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Hej alla!
Viggarna har redan börjat samlas i
Hammarbykanalen. De påminner om
eskadersegling. Trodde att jag var en av
de sista deltagarna i klubbens eskadrar,
men nu kan det komma fler.
Tidigare eskadrar tyckte jag var
både bra och dåliga. De var bra för mig
som nybörjare att få tips om segling,
navigering och hamnar samt träffa trevliga klubbmedlemmar. Men jag hade
svårt för tidiga skepparmöten där kvinnorna oftast lös med sin frånvaro. Var
själv notoriskt sist på plats, det var ju
semester. Den form för eskadrar som vi
i styrelsen talat om är en mer informell.
Vi hoppas på så sätt kunna ta tillvara de
positiva inslagen och slippa den militära
kopplingen.
Vet inte om jag kan vara med på
hela sommareskadern, men kanske det
blir några dagar.
K-G i Potentilla
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Enligt almanackan står våren för
dörren, även om sagda dörr för dagen
nästan inte går att öppna på grund
av all snö som den senaste tiden fallit
därutanför. Men vårsolen värmer även
om den inte alltid syns, och snart nog
kommer den efterlängtade dag då vi
kan plocka bort presenningar och demontera täckställningar.
Medan vi väntar kan vi anslå några
minuter till att fylla i den medlemsenkät
som finns på mittuppslaget i detta VB.
Det är viktigt för styrelsen att få veta
klubbmedlemmarnas synpunkter på
verksamheten. Det går också bra att
svara via vår hemsida.
Apropå hemsidan, om du har en
egen hemsida som berör ditt båtliv så
vill vår webmaster Kjell att du berättar
det så att han kan lägga en länk. Du kan
också anmäla din båtklubbs webadress
så länkar han också den.
Alf

Rapport från

Båtmässan
I år möts jag av en stoppskylt för
segelbåtar när jag går från pendeltåget till mässhallen. Det är reklam
för en ny båttidning för bara motorbåtar. Är det ett omen?
Motorbåtarna har tagit allt större utrymme på mässan de senaste
åren. I år så har de även lagt beslag
på B-hallen, där vi stod förra året.
Nu fick vi stå med de andra seglarförbunden i gången mellan A och
B-hallen. Montern var utgångspunkt
för vår utannonserade rundvandring för viggenklubbare.
Vi blev fyra stycken som gör en
rundtur tillsammans. Det blir C-hallen vi styr mot som innehåller lite
båthistoria och båttillbehör. Vegaklubben hade ställt ut en båt med
anledning av att båten firar 40-år.
Vi studerade inte storasyster
närmare utan samlades kring en
ångmaskin. Konstaterade dock att
den var för stor för Viggen och en
aning trögstartad. Sedan gjorde vi
lite nedslag olika montrar. Konstaterade att de elektroniska korten
blivit billigare och att de nya sjökorten kommit även för Stockholms
skärgård. Det gamla formatet görs

inte längre, men det går att få en
större översiktskort fortfarande. De
är bra att ha vid planering. Annars
var det inte så mycket nyheter. Ett
nytt grepp från mässan var att man
lyfte fram två begagnade båtar för
25000 kr för att visa att det inte
behöver kosta skjortan för att få tag
i en hyfsad båt.
På tillbakavägen gjorde jag en
lov genom B-hallen. Där möttes jag
av sex Flipprar i bredd. Det fick mig
att tänka på att man kan känna sig
liten ibland när man möter stora
motorbåtar på sjön om de framförs
utan hänsyn. Stötte sedan på Askeladden som jag förknippar med en
liten segelbåt med centerbord. Men
detta var helt andra båtar.
Vände åter till vår lilla monter
och såg att några till hade skrivit in
sig i gästboken. Vi får se hur många
det blir i år. Det aktualiserar vilken
nytta vårt deltagande på mässan
gör. Första besökaren i gästboken
försökte värva oss att ställa upp som
utställare i Västervik på deras Baltic
BoatMeet i juli. Vi kanske skulle kunna prova på något nytt i framtiden
om resurser och intresse finns.
K-G Sabel i Potentilla
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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
Göran & Amanda Brengdahl
Enbacken 70, 590 31 Borensberg
0141-404 07
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73

4

Vi säger
välkommen till
Göran & Amanda!
Göran och Amanda Brengdahl
i Borensberg har åtagit sig att
vara Viggenklubbens regionombud i Vättern-området. Vi
hoppas att deras insatser för
våra medlemmar i regionen
blir lyckosamma och att deras
initiativ lockar till efterföljd
på de platser där vi ännu har
vakanser.
Red.

NYA
MEDLEMMAR
0

Bernd Clavier
LIMHAMN
0
Patrik Ekblad
TROLLHÄTTAN
0
Magnus Olsson
KRISTINEHAMN
103
Rolf Dahlström
STOCKHOLM
833
Erik Säwe
EDSVALLA
900
Bengt Nilsson
KRAMFORS
1160 Marie Eriksson
STRÄNGNÄS
1317 Arne Skar
ÅLESUND NORGE

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Stockholm

Vår
sommareskader
2006
Det vore trevligt om vi i år kunde
få till en sommareskader. Det finns
planer på en eskader som ska börja
i anslutning till träffen 1 – 2 juli vid
Lilla Kastet, NV om Möja i Stockholms
skärgård. Avslutning någonstans i
Stockholm norra skärgård, kanske
Öregrund, därifrån är det lätt att ta sig
hem t ex genom Väddö kanal.
Det är meningen att eskadern skall
ske under informella former ”vi tar
dagen som den kommer”. Det betyder
också att vi skall ha trevligt tillsammans både under segling och i land.
Det är klart att viss organisering måste
till dvs. vi kommer överens om dagens
mål, vilka som vill segla tillsammans
och vilka som vill segla enskilt. Det
betyder också att vi kan ligga stilla om
någon tycker att det blåser för mycket.
Det kan också betyda att vi kan byta
”låna” besättning någon dag för att
hjälpa någon som känner sig osäker
eller bara vill byta sällskap. Alla ska
kunna vara med! Dagsetapper på 25
Nm, kanske. Mindre om det blir kryss,
mer om det blir läns.
Vi ska slingra oss norrut och ta
natthamn där det passar oss. Eskadern
är tänkt att hålla på en vecka. Var och

hur den avslutas får vi resonera oss
fram till, kanske någon eller några vill
fortsätta tillsammans. En del kanske
vill vara i hemmahamn efter en vecka
eller så, det går också bra – det är bara
att avvika tidigare. Vi tror att om ni
kan ta er till Lilla Kastet så är ni väl
kompetenta att ta er hem själva t ex
utmed Furusundsleden. Men som vi
försöker säga, ingen ska behöva känna
sig övergiven. Vi ska nog kunna prata
ihop oss under färden så att alla blir
nöjda.
Vi i vår båt Kraka tänker efter eskadern ta oss över till Åland, Åbolands
skärgård och upp efter finska kusten,
kanske till Vasa. Om någon eller några
vill följa med oss en bit eller hela vägen så är ni välkomna. Det är därför
vi vill ta oss norrut med eskadern. Det
kan kanske bli eskadersegling över
Ålands hav, men det beror naturligtvis
på vad deltagarna vill och det där med
väder och vind.
Kom gärna med intresseanmälningar och frågor redan nu.
Tfn. Bengt 08-35 28 41,
e-post bengan.hansson@home.se
Välkomna!
Bengt Hansson och
Franz Josef (FJ) Rühmland
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Min Mio!
Jørgen (14 år) er endelig blitt båteier. Han står på brygga og betrakter
sin nyinnkjøpte vigg, nr. 113. Det er
ikke en drøm lenger, han eier en hel
båt. Nå må den ha et navn.
- Den skal hete Mio, dette er min
Mio!, sier han.
Drømmen om en egen seilbåt ble
født for mange år siden. Det skyldes
nok at han er vokst opp ved sjøen her
i Søgne, helt sør i Norge. Utenfor stuevinduene er en vakker skjærgård med
1229 holmer og skjær. Alt fra nakne,
forblåste, saltskurte holmer ytterst i
havgapet, til store øyer med gårds-bruk,
store jorder og rik vegetasjon. Det er en
skjærgård som roper på en seiler, året
rundt. Vi som bor her ser at båtene napper i fortøyningene og vil av sted.

vi tar dem på båthengeren og reiser til
Lindesnes, norges ”sørkapp”, og lar den
sørvestlige vinden ta oss hjem. Det er
en sakte medvindsseilas gjennom sund
og forbi vakre uthavner. Vi kan finne ly
for natten i en stille vik, eller vi tar inn
hos venner som bor langs kysten.

Det var her den sagnomsuste viggen ”Galatea” (nr. 282) seilte forbi i
1977(Viggen Bladet, Spesialnummer,
2001). Mait og Gunnar Tidner skriver
dette om turen gjennom ”vår” skjærgård
her i Søgne: ”Hela turen gick inomskärs
i en uderbar tjusig och omväxlande skägård” (s. 27) Og ser vi riktig godt etter i
det de skriver om sin reise langs kysten
her nede, forteller de at de overnattet
på Torsø. Det er en vakker øy som ligger
rett syd for stedt vi bor. Kan hende klatret de opp til vikingegraven på toppen
I denne skjærgården har Jørgen pad- av øya, og kanskje rodde de over sundet
let, rodd og seilt, med telt og sovepose og så på den gamle gullgruven?
fra han var en neve stor. Her kjenner
”Mio” er blitt et ”Father and son
han de beste teltplassene, han vet hvor
han kan lyse etter krabber om natten og – prosjekt”. Sparepengene til Jørgen
han har sine hemmelige østers-plasser. strakk ikke helt til, så mor og far måtte
Det er her ”Mio” har fått hjemmehavn, skjøte på med noen ekstra kroner.
og det er fra brygga vår ved Torvefjor- Kontrakten ble skrevet og båten hentet
den at ekspedisjonene i egen båt skal i Vrengen utenfor Tønsberg. Det ble en
starte. Men nå ligger det is på fjorden flott tur sydover. Det var allerede sent
og vi må nøye oss med å lese kart og på høsten og vi fikk føle de første kuldegradene. Det var klart og fullmånen
planlegge sommerens turer.
lyste opp leia da vi dro avsted fredag
Familien har seilt i mange år. kveld. Første natten lå vi i en lun vik
Særlig har vi hatt glede av småbåter mellom Sandefjord og Tønsberg, ved
så som Meginjollen vår og den gamle det kjente sjømerket ”Tønsberg Tønne”.
nordlandsbåten. Det hender stadig at Neste dag uteble vinden helt og vi måtte
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Første gang ombord i ”Mio”! Foto Petter Mathisen

Åke Thorsén
08-540 698 07
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gå for motor ut ved Svenner fyr og de
65 nautiske milene sydover til Grimstad.
Det ble en lang lørdag, og den gamle
påhengsmotoren (Yamaha 8 hk) hostet
og stoppet for siste gang da vi kom inn
på havnen. Uten påhengsmotor fryktet
vi at vi måtte legge fra oss båten og
fortsette turen neste helg. Men søndag
morgen kom østa-vinden som bestilt!
For første gang kunne vi heise seilene på
Mio og kjenne hvordan den langkjølte
båten beveget seg mykt og rytmisk fra
side til side på en rom slør. Et var en
god bevegelse og det var fint å slippe
motorduren.
Vi dro ut fra Grimstad, forbi Lillesand og gled sakte gjennom Ulvøysund
før vi igjen stakk til havs og la kursen
rett vestover. Ut på ettermiddagen dukket de to vardene ved Ny Hellesund opp
til styrbord, og vi visste at vi snart var
hjemme. Telefonen ringte. Det var gode
venner som satt på toppen av Kapelløya og fulgte oss med kikkert. ”Dere er
et flott syn! Velkommen hjem!” Etter
120 nm gled vi inn til brygga på Torvefjorden i Søgne. Skipper-Jørgen tenker
mens han ser ut over fjorden:

Skipper med egen båt!
Foto Petter Mathisen
– Kanskje vi skal invitere viggenseilerne hit til Sørlandet? De burde jo
slå følge med min ”Mio” og oppleve
…en underbar tjusig och omväxlande
skärgård” her ved kanten av Skagerrak
og Nordsjøen!
Petter Mathisen

Till dig som vill medverka i ViggenBladet
Du kan skicka alla former av
material; Hand-, maskin- eller datorskrivet. Allt är lika välkommet. Om du
använder dator, lägg inte ner möda på
formatering av texten, som t ex spaltsättning, det sköter layoutprogrammet
om. Skriv rakt av och gör bara radbyte
för nytt stycke. Bifoga bilder separat,
inte monterade i dokumentet.
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Bilder i ViggenBladet behöver inte
alltid vara foton – teckningar är inte
fy skam det heller – så fatta pennan!
Digitala bilder och text kan du skicka
med mail, annat får du stoppa i någon
gul låda på sta'n så kommer det väl
fram så småningom. Post- och mailadress finns på näst sista sidan.
Red.

VIGGENMARKNADEN
Säljes
Köpes
Albin-Viggen nr 1160
i ﬁnt skick. Gasolkök, Fotogenvärmare, 5 st segel i bra skick,
Proctor rigg, Yamaha 8 hk utombordare går mycket bra. Tampar, ankare, dynor i dåligt skick.
Vagga m.m. 35 000 kr.
Båten ligger på Herö lite norr om
Nynäshamn.
073-558 64 97 el. 08-777 91 81
/ Mikael Svensson
Albin-Viggen nr 470
i ﬁnt skick. Nytt spritkök Origo
2000, Kylskåp, fock, genua,
spinnaker. Ny motor Johnson 8
hk, indragen bensintank, renoverat elsystem. Tampar, ankare,
fräscha dynor, ny sprayhood.
Vagga m.m. 32 000 kr Båten ligger i Åva/Handen.
08-540 673 47
/ Birgitta Sörbom
Albin-Viggen nr 1087 -75
3 st segel, nya fall,gammal Tomos 4 hk,vagga, sliten sprayhood, bra båt. 23 000 kr.
0708-51 57 95
janneylwa@hotmail.com
/ Jan-Erik Karlsson

Viggen eller Vega
alla årsmodeller intressant
0702-88 66 31
/ Jan-Erik Johansson
Albin-Viggen
gärna på västkusten.
035-31433
/ Magnus Andersson
Aluminiummast
till Karlskrona-Viggen. Alternativt
likvärdig mast som kan användas efter div modiﬁering. Även
tacksam för tips var man kan
hitta en mast.
073-4462737
Lindqvist.peter@gmail.com
/Peter Lindqvist
Storsegel till Viggen
08-451 3276
/ Fredrik Sylwan
Spinnaker och/eller bom
till Viggen.
070-454 31 40
johan.rosenblom@reitanservice
handel.se
/ Johan Rosenblom
SENASTE ANNONSERNA FINNS PÅ
www.viggenklubben.com
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Enkät till medlemmar i Viggenklubben
Den nya styrelsen har börjat med planeringen av årets verksamhet. En del aktiviteter är redan fastlagda, men vi behöver få in synpunkter på ﬂer aktiviteter. Vi behöver också få veta om ﬂer kan tänka
sig hjälpa till vid behov för att genomföra aktiviteter eller annat arbete inom klubben. Därför så går vi
ut med en enkät. Vi vill gärna ha in svar så fort som möjligt och helst innan första maj.
1. Vilka av planerade aktiviteter kan du tänka dig delta i? Kryssa för Riggträff 2 maj i Stockholm
 Sommarträff i Lilla Kastet/Ingmarsö 1/7-2/7
 Eskader efter sommarträffen
 Höstträff till sjöss? Föreslå när/var _________________________________________
 Höstträff till lands? Föreslå innehåll ________________________________________
 Årsmöte 18/11
 Kan ställa upp som van seglare i båt med ovan besättning
vid eskader eller sommarträff
 Ta emot hjälp av van seglare tillfälligt i besättningen vid eskader eller sommarträff
2. Är det någon aktivitet/träff klubben haft tidigare som du vill tas upp igen?
Vilken/vilka ______________________________________________________________
 Jag deltar i så fall
 Jag kan tänka mig hjälpa till
3. Är det någon aktivitet/träff som du har saknat i klubbens regi?
Vilken/vilka ______________________________________________________________
 Jag deltar i så fall

 Jag kan tänka mig hjälpa till

4. Är det något som du saknar eller vill ändra på i Viggenbladet och/eller på hemsidan?
Vad ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10

 Jag kan tänka mig skriva/komma med tips/hjälpa till på annat sätt
5. Vad tycker du om samverkan med t. ex. Vegaklubben för att ordna aktiviteter/träffar?
 Bra, särskilt om det gäller ________________________________________________
 Dåligt
6. Regionala aktiviteter är det något som kan utvecklas?
 Ja, om det gäller ________________________________________________________
 Jag tror att det behövs samverkan med andra klubbar för genomförandet
 Jag kan tänka i så fall hålla i aktiviteten
 Jag kan tänka mig hjälpa till
 Ja, om klubben hjälper till med ____________________________________________
7. Något annat som du tycker klubben ska ta upp eller som du kan hjälpa till med?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Hur ser din ideala eskader ut?


En ﬂexibel eskader som kan omplaneras allt efter väder/vindriktning och deltagarnas impulser



Strikt förutbesämd plan, med givna mål dag för dag, förutsatt att vädret inte innbär risk för
besättning och båt

Frivillig uppgift
Jag som svarar har vigg nr ____________med hemmahamn ______________________
Mitt namn är _____________________________________________________________
Sänd svaret till
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36 1tr
116 68 Stockholm
k-g.sabel@chello.se

Eller svara via hemsidan
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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
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Sjösnuvan sprider sig!
Våra viggar har drabbats av ett nytt
hot – viruset alla talar om – och som
hittills drabbat mest viggar. Smittan
sprider sig upp över landet – när detta
skrivs är det viggarna i Oskarshamn och
på Gotland som råkat mest illa ut men
snart kan det ha nått oss alla, oavsett var
vi har vår hemmahamn.
Varför just viggen kan man undra?
Svaret forskarna ger i dagsläget, är
att viggar dels inte är speciellt motståndskraftiga mot viruset, dels väldigt
sällskapliga och sociala med varandra.
De umgås helst med andra viggar och
föredrar att ligga tätt, tätt tillsammans.
Vi i Viggenklubben har ju velat ha det så
– i våra stadgar står bl. a. inskrivet att
klubben ska stimulera trivsam samvaro
och eskadersegling – precis det som nu
verkar slå tillbaka mot oss och klubbens
fortsatta existens. Kommer vi inte att
kunna träffas i fortsättningen? Hur blir
det med klubbens tilltänkta eskader i
sommar?
Vid en direkt fråga till Tekniska Kommittén svarar de så här:
Ligger du vid egen brygga behöver
du bara se till att inga andra viggar lägger sig där – vill du minimera riskerna
bör du neka även Birdies, Albatrosser och
Andungar tillträde. Ligger du i en stor
båtklubbshamn nära andra viggar bör du
se till att ni viggar byter platser med era
klubbkamrater så att ni får ett avstånd
som är minst 300 meter mellan varandra,
tänk även här på t. ex. Birdies.
Om ni ligger i en naturhamn och en
eller flera viggar ser ut att vilja lägga sig
i er närhet – kör bort dem – ett enklare
handeldvapen kan sannolikt vara bra att

skriva upp redan nu på utrustningslistan.
En klubbeskader kan inte komma ifråga
– där hänvisar vi istället till exempelvis
SXK och för att det ska fungera måste du
själv se till att du blir den enda viggen
som deltar. Vid möten med viggar ute
till sjöss rekommenderar TK ett säkerhetsavstånd på minst 150 meter eftersom
det ännu inte är riktigt utrett huruvida
smittan är luftburen eller inte.
Allt det här är ju ganska lätt att genomföra men finns det inget man kan
göra för att förebygga ett virusangrepp
på sin vigg?
Här blir ledamöterna i TK genast lite
mer svävande i sina svar. På Allt för sjön
i mars demonstrerade ett företag som
normalt säljer båtfärger ett medel som de
hävdade ska fungera som ett motmedel.
Om man sprayar sin båt med deras medel
som heter Tamiflyt vid tre tillfällen under
en tvåmånadersperiod ska man enligt
deras representant kunna räkna med ett
närapå hundraprocentigt skydd.
TK kommer med start nu att genomföra omfattande tester för att pröva
medlets tillförlitlighet – allt för att kunna
säkerställa Viggenklubbens fortsatta
existens. Klubben har för deras räkning
därför köpt in tre viggar så att testerna
kan genomföras i full skala. Försöken
kommer att äga rum i ytterskärgården –
vi anger inte platsen här eftersom vi inte
vet hur det hela kommer att avlöpa.
Så snart TK hunnit utvärdera försöken med Tamiflyt kommer resultaten att
läggas ut på vår hemsida. Där kan du
även följa TKs arbete i realtid via den
webbkamera vi låtit montera på fyren
på ön där försöken genomförs.
Halvar i 401 Lirpa Lirpa
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Loggbok för
Först lite förklaringar.
Vid sjösättningen stod loggen på
948.73. Det blev sedan diverse seglingar
innan och efter ”Den stora avfärden”.
Dels midsommarsegling och dels en
vecka under stora algblomningen dels
en vecka i september. Vid torrsättningen
stod loggen på 2255.59 således 1306.86
Nm avverkad distans. Kanske lite för
lite. Loggen var stilla några gånger men
det förutsätter också att jag skrev av rätt
när vi sjösatte och torrsatte – men med
detta sagt så ska det nog vara ganska
rätt (tror jag).
Texten som återges är nästan helt
och hållet innehållet i vår loggbok. Viss
korrigering har skett och lite extratext
har lagts in med kursiverad stil.
Att skriva en seglingsberättelse är
straffet eller belöningen för den som
får Per Brohälls vandringspris. Den
största belöningen är dock att få ha
vandringspriset (en tavla) hängande på
hedersplats hemma. Men varför är det
så få som skickar in sina seglingsberättelser? I år var vi två!
Jag nämner i texten div. tältplatser
”under min paddling”. Det handlar om
min paddling år 2000 runt Östersjön.
Den finns beskriven på min hemsida:
www3.utsidan.se/baltic.
FJ, är min sambos son Franz Josef
och vi är bägge delägare och kaptener
på vår båt Kraka. Jag seglade ensam
till Stocka där FJ kom ombord och ”tog
över”.
Nu startar färden!
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Söndag 31 augusti
SEBK N 59 21´.2 – O 18 33´.7
– Hälsingholmarna N 59 27´.92
- O18 51´.38 (inlopp)
1228.80-11249.17. Trp 20.37 Nm
Avf kl 11.00. Grått, svalt, O-vind.
Motor ut ur hemmaviken. Segling till
Sollenkroka där FJ hoppade av och tog
bussen hem. En bekant vinkade när vi
passerade Aborrkroken. Jag seglade
först i vxl vind, sedan motor ut på Möja
Västerfjärd och sedan mest motor igen
till natthamnen vid Hälsingholmarna,
NV om Möja. Det kom en del lätt regn
under dagen. Lugn kväll. Ankrade vid
det norra dasset.
Måndag 1 augusti
Hälsingeholmarna – Ärsäljan
N 59 27´. 92 – O 19 02´.4
1249.17-1282.03. Trp 32.86.
Först fin slör, sen läns, sen kryss
och slutligen lugnt och motorgång från
Arholma, lite regn ibland. Ankarplats i
viken vid Ärsäljan på Björkö. Det var
en nästan lugn vik, 19 C i vattnet. Svajankring, grunda stränder, annars fint
och skyddat. Några ungdomar körde
omkring och släpade på en badring eller
något – men var glada.
Tisdag 2 augusti
Ärsäljan – Ytterfjärden
N 60 09´.6 – O 18 47´.4
1282.03-1316.38. Trp 34.34.
19° C i vattnet. Sol, men lite moln,
NV vind, svalt. Framme ca 1900. Det har
varit NV vind 4-8 m/s. Revade ett tag
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31 juli, kl 10.00. Förberedelser inför avfärden från vår
båtklubb Södra Evlinge Båtklubb på Värmdölandet.
och tog in på genuan. Natthamn i Ytterfjärden, utanför lilla viken, V om namnet Ytterfjärden, NÖ delen av Singö.
Gick på grund, under segel (1-2 knop)
när jag försökte gå mellan Söderörarn
och land. Dumt! Kom loss med motor.
Tidigare under dagen kräktes jag, dvs.
sjösjuka, hoppas att jag ska klara mig
bättre under resten av färden. Jag måste
lära mig att reva ordentligt. NU blev det
strul och jag fick inte in revet helt. Bommen blev hängande lågt och skavde mot
sprayhooden, inte bra. Inget regn idag,

men kyligt i blåsten. Såg fler seglare på
håll kanske 10 st.
Onsdag 3 augusti
Ytterfjärden - Klubben,
Ängskärsskaten
N 60 29´.9 – O 18 04´.0
1316.38-1351.68. Trp 34.95.
Avfärd 07.40, svalt, S-vind 4 m/s?
Fin segling större delen av dagen, läns
och slör. Först navigerade jag bra, blev
sedan övermodig slarvade med kursuttagningen och att hålla kursen. Men
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som vanligt så redde det ut sig efter
en viss vånda och snirklande. Fin liten
fiskehamn (en fiskebåt) men några
platser för gäster finns det. 50:- /natt
och fin torrtoa. Ensmärke för att hitta
in. Jag har tittat på sjökorten över Gävlebukten, lite komplicerat men det ska
nog lösa sig. Är trött nu, då jag gick
upp 07.00 och jag har känt av sjösjukan från igår. Framme här 19.30. Så
har det varit varje dag/kväll. I morgon
ska jag upp 06.00 för att hinna/klara
Gävlebukten!
Torsdag 4 augusti
Klubben – Granskär
N 60 43´ - O 17 .18´.
1351–1388.70. Trp 37.02
Avfärd 06.40. Lite S-vind, lätta
skyar, svalt ca 15° C. Framme 16.30.
Dagen började lugnt med sakta
motorgång ut hamnen då lossnade det
ena glasögonglaset. Jag skulle kapa en
bit tape för att fästa det med, då skar
jag mig i ett finger och det blödde ordentligt. Sen navigerade jag dåligt igen
och när jag läste sjökortet för att hitta
infarten mot fyren Björn fick jag en
gipp och storskotet slog sjökortet över
bord. Räddningsförsöket av sjökortet
misslyckades. Jag fick nu navigera med
översiktskortet. Den norra delen av korten (Gävle Hudiksvall) hade jag som tur
var i ruffen. Det var mest läns men även
slör ibland över 6 knop! En rejäl regnskur, med åska, gjorde inte livet lättare.
Framme vid Granskär kanske 1630,
tidigaste ankring hittills. Fin hamn SXK:
s, en annan klubb ligger intill. 50:- /natt
el ingår. Lugn kväll. Jag hade gott om tid
att torka upp alla blodfläckar i sittbrunnen. Det är sjutton vad det kan blöda från
en fingertopp, särskilt om man ska fixa
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bandage själv under segling.
Fredag 5 augusti
Granskär – Storjungfrun
N 61 09´.9 – 17 20´.1
1388.70-1416.63. Trp 27.93
Avf 06.55. Ank 13.33??
Fin segling hit i halvvind och slör
dvs. S-SV vind 4-7 m/s. Inga större
orienteringsproblem – men jag måste
ta ut kurserna med linjal, det blir för
osäkert med den korta handkompassen.
Storjungfrun är en nedlagd fyrplats och
fiskehamn, 40:-/natt inklusive vedeldad
bastu som du får elda själv. Det var
ett mycket fräscht dass, en nybyggd
mulltoa. Det kommer några båtar men
de åker igen, några ligger kvar – sommargäster? Utom kanske han i motorbåt
som sade att hans båt var hans sommarstuga. Det finns en liten hamn på
NV-sidan, men grund, kanske 1 m och
svår att hitta in i – bara för lokalkända.
Jag är trött, sover dåligt och går upp
tidigt för att hinna med mina dagsetapper. En viss nervositet finns där, det är
jobbigt att segla och navigera ensam.
SXK har bojar på V-sidan vid något som
heter Toppatall. Men väldigt öppet, ser
inte alls skyddat ut.
Lördag 6 augusti
Storjungfrun – Kuggören
N 61 42´ O 17 31´
1416.63-1448.76. Trp 32.13
Avf 06.35. Ank 14.45
Som vanligt S-vind med platt läns
men utan genua – det fladdrade för
mycket. Sedan blev det mer slör och
då åkte genuan ut (rulle). Det gick i 5,
6 och tom 7,7 knop ibland! Besvärligt
när man är själv och vill göra något,
fika t ex, båten sticker då lätt iväg åt fel

håll. Det kom en kort regnskur, så pass
att jag hann sätta på mig regnkläderna
innan det var dags att ta av dom igen.
Oj, vad stenigt det är på Hornslandet.
Det går inte att använda storsegelnedhalet när man har revat visade det sig.
Ganska gropig och slingrig sjö. Jag hade
tänkt fråga om man kunde få lägga till i
Kuggören hamn. Det hade varit mycket
trångt, men SXK hade en boj där så det
löste sig. Blir det kuling i morgon?

kasta till honom. Han fick tag i tampen
och fäste den i en stor gran. En mycket
strong insatts av honom – det var bara
10 C i vattnet. Tack Bosse Ringström,
Fiskgodis. Jag var räddad men det var
mycket guppigt där jag låg tvärs vind
och vågor men säkert. Det hela ordnade
sig men det var när att båten gått blåst
iland bland stenar och slagits sönder.

Jag kom senare på att jag skulle ha
använt vår Hansalina (kastlina) som sitSöndag 7 augusti
ter på akterpulpiten för att med hjälp av
Kuggören – Arnöviken
den fått över den grova förtöjningslinan.
N 61 42´.3 – 17 23´.0
Då hade Bosse (fiskaren) inte behövt
1448.76 – 1454.29. Trp 5.53
bada. Det är alltid lätt att vara efterklok.
Men nu vet jag hur jag gör nästa gång!
Avfärd 03.30. Ank 05.39
Det blev kuling! Jag insåg att jag Enligt SMHI så hade de blåst 15 m/s
inte kunde ligga kvar vid SXK:s boj, det i medelvind och 25 m/s i byarna. Jag
var ju helt öppet mot N och NO. Efter hade tur!
mycket funderande (efter sjörapporten
21.50 kvällen innan) bestämde jag mig
Måndag 8 augusti
Arnöviken – Stocka
för att flytta mig till Arnöviken. Stack
N 61 53´.8 – O 17 20´.8
iväg 03.30 – 03.45. Det gick att se skapligt. Spännande utfart med ensmärken
1454.29 – 1467.92. Trp 13.63.
akterut och fyrar. Ankrade i Arnöviken
Avf 08.30? Ank 11.45.
(på sjökortet fanns en markerad anJag startade någorlunda tidigt då
karplats). Tittade senare ut och såg att jag kände mig jagad av kulingvarningar
jag draggade. På med regnkläder och igen. Jag gick för motor hela tiden och
upp med ankaret, det gick inte att få blev lite ängslig varje gång som vinden
det att hugga. Gick för motor längre ökade det minsta. GPS:en använde jag
in i viken. Där fanns bryggor och hus hela tiden, även Autohelmen/autopimen jag kunde inte lägga till själv. Det loten. Det börjar att fungera för mig
var trångt och grunt (det blåste ju också med dessa hjälpmedel. Autopiloten är
kraftigt). Fiskaren, som bodde där, kom skön att ha framförallt om man är själv
ut så småningom och vi försökte fixa en och man vill navigera med GPS:en. En
tilläggning. Jag fick en tamp av honom lite trist hamn i Stocka, med väldigt
till stäven, men jag måste ju ha något brunt vatten som färgar ankarbandet.
till aktern också för att inte driva in i Först låg jag för ankar sedan förtöjde
båtarna vid bryggorna. Lösningen blev jag längs kajen. Det är skönt när man
en tamp tvärs över den mycket smala ska kliva ombord och iland. Tätade
viken. Fiskaren fick vada ut till bröstet nedgångsluckans nedre kantlist. Åt
och fånga in den tamp som jag försökte älgfärsmedaljong med pommes frites i
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den lilla restaurangen Måsen. OK, men och Höga kusten. Motor ut ur hamnen
ingen lyx. Regn ibland.
sedan lite segling. Först O sedan NOvind och lite sol. Sen vxl vind och så
Tisdag 9 augusti
regnskurar. Vi gav upp seglingen och
Stocka
började att gå för motor 3½ - 4 knop.
Frukost ombord. Sen påfyllning av Stor nytta av Autohelmen framförallt
vatten, tömning av kemtoan. Köpte 10 när det regnade och man kunde sitta
l bensin och div mat. Middag på restau- skyddad. Vi försökte att segla men det
rangen, Hamburgare! Vek sjökort och blev bara 1 knop så resten av dagen blev
markerade gästhamnar och SXK bojar det motor. Vi var lite rädda att det skulle
på dem. Städade lite och plockade i gå åt mycket bensin men det gick bara
ordning (lite).
åt 5 – 5 ½ l ! Vi ligger nu vid SXK:s boj
vid Spikarö (Sundsvallsbukten). Fin vik
Onsdag 10 augusti
med mycket fritidshus och lotsstation.
Inget regn nu och ingen vind men en
Stocka
Väntade på FJ, handlade 5 l bensin del mörka moln. FJ lagar mat. Jag har
(telefonkort, dagen innan). När FJ kom fyllt på bensin och lampolja, Ska försöka
plockade vi i ordning och fixade med skriva ikapp i dagboken. Diverse barn
motorns slangklämmor och packning till badade omkring och lekte med vindsurtanken. Vi fikade på Måsen och tittade fingbrädor och badringar. Vi bjöd dom
på sjökort. Åt rökt fisk ombord som vi på godis när dom paddlade/simmade
köpt i en självbetjäning hos en fiskare förbi. Det var sent och kallt ute, hur gör
längre ut i hamnen.
barn?
Bengt Hansson i Kraka
Torsdag 11 augusti
Stocka – Mellanfjärden
Den spännande
N 61 57´.4 – O 17 20´,5
berättelsen om Kraka
1467.92 – 1474.08. Trp 6.16
Avf 14.00. Ank 16.45.
och hennes långseglande
Det blåste skapligt ännu mitt på
besättnings öden och
dagen men vi ”chansade” och kl 14.00
hade sjön lagt sig ordentligt. Mest seg- äventyr under deras färd
ling till Mellanfjärden. En livlig hamn
norrut fortsätter i nästa
med restaurang och teater! Bra hamn
nummer av
också.
Fredag 12 augusti
Mellanfjärden – Spikarö
N 62 22´ O 17 32´
1474.08 – 1506.95. Trp 32.87.
Avf 09.38. Ank 19.58
Pratade med en seglare i hamnen
(Sunwind 26). Han hade varit i Ö-vik
18

Kommer i en brevlåda
nära dig!
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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)

Du har väl inte glömt?
Det nya systemet med separat utskick av medlemsavgifter har visat sig
fungera bra. Det har kommit in fler
betalningar än motsvarande tid förra
året. Fler har också kontaktat medlemsansvarige då de av någon anledning inte
vill vara kvar i klubben. Det betyder att
vi har bättre kontroll på vilka som är
med i klubben.

Det finns fortfarande en del som
varken har betalt eller meddelat utträde. Känner du på dig att du tillhör
denna grupp så betala in avgiften eller
hör av dig till Alf Bengtsson om du inte
vill kvarstå i klubben. Styrelsen kommer inte att genomföra den sedvanliga
rundringningen för att påminna de som
inte betalt avgiften för detta år.
Styrelsen

Blandat från

Kölsvinet
Regeringen vill införa
ett nytt båtregister.

MANUSSTOPP !!!

Hundratusentals ägare till
fritidsbåtar befarar att registret
senare följs av båtskatt
På VB-redaktionen har vi alltid
föredragit skeppskatt
TidTryck 2006
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