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VIGGENKLUBBEN

Vi önskar er alla

God Jul & Gott Nytt År!


Vinterträff!

Stockholm

Onsdag 13 februari 2008, kl 19.00

MILO DAHLMANN
Plats Sjömansskolan på Långholmen (Mälarvarsbacken 2-4).
Kostnad 50:- (enklare fika ingår). Tag gärna med vänner och
bekanta. Det är ett samarrangemang med Vegaklubben.

Hej Alla
Ett nytt Viggenår ligger framför
oss. Styrelsen har fått ytterligare en
kvinnlig ledamot vilket är glädjande.
Årets aktiviteter börjar redan den
13 februari med en träff med Milo
Dahlmann. Resterande program hoppas vi kunna presentera i januari.
Min förhoppning är att vi ska
kunna erbjuda ett utbud som passar våra medlemmar. Sedan kan det
vara så att verksamheten till sjöss är
lite väderkänslig. Men jag tror att
man ibland inte får stirra sig blind på
prognoser för att träffas. Även någon
dag tillsammans med andra Viggar i
ruskväder kan vara något positivt. Det
var i alla fall inte solskensdagar som
dominerade i historierna kring bordet
på Viggenmiddagen.
K-G i Potentilla


Det etthundrasextiofemte numret av
ViggenBladet sedan 1991 har härmed
sammanställts av er nuvarande redaktör.
Eftersom årsmötet beslutat om förnyat
förtroende för ytterligare ett år så lär
det bli några till, även om mötet också
beslutade om ett något reducerat antal
utgåvor under 2008. Redaktionen ser
givetvis fram emot att alla våra läsare
skickar in rikligt med material till dessa
nummer av ViggenBladet!
Avslutningsvis vill den avgående
valberedningen passa på att tacka för
sig och samtidigt önska både vår nya
styrelseledamot Marie och den nya valberedningen Bengt och Kjell välkomna
och lycka till med deras förestående
uppgifter i Viggenklubben.
Och allra sist – men ingalunda minst
– God Jul och Gott Nytt År!
Alf

Milo kommer att prata och visa bilder om sin år 30 000 sjömils segling 1997
����� �������������������������������������������
runt bl.a. Sydamerika och ensamegling över
Atlanten. Hon kommer också att berätta om sitt nya båtprojekt
och om förberedelserna för hennes segling till Antarktis.
Se www.milodahlmann.se
Du kan även köpa hennes bok “Min dröm om havet”.
Vägbeskrivning. Se först telefonkartan sid 40, ruta 1 B,
väster om Mälarvarvet.
Med bil, kör Söder Mälarstrand. Sväng av vid Pålsundsbron,
tag höger direkt efter bron. Parkering inne på området.
Med SL, T-bana till Hornstull och gå Långholmsgatan mot
Västerbron, gå ned på Söder Mälarstrand till Pålsundbron.
Med buss är 4:an bäst eller eventuellt buss 40 eller 77
till Heleneborgsgatan, och som ovan,
gå ned på Söder Mälarstrand.
Bengt Hansson


Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande
verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
K-G Sabel			
Bosse Rydh			
Elisabeth Mathisson
Bengt Hansson		
Ingvar Lindén		
Lennart Larsson		

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Materialförvaltare
Klubbmästare

Klassnämnd
Gunnar Tidner		
Ingmar Holmström		
Sören Rapp			

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Teknisk kommitté
Harald Akselsson		
Göran Lilja			
Ingvar Lindén		
Lars Fredriksson		
Franz-Josef Rühmland

Segel & rigg, ritningar Sammankallande
Skrov, förtöjning, pallning
Karlskronavigg
Elfrågor
Motor

Valberedning
Annika Forsberg
Alf Bengtsson
Revisorer
Freddy Geuken
Svante Axelsson
Revisorssuppleanter
Carl-Olof Carlsson
Lars Berg
Redaktion
Alf Bengtsson		
Harald Akselsson
Kjell Eriksson		


Redaktör och ansvarig utgivare

Kontaktombud regioner
K-G Sabel
Regionombud
Åke Hjort			
Gävle
Kent Henriksén		
Siljan
Lars-Gunnar Jansson		
Mälaren
Owe Svensson		
S:t Anna
Börje Gullberg		
Kalmar
Göran & Amanda Brengdahl
Vättern
Vakant			
Vänern
Ulla Godin			
Västkusten
Leif Johansson		
Hanöbukten
Erik Palsund			
Öresund
Styrelsen har haft sju protokollförda möten 2007 och ett konstituerande
möte i december 2006.
ViggenBladet har utkommit med 8 nummer och sidantalet har varierat
mellan 12 och 28 sidor.
På hemsidan har aktiviteter i klubben har utlysts och refererats. Diskussionsforumet har flyttats då man fick massa skräp när man gick in i det. Hemsidan kommer flyttas till datorhotell.
Under verksamhetsåret har 47 nya medlemmar gått med i klubben. Vi
verksamhetsårets slut så hade klubben 344 medlemmar och 6 viggenvänner.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 8 gånger. Utöver de vanliga frågorna som
behandlats, såsom roderreparation, kölproblem, lös mastfot och olika vattenläckage, märks kablage inuti masten (utan klapprande), kontakter och kontaktering ombord samt uppdateringsbehov i TT-samlingen. I Viggenbladet har
presenterats en tabell över tillverkningsår per serienummer, ”problem” med
startanordningen på vissa moderna motorer samt ”lyftet” med solpanel och
kylbox ombord. Två stycken TT har givits ut: Fyrtaktsmotorer för Viggen samt
uppdatering av Elsystemet i Vigg
TK var även i år värd för en riggningsträff.
Tekniska Brevlådan har i år varit tom; klassiska brev tycks numer för gott
ha ersatts av e-post.
Kommittén har fortsatt förvaltat klubbens ritningsarkiv, och på beställning
skickat ritningar till medlemmar. Frågor från Viggenägare har som vanligt
besvarats per telefon och via e-post.

Webbmaster


Regionerna
På västkusten tog Ulla Godin initiativ till att ordna Viggenträffar på sommaren. Tre olika helger förslogs, men tyvärr så satte vädret stopp för att få till
stånd en träff. De som hon talade med var positiva och uppskattade initiativet.
Nytt försök kommer att göras nästa år och då borde vädret bli bättre efter två
dåliga somrar på västkusten.
I Vättern så håller Bengt och Amanda Brengdahl på och försöker få ihop en
träff på segelmakeri i Motala för medlemmar i regionen.

Höstträff 1 september
Årets höstträff blev på Träskö-Storö. Syftet vara att kunna träffas och äta
en bit tillsammans. Vi fick genom Elisabeth Mathissons försorg tillgång till
Skärgårdsstiftelsens hus på ön. Maten fick varje båt ta med sig själva. Till träffen kom 6 viggar trots inte alltför positiva väderutsikter. Som tack till Skärgårdsstiftelsen donerade klubben en klubbvimpel.
Styrelsen syn på årets verksamhet

Träffar
Allt för Sjön 2-11 mars
Klubben deltog även i år på båtmässan Allt för Sjön tillsammans med andra
klassförbund inom Stockholms Seglarförbund (StSF). Vi bemannade monter
hela helgerna och även vardagar på uppmaning av StSF. Montern hade flyttats
till C-hallen detta år. Denna placering var bättre än tidigare. En träff anordnades under mässan för gemensamt rundvandring i tillbehörshallen och för
utbyte av idéer. Det var inte heller i år så många som nappade, men det var
trevligt ändå.
Riggträff 8 maj
Det var många som mött upp på riggträffen vid Mårten Triewalds malmgård på Kungsholmen som tekniska kommittén anordnade. De som var med på
träffen fick en skriftlig dokumentation med sig hem. Efteråt serverades kaffe
med hemmagjorda smörgåsar i malmgården till självkostnadspris.
Sommarträff 29 juni till 1 juli
Vi fick även i år låna bryggan vid inloppet till Lilla Kastet av Trälhavets BK.
Träffen samlade 6 båtar varav en storvigg. Träffen innehöll som vanligt Viggensherry och tipspromenad med prisutdelning. Därefter vidtog grillning med
sedvanliga skepparhistorier. Ett tack till Trälhavets Båtklubb som lät oss ha vår
träff i deras uthamn.
Sommareskader start 8 juli
Det blev en minieskader med två deltagande Viggar som gick in i Mälaren
för att delta i årets eskader. På knappt en vecka avverkades olika städer och
platser i Mälaren. Den var uppskattad av de som deltog.
Seglingsorientering 21 juli
Seglingsorientering är en ny aktivitet som klubben försökte introducera
detta år. Idén kom från Kjell Eriksson. Seglingsorienteringen blev dock inställd
då inga anmält intresse i förväg.


Ambitionen att ordna träffar för medlemmarna har varit hög även i år. Alla
blev inte så välbesökta och en fick ställas in. Höstträffen på Träskö-Storö blev
lyckad och manar till efterföljd. Vi tror även att seglingsorienteringen är värd
ett nytt försök. Efterfrågan på tekniska tips och handböcker som är en viktig
del av klubbens verksamhet har minskat något detta år. Det kan hänga samman med att antalet nya medlemmar blev lägre än föregående år. En översyn
av de tekniska tipsen pågår och är värdefull då de trots nedgången i försäljningen är mycket uppskattade.
Styrelsen har diskuterat sina erfarenheter av årets aktiviteter. Vi tror att
det krävs viss uthållighet för att introducera nya aktiviteter, men att det måste
finns en öppenhet för omprövningar. Ett kalendarium som går ut i ViggenBlad
i början på året gör det lättare för medlemmarna att pricka in aktiviteterna.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att
årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 17 november 2007
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Ingvar Lindén 			
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Årsmötet och Viggen-middagen 2007
För andra året i följd strålade
en skara Viggenseglare samman i
en av ordförande K-G Sabel välvilligt tillhandahållen föreningslokal
på Tullgårdsgatan på Söder i
Stockholm för att där avhålla Viggenklubbens 35:e årsmöte.
Ett 20-tal medlemmar hade
hörsammat kallelsen och glädjande nog kunde den som hade
ögonen med sig också iaktta nya
ansikten bland de samlade.
Efter lite inledande mingel
tog årsmötesförhandlingarna sin
början. Dagordningen avverkades
i rask takt.
Verksamhetsberättelse lästes
upp, klubbens ekonomi avhandlades och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
En ny styrelsemedlem valdes
efter avgående Bengt Hansson:
Marie Wisén, nybliven ägare till
Albin Viggen “Plupp”. Bengt i sin
tur ersatte därmed enligt traditionen Alf Bengtsson och Annika
Forsberg som valberedare inför
nästa årsmöte.
Endast en båt fanns i år anmäld
som kandidat till Brohäll-priset. Att
den båten även i år hette Kraka,
med besättningen Bengt Hansson
och F-J Rühmland, var kanske
ingen överraskning för övriga mötesdeltagare. Eftersom intresset för
priset synes ha avtagit under sena10

re år väcktes även frågan huruvida
klubben i framtiden skulle kunna
modifiera statuterna något.
Efter det att ordförande Sabel
slagit sin klubba i bordet och förklarat årsmötet avslutat, vidtog förberedelserna inför den sedvanliga
Viggenmiddagen. Köket fylldes av
en skara frivilliga som satte igång
med att efter anvisningar skala lök,
klyfta tomater m.m.
Andra gjorde sig nyttiga genom
att ordna med bord, stolar, dukning och annat. Simultant intogs
Viggensherry tillsammans med
snacks.
Småpratet puttrade tillsammans med grytorna en stund och
snart var det dags att sätta sig till
bords.
Under loppet av ett par timmars tid avnjöts en superbt tillagad
trerättersmiddag. Rätterna sköljdes ned med diverse dryckesvaror,
alltifrån bordsvatten till rött vin.
Under middagen förtaltes skrönor och sanna historier från såväl
skärgårdsvikar som från världshaven. Småningom plockades även
gitarrer fram, strupar klarades
och öppnades till samfälld sång,
skålar höjdes och temperaturen
runt bordet steg. Intagandet av
kaffe med avec bidrog säkert också
till detta.
Aftonen förlöpte snabbt, som

aftnar plägar göra när man har
trevligt tillsammans, och vid 22tiden halades vimpeln.
Mätta och nöjda, samt stärkta
av glad gemensam samvaro, kastade mötesdeltagarna loss, löpte ut
och stävade var och en iväg mot sin
hemmahamn.
Vi som var där tackar alla er
som jobbat med mat och andra
förberedelser för ett väl anordnat
möte och en delikat middag!
Kjell i Viggen 921 Akvelina

Mingel med nya
och gamla vänner.

Samtliga bilder
foto Kjell Eriksson
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En man att se upp till.
Foto Kjell Eriksson

Full fart i köket.
Foto Kjell Eriksson

Allsångsdags. Foto Kjell Eriksson

Per Brohälls Hederspris gick även i år till Kraka. Grattis Bengt och F-J!
Foto K-G Sabel

... har i likhet med
flertalet tidningar
ambitionen att kunna
presentera någorlunda
aktuellt material, något
som tyvärr inte alltid är
möjligt. Bilden här till
höger är Viggenklubbens
senaste uppdykande i svensk
båtpress, där Harald i 1203
intervjuas på ett uppslag i augustinumret av Praktiskt Båtägande.
12
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Mälareskadern 2007
Efter ett par sjömil var vi framme
vid gästhamnen som ligger högst upp i
den farbara delen av ån, praktiskt mitt
inne i stadskärnan, vid några gamla
pittoreska faluröda hamnmagasin från
1600-talet som förutom hamnkontor
inrymmer både café, restaurang och
några hantverksbodar.
Vi lade beslag på dom sista platserna långsides kajen, och efter lite
pyssel med båtarna begav vi oss upp
till Stora Torget och intog kvällsvard på
en av stans bättre pizzerior (det kanske
bara fanns en?). Småningom blev det
några skurar lätt duggregn men inte
värre än att det gick att slå sig ned vid
hamnmagasinens pub och ta en öl och
lyssna på lite musikunderhållning innan
det var dags att koja.
Eskaderavslutning
torsdag 12 juli.
Gästhamnen Enköping
(N 59° 37,96´ E 17° 04,58´)
Lennart i Vigg 1204.
Vaknade relativt tidigt. Ingvar var
också vaken men Kjell sov skönt i sin
båt. Efter frukost tog vi vars en 5-liters
bensindunk för att gå till en bensinmack
och fylla på. Tog den blomsterprydda
bron över Enköpingsån och genvägen genom de vackra, välskötta och
stora parkerna. Efter att ha passerat en
byggarbetsplats skymtade den första
14

macken. Men icke, det var bara korttankning och samma var det på nästa
mack. Den tredje macken låg i anslutning till en bilfirma och här fanns det
en kundmottagare. Han talade om att
vi måste fortsätta till en fjärde mack
för att kunna betala kontant, så det var
bara att fortsätta dit. Tillbakavägen var
ganska lång och nu kändes dunkarna
betydligt tyngre.
Tillbaka vid båten mötte vi Kjell och
kom överens om att äta lunch tillsammans i restaurangen i hamnmagasinen.
I dag kunde vi också få ett plastkort till
tvättstugan, duschen och toaletten om
vi betalade 100 kronor i deposition.
På eftermiddagen tittade vi oss om
i stan och knallade iväg till ICA för att
bunkra. Senare tog vi en grundligare titt
på parkerna och småbåtshamnen. Det
låg många båtar på land, en del hade
inte varit i vattnet på flera år. Läge för
den som är händig och vill köpa. Men
vi såg också en underbart vacker träbåt
förtöjd vid bryggan.
Enköping är en trevlig stad som jag
gärna återvänder till. De människor vi
träffade, var uppriktigt intresserade
och hjälpsamma, så att man snart
kände sig som hemma. Parkerna och
husen var välskötta med undantag av
stadshotellet, som var stängt för att
schaktningsarbeten för intilliggande
nya hus hade fått grunden att sätta sig,
så att en del av fasaden hade rasat ner.
Och stan tycks vara lyckligt befriad från
grafittiplågan.

Senare på kvällen satt en mås på en
gatlykta och spanade in oss hela tiden.
Den väntade nog på att vi skulle krypa
till kojs, så att han eller någon av hans sätter järngenuan för att rätt mot vinden
kompisar kunde ställa till med något ta oss till min klubbholme, Rågsäcken.
Förtöjer vid långa bryggan mot östra
rackartyg.
stranden.
Middagen blir dubbla portioner
After eskader fredag 13 juli.
kallops med rödbetor. Myggen anfaller
Enköping - Rågsäcken
som tokiga inne i ruffen där jag pas(N 59° 33,54´ E 16° 37,13´)
sar kastrullen. Har upplevt samma sak
Lennart i Vigg 1204.
Vi tänker utmana ödet och avsegla när det regnar på fjällvandring. Ingvar
en fredag och därtill fredagen den tret- håller till i sittbrunnen, han tycker nog
tonde. Sen frukost. När vi trodde oss att jag är pjoskig. Men innan vi går till
vara klara att ge oss iväg, upptäckte vi kojs vid midnatt frågar han om han kan
att en mås hade lämnat en stor blaffa på få låna flaskan med myggmedel så mygbomkapellet. Lite vatten och en borste gen var nog elaka mot honom också.
gjorde susen.
Lördag 14 juli.
Vände båtarna ifrån kajen med hjälp
Rågsäcken - Öster Mälarstrand
av linor i för och akter och kunde sedan
(N 59° 35,86´ E 16° 34,99´)
ge oss iväg nerför ån. Hägern var på
Lennart i Vigg 1204.
plats nu också.
Morgonsolen väcker oss. Tar upp
Väl ute på Svinnegarnsviken, där vi
skall segla mot sydost ,är vinden svag gummijollen på bryggan för att släppa
så vi sätter full stor och genua 2. Vid ut luften. Det har redan växt på botten,
Rönnholmsudd tar vi av mot väster så det blir till att skrubba med vatten
och Hjulstabron och ser Kjell i Akvelina och borste. Kan se att algerna har börjat blomma i vattnet. Efter frukost får
segla mot sydost och Stockholm.
Efter bron fortsätter vi via Agne järngenuan ta oss de återstående 2,5
udde och Toppvik och vidare över Gis- distansminuterna till min bryggplats vid
selfjärden, Norrfjärden och Granfjärden Öster Mälarstrand.
Det är lördag så inga bussar går föroch genom Aggarösund. I höjd med
Fagerön blir vinden nordvästlig och rän 10.00. Vi gör ordning i båten och jag
ökar så att vi på kryssen får perfekt skyndar iväg till hållplatsen. Väl hemma
tryck i seglen. Vi når Puddingen 21.00 hämtar jag bilen och åker tillbaka till
och räknar med att det kommer att bli Ingvar som väntar i båten sedan en
mörkt om en timma. Tar ner seglen och timma. Vi lastar in Ingvars bagage och
15

mina mest stöldbegärliga prylar och
åker till krogen vid gästhamnen för
lunch. Det visar sig vara ett dyrt ställe
med förrätt, huvudrätt och dessert och
servering vid bordet, men vi kunde också välja en pasta för 100 SEK. Storleken
på portionen var generös. Under tiden
studerade vi hur en stor motorbåt med
ungdomar försökte förtöja aktern i en
boj där redan en liten tysk segelbåt var
förtöjd, fast åt motsatt håll. Efter flera
försök slutade det med att motorbåten
slet av bojkättingen och sedan gled iväg
och lade sig på bryggnocken. Som tur
var hade tysken sett vad som hänt och
kunde förhindra att värre saker inträffade genom att lägga spring från aktern
och till bryggan.
Efter lunchen åkte Ingvar och jag
till Anundshög i Badelunda nordost om
Västerås. Gravhögen är Sveriges största.
Strax intill ligger 5 imponerande
skeppssättningar och det finns också en
stor och välbevarad runsten.
Vid parkeringen finns ett fik och
där träffade vi en man som låg ner
och cyklade i en trehjulig cykel. Han
hade själv konstruerat och byggt den.
Konstruktionen var intressant, men han
talade dålig engelska, så vi lyckades
aldrig ta reda på hans nationalitet. En
glass vardera fick svalka oss i värmen
och sedan var det dags att åka till järnvägsstationen, för nu längtade Ingvar
hem.
Det inträffade många andra spännande, roliga och trevliga händelser
under eskadern, men dem tänker jag
inte berätta om nu och här. Kom med
på nästa eskader du också, så får du
uppleva dem i verkligheten.
16

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
Vakant – ombud sökes

Mirelle har kommit hem!
Jag har spanat in henne många
gånger det senaste året. En illa medfaren dam i övre medelåldern, försummad
och till synes helt övergiven. De enda
som besöker henne tycktes vara A-laget.
Hon bär tydliga spår av våldsamma
möten med såväl Per som Gudrun och
yttre piren i Jönköping Hennes namn
– Mirelle – kan läsas i en bleknad tatuering på låringen. Under min semester
var jag hos henne en stund nästan varje
dag och trots att jag inte seglat på över
trettio år så led jag med henne.
En vansinnig tanke började växa
fram. Hittade Viggenklubben på nätet
och fick till slut kontakt med Alf Bengtsson som peppade mig ytterligare. En
vacker dag i augusti tog jag mod till
mig, gick ombord och lämnade en lapp
med namn, telefonnummer och ett
meddelande: ”Den här båten behöver
mera kärlek. Är hon till salu?”

Sedan gick jag och köpte henne en
rejäl förtamp istället för den sorgliga
plastlina hon var förtöjd med.
Efter en vecka ringde ägaren (som
visade sig bo i grannhuset). Mirelle var
inte till salu. Efter flera långa samtal
lyckades jag övertyga honom om att hon
troligen kommer att sjunka om hon får
ligga i sjön en vinter till (lögn). Dessutom att jag har alla de båtkunskaper
han saknar (lögn). Det sista argumentet
var att han troligen aldrig mer skulle
hitta någon så’n galning som jag (sant).
Nåväl, han tröttnade på tjatet och lät
mig till slut köpa henne för en alldeles
för stor summa pengar.
Jag köpte henne av medlidande. Det
faktum att en segelbåt kan upphöra att
existera finns inte i min tankevärld.
Fortsättning följer…

VIGGENMARKNADEN

NY MEDLEM

Lasse i 961 Mirelle

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

Köpes
Stålvagga till Albinviggen
Gärna i närheten av Malmö men allt
beaktas.
Ring 040-91 49 08 kvällstid eller maila
per.simonsson@sbhub.se
/ Per Simonsson
Albin-Viggen
Gärna i mälaren
ro.windahl@telia.com
/ Robert Windahl

Senaste annonserna finns på
www.viggenklubben.com

974 Gustaf Holmgren
ÄRLA

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2008: 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
Vem
som besätVice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
ter
vilken post
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Sekreterare:
Marie Wisén
Bergsunds Strand 7, 11738 Stockholm
08-669 95 47
beslutas
vid den
		
e-post: marie.wisen@capricerecords.se
nya styrelsens
Kassör:
Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
konstituerande
		
e-post: elisabeth.mathisson@skargardsstiftelsen.se
möte
och
resultatet
Materialförvaltare:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
presenteras
		
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
iKlubbmästare:
VB nr 1 2008
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:-

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 sidan 19.

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

Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

VALBEREDNING

Bengt Hansson, Kjell Eriksson

08-758 35 74

08-590 802 98
08-590 802 98
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0706-603680

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna 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)

Vart tar viggar vägen ...
... har vi undrat någon gång tidigare.
Här är i alla fall besked om en, genom
ett mail från František Karban:
"Hej! (Hallo) Ich habe Viggen no.
64 welche habe ich im Stockholm in
2OO6 gekauft. Bin ich sehr zufrieden.
Im unsere wasser (See Orlik* CZ) ist im
seinem Katerorie schnellste boot. Mit
Frau haben wir durch Gota-Canalen
gefahren (aus Malaren wo haben wir
boot gekaufen) nach Geteborg. (Orust)
Wunderbaar!

Kann ich foto schicken? Habe ich
bischen Interieur bestellen und mit Teppich aufkleben. Herzliche Gruesse fuer
alle Mitglieder! Es lebe Viggen!"
Och K-Viggen 273 såldes till ett ungt
par från Litauen som kom och hämtade
båten med kärra och transporterade den
med färja till hemlandet.
*Orlik-sjön är en en damm i Moldau
några mil söder om Prag,

Medlemsavgiften
... är även för 2008 175
kronor för aktiva medlemmar
och 50 kronor för Viggen-Vänner, enligt beslut på årsmötet
i november.
Inbetalningskort kommer
att sändas ut i början av 2008
och avgiften ska enligt klubbens stadgar vara betald senast den 31 januari.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1/2008
4 januari
ViggenBladet 2
Datum ej bestämt vid detta
nummers pressläggning

TidTryck 2007
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