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Du kommer väl med på årets
eskader i Mälaren?
I förra numret av VB presenterades
årets eskader. Tyvärr smög det sig in
ett fel i telefonnumret till Lennart, där
en åtta föll bort, men nu ska det vara
rätt.
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.
Hej alla
Nu när detta skrivs börjar det grön
ska. Det ser att bli en intressant som
marsäsong med klubben. Den sedvanliga
sommarträffen hoppas jag blir välbesökt.
Men det finns mer. Eskadern går i Mä
laren. Navigationsorientering är en ny
trevlig form av tävling där alla kan delta
med intressanta vägval som slutar med
gemensam samvaro. Sommaren avslutas
med kräftor och förhoppningsvis vackert
väder vid träffen den första helgen i
september.
Både om du tänker delta i någon
av våra aktiviteter eller seglar på annat
sätt så finns det en sak som du inte får
glömma. Det är papper och penna. Skriv
ned dina sommarupplevelser och dela
med dig av dem i ViggenBladet. Har du
kamera så skicka gärna med bilder. Det
kommer mörkare tider som behöver lysas
upp med sommarminnen.
K-G i Potentilla


Liksom Orsa Kompani lovar vi ing
enting bestämt – detta angående "Navi
gationsorienteringen" som beskrivs med
början på motstående sida – åtminstone
inte i det här numret av VB.
Uppgift om tidpunkt för genomfö
rande har vid dagen för pressläggningen
ännu inte nått redaktionen, styrelsen
behöver uppenbarligen grunna lite till
över när det kan passa bäst.
Idén är dock så bra att VB-red. anser
den värd spridning även utanför stockholms
området – med anpassning till lokala förhål
landen bör den kunna fungera var som helst
i landet och kan vara ett litet tips till er ute
i regionerna.
Nästa upplaga av VB är sommarnumret
och måste enligt Postens regelverk väga mer
än matrikeln som medföljer som �������
bilaga.
Det betyder att redaktionen behöver
material till 24 sidor så det är hög tid att
sända in ditt bidrag nu.
Alf

Tfn. Lennart
021-35 64 88
(tidvis telefonsvarare)
Säkrast, e-post:
lennartlarsson@vasteras2.net

Eskadern är tänkt att utgå från och
avslutas i någon hamn på bekvämt
dagsavstånd från Stockholm. Prelimi
när start måndag 9 Juli och avslutning
söndag 15 Juli.
Reservera tiden i almanackan och
kom gärna med frågor och intressean
mälan redan nu!
Välkommen!

Nu med rätt
telefonnummer!

Navigationsorientering
En idepresentation från Kjell i Viggen 921 Akvelina
Tävlingsidé & regler
12 st förbestämda positioner finns
utlagda i sjökortsområdet.
Varje position är poängsatt med 1,
2 eller 3 poäng alltefter svårigheten att
nå den.
En kontrollfråga skall besvaras vid
varje position.
Varje båt samlar poäng genom
att uppsöka valfritt antal positioner i

valfri ordning under en tidsrymd av 5
timmar.
Båt som överskrider tävlingstiden
får poängavdrag med 1 poäng för varje
påbörjade extra 10 minuter.
Vinnare är den båt som samlat flest
poäng.
Då två eller flera båtar har samma
slutpoäng avgör total använd tid.
Fortsättning på sid. 12


REGIONALT/ombud

CLUB

SHOP

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

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



Planer finns på
helg/dagträff i
Göteborgs
södra skärgård!

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)

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

Västkusten

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

Förslag:
Viken Stora Lyngskär, ost Don
sö, alternativt Vrångö gästhamn.
Ring mig om Du är intresserad
så ringer jag runt sedan. Pejlar
intresset på detta sätt.
Ulla Godin
Tel 031-795 46 74
dag och kväll

NYA MEDLEMMAR
0

Tore Halle
OSLO NORGE

0

David Svensson
HÄSSELBY

1228 Mikael Westerberg
LIMHAMN
1333 Niklas Karlsson
VALDEMARSVIK

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!



Riggning av Viggen
Kontroll och skötsel
Självklart ska man varje år se över
riggen i samband med vårrustningen. Det
är normalt en lätt procedur som inte tar
lång stund, och som kan spara mycket
irritation och extra besvär. Att behöva
klättra i mastkran för att t ex lossa ett
kärvande fallblock tillhör inte de roligaste
övningarna. Det är ett av skälen till att vi
brukar avråda från att låta masten sitta
kvar på båten hela vintern.
Masten bör tvättas och sköljas med
färskvatten. Många förordar också att
den gnids in med paraffinolja, vilket
antagligen är huvudingrediensen i de
preparat som säljs i båttillbehörsaffärerna
till betydligt högre pris.
Alla fallblock kontrolleras så att de
löper lätt. Om de kärvar, tänk då på att
vara ytterst försiktig med smörjmedel så
att inte fall och segel blir nedsölade. Lossa
blocket, rengör och stryk ett mycket tunt
lager av t ex teflonfett (finns som sprej)
på axeln och blockets nav. Om man har
wire-fall är det viktigt att ha koll på att
inte slitaget i masthuvud och på blocken
blivit så stort att wiren kan skära ner och
fastna vid sidan av blocket. Åtgärd finns
beskriven i TT 2:22.
Vant och stag kontrolleras med av
seende på skadade kardeler, ändstycken
och pressade hylsor. Kontrollera även att
spridarna är oskadade. Det förekommer
några olika typer, men de flesta monteras
med skruv och mutter. Tänk då på att



montera skruvarna uppifrån, som extra
säkerhet om oturen skulle vara framme
och en mutter lossnar. Ett tips är också att
sätta textiltejp över skruv och mutter.
Kontrollera att vantskruvarnas gängor
inte har synliga skador. Dålig smörjning
kan lätt få dem att skära, och då syns det
ganska tydligt. Rengör gängorna, och
smörj med särskild vantskruvolja.
Vett och etikett vid mastkranen
Vid av- och påmastning brukar det of
tast vara ont om tid, och många som köar
till kranen. Trots det ser man alltför ofta
båtägare som tycks vara helt omedvetna
om det lämpliga i att visa lite hänsyn.
Det värsta man sett i den vägen var en
båt som kom till mastkranen med segel
och bomkapell kvar på bommen, utan
minsta tillstymmelse till förberedelser
gjorda. Då krävs maximalt tålamod från
omgivningen.
Avmastning:
• Demontera bommen, och lossa
undervanten. Fäst dem gärna vid masten
med spännband.
• Glöm inte att lossa kabelanslut
ningar för lanterna och ev antenner! Har
man kort bit från bryggan till mastkranen
kan man till och med lossa säkringarna i
vantskruvarna i toppvant, för- och akter
stag innan man går till kran.
• Om man är försiktig brukar det gå
alldeles utmärkt att masta av utan att först
demontera Windex. Se bara till att lyfts

Den här artikeln innehåller merparten av den skriftliga
dokumentation som delas ut till deltagarna i riggträffen.
Flertalet av er har väl redan masten
på plats, men innehållet i texten kan
kanske kan ändå vara till nytta för er som eventuellt
behöver göra några finjusteringar under säsongens lopp.
linget som läggs under spridarna kommer
fram för om masten, och att mastkranens
block ligger något för om masttoppen.
• Strama upp lyftwiren, och lossa
för- och akterstag samt toppvanten. Det är
lämpligt att ha en ”mastkramare” avdelad
för att hålla ett öga på både mastfot och
masttopp, beredd att parera om/när bå
ten rör sig relativt kranen. Detta är extra
viktigt om masten står lös på däck, utan
låsbult i foten.
• Lossa ev låsbult i foten, och lyft
av masten. Genom att slinget är fäst enligt
ovan fäller man masten akteröver, och
Windex klarar sig (förhoppningsvis).
Påmastning:
• Gör masten helt klar med sprida
re och allt. Glöm inte dirk, sejnfall och ev
lift till spinnakerbom, om Du inte älskar
att klättra en extra gång i mastkranen.
• Fäst undervanten vid masten
med spännband. Kontrollera att för- och
akterstag löper på rätt sida om spridarna,
och fäst dem vid masten tillsammans med
toppvanten med spännband.
• Montera vantskruvarna till topp
vant och för- och akterstag. Det är en
smaksak om man monterar dem på van
ten eller på båtens röstjärn, men de ska
alltid monteras så att vantet sträcks när
vantskruvens mittstycke vrids medurs,
uppifrån sett. (Monteras vantskruvarna på
röstjärnen måste man vara vaksam så att
toppvantens vantskruvar inte snedställer

sig och kommer i beknip med röstjärnen
när vanten sträcks. Det är lätt hänt att
vantskruvarna kröks på detta sätt).
• Kör fram båten till mastkranen
och förtöj med krantoppen strax för om
mastfoten (jmf avmastning).
• Lägg fram masten på bockar, med
masttoppen mot sjön, framsidan uppåt.
• Lägg lyftslinget runt masten
nedanför spridarna men ovanför under
vanten. Fäst en tunn draglina i slinget så
att det kan dras ned när masten står på
plats.
• Sträck upp lyftwiren och passa
masten när den lyfts. Sänk ned masten
och passa in den i mastfoten på däck.
Montera ev låsbult. Det är rekommenda
belt att precis som vid avmastningen ha
en avdelad ”mastkramare” som håller ett
öga på både mastfot och masttopp.
• Fäst och sträck upp toppvanten
och för- och akterstag. När masten står
själv, släck i lyftwiren och hjälp vid behov
till att få ned lyftsling och krok med hjälp
av draglinan, och koppla loss.
• Uppkoppling av undervant, fort
satt justering samt säkring av alla vant
skruvar görs vid vanliga bryggplatsen.
I ett Tekniskt Tips, TT 2:7 beskrivs
hur den lite mer erfarne kan masta på och
av utan hjälp av mastkran. Metoden är i
första hand lämpad för mast med låsbult i
foten, och kräver annars extra varsamhet
och någon ytterligare medhjälpare.



Riggens ansättning
Viggenhandboken anger att ”målsätt
ningen med stagningen är att masten ska
vara rak under segling. Aktre undervanten
ansätts löst, övriga vant och stag hårt”.
Detta ger inte mer än den nödtorftigaste
ledning. Nedan följer ett försök till för
tydligande.
• Det är viktigt att masten står
vertikalt på båten i sidled, d v s det ska
normalt inte vara så att t ex styrbords
toppvants vantskruv är hopskruvad
maximalt medan babords vantskruv nätt
och jämnt har tagit gäng. Då är något fel,
eftersom vanten förutsätts vara lika långa
med god precision. Rätt läge är svårt att
avgöra genom syftning, men kan ”mätas”
med hjälp av t ex ett ankare som hängs
i storfallet. Genom att föra över ankaret
växelvis från sida till sida på båten, och
mäta avståndet mellan ankaret och vul
sten vid däckets ytterkant med t ex en
tumstock, kan man med hygglig precision
bestämma när masten står vinkelrätt mot
däcket.
• I längsled kan man inte riktigt
på förhand avgöra rätt trimningsläge. I
princip gäller att båten blir något mer
lovgirig om masten lutar bakåt.
• När masten står ”mitt i båten”
ansätts toppvant och för- och akterstag
”hårt”. Härvid finns olika metoder. Den
enklaste är att använda en vantspännings
mätare typ ”Vajert” eller motsvarande.
Vajert är justerbar för olika grovlek på
vantet, och har en 10-gradig mätskala
för vantspänningen. 7,5 motsvarar 15%
av vantets brottlast, vilket anses som
”normal” ansättning. Personligen brukar
jag stanna någonstans mellan 6 och 7,



vilket känns lagom för Viggen. Drag åt
vantskruvarna i etapper, lika många varv
på vardera sidan, tills rätt spänning upp
nåtts.
En annan metod består i att man mä
ter vantets töjning med hjälp av en 2 m
tumstock som tejpas på vantet när detta
är nätt och jämnt sträckt men inte spänt.
Håll tumstocken mot vantskruvens änd
stycke, och tejpa fast tumstockens övre
ände mot vantet. Drag åt vantskruvarna
i omgångar, tills det är exakt 3 mm mel
lan tumstock och ändstycke. Då är vantet,
oberoende av vantdimension, sträckt till
15% av sin brottlast. Eftersom vanten
”håller emot varandra” blir spänningen
automatiskt lika på båda sidor.
• När toppvant, för- och akterstag
är grundansatta enligt ovan sätts de
främre undervanten an. Syfta i masträn
nan så att masten inte krummar i sidled.
Däremot är det lämpligt att den krummar
något i båtens längdriktning, vilket kan
kontrolleras med storfallet eller dirken. 2
till 2,5 cm böjning föröver är lämpligt. När
masten fått denna krumning bör också
undervantens spänning vara ganska bra.
Jämför med toppvanten.
• Efter justering enligt ovan har
man uppnått en god grundinställning för
riggen. Efterhand kommer viss sättning
att ske i rigg och skrov, varför efterjuste
ring kommer att erfordras. Vid segling i
måttlig till hård vind får inte lä vant börja
slacka förrän båtens krängning är 25º till
30º (större krängning bör f ö inte Viggen
seglas med, för max effektivitet).
Harald Akselsson
/Tekniska Kommit-

GPS-fäste
AndersHärdin, Vigg 116, har
skickat oss följande tips om ett prak
tiskt fäste för GPS. som dessutom
är diskret (demonterbart) och inte
avslöjar att det KAN finnas stöldbe
gärligt gods i båten.
Fästet som syns på kanten till
ruffnedgången, bild 1, kan göras
för valfritt styrbords- eller babords
montage. Fästet kläms fast med en
M6-skruv limmad på en ratt, bild

Bild 1
2. Skruven löper genom en i fästet
limmad mutter, eftersom gänga i
trä inte skulle bli hållbart. Skruven

Bild 2

klämmer mot ett mässingsbleck för
att inte ge fula märken i träsargen
till ruffnedgången, bild 3.
Red.
Bild 3


Ängskär
Häromdagen satt jag och sorterade
i bokhyllan och fick då syn på min
gamla loggbok från 837 Magda. Bör
jade bläddra och minnas.
27 juni 1994; en solig dag med
byig västvind 8 – 10 m/s. Efter att ha
slörat över Möja Västerfjärd och rundat
norra änden på Möja blev det bidevind
ner till Bockösundet. På väg genom det
började det bli lunchdags och vi gjorde
ett försök vid Älgkilen, men hade svårt
att få fäste för vår plätt.
Nytt letande. Gick österut och
rundade Kalkböte för att leta oss ner
mellan öarna för att hitta något bättre.
Sökte oss försiktigt ner mellan Ängskär
och Demanskär. Kortet visade mörk
blått hela tiden och vi navigerade med
utkik i fören. Mycket tång och enstaka
stenar. I norra delen av sundet låg en
litet större seglare förtöjd, i övrigt inga
båtar.
Vid Ängskärs södra ände hittade vi
så en liten vik som såg trevlig ut. Lagom
sluttande hällar ned mot vattnet och en
maja skymtade också mellan träden.

Se bild 1. Nu var det bara att lägga till.
Inte helt lätt skulle det visa sig. Viken
var som en liten lagun med bränningar
och undervattensstenar ut mot faret
mellan öarna. Ett försök till skiss åter
finns nedan till höger. Hela den inre
delen V och N om den prickade linjen
var mycket grund, och enstaka stenar
på bottnen stökade också till det.
Nåväl, slutligen på plats blev vi
rikt belönade. Fina hällar, på Ängs
kärs sydsida trevliga grunda vikar, en
fräsch maja med gardiner, och från
det låga berget en fin vy söderut över
inre delen av Björkskärsfjärden. Vi låg
väl skyddade för alla vindar utom för
kraftig nordan.
Vid avfärden dagen därpå tog vi
oss ut genom samma hål vi kommit in,
rundade stenen och gick ut rakt söderut
mellan Ängskär och det lilla skäret.
Av olika skäl blev det aldrig av att
komma dit igen med Viggen och med
Jättevigg är det uteslutet. Prova gärna
själva vid lugnt väder och med utkik
i fören.
Jan-Olof Björk i 5837 Yvanna

Den här artikeln har tidigare varit
införd i VB 2/2002.
Foto och illustration:
Jan-Olof Björk

Det är högst rekommendabelt ...
... att följa Jan-Olofs goda exempel platser att besöka längs våra kuster och
härovan och dela med dig till klubb vid stränderna av våra stora sjöar.
kamraterna ��������������������������
av dina kunskaper
������������������
om fina
Red.
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11

Fortsättning från sid. 3, Navigation...

Båtarna skall seglas. Endast vid ut- onviken, Tvättfatet & Härsö).
Tidpunkt:
& ingåendet från start- & målplatsen får
Förslagsvis en vanlig (solig!) lördag
motor användas.
med själva tävlingen förlagd mellan
kl. 13 och kl. 18. Då hinner dom flesta
Tävlingens gång
När startskotten går sätts tidtag ta sig dit under fredagskväll/lördag
förmiddag. Sedan kan resten av lör
ningen i gång.
I och med detta är tävlingstiden dagskvällen och söndagen användas
påbörjad och varje besättning hämtar till gemensamt samkväm/middag och
hos kansliet ut en talong, som innehål andra aktiviteter.
Kanske roligast i början av säsong
ler samtliga tävlingspositioner, med
poängen för varje position angiven, en, dock inte tidigare än att alla fått
samt med en kontrollfråga för varje ordning på sina båtar. Andra lämpliga
tillfällen kunde vara någon dag under
position.
Besättningarna för därefter in posi pingst- eller midsommarhelger.
tionerna i sina sjökort samt börjar pla
Deltagare:
nera sina rutter med hänsyn till avstånd,
I första hand rikar vi oss naturligtvis
väder & vindar.
Varje besättning väljer själv om den mot klubbmedlemmar (med Viggen
vill göra detta på land innan den kas båtar eller andra båtar), men vi kan ju
tar loss eller om den föredrar att först mycket väl låta både ickemedlems-Vig
kasta loss och göra planeringen under gar och t.o.m. även “ickemedlems-ickeViggar” delta, om vi vill sprida intresse
påbörjad gång.
Tiden för varje båt tas då den efter för våra båtar och vår klubb och dess
att ha anlöpt målplatsen lämnar in sin verksamhet.
talong till kansliet.
Tävlingsidén:
Tävlingskansliet finns på start/
Idén är ju att ha skoj, var och en i sitt
målplatsen under tävlingens gång och
eget
tempo, därför inte med så mycket
kan nås under tävlingens gång på tel.
fokus på kappseglingsmomentet utan
0736-979090.
mer med betoning på navigationen.
Beroende på vindförhållanden
Maximalt antal poäng är 24.
blir den seglade distansen cirka 10-15
Prisutdelning sker under kvällen.
Nm.
Kontrollfrågorna består av enkla
Tävlingsområde:
Ägnö-Härsö-Gränö-arkipelagen frågor av typen: Vad är det för slags träd
mellan Ingarö & Tyresö, med många som står ytterst på udden NV om posi
små öar, sund och vikar, samt med till tionen? Vilken färg är det på det västli
gång till åtminsone 3 bra naturhamnar gaste av de två husen som står längst in
som kan användas som start/mål/sam i viken vid positionen? Etc. etc.
/Kjell
kväms- & övernattningsplats (Napole
12

Årsmodell på Din Viggen
I ViggenBladet 2 redovisade vi en
tabell över tillverkningsår på medlem
marnas Viggar, information som vi
fick genom TK medlemsenkät år 2000.
Tabellen var dels ofullständig, dels
innehöll den en del uppenbara felak
tigheter, varför vi bad medlemmarna
om komplettering. Dels från nytillkom
na medlemmar, dels om ursprungliga
köpehandlingar hittats i byrålådan,
handlingar som kunde verifiera rätt
tillverkningsår.
Många har hörsammat vår förfrå
gan, och det är vi tacksamma för! Vi
har därför kunnat komplettera tabellen
med ett antal Viggar. Dessutom har vi
tagit oss friheten att dra vissa logiska
slutsatser beträffande årtalsgränserna.

NR
5
24
43
48
53
72
89
116
127
196
211
218
222
237
264
274
277
282
298

ÅR
65
66
66
66
66
67
68
68
68
69
69/70
70
70
70
70/71
70/71
70/71
70/71
71

NR
306
306
308
319
354
361
373
375
381
481
491
492
509
533
535
593
614
625
636

ÅR
71
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73

NR
650
664
673
675
682
704
717
798
801
824
841
858
886
892
910
925
929
937
943

Det kan naturligtvis ha blivit lite galet
någonstans, men t v har vi den nya
tabellen som arbetshypotes. Enda in
tervallet som fortfarande är för vagt för
att göra antaganden för är serienum
merintervallet 211-282.
Vi tar även i fortsättningen tack
samt emot kompletteringar med hittills
saknade serienummer, och korrigerin
gar där säkert underlag i form av ur
sprungshandlingar vederlägger hittills
tillgänglig uppgift.
Tekniska Kommittén/
Harald Akselsson
Hasselgatan 115
194 38 Upplands Väsby
jourtan@tele2.se

ÅR
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75

NR
950
953
990
995
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1061
1064
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1077
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1093
1103
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1135
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75
75
75
75
75
75
75
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75
75
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75
75
75
75
75
75
75
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1171
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1201
1204
1230
1244
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1271
1274
1277
1279
1294
1299
1307
1317
1330

ÅR
75
75
76
75
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
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VIGGENMARKNADEN
Säljes
Karlskrona-Viggen 1971
säljes i befintligt skick till högstbjudande.
Snurra på 4 hk ingår, 4 segel gasolkök,
ny värmare. Pris 22000 KR
leif.nelin@telia.com
/ Leif Nelin
Albin-Viggen
Bra utrustad, säljes pga. barnaskaran
blivit lite för stor för båten.
Pris: 35 000
040-23 66 12 alt. 0709-75 22 22
Peter.Jeppsson@hotmail.com
/ Peter Jeppsson
Albin-Viggen 1976
Stormfock, fock, två genua varav den
ena tre säsonger gammal (Albatross
Pentex). Utombordare: Yamaha 9,9 hk,
-96 (som en klocka: verkstadsservice alla
år). Tvålågigt gaskök, Portapotti, ankare:
Brucekopia + blyplätt, stereo, bomtält m
m. Klar att sjösättas! Pris 40000 kr.
0703-62 66 32
bostrom.j@gmail.com
/ Johan Boström
Albin-Viggen 1976
“Våranne”, är till salu.Hon är en påbörjad
renovering , vill säga , epoximålad och
sanerad invändigt , isoleringen är påbörjad men inte slutförd , isoleringen finns
för att slutföra den biten. All inredning är
nerslipad , oljad och mattlackad. Det som
återstår är : Dra ny el ,isolera henne klart
och skruva i inredningen , vårrustningen
är ej gjord.
Utrustning : Alla fall nerdragna till sittbrunn, storsegel (nytvättat) genua , fock,
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stormfock , plättankare , solcell , 2-lågig
gasolspis med gasolflaska , toalett med
direktutlopp , tampar , utombordare 5,5
hkr Evinrude , sjökort , bockar för vinterförvaring , har säkert glömt något... Jag
vill ha 40000:- för henne som hon står
nu eller 55-60000:- om du vill att jag ska
göra henne klar.
Är öppen för en dialog , så är du seriöst
intresserad , hör av dig.
070 - 928 39 02
secbutler@hotmail.com
/ Peter T Sörensen

Köpes
Genua till Karlskrona-Viggen
070 4682464
pernylund@hotmail.com
/ Per Nylund

Övrigt
Albin-Viggen uthyres
v. 27, 28, 29. 3.500 KR / vecka.
Båten ligger i Göteborg
0733-86 07 86
olis.oljelund@utb.harryda.se
/ Olis Oljelund
Båtplats
för tex en Vigg uthyres på Karlslunds
marina i sommar.
niklasmartensson@comhem.se
/ Niklas

senaste annonserna FINNS PÅ
www.viggenklubben.com
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Tåget gick 10:e maj ...
... och du som då ännu inte hunnit betala
medlemsavgiften för 2007 kommer tyvärr
inte att stå med i årets matrikel.
Självklart kan du ändå fortsätta vara med
i klubben och få ViggenBladet, nya eller upp
daterade Tekniska Tips och delta i klubbaktivi
teter även om du betalar senare!
För sent anmälda ändringar av medlems–
uppgifter kommer förstås heller inte med i
årets upplaga av matrikeln, men i nästa...
Jag frågade maken om det var han
som slängt sina handskar
överallt i båten men han
påstod att det säkert
var vantspridarna

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 5

20 maj
Obs! Förlängd tid!
ViggenBladet 6, 15 augusti
Bild Annika M. Giannini, text Red.
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