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Stockholm

Sommarträff 26-28 juni
med Viggen Cup!
Vi träffas under helgen som infaller
sista helgen i juni och från fredags
eftermiddagen den 26 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

Hej alla!
Nu är det dags att kasta loss från
bryggan – seglingssäsongen är här!
Som vanligt vill jag uppmana er alla
att ha med papper och penna, samt
kamera för att kunna förmedla era
sommarupplevelser i Viggen till andra
när det åter börjar mörkna.
För er som tänker segla mycket
och långt så ha loggboken till hands.
Då kan du aspirera på Brohällpriset
som delas ut till den familjebesättning
som seglat längst under säsongen.
Kom gärna med på klubbens aktiviteter innan torrsättning. Viggen
Cup som denna säsong ligger ihop
med Sommarträffen. Om intresse
finns så kan det bli en eskader innan
Hösträffen i september. Mer om detta
på annan plats i bladet.
K-G i Potentilla


Tillsammans med denna tidning
har du också fått årets medlemsmatrikel. Ta med den i båten i sommar,
då kan du lätt konstatera om viggar
du möter finns med i klubben eller
ej. Om inte – följ uppmaningen på
sidorna 12-13 i detta VB och värva
nya medlemmar.
Redaktörens efterlysning i förra
numret av artiklar till nr 4 blev väl inte
över hövan bönhörd även om några
hörsammade den, därför finns liksom
i trasmattorna inslag av begagnat.
Men hoppet lever, nästa manusstopp är inte förrän i september så
även du som hittills inte haft något att
berätta om har gott om tid att skriva
om din Viggen-sommar. Och vem vet,
kanske vi rent av får in några eskaderrapporter till kommande nummer?
Alf

Man kommer när man vill under
fredag eller lördag och här är några
hållpunkter:
Viggen Cup
Samling i viken lördag kl 11.00
Viggensherry lördag kl 16.
Tipspromenad
blir det förstås också i år, därefter
Genomgång
av tipspromenaden – nu får
du äntligen veta de rätta svaren!
Grillkväll på berget
med god mat, goda historier,
kanske allsång eller vad man
nu kan hitta på.
Välkomna alla!
Styrelsen
Allsångsledare 2008
Foto Bengt Hansson

ligger på Ingmarsös östra del Kålgårdsön
och Trälhavets BK har en uthamn där.
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 du ytterligare tips om inseglingen, med ensmärken och allt.

Har du frågor, kontakta K-G Sabel
Adress och tel.nr på näst sista sidan.


Lördag 27 juni ...
... är det åter dags för en kul lättsam tävlingsform i Viggenklubben
– seglingsorientering!
Tävlingen är öppen för viggar
och ”storviggar”, och den som inte är
medlem i Viggenklubben ännu kan bli
det på plats.
Tävlingen går i år i samband med
Viggenklubbens sommarträff i Lilla
Kastet på norra Ingemarsö.
Samlingsplats och start/mål för
både träff och seglingsorientering
Lilla Kastet på Ingmarsös norra sida
(sjökort 612 NW, pos N 059°28.83 /
E 018°47.54).
Vi samlas senast kl. 11 inne i viken. Startanmälan och genomgång av
regler sker kl. 11.30 och startskottet
beräknas gå kl. 12.00.
Tidsrymden för tävlingen är utsatt
till 2 ½ timme, och målgången avslutas alltså i god tid före nästa punkt
på programmet, som är intagande av
Viggen-sherry.
Därefter koras segrare, och för de
som vill fortsätter kvällen med gemensamt samkväm, kanske grillning,
allsång o.dy., under gemytliga former.
Den som vill övernattar.
Ingen föranmälan behövs.
Resultat meddelas på plats då
samtliga båtar gått i mål och resultatet
sammanställts. Vandringspriset ”Ratten” delas ut på årsmötet!
Välkomna!
Styrelsen


VIGGEN CUP

– Viggenklubbens Seglingsorientering 2009
Tävlingside
14 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 den av tävlingsledningen stipulerade tidsrymden samla poäng
genom att uppsöka valfritt antal positioner i
valfri ordning.

Genom att besvara en kontrollfråga vid varje
position bekräftar båtbesättningen 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.

Regler
Skriftliga regler samt startkort och karta
över gräns för motorgång utdelas till varje
båt 30 minuter före start.

När du återser skylten efter Viggen Cup
så vet du att du har hittat tillbaka
Foto Red.

På startkortet finns 14 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.

Övrigt
Max antal poäng för den som uppsöker
samtliga positioner är 35.
Den totala distansen för att uppsöka samtliga positioner rör sig om ca 15-20 Nm.
Prisutdelning sker på plats då samtliga båtar
gått i mål och resultatet sammanställts.
Deltagande besättningar erhåller från
tävlingsledningen

Thomas tävlade i Viggen Cup 2008
och ställer upp som eskaderledare 2009
Foto K-G Sabel

startkort
karta över gräns för motorgång

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.
Bonuspoäng utdelas vid:
start för enbart segel. (2 poäng)
målgång för enbart segel. (2 poäng)
Poängavdrag sker vid:
överskridande av maxtiden (1 poäng per
extra 10 minuter)

Nödvändig utrustning:
Sjökort
612 SE
612 SW
Passare
Transportör
Penna

”Bra att ha”hjälpmedel att medföra
Kikare
Kamera
GPS



Eskader
2009 ! ! !

Thomas Alkblad Hedrén i storvigg
Chakina har erbjudit sig att ställa
upp som eskaderledare med start den
22 juli. Eskadern kommer äga rum i
Stockholms skärgård under en vecka.
Närmare detaljer finns för tillfället
inte, men eskadern kommer att ha en
bestämd rutt som följs om inte vädret
sätter sig helt på tvären. Det är alltså
inte bara frågan om att följa vinden vart
den bär för dagen.
Varför ska man vara med i en eskader? Förutom den sociala biten, att
träffa andra klubbmedlemmar, så är
en eskader ett ypperligt tillfälle att lära
sig mer om segling och navigering.
Man utbyter erfarenhet och nybörjare
får stöd och tips. Det behöver inte bara
gälla själva seglingen utan kan vara allt
möjligt som rör båten och båtlivet. Att
man bestämmer en rutt i förväg innebär
att man inte vet hur seglingen kommer
att se ut. Det gör också att man kan
komma till platser som man inte känner
till sedan tidigare. Eftersom man seglar
i grupp så sker en anpassning så att alla
ska komma fram till etappmålet. Blir
vädret för hårt så kan det bli liggedagar
för att inte utsätta deltagarna för fara.
Då är det bra att man har en skyddad
hamn som mål. Även om eskaderledaren vill ge maximalt stöd så sker deltagandet under eget ansvar. ”Skepparen”
i var båt har det avgörande beslutet och
ansvaret.
För dig som inte varit med på någon
eskader eller träff till sjöss med klubben


?

så kan jag bara meddela att det grillas
mycket. När jag var ny i klubben och
tillsammans med min fru Agneta deltog
i vår första eskader så hade vi ingen
aning om detta. Vi hade laddat med
konserver för att laga mat på spritköket. Det som slog emot oss när vi kom
till samlingen var att alla satt vid sina
grillar. Vi kom lite sent eftersom vädret
var bra och som ny båtägare så var inte
middagstiden så välplanerad. Numera
finns en liten grill med i båten och det
finns en hel del affärer att angöra i
skärgården för att få färsk mat.
Jag är glad att Thomas anmält sig
som eskaderledare då han har lång erfarenhet som seglare samt har tidigare
deltagit i klubbens eskadrar under dess
storhetstid. Nu är det upp till dig som
medlem om det blir någon eskader i
Stockholms skärgård i år. Passar tidpunkten med din tilltänkta seglingstid
så ta chansen och anmäl dig. Är du relativt ny som seglare är det ett utmärkt
tillfälle att lära sig mer.
Anmälan görs till Thomas via
e-post, alkblad.hedren@tele2.se
eller på mobil 070-538 46 26. Gör
det så fort som möjligt och senast
21/6 för att underlätta planeringen.
Att planera en eskader görs inte i en
handvändning. Tidig anmälan gör att
du kan ge synpunkter. Det är Thomas
som avgör om det finns tillräckligt
intresse för att genomföra en eskader
i sommar.
K-G Sabel i Potentilla

Eskader ? ?
JOMENVISST

För dig som inte är riktigt säker på vad du ger dig in i följer här en den första
berättelsen som visar hur trevligt man kan ha när man seglar tillsammans.
Norra skärgårdseskadern var en av fyra (!) Viggen-eskadrar 1983.
Norra skärgårdseskadern samlade fyra båtar till start vid Botveskär
(öster om Fejan) på aftonen den sista
juli: 646 Pikina, 659 Ejatu, 1103 Costa
Jourtan och 1204 Lyssa. Därutöver hederseskort halva första dagen av 7005
Caramia som just avslutat eskadern i
yttre skärgården.
Måndag 1/8. Skepparmötet valde
att till första etappmålet, Grisslehamn,
gå inre vägen, d v s Väddö kanal, eftersom SMHI lovade kuling från SO.
Solen sken och vinden var hygglig
Björkfjärden upp, så vi länsade/slörade
med god fart. Efter en kvarts väntan
släpptes vi igenom, och tuffade vidare
upp till Elmstabron, vars öppna period
vi nätt och jämnt hann fram till! Här
gäller verkligen att hänga på i tillåtna
5 knop, om man inte ska bli inlåst en
extra timme.
Väl igenom kunde vi fortsätta för
segel, och när vi nådde Grisslehamn
blåste det riktigt duktigt. När vi på
kvällen tog en promenad och tittade
på bl a Albert Engströms ateljé och den
bamsiga signalkanonen från 1700-talet
såg vi, att båtarna i den östra hamnen
gungade våldsamt i den sjö som vinden
drog upp. Det bekräftade att vi gjort rätt
väg- och hamnval.

Tisdag 2/8. Fortsatte till Öregrund
via Fogdö, Loskären, Fälön och vidare
leden upp. Vinden SSO, kanske 5-6 m/s.
Ganska soligt, men tidvis molnskärm.
Enligt lokalradion var ett svårt åskväder
i annalkande från Skåne med ilfart, men
vi hann i hamn och få undan segel etc
innan regnet började falla. Åskan slapp
vi helt. Bunkring, på kvällen fin eskadermiddag på Hasselbacken med utsikt
över den nedgående solen. Öregrund är
ju Sveriges enda stad på ostkusten där
solen går ned i havet. Avslutade med en
kvällspromenad och en titt på den som
museum bevarade överbyggnaden från
f d fyrskeppet Västra Banken.
Onsdag 3/8. Vi hade bestämt
oss för att gå till Riddarskär NO om
Fogdö, och gav oss iväg kl 10.00. Färden gick via Fåröholmen, Norrön, Böte,
Stora Risten, Vässarö, Jössan, Gåssten,
Stångskär och Svartklubben. Vinden
var svag och farten maklig, vilket var
tur, eftersom både 1103 och 646 fick
grundkänning på ett 1,9 m grund vid
Getskärsudden. Inga skador dock, och
vi fortsatte genom den trånga men
mycket vackra leden som mynnar norr
om Ormön, där vi kostade på oss en
”lunchkrok”. Vid Svartklubben mötte vi
Fortsättning på sid. 18


Dåliga rådgivare
TK har blivit kontaktad av en
orolig nybliven viggenägare. Båten
förvärvades i höstas, och allt var
frid och fröjd. Vårrustning ”enligt
konstens regler”, även om det nu
var första segelbåten för ägaren.
Inga konstigheter/tveksamheter
med skrov och köl infann sig.
Vid sjösättningen anmälde sig
dock självmant en och annan
”förståsigpåare” som menade att
Viggen hade ”svajköl”, en kass konstruktion. Att sätta kölen i rörelse
när båten hänger i lyftkran är ju
lätt, och det gjordes naturligtvis
på denna båt. Hemska tanke, hade
köparen gått på en riktig blåsning?
Som grädde på moset fick ägaren
dessutom höra, att konstruktionen
är så svag, att Viggen inte tål att
stå på sin egen köl, utan ska näst
intill hänga i sina stödpunkter, med
endast marginell avlastning under
kölen. Har man hört något så urbota dumt! Vad får folk att kläcka
ur sig sådana saker? Jag ser ingen
teknisk grund för detta.
A-Viggen (det är i första hand
den som avses) har seglat sedan
1971 utan att ett en enda båt drabbats av allvarliga problem. Som
Viggenklubben fått kännedom om,
är bäst att tillägga, men vi borde få


höra om det verkligen finns problem.
Nu verkar det som om den här
båtägaren kommer att bli medlem,
så det kanske blir tillfälle till närmare intervju angående sagda
sjösättning, men vi vill uppmana
samtliga läsare att, om ni stöter
på motsvarande illasinnat prat,
inte lägg er platt, utan ställ motfrågor. ”Intressant, var finns detta
beskrivet/dokumenterat?” Nöj er
inte med svaret att ”det har stått i
båtpressen, bla bla bla” utan fråga
efter konkreta svar och verkliga
skadefall. Uteblir sistnämnda, säg
då ifrån att vederbörande bör
avhålla sig från att sprida illasinnade rykten vidare.
TK sopar inga problem under
mattan (durken), utan finns det
något att titta närmare på, så gör vi
det. Fortsätt därför att ställa frågor
och rapportera problem, och hör
gärna av er om det går fler förståsigpåare lösa i båtklubbar och hamnar.
Och framför allt: segla tryggt!
Tekniska Kommittén/Harald

Höstträff 5-6 september
Träskö-Storö
Vi samlas i sydöstra viken i fladen
(se spetsen på viggenmärket)
Höstträff 5-6 september 2009
Träskö - Storö
från klockan 15.00
Vi samlas i sydöstra viken i fladen (se spetsen på viggenmärket) från klockan 15.00.
Gemensam
Picknick-supé
med
kräftor
eller surströmming
med tillbehör.
Gemensam
Picknick-supé
med kräftor
eller
surströmming
med tillbehör.
Allsång
och levande
Allsång
och musik.
levande musik – Vedeldad bastu����������������������
– Trevliga
�������������������
båtgrannar
Vedeldad bastu.
Vacker omgivning
Trevliga båtgrannar.
Vacker omgivning.
Vid otjänlig väderlek kolla på hemsidan
Vid otjänlig väderlek kolla på hemsidan.

Viggen "over there"
Karlskrona-Viggen nr 83 emigrerade till USA och här berättar nuvarande ägaren
Dennis Willard om årets sjösättning. Vi hoppas få återkomma till Augusta.
Catskill N.Y. 2009-05-08
Hej !
After a longer than usual winter here
in my part of the U.S. I was finally able to
put “Augusta” in the water for the six hour
trip to her new home at, Catskill Point on
the Hudson River. After two “false starts”
that is . . .
On Sunday, a beautiful day, the
Yamaha F-8 just wasn’t in the mood to
be awakend from her long slumber yet.

Monday, another beautiful spring day, we
finally were able to get the engine running
but missed the tide and weren’t able to
leave the boatyard where’s she’s been stored all winter. Tuesday, not a nice day at
all, wind driven fog and rain, almost zero
visability but after waiting all winter for
this day, I left the dock and headed home
“under power” with the mast and boom
lashed to the deck. A very miserable but
fun journey home!
Fortsättning på sid. 19



Lite skitsnack ...
Undertecknad fick in nedanstående
insändare i Svenska Dagbladet efter att
ha läst i Skärgårdsstiftelsens utmärkta
tidskrift Stångmärket att förbud mot
toa-utsläpp från fritidsbåtar ska utre-

das. Jag tyckte att en synpunkt från oss
småbåtsägare kunde vara på sin plats.
Om sedan budskapet går fram – och blir
förstått – är en annan sak. Men då har
man i alla fall försökt.

NYA MEDLEMMAR

Hur ser det f ö ut för färjor och kryssningsfartyg? Ingår obligatorisk toatömning i
hamnavgiften? Om inte blir en ev ny lag avseende fritidsbåtar ett praktfullt slag i
luften, en dräpande symbolhandling.
Harald Akselsson, Upplands Väsby

skarndäck, men den måste kunna göras
försänkt om den inte ska bli ett snubbelhinder.
En sista fråga jag ställer mig: hur
små skvättar är realistiskt att räkna med
vid varje tömning? Köerna till tömningsstationen/-erna kan bli omfattande. Min
tank, som är så stor som det går att få
plats med i Viggen, rymmer enligt tidigare beräkning ca 20 liter, men vem kan
och vill utnyttja även de sista litrarna?
Från den uppsugna mängden får man
antagligen dessutom räkna bort en slatt
som blir kvar i röret när pumpen börjar
suga luft. Tömd mängd blir kanske bara
10-15 liter per gång.
Framtiden får utvisa om det går
att få rimlig dispens för oss Viggar m
fl småbåtar. Och inte minst om det
blir tillräckligt med tömningsstationer
i hamnarna. Om inte kommer fusktömningen ändå att bli omfattande,
eftersom möjligheten till övervakning
och bestraffning av syndare kommer
att vara obefintlig. Alternativt ökar
även buskskvättans häckning bakom

Det är alltså inte så att jag tycker
det är OK att dumpa hur mycket latrin
som helst i vårt gemensamma badvatten, men naturen har förmåga att ta
hand om en hel del, och har så gjort i
århundraden. Det som hänt i sammanhanget det senaste halv-seklet är främst
tre saker: Urlakning av gödning från
jordbruket har ökat betydligt; antalet
fritidsbåtar har ökat; fritidsbåtarna har
blivit större, vilket naturligt innebär
att fler personer vistas ombord varvid
latrinmängderna ökar. Vilken av dessa

Köpt utsläppsrätt?

Ge mindre båtar dispens från nya toakrav
I mitten av mars togs tydligen regeringsbeslut om att Transportstyrelsen ska
utreda förutsättningarna för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Troligen ett steg i rätt riktning, även om det är svårt att bedöma hur
stor negativ inverkan toalettutsläppen verkligen har relativt alla andra källor
till övergödning. Men naturligtvis bör alla utsläpp hindras i möjlig utsträckning.
Dock måste man beakta att
• Redan befintliga installationer med septiktank är mer eller mindre svåra att
modifiera för sugtömning, och kostnaden blir betydande. Måste tanken dessutom
bytas kan man nog räkna med en ombyggnadskostnad av ca 15 000 SEK.
• I mindre båtar, säg under 25 fot, torde vara mycket svårt att få till en bra
lösning om inte båten konstrueras med tanke på sugtömning av septiktank.
Dispens bör därför kunna ges till befintliga installationer i båtar under 25 fot, om inte
berörda myndigheter kan anvisa en installationslösning för de vanligaste båttyperna.
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faktorer som har störst inverkan kan
jag inte svara på, men gissningsvis är
det jordbruket, med de minsta fritidsbåtarna som god trea.
Jag har redan tidigare funderat på
möjligheterna att införa sugtömning av
septiktanken i min Vigg, men kommit
till slutsatsen att det blir en jättegrej.
Gissningsvis måste jag tillverka en ny
tank – vem vill svetsa i en nerskitad
tank, och utsuget måste kanske planeras in i konstruktionen från början?
Möjligen får en utsugsstos plats på

0

Anders Wallberg
TYRESÖ  

128

Per-Anders Stävmark
EDSBRUK

298

Stig Sjöberg
BURGSVIK

337

Ingrid Sandberg
GÖTEBORG

615

Rebecka Vilhelmsson
VÄSTRA FRÖLUNDA

853

Jevgenij Pylinov
SOLNA

870

Ove Eriksson
FRÄNDEFORS

1311

Björne Karseland
VÄSTERHANINGE

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

närmaste insynsskyddade snår vid våra
populäraste naturhamnar. Med tanke
på hur det ser ut redan idag, även där
det finns torrdass, så blir det inte roligt.
Av två onda ting förordar åtminstone
jag dispens för befintliga mindre fritidsbåtar. För nykonstruktioner kunde
man kanske tänka sig någon form av
miljöbidrag till båtbyggare som tar fram
finurliga lösningar även för småbåtar?
Oavsett hur ovanstående utvecklar
sig, så finns det en praktisk huvudregel:
Använd i så stor utsträckning som möjligt de toaletter som Skärgårdsstiftelsen
och andra organisationer ställt upp i
skärgården. Då vet man att latrinet blir
omhändertaget på bästa sätt.
Harald i 1103 Costa Jourtan
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Här kommer en liten hälsning från Siljan
Jag heter Hans Forsström, är 66 år
och har seglat med Viggen 824 SeaSong i 35 år. Köpte den ny 1974 och
är helnöjd med henne. Jag har seglat
totalt ca 25000 nm med henne och
är inne på mitt tredje storsegel och
på andra genuan, så jag har slitit ut
några segel.
Båten är intakt, inga reparationer
förutom årligt underhåll. Dynorna är
omklädda en gång, då med skinn. Jag
har rattstyrning sedan 32 år och den
fungerar utmärkt.
Jag seglar ca 600-700 nm varje
säsong och då på Siljan förstås. Jag har
haft båten ut vid kusten ett par somrar,
men det är Siljan som gäller!
Jag försöker komma i sjön så for det
gå på våren. Siljan är en reglerad sjö
så det är vattenståndet som avgör när
jag kan sjösätta i hamnen i Mora (Sandahamnen). Ca en och en halv meter
sänks sjön under normalvattenstånd
när den är som lägst på vårvintern, men
i år kom jag i sjön 24 april och gjorde
första segelturen den 25:e.
Då var det en hel del rutten is kvar
som jag fick segla runt, men det är
jättekul att komma ut innan Siljan har
sköljt helt och att få segla längs iskan-

ten och höra kraset när bogvågen från
båten träffar isen.
Man är garanterat ensam på sjön
den här tiden på året vilket ger mig en
enorm frihetskänsla, tystnaden som
ännu råder innan båtlivet tagit fart.
Den här första turen för säsongen gick
ca tre nm nedöver sjön, men sedan
låg isen och täppte till mellan Sollerön
och Nusnäs-landen, så jag kom inte
ut mot Stor-Siljan. Det blåste en fin
SV vind men det var helt blankvatten
längs iskanten, det kunde inte byggas
upp några vågor eftersom isen läade
för sjön.
Till nästa dags segeltur hade sjön
blivit helt isfri så jag kunde sträcka ut
mot Stor-Siljan och njuta av de vackra
vyerna som man ser där utifrån, de
delvis ännu snötäckta bergen, bland
andra Gesundaberget där snön ligger
kvar länge i slalombackarna och Granberget nere vid Siljansnäs. Tällberg och
Rättvik är så vackra från sjösidan. Jag
tröttnar aldrig på att vara på sjön och
njuta av den frihet och harmoni som
den ger mig.
Vill jag övernatta i båten tidigt på
säsongen så är det inga problem, min
gamla Wallas 1800 ger rena bastuvär-

Gesundaberget bortom rutten is
Foto Hans Forsström

men i kajutan om jag brassar på för
fullt.
Så tidigt i sjön och sent upp är mitt
motto, jag försöker ha båten i sjön sex
månader varje säsong.
Det finns åtta viggar i Siljan så
det är en liten Viggen-maffia som de
brukar säga på kappseglingarna som

arrangeras på sjön. Oftast kommer en
Viggen som första båt när man räknat
efter LYS-talet.
Det var min lilla berättelse från
Mas-havet. Hjärtliga seglarhälsningar
från Mora!
Hans Forsström
Viggen 824 s/y Sea-Song

Värva NYA Medlemmar tILL KLUBBEN I SOMMAR!
Din insats behövs för att få Viggen- viggenägare som inte insett nyttan av
klubben att växa!
att vara medlemmar i Viggenklubben.
Förra året tog klubben fram en
Foldern finns i pdf-format på vår
värvarfolder, avsedd att delas ut till hemsida; ladda ned och skriv ut några
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exemplar som du sedan kan dela ut. Gör stycken i båten i sommar – kanhända
gärna reklam för Viggenklubben på din möter du någon i sommarhamnen som
båtklubbs anslagstavla.
du kan värva som medlem.
Se också till att alltid ha med några
Vi kan aldrig bli för många!
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Riggträff och fikaträff
I runt 30 år har Viggenklubben
anordnat riggträffar och i år var det
sjunde gången Harald Akselsson höll
i den. Det var en traditionsenligt kall
och blåsig kväll med hotande regnmoln - men medlemmarna, 10 – 15
stycken, ställde upp som vanligt. En
del gamla bekanta, men även några
nya ansikten. Som vanligt var det
också S:t Görans Scoutklubb som
ställde upp med båt.
Viggenklubbens Riggträff går till
så att vi (klubben) tacksamt lånar
en Vigg för att demonstrera hur man
spänner upp riggen efter konstens
alla regler. Det tar sin lilla tid och
även om Harald mycket pedagogiskt
förklarar och visar hur man ska göra
så blir det lite oro i horden/publiken
särskilt bland dem som inte klätt sig
för årstiden. Men den som håller ut får
sig till livs en ”Liveshow” om riggning.
Ja, inte hela riggningen, masten står
ju plats och Harald ska ”bara” spänna
den. De viktigaste punkterna är:
• Alla vantskruvar bör vara
vända åt samma håll. Naturligast blir
då att sätter dem så att man skruvar
medsols för att spänna dem och motsols för att minska spänningen. Man
ska inte behöva fundera på vilket håll
man ska skruva – det är jobbigt nog
ändå!
• Alla vantskruvar ska smörjas.
Det finns i handeln särskild vantskruvsolja som är avsett för vantskru14

var, tro det eller ej, och tål hårt tryck,
rinner inte och tvättas inte bort som
vanligt fett kan göra. Alltför många
vantskruvar förstörs av fel behandling!
• Det är en bra idé att märka
upp undervanten så att du vet vilket
som är det främre och vilket som är
det aktre. De kan ha olika längd och
man ska inte behöva fundera på vilket
som passar var. Det är jobbigt nog
ändå. Vilka vant som är för styrbords
eller babords sida är däremot ganska
självklart. Eller hur?
• För att få rätt spänning i vant
och stag används lämpligen wiremätare eller tumstock (enligt särskild
info i Haralds kompendium).
• Använd vantskydd på alla
vantskruvar. Dels för att skydda segel,
linor och personer från skador och
dels för att skydda saxpinnar från att
skadas.
• Använd nya saxpinnar varje
år.
Harald fick även svara på frågor
från den frusna, frågvisa publiken. Ni
som inte var där får sväva i ovisshet
om vilka visdomar som spreds i den
kyliga vårkvällen. Men sen var det
fika. För vissa, kvällens höjdpunkt.
Färdigbredda smörgåsar med kaffe eller te serverades S:t Görans Scoutkårs
varma stuga till en lagom kostnad. Där
blev det tillfälle till ytterligare frågor
och svar på ”allt” som hör Viggen och
sjön till.

Illustration Sören Rapp

Haralds dokument med riggningsBengt Hansson och FJ Rühmland
instruktioner går att få med e-post
i Kraka 1359 (som då var hemma
genom att skicka en förfrågan till
och på land - men som nu är i sjön
jourtan@tele2.se.
och masten är nästan färdig för färd).

Naja, Naja!
Minnesgoda läsare känner igen
rubriken från 1984. Då hade jag
råkat ut för att ankarlinan tagit ut
skilsmässa med ankarkättingen.
Hemskillnaden var dock inte fullbordad, så alla delar – ankare, kätting,
schackel och sprint – följde med upp
i båten när jag lättade! Men det var
en varningsklocka. Jag lovade därför
mig själv att i fortsättningen ALLTID

säkra schackelsprintar med najtråd.
Ett år glömde jag dock najningen av
bryggförtöjningarnas schackel, och
då inträffade ett parallellfall. När jag
tog i tampen rasade delarna isär, och
schackelsprinten försvann i djupet.
Så: av egen erfarenhet kan jag varmt
rekommendera najning av samtliga
schackelsprintar.
Harald i 1103 Costa Jourtan
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Om sjökort
Sjökortet är seglarens motsvarighet
till orienterarens karta. Det skiljer sig
från kartan på två viktiga punkter; kartan visar bara sådant som syns, medan
sjökortet mest visar sådant som inte
syns. Dessutom har sjökortet endast
latitud och longitud för positionsbestämning, medan kartan ofta har någon ytterligare form av rutnät för att
underlätta positionsangivelser.
I lat/long-systemet är jorden indelad efter tänkta linjer mellan polerna,
longituder eller meridianer, och cirklar
parallella med ekvatorn, latituder. Se
figur 1.
N

Latituderna räknas 0° – 90° nordligt (N) respektive sydligt (S) relativt
ekvatorn. En grad är i sin tur indelad
i 60 minuter (’) och decimaldelar av
minuter. En minut kan också delas i
60 sekunder (”).
Eftersom avståndet mellan ekvatorn och endera polen är ca 10000 km
och indelas i 90° grader om vardera
60’ eller totalt 5400’ motsvaras en
minut av 10000 / 5400 = 1,8518.....
km. Härifrån kommer begreppet ’distansminut’. I dag är distansminuten
definierad till 1852 m och kallas även
(sjö-)mil (M).
Eftersom jorden är klotformig,
medan kartor och sjökort är plana
måste dessa alltid vara bara en ungefärlig avbilding av verkligheten. Överföringen från den klotformiga jorden
till den plana kartan kallas kartprojektion. Kartprojektioner finns det många,
Latitud
med olika användningsområden.. Det
finns ytriktiga, avståndsriktiga och
Longitud
vinkelriktiga projektioner. Min gamla
Ekvatorn
’Bartholmews Advanced Atlas of Modern Geography’ tar upp 20 olika!
För sjökort används i huvudsak två
projektioner: Mercators och Gauss.
Båda är så kallade cylindriska proFigur
1,
Latitud
och
longitud
jektioner, dvs. jordytan kan tänkas
F igur 1, Latitud och longitud
projicerad på en cylinder.
Longituderna räknas 0° – 180°
Mercators projektion utgår från en
östligt (E) och västligt (W) ifrån den cylinder runt ekvatorn, parallell med
så kallade nollmeridianen. Denna går jordaxeln, se fig. 2.
genom observatoriet i Greenwich, söder om London.
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Sjökort

avståndet mellan meridianerna mot
polerna. För små områden ger detta
dock närmast försumbara fel.

I Sverige ges alla sjökort, med ett
par undantag, ut av Sjöfartsverket,
vilket har ensamrätt på sjökortsutgivning, och också svarar för deras
riktighet.
N
Sjökorten indelas i fyra grupper
efter skala och täckning.
Översiktskort, med ensiffriga nummer och i liten skala. De används mest
för planering.
Kustkort, med tvåsiffriga nummer
i
skala
1:180 000- 1:250 000.
Ekvatorn
Skärgårdskort, med tresiffriga
Longitud
nummer, är avsedda för användning
inomskärs och de är utförda i skala
1:50 000 - 1:125 000.
Jorden
Specialkorten har fyrsiffriga nummer, är i skala 1:10 000 - 1:30 000.
Hamnar och trånga passager redovisas
Figur 2, Mercators Projektion
Figur
, Mercators projektion
i vissa kort i skala 1:5000- 1:12 500. De
Konstruktionen ger som synes täcker särskilt komplexa områden och
mycket förstorade dimensioner i nord- ger den största detaljrikedomen.
sydlig riktning vid stora latituder, och
N
är i princip oanvändbar över 70° - 80°
Sjökortet
latitud. Dess stora fördel är att den
är vinkelriktig, dvs. alla meridianer
Latitud
är parallella och en kurslinje utlagd i
kortet blir rak.
Ekvatorn
Gauss projektion, som används för
avbildning av mindre områden, lägger
cylindern vinkelrätt mot jordaxeln och
Longitud
tangerande /snuddande/ vid den meridian som går genom det intressanta
Jorden
området. Se fig. 3.
Projektionen ger krökta meridianer och latitudlinjer. Vidare avtar
F igur
3, G3,aus
s projektion
Figur
Gauss
projektion
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Latitud

Numreringen är hierarkisk, så att
översiktskort 9 innehåller kustkort 93,
vilket i sin tur innehåller skärgårdskort
931 med specialkort 9312.
Båtsportkort är ordinarie sjökort
i ett mindre format för båtlivet. Sjökortsskalan och basinformationen är
samma som i allmänna sjökort. Varje
kort täcker en viss kuststräcka och det
finns 14 serier att välja bland. De är
utformade som en ringbunden kartbok med sidnumrering. På varje blad
finns sidhänvisningar i form av pilar
som hänvisar till nästa sida. Dessutom
finns ett utdrag ur Kort 1 som beskriver
de vanligaste symbolerna i sjökorten.
Båtsportkorten är numera i A3-format
och är tryckta på papper. Finns även
plastlaminerade
Översikts- och kustkort är utförda
i Mercators projektion, medan skärgårds- och specialkort, som ju omfattar mindre områden använder sig av
Gauss projektion.
Sjöfartsverket ger också ut rättelser
till sjökorten. Underrättelser för sjöfarten (Ufs) som utkommer varje vecka.
På varje sjökort är tryckt vilken
Ufs som är den senaste som införts på
kortet vid tryckningen.
För närvarande kostar en prenumeration på Ufs 790:- kr. per år. Ufs finns
också tillgängliga för nerladdning på
Internet från Sjöfartsverkets hemsida
http://www.sjofartsverket.se ��������
där man
också hittar en förteckning över försäljningsställen för sjökort.

Fortsättning från sid. 7, Eskader ...

dis, nästan dimma, men det blev aldrig
besvärande.
Torsdag 4/8. Nu styrde vi kosan
mot Arholma, den genom såväl SMHI:
s och andras valser välkända ön. NV
svag vind och stampig sjö, svårt att
hålla seglen fyllda. Stundtals disigt och
smått hotfullt. Såg teaterbåten Arena
stäva ut från Grisslehamn.
Vår natthamn på Arholma, Österskär, var skyddad och fin, men
den branta klippan framför stävarna
blev riskabelt hal av nattens regn.
Undertecknad redaktör tvingades,
liksom flera andra kvällar, sömma på
en havererad spray-hood, men övriga
besättningar hann med en upptäcktsfärd på ön.

Fredag 5/8. Rödlöga Storskär
(tidigare Åsmansboda) var vårt nästa
mål, och dit fick vi en fin segling i stort
sett nordlig vind. När vi installerat oss
överraskade 1204 genom att bjuda övriga på lunch bestående av skinka och
melon. Mums! Så dags för lite motion.
Ön bjöd på en fantastisk utsikt när man
väl genomträngt dess djungelliknande
vegetation och nått högsta toppen.
(Synd att vi inte tänkte på att ta med
sjökort och pejlkompass upp, för identifieringens skull). Ett mysterium var
en till synes ändlös, smårostig stålwire
som ringlade sig längs stigen över ön
Jan-Olof Björk, som en Ariadne-tråd – vi kom aldrig
tidigare i 5837 Yvanna på någon vettig förklaring.
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Lördag 8/8. Sista dagsetappen
skulle föra oss till Möja, närmare bestämt den lilla ön väster om Stortistronskär (norr om Lökaö). Vinden var
NNO 6-10 m/s och erbjöd finfin segling med över 4 knop i snitt. Anlände
ca kl 13, så det blev en halv liggedag.
Allmänt städraseri utbröt, och båtarna
fick sig en välbehövlig (åtminstone
1103) skrubbning. Solgasset lockade
till och med några i besättningarna
till bad.
Morgonen därpå var det uppbrottsdags. Ejatu var morgonpiggast som
vanligt, och skulle göra diskret sorti för
segel. Vi överraskade genom att vara
vakna allihop, så det kunde bli motorstart i den skrala vinden. Så lättade vi
så småningom, en efter en, nöjda med
en liten men mysig eskader.
Tack ska vi ha för att vi hade det
så bra!
Nedtecknat av 1103, med övriga
deltagares benägna bistånd.

Mer eskader-mys på sid 22

Eskaderrapporten har tidigare
publicerats i VB nr 10/1983 och i VB
nr 5/2003.
Jan-Olof Björks lärorika artikel om
kartprojektion och sjökort har tidigare
varit införd i VB nr 6-7/2002. Smärre
uppdateringar har gjorts i den nu föreliggande upplagan.
Red.

Fortsättning från sid. 9, Amerikabrevet ...
The mast won’t go up until tomorrow, then I’ll finally be able to see how
she handles under sail but under engine
power she handled very nice!
The wakes from the large ships and
tugboats and waves up to three feet from
the wind a tidal changes proved to be no
problem at all.
My one frightening moment came
when I glanced down into the cabin. I
noticed that the galley sink was filling
with water. I throttled back on the engine
and jumped down below and lifted a
floorboard and noticed that the bilge
was dry and that the water in the sink
was going down. I went back up and got
under way and noticed that the sink was
filling again, I reduced the throttle and the
water level in the sink went down again,
more throttle and it would fill again but
never overflow. I’ll figure this one out
tomorrow!
We’re having a summer-long celebration for the dual 400th anniversaries
of the voyage of English Captain Henry
Hudson, who led (for the Dutch) the first
European expedition to sail up the river
that now bears his name, and Frenchman
Samuel de Champlain, the first European
to gaze upon the waters of the namesake
lake.
There’ll be a parade of all kinds of
vessels from around the world traveling
the 140 miles from New York City to Albany, New York and “Augusta” KV 83, is
registered to take in the celebration!
Hope you all fared well over the winter and are ready to start the 2009 sailing
season in good health!
Dennis & Cindy
Karlskrona-Viggen nr 83, Augusta
�������
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REGIONALT/ombud

VIGGENMARKNAD

Gävle
Åke Hjort

Säljes

Säljes

Säljes

Albin Viggen nr 329, 1971
Jag har haft den sen -78. Rikligt
utrustad med bl.a rullgenua, spinnaker, 2 ankare, ankarolina. Ingår:
Däckställning och båtvagn. Står på
vagnen nu, bottenmålad och klar
för sjösättning. Pris: 38000 kr
08-7685165
borje.ekvall@tibble.nu
/ Börje Ekvall

Albin Viggen 967
Båtplats finns och är betald för
säsongen. Genua som ny, fock och
storsegel, äldre men helt. - Ny el
och El-central, 3 st Global Kraft batterier , 225 Ah.
Inbyggd batteriladdare,12A, Sprayhood, blå, Bomkapell, blå, Silva
Logg, Extra rufflucka i plexiglas,
Original Handbok och Viggenklubbens tekniska tips i pärm, Färskvattentank 60 liter, Fotpumpar för sjö
och färskvatten och diskho, Windex,
VHF-antenn, Riktig lanternförning,
Svensk flagg, Mantåg med vindskydd för sittbrunn, Roderlås, 2
ankare med lina. (Plätt och Danforth), Matbord för ruff och sittbrunn,
Badstege, Länspump, Dynor till sittbrunn, 6 st Fendrar, Paddel, Båtshake, Förtöjningstampar, Spritkök
Origo 3000, Kompass, Utombordsmotor Evinrude 6,5hk, Trycktank 30
liter, Wallas värme (bränslepumpen
slut), Kapell för sittbrunn, Livboj,
Brandsläckare, Presenning, Vagn
(3000 kg). Avtagbar vagga. Kulkoppling för bil. Säljes eventuellt
med kombinerat ekolod och GPS.
Pris: 45000 kr med vagn.
Pris: 35000kr för båten.
026-258633 / 070-3998633
stefan_ljunggren@hotmail.com
/ Stefan Ljunggren

Karlskrona-Viggen 137, 1969
Storsegel, genua, kryssfock,
stormfock, genua m strumpa. Rigg
förstärkt m extra stag, Rostfritt
grabbräcke. Wallasvärmare. Originalutrustning i övrigt. Seglingsklar
men EJ motor. Vårrustas i Karlskrona. Sjösätts 20/5.Pris 18000 kr
046-292646
tomasbjorck@tele2.se
/ Tomas Björck

Karlskrona Viggen nr 292, 1971
Mycket trevlig liten segelbåt för
dagsutflykter eller helgseglatser.
Sittbrunn med plats för 6 personer.
Utrustad med fyra kojer, pentry
med spritkök, gott om stuvutrymmen och fungerande toalett. Storsegel, fock, stormfock och genua.
Alla hela utan lagningar men med
några år på nacken. Motor saknas
för tillfället men kan ordnas om så
önskas. Båten är i fint skick med
samma ägare sedan ny. Säljes vårrustad och klar med nylackerade
trädetaljer - 07. Inklusive tillhörande
utrustning så som: vagga, ankare,
tågvirke, sjökort, kompass, paddlar,
verktyg, jolle (läcker), historik mm.
Fler bilder kan mailas. Sjösättning
9 maj i Skurusundet, Nacka.Pris:
25000 kr utan motor.
bjorn.habenicht@nacka.se
/ Björn
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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

Köpes

Siljan

Genua/ Fock till Viggen
0736-201112
jennykj@kth.se
/ Jenny Kjellberg

S:t Anna

Begagnad men bra storsegel
til min Albin-vigg. Ta kontakt på
mail
krusedull@gmail.com
eller skicka sms til +4790596184
/ Aleksander Imset Wassum
Mast till Karlskrona-Viggen
nr 52, 1967
Tel 0705-84 59 82
perastrid@telia.com
/ Per Lindström

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

Vakant – ombud sökes
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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GÄRNA MEDALJ, MEN FÖRST

Under Lilla Skärgårdseskadern 1991 hade deltagarna lika
trevligt som man hade 1983 och medaljer fick man minsann
också, kanske inte huvudändamålet med eskadersegling men kul.
Ställ upp i år – vi behöver färska eskaderrapporter i VB!

Söndag den 23 juni
Denna dag samlades eskadern på
Träskö-Storö. Med väl packad båt
och lätt fuktiga efter en regnig lördag
seglade vi glatt in i den soliga fladen
på Träskö-Storö. Då ville inte motorn
starta för den sista biten, så medan
Magnus slet så det lackade kom våra
eskaderkamrater och tog oss på släp
- tack till Viggen 533.
Strax efter dök Lasse upp i jolle och
hälsade oss välkomna. Efter diverse
hälsningscermonier och koll, av motorn
(som gick igång) kunde vi dona med
diverse göromål medan solen värmde
gott. Klockan 17 serverades viggensherry och juice och alla presenterades
på solvarma klippor. 1204 hade inte
kommit än.
Klockan 8 var det ny samling. Alla
var då mätta och lite spända på veckan.
Vi var tre båtar som ej seglat eskader
tidigare.
Medan myggen gick till anfall och vi
avnjöt Mariannes goda kakor smög sig
kvällen över oss och vi beslöt att gå till
Ängsö nästa dag. Just när vi skulle krypa
till kojs kom den sista Viggen inglidande
i viken. Det var Lennart i 1204 som
seglat 55 distans under dagen. Alla var
komna och vi kunde somna lugnt.
Vigg 1268

gande personer. Vad mer kan man och tittar på lite kultur, handlar och
begära av livet.
kommer också iväg. “Kermit” står på
Maggan i Lista, Vigg 7002 stranden och blickar ut över vattnet.
Det är han som har så besvärliga tvättPS. Myggen var mycket agressiva maskiner!
och hade träff på samma plats.
Under gång söderut genom Väddö
Vigg 6360 kanal bakar Cissi och Micke bullar. De
blir både goda och vackra. Det regnar
Onsdag 26/6
lite och ibland skiner solen, men ingen
Start redan 09.00. Vi hade en frisk vind. Vi puttrar för motor. Ser en simsydlig vind, när vi seglade upp mot mande mink.
Väddö kanal. Vi tuffade uppför kanalen
Hinner upp de andra, strax innan
med motor. Nu regnade det ganska bra tilläggning vid en nedlagd militäranoch ingen orkade hissa seglen igen när läggning vid Vätö Berg. Det blir en fin
kanalen blev bredare.Det var ett vått kväll i solsken. Humöret på topp trots
gäng som kom till Grisslehamn. Med att vi och Vegans besättning plågar de
kulturen i sikte travade vi iväg till Al- andra med kluriga frågor och musiklebert Engström-museet.Därefter avnjöt kar. Ännu en dag att minnas.
vi en Pizza på Marina Restaurant och
Vigg 5643 Bon Vivant
tog några rundor minigolf då regnet
upphört.
Fredag 28/6
Vigg 533
Väderrapporten talar om ett oväder
från Polen som är på gång! Vi seglar
Torsdag 27/6
snabbt iväg mot Själbottna där vi funMorgonen är fuktig som vanligt. nit en vik som bör kunna ge skydd mot
Solen gör tappra försök att tränga ige- ovädret.
nom dimmolnen. Trots allt är det inte
Lasse och Marianne går till Gräddö
så kallt. Skepparna går på möte och vi och handlar till kvällens avslutningsfest.
andra till duschen.
Vid tilläggningen kommer regnet.
Det finns bara två duschar, så det
Görans presenning spänns snabbt
gäller att utnyttja dem effektivt. Jag upp mellan träden och vi säkrar en plats
nästlar mig in hos Karin, och hon hinner för vår fest. Vi placerar grillarna i lä och
knappt ut, förrän halva släkten nästlar gör i ordning allting.
sig in.
Det blir en fest som ingen av deltaEfter diverse morgonbestyr, går garna kommer att glömma i första taget.
eskadern iväg ca 10.00 utom Lista och Vi äter grillat kött med tillbehör i regn
Bon Vivant. Vi tar en långpromenad och cirka 15 m/s under en presenning.

EN RIKTIG Eskader
skulle bli regn framåt kvällen så vi gav
oss snabbt iväg på en promenad runt
Ängsö i Helgas regi. Vi höll oss till den
tillåtna delen vars skogar och ängar var
mycket sevärda. För alla oss som aldrig
varit där förut gav det mersmak. När
kvällen kom medföljde regnet varför de
flesta satt och kurade i båtarna.
Vigg 6360

Tisdag 25/6
Kl 10.00 avgick eskadern från
Ängsö i strålande solsken. Familjen
Berggren T bytte barn med familjen
Berggren G. Furusund var målet för
en lunchankring och bunkring. Se upp
lite i Furusund. Det kan kosta 120 kr
att slänga sopor. Lite diskussion och
eskadern slapp betala efter att ha ätit
nyrökt sill och färska fralla fortsatte
färden till Lidö.
Vi anlände Lidö 16.30 efter en härlig frisk medvindssegling. Lite stökigt
vid tilläggningen men Viggenklubben klarar allt. Lasse låter meddela
att idag blir det kaffe på berget med
lekar. Vilket stoj och stök - grillarna
på berget, mat i solsken och kaffe på
berget i solsken.
Lekarna börjar - 3-kamp - kasta livlina, olika knopar på tid och naturkännedom. Mycket nyttiga saker på ett
roligt sätt. Lag 2 vinner med undertecknad som lagledare. Mycket stolt
Måndag 24/6
Denna dag fick vi en fin segling ge- mor tar emot priset.
nom de trånga vattnen genom Jolpan
Kvällen slutar i Viggenanda med
och Klintsundet upp mot Ängsö. Det Tomas vid gitarren och många sjun22
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Det skapar en fin sammanhållning.
omedelbart. Presenning och sittbrunnsVid detta tillfälle delas eskaderme- kapell spänns upp mellan träden på
daljerna ut till alla.
krönet. En scout skulle dött om han
sett virrvarret av rep snören och annat.
Fredagen den 28/6
Teleskopiska spirbommar utgör också
Fredag morgon. Solen skiner igen bra tältstänger. Resultatet inte vackert,
och skepparmötet kan hållas utan regn- men stoppar nederbörden på en del stälskydd ute på Vätö huvuds betongbrygga. len. Lagom till början av festen kommer
Väder- rapporten talar om lågtryck med också vinden.
ostlig kuling och regnväder från Polen.
Men vad kan vind och regn göra
Lasse konstaterar att polska regnväder mot Viggensherry och regnställ och
kan vara intensiva. Inför dessa utsikter en stämning på topp, stöttad av outplanerar vi om och bestämmer oss för tröttliga Marianne och Lasse. Enstaka
Själbottna i stället för Rödlöga.
biffar kyls tvärt av floder av vatten från
Avfärd. Lasse och Marianne går till presenningen, men värms nästan lika
Gräddö för proviantering till festen, vi snabbt upp igen på grillen.
andra mot Själbottna. Åter konstant
Värre är det med vinet som visar en
segelsättning med bidevind ner förbi besvärande tendens till utspädning om
Norrtäljeviken och därefter slör och läns det inte dricks snabbt. Görs därför. Inför
hela vägen ända ner till Skatfjärdens så okuvliga viljor gör till och med vädret
början med dagens enda gipp. Vädret halt, och kvällen kan så småningom få
fint och vi glömmer nästan bort det den rätta stämningsfulla avslutningen
polska regnet. Seglen torkar nu för gott med flickorna sjungande Tjejernas Es(tror vi). Mot slutet av Blidösund tittar kadervisa i ett stilla duggregn.
vi akteröver. Svart vägg. Polska regnet
Om vi skall segla eskader nästa år?
norrifrån!? Eftersom det bara är ca 3 M Absolut, det är toppen!
kvar tar vi ner genuan. Då slipper vi i
Helga, Henrik och Jan-Olof i 837
alla fall torka den sedan. När vi går ut
på Skatfjärden kommer regnet. Ganska
Lördag 29/6
polskt.
Eskadern splittras och de flesta segSjälbottna. Första viken (den södra) lar åt sitt håll. Några av båtarna håller
belamrad av 4-5 båtar med sådana ihop några dagar till.
luckor att man varken kan ligga emelDet har varit kallt och ganska reglan eller bredvid. Tomas och Göran nigt. Sommaren kommer på tisdag men
går in den innersta, grunda, delen med då är denna eskader slut.
sina jätteviggar och konstaterar att
Tack alla för en trevlig tid tillsambottenslammet går bra att röra om i, mans.
men någon landningsplats för eskadern
Tidigare publicerad i VB 10/1991
är det inte. Nytt försök i norra viken
lyckas bättre. Magnus motor nu dock
Kontaktuppgifterna till Thomas
något trött i regnet. Ny jollerodd grejar
igen ifall du vill hänga med i år:
fånglinan iland.
alkblad.hedren@tele2.se
Festen. Förberedelserna startar
eller 070-538 46 26
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Vänern

Ett smultronställe i Vänern

Smultronställe-tips
från VB 7-8/1991
Detta smultronställe ligger i Tösse
skärgård, som i sig egentligen är ett
enda stort smultronställe.
För att komma hit får du utnyttja
en gammal farled, som idag få förutom lokalbefolkningen känner till och
utnyttjar. Den kallas Dyrösundsleden
och går mellan Storön och Gåsö på
östra sidan och Varpön och Stensön på
västra sidan.
Månadens smultronställe ligger just
på Stensön (se skiss ovan) och utgörs
av den lilla viken längst ned på sydöstra
hörnet. Se bara upp för grundet 120 m
från udden i riktning mot djupsiffran
4,5 på kortet. Du hittar det som två

knappt synliga små prickar. Säkraste
angöring är att gå längs Stensö~ norrifrån ca 50-60 m från land.
Inne i viken kan du antingen lägga
till i början av den mot västra sidan, mer
skyddat längre in mot östra sidan. Här
kan det vara lite svårare att nå land, så
du får prova dig fram. Det är lerbotten
nästan överallt.
Ett alternativ till denna vik är den
lilla ön mellan Stensön och sydpetsen
av Hästhuven. Angörs enklast från SV
och lägg till på norra sidan.
Stensön är rena urskogen, men sommarstuga finns på norra delen. Blåbär
under säsong.
Kjell Nylén
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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
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)

i händelse av bleke...
... kan kanske lite lagom lättsam litteratur pigga upp?
Håkan Östlunds deckare utspelar sig på Gotland och Blot
är den fjärde i raden. Tidigare titlar är Släke, Dykaren och
Terror. Vill du hellre hamna på Öland så väljer du Johan
Theorins spöklika Skumtimmen och Nattfåk. 08-or som
vill känna sig hemma kanske fastnar för Niklas Ekdals I
döden dina män som till viss del utspelas Stockholms "und
re värld", bokstavligt talat. En helt annan miljö – Shetlandsöarna – handlar
det om när vi kommer till Vita nätter av Ann Cleeves som tidigare också
skrivit Svart som natten. Allt detta ett subjektivt urval från eder VB-red.
Medlemstidning för

Nu är sommaren äntligen här !

VIGGENKLUBBEN

NR 3 2009

Tävling med tankemöda
Foto K-G Sabel

Byte från åländsk
till finsk gästflagga
Foto Bengt Hansson


Rätt
man
på rätt
plats!

MANUSSTOPP !!!

Omslagsbilden på VB nr 3 uppgavs vara tagen
av Bengt och skulle därmed visa FJ. Så var
det inte; FJ tog bilden och det är Bengt som
äter upp flaggan. Det gamla flaggreglementet
stadgade att förbrukad flagga skulle brännas
men kanske det har ändrats. Bengt vet väl.
Red.

TidTryck 2009
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