Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 1 2004

Snabba puckar
för 08-or!
Du som bor i stockholmsområdet kan ännu hinna
anmäla dig till vinterns
GPS-kurs hos NBS.
Läs genast på sidan 5!

Representera Viggenklubben vid ett eller flera
tillfällen under båtmässan 28-29 februari
och 6-7 mars.
Mer info på sidan 3.
Bilden:
Vår kära båt, väl förankrad vid en av västkustens
klippor. Nu har kylan
slagit till och vi måste
vänta åtskilliga månader
innan det är dags att
njuta av hav och segling
igen!
Solgärd & Rune Hessler,
1234 Sunshine II

Välkommen till 2004 !
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Båtmässan
28 februari
till 7 mars

Hej alla och god fortsättning på
det nya året.
Jag hoppas att jag inte slog ner
er alla totalt i skorna med min
domedagsspalt i förra numret av VB.
Det jag skrev var alldeles sant men
det som gäller nu är att vi alla ska
utnyttja det här året till att hitta en
bra lösning på våra problem. Självklart kommer också all verksamhet
att rulla på precis som vanligt - Allt
för sjön - riggningsträff - kanske
pingstträff - definitivt sommarträff höstträff och sedan Viggendag med
årsmöte. VB kommer att komma ut
precis som vanligt (bidra gärna med
lite "skriv och bilder").
I nästa nummer av VB ska jag berätta mer om vad som är på gång vad
gäller att samla klassförbunden och
diskutera våra likartade problem
– tack Gunnar Tidner för att du finns
med och fixar både här och där.
Annika i 1277 Jänta
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Tiden går fort när man har roligt
heter det ju och det måste man väl
ha haft eftersom vi redan är inne i år
2004 – jag tycker det var nästan alldeles nyss vi som vi sköt raketer för
att fira millenniumskiftet.
Snart får vi se om det blir ännu
roligare, er 'mångårige' redaktör (64
nästa gång) som Annika uttryckte
det i förra numret har ju hamnat i
styrelsen på ålderns höst och har i
samband därmed fått förtroendet att
från kassören överta ansvaret för
medlemsregistret. Återstår alltså att
se om ni även i fortsättningen kommer att få era VB skickade till rätt
adress.
För att förbättra förutsättningarna för detta kan ett första steg vara
att ni inte glömmer att anmäla
adressändring även till Viggenklubben om ni slår ner era bopålar
på en ny plats.
Alf i 1277 Jänta

Nu börjar vårkänslorna långsamt
vakna till liv och ett av de första vårtecknen för oss båtägare är förstås
båtmässan. Jag vet att ni på västkusten ligger före vad gäller mässa så
det är bara att gratulera till att våren kommer snabbare till er.
Båtmässan för oss viggägare så
här lite längre upp i landet är förstås
Allt för sjön på älvsjömässan i månadsskiftet februari/mars. Viggenklubben kommer i år precis som
vanligt stå tillsammans med de andra klassförbunden i A-hallen så att
alla intresserade har möjlighet att
träffa representanter för många olika
båttyper. Eftersom det för varje år
blir färre och färre segelbåtar på
mässan är det viktigt att vi finns där
för alla "vanliga" båtintresserade – det
är inte så många som är spekulanter på 48-fotare – och det är snart
bara sådana som visas.

ett eller flera tillfällen under i första
hand helgerna 28-29 februari och 67 mars. Vi kommer att dela upp dagarna i tvåtimmarspass men det
kommer inte vara några hinder för
den som vill stå fler pass än ett. Fnns
det någon som är intresserad av att
stå några kvällstider under veckan
så går det också bra men vi kommer
att styra så att vi i första hand har de
fyra helgdagarna fullbemannade kl
10 - 18.
Du som är intresserad - du kanske gör det här varje år eller du vill
pröva på något nytt – hör av dig senast den 10 februari till Ingvar Lindén i styrelsen – se sidan 15.

Efterlysning 2

Vi söker dig som besöker mässan
någon av dagarna – leta upp vår
monter och ge dig till känna. När
man står där i montern är det jätteroligt om det händer något och vad
kan vara trevligare än att det komEfterlysning 1
Vi söker dig som är intresserad av mer fram en klubbkamrat och praatt representera Viggenklubben vid tar lite.
Annika i 1277 Jänta
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Västkusten
Hej!
Jag och min man är medlemmar i
Viggenklubben. Vi seglar viggen med
nr 1234 i seglet – båten är från 1976
och vi har ägt den i tio år!
Eftersom vi bor på Onsalahalvön på
västkusten, är det här vi befinner oss
och seglar (mest dagseglingar) under
vackra sommardagar.
Då och då får vi det lilla häftet från
er och det är alltid intressant att läsa
om olika seglatser, eller om era viggenträffar - av naturliga skäl kan vi inte tillhöra deltagarna, men det är trevligt att
läsa om hur ni har det.
I ett av sommarens nummer stod

Stockholm
det om Birgits goda skeppsskorpor, det
är egentligen på grund av dessa som
jag skriver – vill så gärna tala om att
jag bakade dem och vi tycker att de är
fantastiskt goda och vill tacka för receptet. Kanske kan jag bidra med en
god myssli som är utmärkt att ha med
ombord.
Sänder med en bild av vår kära båt,
väl förankrad vid en av västkustens klippor. Nu har kylan slagit till och vi måste
vänta åtskilliga månader innan det är
dags att njuta av hav och segling igen!
Tack för arbetet ni lägger ner!
Viggenälsningar från
Solgärd och Rune Hessler,
Sunshine II

ROSTAD MYSSLI ( juni - 94 )
Värm oljan och honungen i en kastDetta är en mycket god myssli. Den rull, så att det hela smälter samman.
blir lagom knaprig och härlig att ha på Blanda ihop de torra ingredienserna
filen + 1 hackad banan. Pröva!
och häll ner dessa i kastrullen. Rör om
ordentligt.
8 dl fiberhavregryn
Bred nu ut blandningen på en plåt,
8 dl rågflingor
klädd med bakplåts-papper.
2 1/2 dl solrosfrön, (jag tar också
Sätt in i ugnen, som värmts till 175
1 dl hasselnötter)
grader.
1 dl linfrön och ev. lite vetekli
Rosta flingorna i 15 - 20 minuter.
1 dl matolja
Rör om var 5:e minut så att mysslin
1 dl honung
blir jämnt rostad.

Du som inte allaredan gjort det – betala snarast in
medlemsavgiften för år 2004 in till
Viggenklubbens postgirokonto
40 73 05-2 – inbetalningskort
bifogades i VB nr 11-12 2003.
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GPSkurs

för 5:e gången
Näsbyvikens Båtsällskap arrangerar
även i vinter en GPS-kurs i klubbhuset och medlemmar i
Viggenklubben är välkomna att deltaga.
GPS-apparater, digitala sjökort och kartplottrar blir allt vanligare.
Tre kvällar - torsdag 22 jan, tisdag 10 feb, torsdag 4 mars
- för er som vill lära lite mer. Man kan följa kursen en kväll eller flera
kvällar, det blir viss repetition och upprepning. Vi ger tips om nyttan och
användning av enkla handhållna GPS-apparater, GPS i samspel med
dator och digitala kartbilder, sjökortsprogram bl a OziExplorer och det
levande sjökortet, rastrerade och vektoriserade sjökort m. m. Vi tittar
också på större och dyrare GPS med kartplottrar. Ta gärna med din egen
GPS om du har en handburen sådan, med batteri och instruktionsbok.
Tid: Kl 19.00 i NBS klubbhus.
Anmälan: senast 2 dagar före.
Under aktiviteterna som alla genomförs i NBS klubbhus,
bjuder vi på fika och macka.
Därför vill vi att du anmäler ditt deltagande i förväg
till NBS kansli.
Anmälan görs till kansli@nbs.a.se eller telefon 08-7582767
(telefonsvarare när kansliet inte är bemannat).
Vid anmälan ange namn och medlemskap i Viggenklubben.
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MERA SEMESTER 2003
kunde vi hissa segel i några
omgångar och när vi så
småningom närmade oss
sundet in mot Assens hade
vi höjd nog för att segla
riktigt bra. Nu började
också seglen torka ordentligt efter gårdagens rotblöta.
Det var inte mycket fartygstrafik i Lilla Bält den
här gången. Vi mötte bara
enstaka fartyg, men
fritidsbåtarna var desto
fler. Många danskar förstås, en del holländare och
svenskar, nån enstaka engDagen efter långseglingen (53,9 elsman och norrman, men framför allt
NM) från Sejerö till Fredericia och även- förundrades vi över hur oerhört många
tyret med motorstopp och
busväder, som jag berättade
om i ViggenBladet nr 10,
fortsatte vi söderut genom
ett till en början smalt och
slingrande Lilla Bält. Trevligare väder i dag, shortsvädret tillbaka, men det
hade varit ännu bättre om
inte vinden varit rätt emot
oss: Syd till sydost men bara
3 – 5 meter per sekund.
Så det blev motor till en
början, och i dag gick den
hur snällt som helst. Dessutom hade Den här granna seglaren mötte vi i god
vi – kryss i taket! – medström på bortåt fart på vår väg mot Faaborg. Den var
en knop, och det är mycket värt.
stor och gav intryck av engelsk konMotvinden följde slingrande Bältet struktion från tiden kring förra sekelmycket noggrant, men efter ett tag skiftet.
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tyska fritidsbåtar vi mötte.
Visst, här är man nära Tyskland – men ändå…
Många segelbåtar, en
hel del motorbåtar men
inte minst motorseglare i
parti och minut. Stora och
små, och förstås de många
många riktigt stora. Flytande villor med
utsikts- cocktail- och manövreringsterrass på vinden…
Inga problem att finna hamnplats
i Assens. Där fanns gott om gröna platser den här gången och vi lade till en
bit in på sydsidan av bensin- och dieselbryggan rätt långt in i hamnbassängen.
Senare på eftermiddagen fick vi en
låång låång promenad runt hamnbassängen och in till stans centrum för att
handla och byta ut ett antal tomma
danska ölflaskor mot nya. Sällan går
man så många långa promenader som
när man är på båtsemester!
På kvällen middag på Restaurant
Maagen i hamnen. Nej det betyder inte
restaurang magen – Maagen på danska
betyder Måsen!
Under natten och morgonen skulle
det regna och busblåsa en del, och det
gjorde det mycket riktigt, så vi fick sovmorgon. Frampå dagen klarnade det
upp och vinden började avta, så vi avgick framåt middag.
Första biten söderut från Assens
blev rätt jobbig. Det blåste fortfarande
en hel del, och vi passerade ett stort
och ganska grunt område, där sjön som
stod på från sydväst hade fritt lekrum

Från Fredericia seglade vi – till en
början för motor – söderut genom Lilla
Bält. Här har vi nyss gått under den
stora bron från Fyn till Jylland.
och det var rejält gropigt.
Det bättrades betydligt när vi lite
senare kunde gira några tiotal grader
ostvart och fick öppnare vindvinkel.
Det blåste fortfarande 6 – 9 m/s, så nu
blev det fart på seglingen med loggsiffror på 6 – 6,5 knop. Högsta noteringen, 7,2 knop, fick vi strax innan vi
girade in i lite vind- och våg-lä nordväst om Lyö.
Nu hade vi Faaborg i sikte. Massor
av båtar på väg åt samma håll som vi.
Sista biten in mot hamnen nästan
kappseglade vi med en tysk i samma
storleksklass som Aglaia, och det kändes bra att konstatera att en Albin Viggen fortfarande kan hävda sig väl mot
en bra mycket nyare båt.
Tysken fortsatte mot fritidsbåthamnen en liten bit norrut medan vi
chansade på gamla fartygshamnen.
Och faktiskt! Vi hittade en grön plats
vid en brygga praktiskt taget mitt i stan
fast hamnen var fullsmockad med
fritidsbåtar.
Den snöt vi direkt, och det dröjde
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I Faaborg hade vi turen att hitta en jättebra bryggplats mitt i stans centrum.
Här låg vi jättebra.
inte fem minuter förrän en hamnkaptensflicka var på plats och tog betalt – så var den detaljen också ordnad.
Faaborg var en ny stad för oss och
blev en av de danska småstäder som
charmat oss totalt. Ja, dom är många
vid det här laget.
Ett åldrigt centrum med ett gammalt klocktorn, som i tidig medeltid
hörde till ett kloster på platsen. Ett litet torg och slingrande gator med mer
än hundraåriga fortfarande bebodda
hus – sånt ser man sällan här hemma.
Och på ett ställe ännu ett uråldrigt
hus, uppenbarligen under försiktig renovering. Över dörren fanns en svårläst månghundraårig snidad skylt, som
berättade att huset hade invigts den
16 februari 1730! Den danske konungen hade bidragit till bygget för 273
år sedan men varför framgick inte klart.
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Sen tog vi en liggedag i Faaborg.
Vi var och handlade på ett smärre köpcentrum i utkanten av staden och vi
gick ytterligare en lång runda i den åldriga stadskärnan.
Dan därpå fortsatte vi söderut mot
Ærø och Ærøskøbing förbi Bjørnø,
Avernakø och Drejø. Varmt och skönt,
behaglig segling i halvvind för lättvindsgenua och stor, och sträckan var
bara 14,8 NM. I Ærøskøbing finns en
rätt ny fin fritidsbåtshamn, och där
fann vi snabbt en riktigt bra plats. Smal
och grund och än en gång kunde vara
tacksamma att vi seglade Albin Viggen
och inte en av alla modernare stora
båtar, som varit besvärligare att hitta
plats till.
Ærøskøbing är ännu en av de små
danska städerna med slingrande gator
och massor av åldriga charmiga bygg-

Enligt en åldrig och svårtydd snidad skylt på husdelen till vänster invigdes det
här huset i Faaborg den 16 februari 1730. I somras var det under försiktig
renovering, uppenbarligen för att fortsätta att tjäna som bostad.

Åke Thorsén
08-540 698 07
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nader, så det blev ny rundvandring på
kvällen. Men i år gick vi inte in på det
fantastiska flaskskeppsmuseet – det har
vi sett förut.
Från Ærøskøbing seglade vi dagen
därpå norrut och österut i prickad farled mot danska skutseglingens vagga,
Marstal. Och mycket riktigt såg vi massor av fina segelfartyg om än de flesta
på lite håll. Före Marstal vek vi av
norrut förbi Rudkøbing på Langeland
till Dageløkke där vi tog natthamn och
åt Kina-mat.
Nästa dag gick seglingen över Stora
Bält till Agersø, en av alla charmiga
danska småöar.
Ytterligare en sådan besökte vi
nästa dag, då vi hamnade på Fejø, där
vi aldrig varit tidigare. Där fick vi också
en långpromenad till butiken mitt på
ön. Men Fejø var vi egentligen inte alls
på väg till. Vi hade tänkt oss natthamn

på Femø strax intill, men det blev
nobben. Stor jazzfestival på gång och
hamnen smockfull med båtar, så vi
vände och gick till Fejø.
Från Fejø fortsatte vi sedan hemåt
förbi Vordingborg till natthamn i Kalvehave, vidare via den väl utprickade
Bøgestrømmen ut till Faxebukten.
Bøgestrømmen är en ca 10 NM lång
delvis mycket smal och grund farled genom området mellan Själland och Møn.
Över Faxebukten hade vi sedan ett
tiotal NM till natthamn i Rødvig.
Därifrån seglade vi över
Kögebukten till Kastrup Strandpark
söder om Köpenhamn och så hem till
Barsebäckshamn.
Totalt blev det en seglingssemester
på 17 dagar och 381,1 NM.
Sigurd Arnell i 1073 Aglaia II
Bilder: Mariann Arnell

I den prickade
leden mot
Marstal mötte
vi massor av
båtar och
åtskilliga
segelfartyg av
varierande
slag.

Överst nästa sida:
Bomspirad slör på väg norrut längs Langelands västsida. Det är sånt här man vill
minnas under den långa vintern…
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Visst är Viggen en liten båt jämfört med många i dag. Men här bor man jättebra
under semestersegling i flera veckor!
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CLUB

SHOP

VIGGENMARKNADEN
Säljes

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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Karlskrona-Viggen
til salgs i Norge. I god stand,
med 8 hk. Yamaha og nye
puter. 5 seil.
Tlf. +47 934 13 068
Jørn Erik Borge
Kryssfock
(sydd 2000) lite använd, 3.600:Genua
ca 17m2 i bra skick 1.000:Priser exkl. frakt.
Björn Steenstrup
T.0702-208864
fam.stp@telia.com

Köpes

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.

Genua eller spinnaker
till min Albin Vigg nr. 1299.
Även annat av intresse. T.ex.
VHF, Värmare, mantåg, utombordare, POD m.m.
Peter Johansson
Tel. 0702-600531
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NYA
MEDLEMMAR
0

Björn Danielsson
BROMMA

16

Ronny Svensson
SOLLENTUNA

389 Henrik Bjuvsten
TÄBY
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 2
21 januari

ViggenBladet 3
18 februari
PriCor 2004
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