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VIGGENKLUBBEN

Viggen-sherry

Tipspromenad

Vad hände
på sommarträffen?
TK testar

Och vad händer under hösten?

Höstträff

planeras omkring
månadsskiftet
oktober-november.
Mer info i
nästa nummer.

Årsmötet

går av stapeln
lördag 18/11.
Boka in dagen!
Kallelse kommer i
VB nummer 7.

Dags att ansöka om Per Brohälls Hederspris!
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Hej alla!
Nu börjar höstmörkret sänka sig
över oss. Det finns några tappra som
inte låter sig avskräckas av detta
utan fortsätter att segla.
Själv kommer jag nog att ta upp
båten tidigt och ägna mig åt att summera det gångna året och tänka på
nästa. Vår sommarträff var mycket
lyckad både vad gäller antalet deltagare och vädret. Myggen hölls borta
av en lätt vind. Den därpå följande
eskadern blev inte så stor, men jag
tror att det kan vara värt att göra
ytterligare försök. Vi ska försöka gå
ut med aktiviteterna tidigare nästa
år. Kom gärna med tips och förslag
på vad klubben ska göra. Glöm inte
heller att skriva till ViggenBladet
K-G i Potentilla
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Valberedningen, d.v.s. avgångna
styrelseledamöterna Annika och undertecknad kastar nu lystna blickar
ut över medlemsskaran. En av ledamöterna i styrelsen lämnar sin befattning under hösten p.g.a. arbete
utomlands och måste alltså ersättas
för att vi även nästa år skall ha en
fulltalig styrelse. Kanske behöver vi
även andra funktionärer.
Och då bör du som medlem ställa
dig frågan: Vad kan just jag göra för
Viggenklubben? Svaret är givet – ta
kontakt med Annika eller mig!
Vi kan berätta att ett styrelseuppdrag inte är så betungande, antalet
möten under året är inte stort och en
del andra uppdrag kan med modern
teknik ske på distans. Hör av er!
Alf

Sommarträffen 2006
vid Lilla Kastet, 30 juni–2 juli

Så var det då dags för den traditionella sommarträffen i det fantastiskt
vackra Lilla Kastet på nordöstra hörnet
av Ingmarsö. Vädergudarna var på sitt
bästa humör och inte mindre än 12
båtar mötte upp vid Trälhavets BK´s
välvilligt utlånade brygga.
Först på plats var 161 Viggo som
anlände redan på torsdagskvällen, för
säkerhets skull. Under fredagen fick Ingvar och Alf sällskap av ytterligare några
båtar och när undertecknad anlände
vid lunchtid på lördagen började det
bli trevligt trångt vid bryggan. Men som
alla vet så finns det ju alltid plats för en
till, och det gjorde det självklart den här
gången också. T.o.m. för ännu ett par
tre Viggar. Finast kommer sist heter det
ju, och talesättet besannades i och med
att klubbens ordförande kastade ankar
som sist i raden.

Då blev det äntligen dags för Viggensherry med tilltugg på den soliga
klipphällen. Efter en stunds skålande
och allmänt rundtugg var det så tid för
helgens stora intellektuella utmaning:
tipspromenaden. Slingan var listigt
utlagd mellan tallar, fästingar och bergskrevor och krävde sin man/kvinna rent
fysiskt, men värst var ändå den mentala
ansträngningen. Hjälp! Var hade Alf fått
frågorna ifrån? Månget snille hördes
spekulera vilt i buskarna under tungt
suckande.
Efter den pärsen var det så fria aktiviteter under resten av eftermiddagen,
innan grillredskapen började bäras på
plats. Vinden låg på åt lite olyckligt håll,
så vi fick vänta en stund med att tutta
på. Men så småningom blev det vindstilla nog för matlagning, och middagen
intogs under strålande kvällssol.
Hela gänget samlat. Foto Red.
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Sherrytime. Foto Red.
Alf hade passat på att rätta frågeformulären, och några rätt var det ju trots
allt en del som hade. Inte bara dessa
lyckliga, utan praktiskt taget alla fick
fina priser och en uppmuntrande kram
av vår redaktör.
Sommarnattsskymningen smög sig
sakta på, det gör den faktiskt inte bara
i Evert Taube-låtar, gitarrer kom fram,
och mestadels stilla - fast även en del
andra - toner letade sig ut över den nu
stilla fjärden. Ja, som inneslutna i en
Evert Taube-sång satt vi medan dagen
gick mot sitt slut, och nog ligger det
något i det som någon för mig okänd
person har uttryckt det, för länge sedan:
”Den svenska sommaren, fanns den
innan Evert Taube uppfann den?”
Ja, det är sånt man kan filosofera över i trevligt sällskap en julinatt i
Stockholms skärgård.
Så småning om troppade vi av ned
4

i båtarna en efter en för lite stärkande
sömn.
Söndagen ägnades först åt städning
och fasadrenovering och sen lite pyssel
med båtarna och bryggsnack.
Bengt förevisade och berättade
lite om olika varianter av bergkilar för
klippförtöjning.
Som första båt stack sen 1359 Kraka
iväg med 1204 Lyssa tätt i kölvattnet.
Man hade för avsikt att eskadersegla
uppåt norra skärgården.
Sen stod det inte länge på förrän
ankare efter ankare togs hem och en
bit in på söndag eftermiddag lämnade
921 Akvelina och 472 Potentilla som
sista Viggar bryggan och vände utanför
inloppet till Lilla Kastet stävarna åt var
sitt väderstreck för att ta sig till sina
respektive hemmahamnar.
Tack alla som var där för en trevlig
helg!
Kjell i 921 Akvelina

”Juniorer” på Viggenträffen
Som yngsta kapten och med tonåring ombord som besättningsman (det är
vi här nedan till höger) vill jag referera
och utrycka en hyllning till alla äkta och
trevliga människor man finner bland
Viggarna, vi kände oss varmt välkomna
bland er på Viggenträffen 2006.
Själv tog jag med min bror som är
dryga fjorton år på träffen och var litet
orolig att han skulle tycka att tiden blev
lång, men efter att ha intervjuat honom
konstaterade jag att han stormtrivdes.
Det enda som retade honom litet tror
jag var bonuspriset (röd/grön strumpa)
på tipspromenaden, vilket vi i andra i
familjen tyckte var trevligt.
Joakim fick dock sin revansch på
hemfärden, då de båda Karlskronaviggarna ”testades” mot varandra mellan
Ingmarsö till Örsö. Då vi lyckades hålla
Viggo bakom oss hela vägen tills det att
han kom förbi oss med motor i hålet.

Vi fortsatte kryssa med genuan igenom
Örsö ström och gjorde det på mellan
10 –15 slag, till saken hör att vi mötte
en segelbåt (Maxi) som gick för motor
och fick väja för oss och ropade ”Pojkar
det blir minst hundra slag upp” ”Visst”
svar jag ”Vi är hårda grabbar”. När vi
hade kommit igenom Örsö tror jag min
gast var rätt nöjd med sin kapten och sig
själv. ”Det här var farsans klass”. (Vi har
gått i samma skola sen barnsben).
Själv tycker jag att viggen får onödig
kritik på kryss, det gäller bara att jobba
litet. Färden fortsatte i bra tempo mot
hemmahamnen, där vi träffade Ingvar
och Alf på bryggan som gav oss varsitt
päron!
Per Nylund Lady Blue #89
P.S.
Jalle - tack för stävstegen, den har
glatt mig hela sommaren!
D.S.

På tipspromenad 1. Foto Red.

På tipspromenad 2. Foto Red.
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VIGGENMARKNADEN
Säljes

Albin-Viggen, 1976
Stormfock, fock, två genua varav
den ena tre säsonger gammal
(Albatross Pentex). Utombordare:
Yamaha 9,9 hk, -96 (som en
klocka: verkstadsservice alla år).
Tvålågigt gaskök, Portapotti, ankare: Brucekopia + blyplätt, stereo,
bomtält m m. 45 000 kr
0705 584771
bostrom.j@gmail.com
/ Johan Boström
Karlskrona-Viggen nr 46
Mer information och fotograﬁer på
www.stavro.se/vigg
0704-974747
patrik@axen.nu
/ Patrik
Segel till Albin-Viggen
2 st fockar och 1 st Genua. Samtliga segel i bra skick och begärt pris
är 1500 kr styck.
073-8067235
/ Jenny Karlsson
Bom till Karlskrona-Viggen med
bomfäste både orginal rullrev och
fast beslag med nästan nytt Barton
bindrev. Även ett storsegel ﬁnns,
helt men något utseglat.
0708-430910
/ Johan Johnsson
Albin-Viggen nr 740, 1975
Ligger i Björlanda Kiles hamn, Hi6

singen, Göteborg. Yamaha 5 hk 93, Storsegel från -00, Genua, fock
och stormfock, Sprayhood från -01,
Fotogenvärmare Lanternor fungerar, Båtbatteri
Ankare brucetyp (kopia), Tampar +
kilar och hammare. 39.000 kr
031-3223460
martinhandersson@hotmail.com
/ Martin Andersson
Karlskrona-Viggen
något fuktskadad inredning
Mast,segel m.m ok. Ny motor Mercury 5 hk ﬁnns att köpa för 4.500:0708118258 Glenn
/ Glenn Sjö
Albin-Viggen nr 675, 1973
5 segel, motor Evinrude 6 hkr
(1991), sittbrunnstält, sprayhood.
Båten ﬁnns vid Snäckholmen på
Södertörn, Örlogsberga BK
08-500 224 04
/ Sven Jacobsson
Albin-Viggen 960, 1975
Mycket välskött.Yamaha 4-takt, 4
hk, -00. Sprayhood -01 och extra
tjocka dynor -01. Rullsystem äldre
modell. Stor, fock och genua.
Origokök samt diverse utrustning.
Trävagga och täckställning. Ligger
strax norr om Oskarshamn. 40.000
kr.
0491-82327
/ Michael Ekström

VIGGENMARKNADEN
Köpes

Original skottravare
070-729 90 52
/ Joel Earnest
Bomtält till Viggen 618
0521-13322
/ Per-Henrik Grim
Gennaker eller Spinnaker
med bom till min Viggen.
Gärna nya försegel också.
lars@soderdahl.se
/ Lars Söderdahl
Genua 2
till Albin-Viggen, orginal, beg eller
nytt - allt av intresse. Även rullfock
intressant.
070-740 41 41
/ Jonas Lundgren
Spinnaker och bom
till Albin-Viggen. Allt av intresse
070-852 23 99
/ Andreas
Storsegel till Viggen
070-3608025
/ Hasse Nilson
Spinnakerbom
till Albin-Viggen.
070-753 36 71
/ Catharina Christensson

Albin-Viggen
i Göteborg med omnejd. Nyare
segel är ett måste.
hsjoman@vtek.chalmers.se
0736-218570
/ Henrik Sjöman
Jättefräsch Viggen
med mycket utrustning. En Vigg
som vårdats väl och som inte är i
behov av renovering.
0705-714141
/ L-A Eriksson
Bättre begagnade segel
till min Albin-Viggen.
070 17 19 703
malin.bjork@minmail.net
/ Malin Björk
Stöttor för vinterförvaring
av Albin- Viggen köpes.
0176-19199, 070-757 56 38
olof@engfeldt.se
/ Olof Engfeldt
Vagga eller stöttor
till Albin Viggen inför vintern.
08-7090004 / 0704-460164
thure@kth.se
/ Björn Thuresson

SENASTE ANNONSERNA FINNS PÅ
www.viggenklubben.com
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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
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NYA MEDLEMMAR
0

Malin Björk
KARLSKRONA

0

Gert Jensen
ONSALA

0

Hans Nilsson
NYKÖPING

0

David Sonnek
STOCKSUND

0

Maria Säfverström
GÖTEBORG

0

Marie Wisén
STOCKHOLM

112

Linnéa Elfström
STOCKHOLM

202

Peter Alfredsson
MOTALA

323

Lars Söderdahl
SVARTSJÖ

591

Lars Kristian Sjøvold
MO I RANA NORGE

628

Lars Andersson
SÖDERTÄLJE

641

Anders Bergqvist
HÖVIKSNÄS

748

Fredrik Andersson
GÖTEBORG

963

Ulla Godin
KÅLLERED

967

Johnny Morin
SÖDERHAMN

1004

Claus Kaasgaard
Kirke Hyllinge DANMARK

1006

Fredrik Björn
GÖTEBORG

1032

Bengt-Göran Hård af Segerstad
STOCKHOLM

1159

Torbjörn Hult
SUNNE

1233

Britt Nyman
NORRTÄLJE

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

TK

TESTAR

"I sommar kommer undertecknad
göra en del, visserligen enkla och inte
särskilt vetenskapliga, tester med Viggen nr 1359 och en en säsong gammal
Selva 5 hk. Förhoppningsvis även med
två andra märken med samma effekt.
Resultatet kommer i en uppdatering av
Tekniska Tips 5:3."
Så skrev Franz i VB nr 5 och under
sommarträffen genomfördes förbrukningsprov med 1359 Kraka och 161
Viggo, båda alltså med 4-taktsmotorer.
Uppdateringen av TT är på gång .
Bilden visar en del av den tekniska
utrustning som användes vid proven.

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

Priset, som är ständigt vandrande,
är avsett att främja familjesegling
med Viggen. Det tilldelas sålunda den
skeppare som seglat längst distans
under året med företrädesvis familjebesättning.

Styrelsen emotser uppgifter om
skeppare, seglad distans och besättning sig tillhanda senast den 31 oktober. Men några sjömil till hinner du
nog med inna dess ...
Styrelsen
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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

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)

Kan du klura ut detta?
Du har seglat från Stavsnäs till
Sandhamn med en genomsnittsfart
av 1,5 knop. När det är dags för
hemfärd brådskar det lite mer, så Du
bestämmer Dig för att segla till baka
till Stavsnäs med sådan fart att totala
genomsnittsfarten på hela sträckan
(Stavsnäs-Sandhamn-Stavsnäs) blir

3,0 knop (även om järngenuan skall
behövas). Vilken hastighet behöver
Du ha på vägen tillbaka?
Skicka in Ditt svar med motivering
till redaktionen senast 20 september.
Först öppnat rätt svar belönas med
någonting från Club Shopen.

Frågeleverantör: Thomas i 5429 Chakina
Blandat från

Kölsvinet
Mycket av innehållet i detta nummer har
handlat om sommarträffen, så även denna
notis. Eller rättare sagt vad som kom efter.
I Kjells referat från träffen står: "Slingan var
listigt utlagd mellan tallar, fästingar och bergskrevor" och fästingarna fäste sig gärna på er
redaktör. Ett tiotal ungefär fanns att plocka.
Så långt var allt gott och väl – några veckor.
I augusti var det plötsligt dags för en tiodagars
penicillinkur mot borrelia efter att ett av betten, som jag trodde var helt läkt, utvecklats till
en decimeterlång blåröd blemma i knävecket.
Såg ut som ett brännsår. Men nu är den borta.
Alf

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2006
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ViggenBladet 7
20 september

ViggenBladet 8
22 november

