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Choppy sea
Foto Bengt Hansson


Rapport från Allt för sjön 2007

Hej alla
Nu blir dagarna allt längre. Styrelsen har redan försökt att tänka ända till
slutet av säsongen med en höstträff till
sjöss då dagarna åter blir kortare. Det
dyker hela tiden upp nya idéer, men det
är ibland svårt att hitta de som genomför dem. Ett trevligt förslag var en slags
tipspromenad till sjöss, som både skulle
främja navigering och segling. Avslutning var tänkt att bli med grillning.
Kom gärna med fler förslag till
styrelsen. Det gäller att undersöka
dem innan vårarbetet med båten sätter igång på allvar och sommaren blir
intecknad.
Du kanske också får lite tid över nu
på vårkanten att återberätta något seglarminne i ViggenBladet. Det inspirerar
att få ta del av dem inför den stundande
seglingssäsongen.
K-G i Potentilla


Som bliven "panschonist" får jag
ibland lite tid över mellan redaktionsgöromål, registervård, hundpromenader och
diverse pyssel i nya bostaden.
En del av den tiden kan ägnas åt att
lösa korsord. Oräkneliga gånger jag har
skrivit boa, or och emma. Och "ban" vad
är det? Inget ord i dagligt bruk, i alla fall
inte i min vokabulär, men vanligt i kryssen. "Dalaort" blir alltid Orsa, aldrig Falun
eller Nusnäs. (Fast F��������������������
alun och Nusnäs går
förstås inte in i fyra rutor). Lite
�����������������
fantasilöst
känns det som emellanåt.
En favorit är Allers A-korsord av god
klass, en har blivit DNs söndagskryss som
kan vara en verklig utmaning. I tidningen
Land blir det förstås "bonnkryss".
För er andra väntar nu vårrustningen
och senare ett härligt Viggen-kryssande.
Och lite undanvindssegling.
Ha det bra! ... hälsar
Alf

Så var det dags igen för båtmässa.
Lite rörigt vad gällde biljetter till dem
som ska bemanna montern, men det
löste sig. Annars så gick arbetet med att
göra i ordning Stockholms Seglarförbunds utställningsplats mycket bra. Det
berodde på att det gavs klara direktiv
hur arbetet skulle ske och att vi alla var
samlade på ett enda ställe.
Vi hade förnyat vårt material till
montern genom att utnyttja möjligheten att vi inte längre var bundna vid
ett visst utseende på den. Jag hade
fått in en del bilder som underlag för
utformning av vår monterplats som vi
kunde sätta upp. De visade ett urval av
vår verksamhet. Den gamla inramade
affischen från förr är historia, men
bilden finns fortfarande med. Både jag
och Ingvar tycker att utformningen blev
lyckad. Det kanske beror på nyhetens
behag eller att vi är en av få klubbar
som utnyttjade denna nya frihet.
Läget på montern tror vi är det bästa
vi haft på länge. I år så hade Stockholms
Seglarförbund fått plats i C-hallen där
det mest är tillbehör. Montrarna fanns
åter i anslutning till seglingsbassängen.
Vår närmaste granne var Ångbåtsföre
ningen. Vi var alltså inte inklämda mel-

Foto K-G Sabel

lan några jättebåtar eller stod inte invid
någon matservering där de flesta hade
hamburgare i blicken. Förhoppningsvis
så blir det en lyckad mässa.
När jag kom första dagen för allmänheten så besannades delvis förhoppningarna. Bytte av Franz-Josef
som stod det första passet. Det var inte
överfullt med folk i vår del av mässan,
men de som gick förbi tittade i vart fall
på avstånd vad som fanns i montern.
Fortsättning på sid. 11

Riggträffen 2007
Preliminärt datum: 8 maj
Plats: Mårten Triewalds Malmgård, Mariebergsparken
på Kungsholmen i Stockholm
Mer info i nästa nummer



Vinnare av Per Brohälls Hederspris 2006
Ja, blev det så att vi (FJ och Bengt)
måste försöka få till en artikel om årets
seglingar. Tidigare var det tydligen så
att priset avsåg den (båt) som gjort den
längsta sammanhängande långseglingen
under året. Nu är det (tydligen/troligen)
tillåtet att rapportera hela den sammanlagda distansen under hela säsongen.
Nya tider, nya seder! Men vi har gjort så
i flera år nu.
Det är dock inte tillåtet att rapportera
den distans som det kan bli om båten ligger i strömmande vatten med t ex en mekanisk SUM-logg. En medlem i styrelsen
har hotat med att sända in sitt resultat.
Det har han ännu inte gjort och han har
inte heller talat om hur långt han har ”loggat” vid bryggan. Det vore väl intressant
att veta - eller hur?
Nå, säsongen började lugnt med lite
testseglingar bl a med vår nya högsmala
kryssfock. Den kom att fungera ganska bra
till slut. Den är självslående enligt Harald
Akselssons modell. Övriga arbeten blev
bl a en ny kökslåda enligt Tekniska Tips,
ett verkligt lyft och så nya dynöverdrag.
Skeppsuret gick fel i början, mycket fel.
Det var det tredje som vi bytt ut på garanti. Vi kom tillslut på att minutvisaren
tog i glaset och fick alltså jobba på bara
för att komma runt. FJ demonterade uret
och böjde till visaren och det visade sig
att det var det som behövdes. Vist tänkt!
Under pingsten var vi ute bl a till Stora
Nassa. Fint väder och varmt i luften men
12 grader i vattnet. Det var ganska kyligt
sa Bengt som ”badade” med kläderna på.
Ett missöde när landförtöjningarna skulle
lossas och han stod på den lilla stegen som
hänger från förpulpiten. Men det var bra



torkväder.
När vi senare när vi var i ett smalt
sund vid Ramsmoraön, Ö om Möja och
det var kraftig V-vind (10 m/s) fick vi
verkligen prova på den nya fockens kryssegenskaper. Om vi skulle ha kryssat ”som
vanligt” dvs. lägga om skotet mellan winscharna hade vi inte hunnit det. Nu var
det vara att lägga om rodret på en ny bog.
Det hela komplicerades dock av att det var
två kanotister som låg framför och som vi
måste ta hänsyn till. Det gick bättre än vi
hade trott: Skaffa självslående fock! Men
vi hade motorn beredd uti fall att!
Midsommarn firade vi traditionsenligt
i skärgården och som vanligt på för oss
nya ställen. Margareta var med så vi var
fler som kunde skåla. Fint väder var det
hela tiden. Midsommarafton firades tillsammans med kanske 20 andra båtar vid
Säck. Tillsammans är kanske fel uttryckt,
snarare samtidigt. Men en lugn och stilla
kväll, utmärkt för grillning m.m.
Midsommardagen seglade vi till
Vildgrytan, V om Sandhamn. På vägen
dit tränade vi ”man överbord manövrar”
då vi först tappade en mössa och sedan
en plastpåse. Föremålen bärgades ”föredömligt”. Vid Vildgrytan blåste en kraftig
V-vind (sidvind) så vi fick lägga ut ett akterspring till land för att känna oss säkra.
Här var det mycket lugnare, frånsett vinden, bara ett fåtal båtar. Men i Sandhamn
var det nog full fart och trångt.
Nästa dag var det nästan hemfärd
(förklaring senare). Avfärden gjordes
utan motorhjälp, vi försöker att lära oss
hur man ska göra och tränar på det så ofta
som vi kan! Fin segling runt Vindö mot
vår hemmahamn på Värmdö, vid Södra
Evlinge Båtklubb.

Det var nu söndag 25 juni. Men hemfärd ja, nästan var det ju. Vi skulle bara
hem och duscha, handla och sova hemma
för att fortsätta med två veckors segling.
I slutet av veckan skulle vi vara med på
den traditionsenliga Viggenträffen vid
Lilla-Kastet.
På måndagen skjutsade Margareta ut
oss till båten och vi blev avvinkade. I fina
vindar drog vi till Hallskär. Det var första
gången för både FJ och mig att segla till
Hallskär. Härliga stora hällar, där det
dansas midsommardanser vid midsommar! Då är det nog mycket folk, men nu
var det lugnt, bara några båtar. Lugn kväll
men sent på natten, eller morgonen, fick
vi lägga ut ett akterspring då vi fick kraftig
sidvind. Sen sov vi lugnare.
Tisdag låg vi vid Sadelöga, S om Ornö.
Där kan man, om man förtöjer långsides
på Sadelögas SO spets innanför den lilla
holmen, ”rida ut vilket väder som helst”
enligt guideboken. Vi behövde inte prova

det, men det var en kul plats och det fanns
färdiga bergöglor där. Onsdag kom vi till
Västerviken vid Bockö-Storö, S Möja. Lite
trixig infart. Mulet. Torsdag låg vi vid
Trälhavets båtklubbs uthamn vi Kålö, N
Möja. Det hade nu blivit svaga vindar så
vi hade satt genuan får att få lite mer fart.
En trevlig och välordnad hamn. Jag tror
att det kostade 40:-/natt och pengarna
lades i en box, tror jag.
Efter detta blev det fredag och vi
tog oss så sakteliga mot Lilla Kastet för
att delta i Viggenträffen. Om träffen och
den efterföljande eskadern har vi skrivit i
tidigare nummer av ViggenBladet.
Nästa ”större segling” blev lör 29-sön
och 30 juli då vi hade Margareta med
ombord. Vi gick till Biskopsön i regnväder. Mycket båtar här, men bra skydd för
vinden från NO. Grillade och myste som
vanligt. Söndagen bjöd på sol och fin
segling hem.
Nu fick Kraka vila till söndag 6 augus-



ti. Vi skulle nu till Åland. Från början hade
vi tänkt att segla ända upp och förbi Åland
och till Vasa men FJ:s semester strulade
till sig och nu hade vi bara 14 dagar på
oss. Men vi startade och hade som mål
att åtminstone runda Åland, kanske ta oss
till Åbo, men tiden blev för knapp för det.
Men vi fick en fin tur i alla fall.
Vi tar oss sakta norrut med natthamnar vid Hälsingeholmarna NV Möja, Himmelsskär NV Söderarm och till Lennarts
vik, N Singö. Där låg vi i bra läge för att
gå över Ålandshav mot Ekerö. Det är nu
onsdag 9 augusti. Det blev 2 timmars
motorgång innan vi kunde sätta segel.
När vi närmade oss Signilskär dog vinden
ut helt och det blev motorgång ända till
gästhamnen vid Käringsund på Ekerö.
Välordnad och skyddad hamn.

Lördag, 12 augusti. Avfärd för segel
kl. 9. Sedan seglade FJ upp på 3-meterskurvan vid Slätskär Norr om Bomarssund.
(ca N60°13’55,E20°15’0). Vi satt fast
ganska ordentligt mellan några stenar
och kom inte loss. Bengt tog på sig badbrallor och flytväst och klev i vattnet för
kolla läget. Sedan fick han ett förlängt
fall från masttoppen för att försöka luta
båten med. Det lyckades bra när han klev
iland på den lilla ön och tog spjärn mot en
stor sten. Det kom en finsk motorbåt och
verkade vilja hjälpa till precis när vi kom
loss, men då behövde vi ingen hjälp.
Sedan blev det kryss hela vägen, men
det blåste på bra och vi gick i 4-5 knop
för högsmal fock och stor mest hela tiden.
Nu ligger vi på svaj i en vik söder om
Sottunga. Vi hade tänkt handla där, men
under dagen upptäckte vi att det; dels är
lördag och det kanske inte är öppet så
sent, dels är 3km från hamnen. Vi tänker
i alla fall gå till Kökar imorgon. Får se vad
vindarna säger. Idag: 32.48 NM.

Texten baseras nu till största delen på
FJ:s loggboksanteckingar; Viss redigering
har Bengt gjort.
Torsdag 10 augusti. Avfärd kl. 9 lokal tid. Motorgång ett par timmar i den
svaga motvinden. När vi rundat söder
om fyren Kallan satte vi segel. Natthamn
blev viken vid Norra Saggö, N60°26’29,
E20°03’68 Vi fick tipset om den här viken
av besättningen på grannbåten igår som
hade varit på Åland flera gånger och också
legat här ett antal gånger. Ankomst vid
18-tiden. Vi ligger förtöjda mot den lilla
udden på vikens ostsida. Man känner av
lite svall från sjön då och då, men annars
har man gott skydd av udden. Mäktiga
klippor och helt öppet mot norr. Undrar
hur det känns här när nordvinden brallar
i. Idag: 32.45 NM.
Fredag 11 augusti. Sovmorgon! Vi
tog det lugnt ett par timmar och startade
11.30 lokal tid. Det hade blåst upp lite
och vi fick en fin bidevindsbog på Silverskärfjärden. Lite längre österut började



Saggö, Norra Åland. Foto Bengt Hansson
det däremot blåsa upp ännu mer och
vinden vred till bonnkryss. I en vändning
fastnade akterliket och trimlinan på genuan på en skruv i masten och den gamla
sköra sömmen revs upp en lång bit. Ned
med genuan och upp med focken. Senare
revade vi ett rev i storen också. Nu ligger
vi på svaj bakom en ö och mår bra. Har
ätit korv med potatismos och tagit en
liten nubbe till det. FJ har tråcklat ihop
genuan så gott det går. Natthamn Delvik,
N Bomarssund, N60°14’63,E20°13’2.
Idag: 22.56 NM.

enslinjerna. Utprickningen sista biten
saknas helt på kortet. Ännu läskigare blir
det när man kommer kryssande i vad som
förmodligen är kuling och man funderar
på om utombordaren orkar med motvinden. Det gör den. Vi seglade så långt in
som möjligt för att få lite mindre sjö när
vi tog ned seglen. Vi lade till på baksidan
av restaurangen vid 14-tiden och det
sjunger i riggen i byarna. Pasta med konservkalops till middag. Affären har stängt
på söndagar, men det verkar inte som det
spelar någon roll för vi blir förmodligen
inblåsta här ett par dagar.
Jag (FJ) gillar inte riktigt de finska
båtsportkorten i “ringblock”. De går inte
att plasta in och även om själva bladen är
av tjockt papper blir dom snabbt hundörade och trasiga vid ringarna. Det funkar
säkert bra när man sitter inomhus och
navigerar, men ute i sittbrunnen verkar
dom inte riktigt höra hemma. Särskilt
inte i sånt här väder. Och då hade det inte
FJ läser sjökort. Foto Bengt Hansson

Söndag 13 augusti. Vi tillverkade en
lodlina, med lilla hopp-i-land-draggen
med markeringar på 1,5m-3m, i går kväll.
Den hade varit bra att ha när vi gick in i
nattviken. Vattnet är mycket grumligt och
man ser inte många decimeter.
Avfärd för segel, högsmal fock och
ett rev i storen, kl 9. Vi hade i princip en
bidevindsbog hela vägen till Kökar, med
några krysslag då och då. Det var dock
hård vind mot slutet och vi rullade in
focken till bara någon kvadratmeter. Vi
hade från början tänkt att eventuellt gå till
Källskär, en utflyktshamn söder om Kökar
först och titta på lite sevärdheter, men det
var det inte tal om i den här vinden.
Infarten till Karlby på Kökar ser riktigt
läskig ut på sjökortet. 2 NM slingrande
med undervattensstenar och djupsiffror
på under metern alldeles vid sidan av



ens börjat att regna när vi var ute. Total dagen, Vind: E-S. Besättning: Bengt, FJ,
Distans: 2914.2 NM. Idag: 20.32 NM.
Jesper, Ann och Leo.
Sovmorgon idag igen. Eftersom väMåndag 14 augusti. Position: Karlby. derrapporterna inte verkade särskilt roVäder: Molnigt, regn, åska sent på kväl- liga (FMI lovade 12-17 och SMHI 4-8 med
len, Vind: E 6-10. Besättning: Bengt, FJ. åskskurar) och det regnade och hade sig
Liggedag. Det verkar som om det beslöt både vi och Jenna Blå (båten ovan)
blåser en hel del, men inte så där hemskt oss för att stanna kvar. Däremot tänkte vi
mycket. Det låg en Bavaria här igår som ge oss ut till Källskär på eftermiddagen
stack idag och det har kommit hit två och åtminstone se om man kunde komma
båtar. Väderleksrapporterna blir man inte iland i det här vädret. Till vår förvåning
riktigt klok på, men det ska visst blåsa upp tittade plötsligt solen fram framåt ett-tiimorgon. Bengt gick i alla fall upp till buti- den och vädret blev väldigt behagligt. Vi
ken när dom öppnade och handlade bröd, erbjöd besättningen på Jenna Blå att följa
yoghurt och pålägg till frukost. Sedan tog med till Källskär och de ställde upp alla
vi det lugnt under dagen tills vi fick för tre (Den yngsta hade väl knappast något
oss att gå naturstigen på ön. Den består val, blott sex veckor gammal). Det blev
mest av vitmålade stenar och fläckar på en trevlig tur till en märklig ö med storberget. Man kunde förutom naturen i sig slagen utsikt och karg och stenig natur.
se resterna av en bronsålders(eller nåt)- Det märkliga ligger i friherre Åkerhielms
bosättning och världskrigslämningar. Det anläggning med en medelhavsinspirerad
tog i runda slängar två timmar. Sedan trädgård med små statyer och en stor
köpte vi fikabröd och grova frallor som stockstuga. Sedan har man förstås också
vi mumsade i oss tillsammans med ett Källskärskannan, en inverterad jättegryta.
par stekta ägg. Efter det hände inte så Eftersom vinden hade vridit mot syd
mycket tills det var dags för ett bastubad under dagen avslutade vi med att segla
med påföljande middagsbjudning hos den in längs enslinjerna ända till hamnen.
mycket trevliga familjen på grannbåten, Tillbaka till Karlby kl.19.30. Sedan tog vi
en Vagabond 31. Har ingen aning om ett bastubad och efter det middag, korv
vad båten heter, men blå var den i alla och potatismos. Total Distans: 2925.3.
fall. Det blev en mycket trevlig kväll. I Idag: 11.04 NM.
dag 0 NM.
Onsdag, 16 augusti. Position: RödAngående sjökort
hamn, Åland. Väder: mulet med en del
Jag (FJ) fick under kvällen kommen- regnbyar, vind S-SE 4-8. Besättning:
taren att vi har för liten båt om sjökorten Bengt, FJ.
blir blöta. Som sagt, sitter man inomhus
Avfärd vid niotiden. Vi gick bort till
och åker båt så .....
Jenna Blå och sade adjö innan vi stack.
Ett bättre argument är att man kan Loggpaddeln slutade snurra efter 10 meju faktiskt riva ut sidorna och plasta in ter. Vi saktade in vid butiksbryggan och
dom.
lyfte upp givaren så att skräpet lossnade.
Vi hade tänkt gå till Degerby, men när vi
Tisdag, 15 augusti. Position: Karlby började närmade oss så tyckte vi det gick
gästhamn, Kökar, Åland. Väder: Regn så fint så vi fortsatte till Rödhamn istället.
och rusk på förmiddagen, sol på eftermid- Det var då regnet började. Det bara vräkte



“Håll i dig FJ”. Foto Bengt Hansson
ner, så man knappt såg något. Vi till och
Och här slutar vi för den här gången.
med drejade bi ett litet tag, tills det värsta Fortsättningen på Krakas turer under sävar över. Det kom några till regnbyar, songen 2006 följer i nästa nummer.
men de var inte lika intensiva. När vi var
framme i Rödhamn och skulle börja ta
Källskärskannan. Foto Bengt Hansson
ned seglen och förbereda tampar fick vi en
gipp i ett obevakat ögonblick. Bengt stod
ivägen för bommen och fick ett litet jack
i pannan. Det blödde ymnigt. Han fick
stränga order att trycka på såret för att
inte bloda ner hela båten medan jag tog
ned seglen och släppte ned ankaret. Sedan
kunde vi i lugn och ro tvätta och plåstra
om skadan. När det hade lugnat ned sig
lite lättade vi ankar, startade motorn,
puttrade fram till bojarna och förtöjde
vid bryggan. Sedan åt vi lite tröstgodis
och chips och drack en öl och en nubbe.
Ankomst Rödhamn 19.30. Chili con carne
med ris till middag. Total Distans: 2963.5
NM. Idag: 38.24 NM.



Årsmodell på Din Viggen
I Tekniska Kommitténs enkät år 2000
var två av de basala frågorna vilket serienummer båten hade, och vilket år den
var tillverkad. Lätt att besvara, kan man
tycka, men åtminstone tillverkningsåret
visade sig vara lite knepigt. Med flera
ägarbyten i historiken uppstår lätt tapp av
information. Bland de 86 enkätsvar vi fick
in uppgav inte mindre än 24 ägare att de
inte var helt säkra på årsmodellen. Men
uppgiften är av intresse för oss alla, så vi
skulle gärna vilja komplettera vår tabell
med årsmodell för de Viggar som inte
fanns i klubben år 2000 (eller för sådana
vars ägare inte skickade in enkäten).
Nedan återger vi en tabell med nummer och år för alla Viggar som deltog i
enkäten. Frågetecken innebär att ägaren
uppgav osäkerhet vad gäller årsmodell.
Men det framgår också entydigt att det

NR
5
43
48
53
116
127
196
211
218
222
237
264
274
277
282
298
306
10

ÅR
65
66
?
66
68?
68
69
71
70
70
70?
71
70
71
70
71
71?

NR
308
319
354
361
373
375
381
481
491
492
509
533
535
593
614
625
636

ÅR
72?
71
71
71
71
73
71?
72?
74?
73
73
72?
72?
73
72
75
74

NR
650
664
673
675
682
717
798
801
824
841
858
886
892
910
925
929
937

finns uppenbara fel i tabellen; en båt med
lägre nummer än en annan kan inte ha
senare tillverkningsår än den sistnämnda.
Om det är så att Din båt inte finns med
i tabellen, skicka då ett e-mail eller brev
till undertecknad och uppge nummer
och tillverkningsår. Om till och med
ursprungliga köpehandlingar finns kvar,
så att uppgiften är helt verifierad, så är
det värdefull information för oss. Ju mer
komplett vår tabell blir desto säkrare kan
vi med uteslutningsmetoden avgöra var
felen finns.
Tekniska Kommittén/
Harald Akselsson
Hasselgatan 115
194 38 Upplands Väsby
jourtan@tele2.se

ÅR
73
73
73
73
73?
73
74
74
74
74
74?
76?
74
75
75
75?
75?

NR
943
953
990
995
997
1061
1064
1073
1077
1078
1084
1093
1103
1104
1120
1123
1124

ÅR
76?
75?
75?
75
75
75
75?
74?
75
76?
75?
75
75
75
75
75
75

NR
1135
1153
1171
1201
1204
1230
1244
1248
1263
1271
1274
1277
1279
1294
1299
1307
1317
1330

ÅR
76
75
75
76
75
76
76
76
76
76
76?
76?
76
76
76
77
77
77

Har du registreringsskylt ?

Foto Johan Persson
Varje Vigg ska egentligen ha en
“registreringsskylt” som anger båtens
serienummer. I K-Viggen är det en tunn
plåt, i A-Viggen en lite tjockare, gjuten
bronsskylt. På K-Vigg sitter skylten på
aktre skottet i sittbrunnen, under storskotskenan. På A-Vigg är den placerad i
sittbrunnen under och vid sidan av ruffnedgången. Vi vet med säkerhet att det

finns båtar som saknar sådan skylt, bl a
1277 Jänta som tidigare var i redaktörens
ägo. TK’s nyfikenhet är stor, vi vill gärna
samla fakta i såväl stort som smått. Därför
ser vi gärna att Du hör av Dig med t ex ett
mail, vykort eller telefonsamtal (se redaktionsrutan näst sista sidan) om det är så
att Din Vigg saknar ovannämnd skylt.
Harald Akselsson/TK

Fortsättning från sid. 3, Rapport...

Rätt som det var så dök Lennart från
Västerås upp. Han skulle ta över sista
passet för dagen.
Nytt för i år var att vi även skulle bemanna montern under branschdagen,
som var dagen innan mässan öppnade
för allmänheten. I nuläget så har jag
inte fått någon rapport hur det var att
stå i montern den dagen. Men i gästboken så såg jag att vi fått besök av den
som hade Viggen nummer ett.
Någon rundvandring på mässan
gjorde jag inte denna dag. Troligen
kommer det att skrivas lite mer i nästa
nummer av ViggenBladet om mässan
då den pågår ytterligare i 8 dagar.
Dessutom så kommer vår mässträff att
äga rum nästa lördag.
K-G i Potentilla
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Det kom en del besök under tiden
jag stod där, men det blev också lite tid
att tala med representanter för de andra klassförbunden som stod närmast.
Shipman 28 hade lyckats få lite yngre
medlemmar som var med i styrelsen,
så det kanske finns hopp om att även
andra klassförbund med lite äldre båtar
kan föryngra sina styrelser.
Det kom en del Viggenseglare på
besök, varav en del var ganska nyblivna
sådana, medan andra var gamla Viggenseglare som sålt båten för länge
sedan. Lite reklam gjordes för sommarträffen, så förhoppningsvis så blir
vi ännu fler denna sommar. Så sammantaget var det ett trevligt pass där
tiden gick förvånansvärt fort.

REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
Siljan
Kent Henriksén
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
0250-167 19
S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31
Vänern
Vakant – ombud sökes
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
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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VIGGENMARKNADEN

Nyhet för mobiltelefoner
till sjöss

Säljes
Orange dynor till Albin-Viggen
Mkt fräscha skumgummidynor med
originaltyg. Ej trasiga! Endast sittdynor, ej ryggstöd.
zailor13@hotmail.com
/ Mattias

Köpes
Stävpulpit till Karlskrona-Viggen.
rol.jon@telia.com
/ Roland Jonsson

Övrigt
Båtplats sökes i Göteborgsområdet
till Albin-Viggen
Tel 0733 860786
olis.oljelund@utb.harryda.se
/ Olis Oljelund
Båtplats sökes i Göteborgsområdet
till vår 34 år gamla 1.4 ton tunga bäbis.
johanpren@hotmail.com
/ Johan Persson

NYA MEDLEMMAR
0

Christer Leidemark
NYKÖPING

240

Åsa Malmström
ÖVERUM

704

Bo Jensen
JORDRUP,
DANMARK

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

Nu har den kommit, den uppfinning
som många mobiltelefonvändare skulle
ha velat ha när olyckan var framme. Ni
känner väl till situationen. Ni är till sjöss
eller vid bryggan och kanske jobbar med
båten och ni har er mobiltelefon i en bröstficka på skjortan eller på flytvästen.
Ni lutar er fram för att fixa något och
plopp så händer det. Telefonen plumsar
i plurret. Mycket förargligt, särskilt om
ni är långt ut i skärgården och behöver
komma i kontakt med någon eller några
nära och kära. Vad gör ni? Om det inte
är för djupt och det är god sikt i vattnet
kanske ni kan dyka i efter den. Men ofta
är det för djupt eller för dålig sikt eller
helt enkelt för kallt.
Fram till nu så har ni stått där och
varit förtvivlade men nu har räddningen
kommit. Ett gäng teknologer, vid Tekniska Högskolan i Stockholm, har under
utveckling en manick som kan rädda
situationen. Den kallas för närvarande
(arbetsnamn) DSRART som står för Deep
Sea Rescue and Recover Thing.
Den ska nämligen kunna ta upp en
mobiltelefon����������������������������
som man har tappat i sjön!
Hur är nu detta möjligt. Jo, de har utvecklat en sorts laser som sänder en stråle/signal ner till telefonen och där utvecklas en
gas som fyller telefonen och som gör att
den flyter upp till ytan. Det kan ta upp till
två minuter innan den kommer upp till
ytan lite beroende på hur djupt den ligger
och på vattentemperaturen. Dessutom gör

denna
gas att telefonen inte skadas av vattnet
då den genom den energi som utvecklas
blir uppvärmd. Gasen gör så att telefonen
konserveras och går att använda igen.
Man får dock inte öppna telefonen för
tidigt då det finns en viss explosionsrisk,
man bör vänta 5 minuter.
Nackdelar då? Ja, man måste ha ett
fräscht 12 V batteri att koppla in för den
drar ganska mycket ström. Än så länge
är de också ganska dyra bort mot 6000:och strålen som sänds ut är ganska smal,
10 cm i diameter, så det kan ta en tid att
träffa rätt nere på botten. DSRART kan
inte heller få upp telefoner från större
djup än 7 m. Utvecklingsarbetet fortsätter
dock och redan till nästa säsong så hoppas teknologerna ha en modell framme
som ska klara 25 m:s djup och som kan
söka av en yta med en diameter på 2 m
och ska kosta under 1000:-.
De hoppas också att deras DSRART
ska kunna användas i andra sammanhang, de ser en stor utvecklingspotential
i sin uppfinning. Att den kallas Deep
�����
Sea Rescue and Recover Thing låter
����������
väl
lite pretentiöst men så går det ju till vid
marknadsföring nu för tiden.
En prototyp visades på båtmässan,
tyvärr låg montern lite i skymundan så
många missade den nog, men håll utkik
i båttillbehörsbutikerna framöver.
Kanske är detta något för Viggenklubben att köpa in och ha med på träffar
och eskaderseglingar?
Halvar i 401 Lirpa, Lirpa
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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@akersberga.se
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)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Kjell Eriksson
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Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se
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 11, 752 19 Uppsala

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

Ändrad e-postadress
till ViggenBladet - igen!

Det finns fortfarande
för många nollor!

Som utlovat i förra numret återkommer jag nu ����������������������������
med en alldeles egen adress
till ViggenBladet och i����������������
fortsättningen
skickar du dina mail till redaktion eller
medlemsregister till vebe@comhem.se
En bonus som kom med ny adress
var att
���������������������������������
de floder av spam som vällde
in till den gamla nu har upphört och
det är bara att njuta av det så länge
det varar.
Redaktionen / Alf

Närmare bestämt 32 stycken. Om
det står 0 ovanför din adress här ovan så
har du glömt att meddela ditt båtnummer till medlemsregistret. Det saknas
också många båtnamn, telefonnummer
och eventuella e-postadresser.
Målet är att vi när det är dags att
producera årets medlemsmatrikel ska
ha fått in fullständiga uppgifter från
alla, så hör av er!
Medlemsregistret / Alf

Blandat från

Kölsvinet
Viggens värde varar!

MANUSSTOPP !!!

Hittat på nätet:
A-Viggen 1976 i Nederländerna
Begärt pris € 6.500 = ca SEK 59.500
I Finland utbjuds en "A-Viggen 1973"
för € 5.900 = ca SEK 54.000
Men här är man man uppenbarligen
ute och seglar - eller cyklar - eftersom
bilderna visar en K-Viggen.

TidTryck 2007
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ViggenBladet 3
28 mars

ViggenBladet 4
18 april

