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Dukat för ett nytt år med
Viggenklubben!

K-G Sabel ny ordförande
Rapport från årsmötet
Per Brohälls Hederspris utdelat
Rapport från höstträffen
25 år med Viggen

God Jul & Gott Nytt År!
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VIGGENDAGEN 2005

Hej alla
Viggenklubben seglar vidare med
en ny styrelse. Punkten om nedläggning blev aldrig aktuell på årsmötet.
Tre nya besättningsmän har äntrat styrelsen efter Annika och Alf, som ska ha
ett varmt tack för sitt styrelsearbete.
Tyvärr så blev det inga nya kvinnor i
styrelsen. Men det kanske blir en ändring till nästa år. Även Tekniska Kommittén har fått förstärkning med två
nya medlemmar.
De nya i styrelsen och Tekniska
Kommittén kommer att presentera sig
ViggenBladet under våren. ViggenBladet kommer att komma ut med färre,
men förhoppningsvis fylligare nummer
detta år, på grund av dyrare tryckkostnader. Samtalen vid den utsökta
middagen på kvällen efter årsmötet
visade att det inte råder brist på berättelser. Så fatta pennan nu i vintermörkret innan båtsäsongen börjar.
K-G i Potentilla
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Så kan vi då pusta ut, i trygg vetskap om Viggenklubbens överlevnad.
Annika och jag som nu lämnat styrelsen önskar våra kvarvarande och
nytillträdande kamrater lycka till med
den fortsatta verksamheten.
Själv har jag ju lovat att fortsätta
med VB-redaktörsskapet och medlemsregistret även det kommande året
medan Annika får mer tid att odla (!)
sitt trädgårdsintresse. Första frökatalogen för kommande säsong anlände idag, så snart är våren här.
Tiden går fort närman har roligt heter det ju och jag upptäcker att med
detta nummer har det blivit jubileumsdags. Hela 15 år har runnit iväg sedan
jag tillträdde som VB-redaktör. Närmare 140 nummer har sett dagen ljus,
vilket för övrigt är ungefär lika många
som klubbens Tekniska Tips.
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt
Viggen-år önskar er ...
Alf

Lördagen den 19 november avhölls
traditionellt årsmöte i Näsbyvikens
Båtsällskaps Klubbhus i Lahäll.
Ett antal glada viggenklubbare träffades för att beta av kvällens program:
årsmötesförhandlingar, viggensherry,
seglarmingel och fyrarättersmiddag
med allsång.
Kvällen inleddes med årsmöte.
Sedvanliga åresmötesförhandlingar genomfördes och punkterna på dagordningen avverkades i rask takt. En ny
styrelse utsågs i vilken K-G Sabel intog posten som ordförande. Ingvar Lindén och Bosse Rydh återvaldes och som
nya styrelseledmöter invaldes Bengt
Hansson, Lennart Larsson och Fernando Farieta. Den nya styrelsen välkomnades av mötet och kommer att
konstituera sig vid sitt första möte.

Efter en hel del snack om både båtar och annat var det så dags för aftonens höjdpunkt: middagen, med
förrätt, varmrätt, vin, ostbricka och kaffe
med tårta och avec.
Middagen förflöt under allmänt
gemyt, och bland annat delades årets
Brohäll-pris ut till den Viggen-seglare
som seglat längsta sammanlagda distans under innevarande säsong. Priset
gick även detta år till Bengt Hansson,
som tillryggalagt inte mindre än 1277
nautiska mil i sin båt.
Stämningen steg därefter ytterligare stadigt uppåt under resten av kvällen, glada mungipor sågs sträva alltmer
upp mot takbjälkarna, vilket inte alls
är att undra över med tanke på den
fantastiska insats som de matansvariga
gjort.

Därefter avtackades avgående
styrelsemedlemmarna Annika Forsberg
och Alf Bengtsson och hyllades för förtjänstfullt arbete. Alf kommer även fortsättningsvis att kvarstå som redaktör
för ViggenBladet.
Nästa programpunkt var viggensherryn med vidhängande mingel och
dukning.

En riktig kulinarisk fulllträff alltså,
även om klubbens webmaster vid intagandet av desserten – tårta med vispad grädde – möjligtvis p.g.a.
intagandet av något glas vin för mycket
i samband med varmrätten, fast troligare beroende på svag belysning, råkade ta miste på strössel och lösviktste
Forts på sid. 14
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Viggenklubbens verksamhetsberättelse
2005
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande
verksamhetsberättelse 2004-10-01 - 2005-09-30.
Klubbens funktionärer har varit:
Styrelse
Annika Forsberg
Bosse Rydh
K-G Sabel
Alf Bengtsson
Ingvar Lindén

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Materialförvaltare och klubbmästare

Klassnämnd
Gunnar Tidner
Ingemar Holmström

Sammankallande
Ledamot
Sören Rapp

Tekniska Kommittén
Harald Akselsson
Segel & rigg
Göran Lilja
Skrov
Ingvar Lindén

Ledamot

Sammankallande

Valberedning
Sittande styrelse
Revisorer
Freddy Geuken

Svante Axelsson

Revisorssuppleanter
Carl-Olof Carlsson
Lars Berg
Redaktion
Alf Bengtsson
Harald Akselsson
Kjell Eriksson

Redaktör och ansvarig utgivare
Vebmaster

Kontaktombud regioner
Annika Forsberg
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Regionombud
Åke Hjort
Börje Gullberg
Lars-Gunnar Jansson
Owe Svensson
Kent Henriksén
Gustaf Olofsson
Vakant
Erik Palsund

Gävle
Kalmar
Mälaren
S:t Anna
Siljan
Västkusten
Vättern
Öresund

Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under 2005 samt ett
konstituerande möte i december 2004.
Antalet inbetalade medlemsavgifter var vid årets slut 360 st.
Viggenvännernas antal uppgår till 4 st Av medlemmarna är 15 st bosatta
utom Sverige; 14 i Norden och 1 i Tyskland. Antalet nya medlemmar
under året är 68 st. Antalet Hedersledamöter och Ständiga medlemmar är
14 st.
Träffar
Allt För Sjön 4 mars till 13 mars
Klubben deltog traditionsenligt på båtmässan tillsammans med de andra
klassförbunden inom Stockholms Seglarförbund (StSF). Vi bemannade
vår monter heltid de båda helgerna samt flera vardagskvällar mellan
cirka kl. 16 och 19. Montern låg för tredje året i rad i B-hallen – trots
mycket aktiviteter runt om kring var det ganska tunnsått med besökare.
Glädjande var att det gick relativt lätt att hitta medlemmar som kunde ta
pass i montern.
Riggningsträff 3 maj
15 medlemmar deltog i riggningsträffen. Detta är en ökning jämfört med
2004. Även i år ägde riggningsträffen rum vid Mårten Triewalds
Malmgård på Kungsholmen. Harald Akselsson från TK var instruktör i
konsten att sätta an riggen. Alla på träffen fick dessutom en av Harald
framtagen skriftlig dokumentation avseende riggning.
Sommarträff 1 - 3 juli
För tredje året i rad höll VK sin sommarträff vid Lilla Kastet på Ingmarsö.
Årets träff lockade 12 båtar och 20 personer sammantaget de tre
dagarna. Det betyder fler än träffen 2004. Utöver de vanliga aktiviteterna
- sherry, tipspromenad och grillning - tillkom i år ”plocka isär kassörens
utombordare i sina beståndsdelar – torka den och plocka ihop den igen
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samt att tillverka ett nytt motorfäste av delar som kan hittas i naturen på
en skärgårdsö”. Ett tack till Trälhavets Båtklubb som även i år lät oss ha
vår träff i deras uthamn.
Höstträff 26/10
Årets höstträff ägde i år rum på Silva i Kista. Tolv medlemmar deltog
vilket kändes lite lite med tanke på att kompasser, GPS:er och dylikt borde
vara jätteintressant för båtägare. De som var med på träffen fick en
helkväll med både mat, företagshistorik samt visning av både kompasser
och elektroniska hjälpmedel. Ett stort tack till Marcus Hjortsberg och
Mathias Hellgren på Silva.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 5 gånger. Bland de frågor som behandlats
märks ”svajköl”/”lös köl” och åtdragning av kölbultar, akterpulpit till AVigg, länspump, ritning på mastbalk, PDF-arkiv över VB-artiklar,
bottenfärg och SXK-Kemikalieinspektionens meningsutbyte,
spridarproblem (180° felmontage och borttappade delar), ny/
(begagnad?) mast till A-Vigg samt missfärgad gelcoat (tillverkningsfel).
Ett Tekniskt Tips har tagits fram: ritning över sittbrunnstält till A-Viggen.
Ytterligare ett TT avseende förstärkning av K-Viggens fördäck är
fortfarande under behandling.
TK var även i år värd för en riggningsträff.
I ViggenBladet har TK skrivit artiklar och notiser angående reparation av
den delade ruffluckans kantlister, förstagets infästning i skrov,
kompasslåda för K-Viggen samt alternativ för montage av länspump.
Tekniska Brevlådan har i år varit tom, men i gengäld väcker många
medlemmar frågor via e-post. TK betraktar dem då som ”privata”, men
om de har allmänt intresse behandlar TK dem ur generellt perspektiv.
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.
ViggenBladet och Hemsidan
ViggenBladet har under verksamhetsåret utkommit med 10 nummer,
med varierande sidantal; som lägst 12 och som mest 24. I genomsnitt har
tidningen innehållit 16 sidor, en minskning jämfört med föregående år då
snittet låg på 19,2.
Annonser har införts för Svenska Sjö och AB Press & Son.
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Hemsidan fick den efterlängtade moderniseringen, vi tackar Kjell
Eriksson för nedlagd möda. Sedan den 6 februari 2001 har klubbens
hemsida haft 25.300 besökare. Till detta ska läggas de 14.200 besök som
gjordes t.o.m. 4 mars 2000 + besök innan räknare fanns + besök under
tiden mellan ovan nämnda datum. Sedan starten gissningsvis c:a
50.000.
Ombud
Så vitt styrelsen känner till har det inte varit några aktiviteter i
regionerna – vi har förhoppningsvis fel men vi har inte fått några
rapporter så det är vår slutsats.
Club Shop
Försäljningen var i början av året trög men satte sedan fart – eftersom
vi haft en stor tillströmning av nya medlemmar så är det fortsatt
vimplar och Tekniska Tips som står för den stora delen av försäljningen.
Viggenklubbens framtid
Precis som förra året har det känts väldigt osäkert vad gäller
möjligheterna att hitta nya ledamöter till styrelsen och Tekniska
Kommittén. Föregående år valde styrelsen att ständigt skriva och tjata
om detta i ViggenBladet och sedan under hösten maila och ringa ett
stort antal medlemmar bosatta i Stockholm och Mälardalen. Vi fick
väldigt lite reaktioner på allt vi gjorde och endast en ny ledamot hittades
till styrelsen.
I år valde styrelsen att inte skriva så mycket i ViggenBladet för att inte
ge en så negativ bild av klubben. Istället för att ringa runt i september
och oktober skrev ordförande ett brev i oktober till ca 130 medlemmar
där problemet beskrevs. Och kors i taket – när detta skrivs några veckor
innan årsmötet har vi tre nya kandidater till styrelsen och två till TK.
På årsmötet 2004 kom också ett förslag som gick ut på att det i
stadgarna bör framgå vad som ska hända med klubbens medel vid en
eventuell upplösning av klubben. Detta för att förhindra ett litet antal
medlemmar att ”kuppa” på ett årsmöte och t ex besluta att pengarna
ska tillfalla dem själva. Till årsmötet 2005 föreligger nu ett förslag om
en ny paragraf som i kort går ut på att klubbens medel vid en
upplösning som inte innebär ett samgående med annat klassförbund,
ska tillfalla organisation som ska uppfylla kriterierna – ägna sig åt
segling, rikta sig till ungdomar och bedriva sin verksamhet ideellt.
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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!

Bilderna här nedan har de senaste tre åren prytt förstasidan av VB
nr 11-12 tillsammans med information om inbetalningskort för
årets medlemsavgift inne i tidningen, men inte i år.
2006 års medlemsavgift kommer istället att faktureras under januari, på så sätt hoppas vi att
inga inbetalningskort kommer på avvägar
och glöms bort. Naturligtvis kan du ändå
redan nu betala in avgiften – 175 kr för aktiv medlem och 50 kr för Viggen-vän – till
Viggenklubbens PG-konto 40 73 05-2.
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Priset gick även i år till Bengt
Hansson i Viggen 1359 Kraka som
under säsongen seglat 1277 M, innefattande bland annat Stockholm –
Umeå tur och retur. Vi gratulerar
Bengt igen!
Olis Oljelund som också aspirerade
på priset rapporterade om en långtur Göteborg – Tønsberg fram och
åter. Vi hälsar Bengt, Olis och alla er
andra välkomna att kämpa om priset nästa säsong.

Åke Thorsén
08-540 698 07
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25 år med Viggen
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Antal dagar

Det är lite tråkigt att forna
”standardaktiviteter” som eskadersegling, kappsegling och uteträffar i
samband med bl a pingst och midsommar har insomnat, åtminstone temporärt, men det är uppenbart inte en
tendens som är unik för Viggenklubben. När det gäller eskadrar, så har
jag i alla fall hunnit med nio stycken
genom åren: Gotland ’81, Hangö ’82,
Västervik ’83, Öregrund ’83, Åland ’84,
Stockholms yttre ’85 och ’88, Arkösund
’89 och Hangö ’90. Roliga minnen, ibland kombinerat med lite ”dramatik”,
som när fockfallet på min Vigg plötsligt brast när vi var på väg mot Gotland i hårt väder ’81. Då var det skönt
att ha rutinerade eskaderdeltagare med
sig. Eller som när i princip en hel eskader måste upp mitt i natten och ankra
om för att vinden vridit och ankarena
släppt. Därav benämningen ”pyjamassegling”.
Visst prövade jag på kappsegling
också under några år, på klubbnivå, och
lyckades t o m bli klassmästare ett år,
med hjälp av goda gastar och en stor
portion tur: värste konkurrenten missade starten, och fick sedan också något tekniskt strul ombord. Men sådant
är ju en del av spelet. Med tiden kändes det dock för slitsamt med långa
transportsträckor till och från kappseglingar, som regel över en helg, så
nu får det vara nog med den erfarenheten.
Lite statistik: Totalt har det på
dessa 25 år blivit totalt 8158 sjömil,
fördelade på 572 ”båtdagar”. Då har
jag varit generös och räknat båtdag
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Den gångna seglingssäsongen 2005
var min 25:e, tillika med Viggen, och
då fick jag för mig att göra en liten delsummering och tillbakablick med hjälp
av loggböckerna.
Det började med 1 veckas seglarkurs på Öland 1980. Båttypen som
användes var Väderöjulle, en jättetrevlig liten båt, stabil nog för att ge även
en riktig landkrabba tillräcklig trygghet.
Riggen var behändig, med måttligt
stora segel, vilket gjorde att man utan
problem kunde segla med skoten i
hand, och på det viset verkligen känna
hur vindens kraft påverkade seglen.
Efter den veckan var jag ”såld”, och
vårvintern 1981 köpte jag ”Muggevigge”. Namnet troligen påhittat av
förre ägarens barn, och en travestering
av ”Muggebigge muggebigge tuff tuff
tuff tuff …” med anspelning på att båten försetts med porslinsfåtölj. Jag var
mindre road, och döpte om henne till
Costa Jourtan, då ganska passande för
mig, eftersom en inte obetydlig del av
sparkapitalet rök. Dessutom blev jag
varse att den årliga kostnaden för sommar- och vinterplats inte var försumbar, om man ville ha bra läge och
service.
Viggenklubben blev min fortsatta
skola, och på den vägen är jag fortfarande. I lag med andra likadana båtar
lär man sig segla bättre och bättre, likaså att vårda båten tekniskt. Man blir
aldrig fullärd. Både egna och andras
problem, i stort som smått, bygger
ständigt på kunskapsbanken, och därför känns det extra meningsfullt att
jobba med Tekniska Kommittén.

Antal båtdagar
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även den kväll jag eventuellt åker ut
till båten och övernattar, för att lätta i
hyfsad tid morgonen därpå. Trenden
är lite vikande, och det kan förklaras
med att det egentligen är svårt att kom-

binera fulltid på jobbet med både båt
och sommarstuga. Men om hälsan håller i sig till pensionsdags, så kan det
nog bli ett uppsving igen.
Harald i 1103
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Viggenklubbens höstträff – i år på SILVA i Sollentuna
Vi var tolv personer som ställde
upp den 26 oktober utanför Silvas lokaler i Sollentuna och fick en intressant genomgång av tillverknings- och
serviceenhet samt utställningslokaler,
en kvällsmacka och därefter en visning
och presentation av företagets nuvarande produkter, förevisade av av företagets representanter Marcus
Hjortsberg och Mathias Hellgren. Det
var synd att inte fler kunde komma då
det blev en mycket givande afton.
För att börja med en kort resumé,
så lär namnet Silva betyda skog på
spanska, och det var den svenska
skogssporten orientering som krävde
nya och bättre handkompasser. Då funderade orienteraren och instrumentmakaren Gunnar Tillander på en rad
förbättringar och 1928 presenterades
den första förbättrade kompassen. Två
orienterarbröder; Björn och Alvar Kjellström hade liknande tankar och de slog
sina kloka huvuden ihop. Miitt under

värsta depressionen startade de i början av 1930 Silva, med ett lånat startkapital på c:a 1500 kr.
För att fortsätta med tekniken, så
var det Silva som började med att fylla
kompasshuset med vätska även på små
kompasser, för att få nordpilen mer
stabil även under häftiga yttre rörelser.
Om du har hört att det är sprit så glöm
det, för det är antagligen en felöversättning från engelskans White spirit
som betyder fotogen, och det är just
vad det är, dessutom tillsätts det en
del kemikalier enligt ett hemligt recept,
så drick det ej om du skulle bli törstig,
det smakar sannolikt värre än holländsk
genever.
För orientering utvecklades en rad
modeller, bland annat med den rörliga
genomskinliga kurslinjalen och
syftspegeln, den senare mycket använd
av militären, men också bra som pejlkompass på fritidsbåtar. Det var förresten under andra världskriget som det

tog riktig fart och flera av dessa utvecklade modeller från 1939 säljs än idag
runt hela världen.
Under 1930-talet startade Silva
Group tillverkningen av marinkompasser som steg för steg utvecklades och säljs över hela världen. Sedan
Gunnar Tillanders son Hans-Gunnar
Tillander tog över ledarskapet 1970 har
även de elektroniska navigationshjälpmedlen, som till exempel GPSnavigatorer, ekolod, vindindikatorer,
loggar och el-kompasser, men den elektroniska produktionen, samt kikartillverkningen utvecklas i Sverige men
tillverkningen sker i Taiwan.
Samtidigt har utvecklingen på
tillbehörssidan, främst för orientering
och friluftsliv tagit fart, den mest revolutionerande nyheten för orienterarna
är nog pannlampan med LED-ljus alltså
ljusdioder som har förvånande prestanda och livslängd med bara fyra AAbatterier. I övrigt finns allt mellan

Forts från sid. 3, Viggendagen

Ett annat uppskattat inslag blev
allsången där mötets sångsugna deltagare på ett inte oävet sätt lyckades
blanda dur- och molltonarter på ett sätt
som inte ens någon av de stora mästarna hittills gått i land med, och vars
klanger skulle göra självaste Orpheii
Drängar gröna av avund. Till toner av
kända melodier framsjöngs texter innehållande många av de både vedermödor och glädjeämnen som möter en
seglare i allmänhet och viggenseglare i
synnerhet, och fortplantade sig ut i den
mörknande novembernatten.

Efter intagandet av kaffe med avec mätta och nöjda med kvällens begivenunder ytterligare någon timmes glad heter. Förste man ut genom klubbsamvaro skildes mötesdeltagarna, husets ytterdörr möttes av en halv

och därvid garnerade sin tårtbit rikligt
med det sistnämda. Enligt säker källa
totalförstördes dock tårtbiten inte på
något vis av detta, utan skänkte
tvärtom en inte oangenäm pikant förnimmelse av Ceylons buskbeklädda
sluttningar åt anrättningen. Nåja, misslyckanden är uppfinningarnas moder
som man ju brukar säga, och kanske
kan ovan nämnda något udda kombination i framtiden komma att bli en
klassiker i dessertavsnittet i de stora
kokböckerna.

14

himmel och jord, t.ex. stegräknare, elkartmätare, reflexvästar m.m.
En liten kuriositet är Mecka-kompassen som visar riktningen till Mecka
från alla delar av världen och som av
naturliga skäl blivit en storsäljare.
Visningen av fabriken som tillverkar alla kompasserna var mycket intressant, då den visar en finmekanisk
industri med mycket hantverksmässiga
inslag av hög kvalitet, som vi ännu har
kvar i Sverige, allt från gjutning svarvning målning och ihopsättning och sist
och inte minst magnetisering och kompensering av kompasserna. Med den
kvalitetsinriktningen kan man förstå att
Silvas produkter säljs i över 110 länder.
När vi gick bad Markus Hjortsberg
oss att framföra att Silva har 20 % höstrabatt på reparationer och service, se
www.silva.se
Vi som var med tackar för en intressant afton. Vid pennan
Ingvar Lindèn, 161 s/y Viggo
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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
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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decimeters vitt snötäcke, årets första
snö som obemärkt singlat ned genom
luften under kvällens lopp.
Vintern hade annonserat sin ankomst och båtarna ligger tryggt i vinteride - men förhoppningsvis inte
klubben.
Tack alla ni som var där och gjorde
Viggendagen till en lika trevlig upplevelse som vanligt!
Kjell Eriksson

Kycklinggryta
med grönsaker
Originalreceptet ur tidningen Land nr 47/2005:

4 portioner
4 kycklingklubbor
2 rödlökar
2 gröna paprikor
2 msk smör
salt, peppar
1½ dl vispgrädde
½ dl vatten
4 msk mango chutney
sambal oelek
1 msk djupfrysta provensalska örter
1. Dela varje kycklingklubba i leden till
två bitar, Skala och klyfta löken. Dela och
kärna ur paprikan.
2. Fräs lök och paprika hastigt i hälften av
smöret och lägg upp dem på ett fat.
3. Bryn kycklingbitarna runt om i resten
av smöret. Salta och peppra.
4. Lägg över kycklingen i en liten gryta.
Tillsätt vispgrädde, vatten och mango
chutney. Låt det koka 10 minuter under
lock.
5. Lägg i lök och paprika och fortsätt tillagningen tills kycklingen är genomstekt,
ytterligare ca 10 minuuter. Smaka av med
salt, peppar och ett kryddmått sambal
oelek innan du bestämmer om du vill ha
mer hetta. Strö gärna över provensalska
örter.

VIGGEN-MARKNADEN
Säljes
Albin-Viggen nr 1216 -76
Yamaha 4hk -96, Storsegel från -00 eller
-01, Äldre genua och fock, Spinnaker,
Tvålågigt rostfritt gasolkök, Hemgjorda
dynor i bra skick, Sumlog, "Heat Pal"värmare, Ankare, Tampar, Batteri, Tallrikar, glas , muggar om så önskas. Ingen
sprayhood, den gamla trasiga kan fås
med som mall. Ruffluckan borde slipas.
Båten finns i Blankaholm tre mil söder
om Västervik
Pris 33.000 kr
0709481539, persand@telia.com
/ Per Sandström
Albin-Viggen 1976
Pedantiskt vårdad invändigt som utvändigt, säljes p.g.a studier. Bilder finns.
Pris 31.000 kr
0706-607314

OM
KYCKLINGGRYTAN
På allmän begäran kommer här receptet på grytan jag lagade till årsmötesmiddagen i november. Jag har lite svårt
för att exakt följa recept så jag lade till
lite hönsbuljongtärning och uteslöt de provensalska örterna. Dessutom hade jag i lite
mer mango chutney och sambal oelek.
Förresten – kom just på att jag använde
kycklingfilé i bitar (ganska stora) istället
för kycklingklubbor.
Lycka till vid grytorna!
Annika

chrillack@hotmail.com
/Christian

Köpes
Storsegel
Allt som är helt och passar på en Viggen är av intresse även om det är gammalt och i dåligt skick.
0705 584771 / 031 136632
bostrom.j@gmail.com
/ Johan Boström
Viggen seilbåt.
Den bør helst befinne seg et sted
mellom Gøteborg og den norske riksgrensen. Alt av interesse!
+47 41676496 h_skaaden86@yahoo.no
/ Håvard Skaaden
Albin-Viggen!
0304-66 78 56 eller 0707-23 49 30
/ Staffan Cederlöf

NY
A MEDLEMMAR
NYA
0

Staffan Cederlöf
MYGGENÄS

0

Petter Mathisen
Søgne NORGE

748

Lars Nilsson
MÖLNDAL

1359

Franz-Josef Rühmland
KISTA

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
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VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2006: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:

K-G Sabel

Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
e-post: k-g.sabel@chello.se

08-641 17 05

Övriga ledamöter:
Ingvar Lindén
Vem som gör vad
presenteras i nästa
nr efter styrelsens
konstituerande möte.

KLASSNÄMND
Ledamöter:
TEKNISK
KOMMITTÉ
Segel & Rigg
Skrov

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

Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp
Harald Akselsson, ammankallande, adress, se nedan
Harald Akselsson
Göran Lilja
Ingvar Lindén
Lars Fredriksson
Franz-Josef Rühmland

REVISORER
Suppleanter

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

VALBEREDNING

Annika Forsberg, Alf Bengtsson

08-540 685 64
08-15 42 94
08-35 28 41
021-35 64 88
08-591 152 11
08-758 35 74

08-590 802 98
08-590 802 98
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0706-603680

018-59 06 98

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

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: vebe@telia.com

Harald Akselsson

Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@swipnet.se

WEBMASTER
Kjell Eriksson
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Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
e-post: ingvarlinden@telia.com
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Bengt Hansson
Rödhaekvägen 3 A, bv, 134 42 Gustavsberg
e-post: bengan.hansson@home.se
Lennart Larsson Lövsångargatan 58, 724 72 Västerås
Fernando Farieta Sätunavägen 23 C, 2 tr, 195 46 Märsta
e-post: fernando.farieta@prv.se

Köpmangatan 6 1 tr, 111 31 Stockholm
e-post:kjell@kjelleriksson.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-20 87 79
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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)

En liten önskelista i juletid från
MEDLEMSREGISTRET
Kom ihåg att meddela Viggenklubben om du får
ny adress, nytt telefonnummer eller ny e-postadress,
så att vi kan hålla vårt medlemsregister aktuellt.
Detta för att du även i fortsättningen ska få
ViggenBladet hem i brevlådan utan onödiga förseningar.
Kontrollera också på adressetiketten här ovan att ditt
båtnummer finns angivet. Om inte – hör av dig!
Alf

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1/-05
5 januari

ViggenBladet 2
1 mars
TidTryck 2005
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