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RIGGTRÄFF
Du har väl kommit ihåg att betala in

MEDLEMSAVGIFTEN?
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Hej alla!
Sitter och skriver i en skyddszon.
Har dock inte sett några sjuka viggar
i Hammarbykanalen. Tror inte att de
ska påverka den kommande båtsäsongen. Då är nog algblomningen ett
värre hot i dessa trakter.
Efter båtmässan i Älvsjö så verkar
detta med öppna vatten fortfarande
avlägset. Men än är det ingen fara för
egen del. När det gäller båtsäsongen
så brukar jag tillhöra badkrukekategorin – sist i och först upp. Det ska
under tiden bli intressant och se om
vi fått någon reaktion på vår medlemsenkät. Vi i styrelsen hoppas att vi ska
få lite vägledning i vårt arbete. Så här
hoppas vi på en islossning vad gäller
inkomna svar. Du har förhoppningsvis
någon dag till på dig om du missat
att svara.
K-G i Potentilla
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Äntligen lite gluggar i molntäcket
emellanåt och snön smälter undan
mer och mer, men nog känns det
som våren sitter långt inne i år. Jag
passerade ett par av Uppsalas båtvarv häromdagen men några spår
av vårrustande entusiaster stod inte
att finna. Presenningarna prasslade i
snålblåsten och det kunde lika gärna
ha varit i november som i april.
Men tids nog kommer sommaren
och när viggenklubbmedlemmarna
ses på träffen i juli är allt bara kul
igen! Eller rättare sagt träffarna – för
visst kommer väl våra regionombud
runt om i vårt avlånga land också att
arrangera Viggen-träffar i sommar?
Redaktionen ser redan fram emot
fylliga reportage från dessa evenemang i kommande nummer av vår
klubbtidning.
Alf

Stockholm

Riggträffen 2006
tisdag 2 maj kl 18 vid Mårten Triewalds Malmgård
Tisdagen den 2 maj kommer vi att
ha årets träff för dig som vill veta mer
om hur du riggar din Viggen. Vi kommer att vara i och vid Mårten Triewalds
Malmgård som ligger vid vattnet i
Mariebergsparken på Kungsholmen
nedanför DN och 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 kommer 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

Börja planera redan nu för ditt deltagande
i sommarträffen vid Lilla Kastet i juli
och den därpå följande eskadern
Frågor om eskadern ställer du till:
Bengt Hansson på telefon 08-35 28 41,
eller e-post bengan.hansson@home.se
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Några reflektioner kring vårt
deltagande på båtmässan i Älvsjö
Först vill jag framföra ett varmt
tack till alla som hjälpt till vid båtmässan. Jag tror att vi var bland de bäst
representerade klubbarna i Stockholms
seglarförbund. Det som jag framför här
är lite personliga reflektioner. Vi har när
detta kommer i tryck redan diskuterat
båtmässan i styrelsen.
I förra numret skrev jag ett snabbreferat om själva inriktningen på mässan
och vårt försök till en improviserad träff
för medlemmar. Nu tänkte jag ta upp
några mer udda saker.
Jag nämnde i förra numret att så
var en av de första att skriva in sig i
gästboken en representant för Västerviks kommun, Elisabet Sjöstrand. Hon
har även skrivit till mig tidigare för
att få klubben intresserad av att ställa
upp i Baltic BoatMeet i Västervik 19-23
juli. Det är ett stort evenemang mitt
i sommaren. De säger att syftet med
BoatMeet är att sprida båtkultur, skapa
upplevelser kring båtliv och samla båtfolket till en trivsam helg i Västervik.
BoatMeet innehåller två mässområden
på Skeppsbrokajen och Fiskaretorget,
uppvisningar, tävlingar, regattor, artisteri och aktiviteter, såväl till sjöss som på
land. Klubbens mål är mer begränsade,
men om det är någon eller några som
kommer att besöka Baltic BoatMeet i
Västervik, så skulle det vara roligt att
få en rapport om detta. Skriv gärna
även i ViggenBladet. Det kanske går
att göra något kring en sådan aktivitet
på sommaren, även om det är för sent
denna gång. Kan det vara ett uppslag för
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framtida en regional aktivitet? Jag tycker
att det skulle kunna vara intressant att
hitta nya kanaler att föra ut information
om klubben, särskilt som man stått på
det sena passet på mässan en lördag. Då
var det ganska ödsligt.
Det finns andra som också vill bolla
idéer om aktiviteter. Jag träffade en man
som ville anordna en demonstration på
sjön mot det planerade båtregistret. Han
tyckte det var bra med ett båtkörkort för
snabba båtar, men gillade inte tanken på
ett båtregister. Det tyckte han skulle vara
frivilligt. Han visste inte vart han skulle
vända sig för att kunna förankra sin idé.
Vi som var närvarande representanter
för några båtklubbar kunde inte hjälpa
honom förutom att hänvisa till att han
i så fall skulle ta kontakt med några nationella organisationer. Det är en fråga
som vi inte kan driva som klubb vad man
än tycker om sakfrågan.
Jag fick ett brev från Bosse Rydh där
han vidarebefordrade en idé från Anders
Borg som också var med på mässan om
ett sätt att utveckla LYS-systemet till ett
LYST. T:et står för tillägg till LYS som
skulle innebära en av handikapp inte
bara beroende på båttyp utan av en del
andra faktorer som behövs för båtens
framfart. Exempel på sådana faktorer
kan vara besättning, segel, taktik, meteorologi. Syftet skulle vara att stimulera
till mer kappsegling. Kappsegling har
inte varit någon stor aktivitet i klubben
på senare år. Men klubben ska stimulera
kappsegling så det är en fråga som är
aktuell. Vi får ta upp den i styrelsen och

se om det kan vara något att gå vidare
med. Vi får också avvakta enkätsvaren
om vad medlemmarna tycker klubben
bör ägna sig åt. Jag hoppas bara att jag
slipper utforma reglerna för ett LYSTsystem.
Utöver de mer udda besöken så har
det varit en del medlemmar som besökt
montern som låg i en gång mellan mässhallarna. Det var en ny placering som
jag tror kan vara bra. Det kanske gäller
att utveckla formen lite utifrån den nya
förutsättningen. Själva montern med
klubbarna på en lång radda var kanske
inte så inbjudande. Nu visades utöver
klubbarnas vanliga affischer på väggen
seglingsbilder och filmer på storbilds-tv.
Det var ett nytt grepp som säkert går
att utveckla. Det gäller ju att få folk att
stanna till i det stora utbud som finns.
Annars så upplevs det inte så meningsfullt att finnas med. En som stannade
till var en som var med i Sjöscouterna.

Han lovade att de skulle ha en båt klar
till andra maj och riggningsträffen. Det
var roligt att höra.
Vi fick i vart fall minst en ny medlem
under mässan. I avvaktan på enkäten
kommer styrelsen att hålla diskussionen
levande om vår medverkan. Alf hade
till årets mässa tagit fram en ny affisch.
Trots att man tycker att det inte händer
så mycket mellan åren så var förra årets
skylt redan inaktuell. Vi hade även tänkt
ta fram en pärm med bilder på olika
Viggar, men det blev inte av. Det kanske
är tur för nästa steg blir kanske att ha
något på dvd som kan visas på storbildstv. Maxi 77-klubben hade med sig en
två timmar lång film. Men frågan är om
det är rätt sätt att fånga intresserade
till montern. Vi kommer att arbeta med
en ny värvarfolder. Det nog ger minst
lika bra resultat och framförallt utanför
mässäsongen.
K-G Sabel i Potentilla

Åke Thorsén
08-540 698 07
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Samtliga foton
Bengt Hansson

Loggbok för

Lördag 13 augusti
Spikarö – Bönhamn
N 62 52´.9 O 18 27´.2
1506.95 – 1553.35. Trp 46.40
Avf 09.10. Ank 18.50.
Grått, men visst hopp om sol. Barometern har varit nere på 985 hPa men
är nu uppe på 995. Det blev lite sol men
mest en härlig NV-vind. Vi gick med
fullt ställ ut till Åstöns Ö-udde men det
var i mesta laget. Där tog vi in ett rev
men det blåste inte så mycket där så vi
kunde fortsätta som förut. Det blåste
först kanske 8 - 9 m/s sedan 6 – 8 m/s.
Det blev nästan hela tiden en fart av
6 – 8 knop. Vi kunde på långt håll se
Högbonden men det tog flera timmar
dit. Vår dagsetapp blev 46.40 Nm, den
längsta dagsetapp som vi gjort. Nu har
seglingen börjat ordentligt. Fin hamn,
dusch ingår i hamnavgiften (80:-) samt
tillgång till kök (utan köksutrustning)
och TV i ett samlingsrum.
Söndag 14 augusti
Bönhamn – Trysunda
N 63 08´.4 – O 18 47´.2
1553.35 – 1574.24. Trp 20.90
Avf 10.00. Ank 18.30.
Sol! NV-vind 3-8 m/s. Vi ska undersöka Höga Kusten. Vxl vind och sol.
Gick in i Edsätterfjärden, vidare in i
Hummelviken på Rävsön. Där kollade vi
SXK:s boj som låg långt in i viken. Sen
drällde vi omkring och kollade naturen
som är härlig. Slöseglade till Ulvö hamn
och passerade min rastplats, i sundet,
på min paddling. Ulvö hamn, kommun-
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bryggan 15.00, trp 12.28. Fin segling
hit Handlade och gick en tur i byn. Vi
kollade SXK:s boj som var röd och visade
tidsbegränsningar. Först mycket lugn
segling, sedan motor, slutligen fin vind.
5 – 6 knop till gästhamnen i Trysunda.
Vi var över till viken på N sidan där jag
tältade på min paddling. Det är en stor
och kraftig brygga där men troligen stening botten. Vi bastade. Stefan Holm rev
ut sig och blev 7:a! Trevligt ställe med
en liten butik och vandrarhem. Sval och
molnig kväll.
Måndag 15 augusti
Trysunda – Husum.
N 63 19´.8 – O 19 08´.4
1574.24 – 1593.99. Trp 19.75
Avf 10.35. Ank 15.00
Sol hela dagen och fin vind, NV, för
det mesta 4-6 knop. FJ styr hela tiden,
det passar mig bra, han vill så gärna.
Lite svalt på sjön och i hamn, trots solen. Vattnet kyler, ca 17° C. Vi ligger vid
Husums båtklubbs Gästhamn och klubbanläggning vid Gideälven. Lite strömt,
kanske 1 knop, men inget problem. Vi
ligger väldigt lugnt längs bryggan. Det
skulle handlas så vi gick upp på ”stan”,
byn eller vad det är. Vi hittade inget
centrum, gick fel men till slut hittade vi
ICA (Konsum hade lagt ned). God middag, i båten, med färska Husumbiffar,
FJ-sås och potatis. Smaskens. Bron över
älven, vid båtklubben, var illa åtgången
av isen och lutade (det berodde också på
att man muddrat för nära brofundamenten). Talade med min dotter Disa om att
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Del 2

14 aug, kl 09.36. Fin dag på Höga Kusten mellan Bönhamn och Trysunda.
träffas i Umeå. Klockan är 20.30 och det snutt segling. Regn hela tiden, trist. Vid
börjar bli kyligt. Är det en sulfitfabrik Norrbyskär lade vi först till vid ”Hotellbryggan” på södra nocken. Det skulle
– ingen lukt – vindriktning eller?
dock bli V – NV-vind så vi flyttade till
en vik på N delen som var mer skyddad
Tisdag 16 augusti
Husum – Norrbyskär,
för V-vindar, Kalmarn. Gammal brygga
med nylagt ”golv”. En lång promenad i
Kalmarn
regn för att kolla in ”Kempes ö”. Vi läste
N 63 33´.8 – O 19 52´.3
skyltar och tittade på gamla byggnader,
1593.99 – 1620.34. Trp 26.37
Avf 08.03 Ank 15.05
barnområde samt museet (stängt). Det
Regn på morgonen, ganska lätt. verkar ha varit en idyll – men troligen
Jag tittade mot den ö, Vikskär, som i Herrans tukt och förmaning. Vi får
jag tältade på under min tur. Det blev läsa mer när vi kommer hem. I vår vik
motor i regn hela dagen, utom en kort skulle det gå bra att tälta för paddlare.
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Det fanns ett värdshus med dyr mat (för
oss). Vi fick ett läckage i rufftaket, det
var en gammal däcksgenomföringskontakt som var lös. Den tätade vi med tape.
Regnet upphörde mot kvällen. Vi ska
träffa Disa i Umeå i morgon. Kul!
Citat från info om öarna.
Samhället Norrbyskär föddes i slutet
på 1800-talet när företaget Mo och Domsjö ville bygga ut sin sågverksindustri. En
ny, stor ångsåg skulle byggas och efter
mycket letande fann man Norrbyskär som
en lämplig plats. Med direktör Frans Kempe i spetsen köpte företaget Norrbyskären
och ett 70-tal andra kobbar och skär för
10 000 riksdaler av Norrbyns byalag.
Placeringen av sågverksanläggningen, bostäder, och andra byggnader tänktes noga
igenom för att ge ett så effektivt samhälle
som möjligt. Arbetare och förmän skulle
bo nära sin arbetsplats, sågen, brädgården, hyvleriet etc. De första arbetarna som
fick jobb på Norrbyskär var handplockade
av MoDo och kom från andra sågar som
företaget ägde. Omdömen som var avgörande för om en arbetare skulle få jobb
var arbetsam, duglig, frisk och stark. Det
var alltså bolagets bästa arbetare som fick
bilda den nya arbetarkåren på “Skäret”.
1895 gick den första stocken genom sågen
på Norrbyskär som nu hade en av Europas
största ångsågverk. Som mest bodde det
ca 1400 människor på ön och överallt
var det liv och rörelse. Sågklingorna gick
från 1895 fram till det att sågen lades ner
1952. Under åren hade sågen gått både
mycket bra och väldigt dåligt. På 30-talet
hotades sågen av nedläggning, men den
gången klarade man sig.
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Onsdag 17 augusti
Norrbyskär – Umeå
N 63 49´.4 – O 20 . 15´.7
1620.34 – 1647.20. Trp 26.86
Avf 13.45. Ank ca 20.00.
Idag sol, men kraftig vind på morgon
och förmiddag. När vi stack så hade det
lugnat ner sig till 4 m/s. Fin segling i
sol. Det blev bara några slag på slutet
innan bron mellan Obbola och Holmsund. Bron var 10 m hög dvs. fri höjd. FJ
mätte med hjälp av linor och dirken och
kom fram till att vi var 9,5 m. Det skulle
alltså gå – men det var spännande. Med
vårt ögonmått så skulle vi slå i bron flera
meter upp. Men det gick bra med 0,5 m
tillgodo (kanske). Jag hade inte köpt något särskilt sjökort ända in till Umeå, jag
trodde det skulle gå bra med översiktskort över Kvarken. Det gjorde det, men
det var spännande bland ensmärken
och prickar på långt håll. Nu var frågan
var Katamarankajen fanns någonstans.
Först trodde vi att det var vid båtklubben
i Gimonäs – men det var fel. Vi fortsatte
under hängbron (Kolbäcksbron) även
den 10 m, det gick bra. Vår kajplats var
strax innan Kyrkbron. Det var en hög kaj
med stora svarta däck, som hängde högt
upp och som gjorde det svårt att lägga
till. På kvällen kom Disa med kompisar
och hälsade på. Kul!
Tordag 18 augusti
Umeå
Ingen distans. Fint väder och varmt.
Lugn fm. Disa kom vid 11-tiden och
vi gick på stan. Försökte köpa sjökort
Arholma – Hudiksvall men de var slut.
Turistbyrån hjälpte oss med tfnnr till
Akademibokhandeln i Härnösand som
är Sjöfartsverkets ombud. Sedan blev
det mat på stan. FJ tog ”Rullpizza”, jag

”Rullfalafell” och Disa något annat. Efter maten en tur till Clas Ohlsson sedan
hem till Disa. Där fikade vi, FJ hjälpte
Disa med datorn, Disa packade och jag
slappade. Vi fick sedan låna Saras bil
så vi kunde åka och köpa bensin och
handla mat för färden och kvällen. Del
blev entrecôte, bearnaisesås, klyftpotatis
och vin. Jag beställde sjökort för senare
avhämtning i Härnösand. Disa ska åka
till Lofoten med friluftsgänget på mån-

dag. Vid 22-tiden gick vi till båten. Det
blev en lång promenad då vi gick en del
fel. I morgon startar färden hemåt.
Fredag 19 augusti
Umeå – Järnäsklubb
N 63 26´.50 – O 19 40´.25
1647.20 – 1690.10 Trp 42.90
Avf 08.45. Ank 19.15
Upp kl 07.00. Dimma! Vi såg inte
tvärs över älven. Det lättade sakta och

19 aug, kl 07.13. Tidig och dimmig morgon vid Katamarankajen
nära Umeå centrum. Nedströms Kyrkbron, Umeälven.
08.45 chansade vi. När vi väl kommit
iväg så visade det sig att det var bättre
sikt längre ned. Det blev full fart under
Kolbäcksbron, det gick bra. Motvind på
älven. Seglen sattes först vid grundet
Svarten. Jobbig kryss med stora slag
utåt. Jag började att känna mig dålig

19 aug, kl 07.55.
På väg under Kolbäcksbron, med 0,5 m
tillgodo, på vår väg mot havet igen.
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och så kom sjösjukan. FJ tog det mesta
jobbet med segling och navigering – som
vanligt. Inget regn under dagen, men
det var kallt. Jag var mycket frusen när
vi kom fram till Järnäs/klubb/udde eller
nått. Jag tog av mig mina fuktiga strumpor och lade mig under sovsäcken ett
tag. Efter middagen kändes det mycket
bättre. SXK:s boj här är orange och med
texten ”Members only”. Gästhamnen var
mycket liten och låg i hamninloppet.
Lugn kväll.
Lördag 20 augusti
Järnäsklubb – Trysunda
N 63 08´.4 – O 18 47´.2
1690.10 – 1738.40. Trp 48.32.
Avf 08.05. Ank 18.30
Sol, S- SV-vind. För säkerhets skull
så tog jag ett sjösjukepiller (sjöfriskepiller?). Om det var det eller att jag

vant mig eller att jag höll mig varm
som gjorde att höll mig frisk vet jag
inte (kanske en kombination). För det
var en jobbig segling i dag med mycket
gropig sjö, sol för det mesta, men kallt
ändå. Vi började med en timmas motorgång och avslutade med en timmas
motorgång. Vinden växlade på slutet.
Det ska komma N-vind i natt, som ska
vara kraftig, men i Trysundas hamn är
man bra skyddad för N-vindar. Maggan
ringde och varnade för N-vindarna, det
var snällt. Jag bastade och rakade mig
det var välbehövligt och skönt. Många
båtar (6-8 st) var det nu och en del folk
på vandrarhemmet. Det började regna
sakta under kvällen.
Söndag 21 augusti
Trysunda – Hornö brygga
S Hornöviken.

21 aug, kl 13.50. Höga kusten igen på vår väg söderut.
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N 62 48´, 6 - O 17 57´.0.
1738.40 – 1774.27. Trp 35.87.
Avf 09.20. Ank 19.19.
Solig och fin morgon. För motor ut
en bit, sen NV-vindar och vi gör 5 knop.
FJ rensade sittbrunnsluckornas avlopp.
Fin segling ett tag före Högbonden.
Där blev det motorgång, jag styrde och
FJ läste. När vi passerade Högbonden
satte vi segel igen, men senare blev
det motor igen uppför Ångermanälven.
Tankningen under färden gick bra. Bron
syntes på mycket långt håll ”kommer vi
aldrig fram” – men det gjorde vi! När vi
passerade under bron pratade jag med
Maggan i mobilen så att hon fick vara
med om det historiska ögonblicket. Vi
passerade under bron med bred (hög)
marginal. En fin liten hamn som dock
lär vara grund till höger om den ”stora
gästbryggan” - längre in. Vi lade till på

nocken bredvid en stor båt, Noryema,
från Västerås. Lugn, sval, molnfri kväll.
Dusch, kök och TV i klubbhuset ingår i
hamnavgiften, som var låg tror jag.
Måndag 22 augusti
Hornö brygga – Storholmen.
N 61 33´.7 – O 17 56´.8
1774.27 – 1802.88. Trp 28.64
Avg. 08.30 – Ank. 17.30.
Dimma på älven när vi steg upp men
den lättade innan vi kom iväg. Det var
sol, men en kraftig motvind ända till
Härnösand. Vi kom för sent för broöppning kl 9-11. Dom ville inte göra något
undantag för oss. Gästhamn på östra
sidan innan norra bron. Först till Akademibokhandeln för att köpa sjökort.
De beställda båtsportkorten hade inte
kommit så vi köpte 3 st vanliga sjökort
istället. Handlade mat och bensin och

22 aug, kl 14.02. Jobbig kryss söderut utefter Härnöns Ö sida.
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sen iväg. Det blåste bra ut ur hamnen
och vi gick runt N-sidan av Härnö, mest
läns och halvvind. När vi kom ut på havet gjorde FJ ett långt slag ut och sedan
kunde vi segla parallellt med Härnö.
Ganska kraftig sjö och mycket stänk och
sköljningar. Vind 8 – 10 m/s och vi rundade Härnö sydspets. Det var svårt att
komma i land, för landförtöjning, efter
Storholmens norra stränder så vi lade
oss på svaj i viken N om Furuholmen
istället. Fin kväll, lite moln och S-vind.

Onsdag 24 augusti
Kattskär – Mellanfjärden.
N 61 57´.4 – O 17 20´.5
1831.8 – 1887.19. Trp 55.83
Avf 08.30. Ank ca 21.00.
Sol, men en del moln. Vind S-SV 59 m/s. Guppig sjö, men inte som igår.
Jag blev inte sjösjuk. Det var möjligt för
mig att göra sardinsmörgåsar åt oss. FJ
blev imponerad. Det blev en lång dag
med kryss som vanligt. Vi blev blöta som
vanligt, det räckte inte med regnjacka
och sandaler (vi lär oss nog aldrig). Det
skulle komma kuling så vi ville göra en
ordentlig etapp. Det blev senare kuling
till havs (tror jag). Det blev i alla fall
sen middag. Innan dess fick vi segla in
på fyrbelysningen. Ensmärket i hamnen skulle ha varit grönt men var rött.
Mellanfjärden var sig lik. Restaurang
och teater besökte vi inte, desto fler
toabesök blev det.
Bengt Hansson i Kraka

Tisdag 23 augusti
Storholmen – Kattskär
N 62 26´.4 - O 17 38´.7
1802.88 – 1831.38, Trp 28.50
Avf 08.50 Ank 15.15
Sol, S-vind 6-10 m/s. Ut för motor
tills vi hade gott sjörum så att vi säkert
kunde sätta segel. Vi började direkt
med ett rev och delvis inrullad genua.
Sjön var ganska jobbig och ökade under
dagen. Det var mäktiga vågberg som
rullade in mot oss. FJ styrde skickligt i Sista avsnittet av Krakas loggbok 2005
vågorna men det blev ändå vattensku- kommer i ViggenBladet nr 4.
rar som kom över oss. Vi blev blöta då
vi för sent satte på oss regnkläderna
NYA
och tyvärr bara jacka och ej byxor (att
man aldrig lär sig). Vi hade som mål
MEDLEMMAR
för dagen Lill-Lubban nära Brämö (S
0
Robert Ciborowski
om) men vi tyckte bägge att vi skulle
VAGNHÄRAD
korta av dagens segling. Det blev SXK:s
0
Michael Lundberg
uthamn Kattskär i Sundsvallsbukten på
NOSSEBRO
Åstön i stället. Fint och skyddat ställe
med två bryggor med bojar, torrdass och
vedeldad bastu. Ved kunde köpas i ett
kafé tvärs över viken. Kvällen blev lugn,
men mulen, lite duggregn ibland. Dåligt
torkväder! Det var blött i båten , dels av
Hjärtligt välkomna
en punkterad ölburk dels troligt läckage
till Viggenklubben!
från avluftningen av vattentanken. En
lärorik dag!
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VIGGENMARKNADEN

Säljes
Albin-Viggen nr 332 -73
i välvårdat skick. Mercury 7,5 hk av
äldre årgång, 5 segel, spinnakerb
om,teaktrall,mycket ﬁna dynor,blå
sprayhood från 2004, porta-potti,
inbyggd vattentank, spritkök Origo
3000, solcellspanel, mantåg, vagga,
fendrar, tampar, ankare, Thermic
fotogenvärmare som jag inte tror
fungerar.
0304-104 41
/ Anders Nordin
Albin-Viggen nr 844
Bra skick. Nya fall, ny sprayhood,
nyklädda dynor. Motor 6 hk Yamaha
1999, endast gått tre säsonger. Ligger i Hamburgsund norra Bohuslän.
Pris: 37 000:073-556 54 34
/ Marcus Ottosson

Köpes
Bom Karlskrona-Viggen
0739-410679
/ Markus Boda
Storsegel Karlskrona-Viggen
0709-75 46 01
/ Joachim W
SENASTE ANNONSERNA FINNS PÅ
www.viggenklubben.com

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
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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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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

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

O'Hoj, där ute i regionerna!
När ni planerar för era lokala
aktiviteter i sommar – kom ihåg att
utlysa dem både i ViggenBladet och på
klubbens hemsida! På hemsidan når ni
kanske Viggen-seglare som ännu inte
tagit det kloka steget att gå med i Viggenklubben. Det går faktiskt alldeles
utmärkt att betala avgift och bli medlem
i samband med en träff.
I förra numret av VB hade vi glädjen

att hälsa Göran och Amanda välkomna
som nya ombud för Vättern och nu väntar vi bara på att vakanserna i Vänernoch Västkusten-regionerna också ska
besättas. I båda områdena finns många
viggar och därmed stora möjligheter till
både nyttiga och trevliga aktiviteter tillsammans. Nog finns det väl åtminstone
ett par stycken som ställer upp?
Red.

Blandat från

Kölsvinet
Viggenklubben har 17 medlemmar bosatta utanför Sverige

MANUSSTOPP !!!

En bor i Tyskland, tre i Finland
och fyra i Danmark

19 april

I Norge finns nio stycken
medlemmar. Snart är det kanske
dags för en egen region?
TidTryck 2006
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