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SOMMAREN ÄR NÄRA!
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Hej alla
När ni läser redaktörens spalt här
bredvid så förstår ni hur även jag
känner mig - det är vemodigt men
samtidigt skönt. När roliga saker blir
stress och tvång slutar de att vara
roliga och blir istället till ett dåligt
samvete.
I klubben tuffar det på som vanligt. När jag sitter och skrivet det här
pågår som bäst riggträffen - rapport
kommer i nästa VB.
I styrelsen försöker vi uppfylla
vårt viktigaste uppdrag det här året
- nämligen att se till att klubben har
ett liv även efter nästa årsmöte. Vi
försöker bland annat hitta lämpliga
personer att bearbeta för ett framtida styrelseuppdrag. Jag kommer
att innan sommaren ha pratat med
minst fem personer som vi i styrelsen vaskat fram i olika sammanhang.

Så var hon såld. Från nu och
framöver blir det inget båtnummer
och -namn vid undertecknandet av
den här spalten. Jäntas nya hemmahamn blir på Väddö vid upplandskusten och vi önskar den nye ägaren Anders Perméus all lycka med henne i
framtiden!
För oss återstår bara att bistå vid
påmastningen i gamla hemmahamnen i Ekoln och naturligtvis även
att vinka av båt och ny besättning när
de lämnar Uppsala. Lite vemodigt
känns det att skiljas från henne efter 15 säsonger och jag kommer att
förutom seglatserna sakna "bryggseglingarna" som kunde bestå bara
av att åka ner till hamnen en vacker
kväll, dricka en pilsner i sittbrunnen
och inte utföra ett nyttigt handtag.
Men var sak har sin tid. Och kvar
i Viggenklubben blir vi.
Forts på sid. 3
Alf
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Det vi också diskuterar just nu är
om vi till nästa årsmöte ska föreslå
en stadgeändring avseende antalet
styrelseledamöter. Vi tror alla att en
lite större styrelse är bra - inte minst
för att skapa utrymme för nya idéer
och förnyelse av verksamheten. Men
samtidigt kan man kanske tänka sig
en lite mer slimmad styrelse i kombination med medlemmar som tar på
sig en klart definierad uppgift. Exempel på en uppgift som skulle
kunna skötas av någon utanför styrelsen är skötseln av medlemsregistret. Det är ett arbete som kräver en hel del pyssel men skulle
kunna skötas av vem som helst under förutsättning att ansvarig har tillgång till en hyfsad dator.
Vi tror att det blir lättare att hitta
medlemmar som vill jobba aktivt i
klubben om jobbet innebär ett mer

begränsat uppdrag. Men det stora
plusset är att det skulle ge alla medlemmar runt om i landet möjlighet
att aktivt bidra till klubbens verksamhet. Ny teknik tar bort en massa hinder som funnits tidigare.
Till slut vill jag också rapportera
att de här tankarna inte bara är fria
fantasier från styrelsen utan det har
under våren kommit flera förfrågningar från medlemmar runt om i
landet om hur de skulle kunna bidra
till klubbens fortlevnad.
Uppropet som Harald Akselsson
formulerade på hemsidan och krisrapporterna i VB verkar ha blivit de
väckarklockor vi hoppades de skulle
bli. Nu hoppas jag att denna korta
rapport ingjuter lite framtidstro i alla
medlemmar. Den väcker förhoppningsvis också lite tankar om hur den
egna insatsen skulle kunna se ut.
Annika

Favorit i repris

SOMMARTRÄFF
9 - 11 juli vid Lilla Kastet
Varför ändra ett vinnande koncept. Som många av er redan vet,
genom egen erfarenhet eller genom
att ha läst 2003 års VB grundligt, så
firade klubben sitt 30-årsjubileum på
sommarträffen vid Lilla Kastet i juli
2003 och inte på många år har det
varit så många viggar samlade. Därför kommer även detta års träff äga
rum där. Man kommer när man vill

under fredagen eller lördagen, det
blir sherry, grillning, goda historier,
tipspromenad eller vad man nu kan
tänkas hitta på.
Lilla Kastet ligger på Ingmarsös
östra del Kolgårdsön. Trälhavets BK
har sin uthamn där och aktuella
koordinater är: N 59°28'52 / O
18°47'32. Välkomna alla!
Styrelsen
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VÅRSYSSLA

NYA
MEDLEMMAR
0

Susanne Ankarkrans
ENSKEDE GÅRD

0

Pia Bark
ÖDESHÖG

0

Olof Björnström
YTTERBY

0

Fredrik Palmqvist
DJURSHOLM

0

Mikael Peterson
SKÄRBLACKA

0

Jack Falao
FREDRIKSSTAD
NORGE
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Jan-Åke Lindgren
BOLLNÄS

1073 Bengt Arvidson
BARSEBÄCK
1277 Anders Perméus
LIDINGÖ

STYRELSESOPPA
Detta behövs:
1 purjolök
1 msk margarin
i tsk curry
1½ msk vetemjöl
1 l vätska (vatten o. grönsaksspad)
2 fiskbuljongtärningar
1 pkt djupfryst fisk, ca 450 gram
1 burk blandade grönsaker, ca 400 gram
persilja, dill, salt
Gör så här: Skär purjolöken i strimlor
och fräs den i margarinet tillsammans
med curryn i en gryta. Pudra över mjölet
och häll på vätskan och lägg i
buljongtärningarna. Låt allt koka upp och
under tiden skärs fisken i kuber. Lägg i
fisken och låt blandningen sjuda sakta
under lock i 7 min. Blanda till sist ner
grönsaker, dill, persilja och kryddor och
ge soppan ett snabbt uppkok och så är
soppan färdig att servera.
PS. Det djupfrysta fiskblocket fungerar
som kylklamp i kylväskan före tillagningen.

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
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Ur Viggenklubbens meddelande nr
3, mars 1981, bidrag från okänd skribent, apropå svårigheteerna att få ihop
en styrelse. Passar väl bra med fisk när
ny valberedning väl blir tillsatt och börjar lägga ut sina nät inför årsmötet.
Red.

Alla dessa båtar och människor som
arbetar med dom. Solen skiner och
över hela området liggen en stämning
av gemytlighet och längtan. Man ler
mot varandra, byter några ord. Ger
några välmenta råd. Alla gnor och putsar och målar. Och alla längtar till att
det ska bli färdigt. När skönheten äntligen är klar och ligger i det blåa havet.
Men än är det långt dit. Visst ligger
några redan vid bryggorna men det
finns också båtar som ingen ännu brytt
sig om.
Hon som ligger på stöttor, utan
kapell som skydd för vintern. Den röda
botten som knappt syns för alla små
havstulpaner och annat som bitit sig
fast. Var finns ägaren? Kanske någon
som inte längre vill eller värre, någon
som ligger sjuk och inte längre orkar.
Ännu är det tidigt på våren så kanske även den rödbottnade ska bli ren
och fin och seglas ut i ljumma sommarvinden.
Det doftar kaffe. Man orkar ju inte
bara arbeta. En lång skön fikarast i solen på bryggan ger nya krafter och tillfälle till pratstunder med andra.
Flanörer utan båt finns där också.
De som ännu drömmer om det eller de
som bara vill känna lite av stämningen.
Den gamla tanten som går mellan båtarna och tittar och njuter av en härlig
eftermiddagspromenad. Hon tycker det
finns så mycket att se på. Hon stannar
vid vindsurfarnas brygga och ler. Kan-

ske tycker hon de är lite galna som i
mitten av april ger sig ut bland vågorna.
Eller kanske önskar hon att vara i deras kläder och också känna vinden.
Utanför kiosken med både grill och
kafé sitter ständigt folk och gottar sig i
solens sken. Inte alla har bemödat sig
med att packa matsäck där hemma.
Inte nödvändigt, för här kan man få
både smörgås, fiskburgare, korv och
mazariner.
Min pauspromenad har blivit lång
och stegen för mig tillbaka till arbetet.
Tar på mig skyddsglasögon och handskar och fortsätter skrapandet. Frågar
ibland om jag gör rätt, sträcker på mig
när kroppen protesterar mot dom monotona rörelserna och något obekväma
ställningen.
Det här är en ny värld för mig. Bara
en sommar har jag erfarenhet av
seglingens tjusning. Och nu får jag lära
mig vad som måste göras innan man
kan njuta. Men det känns bra, att tillsammans med familjen jobba med
Anna. Jag tror nog att jag också kan
känna mig hemma i den här världen.
Den som för lite mer än ett år sedan
var främmande och som det tog maken 20 år att övertala mig för att ge
mig in i. Det är inte dåligt med tanke
på att man föddes långt uppe i norr vid
polcirkeln, långt från hav och segling.
Raija Carlsson
Medseglare i A-vigg Anna 316
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VIGGEN-MARKNADEN
Säljes
Sittbrunnstält
till Karlskrona-Viggen
använt en säsong.Beige.
4000 kr
0739-217016
08.7120620@telia.com
Per Larsson
Begagnat storsegel och fock
till Albin Viggen
031-24 95 87
0733-86 07 86
olis.oljelund@utb.harryda.se
Olis Oljelund

Köpes
Karlskrona-Viggen -69
Motor Evinrude, 6 hk nästan ny.
Storsegel, Stormfock,
Genua.Två längsgående soffor/
kojplatser. Två kojplatser i förpik.
Pentry m. (nytt) gasolkök. Tillbehör: Ny vagga, ny däckställning
i rostfritt stål, kompass. Pris
35.000. Finns på Värmdö,Sthlm.
08-715 57 05.
getehellstrom@hotmail.com.
Connie Dichy

Karlskrona-Viggen nr 135
i bra skick. Yamaha 8 hk,
Karlskrona-Viggen
solcellspanel,
2 batterier ekolod,
(fräsch) 4 kojplatser, spritkök,
portta-potti, 4-takts Honda motor logg, kompass, gasolkök,
10 hkw. Vagga, tampar, ankare, portapotti, vagga, däckställning.
Div. segel bla spinnaker Pris
fendrar. Finns till påseende i
29.000. Finns i Slagsta, Sthlm.
Stocksunds hamn.
Sjösätts 8/5
08-655 86 52, 070-60 30 955
britt.jakobsson@vastratabyforskolor.se 070-5685565
Henrik.Ohman@motorola.com
Kai och Britt Jakobsson
Henrik Öhman
Karlskrona-Viggen nr 103
Lite vårpyssel, många fina segel
Allra senaste
m.m. och billig, står på traktorKöp & Sälj-annonserna
dragen kärra
hittar du i gästboken
0155-91292 eller 0706-527016
på vår hemsida
jannebohman@yahoo.se
www.come.to/viggenklubben
Jan Bohman
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Spinnaker till Viggen
john.borjesson@bastad.seJohn
Börjesson
Sprayhood till Albin-Viggen
i Stockholms området.
0702690196
Helena
Sprayhood till Albin-Viggen
i Malmö
Daniel Karlsson
0707-174609
info@dadel.se
Daniel Karlsson
Beg spinnaker alt gennaker
Även tacksam för prisuppgifter
på vad begagnat brukar kosta!
annalisathoren@hotmail.com
Anna-Lisa Thorén
Sprayhood till Albin-Viggen
blå (ny eller beg i bra skick)
... eller, har någon tips om var
och till vilket pris man kan få en
sydd enligt ritningen i tekniska
tips?
lars-goran.josefsson@telia.com
Lars-Göran Josefsson

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
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
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
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CLUB

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

SHOP

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

8

Brandtillbud i
Origokök
I VB nummer 2 detta år redogjorde jag för mitt hittills enda brandtillbud i mitt Origokök och ställde
frågan om någon annan läsare av
Bladet varit med om något liknande.
Sedan dess har jag mätt upp utrymmet runt köket och varit i kontakt
med kökets tillverkare, Dometic
Origo. Ingen läsare har hörts av om
egen erfarenhet av detta slag.
Till att börja med kan man liksom i andra avseenden finna att
äldre båtar och nya tiders krav inte
alltid stämmer överens. Enligt nuvarande regler finns brännbart material alltför nära köket. Vi känner
dock inte till något fall där detta i
verkligen lett till brand eller tillbud.
Vad särskilt gäller Origoköket så håller trälådan i Viggen något knappt
de mått som tillverkaren uppger
krävs för tillräcklig luftcirkulation
och kylning av behållarna. Takhöjden är något för låg. Plåtlådan håller ju mindre mått än trälådan, vilket
ytterligare minskar luftspalterna.
Eftersom jag inte tidigare haft problem - och tillsynes ingen annan heller - så är detta i sig inte särskilt
problematiskt i praktiken. Vad som i
mitt fall orsakade tillbudet har inte
heller kunnat fastställas. En trolig
orsak är att köket flyttat sig i rikt-

ning mot ett av lådans hörn. En annan möjlig, dock mindre trolig, orsak är en ganska stark vind som
svepte in över sittbrunnen rakt mot
kökets plats. Tekniska kommittén
kommer att behandla köksfrågan.
För närvarande kan vi bara ge rådet
att man på lämpligt sätt försöker
säkra köket till plåtlådans mitt.
Det ovanstående gäller för Albinvigg. Jag har inte haft tillfälle att kontrollera måtten i Karlskronaviggen.
Som bränsle till köket rekommenderar tillverkaren Origonol eller
Tenol.
Sedan kom ihåg: En brandfilt vid
köket är alltid lämplig, oavsett kökstyp och installation. Vatten är ett utmärkt släckningsmedel för sprit.
Till sist: Bortsett från detta ovanliga tillbud är erfarenheterna av
Origoköket utmärkta.
Göran Lilja, 308 Argo
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Sjöfararen
Henry Hudson,
lämnad åt sitt
öde i en livbåt på
Hudson Bay
tillsammans med
sin son och några
besättningsmän
efter ett myteri
år 1611.

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

Båtlivet kan vara
tufft emellanåt.

Illustration ur
"Den unge
soldaten",
nr 46, 1909

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
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Åke Thorsén

REDAKTION :
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)

08-540 698 07

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 6-7
19 maj

ViggenBladet 8
28 juli
PriCor 2004
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