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På väg mot sommaren,
sommarträffen och eskadern!
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Hej alla!
De sista istallrikarna flyter omkring
i vikarna. Våren är här, i alla fall på
mina breddgrader. Men islossningen
ifråga om svar på enkäten har ännu
inte hunnit lika långt. Styrelsen behöver vägledning och hjälp. Det saknas
inte idéer, men de ska förverkligas.
Ett utträde motiverades med att
man saknade aktiviteter i sin region.
Det är inte lätt att ordna aktiviteter
över hela landet.
Men när ni läser detta i Viggenbladet så har det varit en riggningsträff.
Fler tekniska tips är på gång framöver.
Medlemsmatrikeln kommer så att du
kan känna igen seglande klubbkamrater i sommar. Sommarträff med
tipspromenad, viggensherry och chips.
Därefter följer sommareskadern. Troligen också en hösteskader.
K-G i Potentilla
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Vår- eller försommarvärme på
riktigt – äntligen! Flertalet viggar är
väl i sjön vid det här laget gissar jag
och några har säkert hunnit med en
premiärtur för att få en försmak av
sommarens fröjder.
Redaktörens vårrustningsbestyr
består ju numera av lövräfsning och
annat trädgårdspyssel, men visst
återvänder tankarna alltemellanåt till
båtlivet och vad därtill hör. Märkligt
nog känns det som mycket längre tid
förflutit än de två år som gått sedan
Jänta bytte ägare men jag kan inte
riktigt komma på varför.
Två sommarträffar har det ändå
gått att ta sig till tack vare kamrater i
klubben och preliminärt siktar jag på
deltagande även i år. Har dock ännu
inte stämt av med styrelsen om jag ska
göra några tipsfrågor till dess.
Alf

Stockholm

Rapport från

Riggträffen
2 maj
Grått, lite snålblåst och ganska
kylslaget. Det var alltså upplagt för
en riggträff där tiotalet klubbmedlemmar samlats för att få veta lite mer om
riggning. Sjöscoutkåren S:t Göran höll
med båt för kvällens övning. Den hade
körts dit av fyra sjöscouter till bryggan
vid Mårten Triewalds Malmgård där
träffen hölls.
Efter att ha väntat en kvart gick
Harald Akselsson till aktion. Masten var
redan rest, men det återstod en hel del
arbete. Först så skulle masten stå rakt.
Harald gav tips hur man kunde använda
storfallet för att mäta sig till detta. Det
var en del komplikationer med fallet,
men det löste sig med Bengt Hanssons
fina kastteknik. Harald ondgjorde sig
över att alla vantskruvar inte var vända
åt rätt håll. Han betonade vikten av det
skulle spännas medsols så att man visste
hur man skulle göra då man behövde
spänna eller lätta på vanten i skarpt
läge. Det var en detalj som borde rätttas till.
Sedan så spändes förstaget och Harald visade hur man mätte spänningen
med en vantspänningsmätare. Han
visade också vid spänning av toppvan-
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ten hur man kunde använda sig av en
tvåmeters tumstock för att mäta att man
spänt vanten tillräckligt. Sedan gav han
sig på de främre undervanten som också
ska vara hårt ansatta för att masten få
att krumma lite i längdriktningen men
ej i sidled. De bakre undervanten behöver inte sättas an så hårt.
Vid det laget hade kylan börjat
tränga in ordentligt. Harald fick i alla
fall arbeta sig varm. Han avslutade
demonstrationen med att dela ut anvisningar om riggning av Viggen som
innehöll mycket mer än det som han
hade möjlighet att förevisa ikväll. Det
hade varit en nyttig genomgång. Därefter så välkomnade oss Staffan Söderhäll
in i stugvärmen där vi kunde få kaffe
och smörgås till ett bra pris. Det blev
en del eftersnack och Bengt hade med
sig en översiktskarta för att visa var
sommarträffen skall äga rum. Staffan
berättade lite om hur t.ex. 24 timmars
segling kunde gå till och hur långt man
hann på den tiden. Sedan bröt vi upp då
en del hade ganska långt hem. Ett tack
till Sjöscoutkåren som kunde ställa upp
med en båt i år också.
K-G i Potentilla
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Samtliga foton
Bengt Hansson

Loggbok för

Torsdag 25 augusti
Mellanfjärden
Det var kulingvarning så vi valde
att ligga stilla med en sovmorgon. Dagen gick och inget särskilt hände. Sent
på kvällen tömde jag vår Porta Potti i
gästhamnstoan, det gick bra, men var
lite äckligt. Regn på kvällen. Kulingvarning igen.

sjö. Vid fika drejade vi bi. Det funkade
ganska bra men lite stampigt var det i
alla fall. Återigen en lång seglingsdag,
det kan nog bli så i fortsättningen.
Kråkskär var en liten trevlig gästhamn
och väl skyddad. Sopmajor och torrdass.
Båten läcker fortfarande. Troligen är
det skarven mellan däck och skrov eller
vid de genomgående bultarna där. Det
är framförallt på babords sida framtill.
Madrass, sovsäck och kuddar var fuktiga
i förpiken. Det är en lugn, sval och myggig kväll. Starten i morse var kylig, 10°
C och med mycket fukt. Även mycket
fukt i båten. Men kvällen var mycket
vacker med full halvmåne, det var också
en ”Lyskväll” med många ljus tända ute.
Iland var det mycket stenigt, men fint.

Fredag 26 augusti
Mellanfjärden.
Regn under natten. Kulingen märktes inte så mycket i den skyddade hamnen. Var det kuling? Vi har konstaterat
att nya lucksargen för akterluckan läckte. Vi tätade den provisoriskt. FJ tog en
långpromenad till Horten – inte mycket
där, sade han. På em. kom en snygg, stor
motorbåt. Det visade sig vara båtbyggaSöndag 28 augusti
ren själv (Johansson & son, Holmsund,
Kråkskär – Norrsundet.
tror vi) och hans fru. De körde båten
N 60 56´. 8 – O 17 08´.8
från Dalarö för vinterförvaring i Holm1932.84 – 1984.96 Trp. 52.16
sund för en kunds räkning! På vägen
Avf 0700. Ank ca 21.00
upp stannade de och spelade golf på flera
Lugn morgon, sol men en del moln
ställen. Vi blev bjudna ombord på motor- men inte särskilt kallt, kanske 13 – 14°
båten för kaffe och kakor. Mycket prat C. För motor kanske en timme sedan
segling S – SV-vind 4-6 m/s. Det gick
om båtar och båtbygge. Trevligt!
skapligt söderut först men något slag
blev det. Vindstyrkan var ganska konLördag 27 augusti
stant hela dagen med lite stötig sjö
Mellanfjärden – Kråkskär, Kråkö.
– men inte som förut. I höjd med StorN 61 34´.0 – O 17 19´.6
jungfrun gjorde vi ett stort slag utåt för
1802.88 – 1932.84. Trp 45.65
att kunna segla direkt till Norrsundet
Avf 07.00. Ank 17.45.
Sol, kallt, fuktigt och enl. SMHI men vinden vred mot V och vi kom
SO 4 m/s vid Kuggören, kan bli 9 – 12 bara tillbaka till Storjungfrun. FJ insåg
m/s. Det var sol hela dagen men en del detta så småningom, men inte jag. Han
moln. Kryss med långa slag och stampig föreslog att vi skulle gå för motor direkt
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KRAKA 2005

Del 3

30 aug, kl 15.13.
På väg mot Lövgrund i Gävlebukten.
Vi har just lämnat Norrsundet.
ning. Vädret på SR talade om kuling
både i dag i morgon, kanske 15 – 20
m/s i byarna. Det drar bra här också.
Hamnkaptenen Nicke kom och pratade
med oss och låste upp dusch och toa. Vi
betalade 100:- direkt till honom för de
två dagar vi räknade med att ligga här.
På onsdag ska vinden minska och bli
nordlig och det passar bra över Gävlebukten. Det blev proviantpåfyllning med
gott smörgåspålägg, godis och fläskMåndag 29 augusti
kotletter m.m. (öl). Det gick att tanka
Norrsundet.
Upp vid 08.30 för att höra på vädret på automatmacken med kort, bl a med
på VHF men det blev ingen mottag- MedMeraKortet, bra. Vi har nu välfyllda

mot Norrsundet. Det var ett bra beslut,
men det blev motorgång i 5 timmar!
Vi kom ändå inte fram till Norrsundet
förrän 21.00! Vi valde Norrsundet för
det skulle bli kuling (igen) från S – SV
i morgon och där skulle vi ligga väl
skyddade. Hamnen var stängd dvs. toa,
dusch och avgiftsmöjligheter. Sen middag – korv.
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dunkar inför hemfärden. Molnfri kväll, natt vid bojen under natten. Jag hade
men vinden hörs och syns i träden.
övernattat iland i en stuga under min
paddling, nostalgi!
Tisdag 30 augusti
Norrsundet – Lövgrund.
Onsdag 31 augusti
N 60 45´. - O 17 26´
Lövgrund – Långviken, Raggarö.
1984.96 – 2002.99. Trp 18.03
N 60 11´.39 – O 18 37´.47
Avf 15.20. Ank 19.25.
2002.99 – 2054.06. Trp 51.07
Det har blåst under natten men det
Avf 04.55. Ank 17.00.
Uff, va´ tidigt! Det var nästan ljust
är en fin morgon med sol. SMHI säger
kuling, 95% chans för vind över 14 m/s, när vi stack iväg för motor. Solen kom
vi stannar en dag till. Senare sades att upp vid 6-tiden. Det var många lager trövinden skall avta och vrida mot N – NV jor och långkalsonger som gällde. Först
och det passar bra. Vi chansade och hade vi akterlig vind och lite gammal
stack iväg i sol och minskande vind – vi sjö – men inte så kraftig som förut. Först
får se hur det blir där ute? Det gick bra! rundade vi Eggegrund på Ö-sidan för att
Med genua och stor blev det 5 – 6 – 7 sedan sätta kurs mot fyren Björn. Det
knop, ibland. Vi hade en del alternativ dröjde länge innan den syntes i fjärran.
som natthamn bl a Granskär (SXK) men Bra enstavlor förbi fyren. SXK har två
till slut valde vi att gå till Lövgrund för bojar här. Efter Björn var det Öregrundsatt ha kortare att gå över Gävlebukten i grepen som gällde och fortfarande för
morgon. SXK hade en boj vid Lövgrund, motor (när började vi med motor idag?).
som vi visste om, och det var inga pro- Från början hade vi tänkt stanna i Öreblem att hitta in då ensmärkena var tyd- grund men vi gasade förbi. Nu var det
liga. Vi fick tidigare en kraftig regnskur varmt i solen så långkalsongerna och en
och häftig vind – men vinden avtog och del tröjor åkte av. Det bestämdes att vi
det blev motorgång några timmar fram skulle fortsätta till Raggarön. Det blev
till Lövgrund. Det blev en lite guppig
Också vägen mot Lövgrund
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svalare på vägen dit. Ett lugnt och väl
Fin morgon, sol, S-vind men en del
skyddat ställe, men lite dyrt – 75:-/natt Cumulusmoln börjar dyka upp. Det
för torrdass och restaurang 800 m bort blir nog mycket motor idag också. Nu
tar vi var sin godis. Vi tog godis ganska
och som dessutom var stängd.
ofta. Det blev mycket motor – men en
del segling blev det trots allt. Vi gick
Torsdag 1 september
Raggarön – Själbottna, NÖ viken,
Husaröleden, men FJ vek dock av V ut
vid Husarö och gick S om Ekskär, Ö om
Långviken.
Lundö och Skäret, mellan Lill-Kastet och
N 59 33´. 88 – O 18 48´. 65
Idholmen och ut mot Tratten. Vi kom
(inlopp)
slutligen fram Ö om Gällnö och genom”
20.54.06 – 2102.06. Trp 48.00.
S-kurvan” S om Spånudden. V om GaltAvf 07.05. Ank 19.20.
Fin morgon, fast mycket dagg, men holmen satte vi segel och seglade till
sol och vindstilla. Motorgång, motor- N mynningen av Vindö ström. Motor
gång, motorgång. Fin dag och fortsatt till SÖ om Kalvsvik och sedan segling
sol, S-vind och som sagt motorgång. ”ända hem”.
I Väddöviken och i Väddö kanal var
Det har varit en mycket varierad
det väl inte mycket annat att göra. Här segelsemester, men lärorik bl a hur man
tittade vi på mina ”kanotfikaplatser. kryssar i 12 m/s (guppigt). Hur man går
Vi skulle också se hur länge bensinen långa sträckor för motor och hur man
räckte. FJ hade räknat ut hur långt vi håller sams. Och att klä sig ordentligt så
skulle gå på det som fanns i tanken. man inte blir blöt och fryser. Båten läcker
Han räknade fel – motorn drar kanske dock fortfarande – hur tätar man?
bara 0.9 l/h dvs. mindre än FJ räknade
Tack KRAKA och FJ!
med! När vi närmade oss Furusund blev
Bengt Hansson
det en stunds fin segling, kanske en ½
timme. Vid Shell:s sedelautomatmack i
1 sep, kl 10.23.
Furusund tankade vi. Nu ställdes kosan
Lugn
motorgång
i Väddö kanal.
mot Själbottna. Vi valde att gå mellan
Yxlan och Blidö, många fina hus var det.
Bra ställe vid Själbottna med fina släta
hällar, som lutade en del och nog kan
vara besvärliga i regn. Hugo fyller 1 år!
Jag ringde, grattade och hurrade – jag
tror att han uppskattade det. I morgon
ska vi komma hem. Både Maggan och
jag tycker att det ska bli skönt.
Fredag 2 september
Själbottna – SEBK
N 59 21´.2 – O 18 33´7
2102.06 – 2123.82. Trp 21.76.
Avf 09.50. Ank 15.20.
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VIGGENMARKNADEN
Säljes

Albin-Viggen, 1975
Välutrustad och i gott skick med bl.a.
nytt storsegel, ny sprayhood m.m.
Motor Mariner 5 hk. Båten ﬁnns i Loftahammar. Pris 37 000 kr.
0142-145 03 el 070-373 64 22
/ Sten-Åke Axelsson
Albin-Viggen nr 1085
Stor, fock och genua, fallen neddragna
i sittbrunnen. Yamaha 4 hk 4-takt -01.
Med abus-plus skivlåssystem. Nytt
peke, porta potti, sittbrunnstält. 12 l
trycktank. Barometer, kompass, frälsarkrans, mantåg, för- & akterpulpit, 6
fendrar. Komradio + stor antenn. Två
ankare, båtshakar. Pris 35 000 kr.
0455 - 338251
/ Roy Sjöström

Köpes

Albin-Viggen
i mycket gott skick, gärna med sittbrunnstält och utbytta dynor.
0705-176622
/ Lars Chaeder

Önskas hyra

Vill någon hyra ut sin Vigg en vecka i
sommar ?
Odd Karlow
karlow.odd@telia.com

Övrigt

Jag skulle vilja komplettera min gamla
Albin-Viggen-rigg (nr 609) med ytterligare en mastvinsch på storfallssidan.
Är det någon som vet var man kan få

Åke Thorsén
08-540 698 07
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REGIONALT/ombud

tag på en sådan mastvinsch? Jag har
letat länge men inte lyckats hitta någon
lämplig.
Sven Holmblad
holmblad@swipnet.se

SENASTE
ANNONSERNA
FINNS PÅ

www.viggenklubben.com

NYA MEDLEMMAR
0

Bengt Carlsson
KUNGSHAMN

0

Knut Kalland
SANDVIKA, NORGE

0

Mattias Sjöberg
SOLNA

281

Kjell-Ove Sandin
HALMSTAD

838

Berndt Johansson
GÖTEBORG

893

Magnus Krantz
LIDKÖPING

1209

Morgan Tingström
KARLSHAMN

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

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:
Sekreterare:
Kassör:
Materialförvaltare:
Klubbmästare:
KLASSNÄMND
Ledamöter:

K-G Sabel

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
e-post: lennartlarsson@vasteras2.net
Gunnar Tidner, sammankallande
08-758 35 74
Ingmar Holmström, Sören Rapp

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

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

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

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

Du kommer väl på klubbens sommarträff
vid Lilla Kastet – 30 juni till 2 juli – och
deltar i den därpå följande eskadern?
Mer information om sommarträffen samt
vägbeskrivning kommer i nästa nummer.
Frågor om eskadern ställer du till
Bengt Hansson på telefon 08-35 28 41,
eller e-post bengan.hansson@home.se

Blandat från

Kölsvinet
För tio år sedan hade Region Vänern
en tävling med tio frågor, avsedda
locka viggenseglarna till besök på nya
platser. Man hade sommaren på sig att
hitta svaren. Här ett exempel:
Hur många stolpar bär upp
bryggräcket på Stenstaka, Lurö?
Kanske något att ta efter på fler håll?
Fast i just Vänern har vi ju tyvärr
inget regionombud – ännu.

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2006
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ViggenBladet 5
17 maj

ViggenBladet 6
16 augusti

