Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 6 2008

Tävling med tankemöda
Foto K-G Sabel

God Jul
& Gott Nytt År!


Viggenklubbens årsmöte 2008

Hej alla!
Vi har lagt ett verksamhetsår bakom
oss och får ta tag i nästa. Styrelsen har
blivit en ledamot mindre genom att vår
klubbmästare tyvärr lämnat styrelsen.
Vi hoppas trots detta att vi ska kunna
presentera ett bra program i årets första
ViggenBlad av olika aktiviteter.
Årsmöte och efterföljande middag är ett bra tillfälle att träffa andra
medlemmar. Det gäller också övriga
aktiviteter. Det är det som är vitsen med
en förening att kunna träffas och utbyta
erfarenheter. Sedan kan det vara så att
verksamheten till sjöss ibland är lite
väderkänslig. Utbytet kan naturligtvis
ske genom tekniska tips, ViggenBladet
och hemsida, men det är alltid trevligt
att mötas ansikte mot ansikte ibland. Så
väl mött till ett nytt Viggenår!
K-G i Potentilla


Recycling har blivit ett populärt begrepp på senare tid och tillämpas idag
även i Viggenklubben. Den nedre bilden
på sidan 13 visar glada pristagare med
vandringspriset Ratten.
Ratten var ursprungligen ett vandringspris som tilldelades Viggenklubbens bästa kvinnliga kappseglare – på
den tiden det begav sig. Den återanvänds från och med i år som pris i
vår nya tävling Viggen CUP som hade
premiär i somras. Skulle tävlingslusten
hos våra damer i klubben till äventyrs
återkomma får väl Viggen CUP-seglarna
maka åt sig. Den dagen den sorgen.
Detta skrivet med snöstormen vinande runt husknuten och jag hoppas
att era viggar (och andra båtar) ligger
tryggt under ordentligt surrade presennningar.
Alf

Lördagen den 15 november, just
i skymningen, samlades ett 20-tal av
Viggenklubbens medlemmar för att
avhålla klubbens ordinarie årsmöte,
det 36:e i ordningen.
Möteslokal var, för tredje året
i rad, fest- & samlingslokalen på
Mjärdgränd på Södermalm i Stockholm.
Efter lite inledande småprat
medlemmarna emellan om ditt och
datt och om den gångna sommarens
bedrifter harklade sig ordförande KG Sabel, tog till orda och förklarade
mötet öppnat.
I rask takt fastställdes dagordningen samt valdes mötesordförande
och justeringsmän. Därefter föredrogs

och granskades verksamhetsberättelsen, kassör Elisabeth Mathisson redogjorde för klubbens ekonomi varefter
det gångna årets styrelse beviljades
ansvarsfrihet.
Efter detta omvaldes samtliga
styrelseledamöter och övriga funktionärer för ett års tid, med undantag
för avgående klubbmästare Lennart
Larsson. I brist på kandidater valde
mötet att låta platsen vara vakant.
Man fattade även beslut om att
avstå från att delta i 2009 års båtmässa ”Allt för sjön”.
Efter att K-G återigen svingat
klubban för att formellt avsluta årsmötet, vidtog utdelning av priser för
årets olika klubbarrangemang.


2008 års Brohällpris för längst
totala seglade distans tillföll även
detta år Viggen nr 1359 Kraka med
besättningen Bengt Hansson och
Franz-Josef Rühmland.
Dessa bägge, tillsammans med
Lennart Larsson, utgjorde även den
besättning som erövrat det på nytt
aktiverade vandringspriset ”Ratten”,
som nu tillföll den besättning som
gjort bästa prestation i sommarens
seglingsorientering, Viggen Cup
2008. Att själva priset bär inskriptionen ”Till bästa kvinnliga besättning”
verkade föga bekymra de glada pristagarna.
Nästa traditionsenliga programpunkt, mingel i samband med intagande av Viggensherry och tilltugg,
avverkades under tiden som middagsborden bars fram och dukades, och
sista handen lades vid middagen.
Nu klingade ordföranden i sin
klocka och vi satte oss till bords. Ett
par nya medlemmar hade dykt upp



och anslöt sig till den trerättersmiddag som nu intogs tillsammans med
vin och öl.
Som vanligt dryftades allehanda
ämnen runt bordet, en del med seglaranknytning, en del utan och hela
samvaron interfolierades av allsång
och andra typer av sång ledd av Hasse
och Kjell, som medfört sånghäften
och gitarrer.
Efter ett par timmars ytterligare
angenämt samkväm, toppat av ost,
kex, kaffe och kanske lite mer vin var
samtliga mötesdeltagare mätta och
nöjda och efter att vi tackat aftonens
värdpar K-G och Agneta stävade vi
åter ut i natten, för vidare befordran
till respektive hemmahamnar.
Tack alla ni som kom och som
bidrog till en som vanligt trevlig kväll,
och återigen tack ni som lagt ned tid
och möda på en ypperlig middag och
på att ordna en trevlig möteslokal!

Årsmötesfotografer var Harald Akselsson & Kjell Eriksson

Kjell, 921 Akvelina



Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 2008
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
K-G Sabel			
Bosse Rydh			
Elisabeth Mathisson		
Marie Wisén			
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
Bengt Hansson, Kjell Eriksson
Revisorer
Svante Axelsson
Revisorssuppleanter
Carl-Olof Carlsson
Lars Berg
Redaktion
Alf Bengtsson			
Harald Akselsson
Kjell Eriksson			

Regionombud
Åke Hjort			
Vakant				
Lars-Gunnar Jansson		
Owe Svensson			
Börje Gullberg			
Göran & Amanda Brengdahl
Vakant				
Ulla Godin			
Leif Johansson			
Erik Palsund			

Gävle
Siljan
Mälaren
S:t Anna
Kalmar
Vättern
Vänern
Västkusten
Hanöbukten
Öresund

Styrelsen har haft sex protokollförda möten 2008 och ett konstituerande möte i
december 2007.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med 6 nummer.
På hemsidan har aktiviteter i klubben har utlysts och refererats. Hemsidan har
under året flyttats till datorhotell.
Under verksamhetsåret har 24 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så hade klubben 325 medlemmar och 7 viggenvänner.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 7 gånger. Under året har uppdateringen av TT-samlingen fortsatt, vilket resulterat i att några TT slopats och några noterats för kommande uppdatering. I övrigt har behandlats frågor beträffande inredningens betydelse för skrovets stabilitet, väsentliga reservdelar såsom mast och pulpit, regelverk för gasol ombord, låsning av motor samt erfarenhet av skrovgenomföringars
livslängd. I Viggenbladet har presenterats artiklar/notiser om kulörer för gelcoat
och sprayfärg, glappande roder (medbringare och rorkultsbeslag), efterdragning
av däcksbultar (A-Vigg) samt säkring av riggbultar (föranlett av ett masthaveri).
Tre stycken TT har givits ut: Elanslutningar ombord, självslående fock samt uppdaterad innehållsförteckning.
TK var även i år värd för en riggningsträff.
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.
Regionerna

Redaktör och ansvarig utgivare
Webbmaster

Ulla Godin, ombud på Västkusten hade, hade inbjudit till en sommarträff. Det
fanns två föreslagna datum för träffen. Vid den första så var det för blåsigt medan
vädret var fint vid den andra. Ulla hade köpt ett flaggspel för att synas väl, men
inga andra deltagare dök upp. Nytt försök kommer göras nästa år, men tidigare på
säsongen. Nu hamnade träffen mitt i semestertiden.

Kontaktombud regioner
K-G Sabel





Träffar

Styrelsen syn på årets verksamhet

Träff med Milo Dahlmann 13 februari
På initiativ av Bengt Hansson ordnades en tillsammans med Vegaklubben en träff
med Milo Dahlmann på Sjömansskolan på Långholmen. Hon berättade om sin 30
000 sjömils segling 1997 runt bl.a. Sydamerika och ensamsegling över Atlanten.
Hon delade med sig av sina erfarenheter och berättade även om sitt framtidsprojekt. Mötet var välbesök.

Ambitionen att ordna träffar för medlemmarna har varit hög även i år. Alla blev
inte så välbesökta och några kom inte till stånd. Roligt var att seglingsorienteringen kunde genomföras. Efterfrågan på tekniska tips och handböcker som är
en viktig del av klubbens verksamhet har minskat något detta år. Det värdefulla
arbetet med översyn och förnyelse av tekniska tips har fortsatt.
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. En sådan omprövning är vilken funktion vårt deltagande
i ”Allt för sjön” fyller. Samverkan med Vegaklubben vad gäller träffar är bra, men
det gäller att finna former så att det blir mer naturligt. Kalendariet som gick ut i
ViggenBladet i början av året hoppas vi gjorde det lättare för medlemmarna att
pricka in aktiviteterna. Lite tråkigt att antalet nya medlemmar minskat och att
medlemsantalet gått ned.

Allt för Sjön 1-9 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. Vi hade även bemanning den
29 mars som var branschdag. Montern låg i C-hallen även detta år. En träff utannonserades den 8 mars under mässan för gemensamt rundvandring i tillbehörshallen och för utbyte av idéer drog inga deltagare.

Ekonomi
Riggträff 6 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.Seglingsorientering 7 juni
Seglingsorientering är en ny aktivitet som klubben försökte introducera föregående
år. Idén kom från Kjell Eriksson. I år så blev den av och uppskattades av deltagande besättning. Som pris till bästa Vigg så kommer vandringspriset ratten att delas
ut på årsmötet.
Sommarträff 27 juni till 29 juni
Vi fick även i år låna bryggan vid inloppet till Lilla Kastet av Trälhavets BK. Träffen
på lördagen samlade 13 båtar varav 2 var storviggar. Träffen innehöll som vanligt
Viggensherry och tipspromenad med prisutdelning. Därefter vidtog grillning med
sedvanliga skepparhistorier samt musik och sång. Ett tack till Trälhavets Båtklubb
som lät oss ha vår träff i deras uthamn.

Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 15 november 2008
K-G Sabel
Bosse Rydh
Elisabeth Mathisson
Marie Wisén
Ingvar Lindén

Höstträff 13 till 14 september
Även i år blev det en höstträff på Träskö-Storö. Syftet var 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
5 Viggar. Som tack till Skärgårdsstiftelsen gav klubben en liten gåva till tillsyningsmannen Petter Lundgren.



Lennart Larsson



69 362,53
59 871,71

Budget 2009

Utfall 2008

Budget 2008

Medlemsavgifter
Varuförsäljning
Annonser
Ränta
Övrigt
Viggens vänner

55 000,00
6 000,00
0,00
1 150,00
1 500,00
350,00

54 489,00
3 843,00
0,00
1 189,71
0,00
350,00

60 550,00
8 000,00
0,00
1 000,00
0,00
300,00

Summa

64 000,00

59 871,71

69 850,00

314
7
175,00
50,00
6

311
7
175,00
50,00
6

346
6
175,00
50,00
6

Budget 2009

Utfall 2008

Budget 2008

Viggenbladet
Matrikel
Träffar, möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
Årets resultat

50 000,00
6 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
0,00
0,00

48 425,30
5 781,00
4 312,40
7 381,50
0,00
1 688,00
-7 716,49

43 400,00
3 500,00
3 950,00
12 800,00
4 500,00
1 700,00
0,00

Summa

64 000,00

59 871,71

69 850,00

Intäkter

Antal bet. medlemmar
Antal ViggenVänner
Medlemsavgift
D:o ViggenVänner
Utgåvor
Summa

51 991,20
3 719,00
2 465,70
9 979,50
12 383,00
1 638,00
-12 813,87
48 425,30
5 781,00
4 312,40
7 381,50
0,00
1 688,00
-7 716,49

2008
Utgifter

Viggenbladet
Matrikel
Träffar och möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
Årets resultat

2007

65 491,26
56 899,77

Summa

875,00
15 000,00
62 430,13
-12 813,87
0,00
15 000,00
49 616,26
-7 716,49

Interimsskulder
Eget kapital disp.fond
Balanserad Vinst/förlust
Årets resultat

2007
2008
Skulder och eget kapital

Viggenklubben Budget 2008
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59 786,00
7 965,00
0,00
1 311,53
0,00
300,00

69 362,53

54 489,00
3 843,00
0,00
1 189,71
0,00
350,00

59 871,71

Utgifter

Träffar, möten: Träffar
Eskadrar
Styrelsen
Årsmöte
Summa

Medlemsavgifter
Varuförsäljing
Annonser
Ränta
Övrigt
Viggens vänner

2007
2008
Intäkter

Resultaträkning

65 491,26
56 899,77

Summa

0,00
10 368,47
55 122,79
0,00
0,00
20 587,27
36 312,50
0,00

Kassa
Plusgiro
Bank
Fordringar

2007
2008
Tillgångar

Balansräkning

Årsredovisning 2008

Viggenklubben Budget 2008

Omkostnader: Redaktionskostnader
Förbrukningsmaterial
Porto, post, bank
Priser
Uppvaktningar
Hemsida
Övrigt
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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

Vad har hänt med
Viggenklubbens
diskussionsforum?
Sedan en tid tillbaka är diskussionsforumet på klubbens hemsida taget
ur funktion. Detta beror på att den
tidigare leverantören av forumtjänsten inte klarat av att hålla funktionen
ren från kraftiga störningar i form av
okontrollerad reklam och annat oönskat
programvarubeteende.
På grund av detta alltmer tilltagande problematiska beteende har
Viggenklubben sett sig nödsakade att
tills vidare stänga forumet.
För närvarande för klubbens styrelse diskussioner (dock ej via forum!)
kring den framtida existensen av ett nytt
diskussionsforum och dess eventuella
utformning och funktion.
I övrigt fungerar Viggensklubbens
hemsida normalt.
Gör gärna ett besök på www.viggenklubben.com !
/Webmaster

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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VIGGENMARKNADEN
Köpes
Storseil
Ønsker å kjøpe pent brukt storseil til
Karslkrona-Viggen.
UMBjorvik@hotmail.com
/ Even Eie Bjørvik

Senaste annonserna finns på
www.viggenklubben.com

Priset, som är ständigt vandrande,
och avsett att främja familjesegling
med Viggen utdelades för första gången
1992.
I år tillfaller priset för femte gången
Bengt Hansson som de tre senaste åren
delat det med Franz-Josef Rühmland.
2008 års många sjömil samlades till
största delen ihop under deras långtur
norrut som vi ser fram emot att få läsa
om i ett – eller flera – kommande nummer av VB. Vi grattar!
Här nedan en liten "maratontabell" med vinnarna under de gångna åren.
Uppgifterna för 1998 och 2000 är lite oklara. Hör av dig om du vet mer!
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Sigurd Arnell
950,0 M
Carl-Magnus Lindström
Nils Erik Jonsson 1440,9 M
Lena Magnusson &
Jonas Åberg
1159,0 M
Esa Sandgren
1306,0 M
Eva Gullbrand &
Anders Stenlund
827,3 M
Ej utdelat ?
Sigurd Arnell
1074,0 M
Ej utdelat ?

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Sigurd Arnell
Sigurd Arnell
Åke Hjort
Bengt Hansson
Bengt Hansson
Bengt Hansson &
F-J Rühmland
Bengt Hansson &
F-J Rühmland
Bengt Hansson &
F-J Rühmland

1119,0 M
1062,0 M
1362,8 M
948,7 M
1277,0 M
932,4 M
374,9,4 M
1480,0 M

Bengt, F-J
& Lennart vann!

De tre herrarna kammade hem dagens andra vandringspris – Ratten – för
seger i Viggen Cup, klubbens seglingsorientering som hade premiär under
försommaren. Krakas besättning var för
dagen utökad med Lennart Larsson som
tyvärr inte kunde närvara vid prisutdelningen. Det är bara att gratta igen!
Red.

Foto: Övre bilden Kjell Eriksson
Undre bilden Harald Akselsson
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2009: 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
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
beslutas
vid den
Sekreterare:
Marie Wisén
Bergsunds Strand 7, 11738 Stockholm
08-669 95 47
nya
styrelsens
		
e-post: marie.wisen@capricerecords.se
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
i VB nr 1 2009

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, Gunnar Tidner
C-O Carlsson, Lars Berg

VALBEREDNING

Bengt Hansson 08-35 28 41, Kjell Eriksson 08-720 54 94

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
Fyrskeppsvägen 71, 121 54 Johanneshov
e-post:kjell@kjelleriksson.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-720 54 94
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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)

Medlemsavgiften 2009
Om ungefär en månad kommer
inbetalningskortet att dimpa ned i din
brevlåda. Avgiften är som framgår av
det förslag som antogs av årsmötet
oförändrad, 175 kr för aktiva medlemmar och 50 kr för Viggen-Vänner.
Kassören ser fram emot att du
betalar snarast, kassakistan behöver
vara välfylld inför den kommande
säsongens aktiviteter och du slipper
få en påminnelse.

Om du sålt din Viggen (Gud för
bjude) och kanske köpt en större båt
så vet du väl att fortfarande kan vara
medlem som "storviggen"-ägare och
fortsatt delta i våra aktiviteter?
Alla ändringar avseende ditt
medlemskap uppskattar vi att få upp
gift om i god tid före fakturautskicket,
på så sätt hjälper du oss att få till det
rätt från början.
Alf

NYA MEDLEMMAR
921

Gert Karlsson
ADELSÖ

984

Anders Norestig
KÖPING

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1/2009
8 januari

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
TidTryck 2008
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ViggenBladet 2
12 mars

