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Snart är vår
och sommar
här igen!

Vi önskar er alla

I väntan på start, kappsegling vid
Viggenklubbens Pingstträff 2002.
Foto Jan-Olof Björk



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 och välkomna till ett nytt år
med Viggenklubben.
Det blir ett år med färre ViggenBlad
men förhoppningen är att de ska vara
fylliga. Så skicka in berättelser och bilder
som du vill förmedla till andra medlemmar.
Det finns ett kalendarium i bladet
över vad vi tänkt oss för aktiviteter i år.
Det innebär inte att allt är klappat och
klart. Eskadern hänger lite i luften. Seglingsorienteringen hoppas vi kan komma
till stånd. Eventuell träff i höst på land
hänger löst. Bak i bladet hittar du förteckning över klubbens funktionärer, vilka du
kan vända dig till om du har ytterligare
idéer. Glöm inte bort våra regionala ombud om det gäller en regional aktivitet.
Hoppas du tillsammans med vänner och bekanta har möjlighet att delta
i vår träff med Milo Dahlmann den 13
februari.
K-G i Potentilla



En som bidragit till fylligheten (åtminstone i det här numret av VB) som
K-G hoppas på i Från bryggan här
till vänster, är Thomas i storviggen
Chakina. På sidorna 8-11 berättar han
om sitt "Projekt 2007", en långsegling
längs norrlandskusten. Här finns massor
av nyttig information att hämta för den
som eventuellt planerar en tur åt samma
håll, inte minst bland de kompletterande
loggnoteringarna. Tack Thomas!
För att alla ni andra som tänker bidra
till fylligheten under resten av 2008 ska
kunna planera ert skrivande kommer här
manusstoppdagarna för årets återstående
nummer:
Nr Manusstopp
2 12 mars
3 2 april
4 12 maj
5 15 september
6 14 november
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


Kalendarium för
Viggenklubbens aktiviteter
2008
Detta är den grovplanering som togs på styrelsemötet den 12 december
2007. Den kommer att kompletteras efterhand och annonseras i ViggenBladet och på hemsidan. Vi hoppas att kalendariet kan utgöra en hjälp
för din planering om du vill delta i någon aktivitet.
Vår förhoppning är också att den kan inspirera till nya idéer och att du
kanske kan tänka dig att hjälpa till. Det finns aktiviteter som
är beroende av att några ställer upp.
Datum

Aktivitet		

13/2
Milo Dahlmann
					
1 – 9 mars Allt för sjön		
					
Vecka 19 Riggträff		
					
27-29/6 Sommarträff

Kommentar
Se särskild påannonsering.
Snabba på och kom. Ingen anmälan.
Se särskild påannonsering. Besök 		
gärna vår monter om du är där.
Information i nästa ViggenBlad
Tekniska kommittén anordnar.
Troligen Lilla Kastet vid Ingmarsö.

Juli		
Sommareskader Stockholms mellanskärgård.
					
Eskaderledare saknas.
Juni-juli Seglingsorientering Troligen enligt tidigare förslag,
					
en helg. Ännu ej klart.
6-7/9
Höstträff till sjöss Träskö-Storö.
					
Bastu kan bokas.
Oktober Höstträff på land Ej något förslag ännu.
					Alla idéer tas emot.
15/11
Årsmöte

Välkommen till ett nytt Viggenår!
K-G Sabel för styrelsen


Du behövs på Allt för Sjön 1-9 mars!
På vårens båtmässa börjar man
på allvar börja känna suget efter sjösättning och härliga sommarseglatser.
Vi kommer att delta i Älvsjömässan
tillsammans med andra seglarklubbar i Stockholms seglarförbund. Var
vi kommer att stå på mässområdet är
inte klart när detta skrivs, eftersom
platserna inte är fördelade ännu.
Förra året hamnade vi i C-hallen vid
bassängen för radiostyrda segelbåtar
och granne med gamla ångmaskiner,
råoljemotorer och vackra träbåtar.
Och så fanns ju båttillbehören i
samma hall. Vi deltar i år för att på-

minna om att man inte alltid måste ha
en stor och dyr båt för att komma ut
på sjön. Det går att segla en begagnad
båt som inte kräver någon stor dyr
motor. Dessutom vill vi visa att det
finns en klubb som ordnar aktiviteter
och ger tips om båtens skötsel för den
som köper en begagnad Vigg.

För att klara av det så behöver vi hjälp av dig med bemanningen.
Att stå i montern kan alla medlemmar göra. Man behöver inte vara
någon gammal ”Viggenräv”. I fjol hade vi glädjen att träffa en medlem
som rest ända från västkusten för att ställa upp. Och 2008 hoppas vi
att det är läge för fler medlemmar från 08-området i montern. Och det
är alltid trevligt att träffa andra seglare och intresserade på mässan.
I första hand försöker vi täcka helger och vardagskvällar. Helg-passen är mellan kl. 10-13, 13-16 och 16-18. Sista passet vardagkvällar
är 17-20. Ju tidigare du hör av dig, desto större är chansen att jag kan
fixa en tid som passar.
Kan du ställa upp för ett eller gärna flera pass så kontakta mig nu,
antingen via e-post lennartlarsson@vasteras2.net eller ring min telefonsvarare 021-35 64 88. Om jag får ditt namn, telefon-nummer och
bästa tid när jag kan ringa tillbaka, så slår jag en signal.
Obs! För att vi skall ha en rimlig chans att hinna ordna
biljetter till mässan bör du höra av dig senast den 14 februari.
Om du inte hinner stå i montern tag. Det är också trevligt för den som
och bara besöker mässan, titta gärna bemannar montern. Och glöm inte att
in till oss. Det är alltid trevligt att skriva in dig i gästboken.
prata lite med någon klubbkamrat ett
Lennart i 1204 Lyssa


Mässträff
8 mars kl 14

Älvsjömässan, samling vid
Viggenklubbens monter
Förra året ville de flesta se tillbehören, så vi tog en gemansam tur dit. Men
om du funderar på att skaffa ny motor,
nya segel eller något annat, kan vi besöka de montrarna. Fördelen med att gå
i grupp är att du kan få råd och tips av
andra viggenmedlemmar
Vi träffas vid Viggenklubbens monter
som du hittar under Stockholms seglarförbund. Platsen är inte klar i nuläget.
Vi hoppas kunna presentera den på vår
hemsida innan mässan börjar och du kan
också hitta den i mässkatalogen.
Som avslutning på träffen kan de som
vill fika tillsammans och fortsätta diskussionen om tillbehör och andra saker som
berör båten och klubben.
Det behövs ingen anmälan till denna
träff utan den är till för alla medlemmar
och eventuella medföljande som besöker
mässan den 8 Mars och vill delta.
Välkomna!
Lennart i 1204 Lyssa

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
Vänern
Vakant – ombud sökes

Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
I detta nummer finns en Värvarfolder 031-795 46 74
inbladad i mitten av tidningen. Den är till Vättern
för att kunna delas ut till någon Viggenä- Göran & Amanda Brengdahl
gare som inte är medlem. T. ex . om det
Enbacken 70, 590 31 Borensberg
finns någon i din båtklubb eller där du
har båten förlagd. Värvarfoldern kommer 0141-404 07

Värvarfoldern

också att finnas på nätet för egen utskrift
om du behöver fler.
Hoppas du hjälper klubben att sprida
information till dem som ej är med. Tack
på förhand.
K-G Sabel



Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73

VIGGENMARKNADEN
Säljes
Karlskrona-Viggen nr 283
är till salu för 29000 kr. Hon är väldigt
lättseglad och kan utan problem skötas
av en man. Autopilot för rorkulten
medföljer vilket underlättar om man är
ensam eller har en ovan besättning.
Sittbrunnen är stor och rymmer utan
problem 4 personer, skall man bara
fika så går det att klämma in 6 personer. Salongsbordet kan då plockas upp
och monteras i sittbrunnen.
Under däck finns 4 fullängdskojer och
ett minimalt pentry med fast monterat
kylskåp. Detta drivs av ett peltier element vilket gör det mycket strömsnålt
och saknar rörliga delar. Campingkök
med två lågor ingår.
Utombordare (Yamaha fyrtakt 4 hk års
modell 2003, köpt hösten 04).
På underhållsfronten är det inget akut
som måste göras, det är bara att hissa
segel och lämna bryggan.
På somrarna ligger hon i Mälaren vid
Uppsala och på vintrarna på ESK:s
varv i Uppsala.
Bilder samt utrustningslista se: http://
web.telia.com/~u18703188/k_viggen.
htm
0734-37 51 63
jakob.ohman@telia.com
/ Jakob Öhman
Albin-Viggen nr 355
Bra skick. Storsegel sju år. Genua ett
två och tre. Spinnaker. Evinrude 6 hk,
90-tals, servad vart år. Färskvattentank 60 l. Ekolod, kök tvålågigt, dragg,
Topplanterna, Solpanel, Fast monterad badstege, Teaktrall i sittbrunnen,

Flyttbart bord, Salongsdynorna nyligen
omklädda. Trävagga. Batteri 1,5 år
Bilder på Moster som båten kallas hittar
du på http://picasaweb.google.com/
albaballad. Båten ligger i Limhamns
småbåtshamn.
Jag har tänkt mig 30000kr.
tel 0708263564 ( 041322726)
e-post byl@telia.com
/ Björn Lindgren, Höör

Köpes

Pentrypumpar för sjö- och färskvatten.
Segel allt av intresse.
Bordsben
Dynor till Albin-Viggen, komplett sats.
0325-61 14 43 / 0707-28 06 37
thomas.reynold@telia.com
/ Thomas Reynold
Vagga eller stöttor till Albin-Viggen
hall_stinger@hotmail.com
/ Nick

Hyres

Sommarplats i Stockholmstrakten
till Albin-Viggen 921 Akvelina. Gärna
åt Värmdöhållet, men allt av intresse,
både Mälar-sidan och Saltsjön.
0736-979090
kjell@kjelleriksson.com
/ Kjell Eriksson

De alllra senaste
annonserna hittar du
under Viggen-Marknad
på klubbens hemsida
www.viggenklubben.com


PROJEKT 2007

Projekt 2007 är slutfört. Efter två
Det blev många påhälsningar hos
månader nådde jag hemmahamnen i bekanta längs vägen. De första som
Svinninge, måndagen den 2 augusti drabbades var Siv och Erik (Almuñecar)
2007.
i Herräng. En trevlig kväll och god mat
i deras ”båthus” blev det.
Men det hela började som en idé
hösten 2006. Jag fick för mig att segla
Från Herräng hade jag fin vind, så
så långt norr ut som det är möjligt i jag passerade Öregrund och klarade av
Östersjön/Bottenviken. Jag frågade större delen av den tråkiga ÖregrundsMonica om jag/vi skulle vänta till hon grepen på en dag. Här möts mina och
pensionerat sig eller om jag skulle sticka Fortunas vägar (från Frankrike 97, med
tidigare. Svaret kom utan betänketid Eje och Torsten). Vi lunchar sida vid
”Gör det nu”.
sida förtöjda vid en kryssarklubb-boj.
Snackar gamla minnen och har trevligt
OK. Jag planlade det hela under tillsammans ett par timmar.
hösten så att det skulle ta 2 månader.
Varannan vecka ville jag segla ensam
Sedan blir det Eggegrund. Ett ställe
och varannan med sällskap. Många med hav av blommande liljekonvaljer.
nappade direkt på listan över gastar så Något som skulle ha blivit för mycket för
planeringen var snart klar. Nya sjökort Monica som älskar dessa små blomster.
införskaffades. Nytt navigationspro- Tyvärr fanns det lika många häckande
gram med sjökort i ny dator fixade tärnor som blommor. Dom är bra ettriga
Monica.
och går till attack, så man var tvungen
vandra med en käpp över huvudet för
Avsegling skedde fredagen 1 juni i att värja sig.
sällskap med Monica. Mycket motvind
(nordostligt) skulle det bli. Därför blev
I Söderhamn mönstrade Svempa
det inte så långa etapper till att börja på. Vi fick en fin vecka tillsammans upp
med. Se för övrigt bifogad logg. Monica till Örnsköldsvik. På vägen såg vi sälar
mönstrade av i Furusund efter att vi intill Agö, hälsade på Ove och Vanja
gjort Siarö och Nationalparken Ängsö. (Frankrike 97) i Härnösand och myste
på Trysunda i Höga Kusten som blev ett
Jag valde att gå Väddö kanal upp. favoritställe. Vi avslutade på Mamma
Mitt i kanalen passerar man en öpp- Mia i Ö-vik där Svempa bjöd på en utningsbar bro, Bagghusbron. Dagen efter märkt biff. Ett matställe som verkligen
jag passerat hör jag på VHF-radion att kan rekommenderas.
bron gått sönder och att varken båtar
eller bilar kan passera. Så förblir det i ett
Efter det Svempa lämnat mig blev
par veckor, så jag hade verkligen tur.
det ensamsegling till Piteå. En ganska
tråkig sträcka utan skärgård. Höjdpunk

ten var Ratan, stället där dom rapporterar vattenståndet från. Här har man
haft koll på landhöjningen sedan mitten
av 1700-talet. Mycket historia fick man
sig också till livs vid en promenad på
Rataskär.
I Piteå blev det Lennarts (Almuñecar) tur att vara med en vecka. Han
hade tidigt tingat på den här sträckan
och utlovat en 3-rättersmeny på Haparanda stadshotell om vi kom dit. Så blev
det, men innan dess skulle vi klara av
Töre. Töre är Sveriges nordligaste hamn
och ligger mellan Luleå och Haparanda.
Där finns en stor speciell boj. På bojen,
som man kan kliva ombord på, finns en
brevlåda. I brevlådan finns ett formulär
som man fyller i och lägger tillbaka. Så
småningom skall man få ett certifikat
hemsänt till sig som bevis på att man
varit så långt norrut och rundat bojen.
I receptionen på Töres camping
frågade vi om vi kunde ta oss till något
ställe för att se midnattssolen. Jodå….
Om man åkte 5,5 mil norrut till ett berg
vid Överkalix så skulle man kunna se
den (vid klart väder). Jamen hur kommer man dit? Jag har en gammal Volvo
Ni kan låna sa mannen. Vad vill Du ha
för det då?
100:- + bensinpengar. Det var så
bra erbjudande så vi behövde inte fundera och vi struntade också i om det
var klart väder eller ej. En liten utflykt
kunde ju aldrig vara fel. Mannen körde
fram bilen åt oss. Vi kommer ju tillbaka
mitt i natten, så var ska vi göra av bilen
då? Ställ den vid huset där borta. OK

men var gör vi av nycklarna då? Låt dom
sitta i!............... Det är Norrland det.
Vi var där men tyvärr var det mulet.
Man kunde ana att solen var uppe mellan molntapparna mitt i natten. På skoj
hade jag med mig GPS-navigatorn på
vilken man kan avläsa solens upp-och
nedgång. Den sa att solen gick upp ca kl
00.15 och ner ca kl. 0045, så där hängde
den inte med.
Efter Töre blev det ett besök på
Ulla-Brittas och Svantes (Almuñécar)
fina ö utanför Kalix. Där fanns fullt
med barnbarn och god mat så vi fick en
helmysig kväll med dom.
Innan Haparanda ville vi också kliva
iland på ön Kataja. När man är på Kataja
är man så långt öster ut i Sverige som
det över huvud taget går att komma.
En liten del av ön är Finsk. Förutom
älglortar och urskog såg vi inte mycket.
Så av gränskontrollen vi tänkt gå till
blev intet. Efter middagen fick vi en fin
segling mellan Kataja och Haparanda
uthamn. Klockan 23.30 gled vi fram i
en stilla nattbris och solsken.
På lördagen blev det byte av besättning. Monica kom och Lennart lämnade.
Det blev ett par timmars överlapp inne
i Haparanda stad så även Monica slank
med på den där 3-rättersmenyn.
På söndagen kom Svante och UllaBritta för att ta med oss på en tur till
Kukkolaforsen. Den ligger 1,5 mil norr
om Haparanda och var väl värd ett


besök. Vi fick se forsränning och äta
färskrökt sik som fångas där man sitter
och äter. Mycket mysigt. Obs! Siken
röks efter det att den fångats!
Monica hade absolut prickat in rätt
vecka. Strålande fint väder och inte så
långa dagsetapper. Sträckan Haparanda – Piteå var trots allt den kortaste
veckoetappen. Vi låg vid en gästhamn
som hette Kluntarna en natt. Ett ställe
vi tyckte mycket om. Veckan avslutades i Jävre utanför Piteå. Där hade vi
en liggedag för att Rune och Ulla (Almuñecar) tog så väl hand om oss. Det
blev middag ena dagen och sightseeing
i Piteå samt lunch hos dom den andra
dagen. Dom bor så att lunchen intas
med vatten på tre sidor om oss. Ett
riktigt sommarparadis.
Nu börjar kärvare tider. Monica
flyger hem på fredagen och jag utnyttjar den friska NO-vinden för att arbeta
mig söder ut. Jag väljer att stanna vid
en kryssarklubb-boj på västra sidan av
Bjuröklubb. Här blir jag liggande i tre
nätter. Kulingen kommer och vrider mot
nord. Vinden visar på mitt instrument
en topp på 30 m/s. Annars låg den på
ca 20 m/s. Vågorna ökar och jag känner
tendenser till illamående en morgon.
Jag ligger inte alls bra när jag ständigt
måste hålla i mig nere i båten, men jag
vill heller inte förflytta mig i detta busväder. Det är bara att hoppas att bojen
håller för påfrestningarna. Jag säkrar
upp med en extra förtöjningstamp och
sätter en gummifjädrande anordning på
den ordinarie tampen. Grejorna håller
och jag ger mig iväg så snart kulingvarningen upphört. Det blåser fortfarande
bra och gamla höga vågor finns kvar.
10

Jag brukar stå upp när jag styr. Trots
det så ser jag inte över vågtopparna och
horisonten försvinner mellan varven.
Allt går väl och jag pustar ut på kvällen
i en bastu i Sikeå.
Det visar sig vara bra att gå tillbaka
på den Svenska sidan på vägen hem.
Många har rekommenderat att gå ner
på den Finska sidan. Dels är det lättare
för mina olika besättningar att nå mig
på den Svenska sidan. Dels så ser jag
nästan bara nya hamnar och nya ställen
på vägen tillbaka. Tex Holmön som jag
bara passerade på vägen upp. Här finns
ett fint museum och lite bofast befolkning. Jag tar upp cykeln och använder
nästan en hel dag på ön.
Seglingens intressantaste hamn blev
Norrbyskär strax söder om Umeå. Här
finns massor med historia från slutet av
1800-talet när en sågindustri startade
här. 1.400 bofasta fanns på ön då. Idag
ingen. Dom som jobbade på sågen fick
fri bostad med elektricitet! Redan 1895!
Ett mycket fint museum skildrade hur
det såg ut. Bostäderna stod kvar efter
en lång spikrak bygata. Här använde jag
så gott som en hel dag.
Väl tillbaka till Ö-vik låg jag en natt
vid Köpmanholmen. Här bor nämligen
Gösta och Christin (Frankrike 97). Även
här blev jag bjuden på en god middag.
Suveränt när man är ensam ombord och
inte vet hur man tänder ett gasolkök.
Anna (dottern) med pojkvännen Daniel mönstrar på i Ö-vik. Dom anländer
kl. 04.40 på tisdagsmorgonen. Kraftigt
försenade på grund av att en mås flugit
in i planets motor. Detta händer när de

är i Köpenhamn på väg hem från en
musikfestival i Belgien. Dom har tågbiljett hem från Söderhamn på söndag
kväll så det blir rätt långa dagsetapper.
Vi hinner med ett besök på Ulvön. Vi
går upp till toppen på Sveriges högsta
Ö, Mjältön, med varsin sten i handen.
Alla ska göra så för att bygga på röset
på toppen. Ön är 236 meter hög. Vi ser
sälar vid Agö igen, vilket gör Anna och
Daniel mycket glada. En av sälarna är så
nära båten att vi hör den andas. Ännu
en gång blir jag bjuden på mat. Denna
gång av Anna och Daniel på restaurant
i Stocka. Väl omhändertagen har jag
blivit.
I Söderhamn skulle Camilla (äldsta
dottern) och Rikard mönstra på. Tyvärr
gick det inte pga en kraftig inflammation i tand och käke hos Camilla. Så
sista etappen hem blev ensamsegling.
Gävlebukten går fint i frisk förlig vind.
Jag ligger långt ut utan kontakt med
land och i gråväder. Då kommer ett
sportflygplan och svänger in i en lov
50-75 meter framför mig. Jag vinkar
utan att kunna se något direkt ansikte.
Planet besvarar hälsningen genom att
först luta planet åt vänster och sedan åt
höger. Kul med en sådan kontakt ute i
ingen mans land.

på lördagskvällen. Många trevliga visor
som framförs proffsigt.
Sista hamnen blir på Furholmen
som jag älskar. Det är vår klubbholme
intill Husaröleden. Där blir det en
vedeldad bastu och lite funderingar
kring varför det känns konstigt att vara
hemma igen.
Sista dagen får jag en fin segling och
blir väldigt väl mottagen vid Lindalssundet. Hela Tall Ships Race kommer
och möter mig. Förmodligen något som
Monica fixat,. Stort och fint.
Några sammanfattande intryck:
Det har varit en fantastisk resa med
många fina och intressanta intryck.
Glesbefolkat har det varit på sina håll.
Vid ett tillfälle såg jag inte en enda människa på knappt två dygn. Vissa dagar
såg jag inte en enda båt i rörelse. Vädret
var snällt mot mig även om det som
vanligt envisades att blåsa emot. När
jag var uppe i Norrland och badade i
sol höll Sydsverige på att flyta bort. Inga
incidenter har inträffat. Tidsschemat
höll bra. Stillaliggande pga kuling blev
jag 1+2 dagar. Sträckorna Öregrund
– Söderhamn och Ö-vik – Piteå känns
som transportsträckor. Övriga bitar gav
fin skärgård.

På hemvägen väljer jag att gå utanför Väddö. Det blir Grisslehamn där jag
Nu får det vara slut för nu ska jag
åter träffar Erik och sedan går till Ar- bjuda Monica på en 3-rättersmeny.
holma. På Arholma kommer jag olämpligt/lämpligt till Brobergs för dom har
Tack och HEJ!
just satt sig till bords. Det blir en bit mat
Thomas
där också. Jag ligger för svaj två nätter
i Österhamnen på Arholma. Dels för att
PS. Sjökort Ö-vik – Haparanda
jag har en hel del båtarbete att göra och SÄLJES. DS
för att lyssna på Arholmakören i kyrkan
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PROJEKT 2007
LOGG
Dag		Ankomst HAMN	
Distans	����������������������������
Totalt Distans Totalt Hamn					
logg
logg
GPS
GPS	��������
avgift��		
								
.
Tor 31/5 Svinninge		
0,0
0,0
0,0
0,0
Fre 1/6
Siaröfortet		
14,6 14,6 13,5 13,5 100
Lör 2/6
Furusund •		
13,8 28,4 12,8 26,3
Sön 3/6
Granösundet ••���������������������
�����������������������
22,0 50,4 21,4 47,7
Mån 4/6 Herräng		
16,4 66.8 16,8 64,5 100
Tis 5/6
Ängskärsklubben ••���������������������
�����������������������
32,7 99,5 32,7 97,2
Ons 6/6
Eggegrund •������������������������
�������������������������
		
22,5 122,0 24,0 121,2
Tor 7/6
Kusökalv •������������������������
�������������������������
		
23,5 145,5 23,2 144,4
Fre 8/6
Söderhamn segelv ������������������������
•�����������������������
14,4 159,9 13,8 158,2
Lör 9/6
Stålnäset v Söderh. ••�����������������������
�������������������������
17,6 177,5 16,8 175,0
Sön 10/6	Agö			
17,4 194,9 16,7 191,7 20
Mån 11/6 Mellanfjärden		
33,4 228,3 31,9 223,6 100
Tis 12/6
Härnösand		
51,7 280,0 47,0 270,6
Ons 13/6 Bönhamn		
26,7 306,7 23,7 294,3 100
Tor 14/6 Trysunda		
19,7 326,4 18,6 312,9 100
Fre 15/6 Örnsköldsvik		
16,2 342,6 14,7 327,6 130
Lör 16/6 Tennv. Skagsudde ••�����������������������
�������������������������
12,1 354,7 11,2 338,8
Sön 17/6 Järnnäsklubb		
49,3 404,0 45,5 384,3
Mån 18/6 Umeå Patholmsviken 33,7 437,7 30,2 414,5 70
Tis 19/6	Ratan			
32,2 469,9 30,1 444,6 50
Ons 20/6 Kallviken �������������������������
•������������������������
		
27,7 497,6 25,4 470,0
Tor 21/6 Gåsören •������������������������
�������������������������
		
32,0 529,6 28,9 498,9
Fre 22/6 Piteå Haraholmen
39,3 568,9 37,6 536,5
Lör 23/6 Piteå			
568,9 536,5
Sön 24/6 Junkön			
39,7 608,6 38,8 575,3 80
Mån 25/6 Junkön			
608,6 575,3 80
Tis 26/6
Töre			
31,6 640.2 32,2 607,5
Ons 27/6 Kalix-Svante ••�����������������������
�������������������������
24,9 665,1 23,7 631,2
Tor 28/6 Haparanda		
38,5 703,6 35,5 666,7 100
Fre 29/6 Haparanda		
703,6 666.7 100
Lör 30/6 Seskarö ••
�������������������������
		��������������������
4,4
708,0 4,5
671,2
Sön 1/7
Get-Renskär •������������������������
�������������������������
		
23,4 731,4 23,3 694,5
Mån 2/7 Kluntarna		
21,7 753,1 20,0 714,5 60
Tis 3/7
Mellerstön		
29,5 782,6 27,3 741,8
Ons 4/7
Jävre – Piteå		
13,3 795,9 13,1 754.9
Tor 5/7
Jävre			
795,9 754,9
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PROJEKT 2007
LOGG, forts.
Dag		Ankomst HAMN	
					

Distans Totalt Distans Totalt Hamnlogg
logg
GPS
GPS
avgift

Fre 6/7
Bjuröklubb �������������������������
•������������������������
		
44,6 840,5 43,8 798.7
Lör 7/7
Bjuröklubb �������������������
•������������������
		
840,5 798,7
Sön 8/7
Bjuröklubb �������������������
•������������������
		
840,5 798,7
Mån 9/7 Sikeå			
33,5 874,0 33,5 832,2
Tis 10/7
Holmön		
21,8 895.8 22,1 854,3
Ons 11/7 Umeå Sxk-boj •�����������������������
������������������������
20,2 916,0 20,0 874,3
Tor 12/7	Norrbyskär		
23,7 939,7 22,6 896.9
Fre 13/7 Järnnäsklubb Sxk •�����������������������
������������������������
12,6 952,3 12,2 909,1
Lör 14/7 St. Bergön N Skagsudd ••�����������������������
31,4 983,7 28,8 937,9
Sön 15/7 Köpmanholmen
19,9 1003,6 18,6 956,5
Mån 16/7 Örnsköldsvik		
20,3 1023,9 18,7 975,2
Tis 17/7
Ulvön			
25,9 1049,8 24,2 999,4
Ons 18/7 Mjältön			
4,7
1054,5 4,4
1003,8
Tor 19/7	Åkeröviken ����������������������������
••��������������������������
		
52,5 1107,0 49,7 1053,5
Fre 20/7 Stocka			
39,5 1146,5 37,3 1090,8
Lör 21/7 Fläskvik V Agö ��������������������������
•�������������������������
44,7 1191,2 40,3 1131,1
Sön 22/7 Söderhamn		
29,7 1220,9 27,2 1158,3
Mån 23/7 Storjungfrun		
18,0 1238,9 16,8 1175,1
Tis 24/7
Björn •���������������������������
����������������������������
			
40,2 1279,1 38,1 1213,2
Ons 25/7 Viken S Öregrund ••�������������������������
���������������������������
28,7 1307,8 27,3 1240,5
Tor 26/7 Grisslehamn		
27,3 1335,1 23,7 1264,2
Fre 27/7	Arholma ••��������������������������
����������������������������
		
21,8 1356,9 19,4 1283,6
Lör 28/7	Arholma ••��������������������
����������������������
		
1356,9 1283,6
Sön 29/7 Furholmen		
25,4 1382,3 23,0 1306,6
Mån 30/7 Svinninge		
21,8 1404,1 20,6 1327,2

40
70

60
130
95
20
50
60
40
100

• = natthamn vid SXK-boj.
•• = natthamn på svaj med ankare.
Antal liter diesel under resan = 150
Hamnavgifter totalt = 1.855:Distansminuter per dag enligt logg = 1404 : 60 = 23,4
1404 distansminuter = 2600 kilometer (260 mil).
1327 distansminuter = 2458 kilometer (245,8 mil).
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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@comhem.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:
Marie Wisén
Bergsunds Strand 7, 11738 Stockholm
08-669 95 47
		
e-post: marie.wisen@capricerecords.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:-

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

14

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)

Nytt år – och gamla föresatser
Hoppet lever ännu att Viggenklubbens
medlemsmatrikel något år ska innehålla
fullständiga och riktiga uppgifter när den
kommer ut. Ska 2008 bli det året?
Det är fullt möjligt, men bara om ni
kära medlemmar kollar era uppgifter i
förra årets matrikel och meddelar eventuella behov av rättelser till mig.
En snabbkoll visar att 18 båtar saknar
nummer och fler än 80 har inget namn. Så
många odöpta viggar tror jag inte seglar
på våra vatten!

Om det står en nolla före ditt namn
på adressetiketten här ovan så hör du till
dom som ska höra av sig till mig.
Har du flyttat, fått nytt telefonnummer eller e-postadress sedan matrikeln
2007 kom ut – tänk efter om du verkligen
har meddelat dina nya uppgifter till klubbens medlemsregister?
Är du osäker, tveka inte att ta kontakt,
det är värt det lilla besväret för att vi ska
få en perfekt matrikel 2008.
Medlemsregistret / Alf

NYA MEDLEMMAR
0

Nicholas Hall
NACKA

283

John Carlsson
NYKÖPING

619

Shahin Eghraghi
STOCKHOLM

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 2
12 mars

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

TidTryck 2008
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ViggenBladet 3
2 april

