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Dags för RIGGTRÄFF


Riggträffen 2007
äger rum tisdag 8 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
När ni läser detta så har många
redan avslutat vårrustningen av båten
och eventuellt sjösatt. Men nu är det
drygt en vecka efter båtmässan i Älvsjö och vintern sägs göra sitt återtåg.
Täckningen ligger kvar på alla båtar i
Årstaviken som jag cyklar förbi. Några
viggar simmar omkring på vattnet innan
flytten ut till sina sommarvatten. Det
känns som att man står ouppvärmd med
överdragskläderna på.
Allt kommer dock fort och redan
den 8 maj har klubben riggträff med
möjlighet att ta upp andra tekniska
frågor. Sedan är sommaren nära. Sommarträffen kommer traditionsenligt
och i år blir det en höstträff till sjöss.
Förhoppningsvis även en Mälareskader.
Har du förslag på ytterligare aktiviteter
är det hög tid att kontakta styrelsen.
K-G i Potentilla


"... visst kommer väl våra regionombud runt om i vårt avlånga land också
att arrangera Viggen-träffar i sommar?
Redaktionen ser fram emot reportage
från dessa i kommande VB."
Ungefär så skrev jag för ett år se'n
och hoppades på typ fetmycket schysst
feedback (för att blanda in lite nutidssvenska). Men icke.
Nytt år, ny vår, ny sommar och ett
nytt försök. Omslagsfotot är taget på Siljan
1990 och det finns många båtar där även i
dag. Berätta i VB om vad som händer nu,
inte bara i Dalarna utan runt om i hela
vårt avlånga land, så att VB inte bara blir
en tidning för "nollåttorna"!
Och så väntar vi ännu på att någon
vid vår största insjö� –�� där
��������������������
det också finns
många viggar – stiger fram blir klubbens
nya regionombud i����������������
Region Vänern�.
Jag ser fram emot att höra ifrån er!
Alf

Riggning innebär inte att man
bara monterar masten och spänner upp vant och stag så att ”det
känns skapligt”. Rätt kontrollerad
och ansatt rigg är inte bara en förutsättning för att båten ska segla
bra, det är också den bästa säkerheten för att båten ska klara även
riktigt busväder, vilket man alltid
måste vara beredd på att kunna
råka ut för. Riggträffen är därför
det gyllene tillfället för Dig som
vill lära Dig lite mer om hur man
riggar Viggen. St Görans Sjöscoutkår ställer upp med sin 1124 som
demonstrationsobjekt.
Vi hoppas kunna servera kaffe
och smörgås till självkostnadspris
efter riggningen. I anslutning till
det kommer det också att bli tillfälle till frågestund med Tekniska
Kommittén. Har Du något problem
med Din Vigg, eller bara något Du
funderar på, så kom till träffen!
Vi börjar kl 18 och håller på som
längst till kl 21.

Illustration Sören Rapp

Mårten Triewalds Malmgård
ligger i Mariebergsparken på
Kungsholmen, nere vid vattnet
nedanför DN-skrapan, granne med
ryska ambassaden. Lättast tar man
sig dit med buss nr 1 från Fridhemsplan, stiger av vid hållplats
Fyrverkarbacken, och går sedan
gångvägen från Gjörwellsgatan
ned mot vattnet.
Du som kommer med bil parkerar lämpligen vid Socialstyrelsens
kontor vid Västerbroplan. (Det
finns ingen parkering vid Malmgården!) Se vidare kartsida 36,
ruta E/F8 i Gula Sidorna. Kontakta
någon i styrelsen om det är något
Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald


CLUB
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Klassregler....................... 10:Klubbvimpel.................... 130:Broderat jackmärke.......... 35:Klubbnål........................... 35:-

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



Missade du förra årets
sommareskader?
Nu får du en ny chans!
I år blir det en vecka på Grodhavet
som genom tiderna burit bronsålderns
ekstockar, vikingarnas skepp, stormaktstidens tackjärnsexport, rospiggarnas saltströmming, våra dagars tankers
och containerfartyg och nu också en
Viggeneskader.
Landhöjningen i Mälardalen har
gjort att historiska lämningar från
bronsålder och vikingatid numera inte
kan nås lika lätt från sjön. Men utgrävningarna av Birka vikingastad på Björkö
har egen gästhamn.
Ett tjogtal slott påminner om feodaltiden. Tidö slott har leksaksmuseum
och egen brygga. Gripsholms slott med
konsthantverk och statens porträttsamling är kungligt och har gästhamn.
Minnen från industrins och järnvägarnas uppbyggnad under 1800-talet
och senare utveckling finns i Mariefred
och Köping.
Mälaren sträcker sig 65 nm i östvästlig riktning. Och 27 nm från norr till
söder. Skulle inte Mälaren räcka finns
det ytterligare några möjligheter.
Strömsholms kanal når ända till
Smedjebacken i Dalarna.
Man kan förtöja i Fyrisån, nästan
mitt i Uppsala, efter att ha tagit sig dit
via Stäket och Sigtuna.
Arbogaån är framkomlig ända till
Arboga. Om man istället tar av via
Hjälmare kanal kommer man till Örebro
i väster.

I Mälaren finns 8 svajvikar och 150
hamnar av skiftande kvalitet. På en
vecka hinner vi besöka 6-7 av dessa.
Dagsetapperna anpassas till väder
och vind, deltagarnas erfarenhet och
önskemål. Och vi vill gärna fortsätta
traditionen från tidigare eskadrar, där
de äldsta varit vithåriga pensionärer och
de yngsta ännu inte fyllt ett år.
Eskadern är tänkt att utgå från och
avslutas i någon hamn på bekvämt
dagsavstånd från Stockholm. Preliminär start måndag 9 Juli och avslutning
söndag 15 Juli.
Reservera tiden i almanackan och
kom gärna med frågor och intresseanmälan redan nu!
Välkommen!
Tfn. Lennart
021-35 64 8
(tidvis telefonsvarare)
Säkrast, e-post:
lennartlarsson@vasteras2.net



Rapport II från Allt för sjön 2007 med mässträff
Älvsjömässan är över för detta år
och det är dags att samla intrycken.
Det kom rätt många till montern
och ett 50-tal skrev in sig i gästboken.
Det var fler som besökte oss och än fler
som tittade på monter både närgånget
och lite mer på avstånd. Läget visade
sig var mycket bra, men vissa tider
så var det lite tunt med besökare. De
som stod i montern och som jag talat
med tyckte att det var trevligt. Förhoppningsvis så har vi lyckats locka till
oss några nya intressenter och vi har
fått några som är intresserade av våra
sommaraktiviteter. Har vi tur så får vi
se Vigg nr 1 på sommarträffen.
Vad gäller själva mässan så såg jag
inte så mycket av den. Det blev raka
vägen från entrén till montern. Hade
hört att de två andra hallarna mest
bestod av ett hav motorbåtar som såg
nästan lika dana ut. Det lockade inte
till någon rundtur. Det räckte med att
de även smugit sig in i C-hallen som
mest bestod av montrar med tillbehör.
Passerade bland annat en RIB-båt med
fyra 250 hästar motorer. Här går jag i
tankar på att byta min gamla fyrahästars tvåtaktare till något mer miljövänligt. Även om denna båt har renare
motorer än min så skulle den inte klara
sig långt på den bensinförbrukning jag
gör av med på en säsong.
Sista dagen när mässan höll på att
stänga så gick jag en annan väg ut till
entrén och fick då bekräftat att mässan
mest bestod av ett hav av motorbåtar.
Konstigt nu när minskade koldioxidut

Bengt och Sven i samspråk vid montern
Foto K-G Sabel

släpp och undvikande av växthuseffekt
står högt på den politiska agendan.
Varför spelar då solenergi i form av
vind en så undanskymd roll. Segelbåtarna för en tynande tillvaro i ett
litet hörn.
Den utannonserade mässträffen
drog några deltagare som även i år
gick omkring i C-hallen och tittade på
olika saker som kunde vara bra att ha
som komplement till Viggen. Utbudet
är enormt och uppfinningsrikedomen
stor. Men det är mest praktiska saker
som inte sticker ut så mycket som man
till slut fastnar för, även om det är roligt att tallriken står kvar på bordet om
båten kränger säkerligen 45 grader.
Frågan är bara vad som händer med
det som är på den. Själv inhandlade
jag efter en dags betänketid en upp-

sättning virekilar för att förhoppningsvis skona berghällarna. Detta trots
att jag tycker att det roligt att slå i de
vanliga bergkilarna med hammare.
Det har alltid varit spännande att se
om de verkligen fäster. Detta inköp
kanske också skonar besättningen i
grannbåtarna från oljud.
Mässan hade också ett hörn som
presenterade innovationer. Här fanns
en båt som drevs med solceller och i
nödfall med åror. När det gäller nyheter för segelbåtar så fanns en prototyp
av vinsch som automatiskt skulle
släppa efter när det kom en körare och
sedan hala in när vinden avtog igen.
Båten skulle då segla upprätt såsom
en Vigg ska seglas. Detta födde andra
tankar på vad som skulle kunna göras

för att underlägga seglingen. Får vi
fundera ett tag till tillsammans så kan
vi nog presentera den helautomatiska
seglingen. Här presenterades också en
droppformad mastkrage som skulle
kunna få bättre fart på båten och få
den att ta högre höjd på kryssen.
För egen del så inskränker sig nog
året förbättringar till ovan nämnda
kilar och nytt fall till storen. Men det
är alltid roligt att få lite nya idéer om
vad man kan göra. Men till nästa år
så kanske det är dags för den helautomatiska seglingen. Frågan är bara om
man själv behöver följa med i så fall
eller om man bara möter upp med lite
skaffning vid slutmålet.
K-G i Potentilla

Det här är väl ändå att ta i? Foto K-G Sabel



Vinnare av Per Brohälls Hederspris 2006
Här följer som utlovat den fortsatta skildringen av Krakas turer under 2006

Lördag, 19 augusti. Position: SEBK,
Hemmahamn. Väder: Klart, varmt, vind
S-E 1-5. Besättning: Bengt, FJ.
Avfärd kl.9 Mest motorgång idag
också. Men en del segling blev det. Vi
hittade en fender på Kobbfjärden, N Möja
som vi plockade upp. Sedan stannade vi
till på Vindö och hälsade på och fick kaffe
och kanellängd. “Ungdomarna” skulle ha
kräftskiva på kvällen och vi hjälpte till lite
med att bära bord och stolar. Ankomst
SEBK 17.30, Maggan hämtar. Total Distans: 3035.7 NM. Idag: 26.32 NM.

Rödhamn, Åland. Foto Bengt Hansson
Torsdag, 17 augusti. Position: Rödhamn, Åland. Väder: Halvmulet, vind SW,
7-12, avt. Besättning: Bengt, FJ.
Ingen kul vind på Ålandshav för
hemfärd, så vi ligger kvar. Vi går över
imorgon istället.
Bengt blev farfar idag, en liten Filippa.
Vi köpte nybakat bröd till frukost och till
middag åt vi Salta biten med kokta morotslantar och lök och potatismos.
Idag: 0 NM.

På grund av den svaga vinden blev det
en hel del motorgång, den största delen
styrd av autopiloten även de sträckor vi
seglade. När vi passerade Söderarm dog
vinden ut helt och en svärm med små,
små flugor som tog båten i besittning.
Vi blev inte av med dom förrän efter ett
par timmar. På Kudoxafjärden plockade
vi upp en kapockkudde som låg och flöt
i vattnet. Annat som hänt var att Kraka
idag passerade 3000 NM seglad distans
i vår ägo. För att fira denna fantastiska
Fredag, 18 augusti. Position: Megel- händelse åt vi tre godisbitar var. Ankomst
skär, Rödlöga. Väder: Sol och varmt, vind Rödlöga 19.10 lokal tid. Total Distans:
SW-S 2-6. Besättning: Bengt, FJ. Avfärd 3009.4 NM. Idag: 45.85 NM.
06.55 lokal tid.



Nu mest Bengts noteringar ett tag.
Lördag, 16 september. Position: Getfoten, S Vaxholm. Väder: Klart, vind SW
3-7. Besättning: Bengt, Maggan, FJ.
Avfärd vid tolvtiden. FJ började direkt
efter start montera lodgivaren. Vi hade
tidigare i veckan köpt en komplett rabatterad sats, Silva Star med log och lod.
Tanken är att komplettera den befintliga
installationen och sedan sälja de nya oanvända delarna. (en komplett log). Första
ekot på 40 m avlästes på Vindö ström. Det
gick att använda det befintliga invändiga
röret för givaren. Lite arbete återstår med
givaren, men som en tillfällig installation
funkar det fint. Vi ska bara kapa av flänsen
på nya genomföringen och limma fast
den i det befintliga röret. Ankomst vid
sextiden. Hemgjord rostbiff med potatissallad till middag. Denna veckas seglats
var tänkt att bli en gourméresa och det
blev den. Dels med egen mat och dels på
krogar. Total Distans: 3093.0 NM. I dag:
15.77 NM.

vind SW 2-6. Besättning: Bengt, Maggan, FJ.
Avfärd vid elvatiden. Vi satte segel vid
ankaret. När vi började närma oss Vaxholm startade vi motorn i den svaga vinden. Efter ett tag började den gå ojämnt
och till slut gick den bara på tomgång. Vi
började mixtra med bränslet och tändstift
och konstaterade att den gick bra med
bränsle från en av dunkarna. Vi tömde
tanken och fyllde över dunken. När vi
närmade oss Östanå färjeläge och drog
ned på tomgång hostade den på tomgång
istället. Vet inte vad det beror på. Misstänker dålig bensin eller igensatt nånstans på
väg till eller i förgasaren. FJ hoppade av
vid färjeläget och tog bussen hem. Motorn
fungerade bra resten av dagen. Det var
ingen personal på vandrarhemmet men
det var öppet! En lugn kväll. Total distans:
3106.6 NM. Idag: 13.58 NM.

Måndag, 18 september. Position:
Ängsö nationalpark. Väder: vind S-SW
2-6, svag vind och dimma. Besättning:
Bengt och Maggan.
Avfärd vid 12-tiden. Först på morgonen dimma sedan bröt solen igenom.
Det blev motorgång ända till Ängsö nationalpark där vi kunde lägga till långsides
vid bryggan. Normalt ska man ligga med
ankare och med stäven mot bryggan. Men
inga andra båtar var där och tillsynsmannen tillät det. Men det grundar upp intill
bryggan så det var nätt och jämt att vi
kom in till bryggan. Motorn krånglar
fortfarande vid låg fart. I det fina vädret
gjorde vi en lång rundvandring och tittade
och läste på de informationstavlor som var
Söndag, 17 september. Position: Si- uppsatta ”här och där”. Kul och lärorikt.
aröfortet, Kyrkogårdsön. Väder: Mulet, Vi kunde räkna till sju kor som var ute på



grönbete på de fina gröna ängarna. Det
var skönt att vara ute i den folktomma
lugna skärgårdsnaturen – men plötsligt
hördes den välkända glassbilsmelodin. Vi
var tydligen inte så långt bort från civilisationen trots allt. Kvällen avslutades med
rostbiff och rött vin mm. Total distans:
3112.8, Idag: 6.24 NM.

Margareta vid Ängsö Nationalpark
Foto Bengt Hansson
Tisdag, 19 september. Position: Ramsmoraviken, NÖ Möja. Väder: vind SV 3-5
m/s. Besättning: Bengt och Maggan.
Avfärd 11.00. Disigt och växlande
molnighet, men ljumt. Motorgång mot
SÖ och runt SV-spetsen av Yxlan V om
Granholmen Ö och om Östra Lagnö, Ö
om Finnhamn till Hälsingeholmarna
där vi satte segel. Sedan N om Möja till
Ramsmora hamn på Möjas östra sida.
Vid tilläggningen strulade vi lite när vi
skulle ta bojen. Bengt böjde sig ut över
relingen och plopp så dök mobiltelefonen

10

ner i det djupa mörka kalla vattnet. Inget
läge att dyka efter den. Brr! Nå, kvällen
avslutades bra på Wickströms fisk. God
mat men ingen sjöutsikt. Total distans:
3133 Idag: 17.34 NM.
Onsdag 20 september. Position: St.
Kalholmen.. Vind: SV 7 – 8 m/s. Besättning: Bengt och Maggan.

Stora Kalholmen
Foto Bengt Hansson
Tidig start, kanske kl 07.00. Det var
frisk vind och skvättigt över Möja Västerfjärd och vi skulle till Brunskäret NÖ
om Träskö Storö. Som vanligt, nästan, så
tog jag för lätt på uppgiften och seglade
till Stora Rävsön norr om Brunskäret.
Väl där insåg jag att det var fel ö. Det var
bara att vända och segla till Brunskäret.
Nu var vinden starkare kanske 10 m/s.
Ner med segel och motorgång in mot den
smala grunda passagen. Spännande då vi
drev av i sidovinden men det gick bra och
motorn höll sig lugn. Det blev bökigt att
ankra och vi fastnade på en sten precis i

strandkanten. Vi beslöt att ta oss därifrån
då vinden låg på. Efter bökande kom vi av
stenen och gick för motor mot utfarten.
Vi höll där för långt mot styrbord och
”bottnade”. Med full back på motorn kom
vi loss och gick mitt i öppningen, med en
liten dragning mot babord, det gick bra
- men det är grunt där. Nu till Stora Kalholmen och lugnet där inne. Vi pustade
ut och lunchade kl 11.30. Nu kunde vi ta
det lugnt och göra en inspektion av ön.
Den godkändes. Total distans: 3137.4.
Idag: 7.45 NM.
Torsdag 21 september. Position:
Sandhamn. Väder: vind SV 4-7 m/s. Besättning: Bengt och Maggan.
Avfärd 11.00. Vi gick först mot Möja
Västerfjärd sedan till Möja Söderfjärd.
Där var det först kul att konstatera att
vårt nya ekolod kunde mäta upp ett djup
på, om jag kommer ihåg rätt, 120 m. Men
sen plötsligt så pep varningssignalen för 3
m. Jag vände tvärt och tittade på sjökortet noggrant – det fanns inga grund, det
var minst 100 m djupt. Var det en ubåt
eller ett fiskstim? Jag vet ännu inte men
ska kolla med SILVA någon gång. Det
upprepades flera gånger men nu tog jag
det lugnt. Vi hade sedan en ”slagduell”
med ett skolskepp. Det var kryss och vi
slog snabbare men dom gick snabbare
på ”rakorna”. Vi höll ungefär jämna steg
skeppet med det över Möja Söderfjärd
och Kanholmsfjärden tills dom gav upp
dvs dom gick norrut hemåt. Vi skulle ju
till Sandhamn dit vi kom vid 16.00 tiden.
Där blev det en god middag i seglarrestaurangen men det var mycket hög och
störande ljudnivå där. Kala väggar ock
tak gjorde att ljuddämpningen var dålig.
Fy sjutton att jobba i sådan miljö. Total
distans: 3144.9. Idag: 7.45 NM.

Fredag: 22 september. Position:
Strömma kanal. Strömma krog. Väder:
vind SV 4-6 m/s. Besättning: Bengt och
Maggan.
Avfärd vid 11-snåret. Sol, varmt. Vi
tyckte att vinden friskade i när vi närmade
oss Kanholmsfjärden vi tog därför in ett
rev. I lä bakom Trollharan drejade vi bi
och fikade wienerbröd. Lite senare var
det dags att slå ut revet. Vid Bullandö
handlade vi lite mat och fortsatte för
motor mot Strömma. Då motorn fortfarande gick dåligt på lågt varv låg vi och
cirkulerade utanför landsvägsbron och
väntade på broöppning. Men brovakten
sade att ”Kör på bara så öppnar jag när
ni kommer”. Lite spännande men det
fungerade. Vi lade sedan till på insidan
av bryggan på de platser som tillhörde
macken. Vi trodde att det skulle vara
lugnare där. Det är ju många motorbåtar
som passerar här och det blir skvalpigt.
Men det var nog ingen större skillnad och
platsen kostade 100:- och det fanns ingen
toalett. Dom hänvisade till restaurangens
toalett som öppnade kl 11 eller 12, dåligt.
FJ kom med buss hit och mönstrade på.
Vi åt sedan tillsammans på restaurangen
på kvällen en mycket god middag med
mycket lägre ljudnivå än i Sandhamn.
Total distans: 3159.6. I dag: 14.72 NM.
Lördag 23 september. Position: Hemmahamn, Södra Evlinge Båtklubb. Väder:
vind SV 4-6 m/s. Besättning: Bengt och
Maggan och FJ.
Avfärd 10.00 utan toabesök. Först V
ut, sen mot Ö och runt Fågelbrolandet och
förbi Malma Kvarn. Fin segling i sol ute på
Nämdöfjärden under Djuröbron och mot
hemmahamnen. FJ stannade kvar i båten
för att segla själv. Total distans: 3178.3.
I dag: 18.73 NM.
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FJ noterar här vad som hände på
slutet av säsongen.
Söndag, 24 september. Position:
SEBK. Väder: Strålande sol, 17°C i vattnet,
vind SW 4-8. Besättning: FJ
Avfärd kl 10. Jag tog en tur runt Stora
Älgö. Det var kanonväder, och jag seglade
i stort sett hela vägen. Kom hem igen vid
14-tiden. Då började jag förbereda för
avmastning. Bengt kom vid tre och vi åkte
på en gång till mastkranen. Det var snabbt
gjort att plocka av masten på två, och vi
hjälpte till på Kid Ory och Vilda. Sedan
lastade vi bilen full med segel och dynor
och åkte hem. Total Distans: 3188.4 NM.
Distans Idag: 10.07 NM.

Säljes

Bengt på Källskärs högsta punkt
Foto Franz Josef Rühmland

Söndag, 2 oktober. Position: SEBK.
Besättning: Bengt
Torrsättning. Nu står båten på land
med nymålade gröna stöttor.
Lördag, 7 oktober. Position: SEBK.
Väder: Regn. Besättning: Bengt, FJ
Bengt och FJ täckte och tömde båten.
Bengt var i klubbens tjänst större delen
av dagen, fullt sysselsatt med att plocka
loss bommar från den gamla bryggan som
ska bytas ut.
Vi tackar för oss och hoppas att någon
eller några har orkat läsa hela den odramatiska berättelsen. Men vi undrar vi hur
mycket den i början av artikeln nämnda
styrelsemedlemmens logg slutade på efter
säsongen vid det strömmande vattnet vid
bryggan.
Bengt Hansson och
Franz Josef Rühmland
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Havet ger. “Lyckad fångst”!
Foto Bengt Hansson

VIGGENMARKNADEN

Karlskrona-Viggen
Båten är i utmärkt skick och generöst
uppdaterad de senaste 3 åren.
Nytt storsegel -05 (Apollo Sails), Ny
genua 1 -05 (Apollo Sails), Nytt storsegelkapell -05, Fock, äldre men fullt fungerande. Inombordsmotor Vire 6 (uttagen
och renoverad med bl a ny generator,
rensade kylkanaler och rensat avgasrör
-05-06). Nytt batteri -05, Garmin GPS
38, Nytt utombordsmotorfäste -06, Ny
mantågslina -06 (styrbords sida), Nya
vantskruvar -06, Nya ventiler -06, Ny
kompass -06, Nya fall (försegel, spinnaker, storsegel), Nya skotlinor, -05, -06
(storskot, genua), Nya dynor -05, -06,
Nya kuddar till sittbrunnen -06 (4st), Nya
fendrar, näst största storleken -06, Ny
toalett -05, Ny länspump -05, Ny portabel enlågig gasolspis -06, Ny utombordare Yamaha 4-takt, 4 hästkrafter -06.
Pris utan utombordaren 35 000
Pris med utombordaren 40 000
berndt.clavier@imer.mah.se
/ Berndt Clavier
Karlskrona-Viggen nr 276
���
i bra skick. Snurra på 4 hk ingår.
Båten finns på Dalarö. Pris 29500
tel 054-52 50 70
tandlakar.baten@telia.com
/ Anders Weilander

Självslåendefockarrangemang
Foto Bengt Hansson

Albin-Viggen1973
Johnson 7 hkr -79, båtvagn, tre segel,
sprayhood, gasolkök, m.m. 35000 kr.
Tel 054 157380 kvällstid eller mail till
bo.bjork@spray.se
/ Bo Björk

Köpes

Spinnaker och rullfocksystem
till Albin-Viggen.
peter6384@spray.se
/ Peter
Sittbrunnskapell till Viggen 618
bättre begagnat
0521/13322 eller 0520/22 37 81
Per-Henrik.Grim@hv.se
/ Per-Henrik Grim
Brugt storsejl
som i ikke bruger... jeg er intereserret i
at købe... mit blev ødelagt af en storm i
efteråret.
andershelbo@hotmail.com
/ Anders Helbo Hansen
Storsegel till Albin-Viggen
markus.ersosson@compaqnet.se
/ Markus Erosson
Fock ca<12 kvm
(FL:7-8,2*UL:3,25*AL:6 6,8m)
Spinnaker, ca 33,6 kvm
(FL:9,5*UL:5*AL:8,5m)
Jag har en Albin Viggen men bara måt�ten stämmer ungefär e ja lycklig! Allt av
intresse.
jontaz@hotmail.com
/ Jonas Lundgren
Genua till Albin-Viggen
Rullgenua eller vanlig
0303-82495 eller 0733-800311
sunny.jones@thesign.nu
/ Jonas Sohlberg

senaste annonserna FINNS PÅ
www.viggenklubben.com
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REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
Siljan
Kent Henriksén
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
0250-167 19
S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31
Vänern
Vakant – ombud sökes
Västkusten
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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Vart tar viggar vägen?
Förutom viggar som ägs av våra
nuvarande och tidigare utländska medlemmar känner vi till ytterligare
������������������
������
några
utanför landets gränser.
År 2001 siktades #55 och #1019
i Finland, där även #327 Viivi-Täti senare har kappseglat med framgång.
Två Albin-Viggen, Anarship II och
Marie-Anne tävlade i Geneve 2002, inte
så framgångsrikt, båda bröt.
#643 Rana och #1209 är charterbåtar i Polen idag och #566 kan hyras
i Nederländerna.#705 finns i Danmark
och #1248 Ellen såldes till Ungern.
Viggar har också setts i baltiska
hamnar och det finns en obekräftad
uppgift om en K-viggen utanför Sydamerikas kust. Känner du till fler? I så
fall kan du väl berätta för VB-redaktionen.
Red.

NYA MEDLEMMAR
0

Patrik Trozell
SÖDERTÄLJE

24

Andreas Gustafsson
HÄGERSTEN

252

Dennis Johnsson
GÖTEBORG

434

Stefan Liström
SOLNA

618

Per-Henrik Grim
VÄNERSBORG

1209

Bengt Pettersson
KARLSKRONA

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

VIGGENKLUBBEN
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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:

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)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Kjell Eriksson

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

15

POSTTIDNING

B

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
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EFTERSÄNDNING
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försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Sista chansen...

Ny adress?

Du som 15/4 ännu inte betalat
medlemsavgift för 2007 har i dagarna fått en påminnelsefaktura.
Din betalning måste vara kassören
tillhanda senast 10:e maj för att du
ska fortsätta få ViggenBladet, nya
eller uppdaterade Tekniska Tips, få
inbjudan till klubbaktiviteter samt
stå med i årets medlemsmatrikel.

Om du flyttar – meddela medlems
registret. Att eftersända VB som
kommit i retur är väl strängt taget
en alldeles onödig hantering?
Vi saknar tyvärr fortfarande
många båtnummer, båtnamn, telefonnummer och e-postadresser inför
tryckningen av matrikeln. Också här
är 10:e maj stoppdatum.
Medlemsregistret / Alf

Foto Johan Persson

Du har väl svarat ...

MANUSSTOPP !!!

... på TKs upprop i VB nr 2
angående tillverkningsår för din
Viggen samt om den har "regist
reringskylt" enligt ovan, eller
liknande? Om inte – hör av dig
till Harald. Adress sidan 15.
TidTryck 2007
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