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Först är det dags för
Riggträff tisdag 3 maj ...
Tisdagen den 3 maj kommer vi att
ha årets träff för dig som vill veta mer
om hur man riggar och sätter segel på
en Vigg. Vi kommer att vara i och vid
Mårten Triewalds Malmgård som ligger vid vattnet i Mariebergsparken på
Kungsholmen nedanför DN och SvD
och granne med ryska ambassaden. Sjöscoutkåren S:t Göran använder gården
som sin ”scoutvilla”; patrullscouterna
kommer att delta i träffen och dessutom svara för servering av kaffe m.m.
Vi börjar kl. 18 och håller på som
längst till kl. 21. Lättast tar man sig
till malmgården med buss nr 1, hållplats Fyrverkarbacken. Du som kom-

Hej alla
De små kapkrusbärsplantorna är nu
1,5 cm höga men ska, är det tänkt, bli
stora buskar som ska ge 100-tals frukter under sommaren. De är tänkta att
bilda ett exotiskt inslag på torpets lilla
altan.
Vad gäller båten så känns det lite
konstigt att inte ha något sjösättningsdatum att ta hänsyn till i planeringen
av vårens alla aktiviteter. Det jag kommer sakna är vår stilla färd nerför Fyrisån efter iläggningen. Ätandes kyckling,
drickandes lite skumpa och därefter
kaffe och kaka – en s k Studenska med
giftgrön glasyr. Vi hade samma meny
varje år för att fira våren och båtlivets
återkomst. Lycka till med era
sjösättningar – fira ordentligt!
Annika
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"Inför nästa nummer är det dags för
er andra runt om i vårt avlånga land
att komma med bidrag, manuskriptlagerhyllorna är tömda på allt material
och gapar tomma."
Raderna ovan avslutade min spalt
i förra numret av ViggenBladet och
min fromma förhoppning var att jag till
det här numret blivit bönhörd och att
ni, våra kära läsare, skulle höra av er.
Det kom inte en rad.
Räddningen blev det vanliga – att
rota i arkivet för att hitta något användbart, någorlunda tidlöst och i bästa fall
hyfsat aktuellt. Så det blev en tidning i
alla fall, även denna gång, om än lite i
tunnaste laget enligt min mening. Åtminstone 16 sidor ska det vara.
Och nu är det vår på riktigt!
Alf

mer med bil parkerar lämpligen vid Socialstyrelsens kontor vid Västerbroplan. Det finns ingen parkering vid Villan! Se vidare kartsida 36, ruta E/F8 i
Gula Sidorna.
Om du har frågor kan du kontakta
någon i styrelsen.
Välkommen!
TK / Harald

Illustration Sören Rapp

... och se'n för
Sommarträff i juli!
På senaste styrelsemötet diskuterade vi sommarträffen och det vi
kom fram till var, att det blir sommarträff även i år. Vi kommer vara på
samma ställe som förra året, nämligen Lilla Kastet på Ingmarsö. Däremot har vi inte bestämt datum - vi
har två alternativa helger, första eller andra helgen i juli, så där återkommer vi när vi pratat ihop oss.
Lilla Kastet ligger på Ingmarsös
östra del Kolgårdsön. Trälhavets BK
har sin uthamn där. Mer info kommer
Styrelsen
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CLUB

SHOP
Lite till från mässan

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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Nu är båtmässan avklarad sedan
ganska länge och här kommer en liten
summering.
Vi bemannade vår monter hela helgerna plus tre eftermiddagspass under
vardagkvällarna och det var i år inga
problem med att hitta medlemmar som
ville ställa upp. Tack alla som representerade Viggenklubben under mässdagarna.
Som ni kanske läste i förra numret
där jag rapporterade efter att ha stått
första passet på öppningslördagen var
det inte precis någron rusning till vår
monter – och inte till någon annan
klassförbundsmonter heller ska kanske
sägas. Vi har varje år vår gästbok i
montern vilket dels är trevligt, dels ger

ett mått på intresset att komma till oss.
Förra året var det nästan 80 stycken
namn – i år knappt 50.
Här kommer några citat från några
som bemannade montern. "Höjdpunkten var dock det unga paret som blev
medlemmar förra året. Trevligt samtal
där det bland annat framkom att klubben låg bakom val av båt" (Freddy
Geuken).
"Det var roligt att se att Viggen fortfarande attraherar folk så mycket som
den gör på mässan" (Veikko Kekki)
"Lyckades åtminstone bidra till
värvandet av en ny medlem, fast mesta
förarbetet i ärlighetens namn gjordes
av Staffan Söderhäll" (Kjell Eriksson)
Annika

Nittio medlemmar...

...har vid VBs pressläggning månadsskiftet mars-april

ännu inte betalat medlemsavgiften för 2005
och kommer att strykas i årets matrikel om
betalning inte kommit kassören tillhanda
senast 15 maj.Du är väl inte en av dom?
Inbetalningskort fanns i ViggenBladet
nummer 11-12/2004.
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TEKNISKA KOMMITTÉN
INFORMERAR
Nedanstående är med tillstånd av
Lewmars svenska representant hämtat
från deras servicemanual. Visserligen
förekommer inte bara Lewmarvinschar
på våra viggar, utan även andra fabrikat, men anvisningen kan ändå ge viss
vägledning.
Beträffande intervall för service, så
synes anvisningens uppgifter alldeles
för ”ambitiösa” för vinschar på en Vigg.
Att ta isär vinscharna två till tre gånger
per säsong är rent vansinnigt enligt vår
åsikt. På ostkusten kan bevisligen vartannat till vart tredje år räcka, om båten inte regelmässigt seglas under svåra
förhållanden.
Tekniska Kommittén
”Lewmar-vinschar måste, liksom
alla andra precisionstillverkade produkter, genomgå viss regelbunden service. Yachtvinschar är framtagna för att
klara av avsevärt höga laster. Som exempel kan nämnas att lasten från ett
genuaskot utan vidare kan uppgå till
500 kg på en 40 fots segelbåt. Regelbunden service och funktionskontroll,
och kontroll av utbytesdelarnas kondition, är nödvändig.
När då?
1. Varje månad: Alla Lewmar skotvinschar ska oljas in lätt och infettas.
2. Två till tre gånger per aktiv seglingssäsong: Alla Lewmarvinschar ska
tas isär, rengöras och åter smörjas in.
3. Vid slutet av seglingssäsongen
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och innan den nya säsongen börjar: och
innan den nya säsongen börjar:
Samtliga Lewmarvinschar ska demonteras fullständigt, rengöras, noga
kontrolleras med avseende på skador
samt smörjas in enligt den fullständiga
underhållsmanualen.
Utvändig rengöring av trumman
Kromade vinschar: Tvätta trumman
regelbundet med rent sötvatten, och
torka sedan med sämskskinn. Vid enstaka tillfällen kan man behöva använda ett flytande kromrengöringsmedel, utan slipmedel, för att få
bort fastsittande smuts.
Anodiserade aluminiumvinschar:
Tvätta trumman regelbundet med rent
sötvatten, och torka sedan med sämskskinn. Använd aldrig polermedel eller
slipmedel på aluminium.
Rostfria stålvinschar: Tvätta trumman regelbundet med rent sötvatten,
och torka sedan med sämskskinn. Vid
enstaka tillfällen kan man behöva använda ett flytande kromren-göringsmedel, utan slipmedel, för att få bort
fastsittande smuts.
Reservdelsförpackningar till vinschar: Lewmar tillhandahåller underhållspaket för varje typ av vinsch.
Förpackningarna innehåller sådana delar som kan förslitas eller lätt komma
bort. Varje förpackning är komplett.
Delarna säljs inte separat. Exempel på
delar som ingår: Spärrhakar, fjädrar,
brickor, spårringar och skyddslock.

Underhåll av
skotvinschar
Referensnr:
7001 Enväxlade vinschar
7002 Tvåväxlade vinschar och
små självlåsande vinschar upp till och
inklusive 43ST
7003 Treväxlade tryckknappsvinschar
7004 Självlåsande vinschar
43ST och högre
Lyft av trumman (på modell 8 tar
7005 Fallvinschar
7008 Diverse spårringar. Båtä- man bort både rullager och brickorna).
gare rekommenderas starkt att ha med
sig extra spårringar för aktuella vinschtyper ombord
7009 Insexnycklar
7010 Vinschfett
Glöm inte att köpa reservdelsförpackningar i god tid före vårrustningen”.

Service, 1-växlade 6/7/8or

Ta bort låsringen med en liten
skruvmejsel eller ett knivblad.

Lätta försiktigt på kilspåret, och ta
bort centrumaxeln.

Tvätta ren centrumaxeln, kullager
och insidan av trumman med fotogen.
Torka torrt med en icke luddande trasa.
Forts. på sid 15
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Konsten att vika presenningen

Olja in spärrhakarna i över- resp
underdelen av trumman.

Fetta in alla detaljer lätt (inklusive
rullager på modell 8).
Montera ihop vinschen i omvänd
ordning, och kontrollera att den fungerar korrekt.

Finns det nå'n
som kan svaret ?
Hejsan,
Jag ar jatte nyficken o. veta vad har
hant med Artake, K-Viggen 217 som lag
pa land vid Solna Bat Sallskap i 7 ar.
Hon koptes for 5.000:- sista ar vid kronofogden och om nya agaren bli medlem hos er, so vore jag tacksam o. hora
hur hon mor. Jag ar en amerikan som
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Att vika presenningen så att den är
lätt att lägga på, även om man är ensam vid täckningen av båten, är egentligen ingen konst, om man tänker efter
lite i förväg. Nedan har jag ritat en skiss
som visar hur man först viker in båda
långsidorna mot mitten, två gånger om,
och sedan gör likadant med kortändarna så många gånger som behövs för
att få ett lätthanterligt paket.
När man sedan lägger på
presenningen lägger man paketet mitt
på täckställningens ryggås, stukar ned
sidorna lite så att paketet balanserar.
Därefter vecklar man ut paketet mot
ändarna i omvänd ordning som man
vek ihop det. Om det blåser kan man
ta hjälp av sandpåsar för att hålla ena
änden på plats medan man viker ut den
andra. Sedan släpper man ner
presenningen åt sidorna, och snor sig
ner för att förankra de fyra hörnen provisoriskt innan vinden hinner krångla
till det för mycket. Så är det bara att
slutföra.
Harald/1103

har blivit kar i henne och pa sista minut har blivit tvungen att kopa en annan bat eftersom foredetta agaren vila
inte salja mig segeln.
Tack och hej!
Randall
Randall Williams
17 Derb Zouina,
Riad Zitoun Jedid
40000 Marrakech Medina
MOROCCO

Åke Thorsén
08-540 698 07
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VIGGEN-MARKNAD
Säljes

Köpes

Albin-Viggen nr 508
Finns på Beckholmen/Djurgården.
Pris 34.000 kr.
Tel 0708-933150 eller
0702-311230
/ Nolle

Viggen
Gärna utrustad för långfärd. Det är
ju trots allt en minihavskryssare
Tel: 0708-813027
/ Rickard Dellenholt

Albin-Viggen nr 470, 1972
Ej nya segel men med stor, genua,
fock, spinnacker. Fräsch båt med
ny sprayhood, nytt Origokök 3000,
kylskåp, elpumpar salt/sött, något
defekt Wallas 1600, dubbla batterier,
nytt elsystem, mycket fräscha
dynor, ankare, tampar, något defekt
bomtält, genomdragen bensinslang,
Bra Johnson 7 hk där drivaxel skall
bytas. Båten ligger i Åva, norr om
Dalarö. Pris 34.000 kr
Tel. 08-54067347
/ Anders Sörbom
Albin-Viggen nr 909, 1974
5 segel (Storsegel, genua, lättvindsgenua, storm (kryss?) fock,
spinnaker m. bom), 5 hk 4-taktsmotor (utombordare) från år 2000,
servad varannat år, Värmare (går
på sprit), 2-lågigt spritkök, Vask i
pentryt med söt- (60 l tank) och
saltvattenspumpar samt avlopp.
Porslinstoa – ej septitank, Sprayhood + Vindskydd till sittbrunn,
Batteri, fendrar och ankare (plätt),
Äldre vagn/vagga . Ev. kan båtplats i
Stockholmsområdet ingå i köpet.
Vinterpris 32.000 kr (pok)
Vårrustad & Sjösatt 35.000 kr (pok)
08-758 16 58
/ Viveca Bjurtoft
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Albin-Viggen
christina.hedman@telia.com
/ Christina Hedman
Gennaker eller spinnaker
till A-Viggen. Även äldre defekt är
intressant! Snälla ring om ni har
gammalt liggande i förrådet
0705-15 18 69
/ Ulf Birk
Viggen
Gärna utrustad för långfärd.
Tel: 0709-595158
franck_gregoire@hotmail.com
/ Franck

Bytes
Spinnaker
Ooanvänd. Gul och blå med
strumpa och bom. Bytes mot nyare
beg segel, för- eller stor segel. Kom
med förslag
070 -441 40 80
Stefan.Sebring@octapharma.se
Stefan Sebring

Senaste annonserna på
VIGGEN-MARKNAD
på klubbens hemsida
www.viggenklubben.com

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2005: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande
Kontaktombud regioner
Kassör

Annika Forsberg
K-G Sabel

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: charlie.hotel@telia.com
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
Frejgatan 6 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
bosse.rydh@swipnet.se

Materialförvaltare

Ingvar Lindén

Sekreterare/
Ansv. medlemsregister
Vice ordförande

Alf Bengtsson

KLASSNÄMND

Sammankallande: Gunnar Tidner
Ledamöter:
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ

Bosse Rydh

Sammankallande: Harald Akselsson, adress, se nedan

Segel & Rigg
Skrov

Harald Akselsson
Göran Lilja
Ingvar Lindén
Freddy Geuken, Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

REVISORER
Suppleanter
VALBEREDNING

018-59 06 98
08-641 17 05
08-540 685 64
018-59 06 98
08-15 42 94

08-758 35 74

08-590 802 98
08-590 802 98
08-85 15 33
08-540 685 64

Efter beslut på årsmötet kommer styrelsen även i år att utse ny valberedning

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

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)

NY
A MEDLEMMAR
NYA
0

Mikael Frithiof
LIDINGÖ

1143 Daniel Isacsson
JÄRFÄLLA

0

Illka Sauda
ESBO FINLAND

1215 Mattias Haggärde
ARVIKA

0

Martin Schoof
GÖTEBORG

1279 Sarunas Petronis
KÖPENHAMN

10 Roland Jonsson
DELSBO

1365 Elisabeth Mathisson
VÄRMDÖ

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 5
20 april

ViggenBladet 6-7
18 maj
PriCor 2005

12

