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Vind i seglen. Foto Harald Akselsson.

VIGGENKLUBBEN

Välkommen till sommarens träffar!
Läs om: Glappande rorkult - Sjötermer - Däcksbultar



Seglingsorientering
Lördag 7 juni blir det premiär
för en ny kul tävlingsform i Viggenklubben
– Seglingsorienteringen Viggen CUP
Öppen för viggar och “storviggar”
och den som inte är medlem ännu kan bli det på plats.
Tävlingen går i Ägnö-Härsö-Gränö-arkipelagen
mellan Ingarö & Tyresö, med tillgång till minst tre bra
naturhamnar som kan användas som start/mål/
samkväms- & övernattningsplats
(Napoleonviken, Tvättfatet & Härsö).
Hej alla
Så här års så brukade jag se en
samling viggar i Årstaviken, men på
grund av att jag har en ny arbetsplats
så vet jag inte om de är där i år. Har i
vart fall sett några på Strömmen och ett
par som simmar omkring i Kungsviken.
Viggarna brukar vara en påminnelse om
förestående eskader.
I år så har vi ännu inte fått tag på
någon eskaderledare. Det är alltså osäkert om det blir någon i klubbens regi.
Men hoppet är det sista som överger
människan. Om du som läser detta vill
leda en eskader så hör av dig till mig.
Då kan vi gå ut på hemsidan och i sommarnumret av ViggenBladet. Även du
som kan tänka dig att delta i en eskader
i början av juli kan göra samma sak.
Då kan planeringen börja tidigare ifall
intresse finns.
K-G i Potentilla


Jag antar att flertalet av våra läsare
just nu står mitt uppe i vårrustningen,
fyllda av förväntningar inför förestående sjösättning och därpå följande
seglingssäsong. Några av er har säkert
också redan fått
����� båten
����������������������
placerad i sitt
rätta element och hunnit avnjuta det
här årets premiärtur.
Red. ser fram emot en helt annan
våraktivitet, nämligen att under de
närmaste veckorna resa en turligt åtkommen friggebod (blivande gäststuga)
på sommartorpets tomt. Plintarna finns
på plats, men för närvarande kan man
alltså inte mer än "gå på grund". Huset
kommer dock att levereras inom kort.
Råd inför sommaren: Delta i klubbens aktiviteter, d.v.s. kom på de anordnade träffarna, värva nya medlemmar,
njut av ditt båtliv – och berätta sedan
om det i ViggenBladet!
Alf

Vilken vi väljer avgörs när vi vet vilka som kommer
att ställa upp – och varifrån ni kommer.
Det betyder att föranmälan behövs och du kan anmäla
dig till Kjell via hemsidan eller på telefon 0736-97 90 90.
SISTA ANMÄLNINGSDATUM
ÄR EN VECKA INNAN = 31 MAJ!
Lite finslipning återstår ännu men grundidén och
reglerna presenteras utförligt på nästa sida.
Vi lovar att ha allt klart när det är dags för start,
inklusive lämpliga priser till de framgångsrika!
Närmare detaljer kommer naturligtvis
att finnas på hemsidan. Håll koll!
Styrelsen


VIGGEN CUP
Viggenklubbens Seglingsorientering 2008
Tävlingside
•
20 positioner är utlagda i tävlingsområdet, och poängsatta med 1 till 4 poäng
	beroende på avstånd från startområdet samt svårighet i navigation.
•
Det gäller att under en given tidsrymd samla poäng genom att besöka valfritt
antal positioner i valfri ordning.
•
Genom att besvara en kontrollfråga vid varje position bekräftar båtbesättning		
en att positionen uppsökts.
•
Tidtagningen sätts igång vid den gemensamma starten och tas individuellt
på varje båt vid dess målgång.
•
Vinnare är den båt som samlat flest poäng.
•
Vid lika antal poäng avgör använd tid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
•

Regler
Skriftliga regler samt startkort utdelas till varje båt 30 minuter före start.
På startkortet finns 20 positionsangivelser, med poängtal för respektive
position samt tillhörande kontrollfråga att besvara.
Besättningen har att under dessa 30 minuter föra in positionerna i sjökort alt.
programmera in dessa i gps, plotter etc., samt att göra båten redo för start.
Starten sker i form av ”jaktstart”, d.v.s. båtarna ligger klara i viken och ger sig
gemensamt iväg då startskottet går.
Motor får användas fram till angiven gräns, därefter endast segel.
Motsvarande procedur fast omvänd gäller vid målgång.
En karta med gränsen inritad bifogas dessa regler.
Användande av motor utanför start- och målområde medför diskvalificering.
Båtbesättningen uppsöker nu valfritt antal positioner samt besvarar
kontrollfrågan vid varje position.
Alla båtar skall vara tillbaka senast då den av tävlingsledningen utsatta
tidsrymden löpt ut.
Minuspoäng utdelas vid:
Överskridande av maxtiden (1 poäng per extra 15 minuter)
Pluspoäng utdelas vid:
Start för enbart segel. (2 poäng)
Målgång för enbart segel. (2 poäng)
Övrigt
Max antal poäng för den som uppsöker samtliga positioner är 43.
Den totala distansen för att uppsöka samtliga positioner rör sig om ca 25-30

Nm.
•
Prisutdelning sker på plats då samtliga båtar gått i mål och resultatet
sammanställts.



Sommarträff 2008
Lilla Kastet, 27-29 juni
Vi träffas under helgen som infaller sista helgen i juni och från fredags
eftermiddagen den 27 juni kommer
klubbens ”välkomstkommitté” att finnas
på plats.
Vi fortsätter att samlas på samma
ställe som de senaste åren, nämligen
Lilla Kastet på Ingmarsö. Lilla Kastet lig-

du ytterligare tips om inseglingen, med
ensmärken och allt.
Man kommer när man vill under
fredag eller lördag.
Viggensherry lördag kl 15.
Tipspromenad blir det också
och grillning på berget, goda historier,
kanske allsång eller vad man nu kan
hitta på.
Seglingstips delas ut vid grillningen och om vädret är lämpligt kanske
det blir tillfälle för praktik.
Prylmarknad – båtprylar som inte
används kan komma någon annan till
dels, och kan inbringa en slant eller en
lämpligare pryl i utbyte. Ta med nå't!
Välkomna alla!
Styrelsen

ger på Ingmarsös östra del Kolgårdsön
och Trälhavets BK har sin uthamn där.
De aktuella koordinaterna du behöver
för att ta dig dit är: N 59°28’52 / O
18°47’32.
Ett litet besök på TBKs hemsida
– www.tralhavets-bk.a.se/ – rekommenderas. Gå vidare till "uthamnar" och därifrån till "Ingmarsö ��������������������������
– ������������������������
Lilla Kastet". Där får

Om du har frågor, kontakta Lennart Larsson, Ingvar Lindén
eller K-G Sabel. Adresser och tel.nummer hittar du på sid 15.


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
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



Stockholm

Du kommer väl på
riggträffen?
Tisdag 6 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård
Riggning innebär inte att man bara
monterar masten och spänner upp vant
och stag så att ”det känns skapligt”. Rätt
kontrollerad och ansatt rigg är inte bara
en förutsättning för att båten ska segla
bra, det är också den bästa säkerheten
för att båten ska klara även riktigt
busväder, vilket man alltid måste vara
beredd på att kunna råka ut för. Vi hoppas kunna servera kaffe och smörgås
till självkostnadspris efter riggningen. I
anslutning till det kommer det också att
bli tillfälle till frågestund med Tekniska
Kommittén. Har Du något problem med
Din Vigg, eller bara något Du funderar
på, så kom till träffen! Vi börjar kl 18
och håller på som längst till kl 21.
Mårten Triewalds Malmgård ligger
i Mariebergsparken på Kungsholmen,
nere vid vattnet nedanför DN-skrapan,
granne med ryska ambassaden. Lät�tast tar man sig dit med buss nr 1 från
Fridhemsplan, stiger av vid hållplats
Fyrverkarbacken, och går sedan gångvägen från Gjörwellsgatan ned mot vattnet. Du som kommer med bil parkerar
lämpligen vid Socialstyrelsens kontor
vid Västerbroplan. (Det finns ingen
parkering vid Malmgården!) Se vidare
kartsida 40, ruta D3, i Gula Sidorna
2008. Kontakta någon i styrelsen om
det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald

Ny i styrelsen
Jag heter Marie Wisén och jag
nyvald sekreterare i Viggenklubben.
Jag är sedan ett år tillbaka ägare av en
Albinvigg som jag i sommar kommer
att ha liggande på Göta Segelsällskap
på Långholmen i Stockholm.
Jag har inte så lång erfarenhet
av båtar men jag har tillsammans med
vänner seglat olika typer av allmogebåt,
gotländsk tvåmänning, mellanöka m.fl.
och så småningom också både Karlskrona- och Albinvigg. Jag blev otroligt
fäst vid viggenbåtarna just för att de
var så enkla att ta sig fram med och
hade så god komfort. Så när det blev
aktuellt för mig att skaffa båt var valet
inte alls svårt.
Till vardags arbetar jag som producent på Caprice Records ett skivbolag som ger ut klassisk, jazz, folk- och
världsmusik. I mitt arbete följer jag
och driver inspelningarna från idé till
färdig cd-utgåva. Jag anses vara driftig
och har lätt för att ”hålla flera bollar i
luften”. Eftersom vi på arbetet ofta har
mycket hög arbetsbelastning, är det
viktigt för mig att ha en avkopplande
och berikande fritid.

Marie Wisén, Sekreterare
Min ambition med båten är vid sidan av att få en skön fritid, att lära mig
allt från att segla bättre, utforska nya
ställen i skärgården och i Mälaren, till
skötsel av båten. Det ska bli roligt att
engagera sig i Viggenklubben och knyta
nya kontakter genom den.
Marie

O'hoj alla Viggenseglare runt om i vårt avlånga land!
VB är inte en lokaltidning för 08området även om merparten av klubbens medlemmar råkar finnas där. Vi
vet att det händer saker på andra håll
också; lite surfande visar bland annat
att viggar fortfarande kappseglar både
vid kuster och i sjöar och det skulle vara
roligt att få presentera rapporter från

sådana evenemang i ViggenBladet.
Om några aktiviteter ute i regionerna – tävlingar, eskadrar eller andra
träffar – planeras till sommaren påminner vi om att sista möjligheten att annonsera detta i VB är i sommarnumret
som kommer ut i början av juni.
Red.


Glappande rorkult
Det har uppträtt flera fall där
rorkulten glappat i förhållande till
hjärtstocken. Tekniska Kommittén vill
därför uppmärksamma detta, så att
medlemmarna är observanta och kan
åtgärda problemet om det uppstår.
Konstruktionen består i att rorkultens beslag är ledat fäst vid en
medbringare på hjärtstocken med
en tvärgående pinnskruv med kupolmuttrar. Det är inte här glappet
uppstår, utan mellan medbringaren
och hjärtstocken. Medbringaren är
uppslitsad så att den kan fjädra något,
och när dess fästskruv (med invändig
sexkant) dras åt är det meningen att
medbringaren ska klämmas åt så hårt,
att friktionen mellan härtstocken och
medbringaren håller ihop delarna.
Vid extrem belastning kan emellertid
medbringaren kanske rubbas något,
men åter fastna. Får detta upprepas
tillräckligt många gånger uppstår
slitage i ytorna, och greppet avtar
därmed. Till slut uppstår ett klart
märkbart glapp mellan medbringare
och hjärtstock, vilket inte är bra, eftersom slitaget snabbt ökar ytterligare.
Det utgör däremot ingen omedelbar
fara – rodret blir inte helt obrukbart,
tack vare att den tvärgående pinnskruven ligger an mot en planfräst
yta på hjärtstocken, vilket begränsar
vridningen.
På A-Viggarna har medbringarens
fastsättning på hjärtstocken förstärkts


genom att ett hål borrats genom både
medbringare och hjärtstock, och en
konisk pinne slagits i (se bilden).
Men inte heller detta har varit hundraprocentigt. Om friktionen mellan
medbringaren och hjärtstocken inte
är fullgod kan den koniska pinnen
börja deformeras och till och med gå
av. Se bild.
Kontroll. TK rekommenderar att
man åtminstone kontrollerar att medbringarens insexskruv är ordentligt
åtdragen och att medbringarens slits
fortfarande är lite öppen (inte stumt
ihopdragen). Om båten ännu inte är
sjösatt när du läser detta, ta då också
gärna hjälp av någon som håller fast
rodret medan du bänder måttligt i
rorkulten. Märks inget glapp kan du
vara lugn.
Åtgärder. Om inte enbart åtdragning av insexskruven hjälper måste
medbringaren demonteras. Observera
(på A-Vigg) att den koniska pinnen
måste drivas ut åt rätt håll med en
dorn.
Skadad pinne bör absolut bytas.
TK har hittat åtminstone en leverantör av rostfria pinnar som kan skicka
styckvis mot postförskott. Det blir dyrt
i förhållande till pinnens pris, men
ändå en bättre investering än att köpa
pinne av vanligt stål (som är enklare
att få tag på). Kontakta Eugen Wiberger AB, tel 031-52 03 15. Koniska

Medbringare från en A-Vigg. T h syns pinnskruven som förbinder rorkultsbeslaget
med medbringaren. Pinnskruven går genom det högra hålet. I hålet i mitten ska
koniska pinnen sitta (endast A-Vgg), och i hålet till vänster kläms medbringaren
ihop med en insexskruv. Den delvis deformerade koniska pinnen syns i mitten.

pinnen har beteckning KP 5x35.
Medbringaren spänns upp i ett
skruvstycke, och slitsen sågas upp med
en bågfil så att möjlig ihopdragning
ökar. Kontaktytorna på hjärtstocken
och i medbringaren görs rena (avfettas), och putsas om de blivit såriga.
Observera att det inte går utan
vidare att med vanlig handborrmaskin
borra hål för konisk pinne. Rostfria
hjärtstocken är för hård, varvid borren kommer att ”vandra” så att hålen i
medbringaren blir utan precision. Däremot kan en mekanisk verkstad göra
jobbet, men då måste hela rodret tas
dit tillsammans med medbringaren.
Om kontaktytorna mellan hjärtstock och medbringaren blivit så ska-

dade att ovannämnda åtgärder ändå
inte ger ett varaktigt resultat har TK
inte kommit på annan lösning än att
kontaktytorna bestryks med Loctite
vid monteringen. Något sådant fall
har vi dock inte kännedom om ännu,
så vi hoppas att det inte ska behövas.
Till sist kan nämnas att vi hittills inte
behövt undersöka om medbringaren
skulle kunna finnas att köpa som reservdel hos någon skeppshandel.
TK/Harald Akselsson



Om sjötermer
Tittade häromdagen på TV:s båtprogram ’Ombord’ och fick då några
tankar.
Det talades där bland annat om vikten
av att tala samma språk ombord; det vill
säga använda de termer som vuxit fram
under århundraden av sjöfart.
Man kan tycka att det inte spelar så
stor roll om man säger höger, vänster,
fram och bak eller styrbord, babord, förut
och akterut. Det är dock en väsentlig
skillnad, i det att höger/vänster och bak/
fram ofta, men inte alltid är relaterade till
talaren, medan styrbord/babord etc. alltid
är relaterade till båten.
Ett exempel. Någon är nere i ruffen
och letar efter något, vänd mot rorsman.
’Ligger det till höger eller vänster?’ ’Ligger det längre bakåt?’ ’Nej det ligger där
framme!’ Plats för långa missförstånd,
särskilt som rorsman inte alltid kan se den
som är i ruffen, t. ex. i starkt motljus.
Bäring och riktning är två andra begrepp som bör hållas noga isär.
Bäring är riktningen från observatören till ett föremål uttryckt i grader
relativt norr.
Riktningen uttrycks relativt båten.
Exempel: 10º om styrbord, tvärs babord.
Om jag seglar på ostlig kurs och har
en annan båt rakt söder om min ligger den
i bäring 180º eller riktning tvärs styrbord
alternativt styrbord 90º.
Exemplen kan göras flera med namn
på rigg- och båtdetaljer, segel m.m.
Det kan, som sades i programmet
vara bra att gå igenom terminologin med
besättningen före segling. Det kan spara
mycket tid och förenkla livet ombord.
Jan-Olof i Yvanna
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... och lite mer om sjötermer
Det var intressant att läsa Jan-Olofs
inlägg om sjötermer i förra numret av
Viggenbladet. Det är bra att sjötermer
förklaras och motiveras. Termerna styrbord-babord kunde gott flyttas över till
landbacken. Man skulle undvika många
missförstånd, t.ex. vid hjulbyte på bilen.
Istället för ”Byt höger framhjul ” skulle
man säga: ”Byt styrbords framhjul”.
Det här med sjötermer väcker
många minnen. Redan när jag var liten
var jag intresserad av båtar. ”Frammen
– backen” tycke jag var bra ord för båtens
båda ändar. Men än i dag kan jag höra
min mammas lätt förebrående röst: ”Det
heter inte frammen-backen, Rolf, det heter för och akter, det måste du lära dig.”
När jag nu som vuxen hör ordet ”backen”
vet jag att det ligger i fören på ett fartyg,
men kan inte låta bli att hoppa till.
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Det verkade som man spelade
mycket kort på båtar. Det talades jämt om
kort, ”Kortet visar det och det”, fick man
höra. Det verkade skoj, jag tyckte om kortspel, Svarte Petter, och längtade efter att
få göra min första sjötur och få vara med
och spela kort. Jag blev besviken när jag
förstod, att det var sjökort man menade,
inte spelkort. Varför kallade man det inte
för karta? Det är ju en karta.
Så blev det dags för den första sjöturen. I familjen fanns en stor koster. Den
låg på svaj vid en boj, och man kom ut till
den med en jolle. Redan i jollen började
det. Som barn var jag pratsam, men med

åren har jag fått lära mig att hålla tand
för tunga.
Jag frågade: ”Får jag sätta mig på
bänken längst fram?”
”Det heter inte bänk. Det heter toft.”
Oförskräckt pratade jag på.
”Det är en myra på golvet”.
”Det heter inte golv, det heter
durk.”
Min mamma började bli besvärad
över min okunnighet.
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”Det heter inte sängar, det heter kojer.” blev svaret.
”Det är en spindel på väggen.” drämde jag till med.
”Det heter inte väggen, det heter
skottet.”
Och så där gick det på. En barsk undervisning i språket på sjön. Jag kände
mig missförstådd bland sjöfolket i kajutan och undrade var
mamma var.
”Är mamma ute
i köket, frågade jag.
(det var som sagt en
stor båt)
-”Det heter inte
kök. Det heter pentry.”
Men den största
försyndelsen var att
spotta i lovart. För
gjorde man det avslöjades, att man var en
landkrabba.
När vi nu har gäster på vår Vigg, så är
det med lättnad jag hör någon säga: ”Vad
är det där för ett snöre?” Visserligen hör
jag en inre röst: ” Det heter inte snöre, det
heter babords fockskot”, men med min
vänligaste röst säger jag: ”Det där snöret
går till seglet framför masten.”
Rolf i Viggen 717
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Med jämna årtag närmade vi oss
kostern. Jag tyckte den var obeskrivligt
stilig. Fast vi fick inte lägga till vid vilken
sida som helst. På styrbords sida skulle
det vara. (Lär vara en relikt från engelska flottan. Förresten vet jag inte om det
heter ”lägga till”, låter alldeles för enkelt.
Embarkera?)
Vi kom ombord. Jag slapp mata
kölsvinet och se till mastfisken. Det var
annars något man brukade säga åt noviser
på sjön. Jag var nyfiken på att se hur det
såg ut inne i kajutan, så jag skyndade mig
in.
I kajutan kunde jag inte låta bli att
prata, så hänförd blev jag.
”Vilka fina sängar ni har”.

BÄ

RING ?

De två artiklarna på detta uppslag
har tidigare varit införda i ViggenBladet
nr 6-7/2001 respektive nr 8/2001.
I brist på tillräcklig mängd färskvara
(läs nyskrivet material från läsekretsen)
har VB-redaktionen beslutat att återanvända dem. De är läsvärda även i år.
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VIGGENMARKNADEN
Köpes

Bättre begagnat storsegel
leif.schieber@tcb.se
/ Leif Schieber
Sprayhood till Karlskrona-Viggen.
Ny eller begagnad
peter.sander@telia.com
/ Peter Sander
Albin- eller Karlskrona-Viggen
Endast båt i bra skick av intresse. Hör
gärna av dig om du har en du vill sälja!
Helst i sydöstra Sverige.
07
/ Jonathan
Albin-Viggen
in good condition. Boat must have front
and rear “pulpit”, many sails, must be
spinnaker with boom. Interior (cabin
) in good condition. Ballast mount in
good condition. Engine four stroke
minmum 6 horse power and in good
condition. Nice to see winterbed from
metal (steel) can take to pieces. I wait
for proposition.Ewery offerts only for
e-mail:
dawidus@wp.pl
/ David
Sprayhood till Karlskrona-Viggen
oavsett skick.
jonawik@hotmail.com
/ Jonathan
Spinnaker + bom & akterpulpit
till Albin-Viggen
hakan.hettinger@seb.se
/ Håkan Hettinger

Senaste annonserna finns på

www.viggenklubben.com
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Säljes
Albin-Viggen nr 723, 1973
Välskött.Tohatsu 8 Hk utombordare
från 2002. Fock och storsegel från
2004. Genua och spinnaker - ej nya,
men i bra skick. VHF-antenn (2007).
Täckställning i stål och PVC-presenning. Nya genomföringar och slangar
bytt 2004. Förstärkning av mastbalk och skott, gjord 2004. 2-lågigt
gasolkök, brandsläckare (2004),
sittbrunnstält, dynor i bra skick, div.
förtöjningstampar m.m. 40.000 kr
0733-86 07 86
olis.oljelund@utb.harryda.se
/ Olis Oljelund
Genua 3
(stora förseglet) i bra orginalskick. Högstbjudande (prisindikation ca 1000:-+ frakt)
0703-04 71 89
anders.ekman@live.se
/ Anders
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Raimo Niinivirta
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Annika Wilson
JÄRFÄLLA

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

När efterdrog du
däcksbultarna senast?
Undertecknad gjorde det för första
gången idag torsdag. Det var nog inte
helt tokigt.
Fanns att efterdra på samtliga, som
jag kom åt. Bara att åla sig ned med
mina 190 cm i sittbrunnskistan med
åtminstone 3 olika storlekar på nycklar
och sätta igång.

Varför är det inte samma storlek på
samtliga bultar? Väl inne i ruffen fortsatte jag genom hela inredningen och
skotten vid förvaring och garderob.
Åtgärden kan rekommenderas i
samband med övrig vårrustning.
Hälsningar
Ken Söderlund /1131 Thelma

Tekniska Kommitténs kommentarer:
Däcksbultarna: Det är bra att känna
på däcksbultarna någon gång, i synnerhet om man noterat vattenintränging
när man “snedseglat” lite väl häftigt.
Men man ska inte dra dem för hårt. Det
ligger en seg tätningsmassa emellan
däck och skrov, och drar man för hårt
trycks tätingsmassan undan, vilket inte
är bra. Dessutom kan i värsta fall plasten
komma att bukta mellan skruvarna så
att man i stället skapat glipor. Men ca ½
varv på muttrarna kan vara lagom. Att
det är olika dimensioner på muttrarna
är en sak som många noterat. Troligen
beror det bl a på att några av dem utgör
samtidigt fäste för röstjärnen.
Beträffande huvudskottets infäst-

ning, så rekommenderas starkt att
kolla även dessa skruvar, i synnerhet
om mastbalken visar tecken på att ha
sjunkit något. Håll en spänd tråd mot
mastbalkens underkant så avslöjas
enkelt eventuell säckning. Då bör man
först lätta på skruvarna mellan skottet
och skrovet, och lyfta mycket försiktigt
under mastbalken med en domkraft,
men inte mer än att balken blir rak.
Därefter drar man åt samtliga skruvar
ordentligt. Underförstått gör man man
med fördel jobbet innan man har mastat
på, eftersom man annars behöver slacka
något på samtliga vant och stag innan
man lyfter under mastbalken.
Tekniska Kommittén

Kens bidrag härovan är saxat från
hemsidans gästbok, Red. tar alla chanser
att få tag i material till tidningen. Och vi
tackar också TK för kommentarerna.
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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 PLUS-GIROKONTO 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.
Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta materialförvaltaren för uppgift om tillägg.
14

Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp

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

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)

Medlemståget avgår 15:e maj ...
... och därefter avaktiveras de som inte hunnit
betala medlemsavgiften för 2008, men ännu finns
alltså chansen att stå med i årets matrikel.
Du som missat, men vill fortsätta att vara med i
klubben och få ViggenBladet, nya eller uppdaterade
Tekniska Tips och delta i klubbens aktiviteter har
med andra ord bara ett par veckor på dig!
Om du har några ändringar av dina medlems–
uppgifter som bör finnas med i årets upplaga av
matrikeln så gäller samma tidsgräns.
Medlemsregistret / Alf

Schysst, Anders!
"Hej!
Jag har i dag 2008-04-08 sålt
min Albin-Viggen 354. Nya ägare
är Annika Wilson & Claes Wangmar. Jag bjuder dem på medlemskap i ett år. Hoppas att deras
namn kommer in i nya matrikeln.
Jag överför årsavgiften i dag.
Tack för många trevliga år
med Viggenklubben."
Anders Engdahl

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2008
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ViggenBladet 4
12 maj
ViggenBladet 5
15 september

