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Sommarkväll vid Lilla Kastet. Foto K-G Sabel.

Kräftträff
1-2 september!
Träskö-Storö-fladen



Stockholm

Kräftträffen...
... ses vi på i helgen 1-2 september.
Samling i Träskö-Storöfladen
mot informationstavlan kl 16.
Ta med egen skaffning,
förslagsvis något som passar för årstiden.
Kräftor och / eller
surströmming med tillbehör.
Styrelsen
Hej alla
Sommaren kanske inte har varit
den allra bästa. Själv tycker jag den
inte varit alltför dålig, men vattentem
peraturen kunde varit högre. Det har
i vart fall grönskat så det blev en fin
blommande skärgård utan algblom
ning. Vindarna har varit omväxlande.
Klubbens aktiviteter blev inte så
välbesökta. Det fanns goda förhopp
ningar att många skulle dyka upp på
sommarträffen efter mässan. Seglings
orienteringen fick ställas in kanske på
grund av att annonsering kom för sent,
men jag hoppas att den kan bli av nästa
år. Nu återstår bara höstträffen. Hop
pas det blev en träff på västkusten.
Hör gärna av er om ni har synpunk
ter på vilka sommaraktiviteter klubben
ska ordna.
K-G i Potentilla


Tredje sommaren utan båt är
avklarad. Det gick det också. I år
blev det inte ens deltagaande i som
marträffen på grund av kollision med
andra, redan planerade aktiviteter,
Redaktören bidrog dock med
frågorna till den traditionsenliga tips
promenaden och av influtna rapporter
att döma var den tillräckligt knepig
även i år.
ViggenBladet som du håller i han
den är tyvärr ett av de tunnaste under
året. Kanske beror det på att alla ni
som avser att berätta om sommarens
seglingar i skärgårdar och sjöar inte
hann bli klara före manusstoppet.
Men ert material är lika välkommet
när det än dyker upp och det är många
nummer som ska fyllas med text och
bilder innan nästa sommar är här.
Alf

Sommarträffen 2007
Det blev som vanligt lite snärjigt
eftersom jag och min fru arbetade. Det
fick bli plåtgenua för att hinna i tid till
träffen. Vi kom in som sista båt exakt
i tid för Viggensherryn. Himlen hade
släppt ifrån sig några droppar innan
vi kom fram och när sherryn skulle
serveras så kom det några till. Men det
blev aldrig någon större fara för att den
skulle spädas ut. Dock glömde jag ta
fram klubbens gästbok i hastigheten.
Den blev liggande kvar i båten under
hela träffen.
Vi var fem Viggar och en storVigg
som samlats. Väderleksrapporten var
inte så bra, men det var ingen tanke på
att ställa in den tipspromenad som Alf
Bengtsson gjort i ordning och skickat
över till träffen. Svaren fanns i ett igen

klistrat kuvert så att alla kunde delta.
Det blev också en lång bana trots att
regnet hängde i luften. Ingen ville korta
ned den. Harald Akselsson lyckades bäst
denna gång.
Middagen kunde som vanligt ske på



klipphällen vid bryggan. Det fläktade
lite så det var myggfritt och vädret stod
oss bi genom att det klarnade upp. Så
det blev en trevlig samvaro med många
historier fram tills mörkret föll.
Nästa dag så var det sen uppstig
ning. Vi skulle egentligen försöka
skynda oss hem till Agnetas pappas
födelsedag. Trots detta kom vi iväg som
näst sista båt. Det var Lennart Larsson
som dröjde sig kvar ännu längre. Det
är tråkigt att inte har mer tid på sig.
Tidigare har vi tagit en långpromenad
till krogen på andra sidan Ingmarsö för
en brunch. Särskilt en sån här dag då
solen sken.
Vi hade inte så mycket soppa kvar
till plåtgenuan. Vinden var dock ganska
hyfsad, men vi vågande inte chansa.
Så det blev till att runda ön för att
tanka. Därefter snirklade vi oss mellan
Ingmarsö och Svartsö där vi inte gått
tidigare.
Tydligen gillade inte
motorn att den fick fräsch
soppa. Den hostade till
lite efter Grinda. Sedan la
den av helt när vi närma
de oss Furusundsleden.
Vinden hade börjat avta,
men vi satte segel. Sam
tidigt försökte jag hitta
vad som var fel. Det var
inte så lätt att meka i den
skvalpiga sjön. Torkade
av tändstiftet men inget
hände. Bytte till ett nytt
tändstift och fortfarande
hände inget. I sakta mak
närmade vi oss hemma
hamnen medan solen
dalade.


Återigen ett nytt nappatag med
motorn när vi kom till bryggan. Nu när
det var lugnt så upptäckte jag att jag
måste ha stukat till tändstiftet. Rätade
ut det och försökte igen. Inget hände.
När vi packat ur båten så slog det mig
att jag nog inte kopplat in tändkabeln
sista gången. Mycket riktigt och nu gick
motorn igång på första rycket.
Jag var och hörde mig för som för
beredelse inför sommareskadern om ny
motor. Agneta litade inte på den. Tyvärr
så kunde vi inte delta på eskadern. Men
det var inte av den anledningen det inte
blev en ny motor. Den gamla har tuffat
på som vanligt igen när man behövt
den. Försäljaren som jag talade med sa
att det vanligaste felet brukar vara att
tändstift eller bensinfilter krånglar. Så
länge detta fungerar så får den gamla
hänga med.
K-G i Potentilla

En liten varning
I VB 9/2004 berättade jag om
mitt försök med att skota en högsmal
fock självslående. Erfarenheterna
har varit fortsatt goda, men en sak
förtjänar att påpekas: på foton syns
att jag använt en ganska klen tamp
både för fastsättning av brytblocket
för skotlinan och för tampen mellan
skotlinan och seglets skothorn. Det
var lite väl optimistiskt.
Lika väl som man alltid bör ”för
töja för storm” så bör man dimen
sionera riggningsdetaljer för hårdast
tänkbara väder. I somras kryssade jag
i kuling ca 15 m/s i 5 timmar, och då
small plötsligt skotlinans brytpunkt
av som ett pistolskott, och blocket

gick delvis sönder när det rammade
sidan på rufftaket. Fästlinan höll
helt enkelt inte för kraften. Möjligen
var den försvagad av UV-strålning
under ca 2 år (har suttit permanent
exponerad), men troligen har även
viss mekanisk nötning inverkat. En
varning således: underdimensionera
inte tampsnuttarna, och se upp med
lite för skarpa kanter i brytblocken.
Montera i så fall tampen via ett mjukt
rundat schackel.
Kontentan av mitt missöde blev
inte värre än att jag fick montera
vanliga skot, för ”ortodox” skotning,
men det var inget nöje att fixa detta
i hårt väder, ensam.
Harald, Vigg 1103

Träffotograf var K-G Sabel.



Om startanordning på vissa moderna motorer
Nyligen berättade någon att det var
problem med startanordningen på en
viss motortyp. Denna sommar fick även
jag ett irriterande problem: motorn gick
bara att starta med backväxeln ilagd.
Motorn, en 3 år gammal 5 hk 4-takts
Mercury, hade hittills fungerat perfekt,
även efter det lindriga ingreppet att
lossa svänghjulet och montera en ”be
lysningsspole”.
Närmare undersökning visade att
motorn är försedd med en säkerhets
spärr, som går i ingrepp med start
anordningen när inte växeln ligger i
distinkt neutralläge. Det är bara det att
konstruktionen är alldeles för vek, och
därmed ytterst känslig. Se bild 1.
Från växelreglaget går en ca 25 cm
lång ståltråd som är endast 3 mm tjock.
Ståltråden påverkar en liten V-formad
plastbit, bild 2, som får samma funktion
som en excenter. Med växeln i neutral
läge ska plastvinkeln lyfta en annan,

Bild 2. Excenter

Bild 1. Översikt
fjäderbelastad plastbit, bild 3, monte
rad på svänghjulskåpan, och då frigörs
startanordningen. Man kan misstänka

Margareta Brohäll
85 år!

Margareta – instiftare av
Per Brohälls Hederspris – fyllde
85 år den 17 juli och här kom
mer ett lite sent, men stort och
välment Grattis!
På bilden ser vi tillsammans
med Margareta några prov på
hennes hobby förutom att segla,
nämligen att skapa vackra silkes
bonader.


att konstruktionsprincipen är likartad
på flertalet moderna motorer.
Det kritiska är således synkronise
ringen mellan växelreglaget och den
V-formade plastbiten. Den klena ståltrå
den är den svaga punkten, men erbjuder
samtidigt möjlighet till justering, om
man förstår vad man gör. Det gäller så
ledes att identifiera om ståltråden borde
vara aningen längre eller kortare för att

Bild 3. Spärr
den fjäderbelastade plastspärren ska
lyftas maximalt just när växelreglaget är
i neutralläge. Ståltrådens längd justerar
man genom att öka eller minska vinkeln
i ”knäet”, t ex med en polygriptång. Men
det är ytterst känsligt, så man får ta det
försiktigt.
Harald, Vigg 1103

Per Brohälls
Hederspris ...

... är som väl de flesta kän
ner till vid det här laget (förutom
kanske våra allra nyaste med
lemmar), ett vandringspris som
utdelas till den Viggen som med
familjebesättnng seglats längst
under året. Packa båten för en
ordentligt lång höstsegling och
kanske blir det du som får ha
tavlan på väggen under 2008.


VIGGENMARKNADEN
Säljes
Karlskrona-Viggen
Utombordare går bra, portapotti, vagga, kompass, genua,fock, 2 storsegel,
autopilot. Ligger i Lomma, behöver
viss renovering. 15.000:-.
070-20 30 540.
/ Göran Jarl
Karlskrona-Viggen 1971
����
Båten är bra med mycket utrustning.
Inget vettigt bud refuseras. Båten ligger sjösatt på Dalarö.
070-5307857
/ Anders Weilander
Albin-Viggen nr 1281 -76
i bra skick. Utombordare på 6 hk fem
år, tre segel, vagga med täckning,
jolle m.m. Båten finns i Bråviken nära
Nävekvarn, Nyköping. Pris 25.000 kr.
Tel 021-128077 el 073-9805373.
fritz. kaijser@tele2.se
/ Fritz Kaijser
Albin-Viggen
Tohatsu 5 hk -99, Storsegel, genua,
fock
Ankarolina, Danfordankare, blyplätt,
Sprayhood -03, bomkapell, vindskydd
Badstege, Fendrar, Teaktrall i sittbrunn,
Origo spritkök, Heatpal, Portapotti,
Flyttbart bord, Brandsläckare, Trävagga.
Pris 33000:073-6419575
henrik.soderholm@hammarbysjostad.
se
/ Henrik Söderholm



VIGGENMARKNADEN
Köpes

Albin Viggen nr. 1216 -76
Nytt storsegel 00 eller 01, genua, fock,
spinnaker, Yamaha 4hk -97, Heat Pal
värmare, gasolkök, fräscha dynor,
Förtöjningslinor, ankare, Trävagga +
en massa andra tillbehör. Båten finns i
Blankaholm strax söder om Västervik.
Under större delen av augustikommer
den att finnas i St Annas skärgård..
28000:-, billigare vid snabb affär.
Eftersom vi är på semester nästan hela
augusti så nås jag enklast på mobiltelefonen
070-9481539
/ Per Sandström
Karlskrona-Viggen 273 -71
Bl a 7 segel inklusive spinnaker och
bom, 30 000 kr. Mer info på http://www.
ipbo.se/users/ce10584@ipbo.se/
0454-329008, 0708-775511
macsailor@ipbo.se
/ Peter Edwardsson
Albin Viggen nr 817
fint skick, mkt nytt som motor Tohatsu 5 hk, stor, genua, autopilot,
spinn+bom, GPS, Porta Potti. eldragning, sittbrunnskapell, omvandlare
till 220 V, vattentank 60l. Äldre fock,
bomkapell och sprayhood. X-tra skåp
inredning.
Tel. 023 37808, 070 60 80 561
/ Bengt Carlsson
Spinnaker till Viggen
OBS ej bom.
kjell@kjelleriksson.com
/ Kjell Eriksson

Sprayhood till Albin Viggen
Tel:070-6300508
/ Niklas Smedberg
Mast till Albinviggen
070-31 49 609
/ Morgan Petersson
Blått bomkapell till Viggen
köpes eller bytes mot ett nytt rött
bomkapell till Viggen. Byter på grund
av fel färg.
0739713954
/ Daniel
Akterreling till Viggen
0435-81177
/ Michael Ljungquist
Albin-Viggen
i bra skick.Gärna i Stockholms-, Östergötlands- eller smålandsregionen, men
för rätt båt i fint skick kan även längre
avstånd vara aktuellt.
Tel 08-744 22 02 / 0708-44 70 70
sara@ramsberg.net
/ Sara Ramsberg
Motorfäste till Albin-Viggen
Har kvar det som sitter på skrovet. Jag
tror att det är orginal./Thomas
thomas.reynold@telia.com
0707-280637
/ Thomas Reynold
Spinnaker
Gärna också Spinnakerbom +
tillbehör
0703 572125
/ Jonas

Mast till Viggen
Allt av intresse.
0709-754601
joachim@kvarnstromark.se
/ Joachim
Albin-Viggen
i bra skick som helst får finnas i smålandsregionen, gärna i jönköpingstrakten.sanna_golvlist@hotmail.com
/ Per och Sanna
Storsegel till Viggen
lars.j.johansson@yit.se
/ Lars Johansson
Sittbrunnskapell till Albin Viggen
967
asanorman@hotmail.com
/ Johnny Morin
Storseil til Viggen
Hjelp, mitt storseil spjæret sist weekend i Oslofjorden. Vi noen selge meg
et storseil?
ellents@online.no
/ Ellen Th. Sørensen

De senaste
annonserna
hittar du på
vår hemsida
www.viggenklubben.com


REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719

NYA MEDLEMMAR
0

Erland Beskow
STOCKHOLM

0

Eric Cedergren
ÄLVSJÖ

Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)

0

Thomas Reynold
SVENLJUNGA

0

Robert Windahl
ARBOGA

Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88

0

Hans Österberg
GÖTEBORG

98

Stefan Ahlén
JOHANNESHOV

303

Dolf Bergsten
STALLARHOLMEN

338

Niklas Smedberg
HANDEN

373

Urban Blom
SKARA

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31

431

Stig Andersson
ARVIKA

764

Ulf Arensberg
BILLDAL

Vänern
Vakant – ombud sökes

926

Martin Åkerström
URSVIKEN

1068

Magnus Lindgård
KRISTINEHAMN

1077

Johan Karlsson
SOLLENTUNA

1113

Lars Lindblom
HANINGE

1227

Justin K. Pearson
TÄBY

Siljan
Kent Henriksén
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
0250-167 19

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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Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

08-758 35 74

Harald Akselsson
WEBMASTER
Kjell Eriksson
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e-post: vebe@comhem.se
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e-post:kjell@kjelleriksson.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-20 87 79
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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)

Vi nådde inte riktigt ända fram
med matrikeln i år heller

Trots högt ställda ambitioner och
dito förhoppningar blev inte heller årets
medlemsmatrikel så komplett som vi
hade hoppats.
Det finns fortfarande väldigt många
nollor istället för adekvata segelnum
mer, närmare bestämt 18 stycken. Vi
vet att det finns medlemmar som varit
kloka nog att gå med i klubben redan
innan de hitat sin båt, men det finns

Språk

också exempel där båtnamn meddelats
men inte nummer. Av olika – till viss
del oförklarliga – skäl har några med
lemmar inte alls kommit med, vilket vi
givetvis beklagar.
Så nu har vi till maj 2008 på oss att
rätta till de uppgifter som inte stämmer.
Kolla dina uppgifter i matrkeln, hittar
du fel så hör du av dig till mig.
Medlemsregistret /Alf

fålen

Att använda modern svenska (?) ger en
del märkliga effekter. Exempelvis:
Jag startar upp bilen och kör, vid rödljus
måste jag väl för att vara konsekvent stoppa
ner den. Eller? (Men var vet jag inte).
Behöver jag fråga om vägen får jag
öppna upp fönstret (som jag vevar ner) och
anropa en medtrafikant, därefter stänga ner,
d.v.s. veva upp sagda fönster.
Snart kallas väl en vanlig brygga "addon", uttytt tilläggsenhet? Vänta bara!
Er Red.

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2007
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ViggenBladet 7
19 september
ViggenBladet 8
16 november

