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Kalendarium 2010
Riggträff preliminärt i vecka 18
Riggträffen anordnas av Tekniska Kommittén. Det är en nyttig genomgång
av hur man håller båten i ett så säkert skick som möjligt inför seglingssäsongen.
På träffen brukar det bli tillfälle att ta upp olika tekniska problem som man
undrar över. Det serveras troligen kaffe och smörgås till självkostnadspris.
Sommarträff 2/7-4/7
Den blir traditionsenligt vid Lilla kastet som förvaltas av Trälhavets båtklubb. Innehållet är inte klart men Viggensherry och gemensam middag vid
inloppet är givna. Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad. Kanske
möjlighet till att byta prylar eller fortsatt semestersegling tillsammans.

Hej alla och välkomna till ett nytt år
med Viggenklubben.
Det var roligt att få reaktioner på
förra numrets från bryggan när det gäller
klubbens framtid. En nygammal styrelse
ansvarar för årets verksamhet. Det första
kalendariet i detta nummer tar i stort upp
samma aktiviteter som i fjol. Det räcker
inte om klubben ska ha en framtid. Diskussionen om hur klubben i framtiden
ska verka för sina medlemmar måste
fortsätta. Det gäller hur vi kan utnyttja
vårt andra forum – hemsidan. För att få
en bättre uppfattning om medlemmarnas
synpunkter går vi ut med en enkel enkät i
detta nummer. Kom med idéer och förslag.
Kan du själv hjälpa till på något sätt är det
välkommet.
Bak i bladet hittar du förteckning över
klubbens funktionärer, om du vill vända
dig direkt till någon med förslag under
året. Glöm inte bort våra regionala ombud
om det gäller en regional aktivitet.
K-G i Potentilla



Den här gången börjar jag med att hälsa vårt nya regionombud Anders Johnsen
välkommen och önskar honom lycka till i
den sprillans nya regionen Norge. Anders
presenterar sig själv på
���������
sidan ���
12.
Det är i vårt västra grannland som vi
har de flesta medlemmarna utanför Sverige, för närvarande åtta stycken. Danmark
och Finland ligger en bit efter med tre
respektive två medlemmar, men kanske
blir det fler där också med tiden.
Så här nära efter årsskiftet antar jag att
avgivna nyårslöften ännu lever kvar i minnet och jag hoppas att åtminstone några av
er, både inrikes och utrikes medlemmar,
lovat er själva att i år ska det äntligen bli av
– att medverka i ViggenBladet. Jag har sagt
det tidigare och det tål att upprepas; det
beöver inte alltid vara långa historier men
det är era ���������������������������������
berättelser om ert båtliv som ���
är
den näring vår klubbtidning lever av. Fatta
pennan eller knappa på tangentbordet,
kanhända finns det bilder. Skicka in!
Alf

Viggen Cup: seglingsorientering den 3/7
Förra året lade vi Viggen Cup i samband med sommarträffen. Det visade sig
att området kring Lilla kastet erbjöd bra möjligheter för denna tävlingsform.
Det ska kunna gå att lägga en ny bana detta år tror vi. Seglingsorientering är
en tävling som tränar många färdigheter vad det gäller att segla Vigg under
trivsamma former. Även andra båtar kan delta, men ej erövra vandringspriset
Ratten.
Höstträff 4/9-5/9
Vi hoppas åter kunna vara på Träskö-Storö i Stockholms mellanskärgård,
det vill säga om vädret tillåter detta. Gemensam middag med egen medhavd
förtäring brukar kunna hållas inomhus. Möjlighet finns att bada bastu om
den är ledig.
Årsmöte 21/11
Efter årsmötesförhandlingarna så ordnas en gemensam måltid mot en
måttlig kostnad.
Vi är också öppna för en höstträff på land men har i dagsläget inget förslag
på vad det skulle kunna vara för något. Styrelsen mottar gärna uppslag.
Hoppet om en eskader till sommaren lever även detta år. Men vi styrelsen
har inte lyckats få till det. Men känner du dig manad att ta itu med detta och
kan leda/delta i en eskader så hör av dig till styrelsen. Tänk bara på att det
måste ske i god tid så att vi kan annonsera ut den.
K-G Sabel


Enkät till medlemmar i Viggenklubben
Ett kalendarium finns i detta nummer över vad styrelsen och tekniska kommittén tror sig orka med detta år. Utöver det så beräknas ViggenBladet komma
ut med sex nummer detta år om det finns material. Hemsidan kommer innehålla
information och återrapporteringar. Tekniska Kommittén fortsätter med tipsen
och rådgivningen. Men för att klubben ska överleva måste vi få veta vad du förväntar dig av klubben och få veta om du kan tänka sig hjälpa till vid behov för
att genomföra aktiviteter eller annat arbete inom klubben. Därför så går vi ut
med en enkät. Svara gärna så fort som möjligt, men alla svar är välkomna. Skriv
gärna kommentarer.
1. Vad förväntar du dig att Viggenklubben ska ha för aktiviteter?
 Träffar kring olika teman
 Träffar till sjöss
 Eskadrar eller annan form av gemensamhetssegling
 Tävlingar
 Klubbtidning och matrikel
 Hemsida
 Tekniska frågor
2. Vad skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med?
_________________________________________________________________
(frivillig uppgift)
Jag som svarar har vigg nr _________med hemmahamn ________________
Mitt namn är _____________________________________________________
En Viggen är alltid en V…
Anders Härdin i Vigg 116 har försett oss med ovanstående klipp ur Teknik För Alla, mars
1971. Någonstans har det tydligen gått snett i kommunikationen mellan annonsmakaren,
Albin Marin och TFA. Nya AlbinViggen presenteras med stolthet – med en bild på en K-Vigg!
En vacker bild, en riktig tavla, kan man säga. (Av försäljningsbroschyr för K-Viggen framgår
för övrigt att just detta exemplar har segelnummer S100).



Sänd svaret till
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36 1 tr
116 68 Stockholm

k-g.sabel@comhem.se

Du kan också svara via vår
hemsida www.viggenklubben.com
eller fritt skrivet som e-post
eller vanligt brev.


MEDLEMSAVGIFTEN
Vi har nyligen skickat ut fakturor avseende årets medlemsavgift och
vi hoppas att alla i enlighet med stadgarna gör sin inbetalning senast
31 januari. Kassan behöver påfyllning inför kommande säsong.

MEDLEMSUPPGIFTER

Ändringar som rör ditt medlemskap vill vi få uppgift om snarast,
det ska bli en matrikel i år också
och det kommer bara ut ett nr till
av VB – som vi kan påminna i – före
sommarnumret.
Det finns också några som inte
lämnat kompletterande uppgifter
om sig och sin båt; båtnummer,
båtnamn, tel.nr, e-post, etc.

Bor du i Stockholm, Haninge,
Tyresö, Upplands Väsby, Genevad,
Nättraby, Järpås, Ängelholm eller
Rottne; kolla adressetiketten på
baksidan av VB. Står det en nolla
ovanför ditt namn i stället för ditt
segelnummer så saknar vi viktiga
uppgifter om dig och din båt. Hör
av dig till vebe@comhem.se
Medlemsregistret

Gasol i Viggen
Våren 2008 gjorde Tekniska Kommittén en översyn av samlingen med
Tekniska Tips. Det ledde till att ett antal
TT slopades. Skälen var antingen att
tipset visat sig fungera bristfälligt, blivit
föråldrat eller rent av stå i strid med någon bestämmelse eller rekommendation
från myndighet eller försäkringsbolag.
Slopningsmeddelandet daterat 200803-28 angav motiv för vart och ett av
de slopade tipsen.
Beträffande TT 4:33 Gasolinstallation hade TK förhoppningen att kunna
finna en lösning som skulle göra att
tipset kunde ges ut igen i reviderat
skick. Dessvärre kom TK till slut fram
till att det inte var möjligt. Kravet att
det bör vara minst 10 cm fritt utrymme
ovanför gasflaskan i boxen innebar att
boxen måste göras 9 cm djupare. Detta
medför i sin tur att dräneringsröret


måste sänkas i motsvarande grad. TK
var skeptisk till den ursprungliga lösningen med dränering till skrovsidan,
eftersom båtens krängning skulle kunna
göra att dräneringen inte blev fullgod.
Vi undersökte då om det gick att dra
ett dräneringsrör till akterspegelns
mitt i stället, men det visade sig inte
fungera. Med 2 cm fall från flaskboxen
till akterspegeln hamnar utloppet ca 8
cm ovan vattenytan. Vid segling eller
motorgång riskerar det måttet minska
ytterligare. Kravet/rekommendationen
är att utloppet helst bör ligga 30 cm
ovan vattenytan, och 10 cm betraktas
som minimum. TK kan därför inte rekommendera lösningen, och det blir
inte någon reviderad nyutgåva av TT
4:33, som förblir slopat.
Tekniska Kommittén
/Harald

En Viggen
är alltid en Viggen … eller? Del 2
I VB 5 2009 skrev jag en artikel nr 540. Iakttagelser från medlemmar
rubricerad enligt ovan. Nu har vi fått mottages tacksamt av undertecknad.
svar på en del av frågorna (numrerade
6. Vi har fått bekräftat att syftet
1 – 9).
med inplastningen av kölbultsmuttrarna var dels att förhindra att de gängades
1. Det torde vara så att det pro- upp, dels att förstärka kölrummet.
ducerades totalt 1401 st Viggen. Enligt
7. Övergången från balsa till Divien gammal uppgift var de 296 första nycell som distansmaterial i däcket uppK-Viggar, men vi har nu verifierat att ges ha skett i mitten av 1972. Orsaken
även nr 300 är en K-Vigg. Albin Marins var att minska risken för rötskada vid
första försäljningsbroschyr visar nr 301, ev vatteninträngning, men det framsåledes den första A-Viggen.
hålls att även Divinycell kan ”ruttna”
2. Samtliga A-Viggar uppges ha efter långvarig vatteninträngning och
färdigställts av Albin Marin, men till att frostsprängning.
börja med tillverkade Karlskronavarvet
8. Länspumpen i sittbrunnsdurken
240 halvfabrikat (skrov och däck) åt ersattes med annan typ efter en del
Albin. Därutöver har skrov tillverkats klagomål på funktionen, även om den
även av Mölnlycke Marin i Lysekil, sägs fungera bra ”om man bara först
Nimo Marin i Falun samt ett varv i ger den lite vatten uppifrån”. (Det kan
England. Avsaknad av registreringsskylt ju vara ett tips och en tröst för dem som
hade dock ingen koppling till nämnda har pumpen kvar, men annars rekomunderleverantörer, utan berodde helt menderar TK en ny membranpump,
enkelt på brister i lagerhållningen. All som ges separat utlopp genom skrovet,
inredning i A-Viggen kom från Albin- inte via själväns. Se TT 3:15). Att durkägda Båtprodukter i Kristinehamn.
monterade pumpen återfinns på vissa
3. Se pkt 2.
båtar även efter det att membranpump
4. Skrovet tillverkades i två halvor. introducerats får nog skyllas på lagerDetta gäller både K- och A-Viggen.
hållning och tillgång.
5. De första A-Viggarna gjordes i
9. Se pkt 2.
Karlskronavarvets modifierade formar,
varvid roderskäddan tillverkades sepaDet är lite synd att vi inte fått fram
rat, och bultades fast vid skrovet. Det information om serienummer för introligaste är att detta gällde samtliga förande av ändringar, men vi har inte
ovannämnda 240 halvfabrikat, och att helt givit upp hoppet, och kan kanske
Albin Marin därefter tog över med ny- återkomma i frågan.
tillverkade formar. I så fall borde inte
Tekniska Kommittén
bultad roderskädda förekomma efter
/Harald


Fritidsbåtar
Av Fredrik Alm

För att få större stadga måste
varvet (= Karlskronavarvet, VB
anm.) skaffa egna produkter, som
kunde marknadsföras av bolaget. Ett
antal sådana projekt togs fram. Hit
hörde segelbåten Viggen, kyl- och
frysrumselement, en fräsmaskin,
monteringsfärdiga trähus och vissa
andra projekt.
I februari 1966 beslöts att tillverka en provserie om 25 exemplar
av havskryssaren Karlskronaviggen,
7,10 meter lång och byggd i glasfiberarmerad polyesterplast. Konstruktör
var Per Brohäll. På ett år såldes ett
30-tal båtar. Efter ett par år såldes
tillverkningen av Viggen till företaget
Albin Marin.
För att bredda sortimentet övertog
varvet 1967 från AB Trelleborgsplast
tillverkningen av Laurinkostern L32
samt från AB Malmö Flygindustri
havskryssaren OC 35.
Karlskronakryssaren
I början av 1960-talet togs beslut
om tillverkning av en mindre segelbåt,
som uppfyllde RORC- reglerna klass
V, den mindre klassen för havskryssare. Det fanns marknad för en sådan
produkt och den passade för båtverkstaden, där kompetensen fanns och en
större beläggning och en egen produkt
eftersträvades.
Konstruktör blev Per Brohäll,
en känd segelbåtskonstruktör, som


lyckades att inom ramen för SHR- och
RORC reglerna skapa en till synes
mycket tilltalande båt, tillverkad i trä
(mahogny och plywood). Prototypen
provseglades i Gotland Runt tävlingen
1964.
Skeppare var Eric Persbeck, känd
tävlingsseglare i Karlskrona Segelsällskap, gastar Fredrik Alm från varvet
och van kappseglingsgast samt en
styrman från handelsflottan med gott
rykte som tävlingsseglare.
Från starten vid Sandhamn söderöver till Visby, där banan för de
mindre klasserna vänder och åter mot
Sandhamn gick allt sin gilla gång. Båten skötte sig bra, vinden från söder
friskade, och sjön blev till slut grov.
Vi vände runt märket och satte
med visst besvär vår spinnaker. Den
stod fint och vi började surfa på vågornas nordsluttning. Det blev svårare
och svårare att hålla kurs på vågtopparna, vilket ofta händer med frihängande roder. För stor rodervinkel
kan leda till förlorad styrförmåga. En
halvtimme eller kanske något längre
gick det bra, men så hände det vi
väntat på.
En stor våg med brott rullade in
under aktern, båten lovade, rodret
kunde inte hålla båten på kurs. Skepparen vid rodret ropade “loss spinnakerskotet”, men det var för sent.
Knapen låg redan långt under vattnet
och skotet trasslade sig.

(Artikeln är hämtad från
Marinmusei Vänners årsbok 2008,
och återges med författarens tillstånd).
Skepparen gav order om att kapa
spinnakerfallet, men på vägen till
masten kunde man se, att båten med
sitt höga och bulliga fribord flöt med
storseglet och spinnakern i vattnet på
läsidan, utan att vatten strömmade
in. Men innan fallet hann bli kapat,
reste sig båten plötsligt och seglen
fylldes igen med en smäll som ett
kanonskott.
Vi fortsatte med spinnaker och
svårigheter att hålla kurs en stund,
men risken att förlora kontrollen var
för stor, att spinnakern togs ned och
en genuafock sattes för en mer säker
seglats mot Sandhamn.
Tidigare hade vi alltid haft två
man på däck och en man i vila, eller
alle man på däck vid manövrer eller
segelskiftningar, men med den segelsättning, som vi nu hade och inget
annat att göra än att hålla utkik och
kurs mot Sandhamn, fick det räcka
med en man och förbud att under inga
omständigheter lämna sittbrunnen.
Första törnen på däck fick vår man
från handelsflottan. Vi andra två gick
under däck för ett par timmars vila,
som visade sig bli ganska kort.
Vi väcktes ganska snart av våldsamma rullningar från styrbord till babord åtföljt av slamret från storbom,
skot och segel, som for från sida till
sida. Skepparen kom först till luckan
och det var inga vackra ord han frambringade, då han fick se vår styrman

stå i sittbrunnen med rorkulten i ena
handen och näsan över kompassen
skrikande så det ekade över havet,
“dj-a kompass, dj-a kompass …….”.
För resten av seglingen fick styrmannen inre tjänst, som startade med
matlagning. Det började bra med
hyfsat käk och efter diskning kom styrmannen upp på däck med en pyts för
att, som vi trodde, kasta diskvattnet
över bord, men diskvattnet skramlade
och vi såg för ett ögonblick våra rostfria knivar, gafflar och skedar blänka
under vattenytan som ett fiskstim på
väg mot djupare vatten.
Efter detta är det inte mycket att
berätta om träbåtsålderns slut.
Faktaruta
Faktaruta
Karlskronakryssaren
Karlskronakryssaren
Längd
6,7 m
Längd
6,7
Bredd
2,17mm
Bredd
Djupgående 2,17
0,94 m
Djupgående
0,94
Segelyta
18,5 m2
Segelyta
18,5 m2
4 kojplatser
4 kojplatser

Karlskronaviggen
Redan under tillverkningen av den
första och enda Karlskronakryssaren
diskuterades segelbåtarnas framtid
med Per Brohäll, som också fick uppdraget att konstruera en något större
långkölad midgethavskryssare med
skrov av glasfiberarmerad polyester,
den vanligaste plastkompositen som
vid den tidpunkten och för lång tid


framåt lämpade sig för tillverkning
av stora produkter som t.ex. båtar,
cisterner och rörledningar med stor
diameter. Segelbåten kom att marknadsföras under namnet Karlskronaviggen.
Siktet var redan inställt på minsvepare i omagnetiskt material, som ej
degraderade i samma takt som trävirket i träminsveparflottan. Segelbåtar
med skrov av kompositmaterial skulle
ge kunskaper och färdigheter för
framtiden och utgjorde redan en stor
och växande marknad. Tillverkningen
startades hösten 1964 i båtverkstaden
med trämodeller, så kallade pluggar,
till skrov och däck. Efter ytbehandling
med lack och släppmedel framställdes
plastformar. Två formar för skrovet,
styrbord respektive babord och en
form för däcket. Formarna försågs
med yttre förstärkningar före losstagningen från pluggarna och detta för
att säkerställa styvhetskravet. Skrov
och däck tillverkades i enkellaminat
och gav goda baskunskaper för framtidens kompositfartyg. Verkmästare
Winkler och förman Sture Andersson
fick ansvaret för produktionen.
Redan på försommaren 1965
kunde de första Viggarna presenteras.
Viggarna nr l och 2 deltog i Gotland
Runt1965. Nr l hade FredrikAlm från
konstruktionskontoret som skeppare
och nr 2 hade Per Brohäll, båtens konstruktör, som skeppare. Vädret blev
mycket hårt och båda båtarna avbröt
seglingen utanför Visby.
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Faktaruta
Karlskronaviggen
Längd
7,10 m
Bredd
2,24 m
Djupgående
1,06 m
Deplacement 1,4 ton

Fredrik Alms rapport
i sammandrag:
Laber vind vid starten den l juli.
Till natten friskade vinden och vred
mot S och Sv. På morgonen utanför
Hallshuk hade sjön vuxit sig grov
med enstaka brott. Skrovet slog hårt
i sjöarna och överstänkande vatten
trängde in vid sittrumsluckornas
kanter och samlades i slaget under
läkojerna. Vid 10-tiden på förmiddagen, cirka 10 distansminuter SV
om Hallshuk, mötte vi Viggen 2, som
avbrutit seglingen och länsade norrut
med slokande vantspridare och slaka
toppvant. Vid 20-tiden på kvällen var
positionen i höjd med Visby. Vinden
hade stått stadig från SV hela dagen.
Sjön stadigt grövre.
Båtens sjövärdighet hade gradvis
försämrats. Delar av inredningen och
batterifästet hade slagits loss i sjön,
valvet under masten hade spruckit och
en del ytterligare skavanker förekom.
Vattnet som trängde in vid sittrumsluckorna fick nu länsas kontinuerligt
med pump ur läkojen.
Detta år hade klass V-båtarna
samma bana som de större båtarna
med rundning av Hoburgen och mål
i Finland, där finska segelsällskapet
firade jubileum. Men i detta läge
och en väderrapport, som utlovade

fortsatt kuling från SV och med minst
12 timmar kvar till Hoburgen beslöts
att avbryta tävlingen och inlöpa till
Visby.
Rapporten fortsätter med en åtgärdslista på 31 punkter av olika rang,
brister som av sjösäkerhetsskäl måste
åtgärdas samt göra arbetet ombord
enklare och säkrare.
Rapporten avslutas med en sammanfattning, som ger gott betyg åt
båtens seglingsegenskaper och ändamålsenliga konstruktionsprinciper.
Åsikten framförs också, att de brister
som framförts är av en omfattning,
som normalt kan förväntas då en
nykonstruerad, nybyggd och i största
hast utrustad kappseglingsbåt utan
förberedande prov och trimning ställer upp i en havskappsegling och utsätts för hårt väder och svår sjögång.
Uppvisade brister åtgärdades.
Följande år (1966) deltog 5 Viggar i
Baltic Race (tidigare Gotland Runt).
Nr l och 2 med samma besättning som
föregående år, och Nr 25 med skeppare V. Andersson från Nynäshamn.
Resultatet blev betydligt bättre än
föregående år. I konkurrans med 23
startande båtar i klassen belade de tre
nämnda Viggarna de tre första platserna i prislistan i ordning 25-2-1.
I duschen före prisutdelningen
dagen efter utspanns följande dialog
mellan två deltagare. Hur gick det för
dig i år då? Åt h...e. Men du brukar ju
ligga i toppen. Nej, inte i år, det var
ju dom jä...a viggarna.
Marknadsföringen de första åren
innehöll deltagande i kappseglingar,

inte bara Baltic Race 1966. 1967 blev
också ett rekordår, då flera av våra
kunder hjälpte till att visa Karlskronaviggens överlägsenhet i sin klass.
Båten erövrade förstapris i 5 havskappseglingar.
Sven Lager på försäljningsavdelningen med besättningsmän seglade
sommaren 1967 från Karlskrona till
Haparanda med täta hamnbesök
och överallt var intresset för Karlskronaviggen stort. Dessutom visades
Karlskronaviggen upp på utställningar
i Hamburg, Helsingfors, Stockholm,
m.fl. platser.
Och med den marknadsföringen
blev efterfrågan stor, men varvets
kapacitet och produktionsresurser
svarade inte upp.
Totalt tillverkades 300 exemplar
av Karlskronaviggen. (I originalartikeln anges 296, men uppgiften har
korrigerats i samråd med författaren,
VB anm.)
Albinviggen
Karlskronaviggen såldes till Albin
Marin i Kristinehamn och för deras
räkning tillverkade Karlskronavarvet
240 halvfabrikat.
(Originalartikeln fortsatte med
beskrivning av även Olsson 88, Laurinkostern L 32 och OC 35, vilka likaså
tillverkades av Karlskronavarvet i viss
utsträckning, men vi har valt att bryta
här och begränsa oss till Viggen och dess
förhistoria, VB anm.).
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Regionombud i Norge

NYA
MEDLEMMAR
0

Jörn Wellbrock
ROTTNE

622

Jonas Blychert
NORRAHAMMAR

1003

Sofia Stenler
SALTSJÖBADEN

1073

Britt-Marie Bergström
FALSTERBO

1111

Christine Øverli Eriksen
OSLO, NORGE

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!
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Som fersk viggeneier i 2008 satt jeg
igjen med mange spørsmål om båten jeg
hadde kjøpt litt spontant. Siden jeg har
vokst opp med sjø og båt så jeg på meg
selv som rimelig erfaren selv om at jeg
kun har hatt motorbåt før. Der tok jeg
feil.
Jeg har gått i alle kjøpefellene som
var mulig med tanke på hva som skulle
vært sjekket på seilbåten og derfor var
jeg nødt til å renovere hele båten under
vinteren 2008/2009.
Takket være flinke og erfarne seilere i Viggenklubben har jeg fått mye
informasjon og hjelp til prosjektet mitt
og bestemte meg for å bidra til Viggenklubben med å være med på å starte en
region i Norge. Det er en ny generasjon
med eiere som vil ha en billig og bra båt
og jeg ser at en del viggenbåter havner i
norske havner.
Et mål med en region i Norge må
være å samle viggeneiere så vi kan treffes
for å utveksle erfaringer og hjelpe nye eiere med spørsmål og gode løsinger.
Vi har hjemmehavn i Fredrikstad og
skulle noen ønske å seile sammen med
oss eller trenge noe informasjon så kan
jeg kontaktes på:
anders.johnsen@skole.nord-odal.
kommune.no eller på tlf: 908 488 91
Mvh
Anders Johnsen
k.vigg nr. 36

Här kan du läsa
om Anders projekt

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
annajansson7@hotmail.com

http://baatplassen.no/i/index.
php?showtopic=46743
Du kan också komma dit från Viggenklubbens hemsida, viggen-hemsidor,
KKW66

VIGGENMARKNADEN
Köpes
Beg. segel till Albin-Viggen
leif.schieber@tcb.se
/ Leif Schieber

Senaste annonserna
finns som vanligt på
www.viggenklubben.com

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
brengdahl@hotmail.com
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
Norge
Anders Johnsen
Brostuen, NO-2130 Knapper
908 488 91
anders.johnsen@skole.nord-odal.kommune.se
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CLUB

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
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
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:

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

14

REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Sören Rapp

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)

Klurigt
Man brukar ju säga att ”Det var
bättre förr”. Varpå någon tillägger
”Ju förr desto bättre”. Häromdagen
hörde jag ”Det var inte bättre förr, det
är sämre nu”. Och strax efter hörde
jag på radio att Niklas Strömstedt har
mottot ”Det var inte bättre förr - men
det ska bli”. Sistnämnda låter först
slående, men när det sjunkit in börjar
man undra: vad menar han egentligen?

Om det ska kunna bli bättre ”förr”,
både för oss och dem som kommer
efter oss, så måste ju utvecklingen nu
vara negativ.....? Det verkar inte så bra,
eller har jag missförstått något? Lotta
Bromé som intervjuade ställde tyvärr
ingen motfråga, hon brukar ju annars
vara följsam och inte bara skjuta förberedda frågor.
Harald, 1103 Costa Jourtan

Värva Medlemmar!
Nya medlemmar är alltid välkomna
och till den änden har klubben tagit
fram en värvarfolder som är till för att
delas ut till viggenägare som ännu inte
insett fördelarna med att vara medlem
i Viggenklubben. Foldern finns att
ladda ned från vår hemsida för egen
utskrift. Du kanske inte träffar så många
båtägare så här års, men ladda ned och
skriv ut några ex för att ha till hands på
varvet i vår och i hamnarna i sommar!
Din insats behövs för att vi ska bli
fler i Viggenklubben!
Styrelsen

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2010
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