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Viggenklubbens planerade
aktiviteter 2007
Styrelsen lade fast ett preliminärt program för klubbens verksamhet
vid sitt decembermöte. Vi vill gå ut med det förslaget så tidigt som möjligt för att underlätta planeringen om man vill delta.
Att det är preliminärt betyder att vi inte utesluter ytterligare
idéer om aktiviteter. Det går också att komma med förslag på innehåll
i det som finns i kalendariet. Förändringar och påannonser kommer i
ViggenBladet och på hemsidan.

Preliminärt kalendarium för 2007:
3-11 mars ”Allt för Sjön” mässan i Älvsjö
Hej alla och välkomna till ett nytt
år med Viggenklubben.
Julmaten har börjat sjunka undan
men vintern verka lysa med sin frånvaro. Dags för åretruntverksamhet till
sjöss? Det var dock inget som vi planerade för vid nya styrelsens första möte.
Det finns ett kalendarium på nästa sida
över vad vi tänkt oss för aktiviteter i
år. Det innebär inte att allt är klappat
och klart. Eskader hänger lite i luften
och landträffen i höst ska fyllas med
innehåll. Det finns också möjlighet
att förmedla idéer om nya aktiviteter.
Bak i bladet hittar du förteckning över
klubbens olika funktionärer som du
kan vända dig till. Glöm inte bort de
regionala ombuden om det gäller en
regional aktivitet.
Vi kanske ses på träffen på mässan
Allt för sjön i Älvsjö 10 mars och ventilerar olika förslag?
K-G i Potentilla


Tiden se'n färdigställandet av förra
numret av VB har varit fylld av kartonger. Först var det kartonger som skulle
fyllas med prylar inför den förestående
flytten och därefter – när flytten var
avklarad – tömmas på sitt innehåll.
Och allt detta innehåll skulle få plats
någonstans i den nya bostaden.
Vi jobbar fortfarande på det, trots
att vi under de senaste månaderna
både sålt och kastat saker vi insett att
vi varken behövde eller skulle kunna
härbärgera i fortsättningen.
Ja, vi har alltså bytt bostad efter
drygt 20 år vilket medfört både ny
adress (se näst sista sidan) och ändrad
e-postadress (se sista sidan). Telefonnumret är i alla fall det gamla vanliga
ifall någon vill slå en signal.
Kanske ses vi på "Allt för sjön", jag
brukar ju dra dit ibland, om inte annat
för att hitta en Utö-limpa eller ett par.
Alf

10 mars Mässträff med rundvandring
Första veckan i maj Riggträff och andra tekniska frågor
29 juni – 1 juli Sommarträff vid Lilla Kastet
Juli Eskader?? Ingen eskaderledare eller mer konkret förlag
finns i dagsläget. Vi försöker även se om det finns möjligheter till
samverkan med någon annan klubb.
1-2 september Kräftträff vid Träskö Storö i Stockholms
mellanskärgård. (Månen mer än halv om den visar sig)
Oktober Höstträff i form av studiebesök. Inget konkret förslag
finns ännu.
November Årsmöte
K-G i Potentilla


Allt för sjön 3-11 mars 2007
Nu är det dags för årets båtmässa
i Älvsjö. Klubben kommer att delta
även i år tillsammans med andra klubbar i Stockholms seglarförbund. Var vi
kommer stå på mässområdet är inte
klart när detta skrivs. Det är de med
stor ”plånbok” som först väljer plats.
Förra året hamnade vi mellan A- och
B-hallen vilket inte var så tokigt. Vi
slapp i vart fall stå i skuggan av de

riktigt stora båtarna. Klubben deltar
för att kunna lyfta fram att man inte
alltid måste ha en stor och dyr båt
för att komma ut på sjön. Det går
att segla en begagnad båt som inte
kräver någon stor motor. Dessutom
vill vi visa att det finns en klubb som
ordnar aktiviteter och ger tips i kring
båtens skötsel för den som köper en
begagnad Vigg.

För att klara av det så behöver vi hjälp av dig med bemanningen. I första hand så försöker vi täcka helgerna och förhoppningsvis vardagskvällarna. Är du intresserad av att ställa
upp för ett pass så kan du kontakta vår klubbmästare Lennart
Larsson tel. 021-35 64 88 eller e-post lennartlarsson@vasteras2.net som samordnar bemanningen av montern. Detta är
uppgift som alla medlemmar kan delta i. Man behöver inte
vara någon gammal ”Viggenräv” för att ställa upp. Det är också
trevligt att träffa andra seglare och intresserade som kommer
till montern. Tiderna på helgerna är mellan kl. 10-18. Hör av
dig senast den 14 februari.
Om du besöker mässan så titta trevligt för den som bemannar mongärna in till vår monter. Det är all- tern. Glöm inte heller att skriva in dig
tid trevligt att prata lite med någon i gästboken.
K-G i 472 Potentilla
klubbkamrat ett tag. Det är också



Mässträff den 10 mars kl 14
Plats Älvsjömässan,
samling vid Viggenklubbens monter
Förra året gjorde vi en
lite improviserad träff under
båtmässan Allt för Sjön. I år
tänkte vi ta ett mer samlat
grepp och utannonsera det
som en träff.
Vi träffas vid Viggenklubbens monter som du hittar
under Stockholms seglarförbund. Platsen är inte klar i
nuläget. Vi hoppas kunna
presentar den på vår hemsida
innan mässan börjar. Efter
att ha samlats så tänkte vi ta
en gemensam tur till tillbehörshallen. Det är troligen
det som har störst intresse
för oss som tänker behålla
vår Vigg. Det brukar nästan
alltid finnas något som man
funderar på att komplettera
sin utrustning med. Fördelen

med att gå i grupp är att den
ger möjlighet att få råd och
tips av andra när man funderar på tillbehör.
Efter att klarat av tillbehörshallen tänkte vi att det
skulle vara trevligt att kunna
fika tillsammans och fortsätta
diskussionen om tillbehör och
andra saker berör båten och
klubben.
Det behövs ingen anmälan
till denna träff utan den är
till för alla medlemmar och
eventuella medföljande som
besöker mässan den 10 mars
och vill delta. Något tvång
till att fika tillsammans är det
inte heller.
Välkomna!

K-G i Potentilla



"Minieskadern" sommaren 2006
Här följer sista delen av Lennarts berättelse om vad vad som utspelades före, under och efter sommarens lilla eskader.
Hemfärden.
Lördag den 15 Juli.
Den nordliga vinden håller i sig
och förväntas variera i styrka mellan
5 och 13 sekundmeter. Jalle och Maj
vill i alla fall gå norrut för att komma
hem. Den riktningen tilltalar mig inte
med tanke på min gamla svaga motor
så jag väljer i stället att gå söderut till
Nynäshamn och sedan genom Dragets
Kanal. Det betyder att minieskadern för
min del slutar här och jag vinkar adjö
till Jalle och Maj.
Det kan det bli kryss på slutet så
jag tar tre rull i storen och sätter kryssfocken redan från början. Styr väst till
syd ut på Mysingen och girar sedan
till sydväst in mellan Finnhällorna och
Norra Stegholmen genom Nynäshamn
och mot söder ut på Gårdsfjärden. Tar
av mot sydväst för att mellan Brännskär
och Äspskär komma in i den smala leden mot Dragets Kanal. Före Karlsvik
stöttar jag med motor, det ryktas att
någon seglat ner en prick mitt i den
smala och knepiga svängen.
När jag kommer dit står en karl på
land och viftar och ropar något som
jag inte kan uppfatta för motorbullret.
Styr närmare honom och då tycks han
bli nöjd, så jag kan fortsätta västerut
genom det smala hålet mellan två kobbar. Vänder åter stäven mot syd till väst


mot inloppet till Dragets Kanal. Tar ner
förseglet och planskotar storen innan
jag styr in i kanalen. På andra sidan
kanalen girar jag mot syd in på Dragfjärden och sedan mot väster in i den
smala passagen mellan Tattmar och
Råholmen. Går söder om Orrholmen
och styr mot nordväst och rundar Dyviksholmen medurs för att sedan ändra
till sydost mot det svårfunna inloppet
till Gravamaren. Maren är cirka en halv
distansminut lång, så här finns många
möjligheter att förtöja mot land. Men
inga lediga platser var skyddade mot
nordlig vind så jag ankrade på svaj
längst in på position N 58° 52,69’ E
017° 52,80’. Dagens distans 22,2 nm.
Medelfart 3,7 knop.
Söndag den 16 Juli.
Vinden har vänt och förväntas nu
komma från syd till sydost och variera
mellan styrka 2 till 6 m/s. Vill passa på
att komma norrut, slussa in i Mälaren
och gå till Lövstaviken. Fortsätter med
tre rull i storen och kryssfock. Lättar
ankar 09.30 och tar mig ur Gravamaren. Går norrut för att komma genom
Aborrströmmen och vidare i det smala
faret mellan Ängsö och Oxnö ut mot
sydväst och lägga mig vid väntbojen
för att svängbron vid Tottnäs skall
öppnas. Det dröjer inte länge och jag
kan fortsätta mot sydväst ut till pricken

sydväst om Ekskär vars kummel jag går
söder om.
Sedan tar jag av mot nord till väst
och går öster om Dyviks Grund och
Grönsö. Fortsätter väster om Hällgrund
in i leden norrut mot Södertälje Kanal
och slussen. Fullt med väntande båtar,
Får cirkla runt i väntan på slussöppning. Men slussen är stor. När vi blir
insläppta lägger jag mig på vänster sida
och får vara ensam där.
Följer kanalen ut i Södertäljeviken
och till Viks fyr. Styr ut på Björkfjärden,
sedan mot nordväst söder om Kurön
och Ridön. Efter Ridö Pilskärs fyr tar
jag av mot sydväst fram till inloppet
i Lövstaviken. Släpper diskret ner ankaret klockan 22.00 på position N 59°
19,06’ E 017° 18,37’ för att ligga på
svaj. Dagens distans 42,4 nm. Medelfart 3,7 knop.
Måndag den 17 Juli.
Vind från nordväst, tidvis kraftiga
byar. Det blir rakt emot i Mälarens
smala sund om jag skall gå hemåt, så
jag bestämde mig för att ta en liggedag.
Gick till bryggan vid sopmajan, men
en mycket stor motorbåt hade förtöjt
så att han blockerade hela bryggan.
När jag närmade mig gick skepparen
in i styrhytten och drog snabbt igen
skjutdörren. Det var uppenbart att han
varken tänkte hjälpa till eller lämna
plats. Gick tillbaka och hittade en plats
där det gick att förtöja och kliva i land.
Tog med spaden och den gjorde sitt

för det mest påträngande men soporna
blev jag inte av med.
Tisdag den 18 Juli.
Vinden fortsatt nordvästlig, ganska
byig och stark. Detta är den sämsta
vindriktningen för att segla hemåt så
det får bli ytterligare en liggedag för
att pyssla om båten.
Onsdag den 19 Juli.
Tröttnade på att vinden aldrig
vänder. I dag skall den växla mellan
nordväst och sydväst, vara svag och
avta mot kvällen. Gav mig iväg 09.00
och gick för motor norrut in mellan
Tegeltorpsudd och Tegelskär och genom sundet mellan Sörtorpholme och
Ringsö.
Därifrån vidare mot nordväst in i
leden över Grönsöfjärden och Arnöfjärden och sedan västerut fram till Hjulstabron. Vi var flera båtar som väntade
när bron svängde upp. Det kom inget
grönt ljus men långt bakom oss skymtade förstäven på en tanker. De andra
fritidsbåtarna startade i riktning mot
bron och mig. Eftersom jag låg närmast
bron kunde jag dra på för fullt genom
öppningen och gick sedan åt sidan.
Fortsatte förbi Toppvik och utefter
Hallingen och genom Aggarösund för
att ta av mot sydväst till sundet mellan
Kurö och Kedjeön.
Träffade på en motorbåt som låg
och drev efter att de hade kört soppatorsk. Gav fyra liter bensin till ho

Våran Vigg

nom. Efter att själv ha höjt priset flera
gånger, betalade han 50 kronor. Hoppas att han klarade sig hem. Fortsatte
därefter in i Kurösundet där det längst
in finns en förnämlig brygga som Västerås Stad byggt åt Kryssarklubben och
Sjöscouterna. Fick hjälp av skepparen
på en stor tysk motorseglare att förtöja
vid bryggan klockan 20.00 på position
N 59° 30,47’ E 016° 38,78’. Dagens distans 34,0 nm. Medelfart 3,4 knop.
Torsdag den 20 Juli.
I dag är det svag ostlig vind och
regnskurar. Är ju nästan hemma så jag
vill inte blöta ned seglen. Startar 11.00
och går för motor ut ur Kurösundet och
över Ridöfjärden in mellan Lilla och
Stora Skärplingen. Går mellan Elba
och Östra holmen och styr nord till
väst mot Mälarparkens hamn. Klockan
13.20 är jag förtöjd vid min bryggplats
på position N 59° 35,85’ E 016° 34,99’.
Dagens distans 7,86 nm. Medelfart 3,8
knop.
Epilog.
Av 24 dagar var det regn en dag
och två förmiddagar. Resten av dagarna var det sol och vind. Det blev
ingen algblomning i år och den gamla
brytpinnen håller fortfarande, ta i trä.
Har minskat på oljan och motorn går
bättre. Måste fundera ut något bra
sätt att bromsa, när man inte kan göra
det med ankaret. Strängnäs stad har
bestämt att bron skall vara avstängd
för sjötrafik resten av året.
Hoppas att få se er alla på sjön
2007 !
Lennart i Vigg 1204.


Först ut...
"Är detta något för Viggenbladet?
En stående rubrik i varje nummer under ämnet “Min/vår Vigg”. Här kan den
som vill skriva en kort presentation av sin
båt. Ex: intressant historik, genomförda
förbättringar/uppdateringar, seglatser eller andra trevliga upplevelser. Eller kanske
finns det saker/händelser som man inte bör
genomföra, då skribenten tagit lärdom av
dito, etc. Vad vet man?
Alltid kan det finnas något “matnyttigt”
och intressant att för övrig läsekrets fånga
upp, samt att det är roligt att förmedla till
andra och gärna kompletterat med bilder.
Vad säger redaktionen? Undertecknad
kan i så fall vara “först ut” under nämnda
rubrik."
... skrev Ken Söderlund till VB-red som
svarade "Idén är kanonbra och jag hoppas
verkligen att ditt goda exempel manar flera
till efterföljd."
Varsågoda – först ut blev alltså berättelsen om Thelma!
Vem kommer härnäst?
Red.

Så var det dags. Att införskaffa
en trevlig seglare med goda övernattningsegenskaper m.m. Uppvuxen med
båtar, hyggligt väl insatt i marknaden
och satt budget tog vi oss an denna
trevliga och intressanta uppgift, min
hustru och jag.
Efter en snabb överblick av utbudet/marknaden och fabrikat i storlek
ca 20-23 fot föll vårt sikte på rätt snart
på Viggen. I första hand A-Vigg.
Varför inte pröva en båt man inte
haft ? Alltid lika spännande.
(Tidigare båt vi ägt för flera år sedan
var en Birdie 24, mycket trevlig och fin
seglare. Dock med prislapp ett par steg
ovan vår budget.)
Sagt och gjort ringade vi in två Albin
Vigg- prospekt en septembersöndag
2002 och for ut för att inspektera.
Den första var i ett skick som vi
inte kände oss tillfreds med. Ägaren
var mycket vänlig och tillmötesgående.
Erbjöd lyft för botten/kölinspektion,
vinterplats och prisreducering. Skicket
var dock nummer ett för oss framför ev.
fördelaktigt pris.
En kort telefonsignal i bilen till
objekt nummer två, A-Vigg nr 1131
tillverkad 1975, med viss tvekan om vi
skulle fortsätta letandet denna söndag
eller inte.
Båten som den var beskriven och
fotograferad i annonsen verkade dock
mycket intressant och lockande. Jodå,
ägaren var på plats vid marinan ute i
Vaxholm och fler spekulanter var på
väg.

Inget att förlora. Väl på plats mötte
vi ägaren och en familj som just steg i
land efter sin inspektion.
Vi klev ombord med stor spänning
och undran vad som nu väntade oss. Vid
första anblicken och ögonkontakt med
båten stod det 1-0 till henne. Rent och
snyggt så här långt.
Den här var riktigt intressant!
Vi hann nätt och jämt kliva ned
i ruffen för att få vårt första intryck
bekräftat.
En härlig och fräsch doft, (som
bara en välskött båt kan ge) mötte oss.
En doft av frisk och fräsch inredning i
trä tillsammans med näst intill nya och
snygga dynor och övriga textilier gav
direkt ställningen 2-0.
Därtill mycket riklig dokumentation
och historik, snyggt och prydligt i pärm
samt ytterligare en välfylld dito med
tekniska tips från Viggenklubben m.m.
Båten motsvarade mycket väl det
fina skicket och rikliga utrustningsnivån som var beskriven i annons och av
ägaren.
Ställning 3-0.
Efter övrig okulärbesiktning av
rigg,/segel, motor, kölsvin, läget i
sittbrunnskistorna där tampar m.m.
hängde snyggt och prydligt på uppsatta
krokar m.m. så var saken klar.
Ordning och reda hela vägen.
Att ev. börja pruta på priset kändes näst intill oanständigt och ohyfsat
som dessutom låg i väl paritet med
vår budget. Kort sagt, ”Thelma” hade
fångat oss.


Dock sade vi tack och adjö så länge
till ägaren med löfte om återkoppling
av vårt beslut.
Magkänslan och erfarenhet av båtoch bilköp under många år har lärt mig
att vissa objekt blir inte långvariga på
marknaden. Vi hade just nu träffat på
ett sådant.
Efter kort överläggning i bilen ringde vi upp ägaren och meddelade att vi
slår till. Båten är såld till undertecknad.
Det är näst intill med upprymd känsla
man bekräftar beslutet. Vän av ordning
kanske tycker att två objekt är för lite
att gå på innan köp/beslut.
Ja, ibland och ibland inte. Det här
föll under rubrik ”ibland inte”. Snabba
beslut kan också vara bra beslut.
Någon vecka senare avslutade vi
affären med sedvanlig kontraktsskrivning, likvidhantering, genomgång av
båthandlingar/utrustning etc.
Nu var Thelma vår båt på riktigt !
Härligt.
Torrsättning närmade sig och första
turen gick i princip direkt till mastkranen.
Med båten följde även en nyinköpt
Noa däckställning och press. Trevligt.
Efter vårrustning, m.m. våren 2003,
gick vi midsommarafton från Vaxholm
till vår hemmahamn, Huddinge BK
i Mälaren. En resa som innehöll det
mesta som en riktig premiärtur ska
innehålla.
Alltså kallt, mycket och ihållande
regn samt motorstrul vid genomgång
Hammarbyslussen. Efter ca 9 timmar
ömsom seglande ömsom motorgång
var vi framme och på plats mellan våra
y-bommar.

med att sköta om henne väl och uppdaterat utrustning m.m.
Ett rent däck, välpolerat skrov och
väl underhållna trädetaljer ger mycket
tillfredsställelse i båtägandet.
Vid inköpet så var båten bl.a utrustad med Silva Star logg/lod/distans/
temperaturinstrument, nya slangar
för färsk- och sjövatten, modell Thermoflex. I princip nya dynor med fin
stoppning och tyg, omklädda av proffs.
Förstärkt mastbalk. Nytt storskot, fräsch
Porta Potti m.m.
Vår första åtgärd våren 2003 var att
byta ut självlänsarna mot nya dito med
avstängningskran modell kulkran samt
nya slangar, klämmor m.m.
Inte för att det tidigare var dåligt
utan för att den säkerhetsbesiktning
som jag vidtog anmärkte faran vid
ev. brusten slang med åtföljande vattenintag.
En inte alltför enkel åtgärd då nya
krav ställs mot äldre konstruktioner.
Dock blev slutresultatet riktigt bra,
med tillägg för att länspumpens funktion och framför allt vattenutkast bör
modifieras.
(Tekniska Kommittén har tagit del
av arbetet med bilder och text.)
Riggen har fått en genomgång med
nya fall, förstag, nya toppvant och samtliga vantskruvar utbytta. Inget att snåla
med. Enheter med hög belastning måste
vara fräscha och friska.
Inför säsongen 2005 investerades i
nya segel. Ny stor och standardfock från
Boding Sails.
Vilken skillnad ! Båten hämtar
poäng på fart, driv, höjdtagning, kursstabilitet m.m. Vem har sagt att Viggen
lider av svag kryssförmåga ? Nya segel,
Vi har fortsatt i förra ägarens spår bra trim, hygglig rorsman gör susen.
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En ålderssvaghet kan vara att
durklaminatet släpper/spricker vid
infästning ner mot kölsvin som leder
till visst svaj/rörlighet i köl och svikt på
durken om man utsätter båten för kraftiga sidorörelser. Påverkar ej sjösäkerhet enligt besiktningskontroll daterat
1996 som medföljde båten, där denna
notering fanns.
Jag har plastat över dessa sprickor
med nya glasfiberremsor och avslutat
med epoxyspackel.
Nu har vi en klart bättre stumhet
och fasthet.
Vidare på åtgärdslistan står utbyte
av skotvinschar till nya dito. Original
Lewmar 8 är trötta efter ca 30 års tjänstgöring. Med all rätt.
En modernare modell av skotlås för
försegel jmf med ”originalpollaren” i trä
är på listan.
Någon som har bra tips?
Ny tvådelad rufflucka i mörktonat
plexiglas är på gång. Original tredelad
dito i trä har jag slipat upp och lackat
om. Med båten följde även två myggnätsluckor som är alldeles utmärkta
att ta till varma sommarnätter. Locken
till sittbrunnskistorna behöver en genomgång och uppfräschning. Insidan
och utsidan.
Nya gångjärn och gummilister
bl.a.
En uppdatering av el-systemet
skulle inte heller vara fel. Än så länge
fungerar det bra.
Så visst finns det att göra på en båt
om man vill.
Har båten motsvarat våra förväntningar efter fyra säsongers flitigt
utnyttjande ?
Med glädje svarar vi enhälligt ja !
Med sina 23 fot bjuder hon på fyra

riktig fina kojplatser med bra längd, fin
pentrydel med diskho, rymlig sittbrunn,
breda och rejäla skarn/sidodäck. Bra
stuvutrymmen. Trevliga och odramatiska segelegenskaper. Ingen racer
direkt, men väl så trygg, förutsägbar
och slutstyv. Tål mycket vind och hårda
tag för övrigt. Lättmanövrerad. Stabil
grundkonstruktion.
Vad mer kan man begära i prisklass
20-50 tkr ?
Kombinationen liten båt med stort
utbyte och som ger mycket tillbaka passar mer än väl in.
Visst kan man efter en helg känna
att ryggen säger ifrån ibland, när jag och
hustrun mäter 1.90 samt 1.78 i strumplästen. En bättre sitthöjd och ståhöjd,
avskild toa, ja tack. Men då måste vi upp
till 26-29 fot i storlek. Och vips så steg
prislappen med minst 100 tkr.
Faktum att vi sover bägge med fördel i förpiken utan problem. Hur många
i 26-29-fotsklassen fixar det?
Lagom underhållskrävande inför
torrsättning och sjösättning.
Vårt tidsschema f.n. ger oss möjlighet till ett båtliv med många och korta
turer med 1-3 övernattningar när så
sker. Mestadels min fru och jag, då barnen är stora och har andra intressen.
För detta passar Viggen alldeles utmärkt för, och så länge Thelma fortsätter att charma oss så som hon har gjort
hitintills så lär hon bli kvar i familjen
ett tag till.
Bästa Viggenkollegor, tag väl hand
om era Viggar, det är dom värda!
Med bästa Viggenhälsningar
Ken och Marianne Söderlund
A-vigg 1131 ”Thelma”
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Ny
i styrelsen

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

VIGGENMARKNADEN
Köpes
Fräsch och välhållen Viggen
08-590 876 52 (kväll)
familjen-eriksson@glocalnet.net
/ L-A Eriksson
Rullfock / System till Viggen -69
Komplett med eller utan fock
stefan.larsson@jaxons.se
/ Stefan Larsson
Storsegel och genua
till Albin-Viggen.
0410-126 81
gert.linder@telia.com
/ Gert Linder
senaste annonserna FINNS PÅ
www.viggenklubben.com

Vänern
Vakant – ombud sökes

NYA MEDLEMMAR

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

0

Martin Andreae
SKOGÅS

321

Lennart Klaxman
BRUNSKOG

Vättern
Göran & Amanda Brengdahl
Enbacken 70, 590 31 Borensberg
0141-404 07

973

Ingrid Olsson
STOCKHOLM

Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
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Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

Elisabeth Mathisson
Kassör
Tack för det varma välkomnandet
som ny i styrelsen!
Redaktören har uppmanat mej att
göra en presentation och det är väl
bäst att göra honom till viljes även
denna gång. När jag blev uppringd en
kulen höstkväll av Alf, så kom plötsligt en känsla av segling, sommar och
en trevlig bekantskap med Viggenseglare. Hur skulle jag kunna tacka
nej till hans förfrågan? Den anrika
Viggenklubben måste ju leva vidare
och kanske kan mitt ja hjälpa till att
få fler seglartjejer att åta sej uppdrag
i klubben. Jag är en nybörjare i Viggenklubben som gick med 2003.
Jag bor i Boda by på Norra Värmdö
tillsammans med min man Hasse och
våra yngsta söner Patrik och Anton.
Våra vuxna barn Elin, Jens och Erik
har flugit ur boet och vi har fått vårt
första barnbarn och det andra är på
väg i vår. Spännande! Jag jobbar med
ekonomi på Skärgårdsstiftelsens kansli på Skeppsholmen sedan 7 år. Det är
härligt att få jobba i en organisation
som har som uppdrag att hålla skär-

gården öppen för allmänheten. Båtliv
har jag vuxit upp med sen barnsben
och min första kontakt med segling
var en långedragseka som jag lärde
mej att segla som 8 åring med Pappa
som instruktör. Nästa båt blev en
Flying Junior och den var ju mycke´
snabbare och roligare. Ibland fick man
gasta åt kompisar som hade Mälar
22:or och Skärgårds 30:or. Det blev
en lång paus på seglingsintresset när
familjen bildades och växte. Någon
plånbok för en båt som kunde rymma
vår familj hade vi inte tillgång till.
Pappa som börjar bli till åren, frågade plötsligt om vi inte ville ta oss an
Faster som han seglat i 10 år. Vi kunde
inte säja nej till det erbjudandet och så
blev hon vår i augusti 2001. Det har
vi inte ångrat och det är ofta så att
vi hittar en egen badklippa eftersom
Faster kan gå in där inte andra båtar
får plats.
Det passar oss bäst, för vi är vackertväderseglare!
Elisabeth i Viggen
1365 Faster af Boda
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm

www.viggenklubben.com
Avgifter 2007: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
		
e-post: k-g.sabel@chello.se
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Sekreterare:
Bengt Hansson
Rödhakevägen 3 A, bv, 134 42 Gustavsberg 08-35 28 41
		
e-post: bengan.hansson@home.se
Kassör:
Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
		
e-post: elisabeth.mathisson@skargardsstiftelsen.se
Materialförvaltare:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden@telia.com
Klubbmästare:
Lennart Larsson
Lövsångargatan 58, 724 72 Västerås
021-35 64 88
		
e-post: lennartlarsson@vasteras2.net
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:Tekniska Tips komplett .... 180:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:Viggenritningar............. 10-40:Ritningsförteckning........... 10:-

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

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 11, 752 19 Uppsala
e-post: annika.forsberg6@comhem.se

018-59 06 98

Harald Akselsson

Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@swipnet.se

08-590 802 98

WEBMASTER
Kjell Eriksson
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Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp

Köpmangatan 6 1 tr, 111 31 Stockholm
e-post:kjell@kjelleriksson.com

08-20 87 79
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POSTTIDNING

B

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala

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

Ny e-postadress
till ViggenBladet!

Medlemsavgiften
2007

På grund av vår flyttning till ett
ComHem-hus har den gamla e-postadressen vebe@telia.com upphört att
fungera. Tillsvidare kan e-post till VBredaktionen skickas till Annikas nya
adress annika.forsberg6@comhem.se
Observera 6:an efter "forsberg"!
När vi fått ordning på allt så återkommer jag med en alldeles egen VBadress.
VB-redaktionen / Alf

I mitten av januari skickades inbetalningskorten för årets medlemsavgift
ut och förhoppningsvis har du redan betalat in den. Om inte – gör det snarast!
Vår nya kassör behöver slantar i kassan
inför verksamhetsårets aktiviteter.
Glöm heller inte att meddela mig
om någonting behöver uppdateras i
medlemsregistret; Ny adress, nytt telefonnummer etc.
Medlemsregistret / Alf

Blandat från

Kölsvinet
Saxat ur almanackan:
"Att ta medicin är inte roligt,
men att ha roligt är en bra
medicin."
Japanskt ordspråk

MANUSSTOPP !!!

"Problemet med framtiden är
att den ofta anländer innan vi
är redo för den."
Arnold H Glasgow
TidTryck 2007
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ViggenBladet 2
28 februari

ViggenBladet 3
28 mars

