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Julfirande med Kraka

Foto Franz-Josef Rühmland

Våren (och båtmässan) i sikte!
Två nya styrelsemedlemmar presenterar sig
Kalabalik, liggedagar och sjövärdighet
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Hej alla och välkomna till ett nytt
år med Viggenklubben.
Snön ligger djup när detta skrivs
och seglingssäsongen känns långt borta.
Nya styrelsen har haft sitt första möte
och konstituerat sig. Se bak i bladet.
Det kom fram en hel del idéer om
vad vi skulle kunna göra under detta
år. Vi kommer gå ut med en enkät för
att få in mer synpunkter och hoppas
att den även ska stimulera till att delta
i klubbens verksamhet.
Båtmässan i Älvsjö är den första
händelsen under ”våren” där vi kommer finnas med. Även om den mest
domineras av motorbåtar, så kan den
ge inspiration inför sommaren.
Styrelsen tänkte att vi skulle utnyttja
vårt deltagande bättre och föreslår en
improviserad träff den första helgen för
intresserade medlemmar. Mer om detta
på motstående sida.
K-G i Potentilla
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Nytt år och därmed förväntas man
ha nya goda föresatser. I rollen som
VB-redaktör är inriktningen liksom
tidigare att förse Viggenklubbens medlemmar med ett antal läsvärda nummer
under året, under 2006 något färre än
föregående år på grund av den bistra
ekonomiska verkligheten. Men – som
sagts så många gånger tidigare (tyvärr
inte alltid med framgång) och med risk
för att verka tjatig – underlagen måste
komma från dig, kära läsare!
I detta nummer är tre av artiklarna
repriser i skilda ämnen och det är i
mesta laget, även om mycket i arkivet
är tidlöst och också nytt för nytillkomna
medlemmar.
Så lägg ännu ett nyårslöfte till dina
övriga: "I år ska jag banne mig få ändan
ur vagnen och skriva något i ViggenBladet jag också!"
Kanske ses vi på båtmässan.
Alf

Båtmässan
4-12 mars
Nu är det dags för årets båtmässa i Älvsjö. På västkusten är
den avklarad och i Helsingfors
pågår den när du läser detta. Vi
hinner inte vara med överallt
utan ställer som vanligt upp
bara i Ävlsjö, även om den numera domineras av motorbåtar
och mega-Viggar. Kanske just
därför behövs vår närvaro som
en motvikt. Viggenklubben
kommer att ha i en liten monter
bland andra seglarförbund, där
vi presenterar vår verksamhet.
För att klara av det så behöver
vi hjälp av dig med bemanningen. I första hand så försöker
vi täcka helgerna och eventuellt
vardagskvällar.
Är du intresserad av att ställa
upp på ett pass så kan du tala
med Lennart Larsson, telefon
021-35 64 88 som samordnar bemanningen av montern.
Denna uppgift kan alla delta i.
Man behöver inte vara någon
gammal ”Viggenräv” för att
ställa upp. Det är också trevligt
att träffa andra seglare.

Tiderna på helgerna är mellan kl. 10 och kl. 18. Hör av dig
senast den 15 februari.
Vi tänkte också ordna en improviserad träff den 4 mars då vi
träffas vid vår monter kl. 14 för
att sedan sätta oss någonstans
och ta en fika och tala om klubben och vilken verksamhet vi vill
ha. Vi hoppas kunna berätta lite
om styrelsens planer kring sommarträffen och eventuella andra
aktiviteter kring denna. Våra
planer från vårt första möte har
troligen blivit lite mer konkreta.
Vi ser det också som en möjlighet att utbyta erfarenheter och
tips inför kommande säsong.
Om du inte kommer den 4
mars så är du alltid välkommen
att titta in till vår monter i Bhallen när du besöker mässan.
Det är alltid trevligt att prata
lite med någon klubbkamrat ett
tag. Det är också trevligt för den
som bemannar montern. Glöm
inte heller att skriva in dig i
gästboken.
K-G i 472 Potentilla
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VIGGENMARKNADEN
Säljes
Köpes
Albin Viggen nr 653,1974
Bra skick, Johnsson utombordare,
ﬂera segel (vissa av dem nyare),
två-lågigt gasolkök, batteri, badstege, nyare dynor, sprayhood,
sittbrunnskapell, radio logg m.m.
Pris 35000:0733-563232 eller
maria_timo@spray.se
/ Timo Salo

DE ALLRA
SENASTE
ANNONSERNA
HITTAR DU PÅ
KLUBBENS
HEMSIDA

www.viggenklubben.com

Annons
i Båt-Nytt (?)
från senare delen
av 60-talet.
Lite nostalgi från
Staffan Söderhäll.
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Spinnakerbom
till Karlskrona-Viggen
0762-77 57 76
/ Kari Letinen
Spinnakerbom
till Albin-Viggen.
graninge@msn.com
/ Andreas Björklund

Ny
i styrelsen
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Fernando Farieta
Kassör
Jag heter Fernando Farieta och jag
ska verka i viggenklubben som kassör
under 2006. Jag har varit ägare av en
Albin viggen sedan sommaren 2005, båten ligger i närheten av Sigtuna (Märsta
Båtklubb MBK).
Jag har gått ABC-skolan om navigation, segling och tagit förarbevis.
Båtar har varit min hobby sedan 2001,
hobbyn delar jag med min son Marcus
(3 år).
Jag arbetar hos Patent och Registreringsverket PRV sedan 2000 som
ingenjör inom kemibranschen. Min
huvudsakliga arbetsuppgift hos PRV är
att handlägga (förstå kärnidéerna, göra
sökningar kring patent och publicerad
teknisk litteratur, skriva förelägganden,
utvärdera svar på förelägganden och
besluta) både nationella och internationella patentansökningar. Det gör att
jag är förtrogen med teknik (Bioteknik,
organiskkemi, receptorkemi och analytisk samt databaser (bioinformatik),

även inom det medicinska området),
språk samt nationell och internationell
patentpraxis.
På PRV InterPat arbetade jag som
konsult mot patentombud och medarbetare inom hela PRV (informations sökning, omvärldsbevakning, utbildning,
varumärke och design), vilket gjorde att
jag fick kontakt med många människor
inom immaterialrättsväsendet.
Jag kan erbjuda hårt arbete, engagemang och humor. Jag uppfattas som
kunnig, flexibel och entusiastisk. När
det gäller segling, målet är att segla
nästa år på öppet hav och kanske en dag
våga segla till Spanien eller varför inte
till Colombia (Sydamerika) där jag är
född. Kanske när jag blir pensionär och
har gott om tid för livet till havs.
Jag hoppas kunna bidra, stödja och
kunna stå till tjänst för styrelsen som
kassör, trots min ringa erfarenhet och
ålder (38 år).
Fernando
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Från början ”söderkis” sedan dalmas (ASEA Ludvika) för att återigen
bli stockholmare 1960. Fritiden i
Ludvika ägnades åt segelflyg några år
(G9 och SG 38) senare motorcykeltrial
(tvåtaktare 198 cc, Villers). Efter flytten till Stockholm fortsatte jag några
år med motorcykel för att sedan helt
ägna mig åt klättring (på fritiden). Det
blev turer i Sverige, Norge, Alperna,
Tatra, Dolomiterna, Kaukasus mm.
När barnen började komma tyckte jag
att riskerna var för stora med klättring
så jag började paddla kajak i Brunnsvikens Kanotklubb istället. Där blev
det många fina turer med kamrater
framförallt i Stockholms skärgård
men även västkusten, Norge, Tyskland
(Östfrisiska öarna) mm. Min största tur
gjorde jag som nybliven pensionär när
jag paddlade runt Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken år 2000. Det tog
6 månader. Min hemsida ligger kvar
sedan dess: www3.utsidan.se/baltic som
du kan läsa om du är intresserad.
Efter mina år i Ludvika som verktygsfilare, gissa vad det är, har det
varit lite olika yrken. Mest med teknisk
inriktning innan jag avlutade min karriär som idrottsledare vid Högkvarteret
i Stockholm, ni vet där ÖB och diverse
gubbar sitter. Ett kul och omväxlande
jobb i nästan 20 år.
Segling då? Jo, det blev en del när
barnen var små med svärfars Stanley 19,
KRAKA. Det är en Brohällkonstruktion
som Per vann en konstruktionstävling
med anordnad av verktygstillverkaren
Stanley. En liten båt, med nutida krav,
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men eftersom jag och min fru (nu fd)
var vana att ligga i ett litet tält när vi
var ute i bergen och klättrade tyckte vi
att det var rena lyxen att ligga i en båt.
Att dessutom ha tre barn med gick bra
åtminstone känns det så nu. Därefter
var det paddlingen som kom in.
Nå, sedan blev det en Marieholmare MS 20 dvs en motorseglare som
jag hade ihop med min fd svåger (heter
det så?). Vi ägde den tillsammans men
seglade mest var och en för sig. Dvs jag
seglade mest ihop med min sambos son
FJ (Franz Josef) nu med i Tekniska
Kommittén. Vi tyckte dock att seglingsegenskaperna var för dåliga, framför
allt på kryss så vi började titta oss om
efter något annat (men det var mycket
skönt med en inombordare).
Efter moget övervägande blev det
en Vigg, att min son heter Viggo är
bara en tillfällighet. Och på den vägen,
bogen är det. Vi är nu inne på vår tredje
säsong och är nöjda. Att vi döpte båten
till KRAKA var inte en tillfällighet utan
del nostalgi från min sida även om
andra namn var aktuella.
Jag har nu blivit sekreterare i
klubben och om jag ska göra någon
programförklaring så tycker jag att det
vore kul med fler träffar av olika slag
bl a eskaderseglingar, teknikträffar
och sånt. Som alltid - det är lätt att ha
idéer men det är svårare att genomföra dem. Men det beror också på er
medlemmar.
Jag hoppas att vi träffas på sjön
eller i land.
Bengt Hansson

Ny
i styrelsen
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Bengt Hansson
Sekreterare
På vår hemsida finns nu förutom Marknaden och Gästboken
ett nytt Diskussionsforum. Välkomna med inlägg!

Åke Thorsén
08-540 698 07
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Kalabaliken vid
Tisdagen den fjärde juli 1995 låg
Jänta på Paradisfladen mellan Stora
Jolpan och Ingmarsö. På eftermiddagen
gick vi stigen genom skogen till butiken
vid Finnhamn, för att komplettera våra
förråd med lite färskvaror, och strax
innan vi kom fram siktade vi viggenflaggan – i storformat – bakom ett båthus vid den så kallade butiksbryggan.
Aha, sa vi, Viggenklubbens plaskeskader ligger här. Avstickare ner för att
hälsa på, naturligtvis, och glatt återseende av kamrater vi inte träffat på ett
tag. Trevlig samvaro i Magda's sittbrunn
blev det en god stund, innan vi fortsatte
vår vandring till affären.
Vi bestämde oss för att ansluta till
eskadern när dom skulle fortsätta, eskadersegling var något vi ännu inte prövat
på och någon gång ska vara den första,
så efter butiksbesöket återvände vi
och meddelade eskaderledningen vårt
beslut och visst var även vi välkomna.
Kulingvarning var utfärdad så viggarna
låg kvar också nästa dag, men på torsdagsförmiddagen bar det av.
Eftersom vi inte låg på samma ställe
som de andra fick vi dagens färdplan
via radio innan vi lättade ankar och
anslöt till dom.
Sällskapet bestod nu av tolv viggar
plus storviggen Force Majeure. Jänta
blev köbåt bakom Potentilla och i tämligen frisk vind från syd bar det av mot
dagens mål - Kallskär.
Utanför Södervånsvikens mynning
tog vi ner seglen och följde de övriga
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in i viken. Några hade varit där förr,
så inte vi. Väldigt trångt visade det sig
vara, med tretton båtar som samtidigt
skulle lägga till i den friska vinden.
Vid berget till vänster låg redan en
vigg förtöjd och vi undrade hur dom
redan hunnit med det? Jänta och Force
Majeure gick ut igen och avvaktade
lite medan de första kom på plats mot
berget om styrbord. Potentilla hittade
en egen liten vik några meter söder om
de andra och Force Majeure lade sig
långsides vid berget ytterligare en bit
söderut. Sedan var det bara vi kvar, så
in igen för ett nytt försök.
Tack och lov hade någon vänlig själ
lagt ut en dunk som varningsmärke vid
grundet mitt i viken och man aktade
sig visligen för att gena där, trots att
det ryktades att djupet var två meter.
Nu hade i alla fall de övriga kommit på
plats och vi vinkades in ytterst i raden
vid berget, intill Trine. Det spring som
lagts bort mot Potentilla's håll flyttades
till vår akter och sedan hängde merparten av eskadern på detta.
Efter att ha dragit våra förtampar
till land kunde vi pusta ut, trodde vi,
men det visade sig vara fel.
Nu anlände Savannah, en segelbåt
av det större formatet. Potentilla's ankare drogs loss. Så småningom - men
för sent - stod det klart för skepparen att
djupet i just den här viken inte räckte
till för hans båt. Han rundade grundet
medsols men där fanns förutom bottnen
vår eskaders ankarlinor som han gick

Kallskär
på innan han fastnade. Jänta's förtamp sprätte all världens väg från
den lilla rönn den fästs i. Tillmälen
kunde anas i luften. Vi släppte på
vår ankarlina och med hjälp av den
viggen som låg vid berget mittemot
när vi kom (och inte alls hörde till
oss) bogserades Savannah flott
och kunde lyckligen färdas några
tiotal meter innan hon stod på igen.
Den här gången blev det tamp från
masttoppen till land och hjälp med
att kränga som blev räddningen.
Lite tafflig ordergivning från en
vid det här laget ganska skärrad
skeppare gjorde sedan att dom
nästan körde in i berget på vägen
ut. Den vigg som bogserade förut
kom in igen och lyckades också
köra på vår ankarlina två gånger.
Slacka, sträck, slacka, sträck. Vid
det här laget började det påminna
om rephoppning.
Nästa morgon avseglade vi ganska tidigt. Vinden låg fortfarande
på genom inloppet och de som låg
längst in var de första som gav sig
av. När det blev vår tur trodde vi
att vi inte skulle få upp vårt ankare.
Det satt som berget efter att ha
tryckts och dragits ner i leran vid
gårdagens debacle. Vi fick båda ta i
allt vad vi förmådde med winschen
för att komma loss och i väg på nya
äventyr.
Alf & Annika i Jänta

Artikeln har tidigare varit
publicerad i ViggenBladet nr 9/1995.
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Liggedagens lov
Möjligen är det jag nu tänker skriva,
sådant man inte brukar tala öppet
om, men jag tar risken och sticker ut
hakan.
Jag älskar liggedagar, ju fler desto
bättre. Mitt viggenliv har nu pågått i
åtta somrar och utvecklingen är att fler
och fler dagar och nätter tillbringas i
Paradiset vid ”min sten” vid Idholmens
strand. Nedanstående inlägg ska inte tas
som ett påhopp på någon, alla ska göra
det som passar dem bäst. I Viggenklubben finns plats för alla sorter.
I början av mitt och redaktörens
seglarliv var allt nytt och skrämmande,
inte minst att varje kväll hitta en trygg
och trevlig natthamn där alla krav på
säkerhet vid eventuella vindringar var
tillgodosedda. Detta var långt innan vi
seglat eskader och lärt oss att en vigg
helst ligger med vinden in i ”häcken”
eller om det inte är möjligt, in i sidan.
Som nybörjare på allt lyssnar man
på de mer erfarna seglarna i klubben
och det som berättades var mycket
om eskadrar, tävlingar och mer eller
mindre vådliga eskapader. Allt mycket
spännande och lärorikt men det som
främst stannade i mitt minne var den
något ”nedlåtande” attityden mot liggedagar; ”Vi har aldrig under våra år
på sjön stannat mer än en natt på något
ställe”. Jag tyckte redan då att det lät
rysansvärt men som ny medlem säger
man inte så mycket.
Somrarna avlöste varandra och för
varje ar vågade vi lite mer och hittade
nya fina platser att stanna vid, en favorit
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blev Alkobb vid Tistronskär, en annan
Fifång nedanför Landsort, och en tredje
Slandö Kalv i Mälaren, strax ovanför
Södertälje. Men det är en plats, redan
nämnd i artikeln, som blivit redaktionsbåten Jäntas egen sommarhamn.
Vi hittade till Paradiset redan vår
första båtsommar på inrådan av Jäntas
förre ägare men det första besöket blev
inte speciellt lyckat. När det var som
mest kritiskt stod undertecknad och Alf
på en liten smal klipphylla med ett tunt
rep till båten. Vi kunde inte ta oss upp
för bergshyllan och inte heller dra in båten för att ta oss ombord. Allt löstes till
slut men jag minns inte hur. Trots detta
vågade vi oss tillbaka flera gånger och
hittade fler och fler bra ställen att ligga
på, även vid hårt väder. Vi har inget mot
att ligga på svaj och det är så skönt att
veta att man alltid kan kasta i ankaret
var som helst på fladen och sedan inte
behöva bekymra sig mer.
De senaste somrarna har vårt favoritställe varit en sten som vi tidigare
bara sett motorbåtar ligga vid men där
det visade sig att en vigg tar sig in med
lite tur, d v s tillräckligt högt vattenstånd. Ligger man där har man bra utsikt över trafiken genom fladens sydliga
och nordliga öppningar. Man har nära
till dasset och soptunnan. Det enda man
har långt till är affären i Finnhamn men
med tanke på hur lite motion man får
ombord är det ingen nackdel. Eftersom
det grundar upp på utsidan av oss är det
sällsynt att man får grannar som ligger
riktigt nära.

eller

"Varför ligger Jänta alltid i Paradiset?"

Artikeln har tidigare varit
publicerad i ViggenBladet nr 1/1997.
• Tänk att lugnt ligga kvar när alla
andra stressar för att ta sig iväg på
morgnarna.
• Tänk att strunta i all planering och
istället ta dagen som den kommer.
•Tänk att framåt tiodraget höra
ropet ”frallor wienerbröd och Svenska
Dagbladet” eka över vattnet.
• Tänk att kort efter detta äta sin
frukost bestående av just dessa frallor samtidigt som man läser sin färska
morgontidning.
• Tänk att kolla in seglarskolan när
de ger sig iväg för dagens övningar.
• Tänk att kunna agera ”hamnvärd”
när de stackare som inte har Améen,
kommer framåt eftermiddagen.
• Tänk att knalla iväg till affären
och numera även till krogen borta i
Finnhamn.
• Tänk att plötsligt hitta en viggeneskader på sin promenad.

Sommaren 2002 hade flera
hittat till stenen. Foto Red.
• Tänk att inte behöva göra någonting alls om man inte vill.
• Tänk att få sitta och läsa en bra
bok hur länge man vill.
• Tänk vad trevligt när det plötsligt
dyker upp en vigg med folk man känner
ombord.
• Tänk så härligt att sitta under
sitt jättelika moskitnät och titta ut över
vattnet sent på kvällen när alla andra
gått in.
Sommaren 1997 kommer Jänta att
ha sin sommarhamn hos en god vän på
Svartsö. Eftersom det inte är speciellt
långt mellan Svartsö och Paradiset ser
vi fram emot att kunna få tillbringa även
vissa helger i Paradiset.
Har ni vägarna förbi är det inte svårt
att hitta oss. Det står Jänta med stora
röda bokstäver på båtsidorna och sprayhood och segelkapell är gröna.
Annika i 1277
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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
Vänern
Vakant – ombud sökes
Västkusten
Vakant – ombud sökes
Vättern
Vakant – ombud sökes
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D,
216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
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Vem tar över efter
Gustaf?

Viggenklubbens ombud sedan
många år på Västkusten, Gustaf Olofsson, har meddelat att han lämnar klubben och därmed även uppdraget som
regionombud. Vi vill rikta ett stort tack
till Gustaf för insatserna för klubben
under de gångna åren!
Gustaf låter också hälsa att om
någon klubbmedlem i området vill ha
hans gamla ex av ViggenBladet så går
det bra att ta kontakt med honom på
tel. 031-27 57 24.

Och fler behövs!

Som framgår av spalten till vänster
saknas regionombud på flera platser.

Ta kontakt!

Ring, maila eller skriv till viggenkamraterna i ditt område och hör om
ni inte kan träffas och ordna något tillsammans. Märkvärdigare än så behöver
det säkert inte vara, men någon måste
börja. T. ex. i Göteborg finns det behov
av att "prata Viggen" har vi fått veta.
Red.

NYA MEDLEMMAR
0

Anders Fjällström
SUNDSVALL
18
Sven Werner
HÄSSELBY
89
Per Nylund
ÅKERSBERGA
717
Anna-Lisa Thorén
STOCKHOLM
1143 Henrik Andersson
SÖDERTÄLJE

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Om sjövärdighet
Den gångna sommaren med stundtals friska vindar har fått mig att
fundera litet mera på begreppet sjövärdighet.
Eftersom jag
ansvarade för
midsommarträffen beslutade vi
oss för att gå dit trots att det blåste
ganska kraftigt. Så som vi låg skulle
vi dessutom ha ren ’bondkryss’ nästan
hela vägen. För att komma fram i någorlunda tid beslutade vi oss för att gå
för motor. Det gick helt enligt planerna,
men blev något blött av motsjön.
När vi väl var framme fick jag dock
följande olustiga tanke: Vad hade hänt
om vi fått motorstopp under vägen? Vi
hade inga segel tillhands, vi hade ju
bestämt att gå för motor, så focken låg i
förpiken och storen var beslagen,
med kapellet på
och utan fall.
I hård vind, utan möjIighet att
dreja bi kan avdriften mot lä fort bli
besvärande. Inomskärs, där man ofta
har nära till stränder och bränningar i
lä, kan ett enkeIt motorstop p snabbt
utvecklas till en farlig situation, där
ankaret är enda möjligheten att klara
sig undan grundstötning, om linan är
tillräckligt lång och ankaret tar.
Har man då som vi på midsommarafton, inte förutsett och förberett sig
för alternativ kan båten inte betraktas
somsjövärdig. Lärdomen av detta blir
då:

• Tänk efter före.
• Vid motorgång, särskilt i hårt väder
eller i trånga passager, var alltid
beredd att sätta lämpliga
segel.
• På samma sätt, vid segling, var beredd att stötta med motor med kort
varsel.
• Försök också undvika att vara
tvungen att byta segel i hårt väder.
Byt med andra ord till mindre segel
i tid, helst i lä.
• Se till att Du har ett ankare som du
kan lita på att det greppar snabbt
och på de flesta bottnar.
• Se till att ankarlinan är tillräckligt
lång för att till nöds kunna ankra
även på relativt djupt vatten. (Det
kan ju vara bråddjupt i lä).
Med anledning av kalabaliken på Kallskär,
(beskrivs på annan plats), bör kanske också tilläggas
att till gott sjömanskap hör att extra
noga tänka långt i förväg när man manövrerar i trånga vatten. Både så att
man har klart för sig vad man själv viIl
göra, samtidigt som man försöker förutse vad andra kan komma att göra.
De kommer nämligen att göra det,
och då är det en god regel att inte vara
i vägen!
Jan Olof Björk i 83 7 Magda
Artikeln har tidigare varit
publicerad i ViggenBladet nr 9/1995
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CLUB

Handbok K- eller A-Viggen ... 60:Tekniska Tips komplett ... 180: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

14

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:
Även} kontakt regioner
Vice ordförande:

Klubbmästare:

Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
08-641 17 05
e-post: k-g.sabel@chello.se
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Bengt Hansson
Rödhakevägen 3 A, bv, 134 42 Gustavsberg
08-35 28 41
e-post: bengan.hansson@home.se
Fernando Farieta Sätunavägen 23 C, 2 tr, 195 46 Märsta
08-591 152 11
e-post: fernando.farieta@prv.se
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
e-post: ingvarlinden@telia.com
Lennart Larsson Lövsångargatan 58, 724 72 Västerås
021-35 64 88

KLASSNÄMND
Ledamöter:

Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp

Sekreterare:
Kassör:
Materialförvaltare:

K-G Sabel

08-758 35 74

TEKNISK
KOMMITTÉ
Harald Akselsson, sammankallande, adress, se nedan
Segel & Rigg, Ritningar
Harald Akselsson
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén
El-frågor
Lars Fredriksson
Motor
Franz-Josef Rühmland
REVISORER
Suppleanter

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

VALBEREDNING

Annika Forsberg, Alf Bengtsson

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

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

När du kommit
så här långt…

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

Utgivningsplan ViggenBladet 2006

… så har du naturligtvis sedan länge förstått vad
ditt/dina (och andras) bidrag
betyder för ViggenBladet. För
att underlätta planeringen av
ditt och övriga medlemmars
skrivande presenterar vi årets
utgivningsplan här intill.
Red.

Nr

Manusstopp

1
2
3
4
5
6
7
8

5 januari
1 mars
22 mars
19 april
17 maj
16 augusti
20 september
22 november

Blandat från

Kölsvinet
Ca 11% av Viggenklubbens
medlemmar är kvinnor.

MANUSSTOPP !!!

Det finns mer än 95 000 sjöar
och tjärnar i Sverige, större än
10 000 kvadratmeter.
Runn är en av dessa sjöar och
där finns mer än 80 öar.
Dalarnas egen skärgård.
TidTryck 2006
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ViggenBladet 2
1 mars

ViggenBladet 3
22 mars

