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HÖSTTRÄFF P
Å SIL
VA
PÅ
SILV
Välkomna till Viggenklubbens höstträff som i år äger rum
hos Silva onsdagen den 26 oktober.
Där kommer vi under sakkunning ledning titta på olika typer
av navigationsutrustning och få möjlighet att ställa frågor.
Träffen startar kl 18 och håller på till kl 21.
Silva bjuder på smörgås och dryck.
Silva har sitt kontor på
Kuskvägen 4 i Häggviks industriområde.

...först till kvarn och förhandsanmälan
Maxantalet på träffen är 25 stycken
och förhandsanmälan görs till vår kassör,
K-G Sabel - kontaktuppgifter se sidan 11.
Sista datum för anmälan är 18 oktober.
Välkomna önskar styrelsen
Hej alla
Nu börjar verksamhetsåret lida
mot sitt slut men ännu återstår en
del att göra. Först och främst – vilka
ska fylla på i styrelsen – som det ser
ut i dagsläget behöver vi 2 – 3 ledamöter som tar vid efter de som lämnar. Förra året ringde styrelsen runt
till ett antal medlemmar utan att få
napp. I år kommer vi istället skicka
ut ett brev till alla som bor på lagom
avstånd för att kunna träffas regelbundet på styrelsemöten. Med tanke
på alla nya medlemmar som tillkommer känns det inte roligt att planera
för en eventuell nedläggning av klubben pga bristande engagemang. Hör
av er – vare sig ni fått brev eller inte.
Annika
2

Redaktionen beklagar att ni fick
vänta ända in i september på augustinumret av ViggenBladet. Orsaken
var att vårt tryckeri PriCor under
sommaren gått samman med tre
andra tryckerier och att det i samband med detta gjordes en omorganisation av hela verksamheten. När
underlaget för VB nr 8 nådde tryckeriet direkt efter semestern visste
man ännu inte var produktionen
skulle ske. Men den som väntar på
något gott...
Mer gott – och också värt att
vänta på – är årets höstträff som ni
kan läsa mer om på sidan här intill.
Och efter den är det inte långt till
årsmötet där vi kanske ses.
Alf

Nu är det dags att sända in
uppgift om årets seglade distans
för dem som aspirerar på

Priset, som är ständigt
vandrande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen. Det
tilldelas sålunda den skeppare
som seglat längst distans
under året med företrädesvis
familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans
och besättning sig tillhanda
senast den 31 oktober.
Styrelsen

Välkomna till
Viggenklubbens
årsmöte
i Näsbyvikens
Båtsällskaps
klubblokal
lördag 19 november
kl 16.00.
Efter årsmötet är det
sedvanlig middag
- läs mer i nästa
nummer av
ViggenBladet.
Styrelsen
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REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31,Gävle
026-188719
Kalmar

VAKANT - OMBUD SÖKES
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

Montage av
länspump på
A- och K
K--Viggar
Det har länge varit ett problem
med hur man skall lösa länspumpsmonteringen i både A-och K-viggar, i
standard hade inte K-viggen någon
fabriksmonterad pump, medan A-viggen hade en modell ”cykelpump”av
tvivelaktig kapacitet. Det har vidare
diskuterats om man skall integrera
avledningsslangen med avloppet från
självlänsen, men det har jag förkastat då det i värsta fall kan bli en
häverteffekt med åtföljande baksug
vid vattenfylld sittbrunn, och har
därför dragit ut avledningsslangen
högt i akterspegeln.
Jag har använt en vanlig bälgpump, som är billigare och mer lättmonterad, det behövs ej sågas upp
något hål i sittrumsskottet för
pumpstången utan det räcker med
ett 10 mm hål för en hemmagjord
dragstång med passande knopp,
samt en returfjäder av gummiband
se bild. Kan det vara något?
Ingvar i 161 Viggo

Kompasslåda för
KarlskronaViggen
arlskrona-Viggen
Det befintliga kompassfönstret i
bryggdäcket på K-Viggen är ingen
höjdare, det blir fort repat, gulnat
och ogenomskinligt. Det finns ett material som står emot det mesta och
är böjbart vid uppvärmning, det heter polycarbonat och bör vara minst
4 mm. Pris ca 1700 kr/kv.m.
Jag har emellertid löst problemet
på mitt sätt med en plywoodlåda till-

verkad av 12 mm spillbitar med en
sarg av 33x18 mm mahognylist, nersänkt i bryggdäck och tätad mot
däck och skott med gummimassa, se
bild. Kom bara ihåg att ha bottnen
lutande akterut så det ej bildas en
vattensamling under kompassen.
Locket tillverkas av samma material
och kantas med mahognylister.
Ett förslag från
Ingvar i 161 Viggo

Gustaf ser gärna att hans
efterträdare anmäler sig men
stannar tills vidare.
Vättern

VAKANT - OMBUD SÖKES
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
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VINTERTÄCKNING & UPPALLNING
HÄR HAR DU NÅGRA ALTERNATIV TILL DIN ALBIN- ELLER K-VIGG::
VAGGA 6.700:-

DÄCKSTÄLLNING Special 6.500:-

DÄCKSTÄLLNING Special 4.180:-

Förstagets röstjärn

Keijo Virtanen, Vigg 408, i Helsingfors har uppmärksammat oss på att AViggens röstjärn för förstaget behöver
kontrolleras. Den vertikala skruven
genom däcket (se bild) har en tendens
att lossna något, vilket märks genom
att beslaget reser sig något från däcket.
Detta åtgärdas genom att muttern på
undersidan dras åt ordentligt. Skruven
är lång, så en lång mutterhylsa och ett
spärrskaft är lämpligast, plus en medhjälpare på utsidan som håller emot i
skruven med en kraftig skruvmejsel.
Alternativet är att man kommer åt att
hålla fast muttern med en ring- eller
U-nyckel medan medhjälparen drar åt
skruven. Då är det lätt att skruvmejseln slinter, så det första alternativet
är att föredra.
Keijo har till och med förstärkt
konstruktionen genom att ersätta

mutterbrickan med en liten ”tvärbalk”
som fästs på de båda intilliggande skruvarna i förbandet som håller ihop däck
och skrov. TK tycker inte riktigt att det
är nödvändigt, eftersom däcket är ganska tjockt och har inte stora möjligheter att svikta. Huvudsaken är att
beslaget inte tillåts lyfta från däcket.
Men ingen förstärkning är fel, det är
bara lite besvärligt att komma åt att
göra förstärkningen, eftersom påfyllningsslangen för färskvattentanken
måste lossas.
Kolla samtidigt att skruvarna i
akterstaget inte lossnat så att röstjärnet kan vickas i sidled. Även här viktigt att man drar åt i tid. En liten
rörlighet jobbar raskt upp sig så att
skruvarna börjar förstora hålen i plasten. Det ska till varje pris stoppas.
Tekniska Kommittén

DÄCKSTÄLLNING 3.160:--

A-STÄLLNING 4.180:-

52:-/m2

www.press-son.com
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VIGGEN-MARKNAD
Säljes
Albin Viggen nr 710,1974
i gott skick. Tvålågigt gasolkök,
bomkapell, orginalsegel, Yamaha
8hk utombordare, vagga. Båten
finns Örebro. Prisidé 31000:0582-508 29, 070-25 83 403,
0707-13 13 38
/ Tord & Anne Helgesson
Albin Viggen nr 366, 1971
vit med blå stripes, Suzuki 6 hk -94.
Fem segel, storsegel, fock, stormfock, genua. lättvindsgenua, spinnaker, blå sprayhood, bomtält, bomkapell alla i fint skick. Pris 31000:070-7860208, 08-260828
/ Anders Lindell
Albin Viggen 1977
SLUMPAS! Fint skrov, sämre inredning o segel. Bra motor. Ge ett bud!
Upplysningar och bild kan sändas,
08-553 00 322
/ Per Pettersson
Albin Viggen nr 620, 1973
i fint skick. Fock, genua och storsegel är helt ok men välanvända. 8 hk
Tohatsu, inköpt -04, batteri, trycktank, spritkök, bomtält, värmare,
kompass, segelkapell (-04),
sprayhood (-04), samt ankare(2) och
förtöjningstampar. Med följer även
en båtvagn som inte lämpar sig för

0

Elisabeth Andersson
VAXHOLM

256

Robert Sembe
ENKÖPING

0

Pär Fahlgren
BYSKE

266

Ronny Gustavsson
BERGSJÖ

0

Gina Fontér
SPÅNGA

301

Torsten Kjellström
STOCKHOLM

0

Ann-Sofie Godø
ASPABRUK

482

Stefan Vallenå
HJO

0

Anna Karbeus
STOCKHOLM

992

Magnus Jardbrink
LYCKEBY

Köpes

0

Arne Stenius
SÖDERTÄLJE

1094

Christer Jeppsson
SÖLVESBORG

Storsegel
till Karlskrona-Viggen, 7,5 m lång
båt, allt av intresse
0709-754601
joachim_westervaldt@hotmail.com
/ Joachim Westervaldt

0

Tomas Wolff
FALKÖPING

1240

Peter T Sörensen
NYNÄSHAMN

185

Marie Olzon
GNARP

1376

Hans Sandstén
HOLMSUND

längre transporter, men som funkar
fint vid sjösättning och upptagning.
Pris: 32 000:0155-281225, 0709-130032
/ Annika Sellman
Albin-Viggen nr 1345, 1977
6 hk fyrtaktare 2004, Sprayhod från
2003. Pris 39500:0709-656068
/ Stefan Gullholm

Viggen
Rullfock och bra segelställ.Pålitlig
motor. Mantåg.Toa,kök och isbox/
kylskåp är ett krav.
0706-619454
/ Magnús

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

Spinnaker
gärna med bom
0708-430910
/ Johan Johnsson
Sprayhood och bomtält
till Albin-Viggen 1975
0709-30 39 84
/ Magnus

Senaste annonserna på på klubbens hemsida

www.viggenklubben.com
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Åke Thorsén
08-540 698 07
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CLUB

SHOP

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

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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K-G Sabel

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: charlie.hotel@telia.com
Tullgårdsgatan 36, 1 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

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

Annika Forsberg

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

CLUB

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

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.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 10
28 september

ViggenBladet 11-12
16 november
08 TRYCK 2005
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