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Årsmötet 2009

Hej alla!
Detta är skrivet innan vårt årsmöte.
Vad som än händer där så står vi för nya
utmaningar kommande år. Antalet medlemmar minskar. Jag ställer mig frågan:
vad som är meningen med föreningen?
Det står i och för sig i stadgarna, men de
utgör ingen förening. Föreningen måste
bestå av medlemmar som tycker att klubbens verksamhet är värd att stödja.
Att stödja klubbens verksamhet kan
ske på olika sätt. Betala medlemsavgift
för att få de förmåner som fastställs av
årsmötet. Därutöver behövs frivilliga
krafter för att driva verksamheten. Det
kan vara frågan om insatser av olika slag
såsom att skriva i detta blad.
För att få veta mer om förväntningar
och eventuell medverkan kommer klubben att gå ut med en enkel enkät. Svara
gärna på den och väl mött på det nya
verksamhetsåret.
K-G i Potentilla


VB har under kalenderåren 2008
och 2009 utkommit med 6 nr/år. T.o.m
2005 låg vi på 10 nr/år och åren 2006
och 2007 kom VB ut med 8 nr/år.
En kontroll i arkiven visar dock
att våra medlemmar/läsare knappast
förlorat på neddragnigen av antalet
nummer per år. De åtta numren under
2007 innehöll totalt 104 sidor, 2008 års
utgåvor (6 nr) var på 98 sidor och det
totala sidantalet för innevarande år är
mer än 120 sidor.
Innehållet i årets VB har som sig bör
varit en blandning av information av
teknisk natur, kallelser till och rapporter
från klubbens verksamhet i fråga om
träffar samt lite diverse ”lättgods”.
Ett fåtal skribenter har svarat för
större delen av innehållet men redaktionen har ännu inte givit upp hoppet
om ett större engagemang från våra
medlemmar runt om i landet.
Alf

En mörk, kulen och regnig, men
dock för årstiden ganska varm, eftermiddag i slutet av november strålade
vi samman, ett drygt tjugotal Viggenklubbmedlemmar, för att tillsammans
begå den årligen återkommande Viggendagen. Även detta år höll vi till i
kvarteret Mjärdens föreningslokal på
kajen till Norra Hammarbyhamnen, om
vilken man likt Evert Taube kan utbrista: ”Här börjar Stockholms skärgård!”
Viggendagen utgörs traditionsenligt av
två delar: klubbens formella årsmöte,
samt en betydligt mindre formell fortsättning, bestående av medlemsträff
med middag samt samkväm med sång,
musik och skepparhistorier från åtskilliga av de sju haven.
Mötesdeltagarna anlände på utsatt
tid under ordnade former och från när
och fjärran, och efter en stunds mingel
och glada återseenden samt återkal-

lande av gemensamma minnen från
sommarens fjärdar och vikar bänkade
sig de församlade framför ordförandepodiet. Ordförandeklubban kom även
detta årsmöte att svingas av klubbens
sittande ordförande K-G Sabel, vilken
raskt och med erforderlig pondus förklarade 2009 års årsmöte öppnat.
Sedan mötet förklarats utlyst i
behörig ordning samt �������������
dagordningen
föredragits utan anmärkningar eller
tillägg valdes justeringsmän, varefter
mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Därefter föredrogs revisionsberättelsen
av revisor Gunnar Tidner. Bägge dessa
handlingar godkändes av årsmötet
varefter man beviljade den avgående
styrelsen ansvarsfrihet.
Nu vidtog val av styrelse och andra
funktionärer för kommande verksamhetsår.



Till ordförande omvaldes K-G Sabel,
och även övriga styrelsemedlemmar,
sånär som på en, omvaldes. Marie Wisén hade tvingats tacka nej till vidare
styrelseuppdrag på grund av tidsbrist.
Ingen ersättare hade lyckats vaskas fram
av valberedningen.
Till revisorer valdes Gunnar Tidner
och C-O Carlsson och till deras suppleanter Sören Rapp och Lars Berg.
Till klassnämnd utsågs Gunnar
Tidner, Gunnar Holmström och Sören
Rapp och i Tekniska kommittén invaldes
Harald Akselsson, Franz-Josef Rühmland, Göran Lilja, Ingvar Lindén och
Lars Fredriksson.
Slutligen valdes en redaktion bestående av Alf Bengtsson, Harald Axelsson
och Kjell Eriksson.
Inga motioner att behandla hade
inkommit, så mötet kunde nu ta itu
med att fastställa årets budget samt
även årsavgiften, vilken beslöts förbli
oförändrad.



Innan ordföranden förklarade årsmötet avslutat hann man med att dela
ut tvenne priser:
Per Brohälls Hederspris, som årligen
delas ut till den Vigg som med familjebesättning seglat längst distans under
säsongen tillföll även i år Bengt Hansson och F-J Rühmland. Redovisad logg:
1249,2 nautiska mil.
Även segrarna i årets Seglingsorientering, Viggen Cup, Elisabeth och
Hasse Mathisson, fick mottaga sitt pris
Träratten.
Nu ställdes långbord fram och dukades av hjälpvilliga händer och i köket
lade K-G och Agneta Sabel sista handen
vid middagen, med benägen hjälp från
ett antal medlemmar med tillräcklig
köksvana.
Under tiden serverades traditionsenligt Viggen-sherry och stämningen
förtätades gradvis under det att man

satte sig till bords. Under den trerättersmiddag med vin och öl samt avslutande kaffe som avåts hann mången
god historia berättas, ett antal allsånger
anföras och sjungas av de råbarkade
seglartrubadurerna Hasse Mathisson
och Kjell Eriksson, samt även blicken
riktas framåt mot kommande sommars
olika aktiviteter.
Tiden gick som vanligt fortare än
man skulle önska, och efter några timmars trivsam samvaro var det dags att
kasta loss, lätta ankare och vända stävarna mot respektive hemmahamnar.
Tack alla som var där för att ni bidrog till en trevlig kväll, tack Agneta och
K-G för inhysning i föreningslokalen,
och ett speciellt tack till er som lagade
den mycket lyckade middagen!
Vid tangentbordet och bakom kameran
/ Kjell Eriksson i Storvigg 5921
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Styrelsen har haft fyra protokollförda möten 2009 och ett konstituerande
möte i december 2008.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med 6 nummer.
På hemsidan har aktiviteter i klubben har utlysts och refererats.
Under verksamhetsåret har 34 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så hade klubben 280 medlemmar och 8 viggenvänner.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 7 gånger. En hel del arbete har ägnats åt
den angelägna frågan om gasolinstallation i en Vigg (omarbetning och ev
nyutgivning av tidigare slopat TT). Ett fall med sviktande mastbalk i en
A-Vigg ledde till att TK-medlemmar gjorde studiebesök i den aktuella båten
och dokumenterade resultatet i ViggenBladet. Andra väsentliga frågor som
behandlats är konstaterade tekniska skillnader mellan båtar samt ev koppling till serienummer, avsaknad av ID-skylt i visa båtar, svetsskarvad mast.
I Viggenbladet har dessutom presenterats artiklar/notiser om säkring av
riggbultar, ”förståsigpåare” om svajköl och pallning av A-Vigg. Inga nya
Tekniska Tips har tillkommit.
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

Styrelsen syn på årets verksamhet

Ingen rapporterad aktivitet har kommit in från regionerna.
Träffar
Riggträff 5 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 27 juni
Seglingsorientering genomfördes för andra året. I år förlades den i samband
med sommarträffen. Pris till bästa Vigg, vandringspriset ratten, delas ut på
årsmötet. En mindre prisutdelning till deltagande båtar skedde efter tävlingens slut.
Sommarträff 26 juni till 28 juni
Vi fick även i år låna bryggan vid inloppet till Lilla Kastet av Trälhavets BK.
Träffen på lördagen samlade 10 båtar varav 3 var storviggar. För ovanlighetens skull trängdes vi med många andra båtar. 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.
Sommareskader
En sommareskader utannonserades sedan Thomas Alkblad Hedrén åtagit sig
att vara eskaderledare. Den skulle börjat den 22 juli och pågått en vecka, men
blev inställd på grund av inga anmälningar kom in.

Höstträff 5 till 6 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 4 Viggar. Tack till Skärgårdsstiftelsen
för att vi fick låna deras torp på kvällen.



Ambitionen att ordna träffar för medlemmarna har varit hög även i år.
Alla blev inte så välbesökta och några kom inte till stånd. 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 och redaktionskommittén har diskuterat sina erfarenheter av
årets aktiviteter. Vi om tror att det krävs viss uthållighet för att introducera nya aktiviteter, så måste det finns en öppenhet för omprövningar.
Samverkan med Vegaklubben vad gäller träffar verkar för tillfället helt
bero på initiativ från oss och har därför legat nere. 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.

Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår
att årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 21 november 2009
K-G Sabel	����������
Bosse Rydh
		
Elisabeth Mathisson	�����������
Marie Wisén
		
Ingvar Lindén



59 871.71
54 481.24

48 425.30
5 781.00
4 312.40
7 381.50
0.00
1 688.00
-7 716.49

Summa
59 871.71
54 481.24
Summa

Viggenbladet
Matrikel
Träffar och möten
Omkostnader
Varuinköp
Mässan
Årets resultat
54 489.00
3 843.00
0.00
1 189.71
0.00
350.00

41 727.90
3 202.00
2 747.00
9 131.50
1 000.00
0.00
-3 327.16

Budget 2010

Utfall 2009

Budget 2009

Medlemsavgifter
Varuförsäljning
Annonser
Ränta
Övrigt
Viggens vänner

52 500.00
4 500.00
0.00
1 100.00
0.00
400.00

49 095.00
4 470.00
0.00
516.24
0.00
400.00

55 000.00
6 000.00
0.00
1 150.00
1 500.00
350.00

Summa

58 500.00

54 481.24

64 000.00

300
8
175.00
50.00
6

280
8
175.00
50.00
6

314
7
175.00
50.00
6

Budget 2010

Utfall 2009

Budget 2009

Viggenbladet
Matrikel
Träffar, möten
Omkostnader
Varuinköp
Årets resultat

42 000.00
3 300.00
2 700.00
7 500.00
3 000.00
0.00

41 727.90
3 202.00
2 747.00
9 131.50
1 000.00
-3 327.16

50 000.00
6 000.00
2 000.00
5 000.00
1 000.00
0.00

Summa

58 500.00

54 481.24

64 000.00

Intäkter

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

49 095.00
4 470.00
0.00
516.24
0.00
400.00

2009
Utgifter
2008
2009
Intäkter

Resultaträkning

Medlemsavgifter
Varuförsäljing
Annonser
Ränta
Övrigt
Viggens vänner

2008

56 899.77
53 572.61

Summa
56 899.77
Summa

53 572.61

-3 327.16

0.00
15 000.00
49 616.26
-7 716.49
0.00
15 000.00
41 899.77

Interimsskulder
Eget kapital disp.fond
Balanserad Vinst/förlust
Årets resultat
0.00
20 587.27
36 312.50
0.00
0.00
16 743.87
36 828.74
0.00

Kassa
Plusgiro
Bank
Fordringar

2008
2009
Skulder och eget kapital
2008
2009
Tillgångar

Balansräkning

Årsredovisning 2009
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Viggenklubben Budget 2010

Utgifter

Träffar, möten: Träffar
Eskadrar
Styrelsen
Årsmöte

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

Det är i motvind
som draken lyfter
11

Att göra frågeform ulär till Viggen Cup
I år hade jag åtagit mig att hitta på
frågorna till årets seglingsorientering
– Viggen Cup. Kjell Eriksson hade lagt
ut positionerna på sjökortet för en bana
som skulle passa till en bana på två till
två och en halv timmes orientering.
Meningen är att man inte ska hinna med
samtliga positioner utan tvingas välja
ut de som man tror sig hinna med inom
tävlingstiden.
Torsdagen den 11 maj kastade jag
loss från Säbyviken med kurs mot trakterna kring Lilla kastet. Det var ingen
riktig värme men ändå goda förhållanden att ta sig ut till banområdet. Vinden
hade hyfsad bra riktning. Tyvärr så hade
jag lite krångel med trycktanken vilket
försinkade min avfärd.
Jag var framme vid den första kontrollpunkten någon gång efter 16-tiden.
Det var banans kontroll nummer 4. Det
kändes skönt att komma igång och försöka hitta på frågor. Fram med GPS:en
för att hitta de föreslagna koordinaterna.
Sedan en blick runt om vad som kunde
vara en lämplig fråga. Till slut blev det
en fråga om en av de stora stenarna som
låg på stranden. Rucka lite på positionen
för att frågan skulle blir mer entydig.
Ange i vilken riktning stenen låg. Visserligen så kunde observationen göras
från långt håll kikare vid segling till Lilla
Kastet. Jag bedömde ändå att det inte
skulle ha varit någon som gjort denna
observation och sedan få en aha-upplevelse. Från banan så gick den inte att
se på avstånd. Jag tog även en bild från
positionen för att ha som stöd.
Sedan fortsatte jag till banans olika
positioner i en ordning som passa bäst
för att söka mig till hamnen i Lilla Kastet.
12

Jag tog medvetet de positioner som låg
längst bort först ifall jag inte skulle bli
klar innan kvällen. Det blev att anpassa
koordinaterna lite grann på vissa kontroller för att få en lämplig fråga. Det
var dock inte lätt att hitta frågorna så att
de blev entydiga. Ett exempel på fråga
är ”Vad växer i strandkanten i viken S
om positionen?”. Det som frågades efter
fick inte bli för tydligt så att det syntes
från långt håll. Det fick inte heller bli att
frågan ställde för stora krav på specialkunskaper och vad som observerades.
Avsikten med frågorna var att de
skulle fungera som en verifiering av att
man hade varit vid positionen för kontrollen. Några frågor byggde på observationer som skulle kunna förändras fram
till tävlingsdagen. Därför var det bra att
ta ett foto. Bland annat så hann ett par
grävskopor försvinna vid ett bygge.
Kylan började tillta när solen stod
allt lägre men jag började närma mig
Lilla Kastet igen. Trots att jag hade lite
svårt att ha ett exakt svar på frågan ”Hur
många hus ser du från positionen?” då
skuggorna gjorde det svårt att vad som
dolde sig i skogen, så tog jag mig runt till
de sista kontrollerna som låg mer öppet.
Strax före kl 22 så låg jag som ensam
båt vid Lilla Kastet där starten förhoppningsvis skulle gå om drygt två veckor.
Det hade varit en lång men rolig dag. Jag
hade besökt och observerat platser som
jag aldrig skulle ha kommit till annars.
Det var också lärorikt att ställa frågor
eftersom man dels måste tänka sig vad
andra ska kunna se men även att man
mer noggrant betraktar den position
man kommit till.

Grävskopor. Foto K-G Sabel

Återfärden till hemmahamnen dagen
därpå blev en blöt historia. Morgonen
var inte så tokig och prognosen om regn
verkade inte som den skulle slå in. Tog
det ganska lugnt innan jag kom iväg.
Vinden hade vänt och var ganska friskt.
Det gick som tåget ända ner till Örsö. De
lite mörkare molnen låg på betryggande
avstånd och de verkade inte mörkna
mer. Jag skulle just ta ned seglen för att
gå för motor i den smala passagen vid
Örsö. Då kände jag en regndroppe samtidigt som telefonen ringde. Det var min
fru som undrade hur jag hade det då det
var alldeles svart på himlen åt Nackahållet. Det var dock inte från det hållet som
jag väntade mig regnet då vinden låg på
från andra hållet. Regndropparna blev
fler så jag gav upp tanken på att ta ner
seglen utan såg till att jag fick på mig
regnbyxor istället. När jag kom efter den
smala passagen vid Örsö så öppnade sig
himlen. Det var ett mellanting mellan
regn och hagel. Så fortsatte det resten

av hemresan med varierande intensitet.
Tur att det inte var kryss för då hade jag
nog fått söka tillfällig lä någon stans. På
kvällen efter ett kort uppehåll lyckades
jag få förseglet hyfsat torrt så jag kunde
stuva in det i båten och åka hem.
Trots den blöta hemfärden så var
det en tur som jag inte ville ha ogjord.
Jag trodde inte att det skulle vara så
intressant att hitta på frågor till vår seglingsorientering. Vem som kommer göra
det arbetet nästa år är inte bestämt. Jag
förutsätter att Viggen Cup även kommer att hållas då. Är det någon som är
intresserad att ta över stafettpinnen så
meddela mig. Enda nackdelen med detta
arbete är att man inte aktivt kan delta
tävlingen. Den är trevligt att delta i, även
om man kan råka ut för missöden som
jag gjorde i den första tävlingen då vinden kom från två håll på Ingaröfjärden
och båten knappt kom någon vart när
det slog om till kryssläge.
K-G Sabel i Potentilla
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Inspektionslucka i A-Viggens aktertoft
Det finns fyra goda skäl att montera en inspektionslucka i A-Viggens
aktertoft, nämligen för att kunna
ha bättre kontroll över a) akterstagets infästning b) självlänsarna
c) motorfästets fastsättning samt d)
länspumpen och dess utlopp. För
fullvuxna personer, dessutom med
några extra kilon ”välmående” är det
annars ett veritabelt h-e att åla sig
ned i Viggens undre innandöme när
något måste åtgärdas, och att samtidigt försöka se vad utsträckta, krampaktiga händer försöker göra är bara
att glömma. Med en inspektionslucka
mitt bakom rorkulten reducerar man
svårigheten från ”nästan omöjligt” till
”jobbigt, men det går”.
Jag kan rekommendera Hjertmans
inspektionslucka nr 4925-216 (bild
1). Den får nätt och jämnt plats, om
man slipar bort några mm av dess sarg
närmast hjärtstocken (bild 2).
Jag började med att borra ett
litet hål mitt i toften för att fastställa
godstjockleken och därmed kunna
köpa skruv med rätt längd. Toften
visade sig vara 8-9 mm tjock, så rostfria planförsänkta skruvar 6x20 mm
med mutter och bricka skulle duga.
Öppningshålet Ø216 mm för luckan
ritades upp på toften med hjälp av
en pappmall. Oavsett man har en fin
sticksåg för att ta upp hålet med, eller
får gneta runt för hand med ett bågfilsblad, så måste man börja genom att
borra 4-5 st några mm stora hål tätt
intill varandra, och förena dem med
14

varandra genom att använda borren
som brotsch. FÖRSIKTIGHET! Plasten och glasfibern hettar snabbt upp
borren, som lätt går av. (Av någon
anledning har jag kunskap om detta,
som vi inte pratar mer om.) Sedan är
det ”bara” att såga runt med så god
precision som möjligt.
Åtminstone på min båt låg det en
fururibba inplastad som förstyvning
på vardera sidan om hjärtstocken,
dock inte symmetriskt. Hålet kom att
gå igenom endast den ena ribban, och
naturligtvis hamnade ett av lucksargens skruvhåll just över ribban, varför
jag blev tvungen att gå och komplettera med en styck rostfri träskruv för
den positionen.
Hålet jämnades till lite med en fil,
och det visade sig att lucksargen passade perfekt – med undantag för att
den ”red” lite grann på förskruvningen
runt hjärtstocken. Sargen slipades
därför så mycket att den fick fullgod
anliggning mot toften. Därefter var
det dags att borra hål för lucksargens
fästskruvar: 6 mm hål för maskinskruvarna, medan träskruvens hål förborrades med en borr som var aningen
grövre än skruvens kärna.
Den blottade hålkanten bör inte
lämnas obehandlad, eftersom kapade
glasfibrer är bra på att suga i sig vatten. Man kan antingen blanda till
lite polyester och pensla hålkanten,
vilket är bäst, eller bestryka den med
tätningsmassa, t ex Sikaflex. Jag
nöjde mig faktiskt med sistnämnda,

eftersom timmen var sen, och plasten
fanns hemma i garaget.
Lucksargen har på undersidan ett
par runt-om-gående rillor som är väl
lämpade för att fyllas med tätningsmassa. Man bör vara extra noga med
att lägga en sträng tätningsmassa
längst in närmast hålkanten och även
runt varje skruvhål. Sedan återstår att
trycka ned lucksargen på plats och
skruva fast den. Jag måste tillstå att
mitt montage inte blivit 100 % tätt
ännu, men innan jag ger mig på att
demontera hela lucksargen igen för
att bättra på Sikaflexen funderar jag
på att byta locktätningen (bild 3) till
en något grövre, men lika flexibel.
Själva luckan ger nämligen efter lite
om man trycker på den, vilket möjligen kan innebära att befintlig tätning
inte ”fyller” tillräckligt.
När jag så hade förbättrat åtkomligheten i utrymmet genomförde
jag även en sedan länge efterlängtad modifiering, nämligen att leda
länspumpens utlopp till en separat
bordgenomföring i akterspegeln. Principen finns beskriven i TT 3:15 som
behandlar installation av en bättre
pump än den som var original i en del
Viggar. Att, som i originalutförandet,
ha pumpens utlopp anslutet till ena
självlänsen är inte någon bra lösning,
eftersom länspumpen får större pumpmotstånd om självlänsen hamnar under havets nivå. Risk finns ju också att
självlänsen blir igensatt av alger och
annat ”främmande material”.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
Text och foto
Harald Akselsson /1103 Costa Jourtan
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Fritidsbåtfarledernas framtid oklar
I nr 3 av Trossen, Sjöräddningssällskapets (SSRS) tidskrift, kan man läsa
att Sjöfartsverket inom en snar framtid kommer att avsäga sig allt ansvar
för fritidsbåtarnas farleder. Processen är igång med att hitta andra än
staten som tar över underhållet. Som
nya huvudmän ser man främst kommuner, marinor och båtklubbar. Det
kan ju låta bra att man inte bara tvärt
lägger ner farleder, men det kan ju i
förlängningen ändå bli konsekvensen
av ekonomiska skäl. Vem kommer
att bevaka att en utprickning förblir
korrekt (underhålls), respektive dras
in helt om ansvarig inte längre tar på
sig kostnaden? Sådan uppsikt måste
ju finnas, om utprickningen ska finnas
kvar i sjökorten. Hur detta är tänkt
framgår inte av artikeln. Det föranledde mig att skriva nedanstående
”insändare” till Trossen.

ket agera tillsynsmyndighet och hålla
ett öga på att de fritidsutprickningar,
som ska finnas kvar, hålls i skick.
Jag betvivlar att det blir en bra lösning. OM det ändå genomförs föreslår
jag följande ordning:
1. Sjöfartsverket ansvarar för
att ansvarig utses för varje enskild
utprickning. Där ingen påtar sig
ansvar dras utprickningen in genom
Sjöfartsverkets försorg.
2. Sjöfartsverket sköter underhållet av all utprickning på uppdrag
av resp ansvarig. Det är bästa sättet att
säkerställa korrekt, enhetlig standard.
Räkning skickas till ansvarig. Uteblir
betalning dras utprickningen in.
3. Vill någon därefter återuppta
utprickning, blir det på de förutsättningar som gäller idag, d v s ”privata” bojar, båkar och motsvarande kommer
inte in i sjökorten.
Billigare blir det väl knappast,
totalt sett, eftersom det blir mer byråkrati. Men kostnader omfördelas,
om de nu är så outhärdliga för Sjöfartsverket. Efter en första inventering
enligt steg 1 vore det intressant om
man gjorde en kalkyl enligt de nya
förutsättningarna.”

”Nog är det trist att/om en säkerhetsfråga tillåts sopas under mattan så
som det är tänkt. Kostnaden kommer
ju att finnas kvar ändå, och då måste
man för varje led/utprickning utse en
ansvarig som verkligen övertar ansvaret. Kommer man att göra så, formellt?
Annars måste Sjöfartsverket formellt
själva dra in de utprickningar, som
framöver inte har någon ansvarig, för
Någon reaktion har hittills inte
att skapa ett korrekt formellt underlag märkts, men det kanske kommer.
för utmärkningen i sjökorten. Under
Harald Akselsson,
alla omständigheter måste SjöfartsverVigg 1103 Costa Jourtan
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Skotskena
Hej!
Jag kan verkligen rekommendera uppflyttning av skotskenan
till en bänk.
Man slipper bryta ryggen och
fingrarna vid ändring under segling och behöver inte tappa uppsikten framåt vid trängda lägen.
Man slipper stöta tårna i skotbeslaget på durken.
Bänken kan lätt tas bort ur beslagen när man ligger i hamn.
M v h, Ulf Arensberg
Albin Viggen 764 Campari

Illustration Søren Back Svendsen
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Naturupplevelser

Eftersom lite väl många båt skulle sitta fint, och inhämtade tillägare fastnat för Carpe Diem som stånd för införande från både Maria
båtnamn, tyckte red att denna strip Fredriksson och Språktidningen.
/Red.

Apropå båtnamn
Som en del av er vet, så har jag
– med glimten i ögat – döpt min båt
till Costa Jourtan. Det var för 28 år
sedan. Så fick jag nyligen för mig att
”googla” på Jourtan, och fick napp
på en existentiellt filosofisk artikel
rubricerad ”Meanings and Values in
the Study of the I Am and the Seven
Absolutes of Infinity”. Jag orkade
inte läsa hela artikeln, nätt och
jämnt förstå rubriken, men redan i
ingressen fanns träffen på Jourtan i
ett citat ur Kalevala, Finlands nationalepos. I dess sjuttonde ”sång” står
det ”…the river Jourtan came to a
stop.” Det gjorde mig naturligtvis
nyfiken, så jag lånade Kalevala (på
svenska) på biblioteket, och nu har
jag läst den från pärm till pärm. Det
18

visade sig att citatet ovan på svenska
löd: ”…orörlig stod Jordanfloden.”
Det är sångaren framför andra, Vipunen, som sjunger om hur jorden
skapades: ”Inte på oändligt länge
hade någon hört och sett en sådan
sångare, med sådan kunskap, skicklighet och visdom…”, och det var
därför allt och alla stannade upp
för att lyssna. Så nu vet jag att jag
seglar Jordanflodens Strand, alias
Costa Jourtan.
Kalevala är inte direkt lättläst,
bitvis rent ”seg” med ideliga upp
repningar som i många andra sagor,
men innehåller också många avsnitt
som är mycket underhållande. Kan
rekommenderas.
Harald i 1103, Costa Jourtan

Utdrag ur loggboken,
lördag 8 augusti 2009.
S/Y TUX, en Albin Vigg (Nr 926) från
Kurjoviken seglar norrut för öppen vind
från Gåsören mot Furugrund. Passerar
Kågnäshällans fyr på en knapp distansminuts avstånd då något dunsar till i riggen och när styrman tittar upp ser han
en rovfågel som sitter på masttoppen.
Efter en panikartad utryckning efter
kameran kan vi konstatera att fågeln
inte alls tänker lyfta igen utan sitter kvar och låter sig beskådas. Lite
vinglig plats har den valt och i sjörullningen får den emellanåt flaxa med
vingarna för att sitta kvar. Windexen
får fungera som ett grabbräcke för

fågeln som då och då tittar lite förnärmat på oss med sina gula ögon.
Efter c:a 45 minuter får vi sjölä av
Klåvaskär och när krängningarna blir
lite mindre väljer vår senaste besättningsman att mönstra av, lämnar sitt
visitkort på förseglet och flyger mot
ön för att försvinna bland träden.
Väl hemma jämför vi med fågelboken och tycker mest att det talar
för en ung duvhök på villovägar.
Vi tackar i alla fall för naturupplevelsen
och önskar vår vän lycka till på Klåvaskär om han nu väljer att stanna där.
Seglade vidare gjorde
Mats, Mattias och
Martin Åkerström.
Foto: Mattias Åkerström
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OFÖRÄNDRAD
MEDLEMSAVGIFT 2010
Som framgår av rapporten från
årsmötet beslutades där att årsavgifterna för Viggenklubbens medlemmar förblir oförändrade under
2010, d.v.s, att aktiv medlem betalar 175 kr och Viggen-Vän 50 kr.
I januari kommer en faktura i
din brevlåda och kassören ser fram
emot att du då betalar den snarast,
kassakistan behöver vara välfylld
inför den kommande säsongens
aktiviteter och du slipper få en
påminnelse.
Om du sålt din Viggen 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 uppgift om i god tid före fakturautskicket, på så sätt hjälper du
oss att få till det rätt från början.
Vi ser också gärna att du som
ännu inte lämnat kompletterande
uppgifter om dig och din båt; båtnummer, båtnamn, tel.nr, e-post
etc – hör av dig, detta för att det
ska bli rätt och komplett i nästa
års matrikel.
Om det står en nolla före din
adress (i stället för båtnumret) på
baksidan av tidningen så hör du till
dom som vi vill ska kontakta oss så
att vi kan uppdatera.
Medlemsregistret

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

Tamp i stället för tant
I dag 16/7 på Harö ser jag en smart
lösning för detta med ”ormskinn” för
rullfocken. Oftast ser man en person
som från sittbrunnen drar i en tamp
medan en annan person efter bästa
förmåga försöker hänga med och sluta
blixtlåset kring fodralet. Kommunikationen, eller bristen på densamma, blir
ibland intressant. Den smarta lösningen
bestod i att man fäst en ca meterlång
tamp i blixtlåsets ”dragflärp” (vad
heter det egentligen?) och förankrat
densamma i t ex pulpiten. Sedan var
det bara att hissa fodralet. Mothållet
funkade perfekt. Endast sista metern
behövde avslutas ”manuellt” framme
vid förstaget.
Något för våra Viggenseglare?
Harald i 1103 Costa Jourtan

S:t Anna

NYA
MEDLEMMAR

Vakant – ombud sökes
Vänern

VIGGENMARKNAD
Säljes
Albin Viggen 329 1971
Gott skick med rullgenua, spinnaker, stor, 5 hk Honda 4-takt, 2 ankare, båtvagn mm. Står på vagnen
på Håtö, Norrtälje. Pris: 32000 kr
Tel. 08-768 51 65
borje.ekvall@tibble.nu
/ Börje Ekvall

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

Vakant – ombud sökes

Rolf Nilsson
ÄNGELHOLM

36

Anders Johnsen
KNAPPER, NORGE

Västkusten
Ulla Godin

Spilerstage til Albin-Viggen
Tel. 004521277630
povls9500@gmail.com
/ Povl Sloth, Silkeborg, Danmark

Platåvägen 10, 428 35 Kållered

Bom till Albin-Viggen -76
magnusbaaz@gmail.com
/ Magnus Baaz

Enbacken 70, 590 31 Borensberg

Fräsch Viggen
med bra motor och goda segel
elochjour@live.se
/ Bo Folkesson

0

031-795 46 74
Vättern
Göran & Amanda Brengdahl

1085 Mikael Hugosson
KARLSKRONA
1359 Jonas Calén
HÄGERSTEN

0141-404 07
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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SHOP

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2010: 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
Vilka som besätter övriga
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
poster beslutas vid den
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
nya styrelsens konstitue
Kassör & Medlemsregister: Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
rande
möte och resultatet
		
e-post: elisabeth.mathisson@skargardsstiftelsen.se
presenteras
Materialförvaltare:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
i		
VB nr 1 2009
KLASSNÄMND
Ledamöter:

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

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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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)

Bevingade ord
De gamla grekerna hade den positiva inställningen ”Tiden läker alla
sår”. Idag säger vi kanske oftare ”Vad
gör det om hundra år?”. Innebörden är
dock densamma. Shakespeare myntade
begreppet ”Tidens tand” (the tooth of
time), en lättförståelig s k trop för ”åld
randet”, något i grunden negativt. Så
travesterade Hjalmar Söderberg dessa
två talesätt genom att skriva ”Tidens
tand läker alla sår” – hur ofta hör man
inte detta sägas på fullaste allvar, up-

penbart utan tanke på den faktiska innebörden? Ganska lustigt faktiskt.
Nu har VB-redaktionen begåvats
med en ny ”höjdare” (av en person
som vi låter vara anonym). Vi anar en
sammanblandning av talesätten ”Åldern tar ut sin rätt” och ”Tidens tand”.
Resultatet blev ”Tiden tar ut sin tand”.
Vi får väl tro att det rör sig om ett ”förfluget ord”, men vem vet, det kanske
blir bevingat?
Red./Harald

Om det skulle
skorpa sig...
I förra VB fick vi repris på det
goda receptet på ”Birgits Skepps
skorpor”, som inkluderar sötmandel. Jag vill bara kommentera, att
det går lika bra med selle… nej,
hasselnötter, skulle jag ju säga.
Enlig min mening blir det till och
med godare så, men smaket är ju
som baket…
Harald, 1103 Costa Jourtan

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1/2010
6 januari

TidTryck 2009
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