Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 11-12 2003

Medlemsavgiften för år 2004 betalas
snarast in till Viggenklubbens
postgirokonto
40 73 05-2
– inbetalningskort
finns i tidningen

God Jul & Gott Nytt År!
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VIGGENDAGEN
2003
Hej alla
Jubileumsåret är över och just nu
är jag mest glad över vi klarade att
plocka ihop en styrelse så att klubben kommer få uppleva även sitt
trettiförsta år.
För så illa är det klubbkamrater just nu verkar det som om det här
kommer bli klubbens sista år i livet.
Är det så ni vill ha det, så får det bli
så. Tycker ni annorlunda, måste ni
börja göra något nu för det är bara
ni som kan ändra skeendet – vi i styrelsen kan det inte.
Med detta inlägg förklarar jag år
trettiett som invigt. Hela det här året
kommer att präglas av denna problematik och vad jag skulle uppskatta
nu, är någon typ av reaktion på vad
jag skrivit ovan – för eller emot – finnas kvar eller lägga ner – vilka alternativ ska vi lägga fram på årsmötet
den 20 november 2004.
Annika i 1277 Jänta
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Så är vi då framme vid året sista
nummer som i huvudsak handlar om
Viggendagen med klubbens årsmöte,
med allt vad därtill hör av formalia –
verksamhetsberättelse, bokslut och
budget för 2004 – men också rapporteringen om trevligheterna under resten av denna novemberlördag.
Lite annat har vi i alla fall fåt plats
med; Hans Forsström i Mora berättar om sin vigg som minsann inte går
av för hackor och vi kan även presentera årets vinnare av Per Brohälls
Hederspris, vårt regionombud i
Gävle, Åke Hjort som tagit sig runt
avsevärda delar av vår långa kust.
På mittuppslaget finns, som vanligt
så här års, inbetalningskortet som du
använder för att betala in medlemsavgiften för det kommande året. Och
du, vänta inte med att göra det, kassören behöver din avgift för att hålla
verksamheten i gång!
Alf i 1277 Jänta

Min tänkta rubrik för den här texten var innan Viggendagen – Trenden
från sommarträffen håller i sig – så här
många har vi inte varit på en viggendag sedan mitten av 80-talet. När jag
nu skriver min betraktelse över viggendagen så är rubriken – Så här få har
det nog aldrig varit på en viggendag!
Nu kunde det ha varit ännu mer illa –
vi höll på att inte ens ha någon klubb
kvar efter den 15 november. Dagen
innan årsmötet fanns det fortfarande
inga bland de 360 medlemmarna som
kunde tänka sig att ersätta de tre som
valt att avgå som styrelseledamöter –
detta trots idogt arbete av valberedningen. Vi stod därmed inför att
ta ställning till om vi skulle bli tvungna
att utlysa ett nytt årsmöte där den enda
punkten på agendan skulle vara upplösningen av klubben. Nu blev det inte
så men för att få veta hur det löstes får
ni läsa min berättelse om V iggendagen.
Ni som läst kallelsen vet att dagen
började med kaffe och Birgits skeppsskorpor kl 14. För att locka lite extra
hade vi ett lotteri där de tjugo första
(styrelse och funktionärer oräknade)
hade chans att vinna ett års medlem-

skap i klubben. Medan vi ställde i ordning och väntade på alla som skulle
komma spelade Håkan Nylin dragspel.
När klockan var 14.10 hade summa
TVÅ medlemmar som uppfyllde
kriterierna dykt upp. Nåväl, dessa två
tillsammans med styrelse och funktionärer blev ca 17 personer och skorporna som Lennart Burenius bakat
smakade lika gott som i somras. Sedan var det dags för Anders Unosson
från Skärgårdsstiftelsen att berätta om
stiftelsen, skärgården och visa bilder.
Anders höll oss fängslade i en timme
med sitt sätt att berätta och förmedla
kunskaper och jag tror att alla i lokalen lärde sig något nytt trots att alla
redan innan hade stora kunskaper om
skärgården och stiftelsen. Efter föredraget tackades Anders på klubbens vägnar av undertecknad. Stiftelsen fick
motta 1000 kr som bidrag och Anders
fick rosor och vin.
Nu var vi framme vid kl 16 och dags
för årsmöte. Förhandlingarna inleddes
med några allvarsord om läget av undertecknad men eftersom i princip alla
närvarande under många år innehaft en
mängd olika roller i klubben så tillhörde
de inte dem som behöver ta åt sig när
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man diskuterar frågan om varför ingen
vill bidra med något till klubbens fortlevnad. Därefter hölls mötet i enlighet
med dagordningen. Verksamhetsberättelse och bokslut (läs dem på sidorna
7 till 15) gicks igenom utan några stora
diskussioner och mötet kunde efter att
revisorerna avgivit sin revisionsberättelse bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.
Sedan var det dags för valen och
valberedningens sammankallande Åke
Thorsén. Först var det val av ordförande och det var den enkla punkten
eftersom jag i VB tidigt i höstas förklarat att jag skulle ställa upp till omval –
så jag blev vald. Sedan kom vi till den
krisiga delen. Lennart Burenius, JanOlof Björk och Håkan Nylin meddelat
valberedningen att de inte skulle ställa
upp för omval. Enligt stadgarna ska
styrelsen bestå av en ordförande och
sekreterare och därutöver tre till fem
övriga ledamöter. Därmed var det kris
eftersom vi saknade minst två ledamöter. Som jag sa i inledningen hade valberedningen inte funnit några nya kandidater trots att de bl a skickat ut en
förfrågan via e-post till ca 90 medlemmar i Stockholmsregionen. Fredag
morgon den 14:e valde jag därför att
göra något jag lovat mig själv och andra att inte göra – nämligen att ringa
och fråga avgående kassör Jan-Olof
Björk om han trots allt skulle kunna
tänka sig att ställa upp ytterligare ett
år. Och då gjorde han det som han sagt
att han inte skulle göra – han sa ja. Den
andra personen som valde att ställa upp
som kandidat till styrelsen för att få
den minibemannad var klubbens
mångårige redaktör. Efter allt detta
kunde därmed valberedningen presen4

tera listan; K-G Sabel, Jan-Olof Björk
och Ingvar Lindén (omval) och Alf
Bengtsson (nyval) och sedan valde årsmötet i enlighet med förslaget. När
detta var klart avtackades Håkan och

Lennart med rosor och vin och därefter framförde undertecknad sitt tack till
Jan-Olof och Alf – de fick röda rosor –
inte från klubben utan från mig personligen. Värt att notera i sammanhanget
är att till protokollet togs att undertecknad och Jan-Olof Björk inte under
några omständigheter kommer att
ställa upp till omval när den frågan blir
aktuell om ett år.
När allt detta som blev ganska
känsloladdat var avklarat valdes resterande funktionärer. I de allra flesta fall
blev det omval och ni hittar aktuell
uppställning på sidan 23. Tekniska
kommittén tappade två av sina medlemmar, Bill Thompson och Janne
Bäckman. Några nya kandidater hade
inte gått att hitta så TK är nu en mindre grupp men finns det någon som
skulle vara intresserad av att jobba med
tekniska frågor så går det bra att
komma med i TK under pågående verksamhetsår. Alf Bengtsson blev för 13:e
året omvald som redaktör för VB.
Normalt är att avgående styrelsemedlemmar hamnar i nästa års valberedning men med tanke på det

krisartade läget valde årsmötet på
undertecknads förslag att i stället låta
den nya styrelsen ta på sig uppdraget
hitta metoder att finna de som ska ta
över.
Punkterna inkomna motioner och
förslag väckta av styrelsen klarades
snabbt av eftersom ingenting förelåg.
Sedan var det dags för Jan-Olof att gå
igenom förslaget till budget och medlemsavgift för nästa år. Det blev lite diskussion om det var nödvändigt att höja
avgiften med 25 kr till 175 kr men eftersom den stora utgiften är ViggenBladet och alla på mötet var eniga om att
ViggenBladet är det som håller samman
klubben så beslutade årsmötet att godkänna budgetförslaget med den höjda
medlemsavgiften. Det är åtta år sedan
medlemsavgiften höjdes senast.
I våra stadgar, § 2, finns uppräknat
de olika typer av medlemskap som finns
i klubben. Där står också att årsmötet
har möjlighet att kalla speciellt förtjänta
medlemmar till hedersledamöter. När
vi nu hade kommit fram till övriga frågor var det dags för just detta. Först ut
var Harald Akselsson som föreslog årsmötet att kalla Jan-Olof Björk till hedersledamot för allt han gjort för
klubben under femton år. Jan-Olof har
varit nästan allt, bl a regionombud, ordförande, kassör och medlem i TK. Så
fort årsmötet enhälligt valt att kalla JanOlof var det dags för Mait Tidner att
föreslå Harald Akselson som hedersledamot. Harald har bl a varit redaktör
för VB (ingår även nu i redaktionen) men
allra mest är han sedan många år ryggraden i TK. Årsmötet kallade honom lika
enhälligt. De fick av årsmötet en utökad
titel – hedersledamotsknyfflar.
I den sista övriga frågan var vi till-

baka i allvaret – hur ska vi överleva –
hur ska vi hitta några som är villiga
att jobba med klubben – och inte
minst frågan – behövs en klubb som
vår i dessa dagar? Vår hedersordförande Gunnar Tidner som sitter i
Stockholms Seglarförbunds styrelse
hör genom sina kontakter där, att vi
är inte ensamma med vår kris och våra
funderingar. De flesta klubbar har idag
en helt annan inriktning än vad de
hade för 10-15 år sedan, som exempel kan nämnas att det numera är väldigt få som kappseglar. Gunnar
föreslog att han skulle luska lite för
att se om vi kan hitta några att prata
vidare med för att kanske hitta gemensamma lösningar och därigenom överleva i en eller annan form. Årsmötet
tackade ja till Gunnars förslag. Sedan
fanns det inga fler övriga frågor och
undertecknad kunde avsluta mötet
och tacka alla för att de varit där.

Eftersom vi i år hade satsat lite extra på Viggendagen var det nu dags
för nya utmaningar. En sann viggenklubbare bangar inte för mörker, regn
och kyla och det var tur för nu var det
dags för tipspromenad bland Näsbyvikens alla båtar. Det var Lennart som
hade ordnat denna promenad och det
var ganska skönt för alla som varit där
sedan kl 14 att få komma ut i luften
5

och sträcka på benen. Några av oss fick
inte gå promenad för vi skulle ställa i
ordning för resten av kvällen. Det var
undertecknad som hade lagat all mat
som nu skulle göras serveringsfärdig.
Som vanligt fanns det många villiga
händer att tillgå så vi satte igång med
att dels hälla upp en massa viggensherry till alla tipspromenerare dels att
duka långbord efter konstens alla regler. Menyn för kvällen såg ut så här:
Lufttorkad skinka, paté,
bröd och örtsås
Viltkryddad kycklingfilégryta,
ris och sallad
Panacotta med hallon
Ostbricka
Kaffe med avec
och Birgits skeppsskorpor
Recepten på kycklingen och
pannacottan hittar du på sidan 18.
Lagom till tipspromenaden och
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Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 2003
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse
2002-10-01 - 2003-09-30.

sherryn hade det anlänt ytterligare
några så vi blev 27 st till middagen.
Nu tror kanske ni som inte var med att
det var en lite avslagen tillställning med
några få som satt utspridda i en stor
enslig lokal – men där tror ni fel. Om
man inte vetat om hur många vi var så
skulle nog de flesta ha gissat på minst
dubbelt så många. Vi sjöng under ledning av sånganförare Åke Thorsén.
Undertecknad förrättade dragning i
lotteriet om ett års fritt medlemskap –
nu värt 175 kr. Den lycklige vinnaren
av detta blev Sören Rapp. Sedan var
det dags att utse årets vinnare av Per
Brohälls hederspris och där blev det i
år skifte på tronen genom att det nya
regionombudet i Gävle, Åke Hjort, seglat allra längst. För att se hur konkurrensen såg ut – kolla in listan på sidan
20. Efter lite ytterligare ätande och
drickande så var det dags för Lennart
att gå igenom frågor och svar på tipspromenaden. Det hördes en hel del
stön från alla samlade när de rätta svaren lästes upp - man kan säga så här undertecknad och redaktören har fått
på moppe vid några tillfällen för de
svåra frågor vi brukar ha på våra proForts. på sid 18

Klubbens funktionärer har varit:
Styrelse
Annika Forsberg
Håkan Nylin
Jan-Olof Björk
Lennart Burenius
K-G Sabel
Ingvar Lindén

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
Ingvar Lindén
Valberedning
Åke Thorsén
Gunnar Tidner
Staffan Söderhäll

Segel & rigg / Sammankallande
Motor
Elektronik
Ritningar, förtöjningar, pallnin
Skrov

Sammankallande

Revisorer
Freddy Geuken
Svante Axelsson
Revisorssuppleanter
Carl-Olof Carlsson
Lars Berg
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Redaktion
Alf Bengtsson
Harald Akselsson

Redaktör och ansvarig utgivare

Kontaktombud regioner
Annika Forsberg
Regionombud
Åke Hjort
Börje Gullberg
Vakant
Owe Svensson
Kent Henriksén
Gustaf Olofsson
Björn Axelsson
Erik Palsund

Gävle
Kalmar
Mälaren
S:t Anna
Siljan
Västkusten
Vättern
Öresund

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under 2003 samt ett
konstituerande möte i december 2002.
Antalet inbetalade medlemsavgifter var vid årets slut 360 st. eller lika med
budgeterat antal. Viggenvännernas antal uppgår till 7 st. Av medlemmarna är 14 st.
bosatta utom Sverige, 13 i Norden och 1 i Nederländerna. Antalet nya medlemmar
under året är 68 st. Motsvarande siffror för föregående verksamhetsår var 371, 5, 10,
respektive 73 st.
Antalet Hedersledamöter och ständiga medlemmar är oförändrat 13 st.
Träffar
Allt För Sjön 28 februari till 9 mars
Klubben deltog traditionsenligt på båtmässan, tillsammans med andra klassförbund i
samarbete med Stockholms Seglarförbund (StSF). Vi bemannade vår monter i
princip heltid de båda helgerna och dessutom ett antal vardagskvällar. Precis som
2002 kändes det ofta som väldigt tunnsått med besökare.
Styrelsen har under året diskuterat om vi kan vara representerade på ett bättre och
mer publikdragande sätt men har inte kommit fram till något revolutionerande. StSF
har vid ett par tillfällen efter mässan haft träffar för att diskutera hur framtiden ska
se ut men inget nytt har framkommit. Viggenklubben har vid dessa träffar varit
representerad av Lennart Burenius.
Riggningsträff 6 maj
16 medlemmar utöver de närmast sörjande som TK:s Harald Akselsson uttryckte det
besökte riggningsträffen som för tredje året i följd ägde rum vid Mårten Triewalds
Malmgård på Kungsholmen. I år var det Harald Akselsson som var instruktör i
konsten att sätta an riggen. Alla på träffen fick dessutom en av Harald framtagen
skriftlig dokumentation avseende riggning. Medlemmar i sjöscoutkåren S:t Göran
sålde kaffe och smörgåsar.
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Jubileumsträff 12-13 juli
Efter en del diskussioner beslöt styrelsen att det officiella firandet av de 30 åren
skulle äga rum på en sommarträff som bestämdes till den 12 – 13 juli. Platsen vi
valde var Lilla Kastet – uthamn till Trälhavets Båtklubb. Träffen kan inte beskrivas
på annat sätt än med ordet succé. Det har inte på många år legat tretton viggar i rad
ute i skärgården. Förutom dessa tretton deltog också tre storviggar. Festligheterna
tjuvstartade lite grann redan på fredagskvällen den 11 juli, men det riktiga firandet
var på lördagen. Vädret var lite så där men lördagkvällen som innehöll alla
ingredienser som ska finnas med på en viggenträff avnjöts i sol. På söndagen drog de
flesta hem eller vidare ut i skärgården.
Sommarträffskonceptet skapades 2002 som en ersättning för de eskadrar som under
flera år inte gått att få ihop. Redan första året konstaterades att en helgträff är både
lättadministrerad och uppskattad av deltagarna så förhoppningsvis har klubben
hittat en aktivitet som kan fortsätta att leva.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 8 gånger. Bland de frågor som behandlats märks även
detta år ”svajköl”/”lös köl”, samt skrovskador med efterföljande vatteninträngning
och försvagning i däck, överbyggnad och sittbrunn. En medlem har fått råd avseende
byte av fönsterlister av gummi. Projektet att byta till metallramar har lagts på is p g
a dåligt gensvar från tillverkaren. Ett par frågor avseende roderbeslag och
genomföringar för hjärtstock har också varit aktuella, likaså tätningsproblem med
silikon, reparation av SUM-logg samt problem vid montering av rullgenua. Under
fortsatt behandling finns en medlems roderombyggnad och
inombordsmotorinstallation i K-Vigg.
Endast ett Tekniskt Tips har tagits fram: uppdaterad innehållsförteckning, TT nr 0.
TK stod som värd för årets riggningsträff, och hade tagit fram en dokumentation för
utdelning till deltagarna i år och vid framtida riggningsträffar.
I ViggenBladet har TK skrivit notiser angående felaktigheter i SXK:s hamnbok samt
frågan om ansvar för det som skrivs på Viggen-Forum på klubbens hemsida. En
repris av artikeln med råd vid torrsättningen år 2000 har varit införd.
Tekniska Brevlådan har under året behandlat tips om hur man kan bete sig vid
rullrevning till sjöss.
Kommittén har fortsatt förvaltat klubbens ritningsarkiv, och på beställning skickat
ritningar till medlemmar. Frågor från Viggenägare har som vanligt besvarats per
telefon och via e-post. Vanliga brev har med tiden blivit sällsynta.
ViggenBladet och Hemsidan
ViggenBladet har under verksamhetsåret utkommit med tio nummer, lika många
som 2002. Från nr 11-12/2002 t.o.m. nr 10/2003 har bladen i genomsnitt innehållit
18 sidor vilket är en liten minskning mot förra året.
Annonser har införts för Svenska Sjö och AB Press & Son.
Hemsidans besöksräknare har tyvärr upphört att fungera (igen) men Gästboken/
ViggenMarknaden har varit i gång hela året och där har ca 300 inlägg – annonser,
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frågor och svar – förekommit under tiden 021101-031001.
Ombud
Det har varit låg aktivitet avseende regionombuden vilket sannolikt beror både på
styrelsen och ombuden. Det som är roligt är att två nya ombud kommit till - Åke
Hjort i Gävle och Börje Gullberg i Kalmar. Vi har i dagsläget en region där det
gamla ombudet står kvar med sitt namn fastän han anmält att han inte längre kan/
vill fungera som ombud. Styrelsen vet att det förekommit viss aktivitet regionalt och
styrelsens förhoppning är att det finns ytterligare saker som gjorts men där någon
rapport inte nått styrelsens öron.
Club Shop
Försäljningen har varit fortsatt god. Populärast har varit Viggenvimplar och
Tekniska Tips.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning.
Tack alla ni som har deltagit i klubbens arbete och aktiviteter under året!
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Avgifter 2004:
Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Glöm inte att fylla i rätt belopp
på inbetalningskortet

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

40 73 05-2
VIGGENKLUBBEN
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CLUB

SHOP

s
ka Tip
Teknis gåva!
ut
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 materialförvaltaren, tel nr på näst sista sidan
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på näst sista sidan
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Hej Viggenklubben!
Har tänkt skriva några rader till
Viggenklubben länge, men det har inte
blivit av.
Jag heter Hans Forsström, är 61 år
och bor i Mora. Jag har seglat min vigg
nr 824 sedan 1974 då jag köpte den
ny och har alltså ägt den i snart 30 år.
Jag har seglat henne ca 20.000 M totalt och då på Siljan, med undantag av
två semesterseglingar norrut och söderut från Gävle dit jag tog båten för ett
antal år sedan.
Jag seglar ensam och trivs med det.
Är ute på sjön nästan all ledig tid. Jag
trivs alldeles utmärkt med min vigg och
har aldrig haft några problem emd båten trots många hårda seglatser.
Lite annorlunda är att jag utrustade
min vigg med rattstyrning ganska snart
– kanske lite ovanligt i en så liten båt
men det fungerar alldeles utmärkt. En
god vän till mig som hade en mekanisk firma på den tiden tillverkade
styrningen som blev helt perfekt, med
en helt otrolig roderkänsla
(fingertoppskänsligt).
Se'n har jag hottat till lite i kajutan; klätt om dynorna i möbelskinn och
gjort några smådetaljer för att få det
lite mysigare inombords, så hon är i
väldigt gott skick trots så många år och
så mycket seglad.
Viggen är en populär båt här på
Siljan, det finns elva viggar här och sex
av dom ligger i Sandahamnen i Mora.
De övriga finns i Rättvik och Leksand.
"Viggen-maffian" brukar vi kallas på
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kappseglingarna för oftast har viggarna
tagit hem de främsta placeringarna i
kappseglingarna vi har på Siljan, men
det är oftast bara tre-fyra viggar som
är med på seglingarna, alla elva båtarna har jag aldrig sett samtidigt i någon tävling.
Vi har sex segeltävlingar lite utspridda under säsongen, trevlig samvaro med god mat och dryck. det
brukar vara en 15-20 båtar med vid
varje segling, oftast samma glada gäng.
Det här var en kort sammanfattning
om mig och min båt s/y Sea-Song och
vad vi sysslar med på Mashavet.
___________

Foto: Hans Forsström

Min seglade distans under året är
576 M och det vore kul om ni presenterade de fem båtar som seglat längst
under säsongen och inte bara den som
seglat allra längst, så man kan se hur
stor skillnaden är mellan de största
entusiasterna.
Vänliga hälsningar,
Hans Forsström i 824 s/y Sea-Song

Åke Thorsén
08-540 698 07
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Forts. från sid 6, Viggendagen

menader – men Lennart visade sig vara
en värdig efterträdare. Nåväl, det fanns
en vinnare och det var Jan-Olof som
stolt mottog en amaryllis som pris. I
klubbens sångbok finns ett antal visor
författade under eskadrarna på 70- och
80-talet. Eftersom det på festen fanns
med några riktiga eskaderveteraner, bl
a Gitte och Maggan Berggren, så fick
nu alla höra den tuffa historien bakom
Tjejernas eskadervisa – och sedan sjöng
vi den.
Vi hade under stora delar av
Viggendagen den stora glädjen att ha
Margareta Brohäll med oss och under
middagen lämnade hon över en vacker

Viggenpannacotta
(ca 4 pers)
· 2 blad gelatin
· 3 dl vispgrädde
· 1 dl matlagningsyoghurt
· 1 vaniljstång
· 3 msk socker
· ½ tsk finrivet citronskal
(bara det gula)
Till garnering: hallon – lätt
sockrade
Gör så här:
1. Lägg gelatinbladen i blöt i kallt
vatten ca 5 min
2. Mät upp vispgrädden och
matlagningsyoghurten i en kastrull.
Snitta vaniljstången och lägg ner. Tillsätt socker och citronskalsrivet.
3. Ge blandningen ett uppkok och
ta kastrullen av plattan. Ta upp vaniljstången, skrapa ur fröna och lägg tillbaka fröna i grädden
18

VIGGENMARKNADEN
Säljes
Albin-Viggen, i gott skick ligger i Åva (norr om
Smådalarö. Ny motor -00 Johnson 8 HK,
genomdraget för bensin och laddare, nytt
elsystem, solcell, kylskåp, elpumpar söt/salt,

bukett till undertecknad samt berättade några trevliga anekdoter ur sitt liv.
Kvällen fortskred på samma trevliga
sätt tills det började bli sent och fler
och fler gav sig av hemåt. Vi plockade
undan det sista, städade och bar ut
soporna och så var hela långa Viggen4. Låt gelatinbladen rinna av och
rör därefter ner dem i den heta grädden.
5. Häll grädden i lämpliga små skålar – ställ kylskåpskallt för att stelna
6. När det är dags att servera läggs
lite hallon ovanpå

Viltgryta på kyckling
(4 pers)

(ur Allt om Mat 2/2003)
4 kycklingfiléer
1 dl konc vinbärssaft
2 dl vatten
2 dl creme fraiche
(valfri fetthalt – jag använde
den fetare)
2 hönsbuljongtärningar
10 krossade enbär
2 msk kinesisk soja
1 tsk torkad timjan

dagen slut.
Tack alla ni som var där, tack alla
ni med flitiga händer, tack alla ni som
på ert sätt bidrog till att göra detta till
en så härlig dag.
Till alla ni andra vill jag bara säga
– ni missade nå´t!
Annika i 1277 Jänta
Innan ni börjar vill jag säga att jag
tog två filéer per person när jag lagade
till viggendagen och då får man förstås
öka på såsen lite grann också – ni väljer själva
Gör så här:
Blanda saft, vatten, creme fraiche,
smulade buljongtärningar, krossade
enbär, soja och timjan i en kastrull. Rör
om och ge blandningen ett uppkok.
Skär varje filé i fyra bitar och lägg
ned bitarna i såsen, (i ursprungsreceptet står att filébitarna ska brynas
i lite olja först men det hoppade jag
över). Puttra alltsammans under lock
ca 15 minuter. Det bästa är att göra
grytan dagen innan den ska serveras
så att köttet tar till sig viltsmaken.
Vid serveringen kan man garnera
med färsk timjan. Servera med ris eller
pressad potatis.
Annika i 1277 Jänta

nya dynor, ny sprayhood, Wallasvärmare 1600,
ankarolina, stor, fock, 2 st genua, spinnaker,
sittbrunstält. Pris: 48 000 kr prutat och klart.
Lägre pris med annan motor!
Anders Sörbom
Tel. 070-568 01 70
Albin Viggen 1972, upptagen och klar för
vintern, finns i Norrtälje. Pris kan diskuteras.
Gunnar Söderman
gdsoderm@excite.com
Segelkapell för storsegel 500:Regnskydd för sittbrunnen 750:Robert Robertsson
robert.robertsson@telia.com

Köpes
Albin-Viggen, i bruksskick med segel,
spinnaker, motor och utrustning. Vinterförvarad
i närheten av Stockholm.
Johnny Ståhlberg
Tel 070-675 8195
Spinnaker till Viggen
Pelle Gustavsson
0709-20 12 32
Albin-Viggen
Hässelby Strands Sjöscoutkår
info@hss-scout.org
Genua, rull eller pistolhake.
Spinnaker eller gennaker.
Christian Söder
Tel 054-517111
soeder@tiscali.se
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"Under årets seglingssäsong har jag
och min fru Siv-Britt seglat med
Lydia 798, 1362,8 M.
Från Gävle via Göta Kanal och Göta
Älv, väst-, syd- ostkusten åter hem
till Gävle."
Åke Hjort

Vi gratulerar Åke Hjort – årets
hedersprisvinnare!
Sigurd Arnell i Aglaia II belade i
år andraplatsen med 1087,9 M och
trea kom Hans Forsström i 824 SeaSong som tillryggalagt 576 M.

Margareta Brohäll har skänkt
detta hederspris till Viggenklubben
att förvaltas enligt de statuter som
fastställts. I samband med överlämnandet lämnade Margareta följande
hälsning till klubben:

Viggenklubben bildades för att få
fram samhörighetskänslan samt möjligheter att och prata båt, nya lösningar o.s.v.
Pers och mina 7 år tillsammans
kom att innehålla mycket båt, enär jag
liksom Per seglat sedan jag var liten
tös. Vi älskade att segla tillsammans.
Framhållas skall att Per endast
hade målning som hobby i unga dar.
Det är för att framhålla Pers uppskattning av allt som rör Viggen och
påminnelse om hans personlighet, som
hans tavla nu blir ”Vandrande Hederspris”.
Den Vigg som seglat längst från
sjösättningen med samma besättning
tar hem Pers Hederspris för ett år i taget.
Tavlan överlämnas varje år till
styrelsen på av dem bestämd tidpunkt. Våren är här och alla Viggar
önskas en härlig seglarsommar.
I hopp om att möta er till sjöss,
önskar jag få framföra mitt stora
tack för att få förmånen att läsa
ViggenBladet, som är mycket givande
läsning.
Seglarhälsningar från
Eder Margareta Brohäll

Näsby Park den 1.3.92
Till Viggenklubben!
Ett vandrande Hederpris blir Pers
egen målning av sitt eget skolskepp
Abr. Rydberg vid Goda Hopp år 1936.
Efter studentexamen i Karlstad
mönstrade Per på i Göteborg som vanlig gast.
Per hade tänkt sig en framtid som
sjökapten men så blev det inte. Efter
avmönstringen blev det flyget, där han
stannade tills pensioneringen. Pers liv
som sjöman och flygare kom att bli
både spännande och äventyrligt.
Som båtkonstruktör var Pers målsättning att rita praktiska familjebåtar, som passade även för den lilla
plånboken.
Viggen kom dock genom tiderna
att bli hans älsklingsbåt. Den var
vacker och välseglande.
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Statuter för
Per Brohälls
Hederspris
Fastställda av Viggenklubbens styrelse
den 4 februari 1992.
Hederspriset är en inramad tavla av
”Skolskeppet Abraham Rydberg vid
Goda Hopp 1936" av Per Brohäll
överlämnad av
fru Margareta Brohäll till
Viggenklubben i mars 1992.
Hederspriset skall vara ett årligt
vandringspris i syfte att stimulera
familjesegling med viggenbåtarna och
hedra dess konstruktör Per Brohäll.
Vandringspriset tilldelas den Vigg som
under året seglat längst distans med
samma besättning ombord,
företrädesvis familjemdlemmar.
Aspirant anmäles till styrelsen
senast 1 november årligen och skall
kunna verifiera påståendet med t ex
loggboksanteckningar eller motsvarande, i god tid före utdelning.
Priset utdelas vid Viggenklubbens
årsmöte.
Pristagare ställer priset till styrelsens
förfogande den 1 november året därpå.
Ändring av dessa statuter kan ske om
tre på varandra följande styrelsemöten
så beslutar med minst 2/3 majoritet
varje gång.

TEKNISKA
BREVLÅDA
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.

Nu är det bara att se fram emot
nästa säsong, planera för långturerna och fram på hösten komma ihåg
att anmäla din seglade sträcka.
Lycka till!
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NYA
MEDLEMMAR
0

Emil Sjöstrand
HELSINGBORG

86

Lars Hertzberg
GIMO

670 Skanör-Falsterbo
Sjöscoutkår
FALSTERBO
774 Peter Sjöbäck
ASARUM
1029 Mikael Svensson
ASARUM

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

ANNONSPRISER

1/1 sida 600:1/2 sida 300:1/4 sida 150:1/8 sida 75:Medföljande bilaga som
kräver kuvert 1000:Vid samtidig bokning av mer än
en annons lämnas rabatt enl. nedan:

Annons nr 2 10%, från nr 3 25%
Våra annonsörer får en länk från
Viggenklubbens hemsida
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REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31,Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)
Mälaren
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
Gustaf ser gärna att hans
efterträdare anmäler sig men
stannar tills vidare.
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

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Alf Bengtsson, Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala

www.come.to/viggenklubben
Avgifter 2004: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande/
Annika Forsberg
Kontaktombud regionerna
Kassör
Jan-Olof Björk

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: charlie.hotel@telia.com
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
e-post: jan-olov.bjork@abc.se
Tullgårdsgatan 36, 3 tr, 116 68 Stockholm
e-post: k-g.sabel@chello.se
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
e-post: ingvarlinden@telia.com
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
vebe@telia.com

018-59 06 98
08-92 97 32

Sekreterare

K-G Sabel

Materialförvaltare

Ingvar Lindén

Vice ordförande/
Ansv. medlemsregister

Alf Bengtsson

KLASSNÄMND

Sammankallande: Gunnar Tidner
08-758 35 74
Ledamöter:
Ingmar Holmström, Sören Rapp, Staffan Söderhäll

TEKNISK
KOMMITTÉ
Sammankallande: Harald Akselsson, adress, se nedan
Segel & Rigg
Harald Akselsson
Ritningar, Förtöjning, Pallning
Lars Sennerholm
Skrov
Göran Lilja
Ingvar Lindén
REVISORER
Freddy Geuken, Svante Axelsson
Suppleanter
C-O Carlsson, Lars Berg
VALBEREDNING

08-641 17 05
08-540 685 64
018-59 06 98

08-590 802
08-590 802
08-715 48
08-85 15
08-540 685

98
98
03
33
64

Efter beslut på årsmötet kommer styrelsen
att under året utse ny valberedning

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION:
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald Akselsson

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 Alf Bengtsson
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala

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 1/2004
27 december

ViggenBladet 1/2004
21 januari
PriCor 2003
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