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Riggträffen 2009

Stockholm

äger rum tisdag 5 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
I finanskrisens spår känns det
tryggt att inte behöva investera i en
ny båt. Klubben kan erbjuda en del
aktiviteter som är gratis. I maj hålls
den traditionella riggträffen som är
en nyttig genomgång av vad man behöver göra för att minska risken för att
råka ut för obehagliga överraskningar
under sommarens seglingar.
Sommarträffen vid Lilla Kastet
kommer traditionsenligt helgen efter
midsommar. I samband med träffen
så planeras genomförandet av Viggen Cup och chansen att erövra vandringspriset Ratten. Första helgen
september är det nästan fullmåne
som vägleder oss till höstträff. Någon
som har tid att hålla ihop en eskader
efterlyses fortfarande.
Hoppas vi ses och hörs.
K-G i Potentilla


Vårdagjämning  – och den ljusnande framtid är vår, med allt vad den
för med sig av förväntningar inför den
kommande seglingssäsongen.
Vårrustning, sjösättning, årets
premiärtur och sedan sommaren med
långseglingar (glöm inte att planera
för att tävla om Per Brohälls Hederspris i år) och Viggenklubbens träffar
som K-G nämner här intill.
Ta också fasta på uppmaningen på
sista sidan, att värva nya medlemmar
till klubben, varje år lämnar några
stycken oss av olika skäl och de behöver naturligtvis ersättas för att Viggenklubben ska fortleva i framtiden.
Och avslutningsvis; skriv och berätta i ViggenBladet om ditt båtliv,
dina smultronställen, dina kluriga
knep, ja allt vi andra vill läsa om.
Se-Gla-Ut!
Alf

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. Riggträffen är därför
det gyllene tillfället för Dig som
vill lära Dig lite mer om hur man
riggar Viggen. St Görans Sjöscoutkår ställer upp med sin 1124 som
demonstrationsobjekt.
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.

Illustration Sören Rapp

Mårten Triewalds Malmgård
ligger i Mariebergsparken på
Kungsholmen, nere vid vattnet
nedanför DN-skrapan, granne med
ryska ambassaden. Lättast 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.
(sid 40 ruta B1 i 2009 års upplaga)
Kontakta någon i styrelsen om det
är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald


Allt för sjön – eller att inte delta i båtmässan
Jag kan inte påstå att jag i skrivande stund känner någon abstinens
för att delta i årets båtmässa. Det är
inte ens säkert att jag kommer att besöka den trots att jag fått en fribiljett
genom Elisabeths försorg. Det beror
på dels på att mässan ändrat karaktär
och dels på att det är en hel del andra
saker som pockat på. Men jag kommer
se till att biljetten kommer till nytta
på annat sätt.
I år deltar alltså inte klubben i
båtmässan ”Allt för sjön” i Älvsjö. Tidigare år har vi ställt upp och presenterat oss i Stockholms Seglarförbunds
monter. Beslutet grundar sig på en
lång diskussion om värdet att visa upp
sig på mässan för att presentera klubbens verksamhet och kunna få nya
medlemmar. Det beror på flera faktorer där förändringen över tid gått åt
olika håll. Jag vet inte riktigt i vilken
ända jag ska börja men tar det mest
konkreta först, nämligen mässan.
Mässan har under åren förändrats
genom marknadens utbud. Motorbåtarna och motorer har tagit allt större
plats men även tillbehörsavdelningen
och fritidsaktiviteter kring vattnet.
Utrymmet för segelbåtar har krympt
liksom intresset för föreningar kring
aktiviteter på sjön. När det gäller
segelbåtar så har den kluvits i två delar. Dels har vi de stora båtarna som
syns mest och sedan mycket mindre
båtar som vänder sig de som mer ser


seglingen som en sport. Utrymmet för
segelbåtar i Viggenklass är minimalt.
Det skulle i och för sig kunna betyda
att vi skulle ha en gyllene marknad att
kunna presentera oss på. Men klubbens verksamhet är ju inte att sälja båtar utan genom Tekniska Kommittén
ser vi till att båten kan behålla värdet
genom att kunna segla säkert många
år framöver. Någon ny publik har inte
flockats kring vår monter under de år
vi ställt upp.
När det gäller den monter vi stått i
tillsammans med andra klubbar inom
Stockholms Seglarförbund så har intresset inte varit så stor från allmänheten. Det som dragit mest deltagare är
seglingsbassängen. Även om klubbens
aktivitet inte stämmer med idealen
om tävlingssegling i Stockholms Seglarförbund så känner vi oss inte udda
av den anledningen. Det är något som
vi delar med flera andra klubbar med
äldre båtar där deltagande i tävlingar
avstannat. Bland mässdeltagarna är
det inte många som vänder sig till
montern för att komma i kontakt med
tävlingsseglande klassförbund. De få
som kommer har mest frågor kring
båten om det inte är frågan om redan
aktiva medlemmar.
Om nu inte mässan är någon bra
plattform att nå nya medlemmar till
klubben hur ska vi då göra. Här har
vi inte kunnat komma med något
riktigt bra svar. En del hänger på de

som är med i klubben att föra vidare
information om vår verksamhet. Förra
året tog vi fram en värvarfolder som
finns att ladda ned från nätet. Den kan
man ge till Viggenägare som inte är
med i klubben, men även tala direkt
till dem.
Vad har vi då att erbjuda för
tillfället? Det är de aktiviteter på
sjön som finns i kalendariet, samt
om regionerna ordnar lokala aktiviteter. Bland aktiviteterna hoppas vi
att Viggen Cup ska kunna bli ett bra
tillfälle att i tävlingsform förbättra
sina praktiska seglarkunskaper. Glöm
för all del inte Brohällpriset för den
båt som seglat längst distans under
säsongen med samma besättning.
Det kräver att du dokumenterar din
segling i loggboken. Våra träffar på
sjön ger också möjligheter att utbyta
erfarenheter och kontakter. De fyller
en viktig social funktion genom att
man träffar varandra.
En mycket viktig del i klubbverksamheten har Tekniska Kommittén.
Den ordnar varje försommar en riggträff där man får en praktisk förevisning av vad man behöver göra för att
få båten i ett säkert skick inför seglingssäsongen. Vissa tips ger inte bara
ökad säkerhet utan ser till att båten
seglar bättre. Utöver detta så har de
rådgivning till klubbmedlemmar och
tar upp problem som dyker upp. Testar olika lösningar för förbättringar.

Tekniska Tips är en samlad dokumentation som hela tiden uppdateras.
Tidningen ViggenBladet och klubbens hemsida är också viktiga kanaler.
Tidningen går bara till medlemmar,
medan hemsidan är till största delen
öppen för alla som är intresserade.
Även om vi just för tillfället har
en nedgång av antalet medlemmar
så är det min förhoppning att fler ska
inse nyttan av Viggenklubben fortsätter sin verksamhet. Det betyder inte
att vi inte behöver förändra den. Hur
verksamheten utformas beror på oss
medlemmar. Det kan vara möjligt att
många överlever att klubbens träffar
inte kommer till stånd och att man
inte får tidningen, men den samlade
kunskapen om båten som medlemmarna besitter och den ständiga
översynen av en åldrande båts brister i form av teknisk rådgivning är
svårare att undvara. Försvinner även
hemsidan så finns det ingen kanal
mellan Viggenägare utom då man av
en slump möts på sjön.
Men jag tror inte vårt avhopp från
deltagande på båtmässan har någon
betydelse i detta sammanhang utan
det är helt beroende på vad vi som
medlemmar i klubben gör av den.
Förhoppningen är att klubben lever vidare så att även framtida Viggenägare
ska kunna ha glädje av en fin båt.
K-G Sabel i Potentilla


Sensommarutflykt med 1131 Thelma
Min hustru Marianne och jag
gjorde under den sista veckan
i augusti förra året en utflykt i
skärgården, närmare bestämt till
Lilla Kastet.
Vi har länge talat om detta men
liksom aldrig kommit iväg.
Tiden och transportavståndet
har i någon mån bromsat oss.
Men nu skulle vi i alla fall iväg
till denna mycket trevliga och i viggensammanhang omtyckta plats.
Foton Familjen Söderlund
Bild 1



Bild 1 och 2
Avfärd packat och klart från
hemmahamn Huddinge BK nere vid
Vårby/Södra stockholm.                        
Vi hade en lugn och skön undanvind hela vägen fram till Hammarbyslussen och likaså hela vägen upp
till Waxholm där vi lade oss första
natten i gästhamnen.
Här ligger vi i gott sällskap med
seglare av fina fabrikat och med full
ståhöjd i sina salonger.
Något att sukta efter för undertecknad som mäter 1.91 strumplästen
när man ska äntra ”sin” salong.
Men mysfaktorn är det i alla fall
inget fel på i vår lilla båt.

Bild 3 och 4
Vi gick iväg rätt tidigt morgonen
därpå för att nå fram till Lilla Kastet
innan klockan blev för mycket.
Till en början svag vind upp mot
Grinda, motor genom sundet
För att sedan på öppet vatten gå
upp mot Lilla Kastet med god vind
i seglen. Både bidevindssegling och
stundom kryss.
Vi lokaliserade ingångsrännan och
tog fasta på enslinjen.
Så var vi framme, förtöjde vid
bryggan som låg i lä, och tillbringade
två mycket sköna dygn på denna trevliga och sköna plats.
Bild 2

Vädret var så där. Bara att spänna
upp sittbrunnstältet och mysa. Ett tillbehör som kan rekommenderas.
Vi spände på oss riktiga skor och
passade på att utforska omgivningarna.
Det som dock förvånade oss mest
var att vi var helt ensamma, med undantag för två andra båtar.
Helt tomt med andra ord, med
flera veckor kvar på säsongen. Märkligt.
Efter två fina dagar fyllda med
stillhet och ro återvände vi hemåt.
För att i någon mån variera natthamn på hemvägen hoppade vi över



REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg

Bild 3

gästhamnen vid Waxholm och tog i
stället in på gästplatserna vid ön Getfoten som ligger nedanför Waxholm.
Här finns också en restaurang om
man skulle känna sig extra hungrig.
Trevligt ställe.
Dagen därpå fick bli hemfärd till
klubben och Thelmas plats mellan
y-bommarna.
Soligt och fint hela dagen så vi
kände oss mycket nöjda och belåtna
med sensommarturen.
Och vår kära reskamrat Thelma
hade även denna gång visat alla sina
goda sidor.
Bästa Viggenhälsningar
Ken och Marianne Söderlund
Thelma 1131
Bild 4

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



Låsning av riggbultar
I VB 5 2008 skrev vi om ett inträffat masthaveri, orsakat av en lossnad
riggbult. Riggbulten var enligt uppgift
säkrad med låsring och tejpad med
silvertejp. Båtägarens försäkringsbolag
hävdade att låsringar inte ska användas, utan ”det ska vara saxpinnar”. TK
tycker att det är märkligt, eftersom tillbehörshandeln säljer bl a låsringar för
ändamålet. Kontakt togs därför med
Svenska Sjö för att vi själva skulle få ett
utlåtande. Även Svenska Sjö, Gunnar
Boo, svarade entydigt att ”det ska vara
saxpinnar”, med motiveringen att bl a
fockskot kan riva med sig en låsring
och öppna den. Det kan inte ske med
en saxpinne, säger han.
Kvarstår faktum att låsningstyp för
riggbultar INTE är preciserad i försäkringsvillkoren. Däremot finns på nätet
t ex Seldéns riggningsanvisningar, i
vilka nämns enbart saxpinne. Någon
varning eller förbud för låsringar ges
inte.
En sak som inte togs upp i sammanhanget är användning av vantskruvsskydd, en standardprodukt som också
säljs av tillbehörshandeln. Ett sådant
skydd borde rimligen avdramatisera
frågan en hel del, eftersom skyddet
helt omsluter vantskruven och dess
riggbultar, och därmed eliminerar
risken för att skot m m påverkar riggbultarnas låsning.
TK kan naturligtvis inte bortse ifrån
försäkringsbolagens muntliga uppfattning, även om vi inte riktigt förstår
den, och rimligen borde fler skadefall

ha uppstått, om det finns uppenbar
risk för det som försäkringsbolagen
anför. Men TK kan bara rekommendera klubbens medlemmar att följa
försäkringsbolagens rekommendation,
och att vara extra uppmärksamma.
Några riktlinjer:
• Använd helst vantskruvsskydd.
• Säkra riggbultarna med saxpinne,    
och bocka vardera benet 20-30 grader. Återanvänd aldrig en saxpinne,
även om man vet att det normalt
går några gånger. Men vem vet hur
många gånger det skett med den
enskilda saxpinnen? Att byta konsekvent varje jämnt årtal skulle annars
kunna vara en regel. Då blir det max
en återanvändning. Säkra bult och
saxpinne med t ex silvertejp.
• Om ändå låsring används i stället för saxpinne: se vid ansättning av
vantskruven till att riggbultens hål
ligger horisontellt så att låsringen
inte sticker ut mer åt någon sida.
Sticker låsringen ut kan även ett
vantskydd påverka den när skyddet
trycks ner. Låsring av tvåvarvstyp
(jmf VB 5 2008) är att föredra. Säkra
bult och låsring med t ex silvertejp.
• Använd aldrig låsring som 
     inte sluter helt.
• Kontrollera riggbultarna 
     regelbundet.
Tekniska Kommittén/Harald


Om mastbalken i Viggen
Som ordförande i Viggenklubben
1973-77 fick jag ta emot många telefonsamtal från oroliga medlemmar som
fått problem med mastbalken i AlbinViggen. I början sa jag att jag hade en
Karlskrona-Vigg (135) och därför inte
visste så mycket om Albin-Viggen utan
hänvisade dem till Ingmar Holmström.
Efter mängden telefonsamtal förstod
jag att det var ett allvarligt problem.
Ingmar lärde mig att ställa relevanta
frågor som ”Har mattan klämts fast
i mastskottet?” och ”Kan du spänna
förstaget eller går det inte därför vantskruven bottnat?”. Samt tipsa dem att
skaffa ”Albin Marins förstärkningssats
för mastbalken”.
På min Karskronavigg hade jag
inte något problem med sviktande
mastbalk. Karlskronaviggen har en
annan konstruktion av mastbalken,
den är välvd och tål därför högre belastning.
Vid ett tillfälle när jag träffade Per
Brohäll tog jag upp problemet med
honom. Han berättade då att han
räknat ut att under hård segling kan i
ogynnsamt fall det tryck som masten
utövar mot mastfoten på  däck uppgå
till så mycket som 3 ton. Men den
informationen hade inte gått fram
till arbetarna på Albin Marin. De som
gjorde inredningen betraktade mastbalken som en prydnadslist och satte
därför fast den med träskruvar.
En radikal lösning är att sätta dit
en inre maststötta och det blev tillåtet
i klassreglerna, även på Karlskrona10

viggen. Men maststöttan är mycket
störande när man skall förflytta sig till
förpiken. Min son Nisse Tidner som
tog över vår Karlskronavigg Galatea
(282) när vi seglat hem den från Medel
havet 1977 lät tillverka en löstagbar
maststötta i stål med skruvanordning
liknande de på båtstöttor. Den använde han på kappsegling och satte då
an den så hårt att det inte var någon
risk att spänna riggen maximalt. Han
använde den i Galatea när han vann
klassmästerskapet 1980, 1981, 1982
och 1983. När vi på 90-talet återgick
till Galatea, efter Balladen vi haft,
ersatte vi stålstöttan med en enklare
av trä som vi vid behov satte dit med
träkilar. När Galatea visades på Classic
Boat Show på båtmässan 2001 tog vi
bort maststöttan.
Göran Lilja noterar i artikeln skillnaden i mastbalkens konstruktion
mellan sin Vigg 308 och den drabbade
Viggen. Jag tror att förklaringen är
att 308:an tillverkades av Karlskronavarvet men såldes av Albin Marin.
Det var Karlskronavarvet som gjorde
modifieringen av Viggen till det som
sedan blev Albin-Viggen. Enligt Göran
Brohäll var skälet att sänka produktionskostnaden. Pluggen gjordes av
Karlskronavarvet som också tillverkade
de första exemplaren av den nya båttypen.
Gunnar Tidner
Tidigare ägare av Viggen 135 och 282

TKs kommentar på nästa sida

TKs kommentar
Enbart möjligheten att sätta an förstaget kan inte ses som ett tecken på
mastbalkens kondition. Förstag och akterstag balanserar varandra för att reglera
mastens lutning i längsled. Först när både
för- och akterstags vantskruvar är hårdare
ansatta än normalt är det ett tecken på
sviktande mastbalk.
Informationen att de första A-Viggarna tillverkades av Karlskronavarvet är
intressant, och TK ser fram emot att, om
möjligt, få klarhet i vid vilket serienummer tillverkningen flyttades.
Tekniska Kommittén/Harald

I förteckningen över vinnarna av Per
Brohälls Hederspris (VB 6/08) fanns ett
par oklarheter. Angående 1998 vet jag
ingenting, men däremot för år 2000.
Sigurd fick ju priset år 1999 och i
Sigurds loggbok för 2000 har han skrivit
att han fick priset även år 2000. Jag minns
att han blev förvånad själv.
Enligt loggboken hade han/vi det året
“bara” seglat 880,13, vilket berodde på
att Arbetet gick i konkurs och förstörde
den sommaren!
Men det innebar att tavlan prydde
sin plats på vår vägg 4 år i sträck och
totalt därmed 5 år eftersom han alltså
även var den allra första vinnaren av
hederspriset.
Mariann Arnell

NYA MEDLEMMAR

Tack Mariann, för uppdateringen av 2000.
Återstår 1998, nå'n som vet något där?

0

Peter Hultgren
Wennerberg
STOCKHOLM

0

Hans Lindman
STOCKHOLM

0

Jonas Nilsson*
VÄRMDÖ

0

Björn Zettervall
NÄTTRABY

276

Nina Gard
STOCKHOLM

439

Claes Crona
HUDDINGE

1005

Karl Fredriksson
UDDEVALLA

Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

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 
Sigurd Arnell	       880,13 M 
Sigurd Arnell	       1119,0 M 
Sigurd Arnell	       1062,0 M 
Åke Hjort	       1362,8 M 
Bengt Hansson	         948,7 M 
Bengt Hansson	       1277,0 M
Bengt Hansson & 
F-J Rühmland	         932,4 M 
Bengt Hansson & 
F-J Rühmland	         374,9 M 
Bengt Hansson & 
F-J Rühmland	       1480,0 M
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VIGGENMARKNADEN
Säljes
Albin-Viggen “Maja” nr 470, 1972
Nytt storsegel (-07), fock, genua
1+2 samt spinnaker. 36 000 kronor.
0701-683306
elin.sundin@trygghansa.se
/ Elin Sundin
Karlskrona-Viggen nr 51, 1967
Alla segel i originalskick.
Ny utombordsmotor Suzuki 5 hk.
Pris 32 000 kr
Tel. 08-7588561
je.sandlund@telia.com
/ Erik Sandlund
Albin-Viggen “Anna” nr 316
Storsegel -05,Genua 1,2 och
stormfock. Toa, gasspis,
Yamaha 8 hk Pris 32 000 kr.
0707-241953
lennart.s.carlsson@sj.se
/ Lennart Carlsson
Nu säljer jag min kära “Mysan”,
Albin-Viggen nr 950, 1975
Originalsegel i gott skick, äldre
motor Evinrude från -79, pålitlig och
helt fungerande. Mycket fräscha
dynor, Autopilot från Autohelm
(=Raytheon), Silva logg, Silva
kompass, 2 ankare, Ankarolina
(ca 45 meter), förtöjningstampar,
fina fendrar med skydd, porta-potti,
värmare (utan el), sprayhood, stort
och heltäckande sittbrunnskapell,
Origo tvålågigt spritkök, badstege,
12

stävstege, SportYak släpjolle med
åror, 12V batteri från 2004.
Välskött och fin! Pris:
������ 36
�� 000 kr
Finns i Stockholm, Dalarö.
08-7199733, 073-0312538
rigmor.johansson@ericsson.com
/ Rigmor Johansson

Köpes
Albin-Viggen
Välaktad och i gott skick
Tel 0730-579918
elbyranpaskafto@live.se
/ Bo Folkesson
Original Spinakerbom
till Karlskrona-Viggen
piranija.kaunas@gmail.com
/ Ramunas
Rorkult till Karlskrona-Viggen.
Den jag hade, har blivit stulen.
Vet någon hur eller var man kan
tillverka en ny, eller få tag på en
begagnad?
Jag har en utbytes aluminiummast
till båten, längd 7,5 m och behöver
spridare, samt stående rigg
till denna mast.
hans.lindman@hotmail.com
/ Hans Lindman

Allra senaste annonserna
finns som vanligt på
www.viggenklubben.com

Alla bäckar små ...
Inför sommarens kulinariska
utsvävningar i osets tecken  – med flinta
stek, fläskkarré, entrecôte, lax, kyckling,
eller vad man nu föredrar att lägga på
grillen i natur- eller gästhamnen, är det
några saker som vi alla bör känna till.
Under en sommar gör grillande
svenskar av med grillkol och tändvätska,
motsvarande en halv miljon lövträd och
en och en halv miljon kilo lösningsmedel,
vilket oundvikligen medför oönskade utsläpp av växthusgaser och alltså påverkar
klimatet negativt. Även om småbåtsfolket
endast svarar för en mindre del av detta
så bör vi ta ansvar för vår del av ned
smutsningen. Och det låter sig göras, om
vi förser våra utegrillar med gasfilter.
Aktuell forskning har visat att fosforsyra (H3PO4) och små mängder paraffin tillsammans kan bilda en oxid med
förmåga att till stor del neutralisera de
skadliga ämnen som finns i röken från
våra grillar. Optimal effekt – 87% – upp
nåddes vid en utspädning av fosforsyran
till 450 mg/liter, märkligt  nog ungefär
samma koncentration av syran som finns
i vanlig Coca-Cola.
Jag läste om försöken i vetenskaps
tidskriften Science och insåg snart, att
det även för oss hemmafixare är möjligt
att med enkla medel själva plocka ihop
ett väl fungerande filter, trots att vi inte
har tillgång till laboratoriernas precisions
utrustning. Och därmed alltså dra vårt
lilla strå till stacken, för att minimera
skadliga utsläpp till atmosfären. Försök  i
industriell skala kommer troligen inte att
göras förrän om några år enligt Science.
Min småskaliga lösning blev denna:
En vanlig salladsslunga i metall fylldes med använda värmeljuskoppar (se
bild), vilket bedömdes ge stor effektiv yta

och minsta möjliga vikt. Allt placerades
därefter i en hink som fylldes med CocaCola och fick stå i rumstemperatur ca
två dygn, därvid sker den eftersträvade
reaktionen mellan fosforsyran och paraffinresterna i aluminiumkopparna och den
bildade oxiden täcker kopparna både på
in- och utsida. Därefter fick slungan med
kopparna hänga på tork ett dygn.
När det blir grilldags hängs slungan
ca 30 cm ovanför glödbädden vilket bör
ge bästa effekt enligt en bekant på KTH
som tillfrågats. När grillsäsongen är över
lämnas kopparna till återvinning, slungan
kan återanvändas under flera år.
Tyvärr blev colan i hinken odrickbar, men nu inför påsken kommer väl
dryckesjätten från andra sidan av det
stora vattnet att göra nya försök att få oss
att överge den svenska musten, så det blir
säkert möjligt att inhandla det du behöver
till inte alltför ohemult pris.
Halvar i 401 Lirpa Lirpa
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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
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: gbmwisen@gmail.com
Kassör & Medlemsregister: 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
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)

Värva NYA Medlemmar!
Förra året tog klubben fram
en värvarfolder, avsedd att delas
ut till viggenägare som ännu inte
insett nyttan av att vara medlem i
Viggenklubben.
Foldern finns i pdf-format på
vår hemsida där du kan ladda ned
den för egen utskrift som du sedan
kan dela ut eller sätta upp på din

båtklubbs anslagstavla.
Ha foldern till hands redan vid
vårrustningen på varvet – kanske
finns det någon där som du kan
värva som medlem. Kom också
ihåg att ha med några exemplar i
båten i sommar.
Din insats behövs för att få
Viggenklubben att växa!

Medlemsmatrikeln
Många (men inte alla) har hör
sammat uppmaningen på fakturan
att komplettera med saknade upp
gifter vid betalningen, för att vi ska få
medlemsregistret så rätt som möjligt
innan årets matrikel trycks.
Kolla adressetiketten uppe till
höger – står det en nolla högst upp på
den ska du höra av dig till Elisabeth
som numera ansvarar för registret.
Uppge också båtens namn. Kontakt
uppgifter hittar du på sidan 15.
/ Alf

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2009
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