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Kraka igen!

Per Brohälls Hederspris delas ut till årets långseglare. Foto Harald Akselsson

Rapporter från
Höstträff och Årsmöte
Mer från Lennart om sommarens Mini-eskader
...och så önskar vi er alla

God Jul & Gott Nytt År!
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Hej alla!
Årsmötet är avklarat. Den stora
förändringen i styrelsen är att klubben
fått en kvinnlig styrelseledamot. Vi
når inte upp till Jämos mål för sammansättning. Min förhoppning är att
det är ett steg på vägen för fler kvinnliga funktionärer i styrelsen. Förhoppningen är också att det kan tillföra nya
perspektiv på vår verksamhet.
Vi som var med på höstträffen fick
oss till livs att Viggen som båt kommer
att leva vidare. Om det bara är frågan
om plasten så är det nästan frågan om
ett evigt liv. I vart fall så överlever båten sannolikt sin ägare. Det kommer
att bli en utmaning att som klubb fylla
den tiden med en verksamhet som
medlemmarna uppskattar.
K-G i Potentilla
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För första gången sedan 1990 har
er redaktör uteblivit från årsmötet.
Med Musses nya kompis Harry – en
valp på 14 veckor – i familjen plus
pågående flyttbestyr får det väl räknas
som giltigt förfall. Rapportering till
VB från närvarande gör ändå att våra
läsare får veta vad som hände.
Ett stort och varmt "Välkommen!"
vill jag säga till Elisabeth Mathisson
som glatt ställde upp när jag för valberedningens räkning ringde henne
under hösten. Där föll en sten från
mina axlar. Och som framgår på annan plats är hon nu invald i styrelsen
som därmed ånyo fått en kvinnlig
medlem. I ett kommande nummer av
ViggenBladet ser vi fram emot Elisabeths presentation av sig själv.
Alf

Höstträff 26 oktober

på Arne Olsén AB, Plast & Marinteknik
Årets höstträff på Arne Olsén AB,
Plast & Marinteknik, var välbesökt.
Det kom 22 deltagare. Alla var inte
från Viggenklubben utan några kom
från Vegaklubben. Vi hade bjudit in
dem till denna träff som ett led i att få
välbesökta studiebesök. Det slog väl ut
denna gång.
Det blev en lång träff där många
intressanta frågor kom upp. Det började
med att Arne berättade om vilka deras
uppdragsgivare var. Det var försäkringsbolag som var kunderna. Det ledde till
en genomgång vad man bör tänka på
så att man har en försäkring som täcker
skador som kan uppstå. Så utöver olika
frågor om plast och lagningar så fick vi
oss till livs en nyttig inblick i hur det
fungerar med försäkringar om olyckan
är framme.
Verksamheten hade börjat eftersom
när plastbåtarna kom på bred front under det glada 70-talet så var det ingen
som ville ta hand om skadade båtar.
Företaget tar hand om hela biten för
skadade båtar.
Vi kom in på frågor om plast och
reparationer. När det gäller plasten
så hävdade Arne att dess livslängd är
25000 år. Teoretiskt vill säga. Men problem kan uppstå mycket tidigare genom
skador, oaktsamhet och påfrestningar.
Vatten kan ha trängt in i inplastad träförstärkning som gör att den ruttnar och
därigenom försvagas. Idag är det inte
så vanligt att man använder trä med
undantag för balsaträ. Då ska fibrerna
ligga på tvärs. Numera används istället

Arne berättar. Foto K-G Sabel

olika plastprodukter som distansmaterial för att höja böjhållfastheten där
det behövs.
Varning utfärdades också för att
använda värmepistol för att ta bort
bottenfärg då värme påverkar plasten
negativt. Det gäller även för mörk färg
som utsätts för solljus, då den tar upp
solvärmen lättare.
Faran för den så kallade böldpesten,
det vill säga förändringar som orsakas av osmos avlivades. Att ha båten
liggande i vattnet under vintern kan
innebära problem. Då inte i första hand
för plasten utan det kan vara detaljer i
genomföringar som fryser sönder. Arnes
råd var att ska man ha båten i vattnet
på vintern så lägg den på grunt vatten.
Att båten inte torkar ut, utan blir tyngre
kanske inte har så stor betydelse. Vi
Fortsättning på sid. 18
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Viggenklubbens årsmöte 2006

Förhandlingar. Foto Harald Akselsson
Traditionsenligt möttes vi i novembermörkret för att avhålla Viggenklubbens
årsmöte.
Nytt för denna gång var att vi inte
höll till ute i Näsbyvikens Båtsällskaps
klubbhus i Lahäll, utan denna gång gick
mötet av stapeln på Tullgårdsgatan i
Stockholm, i en trevligt upplyst samlingsoch festlokal välvilligt tillhandahållen av
ordförande K-G Sabel. Närheten till vatten
kunde man dock inte klaga på, faktum är
att var vi ännu närmare vattnet här än i
Näsbyviken; ordförande befann sig vid
mötets öppnande endast 15 meter från
kajkanten på Hammarby kanal. Ja, vi befann oss ju faktiskt på en ö, Södermalm.
Passande nog sågs också en och annan båt
passera utanför fönstren då och då under
aftonens lopp.
Cirka 25 personer hade mött upp och
bänkade sig då årsmötesförhandlingarna
inleddes. De obligatoriska punkterna i
dagordningen drogs igenom, verksamhetsberättelsen föredrogs, styrelsen beviljades även detta år ansvarsfrihet och
en ny styrelseledamot valdes: Elisabeth
Mathisson i Viggen 1363 Faster af Boda.
Övriga styrelseledamöter och funktionärer valdes om.
I mötet ingick även den sedvanliga ceremonin för utdelandet av årets Brohällpris, utmärkelsen för säsongens längsta
seglade distans. Priset gick i vanlig ord-
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ning till Bengt Hansson, detta år endast
utgörande ena halvan av besättningen
på Viggen nr 1359 Kraka. Andra halvan
av besättningen på säsongens vinnarbåt
utgjordes av Franz-Josef Rühmland.
Båtens seglade distans var enligt logg
uppmätt till 932,4 nautiska mil. Enda
konkurrent som hade anmält sig var familjen Brengdahl i Viggen 661 som hade
tillryggalagt 371 nautiska mil uppmätt
på karta.
Vandringspriset i form av en tavla
utdelades under pompa och ståt till FJ och
Bengt, vilken senare även detta år blev
tvungen att uppbringa all sin förmåga att
se överraskad ut inför faktumet att ånyo
stå som vinnare. Bengt har ju mer eller
mindre prenumererat på priset under
senare år.
Då ordförande med kraft slagit klubban i bordet och förklarat förhandlingarna
avslutade, tog Bengt Hansson över rodret
och tog oss alla med på en spännande
kanotfärd längs Östersjöns och Bottenvikens kuster. Bengt visade diabilder och
höll föredrag om den 6 månader långa
solopaddling runt vårt nordeuropeiska
innanhav som han genomförde för några
år sedan.
Många både dråpliga och häpnadsväckande ögonblicksbilder gavs som fick
oss att ömsom kippa efter andan, ömsom
att le roat. Det framgick bland annat att
Bengt hade att kämpa inte bara mot vågor och vind, utan kanske i ännu högre
grad mot olika länders gränspoliser och
myndigheter. Nåväl, beviset på att hela
äventyret avlöpt väl stod ju trots allt där
livs levande framför oss och efter att
Bengt mottagit förtjänstfulla applåder för
sitt föredrag övergick vi gemensamt till att
förvandla möteslokalen till en festlokal.
Fortsättning på sid. 20

Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 2006
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande
verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
K-G Sabel
Bosse Rydh
Fernando Farieta
Bengt Hansson
Ingvar Lindén
Lennart Larsson

Ordförande och kassör
(fr.o.m. 2006-08-24)
Vice ordförande
Kassör (t.o.m. 2006-08-24)
Sekreterare
Materialförvaltare
Klubbmästare

Klassnämnd
Gunnar Tidner
Ingmar Holmström
Sören Rapp

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Teknisk kommitté
Harald Akselsson
Göran Lilja
Ingvar Lindén
Lars Fredriksson
Franz-Josef Rühmland

Segel & rigg, ritningar
Sammankallande
Skrov, förtöjning, pallning
Karlskrona Vigg
Elfrågor
Motor

Valberedning
Annika Forsberg
Alf Bengtsson
Revisorer
Freddy Geuken
Svante Axelsson
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Revisorssuppleanter
Carl-Olof Carlsson
Lars Berg
Redaktion
Alf Bengtsson
Harald Akselsson
Kjell Eriksson

Redaktör och ansvarig utgivare
Webmaster

Kontaktombud regioner
K-G Sabel
Regionombud
Åke Hjort
Kent Henriksén
Lars-Gunnar Jansson
Owe Svensson
Peter Winberg, Börje Gullberg
Göran & Amanda Brengdahl
Vakant
Ulla Godin
Leif Johansson
Erik Palsund

Gävle
Siljan
Mälaren
S:t Anna
Kalmar
Vättern
Vänern
Västkusten
Hanöbukten
Öresund

Styrelsen har haft fem protokollförda möten 2006 och ett konstituerande möte i december 2005.
Under verksamhetsåret har 65 nya medlemmar gått med i klubben.
Vi verksamhetsårets slut så hade klubben 375 medlemmar och 4 viggenvänner.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 7 gånger. Bland de frågor som behandlats märks
glapp mellan rorkult och hjärtstock på K-Vigg, mögelsanering, underhåll av
SUM-logg, reparation av sprickor i roder på A-Vigg, dyvikans funktion, läckage
mellan skrov och däck på A-Vigg, fockskottravare och vinschhandtag på K-Vigg
samt reparation och stabilisering av köl på K-Vigg genom injicering med polyester/epoxi. I Viggenbladet har presenterats en artikel om fyrtaktsmotor i Viggen,
som förebådare av en bränsleförbrukningstest som genomförts under sommaren.
Tre stycken TT har givits ut: Förstärkning av fördäck och skarndäck på K-Vigg,
A-Viggens kölbultar samt kölrumsförstärkning sam uppdatering av K-Viggens
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förteckning över arkivritningar. Sommarens motortest har givit underlag till ett
kommande TT som komplement till befintliga motor-TT. Även underlag för uppdatering/modernisering av TT avseende el ombord har påbörjats under året.
TK var även i år värd för en riggningsträff.
Tekniska Brevlådan har i år varit tom, men i gengäld väcker många medlemmar frågor via e-post. TK betraktar dem då som ”privata”, men om de har allmänt
intresse behandlar TK dem ur generellt perspektiv.
Kommittén har fortsatt förvaltat klubbens ritningsarkiv, och på beställning
skickat ritningar till medlemmar. Frågor från Viggenägare har som vanligt besvarats per telefon och via e-post.
ViggenBladet och Hemsidan
ViggenBladet har under detta verksamhetsår utkommit med 8 nummer, alltså
två färre än de senaste åren. Anledningen till nedbantningen var avsevärt högre
tryckkostnader än tidigare. Tryckningen har utförts av TidTryck i Uppsala, det
tryckeri som erbjöd förmånligaste pris vid de offertförfrågningar som gjordes.
Vår enda annonsör under året har varit Svenska Sjö.
Hemsidan har fortsatt vårdats av och uppdaterats av Kjell Eriksson. Aktiviteter i klubben har utlysts och refererats där och Viggen-Marknaden är fortsatt
välbesökt.
Ett diskussionsforum har tillkommit där viggenseglare - både medlemmar och
icke medlemmar - kan ställa frågor och få svar från andra. En del diskussioner
förekommer nu där istället för i Gästboken.

Träffar
Allt för Sjön 3-12 mars
Klubben deltog även i år på båtmässan Allt för Sjön tillsammans med
andra klassförbund inom Stockholms Seglarförbund (StSF). Vi bemannade
monter hela helgerna och vissa vardagskvällarna. Montern hade flyttats
till gången mellan A- och B-hallen detta år. Nytt för i år var att det fanns
en gemensam storbilds-TV som visade seglingsbilder för att dra till sig
uppmärksamhet. Det ledde bland annat till en efterföljande diskussion
i styrelsen om klubben skulle göra en egen presentation, men projektet
ansågs för omfattande. Ett försök med en träff under mässan gjordes för
gemensamt rundvandring och utbyte av idéer. Det var inte så många som
nappade, men det var trevligt ändå.
Riggträff 2 maj
Det var 11 tappra som mött upp i kylan och snålblåsten vid Mårten
Triewalds Malmgård på Kungsholmen. De som var med på träffen fick en
7

skriftlig dokumentation med sig hem. Efteråt serverades kaffe med hemmagjorda smörgåsar i malmgården till självkostnadspris.
Sommarträff 30 juni till 2 juli
Vi fick även i år låna bryggan vid inloppet till Lilla Kastet av Trälhavets
BK. Träffen samlade 12 båtar varav tre var storviggar. Träffen innehöll
som vanligt Viggensherry och tipspromenad med prisutdelning. Vid grillningen förevisades olika sätt att göra fast vid berghällar. Därefter vidtog
sedvanliga skepparhistorier och allsång. Ett tack till Trälhavets Båtklubb
som lät oss ha vår träff i deras uthamn.
Sommareskader start 2 juli
Det blev en minieskader med två deltagande Viggar som avgick juli
från Lilla Kastet på Ingmarsö. På knappt en vecka, med sol och vindar
mellan 2 och 10 m/s från sydost till sydväst, seglade eskadern genom ett
område från Stockholms norra skärgård i söder till Upplands skärgård i
norr och Ålands hav och Skärgårdshavet i öster.
För en av Viggarna blev det en fortsättning då en ny Vigg anslöt vid
slutmålet Brunskäret De seglade söderut i Stockholms skärgård under en
knapp vecka.
Höstträff 26 oktober
Årets höstträff på Arne Olsén AB, Plast & Marinteknik, var välbesökt.
Det kom 22 deltagare. Alla var dock inte från Viggenklubben utan en del
kom från Vegaklubben. Vi hade även bjudit in dem till denna träff. Det
blev en lång träff där många intressanta frågor kom upp, samt ett besök
i verkstaden. Utöver olika frågor om plast och lagningar så fick vi oss till
livs en nyttig inblick i hur det fungerar med försäkringar om olyckan är
framme.

Styrelsen syn på årets verksamhet
Efter några år där framtiden för klubben sett dyster ut så har det i
år varit en del positiva tecken. Hälften av styrelsen var nyvald och det
innebar att nya idéer kom fram om klubbens verksamhet. Alla blev inte
genomförda. En enkät gick ut för att försöka fånga upp vad medlemmarna
förväntade sig för aktiviteter i klubben. Enkäten på nätet krånglade lite så
vi vet inte hur stort utfallet kunde ha blivit. Den ledde till en diskussion om
hur eskadrar ska utformas. Eskadrar erbjöds på försök detta år för andra
gången detta århundrade. Efterfrågan på tekniska tips och handböcker
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har varit stor och är en viktig del av klubbens verksamhet.
Styrelsen har diskuterat sina erfarenheter av årets aktiviteter och utifrån synpunkter i enkätsvaren. Vi hoppas att detta kan vara till nytta inför
nästa års verksamhet. En synpunkt var att aktiviteter bör planeras och
föras ut tidigt på verksamhetsåret för att underlätta för medlemmarnas
deltagande. Det skulle kunna ske genom ett fylligare ViggenBlad med
aktivitetskalendarium i början på året.

Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning och är fortsatt
mycket god. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning
för nästa år.
Stockholm den 18 november 2006

Du har väl uppdaterat?
I januari sänds inbetalningskorten för medlemsavgiften ut.
Kolla etiketten på sista sidan! Har vi korrekta adressuppgifter och finns ditt
medlemsnummer (= segelnumret) med? Andra av dina uppgifter kan ju också
ha ändrats; telefonnummer, e-postadress, namnet på din båt etc.
Hör av dig till: Medlemsregistret / Alf
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81 280,13

Summa

62 215,50
9 823,00
0,00
737,84
0,00
200,00

72 976,34

Medlemsavgifter
Varuförsäljning
Annonser
Ränta
Övrigt
Viggens Vänner

Summa

Intäkter

2006

0,00
7 468,87
73 811,26
0,00

Kassa
Plusgiro
Bank
Fordringar

Resultaträkning

2006

Tillgångar

Balansräkning

70 973,19

61 352,78
8 080,54
600,00
739,87
0,00
200,00

2005

79 948,89

0,00
6 875,47
73 073,42
0,00

2005

Summa

Viggenbladet
Matrikel
Träffar, möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
Årets resultat

Utgifter

Summa

Interimsskulder
Eget kapital, disp.fond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

Skulder & eget kapital

Viggenklubben Årsredovisning 2006

72 976,34

46 020,60
4 141,00
3 227,50
12 806,00
5 250,00
1 075,00
456,24

2006

81 280,13

3 850,00
15 000,00
61 973,89
456,24

2006

70 973,19

48 951,41
2 632,00
5 263,40
8 822,00
1 760,00
950,00
2 594,38

2005

79 948,89

2 975,00
15 000,00
59 379,65
2 594,24

2005

Viggenklubben Budget 2007
Intäkter

Budget 2007

Utfall 2006

Medlemsavg.
Varuförsäljning
Annonser
Ränta
Bidrag

62 325,00
10 000,00
0,00
1 000,00
0,00

62 415,50
9 823,00
0,00
737,84
0,00

61 500,00
8 000,00
1 000,00
500,00
0,00

Summa

73 325,00

72 976,34

71 000,00

Ant. Bet. Medlemmar
Ant. ViggenVänner
Medlemsavgift
D:o ViggenVänner
Utgåvor VB

355
4
175,00
50,00
8

Budget 2006

356
4
175,00
50,00
8

350
5
175,00
50,00
8

Viggenklubben Budget 2007
Utgifter

Budget 2007

Utfall 2006

Budget 2006

Viggenbladet
Matrikel
Träffar, möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
Årets resultat

48 900,00
3 500,00
4 200,00
12 800,00
5 500,00
1 100,00
-2 675,00

46 020,60
4 141,00
3 227,50
12 806,00
5 250,00
1 075,00
456,24

48 900,00
3 500,00
5 200,00
12 400,00
2 500,00
1 000,00
-2 500,00

Summa

73 325,00

72 976,34

71 000,00

Omkostnader:

Redaktionskostn.
Förbrukningsmtrl
Porto, post, bank
Seglarförbundet
Priser
Uppvaktningar
Hemsida
Övrigt

Träffar, Möten:

Träffar
Eskadrar
Styrelsen
Årsmöte
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"Minieskadern"
Här följer som utlovat fortsättningen av Lennarts berättelse om
vad som utspelades före, under och efter sommarens lilla eskader.
Minieskadern, del 1.
Söndag den 2 Juli.
Eskadern börjar med att förtöjningarna för Kraka och Lyssa lossas
11.20 för färd till Granhamn söder om
Tjockö. Vinden skall bli sydostlig och
växla i styrka mellan 2 och 6 m/s, så
jag förbereder för full stor och genua 2.
Efter att ha vinkat farväl till de kvarliggande båtarna vänder vi stäven norrut i
Husaröleden och fortsätter mot nordost
genom Blidösund och ansluter till stora
farleden mot nordost. Vid Kappelskär
tar vi av i riktning mot Fejan men efter kumlet söder om Granhamn girar
vi babord runt Granhamns nordöstra
udde och in till fladen mellan södra
Granhamnsören och Granhamn där vi
förtöjer vid berget N 59° 43,98’ E 019°
07,62’ klockan 17.20. Resten av kvällen
går åt till att ha trevligt tillsammans och
äta middag. Dagens distans 20,4 nm.
Medelfart 3,7 knop.
Måndag den 3 Juli.
Lättar ankar 08.00 och går i stora
leden mot nordost till handelsboden på
Arholma för att köpa mat och bensin.
Vinden är fortfarande sydostlig och
varierar mellan 2 och 6 m/s, så det
blir samma segelsättning som i går.
Vid handelsboden lägger man till vid
en hög kaj, får låna nyckel för att själv
tanka och sedan gå in och tala om hur
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mycket man fyllt på. Bensinen kostar
14 kronor litern. Matvarorna är inte
heller billiga.
Fortsätter mot nordost och går ut
på Ålands hav vid Simpnäsklubb för att
därifrån följa kusten utefter Björkö och
Väddö. Båtsportkortet för Stockholms
skärgård tar slut i höjd med Väddö Kasberg. Har inte hunnit skaffa kortet för
södra Bottenhavet så jag får förlita mig
på Bengt och ett gammalt fullstort kort
över Öregrunds skärgård i nu nämnd
ordning. I höjd med Svartklubbens fyr
tar vi av mot nordväst och går mellan
Singö och Gåssten, rundar Singös norra
udde och går in i Norrängsfladen N 60°
12,82’ E 018° 42,52’ där vi tänker ligga
i slagläge för att komma över till Åland
om vinden blir fördelaktig.
Vinden blåser in i fladen men det
är obetydliga vågor. Kraka söker lämplig plats att förtöja i lä. Under tiden
låter jag båten gå sakta i medvinden
och hänger ut fendrarna. För sent ser
jag att jag är på kollisionskurs med
en svajankrad finsk ketch. Jag hinner
bara ropa så är ombordläggningen ett
faktum. Ovandelen av min pulpit träffar underdelen av hans kraftiga peke.
En chockad finländare kommer ut. När
jag ber om ursäkt på svenska svarar han
”No problems.” men tillägger ”Were you
blind?”. Jag förklarar nu på engelska
och lägger till ”It was my fault. I am
very sorry for that.”. På det svarar han

sommaren 2006
Och eftersom Lennart är så flyhänt vid tangenterna så ryms inte
allt den här gången heller. Hemfärden kommer i nästa nummer.
nästan automatiskt ”No problems.” och
eftersom det inte blev några skador på
våra båtar drar jag mig nu tillbaka. Pinsamt, det var definitivt inte ett nordiskt
sjöslag jag tänkte på när jag talade om
att komma i slagläge.
Med alla fendrarna ute återvänder
jag till Bengt som hjälper mig att förtöja. Samtidigt som jag ser finländaren
markera genom att hissa ett ankarklot
får jag förklara en gång till, nu för Bengt
och på svenska. Under tiden har klockan
hunnit bli 18.00.
Av detta har jag lärt mig att båten
hinner längre än vad man tror i medvind och att i sådana fall ankra upp när
fendrarna skall hängas ut. Börjar tappa
skinnet på näsan trots solskyddsfaktor
30. Dagens distans 37,8 nm. Medelfart
3,7 knop.

väster om Vässarön. Rundar Bodskäret
och Rödskäret moturs. Nu mot sydväst
in i sundet mellan Stora Risten och
Ormön, därefter mellan Sladdarön och
Nötskäret och mellan Bockön och Notskäret. Sedan kryss mot nordväst förbi
Tolvöresgrundet, runt Norrskärs norra
udde och vidare mot syd mellan Hamnholmen och Höggrundet och därefter
över Kasfjärden och in i Bodasundet.
Över Raggaröfjärden och in i sundet
mellan Raggarön och Slätösnäckan.
På sydostlig kurs väster om Granskär
och Yxen och mellan Kränkan och Klubban. Nu mot sydväst vid Östra Gyltan
och in i farleden, mellan Västra Gyltan
och Bruksskär, vidare mellan Grisarna
och mot söder och sydost in i farleden
mot sydost. Förbi Hensviks Udde och
Herräng. In mellan Käringö och Väddö
Huvud och österut till Grisslehamns
västra inre gästhamn med position N
60° 06,12’ E 018° 48,22’ där det var gott
om lediga platser och vi kunde förtöja
17.00. Dagens distans 28,2 nm. Medelfart 3,5 knop. Fick utan att segla särskilt
långt se många skärgårdshemman, som
verkade relativt orörda av båtturism och
sommarstugebebyggelse. På det hela
taget en mycket genuin skärgårdsmiljö,
tack Bengt och FJ.

Tisdag den 4 Juli.
Bengt och FJ räknar ut att med
rådande vind (förväntat sydost till
nordväst styrka 2 till 8 m/s) hinner vi
precis över till Åland innan de måste
vända tillbaka igen, så vi bestämmer
oss för att ge upp Åland den här gången
och siktar in oss på Grisslehamn. Men
Bengt bjuder på en liten sight-seeing
på vägen dit.
Fortfarande med samma segelsättning startar jag klockan 09.00 mot nord
Onsdag den 5 Juli.
till väst och går efter Kraka i leden melI dag planerar vi att gå till Villösans
lan Höggrund och Hällan och vidare naturhamn på norra Arholma via Väddö
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kanal. Vindarna skall bli sydvästliga
styrka 2 till 6 m/s. Först blir det järngenua genom kanalen och på Björkfjärden i höjd med Sandviken kan vi sätta
segel så jag förbereder för full stor och
genua 2. Vi startar 09.00 och puttrar
för motor söderut, passerar under nya
bron vid Bergby men vid klaffbron vid
Elmsta, där man nu bygger bostadshus
hej vilt, är det stopp. Många båtar ligger
förtöjda här i väntan på broöppning. Jag
har turen att få ligga utanpå en stor träbåt vars vänliga skeppare språkar med
karakteristisk västerbottensdialekt.
Vägverket har bestämt att man
måste hålla 5 knop för att hinna mellan
den här bron och till broöppningen vid
Bagghus längre söderut. Det är lite för
mycket för min gamla luftkylda motor,
där propellern driver kylvattnet genom
avgasröret. Med tiden har kylkanalerna blivit igensatta, så avgasröret blir
så varmt att fettet i lagringen för att
svänga runt motorn tränger ut. Så fort
klaffbron öppnar drar jag på och håller
5 knop men inte mer. Hinner precis till
öppningen av svängbron och kan sedan
slå av på takten för att kyla motorn.
Ute på Björköfjärden sätter vi segel
och kryssar i leden mot syd till ost ner
till i höjd med Edagarn och Käringö där
vi tar av mot nordost på Lidöfjärden,
mellan Kalvskär och Gyltan, korsar
leden och styr vidare mellanViberö och
Stridsholmen och mellan Käringökobben och Bärören. Vi går öster om Bredskär och rundar Långskär för att komma
in i fladen och jag förtöjer med hjälp av
Bengt klockan 19.00 på position N 59°
50,38’ E019° 09,00’ i en björk och med
en bergkil i en spricka i klippan. Dagens
distans 33,4 nm. Medelfart 3,6 knop.
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Torsdag den 6 Juli.
Dagens mål är Norrpada och då
bjuder Bengt på en ny upptäcktsfärd
när han väljer vägen genom Söderarms
skärgård. Vinden väntas bli sydlig med
styrka 4 till 10 m/s så jag sätter samma
segel som igår.
Start 08.30. Följer efter Kraka mot
sydost över Havssvalget fram till Håkansskär och därefter blir det kryss mot
söder in mellan Österskär och Måsskär.
Vidare mot söder mellan Käringboskär
och en liten namnlös holme öster om
Käringboskär. Där tar vi av mot öster
och senare mot sydost för att gå fria att
kryssa mot sydväst fram till Gjusskär.
Här girar vi återigen av mot sydost och
går mellan Nygrunds fyr och Västerskäret ut till lybojen i stora leden.
Nu styr vi mot sydväst förbi Rankarögrunds kummel sydost om Fejan och
fram till Norrstensörens lysboj där vi
tar av mot sydost och passerar väster
om Lilla Rankarögrunds kummel och
Ådskär och vidare nordost om Trutkobbarna. Nu blir det kryss mot söder och
vi styr väster om Stora Kålskär fram
till Norrpada skärgård och kan förtöja
15.00 i Alkobbens norra vik på position N 59° 37,53’ E 019° 15,40’. Bengt
har redan lagt ut bergkilar i sprickor i
klippan och förtöjer mig i dem. Dagens
distans 24,2 nm. Medelfart 4,2 knop.
Återigen mycket genuin skärgårdsmiljö,
fast av en mer vindpinad karaktär, än
en gång, tack Bengt och FJ.
Fredag den 7 Juli.
Vi går till Brunskäret norr om
Träskö Storö, eftersom tiden för FJs
semester börjar ta slut, så han måste
hem. Vinden kommer att vara sydlig
med styrka 5 till 8 m/s så det blir full

stor och genua 3. Start 08.30. Vi får en
kryss mot syd till väst och går nordväst
om Rödlöga Storskär och sedan mot
söder fram till Långskärs yttre kobbar.
Därifrån blir kursen väst till syd till Målörsgrunden och sedan mellan Trutkobbarna och Prickgrund mot sydväst fram
till pricken söder om Tridingskobb och
vidare mot sydväst i segelleden, öster
om Morsken och Gjuskobbarna fram till
Tvikobbs lysboj.
Här girar vi mot väster in mellan
Finnkobb och Lökskär och sedan mot
söder öster om Lilla och Stora Svedjeholmen och återigen mot väster norr
om Rönnkobb, mellan Kålholmen och
Norrö, korsar leden norr om Stora
Kalholmen och går ut i Erik-Mats-tratten. Fortsätter norr om kumlet fram
till Brunskäret. Det är grunt i infaret
till fladen, här ligger mest motorbåtar,
men om det inte är lågvatten kan en
Viggen ta sig in och ut. Klockan 15.00
har jag förtöjt med position N 59° 27,33’
E 018° 48,73’ i träd vid låga plana klippor. Dagens distans 25,1 nm. Medelfart
4,2 knop. Klockan 16.00 anlände Maj
och Jalle i Vigg 319 Christina. Har
kommit överens att fortsätta seglingen
med dem.

fjärd. Går in i Möja Ström och tror ett
tag att det skall gå att segla. Men snart
är vinden rätt emot så jag startar motorn
för att gå fram och ta ner seglen.
Det vimlar av båtar här så jag nöjer
mig med förseglet och planskotar storen. Efter ett tag blir jag omseglad av
kustlinjens stora passagerarbåt, som
skall lägga till vid Möja Ströms smala
utlopp i Bergbofjärden. Vi är nu många
både segel och motorbåtar som bildar
kö. Vi blir omseglade av fyra ungdomar
som kryssar i den smala strömmen och
måste väja för att de skall klara sig. Kritiskt blir det när vi närmar oss utloppet,
den stora båten har backat ut och vi slår
av på farten för att ge honom chansen
att komma undan. Men våra seglande
ungdomar kan inte minska farten, alla
försöker hålla undan för dem så mycket
som möjligt och skepparen på passagerarbåten hötter med näven när de går
akter om honom.
Så kan han då äntligen komma iväg
och vi andra gå ut i Bergbofjärden, där
jag får utrymme att ta ner storen och
fortsätta mot sydost. Innan jag går in
mellan Hemholmen och Högböte för
att ta av rakt österut mot Ostholmen
ser jag återigen våra ungdomar kryssa
mellan alla båtar och förtöja vid Ostholmen. Själv behöver jag inte längre
Minieskadern, del 2.
bevisa något och förtöjer på position N
Lördag den 8 Juli.
59° 23,51’ E 018° 53,57’ i ett träd och
Bengt och FJ ger sig iväg mot hem- med en bergbult i en spricka i klippan
mahamnen 07,30 och därmed är den klockan 13.30. Dagens distans 8,25 nm.
första delen av minieskadern slut. Men Medelfart 2,4 knop.
jag får turen att fortsätta med Jalle. Vi
Söndag den 9 Juli.
tänker ta det lugnt och bara gå till Möja,
Vi vill gå till Ladviken. VäderleksOstholmen. Vinden blir fortsatt sydlig
med styrka 1 till 6 m/s så det får bli full utsikterna är fortsatt sydlig vind styrka
stor och genua 2. Vi startar 10.00 och 0,5 till 5 m/s vilket betyder samma segel
kryssar mot syd till ost på Möja Väster- som igår. Start 10.00 mot nordväst ut
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på Bergbofjärden och sedan kryss mot
syd till väst ner mot Möja Söderfjärd och
därefter mot syd till ost in mot Storö
och Ladviken där jag förtöjde 13.00 på
position N 59° 21,01’ E 018° 53,47’ med
3 bergbultar i klippan. Dagens distans
6,24 nm. Medelfart 2,5 knop. Det fanns
en plan bra yta på klipporna i land. AnnMarie och Lars Ulne anlände med sin
Albin Express Amica 16.00. Ulnes bjöd
på gin och Jalle på kassler, underbart
gott, jag som hade tänkt gå ner i vikt.
Måndag den 10 Juli.
Liggedag, åska och regn på förmiddagen. Fin eftermiddag och kväll då
vi njöt och hade trevligt. Och vid middagen visade Lars sina talanger som en
lysande berättare.
Tisdag den 11 Juli.
Ulnes vill segla hem och vi tänker
gå till Stavsnäs. Vinden blir sydvästlig
styrka 5 till 10 m/s så jag väljer full stor
och genua 3. Vi startar 09.00 västerut
och snart ligger Expressen långt före
oss. Utkomna på Kanholmsfjärden kryssar vi mot sydväst förbi Långholmens
fyr. Vi fortsätter mot sydväst söder om
Marsskär och norr om Högkobben till
Stavsnäs och tar oss längst in i viken till
Stavsnäs Segelsällskaps bryggor.
Det finns två lediga bojar längst ut.
Jalle tar den ena och styr in mot bryggnocken. Men sidvinden är så stark, att
hur hårt han än drar i linan till bojen
pressas han i alla fall till att ligga parallellt med nocken. Själv tänkte jag försöka med den andra bojen men under
tiden har Jalle rusat iland och hittat den
enda lediga platsen mellan Y-bommar.
Kan inte hjälpa att jag tycker illa om Ybommar. Det känns inte bra att inte ha
16

något ankare i aktern att bromsa med,
när jag slår back på motorn upphör
kylningen av avgaserna och de går rakt
in i propellern och tar effektivt bort det
mesta av dess kraft. Ett alternativ vore
att svänga motorn helt om, men då kan
jag inte nå gasreglaget.
Märker att jag med vinden i aktern
har för hög fart men satsar på att få tag i
förtöjningsöglan i änden på Y-bommen.
Men den ordinarie båtplatsägaren har
varit ytterligt ordentlig och omsorgsfullt
virat sina förtöjningar runt bommen och
över öglan. Jalle ropar ”bromsa” och jag
svarar att jag inte har något att bromsa
med. Missar förstås förtöjningsöglan
men Jalle tar tag i min pulpit och lyckas
med en jätteansträngning bromsa upp
min båt. Nu kan jag fixa förtöjningarna
i lugn och ro och 13.00 ligger jag fast på
position N 59° 17,01’ E 018° 42,13’.
Det finns en låda vid klubbhuset
med blanketter att fylla i, för att tillsammans med betalningen stoppas in
genom ett brevinkast. I klubbuset finns
WC och duschar med varmt vatten. Vi
tog en promenad till gamla hamnen,
köpte kaffe och bullar på ett fik, som
hade behållit genuin gammal stil. Gick
ned till nya hamnen för att köpa bensin
och gasol. Macken var redan stängd, så
vi får komma tillbaka i morgon förmiddag. Dagens distans 11,0 nm. Medelfart
3,0 knop.
Onsdag den 12 Juli.
I dag går vi till Munkholmen.
Vinden väntas skifta mellan väst och
sydväst och styrkan mellan 2 och 10
m/s. Revar storen ner till första lattan
och sätter kryssfocken. Startar 12.00
och kryssar mot söder och syd till väst
utefter Hölö och Fågelbrolandet mot

franska Stenarnas fyr.
Väster om fyren blåser min mössa
av. Ser att den flyter och vill gärna bärga
den. Först försöker jag med handen men
når inte. Sedan vänder jag om och tar
till båtshaken och med lite tur får jag
den på kroken.
Den våta mössan svalkar gott på huvudet och jag kan fortsätta mot sydväst
till Malmögrunds prick och in mellan
Kofoten och Maderö. Nu mot väster
och sydväst söder om det lilla skäret
söder om Munkholmen. Sedan norrut
utefter Munkholmen och österut in i
naturhamnen. Det ligger ett grund mitt
i infaret och här gäller det att försiktigt
gå nära den södra stranden och inte vid
den norra, där man skulle tro att det är
djupast. Jag är förtöjd vid klippan med
position N 59° 13,57’ E 018° 35,26’
klockan 14.30. Dagens distans 9,31 nm.
Medelfart 3,4 knop.
Torsdag den 13 Juli.
Dags att gå till Utö. Vinden blir sydost till syd med styrka 5 till 13 m/s. Tar
full stor och genua 3. Kastar loss 09.30
och kryssar söderut ut till leden över
Nämdöfjärden och Jungfrufjärden. In i
Ornöströmmen mellan Stora Kaskär och
Håkangrund vid Ornö huvud och fram
till pricken öster om Gräskär.
Här har vinden trängs ihop mellan
öarna och därigenom ökat så mycket att
skoten till förseglet hänger upp sig runt
fallvinscharna på masten var gång jag
slår. Måste fram och ta loss dem och det
blir till sist ohållbart så jag tar ner seglen
och fortsätter efter Jalle för motor mot
sydväst norr om Strömmingsholmen,
öster om Skalkaren och mellan Breviks
Skrakholmar och Högholmen in på
Mörbyfjärd vid Näsudden. Vidare mel-

lan Björkö Skrakholmar och Tornäsudd
och så söderut mellan Björkö och Ornö
ut på Mysingen.
Utö syns nu, jag har inte en chans
att med min gamla femhästare hålla
samma fart i motvinden och motsjön
som Jalle med sin nya åttahästare. Han
försvinner i riktning mot Stora Persholmen och syns snart som en liten prick
mot horisonten medan jag går öster
om Runmaren och mot sydväst utefter
Stora Persholmen. Jag tar av mot sydost
in mellan den lilla ön sydväst om Stora
Persholmen och Ängsholmarna och girar mot bryggan på Persholmen.
Bryggan är förstås nästan full, det
blåser en ganska kraftig sydvästlig vind
mellan Stora Persholmen och Utö och
alla båtar ligger med ankarna snett
upp mot vinden men med aktern snett
ned från vinden. Jalle, som redan har
förtöjt, pekar ut en plats i lä av en stor
segelbåt. Men den har i aktern förtöjt
en gummijolle med uppfälld motor och
den gör det omöjligt för en ensamseglare att komma in utan att repa friborden på dess propeller. I stället går jag
längst in och där finns en plats mellan
motorbåtarna.
Fäller ankaret men det är omöjligt
att följa ankarlinorna och ta den sista
svängen runt lovartsbåtens akter utan
att få läbåtens ankarlina mellan kölen
och skäddan. Som tur var är det ett
mycket hjälpsamt par i läbåten, de hade
tidigare haft en Vigg. Till sist väljer vi
att lägga mig i lä längst in mot vassen
och jag kan förtöja på position N 58°
58,18’ E 018° 19,19’ klockan 16.00. En
motorbåt tar den återstående lediga
platsen men även han går på läbåtens
ankarlina. Trodde länge att jag skulle
få ligga längst in, men senare kommer
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under däck i en av turistfällorna. Kompletterar med en Utölimpa från bageriet
och ett badlakan från ICA eftersom jag
förlagt mitt eget någonstans. Tittar på
väderkvarnen tillsammans med Maj och
Jalle och senare går vi till Utö Värdshus
och äter stekt strömming med potatisFredag den 14 Juli.
Liggedag på Utö till följd av stark mos. Smakar helt underbart och därtill
nordlig vind. Köper en liten hängmatta är utsikten fantastisk.
för förvaring av tex. prylar eller mat
Lennart i Vigg 1204
ytterligare tre båtar att lägga sig i vassen
i lä av mig. Betalar bryggavgiften som
inkluderar WC, duschar med varmt och
kallt vatten och bastu. Dagens distans
25,5 nm. Medelfart 3,4 knop.

Fortsättning från sid. 3. Höstträff
räknade ut att det rörde sig om ytterligare en besättningsman för en Vigg på
vårkanten.
Efter ett tag gick vi ned i verkstaden och tittade på några båtar som de
höll på att göra i ordning. Vi fick också
känna på sandpapper som var nästan
lika lena som sammet. Underarbetet är
mycket viktigt vid reparationer och det
måste vara rent. Att arbeta i en verkstad
har fördelar mot att göra reparationer
ute på plats genom att man kan hålla
rent och en jämn temperatur.
Därefter så högg vi in på kaffe och
bullar som Arne bjöd på. Vi fick se ett
18

Intresserade i verkstaden. Foto K-G Sabel

bildspel med olika typer av skador på
båtar och hur man hade kunnat åtgärda
dem. Skrotningsvärdet på en båt är inte
högt, då det inte är så mycket som kan
återvinnas. Det kostar mer än det smakar. Då är det tur att plasten håller så
pass länge om den vårdas väl.
Arne hade säkert kunna berätta
om sitt arbete hela natten, men framåt
tiotiden så kände vi oss mogna för att
bryta upp och fara hemåt
Ett stort tack till Arne Olsén som
med sådan stor entusiasm berättar om
sitt arbete med att reparera båtar.
K-G i Potentilla

Thomas kluriga fråga i nr 7
Det spontana svaret som 90%
säger är 12 kilo, vilket är fel.
Att det är fel är lätt att kontrollera på följande sätt. 8 kilo plus 6
kilo (= vikten av ett halvt) blir 14
kilo. Så då undrar man ju om vikten
skall vara 12 eller 14 kilo.
Nej…. Det rätta svaret är 16 kilo.
Det finns minst två sätt att komma
fram till det.
1 Ett storsegel består av två
stycken lika tunga halvor. Den
ena halvan väger 8kilo. Den andra
halvan som utgör vikten av ett halvt

segel väger likaledes 8 kilo. Den
sammanlagda vikten blir således
16 kilo.
2 Antag att seglet väger X kilo.
Då får man ekvationen: 8+1/2 X =
X. Det är detsamma som 8+0,5 X =
X. Vidare 8 = X – 0,5X. Som ger 8
= 0,5 X och X = 16.
Just nu har jag inga fler klurigheter på gång utan hoppas att någon
annan Viggenälskare kan ta vid.
Bästa hälsningar från
Thomas i ”Chakina” (5429)

Rätt svar har vi fått från Per Nylund i Viggen nr 89 som får en Viggenvimpel att pryda riggen med. Grattis från
Red.

Åke Thorsén
08-540 698 07
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VIGGENMARKNADEN
Köpes

Säljes

Akterpulpit till Albin-Viggen
jaho@comhem.se
/ Janne

Vagga
till Viggen (eller annan båt 5-9 m).
Består av två par kraftiga separata
justerbara stöttor. Mycket stabil och
lätt att ta isär. Bättre än den ordinarie vaggan vid underhåll av skrovet.
Nyoljad och klar. Finns på Hammarö
söder om Karlstad. Pris 1500:soeder@rixmail.se
/ Christian Söder

Albin-Viggen
It will be nice if boat is located between Vänersborg and Ystad or
nearby. Please send me offer with
pictures, list of equipment, and price
roy@data.pl
/ Pawel Rojewski
Bomfäste
orginal rullrev till Viggen.
jansson96@hotmail.com
/ B Jansson
Storsegel
till Viggen S1319,
0739-69 73 14
lars.j.johansson@yit.se
/ Kjell Johansson
Båtvagn
till Karlskrona-Viggen
dennis_turbo@hotmail.com
/ Dennis Johnsson

Karlskrona-Viggen nr 276
Helt i gott originalskick. Många segel,
ny sprayhood, 4 hk Mercury, lite körd.
Helt ny stålvagga med justerbara
stöttor medföljer. Båten torrsatt på
Dalarö. Pris diskuteras men förmånligt för rätt köpare som vill bli ägare
nummer tre.
054-52 50 70, 070-530 78 57
tandlakar.baten@telia.com
/ Anders Weilander

SENASTE ANNONSERNA PÅ
www.viggenklubben.com

Fortsättning från sid. 4. Årsmöte
Frambärande och dukning av bord
övergick gradvis i mingel och intagande av
snacks och viggensherry, med angenämt
småpratande festdeltagarna emellan.
Så småningom förkunnades att middagen var redo, och vi satte oss till bords
för att avnjuta kvällens trerättersmeny,
bestående av champinjonpaté, gravad
fläskfilé samt avslutande ostbricka. Hela
härligheten sköljdes ned med väl avpassade doser av bordsvatten, rödvin och
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Agneta på hugget. Foto Kjell Eriksson

NYA
MEDLEMMAR
0

Mikael Eklund
VÄRMDÖ

0

Ulf Luckmeier
SUNNE

247

Stefan Larsson
LÖVESTAD

478

Jan Holmberg
UPPSALA

839

Björn Nyberg
VÄRMDÖ

1020

Reine Torstensson
UDDEVALLA

1319

Kjell Johansson
NORRKÖPING

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

Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

Vänern
Vakant – ombud sökes

Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
kaffe. De gastronomiska utsvävningarna 031-795 46 74
interfolierades av sång och gitarrspel av
ett flertal av klubbens barder och truba- Vättern
durer, och som grädde på det musikaliska Göran & Amanda Brengdahl
moset framfördes ett antal av klubbens Enbacken 70, 590 31 Borensberg
egna paradalster i form av skönklingande 0141-404 07
allsång.
Öresund
Vi stävade alla nöjda, mätta och uppliErik Palsund
vade ut i den mörka novembernatten.
Tack festkommittén i allmänhet och Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
ni som lagade maten i synnerhet!
Kjell i Viggen 921 Akvelina
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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

22

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2007: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:
Vice ordförande:
Vem
som besätter vilken post
Sekreterare:
beslutas
vid den
nya styrelsens
Kassör:
konstituerande
möte
och resultatet
Materialförvaltare:
presenteras
iKlubbmästare:
VB nr 1 2007
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
Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
018-571 603 41
e-post: elisabeth.mathisson@skargardsstiftelsen.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
Ingmar Holmström, Sören Rapp

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)

Viggen-klappen?
Ulla Godin – klubbens nya ombud för Region
Västkusten – tipsade redaktionen för ViggenBladet
om avbildade typ av "möbel" att komplettera inredningen i ruffen med. Lätt flyttbar, kan användas t ex
om du inte vill stå och kröka rygg vid matlagning.
Bekväm att sitta på även vid grillen när du gått i
land.
Walkstool på bilden – som råkade finnas i hushållet – är lätt att stuva, i hopfällt skick blir den ungefär
så stor (eller liten) som en vinflaska.
Red.
Blandat från

Kölsvinet
Dansen runt granen ligger i en nära
framtid och i brist på nya klurigheter från Thomas i Chakina får vi väl
avsluta med en liten gåta:

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1/2007
3 januari

Vilken dans tror du
passar bäst i båten?

ViggenBladet 2

Inget pris delas ut.

28 februari

Obs! Ännu preliminära datum.

Svar (?): Båtshake

TidTryck 2006
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