det är viktigt, det var
kvantiteten som kändes tunn, inte kvaliteten.
Årsmötet hölls traditionsenligt i
NBS:s klubblokal i Näsbyviken. Vi startade kl 16.15 efter att ha väntat in några
eftersläntrare och till slut var vi cirka
17 personer bänkade. Mötet förflöt
lugnt utan några större överraskningar.
Verksamhetsberättelse och bokslut
gicks igenom och revisorerna beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Båda dessa dokument hittar ni lite längre fram i tidningen.
Sedan var det dags för de olika valen. Valberdningen som företräddes av
f d ordförande Åke Thorsén hade lyckats hitta kandidater till samtliga poster och det är en bedrift i sig i dagens
stressade samhälle där ingen verkar ha
tid för den här typen av verksamhet.

Nåväl, som framgick av min spalt valdes undertecknad till ordförande för ytterligare ett år. Därefter omvaldes
Jan-Olof Björk och Lennart Burenius
som styrelseledamöter. Till nya ledamöter valdes Håkan Nylin, K-G Sabel
och Ingvar Lindén. Varmt välkomna
alla nya och tack för att ni ställer upp
ytterligare ett år, ni "gamla". När det
här numret av VB landar i era brevlådor kommer styrelsen att ha haft sitt
första konstituerande styrelsemöte så
att ni i nästa nummer kan se vem som
gör vad. Dessutom kommer ni i numren framöver få presentationer av alla
ledamöter. Längst bak hittar ni än så
länge bara listan med namn och adresser. Efter att styrelsevalen var avklarade
valdes övriga funktionärer. Ni finner
hela listan på sista sidan. Tack alla ni
som ställer upp för ytterligare ett år.
Med valen avklarade var det dags
för 2003 år budget. Den var inte på
Avtackning. Foto Harald Akselsson
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något sätt revolutionerande - som jag
skrev i min spalt handlar det mycket
om medlemsavgifter in och kostnader
för VB:s framställande ut. Årsmötet
beslutade att medlemsavgifterna även
för 2003 skulle vara 150 kr för aktivt
medlemskap och 50 kr för passivt
(Viggens Vänner).
Sista punkt innan mötets avslutande var avtackning av avgående
styrelseledamöter. Tyvärr hade vare sig
Bo Carselid eller Holger Elveberg möjlighet att delta på årsmötet men Staffan Söderhäll fanns på plats och kunde
därför tackas på vederbörligt sätt.
Men när mötet var slut var kvällen
fortfarande ung - nästa punkt på programmet var TK:s Harald Akselssons
beskrivning över hur han på sin vigg
1103, Costa Jourtan, förstärkt kölrummet. Detta finns också beskrivet i
VB 10/2000 och 11-12/2000.
När Harald avslutat sitt föredrag var
det dags att ställa iordning middagsbordet, duka och färdigställa maten.
Det var undertecknad som stod för
maten men eftersom jag hade fler roller att axla samtidigt vill jag här framföra mitt stora tack till Helga Björk och
Gunni Söderhäll för allt deras arbete
under kvällen.
Innan det var dags för mat dracks
det förstås viggensherry. Middagen var
mycket trevlig - vi var 23 st till bordet
och stämningen var hög redan från
början. Det serverades en liten laxsnitt
följt av thaiinspirerad kycklingfilé. Som
avslutning ost och vin, följt av kaffe och
lite choklad. Ni som inte var där - ni
missade nå't! Sånghäften hade vi men
det var så mycket prat att det bara blev
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en liten sång totalt.
I anslutning till middagen delade
undertecknad ut Per Brohälls hederspris. Dela ut är egentligen att säga för
mycket. Priset sitter stadigt uppspikat
på en vägg i Löddeköpinge så det var
mer att berätta att priset ännu ett år
gått till Sigurd Arnell som med sina
1062 M var överlägsen sina konkurrenter - grattis.
När klockan blivit sen glesnade leden och vi som var ansvariga avslutade
kvällen med att städa klart och bära ut
sopsäckarna.
Tack alla ni som var där och på
olika sätt gjorde en insats för viggenklubben.
Annika i 1277 Jänta

Köpes
Jeg er interessert i å kjøpe en
spinnaker til min Albin Viggen.
Har du en til salgs?
Yngve Hansen yngvesta@start.no
Köpes
Jag är intresserad av att köpa
genoa 2 och storsegel, och kanske
stormfock
Keijo Virtanen
keijo.virtanen@studio.inet.fi
Köpes
Lättmetallbågar till sprayhood
K-Viggen
Ingvar Lindén, tel 08-540 685 64

Lite "mingel". Foto Harald Akselsson

Köpes
Albin-Viggen köpes. Krav är att det
finns värme och toalett.
Pris 25 000 - 45 000.
Kent Tegesjö
tel 0152-191 76/070 - 48 36 912
kte@scandorama.se
Köpes
Jag vill köpa en begagnad autopilot.
Dan Lindström
Tel: 0413-23243 / 070-4225743
dan-liselott@swipnet.se
Köpes
I
ntresserad av att köpa en
sprayhood. Har stålram.
Helena 070-2690196

NYA
MEDLEMMAR
0

Johan Murray
STOCKHOLM

0

Kent Tegesjö
STRÄNGNÄS

0

Daniel Tors
HÄGERSTEN

825

Ann-Christine
Haugen
BANDHAGEN

1129

Johan Jonsson
LULEÅ

1131

Ken Söderlund
HUDDINGE

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
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Till vintervila
Århundradets finaste sommar gick
mot sitt slut, den 28 september var utsatt till torrsättningsdag så med en helg
som reserv startade vi från sommarhamnen Snedskär ute vid Arkösund.
Det blåste en frisk nordlig vind så
vi startade med motor upp genom
Gränsösund, vi hade sällskap av flera
båtar som skulle göra årets sista seglats på 23 distansminuter från Arkösund till Norrköping..
Vi trodde att den friska vinden
skulle avta när vi närmade oss Kolmårdsbranterna men så var inte fallet.
Vinden blev istället mer byig när den
kastade sig ner från de höga bergen i
norr. Efter Fläskö där Bråviken öppnar
sig gick vi upp i lä av Skansholmarna
och hissade upp en revad stor (3 rull)
och fock.
Det vart en tuff segling in till Norrköping, byarna från Kolmårdsbranterna kastade stundtals ner båten och
man fick segla som med en jolle med
löst storskot för att hinna parera. Två
gånger tog vi in vatten över relingen i
sittbrunnen.

Efter Svintaskär går vi mer mot sydost vilket ger en lugnare segling med
vinden mer från akter, men sjön driver
upp vartefter avståndet till Kolmården
ökar.
I hög sjö och frisk vind lyckas hustrun ta ner seglen utanför båthamnen i
Lindö samtidigt som jag startar upp
motorn, vi var framme.
Helgen därpå mastade vi av vid
klubbens mastkran i duggregn och
höstrusk det kändes inte så vemodigt
att ta ner masten tack vare det höstlika vädret.
Torrsättning och vinterförvaring
sker vid Herstabergs Marina en bra bit
in i Motala ström. Men då en klaffbro
med ganska snåla öppningstider måste
passeras så är det enklare att masta av
ute vid Lindö.
Dessutom kan båtarna av utrymmesskäl ligga vid Herstaberg endast
något dygn före torrsättning.
Fredag eftermiddag släppte hustrun av mig vid Lindö och jag startade
färden in genom Lindökanalen mot
Norrköpings hamn.

Utan master i väntan på torrsättning
Foto Örjan Borgström

På väg in genom Lindökanalen
Foto Örjan Borgström
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Med lite pudersnö på presenningen i väntan på våren
Foto Örjan Borgström

Det var första gången jag framförde
båten utan mast, i våras mastade jag
på omedelbart efter sjösättning. Det är
en helt annan känsla i båten, den känns
stadig som en gammal kutter.
När jag förvärvade båten i våras så
följde det inte med någon vagga. Alvarbåtar som jag köpte båten av hade dock
lovat att ordna en vagga till hösten. Jag
hade väl haft mina funderingar hur
detta skulle bli men alla farhågor kom
på skam när jag fick se den lilla stålvaggan som såg ut att passa en Vigg
perfekt.
Efter lite mätningar så kapade jag
ner sidostöttorna så att det skulle finnas utrymme att sänka dem en och en
vid bottenmålning.
På lördag morgon klockan sju samlades tolv av klubbens medlemmar för
torrsättning. Båtarna varierade från
dryga 6 ton till Viggens lite mer hanterliga 1,4 ton.
Kranen arbetade effektivt och på
någon timme stod alla båtar på land,
den nya vaggan passade även om
trycket på det aktre stöttorna var onödigt hårt, så komplettering med en

akterstötta framför skäddan är på sin
plats. Tills annan ordnats fick en lastpall göra tjänst som akterstötta.
Där ligger nu båten i sin vintervila
men arbetet är inte slut med det. Det
finns alltid saker att förbättra. Luckorna
till sittbrunnsbänkarna har spruckit i
kanterna, det har till och med ramlat
bort flisor. Köket som är ett högtrycks
fotogenkök har varit lite oroande ibland
och höga lågor har svett taket i
kabyssen. Kan vara skräp i tanken så
en ordentlig rengöring är på sin plats.
Dessutom visade det sig efter avspolning att bottenfärgen behöver tas
ner ordentligt till nästa säsong så här
finns mycket sliparbete och målning att
göra. Men nu får det anstå till våren
och just nu känns det skönt att ha båten på land även om det redan börjar
kännas längtan till våren och skärgården och visst sitter jag ibland på kvällarna och tittar på sjökort och
återupplever en mycket fin segelsommar.
Planer finns redan för nästa sommar med en resa norröver upp mot
Stockholms skärgård.
Örjan Borgström, Vigg 1337
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REGIONALT/ombud
Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 50 Söderåkra
0486 - 212 43
Mälaren
Vakant, ombud sökes
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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Du vet väl
att du är
välkommen
med frågor
till

TEKNISKA
BREVLÅDAN
Posta dina frågor av teknisk
natur
till Tekniska Kommitténs
sammankallande;
Harald Akselsson
Hasselgatan 115,
194 38 Upplands Väsby
så får du sedan svar i
ViggenBladet.

Att avsluta en dag med
fin segling i en av Vänerns vackra
naturhamnar sedan vinden lagt sig är
ofta en enastående naturupplevelse.
Den, då alla de fyra villkoren för en
stunds vistelse i ett paradis på jorden
har uppfyllts; att vi disponerar vår tid,
kan njuta av ren luft, friskt vatten och
lyssna till naturens egen tystnad.
Jag minns en juliafton på Djupskär
i Millesviks skärgård. Vi satt på berget
för att se solen sakta sjunka ned i ett
underbart färgspel i nordväst. Luften
var mild men ändå så klar, att vi vid
horisonten i söder klart såg fyrbyggnaden vid Naven. Nedanför våra
fötter kluckade vattnet mot berget och
stenarna, det vatten som också var vårt
goda dricksvatten. Kluckandet, svirret
från några trollsländor på dagens sista
jaktrunda och en lom, som ropade i
fjärran, var allt som hördes. Visst var
det en glimt av paradiset.
*
Men det finns ormar även i paradiset Vänern. Bullerormar. De mindre exemplaren har fina stereoanläggningar, vars styrka man gärna
demonstrerar för sina grannar i hamnen. Andra upptäcker plötsligt att
batterierna behöver laddas i den stilla
sommarkvällen. Dessa ormar är mycket
irriterande, när de uppträder, men lyckligtvis är de inte särskilt vanliga.
Värre är de stora bullerormarna. På
sidorna av en sådan står det POLIS med
stora, vita bokstäver. Trots att den för

det mesta kommer
forsande med god fart, hörs den
en halvtimme eller mer i förväg, innan
den passerar ute i sjön. Ännu längre
när det är lugnt väder.
Om polisbåten med sin vänliga
och dugliga besättning ofta är en verklig stämningsförstörare är den ändå en
stilla fjärt jämförd med den värsta av
dem alla - Kustbevakningens klumpiga
katamaran! Den båten borde ha en given plats i Guinness Rekordbok som
en Alla Tiders Stora Miljöförstörare.
Hur kan besättningen stå ut? Är den
månne tvångskommenderad? Förresten, finns det inga skyddsombud till
sjöss? Och vad gör fartyget på Vänern,
som inte kan utföras lika bra av polisbåt, sjöräddningsbåtar eller andra?
Jaså, oljespill och kontroll av fiskenät.
Men oljespill är sällsynta på Vänern och
kan säkert länsas in av polis eller sjöräddning medan en oljesanerare tar sig
upp från Göteborg. Och näten kontrollerar både polisen och andra lika bra.
Bleve vi av med Kustbevakningens
båt och finge ljuddämpare på polisbåten skulle kvalitén på Vänerns båtliv få ett verkligt lyft! Speciellt som de
privata fortåkarna tycks ha lugnat ner
sig lite nu, när bränslet blivit så dyrt.
Som alltid: ”Inget ont som inte har
något gott med sig!”
Kjell Nylén
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40 73 05-2

SHOP

s
ka Tip
Teknis gåva!
ut
nu i ny

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

VIGGENKLUBBEN

Ny medlem ................................ Sätt kryss o
Segelnr ...........................................................
Båtnamn ........................................................
Tel nr ..............................................................
Postnr Hemmahamn .....................................
Födelseår ........................................................
Har e-post ................................... Sätt kryss o
Delägare i båten:
Namn .............................................................

CLUB

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

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 materialförvaltaren, tel nr på näst sista sidan
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på näst sista sidan

Avgifter 2003:
Aktiv medlem 150:- / Viggen-Vän 50:Glöm inte att fylla i rätt belopp
på inbetalningskortet
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Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 2002
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse
2001-10-01 - 2002-09-30.
Klubbens funktionärer har varit:
Styrelse
Annika Forsberg
Bo Carselid
Jan-Olof Björk
Lennart Burenius
Staffan Söderhäll
Holger Elveberg

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Klubbmästare
Sekreterare
Materialförvaltare

Klassnämnd
Gunnar Tidner
Ingemar Holmström
Sören Rapp
Staffan Söderhäll

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tekniska Kommittén
Harald Akselsson
Bill Thompson
Janne Bäckman
Lars Sennerholm
Göran Lilja

Segel & rigg, Sammankallande
Motor
Elektronik
Ritningar, förtöjningar, pallning
Skrov

Valberedning
Gunnar Tidner
Jan Häggkvist
Åke Thorsén
Revisorer
Freddy Geuken
Svante Axelsson
Revisorssuppleanter
Carl-Olof Carlsson
Lars Berg
Redaktion
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Sammankallande

Alf Bengtsson
Harald Akselsson
Kontaktombud regioner
Bo Carselid
Regionombud
Peter Winberg
Kent Henriksén
Owe Svensson
Gustaf Olofsson
Björn Axelsson
Erik Palsund

Redaktör och ansvarig utgivare

Kalmar
Siljan
S:t Anna
Västkusten
Vättern
Öresund

Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under 2002 samt ett
konstituerande möte i december 2001. Antalet betalande aktiva medlemmar
var 361 st vid verksamhetsårets början och vid årets slut 371 st. Dessutom
har klubben vid årets slut fem passiva medlemmar, s k Viggen Vänner.
Antalet nya medlemmar är 73 st. Av de 371 medlemmarna är tio st bosatta
utomlands, nio i Norden och en i Nederländerna.
Dessutom har vi 13 hedersledamöter och ständiga medlemmar.
Träffar
Allt För Sjön 1 – 10 mars
Klubben deltog traditionsenligt på båtmässan, tillsammans med andra de
klassförbunden inom Stockholms Seglarförbund. Vi bemannade vår monter i
princip heltid de båda helgerna och dessutom ett antal vardagskvällar. Det
kändes i år som om vi hade ovanligt få besökare och sannolikt hade det bl a
att göra med monterns undanskymda läge.
Riggningsträff 7 maj
11 medlemmar besökte riggningsträffen som för andra året i följd ägde rum
vid Mårten Triewalds Malmgård på Kungsholmen. Jan-Olof Björk var precis
som förra året instruktör i konsten att sätta an riggen. Medlemmar i
sjöscoutkåren S:t Göran sålde kaffe och smörgåsar.
Pingstträff 18 – 20 maj
Årets upplaga av Pingstträffen ägde rum inom samma område som förra årets
träff – nämligen vid fladen väster om Hjälmö-Västerholme. Deltagarna var
fördelade på fem viggar och fem storviggar. Träffansvarig var Jan-Olof Björk i
Yvanna. Aktiviteterna under helgen var de sedvanliga med sherry,
tipspromenad, grillning, samvaro och kappsegling.
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Sommarträff 13 – 14 juli
Det har under flera år inte gått att få ihop till en eskader och i år prövade vi
därför istället med en sommarträff under en julihelg. Träffen hölls på
Idholmen vid ”Annikas sten”. De första båtarna anlände redan fredagen den
12 juli och de sista lämnade tisdagen den 16 juli. Totalt var det åtta viggar
och tre storviggar på träffen – summa 18 personer. Träffledare var Annika
Forsberg och Alf Bengtsson i Jänta. Aktiviteterna var de samma som på
Pingstträffen med undantag av kappsegling.

I ViggenBladet har TK stått bakom artiklar angående nya bottenfärger,
underhåll av skotvinschar, motorer till Viggen, tekniksnack vid danskt
stockholmsbesök samt en repris av fjolårets betraktelse ”Vagga eller stöttor?”
Tekniska brevlådan har under året inte haft någon ”input” (= inputtade
brev), men däremot har TK bistått medlemmar med rådgivning per telefon,
brev och inte minst e-post.
Kommittén har fortsatt förvaltat klubbens ritningsarkiv, och på beställning
skickat ritningar till medlemmar.

TK-träff 17 augusti
Nytt för i år var träffen där alla medlemmar skulle få träffa tekniska
kommittén ”live”. Vi i styrelsen hyste stora förhoppningar om att det här
skulle bli en av årets mest välbesökta träffar – men så blev det inte. Ansvarig
träffledare var Annika Forsberg och Alf Bengtsson. Utöver dessa var det åtta
deltagare varav tre ledamöter i TK. Träffen hölls hos Näsbyvikens Båtsällskap
som också upplät övernattningsplatser till deltagarna. Trots det låga
deltagandet innehöll dagen och kvällen både tekniska diskussioner, boule och
kräftskiva.

ViggenBladet och Hemsidan
ViggenBladet har under verksamhetsåret utkommit med tio nummer, lika
många som 2001. Om man räknar på de nummer som ligger inom
verksamhetsåret, d.v.s. från nr 11-12/2001 t.o.m. nr 10/2002 så har varje
nummer i genomsnitt innehållit 19,6 sidor vilket är en ökning med i det
närmaste 14% mot året före då snittet låg på 17,2.
Här kan nämnas att arbetsinsatsen för redaktören knappast ökat i
motsvarande grad eftersom det faktiskt är mindre jobbigt att plocka ihop en
tidning om man har tillgång till mera material. Vilka har då stått för detta
material? Både nuvarande och tidigare medlemmar av styrelsen har
medverkat med olika artiklar. Tekniska Kommitténs medverkan framgår av
deras avsnitt här ovan.
Även nya skribenter har tillkommit under året som gått, här några exempel;
Sigurd Arnell skrev både om danska hamnar och kom med tips för bekvämare
segling, Bo Wallman berättade om ett riktigt oväder, Örjan Borgström om sin
första säsong med Viggen och från andra sidan Östersjön har bidrag kommit
från Rurik Wahlstein och Veikko Kekki. (Veikko var tidigare med i styrelsen så
egentligen ingår han i gruppen tidigare styrelsemedlemmar). Redaktionen ser
fram emot fortsatt medverkan både från nämnda och andra.

Besök på Stockholmsbriggen 12 september
Viggenklubbens höstträff blev i år ett besök på Stockholmbriggen på
Skeppsholmen. Kvällens värd var Sture Haglund från Föreningen
Stockholmsbriggen. Besöket innehöll både en massa intressanta fakta om
briggen och Skeppsholmen och ett besök ombord. Det här var en välbesökt
träff med 17 deltagare.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 8 gånger. Bland de frågor som behandlats märks
även detta år ”svajköl”/”lös köl”, läckage vid hjärtstocken samt skador med
efterföljande vatteninträngning och försvagning i däck, överbyggnad och
sittbrunn. Ett par fall med grundstötningsskada på K-Viggens plastköl har
också behandlats. Den faktiska konstruktionen på K-Viggens självlänsar har
diskuterats, likaså ev möjlighet att byta fönstrens gummilister mot
aluminiumram.
En TK-ledamot har ökat vårt kunnande om plastbåtsreparationer genom att
lyssna på ett föredrag i ämnet i SXK regi och foga dokumentationen till TK
arkiv.
Fyra Tekniskt Tips har utgivits: hemmasytt bomkapell, montering av
länspump, fakta om gelcoatkulörer samt reviderad ritningsförteckning för AVigg.
TK stod som värd för en uteträff med teknikfrågor som huvudämne.
Uppslutningen från medlemmar kunde dock varit större.
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Annonser har införts för Svenska Sjö, AB Press & Son, Boding Segel,
Hammax International, Kapellmakarna (inlaga i färg) och TT Reklam.
Hemsidan har dessvärre råkat ut för nya problem under året, med redaktörens
(och Telias) benägna bistånd. Den var tillfälligt ur drift under en del av
sensommaren och när den kom igång igen med ny adress gick det inte att få
Viggen-Marknaden och Viggen-Forum att fungera med dåvarande operatör.
Under senare delen av hösten byttes operatör och f.n. samsas ViggenMarknaden och Viggen-Forum under rubriken Gästbok.
Som extra påbröd på motgångarna har besöksräknaren av oklara skäl
försvunnit men en rimlig uppskattning är att mer än 30.000 besökare varit
där sedan starten. Ett kvarvarande problem är att vi tyvärr ligger ute med ett
stort antal länkar som pekar mot den gamla adressen men det får väl bli
redaktörens nyårslöfte att försöka rätta till även detta.
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Ombud
Det har varit låg aktivitet avseende regionombuden vilket sannolikt beror
både på styrelsen och ombuden. Vi har i dagsläget flera regioner där de gamla
ombuden står kvar med sina namn fastän de anmält att de inte längre kan/
vill fungera som ombud. Vår förhoppning är att det förekommit viss aktivitet
regionalt även om det inte nått fram till styrelsens öron.

Club Shop
Försäljningen har varit fortsatt god. Populärast har varit Viggenvimplar och
Tekniska Tips.

Jan-Olof Björk

Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning.

Annika Forsberg

Staffan Söderhäll

Tack alla ni som har deltagit i klubbens arbete och aktiviteter under året!

Bo Carselid

Lennart Burenius

Täby den 16 november 2002.

Holger Elveberg
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Viggenklubben Årsredovisning 2002
Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Fordringar

2002
191,84
2 344,33
69 723,41
600,00

2001
1 073,34
12 054,29
61 435,15
1 800,00

Skulder & eget kapital
Interimsskulder
Eget kapital, disp.fond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

2002
2 212,00
15 000,00
50 902,78
4 744,80

2001
10 460,00
15 000,00
49 613,38
1 289,40

Summa

72 859,58

76 362,78

Summa

72 859,58

76 362,78

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Varuförsäljning
Annonser
Ränta
Övrigt
Viggens Vänner

2002
55 768,50
8 235,00
2 520,00
2 298,11
200,00
250,00

2001
54 150,00
8 310,00
3 440,00
1 899,10
273,30
0,00

Utgifter
Viggenbladet
Matrikel
Träffar, möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
Årets resultat

2002
41 007,00
3 750,00
5 798,41
7 157,40
5 735,00
1 079,00
4 744,80

2001
42 881,00
3 300,00
3 680,00
7 501,00
3 221,00
6 200,00
1 289,40

Summa

69 271,61

68 072,40

Summa

69 271,61

68 072,40
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Budget
Budgetår

2003

Resultat

-13,20

VIGGENKLUBBEN

Förutsättningar
Medlemmar
Heders- & Ständiga
Betalande
Varav Utland
Medlemsavgift

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

Matrikeln
14
360
10
150

Antal Sidor
Antal Överex
gr/sida
Vikt/ex

24
70
1,3
31,2

Postgirot
Årsavgift

500,00 kr

Kuvertvikt

7

Viggenbladet
Antal nummer
Antal sidor/nr
Pris / sida
Antal gratisex/nr
Antal överex/nr

10
17,5
0,40 kr
10
25

Posten
Posttidningsavgift
Minimiavgift/ex.
Avgift / ex
Avgift / Kilo
Faktureringsavgift
Maxvikt för prisgolv

4 500,00 kr
2,18 kr
1,65 kr
7,13
20,00 kr
74 gram

Tryckkostnader
gr/sida
Vikt/ex.

30 030,00 kr
1,75
30,625

Antal ex / utskick Sverige
Normalt porto
D:o m matrikel
Porto Norden 50g
Porto Norden 100g
Distr. Normal Sverige
Distr. M. Matrikel Sverige
Distr. Normal Norden
Distr. M. Matrikel Norden

374
718,77 kr
820,63 kr
13,00 kr
16,00 kr
835,32 kr
835,32 kr
130,00 kr
160,00 kr

Avgifter 2003: Aktiv medlem 150:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:

Annika Forsberg

Kassör:

Jan-Olof Björk

Klubbmästare:

Lennart Burenius

Sekreterare:

Ingvar Lindén

Materialförvaltare

Håkan Nylin
K-G Sabel

KLASSNÄMND

018-59 06 98
08-92 97 32
08-540 664 63
08-540 685 64

Porsvägen 286, 192 48 Sollentuna
08-754 07 26
e-post: hany@tremo.se
Tullgårdsgatan 36, 3 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
e-post: k-g.sabel@chello.se

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

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

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: charlie.hotel@telia.com
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
e-post: jan-olov.bjork@abc.se
Söravägen 241, 184 37 Åkersberga
e-post: lennart.08.54066463@telia.com
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga

Harald Akselsson, adress, se nedan
Bill Thompson
Janne Bäckman
Harald Akselsson
Lars Sennerholm
Göran Lilja
Ingvar Lindén

Sammankallande: Åke Thorsén
e-post thorsen@telia.com
Gunnar Tidner
Staffan Söderhäll

REVISORER
Suppleanter

08-590 802 98
08-511 737 34
08-590 802 98
08-715 48 03
08-85 15 33
08-540 685 64
08-540 698 07
08-758 35 74
08-656 32 45

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
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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 1/2003
27 december
ViggenBladet 2
20 januari
PriCor 2002
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