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Hej alla!
Seglingsorienteringen blev av
denna sommar. Tyvärr kunde jag inte
vara kvar på eftersittningen. Tävlingsformen uppskattades av deltagarna
och banan gav möjligheter olika val.
Nu gäller se till att den återkommer
nästa år. För detta behövs det en ny
banläggare.
Sommarträffen blev lyckad med
många Viggar som slöt upp. Däremot
så blev det ingen eskader. Efter allt
regnande så lättade molnen och vi
kunde har vår höstträff på TräsköStorö. Nu börjar höstmörkret sänka
sig men nästa års verksamhet som
står inför dörren. Hoppas klubben kan
samla frivilliga krafter för fylla den
med aktiviteter.
K-G i Potentilla


Jag förstår att du har väntat, eftersom det var ett bra tag sedan det
senaste numret av ViggenBladet kom
i din brevlåda. Men den som väntar
på något gott ...
Nu sitter du i alla fall med ett
sprillans nytt, välmatat nummer
framför dig och kan läsa rapporterna
om säsongens begivenheter i Viggenklubben; den nya tävlingsformen
seglingsorientering, sommarträffen
och höstträffen. Tekniska Kommittén
– som aldrig ligger på latsidan – har
också bidragit med ett uppslag, där du
bland annat får viktig information om
dina riggbultar.
Härnäst väntar årsmötet med förhandlingar och prisutdelningar, sedan
ser vi fram mot nästa sommar.
Alf

Jan Karlsson
TROLLHÄTTAN

1392

Roger Hellsing Blezell
STAVSNÄS

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Priset, som är ständigt vandrande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen. Det
tilldelas sålunda den Viggen
som seglats längst distans under
året med företrädesvis familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans och
besättning sig tillhanda senast
den 1 november.
Styrelsen


Kallelse till årsmöte
Lördag 15 november kl 16.00
Plats:
Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36
Förslag till dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två 		
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, 		
två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet
väckta frågor till behandling
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande
För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska
de ha inkommit till styrelsen senast den 7 november.



Programpunkter
för lördag15 november
Årsmötet börjar kl 16.00
(Ingen anmälan behövs)
Brohällspriset delas ut
Ratten för klubbens seglingsorientering delas ut
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
för det facila priset av 100 skr
(Förrätt, varmrätt, ostbricka, kaffe.
Till maten erhålls vatten, öl eller vin)
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel
senast den 6 november
på telefon 08-641 17 05 eller e-post k-g.sabel@comhem.se
Vägbeskrivning
Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia till
hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter. Man
går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta
sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in på
Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativ promenera
längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna
förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga
parkeringsplatser.
Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visar kartan här
men gå in på Eniro, sök på Sabel, Tullgårdsgatan, så får du se den.
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Viggen Cup 2008 – vår första seglingsorientering
Så blev den då äntligen av – seglingsorienteringen Viggen Cup. Här
följer två reportage från deltagande
båtar. Som framgår deltog inte bara
viggar utan även en storvigg och en
jättevigg. Några fler deltagare hade
väl varit önskvärt, men det kommer
fler år ...
Fotade gjorde Thomas i Chakina
och K-G, för dagen i Akvelina.
Vilken tävling!
Synd om Er som missade denna
förträffliga chans att öva upp navigationskunskaperna. En succé blev det.
Tävlingsledningen tvingades, med
tanke på de tillströmmade deltagarna,
dela in båtarna i tre klasser.
Förutsättningarna var de bästa.
Soligt, varmt och en måttlig till frisk
sydlig bris.
Samling för genomgång med
besättningarna blev det på berget i
Napoleonviken kl. 11.45. Lite svårigheter var det med att finna en plats
där alla kunde samlas, men finns det
hjärterum……
Nåväl, vi fick long. och lat. för 20
positioner. De närmaste positionerna
gav en poäng och dom längst bort 4
poäng. Vi fick en timme på oss att
markera positionerna i korten. Sedan
skulle starten ske. Det visade sig att
den tiden var knapp. Vissa hann inte
ens få i sig sin lunch.
Starten gick alltså kl. 12.45 inne i


Napoleonviken. Vi hade då 4 timmar
till förfogande. Målgång skulle vara
kl. 16.45. Samtliga deltagare valde
att gå ur viken för motor till startlinjen
längre söderut, men missade då samtidigt chansen till två extra poäng.
Hela fältet utom en båt satsade
på att söka upp positionerna söderut.
Eftersom det var många positioner att
välja mellan splittrades fältet tämligen
snabbt och det var svårt att hålla koll
på varandra. Det var därför också
omöjligt att hålla reda på hur man låg
till i konkurrensen.
Samtliga båtar utom en kom in på
stipulerad tid. Det var därför mycket
spännande när vi åter samlades på
berget för genomgång och poängsättning. I och för sig gick genomgången
hyfsat fort eftersom startfältet såg ut
enligt nedan:
Viggar:
Kraka, Akvelina
Storvigg: Chakina
Jättevigg: La Casa Blanca
Ett stort tack till Kjell Eriksson
som lagt ned mycket jobb och tid på
en trevlig och nyttig tävling eller om
man inte tar det så allvarligt, på en
övning/lek.
Hoppas att fler ställer upp nästa
gång för det kan vara starten till en
fin tradition?!
Thomas i S/Y Chakina. (5429).

I år blev seglingsorienteringen av
även om det ett tag såg lite mörkt ut.
För egen del så hade jag inte båten i
ordning eftersom jag börjat ta itu med
en del underhåll som borde gjorts
tidigare. Men det löste sig genom att
upphovsmannen till tävlingen Kjell
Eriksson i Akvelina erbjöd plats i sin
Vigg.
Starten skulle ske från Napoleonviken på Ängö dagen efter nationaldagen. Jag mötte Kjell tidigt på
morgonen vid Slussen. Han skulle
haft ytterligare en deltagare med sig
i båten, som dock ångrade sig i sista
stund. Vi tog tåget ut till Fisksätra där
båten hade sin hemmahamn. När vi
kom ut på Baggensfjärden tyckte vi
att vinden var så pass skaplig att vi
kunde sätta segel och ändå hinna fram
i tid. Det visade sig vara en liten miss-

bedömning då det blev kryss genom
sundet ut mot Ingaröfjärden. När vi
skulle ta oss igenom sundets smalaste
del så blev i omseglade av en Express
med tjejbesättning som tycktes gå
nästan rakt mot vinden.
När vi kom fram något sena så
möttes vi av de andra deltagarna som
var lite oroliga eftersom det var Kjell
som var banläggare. Det blev samling
för genomgång av regler och en fråga
om hur lång tid tävlingen skulle pågå.
Deltagarna tycket inte att tiden skulle
förkortas på grund av att vi var lite
sena. Eftersom vi hade lite olika stora
båtar så gjordes en klassindelning
efter storlek. Därefter delade Kjell ut
startkorten med frågor om de positioner man skulle ta sig till. De hade olika
poängtal efter bedömd svårighetsgrad
att nå dem. Sedan återstod en stund


innan starten då deltagarna fick lägga
ut positionerna på sjökorten medan
lunchen åts under tiden. Det var ingen
som satsade på att segla ut ur viken,
vilket gett två bonuspoäng.
Väl ute ur viken så var vinden god
och vi gjorde lite olika vägval. Det blev
ingen tid till att fotografera någon
Vigg under segling. Jag var ensam om
att välja att gå norr ut för att sedan gå
ner genom Ingaröfjärden. Det såg lovande ut till en början. Sedan missade
jag en kontroll på nedvägen. Kanske
på grund av att jag inte gjort tillräckligt tydlig markering på sjökortet. Kjell
fick inte säga något eftersom det var
han lagt banan. Sedan hamnade vi
i det som kan hända ibland i smala
fjärdar omgivna av höga berg. Vinden
cirklade så att vi inte kom någon vart.


Vid varje slag så var vi nästan tillbaka
vid utgångspunkten. Tillslut kom vi
dock vidare. Det blev att tänka om
lite, men det var svårt att göra något
nytänkande sig då vinden avtagit.
På tillbakavägen som gick i makligt
tempo så insåg vi att tiden skulle vara
ute. Då blev det frågan om jag skulle
ta några positioner för att jämna ut
det poängavdrag som jag skulle få för
att tiden överskreds.
Vi kom in som sista båt och det var
lite pinsamt eftersom vi lovade att var
tillbaka i god tid för att kontrollera
målgången. Mina poäng räckte till en
hedrande andraplats i Viggenklassen
av de två deltagande båtarna i klassen. Men det var inte det som var det
viktiga. Deltagarna i de tre klasserna
tyckte alla att det var en mycket trevlig

tävlingsform. Dessutom så hade vi fint
väder. Jag tror att detta är en aktivitet
som kan användas på fler håll i landet
och att det främjar segling med Vigg.
Det är bara ett krux och det är att
hitta en eldsjäl som lägger en bana. På
vägen ut till Ägnö berättade Kjell att
det hade tagit honom en hel dag från
morgon till sena kvällen för att hitta
frågor på de utlagda positionerna. Jag
hoppas att det finns entusiaster som
kan fortsätta att lägga banor.
Det blev naturligtvis frågan om
priser för segraren. Något pris fanns
inte klart till själva tävlingen men
kommer finnas på årsmötet då vandringspriset delas ut. Och ett tack till
Kjell som drev igenom tävlingsidén
och lade banan. Ett personligt tack
att jag fick delta i hans båt. Jag förmodar att övriga deltagare hade en
trevlig kväll vilket ingick i upplägget.
Det är inte bara en tävling utan ett
tillfälle för trevlig samvaro. Själv var
jag tvungen att åka hem för att delta
i födelsedagsfirande.
För den som vill veta resultatet så
finns det på vår hemsida.
K-G i Potentilla

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
Vakant – ombud sökes
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
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Sommarträffen vid Lilla Kastet
Det här året så påbörjade jag och
min fru vår segling redan på fredagen
efter arbetet. På väg in till Vaxholm
där vi skulle bunkra lite så fick jag syn
på Akvelina (921) som var på väg ut
från Kodjupet. Det blev inget anrop
då. När vi kommit ut ur Trälhavet
igen satte vi segel. När vi närmade
oss Grinda så sög det ordentligt i mattarmen och vi insåg att vi inte skulle
nå fram till Lilla Kastet medans det
var ljust. Vi gick in till Hemviken på
Grinda och slog en signal till Kjell i
Akvelina för att höra om han var i
närheten. Då hörde vi att han inte
hade så långt kvar. Det blev att vi tog
öl och korv vid värdshusets brygga
innan vi gick till kojs. Sedan sov vi
gott och höll på att missa duschtiden.
Det höll på att bli som vanligt att vi
skulle komma in bland de sista, men
med en kraftsamling och med hjälp av
plåtgenuan lyckades vi komma fram
innan tiden för samlingen gått ut.
Till slut blev vi elva Viggar och
två storViggar som samlades på lördagen. Viggensherryn räckte trots
detta till. På förslag av Agneta fick
varje besättning presentera sig då alla
inte träffats förut. Sedan blev det som
vanligt tipspromenad som Alf Bengtsson gjort i ordning och skickat över
till träffen. Svaren fanns inte denna
gång i ett igenklistrat kuvert så jag
som banläggare kunde inte delta.
Det blev spännande värre då inga
10

Foto K-G Sabel

utslagsfrågor fanns med och det var
några som hade samma poäng. Men
Elisabeth och Hasse i Faster af Boda
som kom in som sista båt fanns fortfarande kvar på banan. De hade samma
kommentarer som alla andra när de
kom i mål – vi var bara säkra på några
få frågor. Det visade sig att de hade
alla rätt vilket är mycket ovanligt. Det
blev alltså en ensam vinnare.
Den här gången blev inte gästboken kvarglömd i båten som förra året.
Den blev kvarglömd hemma. Men
med några lånade lösa blad så lyckades vi få ihop namnen på deltagarna
för att infogas i gästboken.
Middagen förbereddes som vanligt
på klipphällen vid bryggan. Åskmolnen tornade upp sig runt Lilla Kastet.
Några regndroppar som trillade ner
lyckades inte släcka grillglöden. Det
blev en trevlig samvaro med mat och
historier. Efter ett tag hade Kjell tagit
fram gitarren och Hasse dragspelet.
Musiken spred sig över viken och
vi försökte stämma in med sång så
gott det gick. Som vanligt blev det en
lyckad kväll.
Nästa dag så var det sen uppstigning. Vi blev som vanligt kvar
bland de sista. Hemfärden gick utan
missöden detta år. Det var roligt att så
många kom till träffen. Nästan som på
den gamla goda tiden som det talades
om på kvällen.
K-G i Potentilla
11

Kontrollera riggbultarna
Nyligen hände det en Viggen-seglare (ej medlem) att en riggbult till
ett vant lossnade vid bidevindsegling,
varvid masten fick en knäck i höjd med
spridarna. Riggbulten hade varit säkrad
med låsring och dessutom tejpad med
silvertejp. Det är svårt att förstå hur
den då kunde lossna, men det gjorde
den således.
Ytterligare en konstig sak i sammanhanget är att ägarens försäkringsbolag,
Länsförsäkringar, kommenterade (citat)
”man ska inte använda låsringar, man
ska använda saxpinnar”. Hur man kan
hävda detta när låsringar säljs just för
det ändamålet, och även nya vantskruvar och vissa block och schacklar är
försedda med låsringar från början, är
en gåta. Vår tolkning är att Länsförsäkringar bara försöker avvisa skadan som
försäkringsärende.
Visst kan man ha synpunkter på att
låsringar har en tendens att deformeras
och tappa spänsten, men saxpinnar är

heller inte ”att leka med”. En saxpinne
ska normalt öppnas 60 grader vid montering, varken mer eller mindre. Endast
i specialfall tillämpas s k rundbockning.
Och en begagnad saxpinne ska egentligen inte återanvändas. Handen på
hjärtat, hur ofta sker inte så i alla fall?
Det går som regel bra någon gång, men
grejen är att man inte kan hålla koll
på hur många gånger den återanvänts.
Därför bör man alltid kassera den vid
demontering.
När det gäller låsringar finns det
åtminstone två huvudtyper: ”enkel-

Fig 1. Korrekt ring

Registreringskylten
igen
Varje Vigg ska egentligen ha en
“registreringsskylt” som anger båtens
serienummer. I K-Viggen är det en tunn
plåt, i A-Viggen en lite tjockare, gjuten
bronsskylt. På K-Vigg sitter skylten på
aktre skottet i sittbrunnen, under storskotskenan. På A-Vigg är den placerad
i sittbrunnen under och vid sidan av
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ruffnedgången, men vi vet att det finns
båtar som saknar skylt. TK’s nyfikenhet
är fortsatt stor, vi vill gärna samla fakta
i såväl stort som smått. Därför ser vi
gärna att Du hör av Dig med t ex ett mail,
vykort eller telefonsamtal (se redaktionsrutan näst sista sidan) om det är så att
Din Vigg saknar ovannämnd skylt.
Harald Akselsson/TK

Fig 3. Deformerad ring
Fig 2. Tvåvarvsring
varvs” (Fig1) och ”tvåvarvs” (Fig 2).
Enkelvarvsringen är lätt att montera,
men den deformeras också ganska lätt,
och det måste man se upp med. En ring
som ”gäspar” enligt Fig 3 är direkt farlig.
Antingen kasserar man den, eller också
”vränger” man den med en tång så att
den tangentiella trådänden lägger sig
på andra sidan om den trådände som är
bockad in mot ringens centrum. Ringen
måste sluta sig med viss förspänning, Fig

1, och får inte utan vidare kunna vränga
sig tillbaka. Tvåvarvsringen är lite marigare att montera, och nästan omöjlig
att justera om den deformerats och inte
sluter tillfredsställande.
Det finns alltså skäl att rekommendera att riggbultarnas låsringar
kontrolleras emellanåt under säsongen.
Tejpning kan också vara bra, även om
tejpen samtidigt förhindrar fullständig
kontroll.
Tekniska Kommittén/Harald

Glappande rorkult (3)
I VB 3 och 4 skrev vi om glappande nytt om att ägare till K-Vigg i den numrorkultsbeslag i tidiga K-Viggar. Vi bad merserien kollar och rapporterar till TK
också om medlemmarnas hjälp med att (se VB, näst sista sidan).
närmare identifiera var i nummerserien
Tekniska Kommittén
en konstruktionsändring till det bättre
infördes. Vi har fått lite gensvar, och
vet nu att ändring infördes någonstans
mellan nr 24 och 72. Det är fortfarande
ett stort spann, och vi vädjar därför på

13
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Höstträff 13-14 sept 2008 Träskö - Storö
Prognosen om en stålande helg
efter allt regn och rusk hade nedgraderats till vissa solchanser. Frågan
var om vi skulle få se fullmånen vid
middagen.
Agneta och jag kom inte ut till
båten i ottan och med bedömningen
att det mest skulle bli kryss gjorde
att vi från början bestämde oss för
att plåtgenuan var det som gällde
om vi inte skulle komma alltför sent.
Den kyliga nordostvinden bet ganska
bra i kinderna, men vi försökte trösta
oss med att prognosen sa att vinden
skulle ligga kvar i samma riktning
nästa dag. Det skulle betyda att vi
kunde få en behagligare hemfärd.
När vi var nästan framme så vi se
en Vigg för segel. Det skulle visa sig
vara Maj och Jalle Munkestam som
även hade barnbarnet Christoffer
med sig. Det verkade nästan överfullt
i naturhamnen men längst in låg tre
Viggar. Det gick inte att få en plats

14

ända in till land så vi låg utanför
Elisabeth och Hasse i Faster. Sedan
kom Munkestams i Christina och
lyckades tråckla sig in. Det var skönt
om komma i hamn där vi låg i lä och
vädret kändes med ens behagligt.
Elisabeth hade ordnat så att vi
fått tillgång till det gamla boningshuset på ön som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Vid sextiden samlades vi
för att gå upp till boningshuset och
avnjuta vår mat. Denna träff så blev
det ingen surströmming för vår del.
När jag öppnat burkarna tyckte jag
inte att den såg så bra ut. Vissa tycker
att den aldrig ser bra ut men det är
en annan sak. Det blev ner till båten
och hämta nödprovianten i form
av salta biten. Det var ju inte riktig
samma sak, men hungern tog överhand. Hasse hade gjort i ordning ett
häfte med snapsvisor som vi betade
av bit för bit. Tillsyningsmannen Petter Lundgren med sin hund tittade

in mitt bland alla visor och kontrollerade att vi skötte oss. Vi frågade
om det brukade vara så många båtar
i naturhamnen vid denna tidpunkt på
året. Han sa att det var väderprognosen som styrde hur många som kom.
Den hade som sagt var varit bra även
om det inte blev så bra som sagts.
Elisabeth överlämnade en flaska
vin från Viggenklubben som tack till
Petter för att vi fick äta vår middag i
stugan. Vimpeln som vi överlämnade
förra året hängde nu på väggen i
rummet. Vi skrev in oss i husets
gästbok och såg att det var vi som
senast hade skrivit i den vid förra
årets träff.
Hur blev det nu med fullmånen?
Jo, rätt som det var så sa Elisabeth
att vi skulle titta ut genom fönstret
för då visade den sig mellan molnen.
När vi sedan vandrade tillbaka till
båtarna eftermiddagen så lös den
dock med sin frånvaro.

De tidiga solstrålarna på söndagen skymdes snart av molnen.
Jag och Agneta hann med en liten
promenad längs naturstigen men
kom inte fram till träsket (sjön) på
ön. Efter att alla de andra Viggarna
gett sig av och vi hade stärkt oss med
varm nyponsoppa satte vi segel. Det
var lite varmare än på lördagen med
vinden i ryggen. När vi nådde Grinda
så hade vinden avtagit så mycket att
det var läge för plåtgenuan igen. Dagarna är inte så långa och nästa dag
var dessutom arbetsdag. Höstträffen
tyckte vi var lyckad och det kändes
som man varit borta längre än en
helg. Så ett varmt tack till Elisabeth
och Skärgårdsstiftelsen att vi fick
vara i boningshuset och njuta av det
fina naturområdet. Om du utnyttjar
Skärgårdsstiftelsens områden så stöd
gärna verksamheten genom att bli
vän eller i vart fall köpa ett servicemärke.
K-G i Potentilla
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VIGGENMARKNADEN
Säljes

Storsegel
Begagnat till Albin viggen, 800 kr.
Har även ett sittbrunnstält som följde
med båten som är fint 1 500 kr.
0522-224 79
leif.nelin@gmail.com
/ Leif Nelin
Albin Viggen 1122
6 hkr motor, segel,täckmaterial. Gott
skick. Finns på Muskö. 30��������
 �������
000 kr.
08/ 26 46 69
tort@kth.se
/ Torbjörn Thedéen/Björn Danielsson
Karlskronaviggen nr 236
Suzuki 5 hk utombordare. Nytt Furlex
rullsystem, försegel och gummilister
till ventiler 2006. Rostfri maststötta,
enklare fishfinder ekolod, kompas,
magellan gps och compaq ipaq plotter. Övrig utrusting som tampar, tåg,
dragg, fendar, köksateraljer, brandsläckare, räddningslina och Origo
Heatpal 5100 etc. Ingår givetvis vid
snabb affär. 39 000 kr
0705-55 68 79
/ Patrik Ekblad
Karlskronaviggen nr 131, 1969
i gott original & bruksskick. Fock
1, stormfock, genua, spinnaker m
strumpa. Ekolod, logg, Wallasvärmare, badstege. Ej motor. Kan ses på
land i Karlskrona. 22������������������
 �����������������
000 kr eller bud.
mariebjorck@hotmail.com
/ Marie Björck

Albin-Viggen
Bra skick. Rikligt utrustad. Vagn.
Fräscha segel. Välkommen att ringa
för mer info. Båten ligger i Vänern
(Grums). Höstpris.
070-57 57 8 97
lennart.klaxman@arvika.com
/ Lennart Klaxman

Köpes
Spinnaker
köpes alternativt bytes mot beg.
storsegel (Albin Viggen) med eller
utan mellanskillnad. Spinnakerbom
har jag redan.
073-1515222
oscarpalm@hotmail.com
/ Oscar Palm
Mast, forpulpit,
scepter (søgelænder) og spil
Jeg har haft havari med min Viggen
745. Jeg håber nogen kan hjælpe, og
glæder mig til at høre fra Jer.
nicolas@kjerulf.com
/ Bendt Jørgensen
Mast
till Albin-Viggen 1197
svenerik.berg@vanersborg.se
/ Sven-Erik Berg
Vagga till Albinviggen
Letar febrilt efter en vagga inför höstupptagningen. Helst stålvagga.
0768-870 430
psimonsson@yahoo.se
/ Per Simonsson

Senaste annonserna finns på www.viggenklubben.com
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För att fylla också den här sidan
tar vi med nedanstående artikel från VB
nr 3/2002. Den var även införd i VB nr
7/2006 men är lika aktuell varje år.
Red.s egna erfarenheter av Torrbollen från åren med Jänta var positiva,
förutom den gång en dåligt stuvad torr

boll välte och vi fick den uppsamlade
vätskan över durken och i en väska där
min plånbok fanns.
Gissa hur liten en plånbok kan bli
sedan all fukt dragits ur lädret? Men det
är faktiskt en helt en annan historia.
Red.

Kan man förhindra mögel?
Under vintern har det pågått en
diskussion på nätet kring de möjligheter
som står till buds för att minska risken
för mögelangrepp i båten. Jag tycker
det är av allmäntresse och gör därför en
sammanfattning av diskussionen. Flera
båtägare har under veckan rapporterat
att när de gjort vinterinspektion i båten
har man funnit mögelprickar i ruffen.
Man frågar sig om ventilationen varit
otillräcklig och hur man skulle gjort
för att undvikit angreppen. Den bistra
verkligheten är att det finns mögelsporer
överallt i luften och i båten, så tro inte
att man kan helt få bort alla sporer med
någon hokus pokus-metod. Däremot
ska kan man ta till flera små knep som
sammantaget gör det svårt för möglet
att utvecklas.
Det första steget är att göra miljön i
ruffen så näringsfattig som möjligt. Man
börjar med att tvätta alla ytor i ruffen
med rengöringsmedel som innehåller
ammoniak eller liknande. Mögel frodas
och trivs bäst på ytor som är feta, som
kring pentryt och tvättfat samt skott vid
huvudändan på kojen. Finns det dessutom tillgång till fukt blir miljön som
gynnsammast för mögelbildning. Därför
blir nästa steg att se till att ventilationen
är bra ordnad.
Under hela vinterperioden bör man

se till att man har alla ventiler helt
öppna och att täckpresenningen tillåter
vinterluften att passera över däcket.
Vinterluften är torr. Den innehåller
mycket liten fuktmängd. Den absorberar
den gamla sommarfukten från båtens
inre och ventilerar bort den. Det är
fukten som är viktig att få bort. Man
ska därför inte knyta ihop täckplasten i
fören och aktern, som man ibland kan
se. Låt det finnas stora öppningar för
genomluftning.
Det tredje steget är att lägga in avfuktare i ruffen som suger åt sig fuktig
luft. Torrbollen är en sådan. Det är en
liten boll som man kan inhandla på båttillbehörsaffärer och som kostar under
hudralappen. Den tar hand om en liter
fukt per behållare. En i förpiken och
en i salongen håller fukten på avstånd.
Åtminstone en del av den.
Det finns också en “Gör-det-själv”
variant av torrbollen för den händige.
Samma uttorkningseffekt kan erhållas
genom att använda vanligt vägsalt som
man fyller i en nylonstrumpa. Knyt ihop
och häng upp strumpan, placera en hink
under. Saltet suger upp fukten och går i
lösning. Det saltvatten som bildas droppar ned och samlas upp i hinken. Det går
åt cirka 3 kg salt.
Åke i 5801 Galore
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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:- Klassregler....................... 10:Tekniska Tips komplett .... 180:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Broderat jackmärke.......... 35:Ritningsförteckning........... 10:- Klubbnål........................... 35:Ritningar, pris varierar med format, kontakta Harald Akselsson, 08-590 802 98
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.
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
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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 08-35 28 41, Kjell Eriksson 08-20 87 79

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)

Du kan även ringa materialförvaltaren, tel nr på näst sista sidan.

Harald Akselsson

Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta materialförvaltaren för uppgift om tillägg.

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)

Upprop från valberedningen!
En av klubbens styrelseledamöter
har valt att avsäga sig sitt uppdrag,
vilket medför att vi behöver hitta en
ersättare inför verksamhetsåret 2009.
Halvdussinet styrelsemöten hålls
under året, den delen är m.a.o. inte
särskilt betungande, i övrigt beror det
lite på vilken funktion det handlar
om. Styrelseposterna fördelas vid konstituerande möte efter årsmötet.
Du bör helst bo i Stockholmsregionen för att det inte ska bli alltför job-

bigt att delta i möten och klubbträffar.
Viggenklubben tillämpar inte köns
kvotering så du är lika välkommen
oavsett om du är kvinna eller man,
huvudsaken är att du vill vara med och
aktivt påverka klubbens framtid.
Vill du veta mer vad ett eventuellt
styrelseuppdrag skulle kunna innebära
föreslår vi att du hör av dig antingen till
oss eller till någon av medlemmarna i
styrelsen. Tel.nr på föregående sida.
Valberedningen / Bengt & Kjell

Egen hemsida?
På Viggenklubbens hemsida
– under rubriken "Viggen-hemsidor" i snabbmenyn – finns ett
antal hemsidor med viggenan
knytning.
Du kanske också har en egen
sida om din Viggen? Då ska du
naturligtvis finnas med där! Kontakta vår webmaster Kjell eller
VB-redaktionen och meddela adressen så länkar Kjell dit!
Red.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 6
14 november
ViggenBladet 1/2009
8 januari

TidTryck 2008
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