Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 7 2006

Lyssa i full fart framåt
Foto Bengt Hansson

Höstträff Årsmöte
Torsdag 26/10
hos Arne Olsén AB.

Detaljer på sid. 3.

Lördag 18/11.
Boka in dagen!
Kallelse på sid. 4.
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Hej alla!
S:t Eriksloppet är avverkat och
båten torrsatt. Ett verksamhetsår är
snart till ända efter en fantastisk sommar. Men innan årsmötet så kommer
vi ha en höstträff. Träffen handlar
om reparationer av båtar. Inte så att
Viggen håller på att falla sönder men
det kan vara bra med lite kunskap om
plastreparationer.
Som ett led att utöka samarbetet
med andra så har även Vegaklubben
bjudits in till träffen. När jag inför
denna inbjudan tittade på deras hemsida, så såg jag att vi inte var ensamma
att bara ha män på förtroendeposter i
klubben. Var finns kvinnorna? Hör av
er till valberedningen om ni har förslag på kvinnor som vill ställa upp. De
behövs också i klubbens verksamhet
K-G i Potentilla
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Valberedningen har med förtjusning konstaterat att mattekunskaperna i klubben är goda, se sidorna
13-15. Visserligen har bara tre av våra
medlemmar visat upp sig där men vi
vet sedan tidigare att många fler är
duktiga på att räkna, vilket lovar gott
inför jakten på nya namn till styrelsen,
där ju bland andra en kassör ingår.
Vi hoppas att du som vill göra en
insats för klubben snarast tar kontakt
med Annika eller mig så att vi även för
verksamhetsåret 2007 kan få ihop en
fulltalig och väl fungerande styrelse.
Vårt telefonnummer finns på näst sista
sidan i tidningen.
Vi ser fram emot att på årsmötet
få föreslå just dig, som vill hjälpa till
att leda en fortsatt aktiv viggenklubb
in i framtiden!
För valberedningen / Alf

Höstträff 2006

Torsdag 26 oktober kl.18.30
hos Arne Olsén AB, Rörvägen 58 i Jordbro
Höstträffen blir hos företaget Arne Olsén AB Plast och
Marinteknik. Det är Arne själv som kommer att hålla i
träffen i företagets lokal i Jordbro industriområde. Verksamheten består till stor del att reparera båtar på uppdrag av försäkringsbolag. Man utvecklar metoder och
tekniker för materialval, utseende och hållfasthet.
Vi har även bjudit in Vegaklubben att delta på träffen.
Eftersom antalet platser är begränsat så vill vi att du
anmäler om du tänker komma till Bengt Hansson.
Det kan ske antingen per telefon 08-35 28 41
eller med e-post bengan.hansson@home.se
För ytterligare information om företaget så kan du
titta på deras hemsida www.arneolsenab.se.
Du kan ta pendeltåg mot Västerhaninge till Jordbro
station från Stockholm. Rörvägen ligger på andra sidan
Nynäsvägen i tågets åkriktning. Det är en bra promenad
till företaget som ligger i slutet av vägen.
Med bil så tar man av till höger i rondell om man kommer från Stockholm efter järnvägsstationen in på Rörvägen och följer den till efter kröken.
Välkomna / Styrelsen
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Kallelse till årsmöte
Lördagen den 18 november kl 16.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal
Tullgårdsgatan 36, Stockholm
Vägbeskrivning, se motstående sida
Förslag till dagordning
1

Årsmötets öppnande

2

Fastställande av dagordning

3

Frågan om mötets behöriga utlysande

4

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5

Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning

6

Föredragning av revisionsberättelse

7

Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse

8

Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer,
två revisorssuppleanter samt valberedning

9

Val av övriga funktionärer

10

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet
väckta frågor till behandling

11

Behandling av inkomna motioner

12

Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter

13

Övriga frågor

14

Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
inkommit till styrelsen senast den 10 november.
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Programpunkter
för lördagen den 18 november
Årsmötet börjar kl 16.00
(Ingen anmälan behövs)
Efter årsmötet berättar förra årets Brohällspristagare
Bengt Hansson om hur det är att ta sig fram med paddel
istället för segel.
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
för det facila priset av 100 skr
(Förrätt, varmrätt, ostbricka, kaffe.
Till maten erhålls vatten, öl eller vin)
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel
senast den 10 november
på telefon 08-641 17 05 eller e-post k-g.sabel@chello.se
Vägbeskrivning

Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia till hållplats
Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till
Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter. Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan
söder ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in på Tullgårdsgatan och ta den
till ”vägs ände” alternativ promenera längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna förutom alternativet kajvägen.
Det brukar dock vara ont om lediga parkeringsplatser.
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"Minieskadern"
Inledning av Eskadern
Texten som följer nedan är utdrag
ur FJ:s loggbok. Det är inte så mycket
att tillägga utöver detta. Det är klart att
det var mer som hände men en del var
inte så intresseant och annat lämpar sig
inte för allmänheten. Vad kan det vara
undrar ni – ja, undra ni. Det kanske inte
var något eller så var det trots allt något,
nu har nog fått något att fundera över
hoppas jag (Bengt). FJ:s loggbok inleds
med positionen efter dagens segling sedan
följer vad som hänt tidigare under dagen.
Så håll till godo!
Söndag, 2 juli, Viggeneskader
Position: Granhamn Väder: Sol,
varmt, SW 3-7 Besättning: FJ, Bengt
Det blev en trevlig kväll igår på Viggenträffen med musik och något som
eventuellt skulle kunna kallas allsång.
Gott grillkött hade vi också. Tyvärr var
det bara Lennart i Lyssa som visade intresse för eskadersegling, så det bidde
en minieskader. Avfärd 11.20 från
Lilla Kastet efter ett besök i Potentillas
masttopp för att se vad som behövde
göras för att få dit Vindexen. Den hade
tydligen inte suttit på plats på flera år.
Sedan fin slör upp genom Husaröleden
till Granhamn. Ankomst vid femtiden.
Det märks hur mycket smidigare det är
med rullgenua, lazy jacks och fall till
sittbrunn när man tittar på Lyssa och
jämför. Nu är vi ju två också, men ändå.
Imorgon går vi först till Arholma och
handlar och sedan vidare norrut.
Distans Idag: 19.20 NM
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Måndag, 3 juli
Position: Brännäset, viken på NE
Singö Väder: Sol, varmt 20°C i vattnet,
SW 4-8
Avfärd kl 0800 utan motor. Sedan
läns upp till Arholma för att handla och
tanka. Vi tankade 4.5 liter vatten på
kaféet också. Avfärd därifrån vid 12.30
Läns på utsidan av Väddö i 4-5 kn upp
till nordändan av Singö. Ankomst vid
sextiden. Det ligger åtta båtar här. Lyssa
råkade ut för en liten ofrivillig närkontakt med en finändare som låg på svaj
i viken. Efter det hissade han ett ankarliggarklot... Nu ligger vi bredvid en båt
med 4 tjejer varav två från Australien.
Enligt Bengt skulle det vara svårt att få
landförtöjning här, men det ligger sex
båtar vid tre klippor...
Distans Idag: 36.00 NM
Tisdag, 4 juli
Position: Grisslehamn, inre västra
gästhamnen Väder: sol, varmt, vxl 2-6
Avfärd 09.00. Sedan drällde vi runt
bland öarna norrut för att ankomma
Grisslehamn kl 17. Vi tankade vatten. Omelett med kassler och lök till
middag. Vi tog en promenad bort till
fiskehamnen/färjelägret på ostsidan
efter maten. Ska bli skönt att duscha
imorgon. Imorgon går vi söderut genom
Väddö kanal.
Distans Idag: 27.20 NM
Onsdag, 5 juli
Position: Villösan, S Arholma Väder:

sommaren 2006
tersom vi använde den
som väckarklocka väcktes vi alltså en timme
för tidigt. Det var lite
förvirrat ett tag om avfärdstiden. Start för segel. Kryss till Norrpada.
Goda vindar så vi var
framme vid tretiden. Vi
tappade ett winchhandtag på vägen.
Distans Idag: 23.52
NM

Foto Bengt Hansson
Sol, varmt, S 4-8
Avfärd vid niotiden efter dusch i
gästhamnsduschen. Sedan motorgång
genom Väddö kanal. Satte segel W
Björkö. Ravioli till middag.
Distans Idag: 33.44 NM
Torsdag, 6 juli
Position: Norrpada Väder: småmulet, S 4-8
Avfärd 0830 efter att min telefon
hade ställt om sig till åländsk tid. Ef-

Fredag, 7 juli
Position: Brunskäret, E Möja Väder: Disigt
på morgonen, klart och
varmt på dagen, S 5-9
Avfärd 0900. Under
kvällen hade det kommit en stor tysk Bavaria
och med mycket möda
och stort besvär lagt
sig tvärs, precis bortom
vårt ankare. Det vållade
dock inga större bekymmer vid avfärden, vi lade oss långsides och drog upp
ankaret mellan båtarna. Kryss med god
fart ner mot Möja på Kudoxafjärden.
Sedan tog vi av mot den lilla viken vid
Brunskäret. Mycket grunt inlopp, 1,6
meter, men här inne finns det gott om
plats. Ankomst vid halvtretiden. Vid
fyratiden dök Viggen Christina upp med
två i besättningen. Vi hade talats vid under dagen och meddelat vår natthamn.
Meningen är att Lyssa och Christina ska
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fortsätta vidare tillsammans och vi ska
Hade vi varit fler så hade det gått
gå mot hemmahamnen imorgon. Det mycket bra och vi hade fått höra många
ligger en motorbåt bredvid.
fler skepparhistorier. Nu anslöt ju ChrisDistans Idag: 24.64 NM
tina med Jarl Munkestam och fru sista
dagen och då fick vi en bra påspädning
Lördag, 8 juli
av skepparhisorier.
Tack Lyssa med Lennart och ChrisPosition: SEBK Väder: 2-6, SW
Avfärd kl 0730. Vi hade avtalat om tina med Jarl med fru för en trevlig
skjuts från hemmahamnen kl 1300. samvaro.
Skeppsuret då? Jo, två månader
Sedan blev det motorgång nästan hela
vägen hem. Vi stannade till vid Abborr- senare går det fortfarande rätt.
kroken, men T och M var ute och gick
Bengt Hansson
med hunden. Ankomst 1115. Sedan tog
och Franz Rühmland
det en timme att packa ihop allt som
skulle hem. Vi undersökte skeppsuret
och kom fram till att även på detta
exemplar tog sekundvisaren i glaset.
Vi plockade isär uret och böjde visaren
så att den inte tar i. Återstår att se om
det hjälper. Tyvärr glömdes uret kvar i
båten utan att det ställdes, så det blir
inte förrän nästa gång någon är där som
vi kan kontrollera.
Distans Idag: 14.10 NM
Sammanfattning av eskadern.
Det var trevligt, det var fint väder,
det var få deltagare, det gör vi gärna
om – men gärna med fler deltagare.
Det går bra att genomföra en eskader
utan att förbereda för mycket. Vi tog
dagen som den kom men naturligtvis
så pratade vi igenom dagen innan vart
vi skulle nästa dag.
Lennart Larsson är ju en mycket erfaren seglare, med bra segel, som kunde
segla runt oss som en hund utan koppel på vift. Men rutinen i naturhamnar
och gästhamnar blev att vi gick in först
och lade till och vi kunde sedan leda in
Lennart på ett säkert sätt – han seglade
ju ensam och då är det ju lite bökigare
att lägga till.
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Foto Bengt Hansson

Tre och en halv vecka
i Viggen 1204
kanonsommaren 2006
Prolog.
Så blev det dags att planera för den
populära sommarträffen, som i år också
skulle komma att följas av en efterlängtad
eskader. Under förra årets segling till Västervik tillsammans med Tuula och Kari i
storviggen 6168 Zimba hade jag problem
med min gamla encylindriga 5-hästars
järngenua från 1975. Värst var att de nya
originalbrytpinnarna inte höll. Fastän
jag manövrerade försiktigt, gick de av
efter ett tag, och brottytan visade att
orsaken var materialutmattning, så det
är tydligen felaktig legering i dem. Går de
sönder när jag behöver motorn som mest,
är jag riktigt illa ute. Att motorn ryker
och sotar igen tändstiftet när den får 4 %
tvåtaktsolja, som instruktionsboken föreskriver, är i jämförelse endast irriterande.
De nya oljorna smörjer bättre, så det
borde gå att minska inblandningen, men
graderingen på flaskorna visar jämna
deciliter och är svår att se. Fick en rostfri
bägare i lämplig storlek av Kari, och i den
har jag gjort graderingen finindelad, så
nu kan jag försiktigt experimentera med
att minska på oljan.

På vårens båtmässa samlade jag in
så många olika broschyrer på utombordsmotorer som jag fick tag på. Men det
skulle visa sig att förutom att motorerna
kostade som en halv Viggen så saknade de
flera av de egenskaper jag ville ha. De var
alla betydligt tyngre, speciellt fyrtaktarna, och Viggen är ju känslig för ökad vikt
akterut. Endast mycket små motorer gick
att svänga helt runt, verkningsgraden
på propellern när man backar är alltid
mycket dålig. Jag ville också gärna byta
till en tvåcylindrig, eftersom de vibrerar
mindre, men de tillverkas inte i storlekar
som passar Viggen, troligen av kostnadsskäl. Och alla motorer hade kortare rigg
än min gamla.
Så jag belöt att den fick hänga med
ännu ett år. Senast jag bytte brytpinne,
hade jag turen att i båten hitta en av
den gamla sorten och den har hållit
sedan dess. För säkerhets skull köpte jag
rundstav i mässing med diametern 5 mm
hos Clas Ohlson och kapade den i 25 mm
långa bitar.

Framsegling
Västerås - Lilla Kastet

segling, blev det så dags att ge sig iväg
klockan 09.00. Hade planerat att ta mig
till Lövstaviken via Strängnäs för att i
Onsdag den 28:e Juni.
Stallarholmen tanka bensin och fylla
Efter att ha stuvat in vad jag kunde på färskvatten, eftersom de har det
tänkas behöva under en fyraveckors bästa vattnet i hela Mälaren. Vinden
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var västlig och varierade mellan cirka
1 och 10 m/s så jag tog 3 rull i storen
och satte kryssfocken. Snart började det
att regna, det skiftade mellan duggregn
och vanligt regn och dessemellan några
korta uppehåll. Regnet bildar pärlor på
glasögonen och gör det svårt att se. I det
långa och smala sundet mot syd till ost
ner mot Strängnäs blev det kryss, fast
slagen var ganska långa på ena bogen.
Framme vid svängbron i Strängnäs möts
jag av en skylt som förkunnar att bron är
avstängd för underhåll, så det var bara
att vända tillbaka mot nord till väst.
Nu blev det av någon anledning ren
bondkryss, så tidvis fick jag stötta med
järngenuan. Efter att ha rundat Högbolet kunde jag ta av mot svängbron i
Hjulsta. Behövde inte cirkla runt länge
förrän bron öppnades och jag kunde
fortsätta mot syd till ost över Arnö- och
Grönsöfjärdarna. Tog genvägen genom
sundet mellan Sörtorpholme och Ringsö, sedan vidare mot söder till Hagskär
och så västerut in i Lövstaviken. Fullt
med båtar. Ankrar på svaj klockan 23.00
under den sydöstra stranden på position
N 59Đ 06’ E 017Đ 38’. Dagens seglade
distans 54 nm. Medelfart 3,8 knop.
Torsdag den 29:e Juni.
Klockan 08.00 är det dags att ge
sig av mot nordväst och Stallarholmen.
Väderleksrapporten talar om svaga västliga vindar och sol, så det blir full stor
och genua 3. Förtöjde vid bensinbryggan, tog mina två 5-liters reservdunkar
och gick upp till bensinmacken på andra
sidan huset. Här kostar bensinen 11,50
kronor litern, vid bryggan kostar den
13,50. Köpte också tvåtaktsolja, den är
svindyr. Knallade tillbaka till bryggan
och fyllde på färskvatten, det är gratis.
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Gjorde loss och vände stäven österut
mot Jungfruholmarna. Kom på att jag
glömt att smörja in mig med sololja med
skyddsfaktor 30. Styrde över Björkfjärden in i sundet söder om Marsholmen.
Vidare norrut mot Jungfruholmarna
som är uthamn för Göta Segelsällskap.
Fick 19.00 plats vid bryggan mot servicebyggnaden på position N 59Đ 16,46’
E 017Đ 51,26’ och betalade 100 kronor. Värt varenda öre eftersom både
WC och dusch med varmvatten ingår
i priset. Kände att jag väntat för länge
med sololjan. Dagens distans 32,2 nm.
Medelfart 3,2 knop.
Fredag den 30 Juni.
Start 07.00 mot Hammarbyslussen. Betalade 120 kronor och slussade
ut. Fortsatte för motor mot Waxholm
(ingen idé att försöka segla med alla
svallvågor, fast preventergaj hjälper
mot att få bommen i huvudet), genom
Stegesund och Lindalssundet. Mellan
Grinda och Viggsö och mellan Lillön
och Högholmen mot nordost upp i
segelleden. Gick över Träsköfjärden
upp i Erik-Mats-Tratten. Tog av mot
väst till nord mot Stora Jolpan. Började
bli tomt i besintanken men nu var det
inte långt kvar. Gick genom Paradiset,
rundade norra udden av Ingmarsö och
gled in i Lilla Kastet. Där fanns redan
flera Viggar och stora Viggenflaggan var
hissad vid flytbryggan mot norr. Fick
soppatorsk 20 meter från bryggan och
klarade de sista 10 meterna genom att
vricka mig fram med rodret. Vänliga
viggenskeppare hjälpte mig att förtöja
klockan 18.29 på position N 59Đ 28,83’
E 018Đ 47,65’. Kunde direkt konstatera
att bryggan hade förstärkts sedan sist
och blivit mycket stadigare. Dagens

distans 38,9 nm. Medelfart 3,4 knop.
Sommarträffen.
Lördag den 1 Juli.
Hade kommit överens med Bengt
och FJ i Vigg 1359 Kraka att segla eskader med dem och sedan eventuellt
följa med över till Åland. Nu visade det
sig att FJ blivit tvungen att dela upp
sin semester och då blev tiden i knappaste laget.
Men med fortsatt sol och blå himmel före sommarträffens festligheter
passade jag istället på att koppla in en
nyinköpt solcellsväska till båtens batteri. Misstänkte att den inte gav någon

laddning. I Kraka brukar det finnas en
hel uppsättning verktyg och sedan FJ
kommit över med en multimeter kunde
vi tillsammans konstatera att solcellen
gav för låg spänning för att ladda batteriet. Upptäckte av en slump att min
rakapparat går att ladda med allt mellan 12 och 240 V och här fungerade
solcellen.
De festligheter som sedan följde på
sommarträffen har på ett utmärkt sätt
redan beskrivits i Viggenbladet nummer 6 och på Viggenklubbens hemsida,
där man också kan få se foton på alla
deltagande båtar, så det väljer jag att
inte ta upp här.
Lennart

Kupp
mot VB ?
"Jag och Bengt var
kanske inte snälla mot
dig när vi kom överens om
att skriva var för sig och
sedan skulle du få sätta
ihop delarna."
Så började mailet från
Lennart. Att pussla ihop
materialet enligt detta
skulle nog ha fördröjt
utgivningen avsevärt så
den gubben gick inte.
Istället kommer den
del av Lennarts text som
handlar om eskadern
att presenteras som en
separat artikel i ett kommande nummer.
Red.
Foto Bengt Hansson
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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

Välkommen Ulla!
Vi har fått ett nytt ombud till Region
Västkusten. Ulla Godin i Viggen 963
ställer upp för "framsidans" medlemmar
och lovar att försöka samordna idéer
och önskemål i Göteborg med omnejd.
Adress och tel.nr i spalten till vänster.
Nu väntar vi bara på en representant
även i Region Vänern!
Red.

NYA
MEDLEMMAR

Siljan
Kent Henriksén
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
0250-167 19

0

Gabor Iklody
STOCKHOLM

0

Andreas Lundberg
STOCKHOLM

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31

0

Heiko Maass
OSKARSHAMN

0

Björn Persson
JOHANNESHOV

Vänern
Vakant – ombud sökes

205

Ola Andersson
VEINGE

Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74

533

Anders Jillehed
GRÖDINGE

590

Michael Ljungquist
ÖRKELLJUNGA

1250

Mats Hägglund
LIDINGÖ

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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Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

Thomas kluriga frågor
Tre av ViggenBladets läsare
sände in rätt svar på frågan i nr 6,
som handlade om hemfärden från
Sandhamn till Stavsnäs.
Anders Härdin i Viggen nr 116
bifogade hela uträkningen som du
kan se på nästa uppslag. Där finns
också Thomas svar på både den frågan och på frågan om båten i floden
i VB nr 5. (I den omgången fick vi
inte in några svar från läsarna).
Anders hade också turen med
sig i lottningen och får en Viggenvimpel i pris.
Hedersomnämnande får det bli
till Karin Sonnek och Gunnar Tidner
som var de övriga som svarade.
Red.

Nytt knep och knåp:
Storseglet på min segelbåt
väger 8 kilo plus vikten av ett
halvt storsegel.
Hur mycket väger storseglet?
Bästa hälsningar
Thomas i Vigg 5429
Skicka in Ditt svar med motivering till redaktionen senast 22
novtember, e-post vebe@telia.com
eller ViggenBladet, c/o Bengtsson,
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala.
Först öppnat rätt svar belönas
med någonting från Club Shopen.
Red.

Nu är det hög tid 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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Svar till båten i floden:
Hastigheten relativt land kommer
att öka.
Man kan motivera det på flera sätt
men jag försöker så här: Det finns rörelseenergi i det rinnande vattnet, precis
som i vind som blåser. Den rörelseenergin kan nyttjas för att förflytta sig mot
vinden vid vanlig kryss liksom i detta
fall när man följer med flodvattnet.
Hur vinden uppkommer är egentligen
ointressant. Oavsett hur den alstrats kan
man alltid utnyttja den för att segla mot
vinden genom att kryssa.
Ett annat betraktelsesätt är följande: Tänk Dig att det är kolsvart ute
och att Du inte vet att Du befinner Dig
i en strömmande flod. Du släpper ned
ett föremål i vattnet som flyter. Det ligger kvar vid sidan av Din båt, men så
fort Du hissar och kryssar mot vinden
så kommer Du ju att avlägsna Dig från

föremålet i riktning mot vinden. Alltså
ökar hastigheten relativt land.
Hoppas jag förklarat mig begripligt.
Rätt svar på uppgiften om hastigheten tillbaka från Sandhamn är; att det
är omöjligt eller att man behöver hålla
oändligt hög hastighet tillbaka.
Om man förflyttar sig en viss sträcka
på en viss tid, så tar det lika lång tid att
förflytta sig dubbla sträckan med dubbla
hastigheten. Med andra ord har jag
förbrukat tiden jag har till förfogande
när jag anlänt till Sandhamn och måste
segla tillbaka på nolltid.
En annan lösning är att räkna ut det
rent matematiskt vilket kräver lite mer
arbete men ger samma resultat.
Bästa hälsningar från
Thomas invid Medelhavets strand.
(50 meter närmare bestämt)

Hastigheten betecknas v, sträckan betecknas s och tiden betecknas t.
Från fysiken kommer vi ihåg (om vi gräver djupt):
ten är sträckan dividerad med tiden.

Hastighe-

Detta kan skrivas om till:
Från Stavsnäs till Sandhamn är sträckan s och färden sker med farten v1 vilken är 1,5 knop och tar tiden t1.

Från från Sandhamn till Stavsnäs är sträckan s och färden sker med
farten v2 vilken är ? knop (sökta farten) och tar tiden t2
14

Hela sträckan är 2 * s (fram och åter) och önskad medelhastighet,
vm, för hela färden är 3 knop.

Detta kan skrivas om enl. följande:

Sätt in värdena för vm och v1.

Förläng i nämnaren så att:
Nämnaren blir 0 (noll) och v2 går därmed mot oändligheten, det vill
säga att vi måste färdas med oändlig hastighet hem för att nå medelhastigheten 3 knop.
Ovanstående kan också lösas med följande resonemang:
Antag att sträckan mellan Stavsnäs och Sandhamn är 15 Nm. Färden
dit tar med farten 1,5 knop 15/1,5 = 10 timmar. Önskad medelfart
för totala färden (fram och åter) är 3 knop och sträckan är 2 x 15 =
30 Nm. Tiden blir 30/3 = 10 timmar. Vi har redan använt 10 timmar
för färden dit och måste alltså färdas med oändlig hastighet hem.
Anders Härdin Vigg 116
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VIGGENMARKNADEN
Köpes
Albin-Viggen
Gärna i Vänern eller omnejd,
helst välskött.
0730-85 00 21
/ Magnus Olsson
Båtkärra
passande en Albin-Viggen.
Allt är av intresse
073-8067235
/ Jenny
Täckställning
för montering på Albin-Viggen.
0709-13 61 14
/ Hanna Möller
Rullfock till Albin-Viggen
070-588 31 16
/ Anders Persson
Vagga till Albin-Viggen
Behöver en omgående.
073-031 25 38
/ Rigmor
Spinnakerbom +
sprayhoodbågar till K-viggen. Eller
kanske ngn vänlig själ kan tipsa om
hur man enkelt tillverkar dem själv?
ola.veinge@spray.se
/ Ola Andersson
Albin-Viggen
i bra skick,med div tillbehör. Helst
nära Arvika i Värmland
pluss10@hotmail.com
/ Lennart Klaxman

Vagga alt. stöttor
för vinterförvaring av K-vigg.
lindqvist.peter@gmail.com
/ Peter
Vagga
till viggen. Behöver den omgående!
matthiasdierauer@gmail.com
/ Matthias

Säljes
Albin-Viggen 1976
4 Hk Mercury fyrtakt från 2002. Kök
Origo 3000 från 2005. Nytt 75 amp
batteri 2006.Nya skot 2004.Samtliga
dynor utbytta 2005. Kryssfock, lättvindsgenua. 2 st storsegel. Badstege.
Fendrar, förtöjningståg, ankare m.m.
0730-968701
/ Klas Sjöberg
Silva Star Logg
Splitter ny, ej använd, i originalförpackning och med ett års garanti.
Mitt pris 1200:- i butik (Erlandssons
Brygga 1790:-.
08-35 28 41, 070 273 16 14. bengan.
hansson@home.se
/ Bengt Hansson.
Storsegel, genua och fock
till Albin Viggen.
skanegatan@spray.se
/ Ulf

SENASTE ANNONSERNA FINNS PÅ
www.viggenklubben.com
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I jakten på material för att fylla ännu
en sida stötte jag på nedanstående artikel
i VB nr 3/2002. Den torde vara aktuell
även idag och att den införs före vintern
den här gången känns inte helt fel.
Våra egna erfarenheter av Torrbollen
från åren med Jänta var positiva, förutom

den gång en dåligt stuvad torrboll välte
och vi fick vätskan över durken och i en
väska där min plånbok fanns.
Gissa hur liten en plånbok kan bli
sedan all fukt dragits ur lädret? Men det
är faktiskt en helt en annan historia.
Red.

Kan man förhindra mögel?
Under vintern har det pågått en
diskussion på nätet kring de möjligheter
som står till buds för att minska risken
för mögelangrepp i båten. Jag tycker
det är av allmäntresse och gör därför en
sammanfattning av diskussionen. Flera
båtägare har under veckan rapporterat
att när de gjort vinterinspektion i båten
har man funnit mögelprickar i ruffen.
Man frågar sig om ventilationen varit
otillräcklig och hur man skulle gjort
för att undvikit angreppen. Den bistra
verkligheten är att det finns mögelsporer
överallt i luften och i båten, så tro inte
att man kan helt få bort alla sporer med
någon hokus pokus-metod. Däremot
ska kan man ta till flera små knep som
sammantaget gör det svårt för möglet
att utvecklas.
Det första steget är att göra miljön i
ruffen så näringsfattig som möjligt. Man
börjar med att tvätta alla ytor i ruffen
med rengöringsmedel som innehåller
ammoniak eller liknande. Mögel frodas
och trivs bäst på ytor som är feta, som
kring pentryt och tvättfat samt skott vid
huvudändan på kojen. Finns det dessutom tillgång till fukt blir miljön som
gynnsammast för mögelbildning. Därför
blir nästa steg att se till att ventilationen
är bra ordnad.
Under hela vinterperioden bör man

se till att man har alla ventiler helt
öppna och att täckpresenningen tillåter
vinterluften att passera över däcket.
Vinterluften är torr. Den innehåller
mycket liten fuktmängd. Den absorberar den gamla sommarfukten från
båtens inre och ventilerar bort den. Det
är fukten som är viktig att få bort. Man
ska därför inte knyta ihop täckplasten i
fören och aktern, som man ibland kan
se. Låt det finnas stora öppningar för
genomluftning.
Det tredje steget är att lägga in avfuktare i ruffen som suger åt sig fuktig
luft. Torrbollen är en sådan. Det är en
liten boll som man kan inhandla på
båttillbehörsaffärer och kostar 79 kr
(Jula 2006). Den tar hand om en liter
fukt per behållare. En i förpiken och
en i salongen håller fukten på avstånd.
Åtminstone en del av den.
Det finns också en “Gör-det-själv”
variant av torrbollen för den händige.
Samma uttorkningseffekt kan erhållas
genom att använda vanligt vägsalt som
man fyller i en nylonstrumpa. Knyt ihop
och häng upp strumpan, placera en hink
under. Saltet suger upp fukten och går i
lösning. Det saltvatten som bildas droppar ned och samlas upp i hinken. Det går
åt cirka 3 kg salt.
Åke i 5801 Galore
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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

19

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)

Angående vårt medlemsregister
inför det nya verksamhetsåret
Kolla på etiketten här ovan att vi har
korrekta adressuppgifter och att även
ditt medlemsnummer (= segelnumret)
finns med. Om inte – hör av dig!
Andra av dina uppgifter kan ju
också ha ändrats; telefonnummer, epostadress, namnet på din båt etc och
allt det här behöver vi för att innehållet
i den kommande matrikeln för 2007 ska
bli helt rätt.

I januari sänds inbetalningskorten
för medlemsavgiften ut. Om du sålt din
båt och till äventyrs vill lämna klubben
– meddela i god tid så slipper vi skicka
kort och slicka frimärken i onödan.
Du vet väl att du kan vara kvar som
medlem och fortsätta få VB även om du
byter båt till en "stor-vigg", eller att du
kan vara med som Viggen-Vän?
Medlemsregistret / Alf

Blandat från

Kölsvinet
Under verksamhetsåret 2006
fick Viggenklubben 65 nya
medlemmar

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 8

Det här numret av ViggenBladet sänds ut till 376 mottagare
10 av dessa är organisationer,
båttidningar etc

22 november

ViggenBladet 1/2007

11 medlemmar är bosatta
utanför Sverige
TidTryck 2006
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29 december

