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Träffar

– var och när

Motorfäste
Seglingstips
Flaggbyte
... och lite
annat smått & gott

VB önskar er
alla en riktigt skön

sommar!


Stockholm

Sommarträff 2-4 juli
med Viggen Cup!

Vi träffas under helgen som infaller
första helgen i juli och från fredag eftermiddag 2 /7 finns ”välkomstkommittén” på plats.
Vi fortsätter att samlas på samma
ställe som de senaste åren, nämligen
Lilla Kastet på Ingmarsö. Lilla Kastet ligger på Ingmarsös östra del Kålgårdsön

Man kommer när man vill under
fredag eller lördag och här är några
hållpunkter för lördagen:
Viggen Cup
Samling för utdelning av frågor
och genomgång av regler kl 11.30
Start Viggen Cup kl 12.30
Viggensherry kl 16.00

Hej alla
Nu börjar sommaren närma sig även
om det inte verkar så i skrivande stund.
Men här kommer den sedvanliga uppmaningen att utrusta båten med papper och
penna, samt medhavd kamera. Då kan
andra förhoppningsvis få ta del av dina
sommarstrapatser i ViggenBladet när det
mörknar. Även en medlemsfolder från
nätet är bra att ha om du träffar på några
Viggar som inte är med i klubben.
När det gäller sommarens och höstens
aktiviteter så finns de med i detta blad.
Men det kan alltid hända något så har du
möjlighet titta in på vår hemsida. Det är
ännu roligare om du kan vara med på våra
aktiviteter. Gemenskapen på träffarna är
svår att sätta ord på.
Till sist så vill jag påminna om Per
Brohälls Hederspris som delas ut till den
familjebesättning som seglat längst under
säsongen. Aspirerar du på det så se till att
även ha loggboken i båten.
K-G i Potentilla



Uttrycket "Man tager vad man haver"
tillskrivs �����
Anna ����������
Christina� ������
Warg, ���������
mer känd
som Cajsa och som levde mellan 1703 och
1769. I hennes kokböcker förekommer
det inte, där står "Man tager om man så
hafva kan". Båda varianterna är i högsta
grad tillämpliga också för VB-redaktörer,
i synnerhet om det ska produceras ett någorlunda matnyttigt sommarnummer.
Det blir alltså – i brist på nylagat – till
att leta i arkivskafferiet efter torrskaffning
som tålt lagring. Och det behöver inte
vara alldeles fel, med tanke på att nya
medlemmar tillkommit sedan materialet
senast använts och vi kan citera en av
dem: "Detta
������� är
������������������������
min första segelbåt, tänker
�������
mig att bli en god seglare i medelåldern
och framåt". Både han (vi säger inget
namn) och andra nybörjare kommer
säkert att låta sig väl smaka av de framdukade seglingstipsen på sidan 12.
Mer matnyttigt hittar ni på sidan 19,
ett recept på en värmande soppa.
Alf

Tipspromenad
blir det förstås också i år, därefter
genomgång av tipspromenaden
då du äntligen får veta de rätta
svaren!
Grillkväll på berget
med god mat, goda historier,
kanske allsång eller vad man
nu kan hitta på.
Välkomna alla!
Styrelsen
och Trälhavets BK har en uthamn där.
Koordinaterna du behöver för att ta dig
dit är: N 059°28.83 / E 018°47.54.
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 inseg
lingen, med ensmärken och allt.

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


In memoriam
En av våra ständiga ledamöter i
Viggenklubben, Freddy Geuken, har
lämnat oss den 3 april i år.
Freddy kom med i Viggenklubben
1981 och blev vald till suppleant i styrelsen 1983. Han var sedan sekreterare
under åren 1984 till 1986 och därefter
övrig ledamot 1987. Perioden 19901994 var Freddy kassör. När han slutade
som styrelsemedlem, utsågs Freddy
1995 till utmärkelsen ständig ledamot
för sina insatser för klubben.
Men när Freddy avgick ur styrelsen,
så slutade inte hans engagemang för
klubben utan han var revisor under
perioden 1995-2007. Detta uppdrag tog
han på sig trots att han slutade segla
Viggen 1999.
Det var under min tid som kassör i
klubben jag kom i kontakt med Freddy
som revisor. Han hade en lugnande inverkan inför de bokslut som jag skulle
göra. Det är alltid nervöst innan man vet
att allt stämmer. Freddy tog emot alla
underlag och jag tror att det var han som
drog det tyngsta lasset vid revisionen.
Sista gången jag träffade honom var
vid årsmötet 2007. Då sade han vänligt
ifrån att han inte kunde vara klubben
behjälplig som revisor längre på grund
av sin sjukdom. Beskedet gav trots sin
sorgliga innebörd en bild av Freddy som
en person som alltid försökte ställa upp
för att hjälpa till.
Freddy, som skulle fyllt 65 år i sommar, lämnar ett stort tomrum efter sig,
och vi är många som saknar honom som
vän och som drivande kraft i Viggenklubben.
K-G Sabel


VIGGEN CUP

Snart är det dags igen 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 även i år i samband med sommarträffen vid
Lilla Kastet på norra Ingmarsö.
Samlingsplats och start/mål
för träff och seglingsorientering
samt hålltider, se föregående
sida.
Ingen föranmälan behövs.
Tidsrymden för tävlingen
är utsatt till 2 ½ timme, och
målgången avslutas alltså i god
tid före Viggen-sherryn och tips
promenaden.
Därefter koras segrare, och för
de som vill fortsätter kvällen med
gemensamt samkväm, kanske
grillning, allsång och dylikt under
gemytliga former. Den som vill
övernattar.
Resultat meddelas på plats
då samtliga båtar gått i mål och
resultatet sammanställts. Vand
ringspriset ”Ratten” delas ut på
årsmötet!
Välkomna!
Styrelsen

– Viggenklubbens Seglingsorientering 2010
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.
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
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



CLUB

SHOP

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
Siljan
Vakant – ombud sökes
S:t Anna
Vakant – ombud sökes
Vänern
Vakant – ombud sökes

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.
Betalningar från utlandet:
IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.


Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
Vättern
Vakant – ombud sökes
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.no

Norge

Viggentreff

Region Norge 26-27 juni
Vi prøver nå å organisere et treff for
våre medlemmer i Norge og medlemmene på vestkysten i Sverige. For oss som
har lyst til å delta på treff, men synes det
er for langt å dra til det årlige treffet på
østkysten, har vi nå en sjanse til å delta på
et treff hvor vi kan utveksle erfaringer og
historier.
Stedet for treffet ligger ved Fredrikstad
i Norge som ligger ytterst i Oslofjorden og
ikke langt unna svenskegrensen. Plassen
heter «Fredagshølet» og er en flott naturhavn hvor båtene ligger i le for de aller
fleste vindretninger. Waypoint: 59°06,8’N
10°51,0’E eller gå inn på www.havneguiden.no å søk på «fredagshølet».
Planen er å møte lørdag 26. juni og
ha en sosial samling på kvelden. De som
møter tidlig på lørdag evt. Fredagskvelden
håper jeg er klar for en frisk seiltur lørdags
formiddag.
For de som ikke er så ivrige på seiling
lørdag eller har andre grunner, så er det
mulig å ta en flott båttur inn til Fredrikstad
by opp østerelva hvor en kommer forbi
gamlebyen og videre inn til sentrum.
En gåtur i gamlebyen i sommervær kan
også være flott lørdagsunderholdning for
familien.
Ellers så er øyene rundt fredagshølet flotte
å utforske for de som har barn eller hund.
Jeg håper våre norske medlemmer blir
med på dette og at våre svenske medlemmer som er ivrige viggenseilere melder seg
på.
Påmelding gjøres til:
anders.johnsen@nord-odal.kommune.no
Videre informasjon om treffet får dere
tilsendt på mail fra meg.
Mvh

Anders Johnsen



Kolla motorfästet
TK har erfarit att det inträffat
att motorfästets ”släde” hoppat ur
de aluminiumskenor (gejdrar) som
den styr i, med resultat att motorn
dränkts. Vi förmodar att det handlat
om fäste Plastimo (eller något med
motsvarande konstruktion). Det ger
anledning till följande reflektion:
• Kontrollera fästets fastskruvning i akterspegeln. Därtill krävs
en rimligt smidig person som kan
komma åt muttrarna på insidan. En
bra ficklampa och rätt verktyg underlättar (fast nyckel eller hylsnyckel
rekommenderas). Som regel är fästet
monterat med en trälist närmast babordssidan, för att kompensera för
akterspegelns vinkel, och denna trälist
måste också vara i god kondition.
• På Plastimo hålls släden ihop
av tvärgående axlar, med låsmutter på
vardera sidan av slädens gavlar. Det
gör att ”slädens” bredd kan justeras så
att spelet i sidled blir lagom. Om spelet är för litet blir det väldigt besvärligt
att hissa/sänka motorn upp och ned

i gejdrarna, men troligen ha de flesta
motor med lång rigg, och låter motorn
permanent sitta i översta läget. Då
kan man utan problem justera slädens
bredd så att spelet är minsta möjliga.
Detta sker genom att muttrarna på
ömse sidor om gavlarna lossas något,
varefter man drar åt muttrarna på
sådant sätt att spelet blir det önskade.
När släden sitter lagom tajt drar man
åt muttrarna slutgiltigt.
• Det finns fästen som har liknande konstruktion som Plastimo,
men med distansrör i stället för de
gängade stängerna med muttrar. Då
får man fila/slipa lite på distansrören
om glappet upplevs vara för litet,
och omvänt - om släden löper för lätt
– lägga in tunna distansbrickor vid
hopsättningen av släden.
• Givetvis måste man även syna
själva träplattan som motorn hängs
upp på, och andra detaljer i fästet,
så att inte sprickor eller slitage äventyrar hållfastheten. Mer detaljerade
synpunkter kan knappast ges, utan
sunt förnuft gäller, precis som för

båten i övrigt när man kollar att den
är ”shipshape” (sjövärdig säger vi väl
på svenska).
• Om det inte redan är gjort, se
till att motorn är säkrad med en kedja,
så att den åtminstone inte går helt
förlorad om motorfästet havererar.
Kedjan bör om möjligt fästas direkt i
motorn, så att den räddas om det är
träplattan som brister. I andra hand

fästs kedjan i släden. Som stöldskydd
bör kedjan gå runt ”fast del” i båten,
t ex pulpit. Jmf TT 5:22.

... är som väl de flesta känner till vid
det här laget (förutom kanske våra allra
nyaste medlemmar), ett vandringspris
som utdelas till den Viggen som med
familjebesättnng seglats längst under

året. Segla riktigt långt i år, för loggbok
noggrant och anmäl sedan avverkad
distans till styrelsen i oktober. Då kanske
tavlan kommer att hänga hemma på din
vägg under 2011.

Bifogat foto visar ett Plastimofäste (dock modifierat genom att övre
axeln flyttats lite närmare akterspegeln. Hålet efter ursprungligt läge
syns). Infällt detalj av undre axelns
muttrar på bb-sidan.
Tekniska Kommittén

Nu har du chansen!
Herrarna på bilden (Bengan och F-J i dagligt tal)
har under en följd av år förfogat över Per Brohälls
Hederspris, men de blev storviggenägare 2009 och är
alltså inte med och konkurrerar längre. Bilden från
prisutdelningen vid årsmötet 2007, foto K-G Sabel.





Riggningsträffen 4 maj

Illustration Sören Rapp

Tyvärr fick vi ingen ”reporter”
bland deltagarna i årets riggningsträff
– och föredragaren själv kan ju inte
gärna skriva och berätta hur jättebra
och nyttig genomgången var, det
skulle bli konstigt. Ingen skrivkunnig
deltagare således, eller…?
Återstod således för red att genom
intervjuluskande åtminstone dokumentera elementa i sammanhanget.
Troligen var deltagarantalet 8, representerande 7 båtar.

En deltagare ”gick om kursen”
bara för att det var så givande. Det
gläder nog ansvarig. Vädret lär ha
varit riktigt hyfsat – snålblåst, men
inget regn. Staffan Söderhäll, som numera även iklätt sig rollen av att vara
båtfogde i S:t Görans Sjöscoutkår,
hade precis som de senaste åren fixat
kaffe/te och mackor till självkostnadspris åt deltagarna, förutom förstås att
tillhandahålla scoutkårens Vigg som
demonstrationsobjekt. Viggenklubben
tackar och bockar!
Red.
PS Klubben lever på de små bidragens eufori (inte de små stegens
tyranni, bevare oss väl). Red vill
därmed bara ytterligare påminna om
betydelsen av att enskilda medlemmar
drar ett aldrig så litet strå till stacken
för att bidra till ViggenBladet eller på
annat sätt i klubben. DS.

Tekniska Tips
Uppdatering av samlingen av
Viggenklubbens Tekniska Tips sker
genom att tillkommande TT distribueras till medlemmarna som en bilaga
till Viggenbladet. TT-samlingen som
helhet är däremot inte gratis, utan
nytillkommen medlem kan köpa den
till klubbens självkostnadspris (se
Club Shop på annan plats i VB eller
på hemsidan).
Ibland medföljer en TT-samling
10

när båt säljs, men då gäller för köparen att kolla upp att samlingen är
komplett. Vilka TT som ingår framgår
av en innehållsförteckning, som precis som TT distribueras med VB vid
behov. Aktuell innehållsförteckning
finns också tillgänglig på hemsidan
(Tekniska Kommittén i Snabbmeny).
Tekniska Kommittén

Höstträff 4-5 september
Träskö-Storö
Vi samlas i sydöstra viken i fladen
(se spetsen på viggenmärket)
Höstträff 5-6 september 2009
från klockan 15.00

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

Engelsk läsövning
Two battleships assigned to the training
squadron had been at sea on maneuvers in
heavy weather off the California coast for
several days. As night fell, the captain noticed the patchy fog and decided to remain
on the bridge.
    Shortly after dark, the lookout on the
wing of the bridge reported, ”Light. Bearing
on the starboard bow”.
    ”Is it steady or moving astern?” the captain asked.
The lookout replied, ”Steady, captain,”
which meant the battleship was on a collision course with the other ship.
    The captain called to the signalman, ”Sig-

nal that ship. You are on a collision course.
Advise you alter course 20 degrees.”
    Back came the answering signal, ”Advisable that you change course 20 degrees.”
The captain said, ”Send another message. I am a senior captain. Change course
20 degrees.”
    ”I am a seaman second class,” came the
reply, ”Change your course at once.”
The officer was furious. He spat out,
”We are a battleship squadron. Change your
course 20 degrees.”
    The flashing light replied, ”I am a lighthouse.”
    The
����������������������������
squadron changed course.
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SEGLINGSTIPS F ÖR NYBÖRJARE

Av Lars Ulne
Artikeln har varit införd i ViggenBladet under 1984, redigerats och illustrerats av
Åke Thorsén och Jan-Olof Björk 2001 och senast varit införd i VB under 2004.

Inledningsvis lite uppreppning om riggning, men repetition är all kunskaps moder
har någon sagt. Se'n kommer det roliga – att segla. Och när du har lärt dig det är
det bara att tjoa när du ser en annan båt: Nu tar vi dom, nu tar vi dom!

MASTTRIM
Viggens mast står bra i längsled om
den står rakt upp eller ännu hellre svagt
framåtlutad, cirka en mastbredd, och
med en liten krumning framåt i mittenpartiet på omkring 3-5 cm. Masten står
rakt i sidled när storsegelfallets ände får
lika stort avstånd från styrbordssidan
som till babordssidan. Hänger man en
vikt i falländen blir mätningen riktigt
bra.
Fortsätt sedan med att skruva ihop
förstagets vantskruv helt och slacka på
akterstagets. Det ger masten den önskade framåtlutningen. Gå i land och
titta från sidan så syns det bra.
Sedan sätter man an toppvanten
ganska hårt, till ca 15% av wirens hållfasthet. Masttoppen ska härvid inte
röra sig i sidled. Den enklaste metoden
att mäta hur hårt vanten är spända är
att, medan vanten fortfarande är löst
ansatta, tejpa fast övre änden av en två
meter lång tumstock i vantet och så
placerad att den nedre delen överlappar
överdelen på vantets nedre klämhylsa
med 3 mm. Spänn sedan toppvanten
med lika många varv på varje sida. Ett
eller två varv i taget till dess tumstocksänden precis når ovanför klämhylsan.
Sätt sedan an akterstaget så att
förstaget spänns till 15% av brottlast.
Använd även här tumstocksmetoden.
Observera att man sätter tumstocken
på förstaget, men spänner bara på akterstaget.

är rak i sidled. När alla justeringar är
klara vid bryggan åker du ut och gör en
slutlig kontroll av riggen under verklig
segling. Sätt nu segel och gå på kryss i
lagom vind så att båten kränger i cirka
20 grader. Lägg dig på däck och kika
längs likrännan om masten fortfarande
står rak. Lutar masttoppen mot lä är
toppvanten för löst satta. Ta ett par
varv på vantskruvarna, lika många på
vardera sidan och titta igen längs mastrännan. Du måste göra ett slag innan
du kan justera de motstående vantskruvarna. Det är viktigt att masttoppen
inte kröker sig mot lä under kryss. För
om detta sker, kommer även förstaget
och förseglets position att ändras, vilket
ger båten mycket dåliga seglingsegenskaper, speciellt vid kryss. Toppvantens
sträckning måste därför kontrolleras
ganska ofta under sommaren. Ett vanligt nybörjarfel är att vara för försiktig
vid ansättning av toppvant, förstag och
akterstag. Man tror kanske att en svagt
spänd wire minskar belastningen på infästningarna i däck, men det är faktiskt
tvärt om! Den chockstöt som uppstår,
när man gör ett slag på kryss, får vant,
spridare och alla infästningar på däck
att under bråkdelar av en sekund erhålla maximal spänning. Varje gång man
gör ett slag, kommer riggen att rycka
till med en kraft på flera ton, vilket i sin
tur förorsakar materialutmattning och
förkortad livslängd.
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BILD 1
Därefter spänner man de främre
undervanten så, att masten blir svagt
krum; med buken framåt, ett par-tre
centimeter från lodlinjen brukar vara
lagom. Du kan enkelt kolla krumningen
genom att sträcka på storsegelfallet från
masttopp till mastfot. I höjd med spridarna ska då mellanrummet synas. Sätt
slutligen an de båda aktre undervanten,
men spänn dem ganska löst (något
mer än handkraft), så att masten kan
krumma sig ytterligare vid hård vind
men ändå inte vibrerar alltför mycket
i längsled när man skakar den. Då står
storseglet bättre. Kontrollera nu genom
att kika längs likrännan att masten

BILD 2

BILD 3
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STORSEGLET

Ulltrådar för bra »släpp»
På kryss skotar de flesta sitt storsegel för hårt. Ett storsegel ska ha »släpp»
på samma sätt som en flygplansvinge
eller en båtakter. Vem har inte känt
skillnaden att ro en jolle med respektive
utan passagerare i aktern? Ett för hårt
skotat storsegel är en broms som dessutom kränger båten i onödan. Den som
vill sluta att bromsa sig fram på kryss
kan fästa en ulltråd, 10-15 cm lång, i
var och en av de mellersta lattfickornas
akterkant. Så länge dessa ulltrådar eller
tell-tales, blåser bakåt har du inte skotat
för hårt. Sugs de in bakom storseglets
läsida, har du dåligt »släpp». Hellre då
att storseglet får slå in och ge lite bukter
framme vid masten, än att du har dåligt
»släpp». För bästa drag i storseglet
måste du trimma in storskotpunkten,
bukstorlek och bukens läge.

Buken mitt i seglet – enkelt att
åstadkomma, enkelt att kolla

BILD 5
Nu är det dags att placera storseglets
buk på rätt ställe. Rätt placering är just
framför mittlinjen i seglet. Enklast ser
du detta genom att kika från en punkt
precis mitt på bommen (sätt gärna en
tapebit där) och upp mot fallhornet
högst upp på masten. Genom att kika
på detta sätt, ser man av krökningen
på seglets sömmar tydligt var buken
ligger.
En del båtar kan ha eller flera band
sydda tvärs över seglet för att besättningen lättare ska kunna se var buken är.
Ligger buken bakom mittlinjen (det
bromsar och kränger) sträcker man på
storseglet med storfallet och med hjälp
av vinschen, tills buken flyttas framåt
en bit.
Om det inte går att sträcka storsegelfallet mer, kan man i stället sträcka
på cunningham, vilken spänner storseglets mastlik nedåt. En stor buk, som
ligger för långt bak, ger en kraftresultant som inte driver båten framåt. Den
orsakar bara onödig krängning och
gör båten lovgirig. Detta är typiskt för
gamla och utblåsta storsegel.
Ett bra storsegel skall ha en välformad segelprofil med buken placerad
BILD 4 strax för om mitten, vilket orsakar en
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stor framåtdrivande kraft. Ligger buken
Bommen mot mitten i lätt vind
däremot för långt fram, blir luftström- bommen mot lä i hård vind
marna i stället turbulenta, seglet får
Det gäller att skota storseglet rätt.
virvelvindar och drar dåligt. Åtgärden
I lätt vind ska bommen skotas så att
är att släcka litet på storfallet tills buken
storskotets infästning på skotskenan är
ligger mitt i seglet.
in mot mitten av båten. Skota så långt
det går utan att ulltrådarna sugs in i lä
Stor buk i lätt vind
bakom storseglet.
- liten buk i hård vind
När vinden ökar, måste bommen
Buken ska vara stor i lätt vind för
undan för undan skotas om, så att den
att ge stor dragkraft. Stor buk får man
kommer allt mer ned mot lä. Detta kan
genom att släcka på storsegelfall och
ordnas genom att skotpunkten flyttas
bomlik. l hård vind ska buken vara liten
mot lä eller att kicken sätts an innan
för att minska den krängande delen av
man lättar litet på skotet. Har du kvar
vindkraften.
skotpunkten i mitten av båten i hård
Liten buk får man genom att sträcka
vind, börjar båten att kränga och driva
på storsegelfallet (det finns vinsch) och
mot lä. Därför är det viktigt att påminna
på bomliket. Moderna storsegel har
om att seglens uppgift inte är att fånga
ett planingsrev i akterliket som man
upp vinden, utan endast ändra på vinkan börja dra i vid 4-5 m/s. Obs! Hela
driktningen.
tiden ska ulltrådarna peka akterut och
Det går inte att öka farten genom
buken ligga omedelbart framför seglets
att falla mot lä ifall man inte samtidigt
mittlinje.
lättar på storskotet.

BILD 6
Det är lättast att trimma in seglet
om man först sträcker bomliket och därefter storfallet. De moderna storseglen
har ett Cunningham-hål med sträckare,
som används i stället för fallet, när
buken ska trimmas in. Vad som ovan
sagts gäller segling på kryss.
BILD 7
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Sammanfattningsvis är det fyra
enkla och viktiga saker att tänka på
när man trimmar sitt storsegel på kryss,
nämligen att få:
- »vindsläpp» i storseglet. Kolla dina
ulltrådar eller tell-tales
- buken mitt i seglet. Kolla mittlinjen
i storseglet.
- rätt storlek på buken. Stor buk i
svag vind - liten buk i hård vind.
- rätt skotning. Skotvagnen i mitten
av skotskenan vid svag vind och i lä vid
hård vind.

FÖRSEGLET

Förseglet ska, liksom storseglet, ha
bukens läge i mitten. Lägg dig på däck
och kika från underlikets mitt upp till
fallhornet. Titta på sömmarna. Buken
ska vara stor i lätt vind och liten i hård
vind. Storleken regleras med fockfall
och skotlinan. Skotlinan ska tas hem så
hårt att förseglet inte orsakar spegelvind
i storseglet, som då syns som fladder
framme vid masten.
Stor buk erhålls när fockfallet är löst
ansatt och liten buk när fockfallet är
hårt ansatt. Det finns vinsch på Viggen!
Ett grundtips vid segelstart är att först
sträcka på fockfallet så hårt att förseglet
får synliga längsgående skrynklor, sen
släcker man på fockfallet något, tills
skrynklorna precis försvinner.

är jämnstort hela vägen upp till masttopp (så gott det nu går). Därför gäller
det att placera skotblocket för focken
på rätt ställe.
Rätt grundläge är att placera skotblocket längs en syftlinje från skotblocket och genom skothornet på focken
och som slutar strax ovanför förlikets
mittpunkt. Markera detta läge bredvid
skotskenan med en tapebit och flytta
sedan blocket litet framåt i lätt vind och
litet bakåt i hård vind. Du måste pröva
dig fram själv. Ett annat bra nybörjartips är att segla närmare och närmare
vindögat, samtidigt som du iakttar hur
focken säckar ihop. Sker detta i toppdelen skall du flytta skotblocket framåt.
Säckar seglet i underdelen skall du
flytta skotblocket bakåt. Bästa position
är när förseglet säckar ihop upptill och
nedtill samtidigt.

Ge storseglet en flygande start

Alla vet fördelen med flygande
start. Focken ska ge storseglet en flygande start, d.v.s öka vindhastigheten
på storseglets läsida. Det är läsidan
som drar båten framåt. Man ska alltså
skota förseglet så, att mellanrummet
mellan fockens akterlik och storseglet
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BILD 8

akterut.
Ulltråd skvallrar
- Flytta storseglets skotpunkt. Flytta
Sedan återstår det bara att ta rätt
höjd mot vinden. En bra metod är att skotvagnen ner i lä.
- Reva storen.
ta en 30 cm lång ulltråd på en grov nål
- Flytta fockens skotblock ännu
och köra den rakt genom förseglet samt
slå en knut på var sida om seglet så att längre akterut.
- Reva ännu mer av storen.
du får en nära 15 cm lång skvallertråd
- Byt till mindre fock.
på var sida. Denna tråd ska sitta cirka 2
Hjälper inte allt detta, är det kanske
m över däck och 15-20 cm från förliket.
När du seglar för högt i vind (typiskt ny- dags att söka nödhamn.
börjarfel) fladdrar tråden på förseglets
Slör med fock (genua)
vindsida och håller du för lågt, fladdrar
Seglen ska inte bromsa upp vinden;
tråden på förseglets läsida.
de ska bara ändra vindriktningen, för
det är läsidan av seglen som drar båten
Skota inte för hårt
Stirra inte på dessa trådar, utan framåt. Det gäller alltså att få upp vindförsök att se seglen som en enhet som hastigheten på seglens läsida. Det gör
ska ändra vindriktningen utan att störa man enligt följande tre punkter:
1. Seglen ska ha stor buk:
vindflödet. Alltså, inget fladder i segel
-Släck litet på fockfallet och storeller ulltrådar. Nästan alla seglare
skotar för hårt; släpp några centimeter segelfallet.
-Släck på bomliket tills storseglets
på skoten och fall av ett par grader och
buk ligger mitt i seglet (Titta från bomnjut av seglingens nöje.
mens mitt uppåt på sömmarna).
2. Seglen ska fånga upp vinden hela
Segla upprätt på kryss
Om vinden ökar under segling på vägen från fallhorn till halshorn:
-Skotblocket till focken flyttas
kryss, börjar Viggen att kränga och
kännas tung på rodret. All kraft som framåt (Annars spills vinden ut vid
då läggs i rorkulten är en bromskraft. fockens topp).
-Kicken sätts an så, att bommen
Då Viggen kränger börjar den också att
driva på tvären. Därför ska krängningen hålls ner (Annars spills vinden ut vid
hävas. Viggen ska kryssa så upprätt storseglets topp). Man bör i hård vind
som möjligt. Det går till enligt följande, flytta storskotets skotpunkt mot lä.
3. Seglen ska skotas så löst som
åtgärd för åtgärd, tills hon seglar lätt,
fort och välbalanserat - resultaten känns möjligt för att ge bästa drag:
-Släck skoten tills det börjar slå in
i rodret:
- Släpp något på storskotet, bom- en aning i förliket
-Ta sedan hem några centimeter
men faller ut någon decimeter åt lä.
- Plana ut storseglet d.v.s sträck på på skoten
Slutligen gäller det för rorsman att
bomlik och mastlik (storsegelfall och
hålla rak kurs och se till att båten inte
cunningham).
- Plana ut focken, d.v.s sträck på kränger.
fockfallet och flytta skotblocket en bit
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ATT SEGLA
I UNDANVIND

Undanvind är som bekant att segla
läns, slör och halvvind. Alla vet vi hur
lätt det är. Det är bara att sätta segel
och låta vinden dra iväg med båten. Här
följer några rader för dem som vill få lite
bättre fart på sina Viggar i undanvind.
Det finns två olika vindstyrkor man
måste ta hänsyn till, dels vind under 6-7
m/sek, dels vind över 6-7 m/sek.

Vind under 6-7 m/sek.

Flytta fockens skotpunkt framåt, ta
hem på kicken
I vindar under 6-7 m/sek är det
viktigaste att rorsman försöker segla där
det finns mest vind. Segeltrimningen
kommer i andra hand. Bästa nybörjartipset är att flyttar fockens skotblock
framåt och ta hem lite på kicken. Genom att vidta dessa två enkla åtgärder,
behåller man vinden i toppen på seglen
och båten får för ökad drivkraft.

Slacka bomlik, stor- och fockfall

Ett vanligt fel är att ha bomlik, storsegelfall och fockfall för hårt sträckta.
Seglen får då för liten buk och dragkraften blir svag. Slutligen brukar de flesta
skota för hårt så att seglen överstegras
och bromsar vinden. När man tror att
man skotat rätt kan man ofta släppa ut
bommen ett par decimeter och sen ge
ett par decimeter på fockens skotlina
och på så vis få lite högre fart.

Propellern ur vattnet,
besättningen förut

bensintank, bensindunk, blyplätt tillsammans med tre besättningsmän i
sittbrunnen gör att akterspegeln och
motorn bromsar båten. Har själv prövat
vad ett propellerhus gör i 3-4 m/sek och
fann att min fart, på 3,5 knop sjönk till
3 knop när jag stoppade propellern i
vattnet. Det går alltså att öka farten med
upp till 20% genom att få propellern ur
vattnet och flytta besättningen en bit
föröver så att akterspegeln inte sjunker
ner i vattnet. Kappseglare placerar sina
gästar på fördäck i lätt vind för att få
»släpp» i aktern.

STYRELSESOPPA
Detta behövs:
1 purjolök
1 msk margarin
i tsk curry
1½ msk vetemjöl
1 l vätska (vatten o. grönsaksspad)
2 fiskbuljongtärningar
1 pkt djupfryst fisk, ca 450 gram
1 burk blandade grönsaker, ca 400 gram
persilja, dill, salt

Vind över 6-7 m/sek
Segla båten upprätt

I vind över 6-7 m/sek når Viggen
sin teoretiska maxfart, som till största
delen beror på vattenlinjens längd. Konstruktören, Per Brohäll, har gjort Viggen
sådan, att hon seglar bäst och fortast
vid liten krängning. Därför är segling i
hård vind ofta en fråga om hur mycket
vind man ska spilla ur seglen för att
kunna hålla båten upprätt. I hård slör
eller halv vind märker man nackdelen
med att skota för hårt. Då blir Viggen
tung på rodret, lovgirig och mycket
svår att hålla på kurs. Motmedlet är att
spilla vind, d.v.s släppa efter i skotlinan
och flytta bak skotpunkten tills focken
börjar slå in en aning i förliket. Dessa
båda åtgärder är tillräckliga för att Viggen med en normalgenua och ett rev i
storseglet ska gå perfekt i 6-7 knop i
10 m/sek.

Platt läns - saxa och spira

Ett kapitel för sig är platt läns. Då
ska
focken vara saxad och spirad och
Många seglar med en motor som
släpar i vattnet och förvarar tunga storseglet utfirat till aktre undervantet.
saker i sittbrunnsbänkarna. Batteri, Om vinden, som alltid pendlar, kommer
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BILD 9
in från samma håll som storbommen
pekar (titta på vindexen) störs focken
så den knappast drar alls. Då måste man
gippa eller ändra kurs, så att vinden
kommer in från rätt håll igen. I hård
vind måste kicken vara hårt ansatt annars kan båten börja att pendla. Styr
man då mot pendlingen ökar den och
det känns mycket obehagligt. På platt
läns kan man även surfa på vågorna om
det går lite sjö. Det är en härlig känsla
att se loggen slå i botten (10 knop) och
sedan känna hur farten ökar ytterligare.
Viggen är som bäst när den går med
spinnaker, men det får jag skriva om
en annan gång.

Gör så här: Skär purjolöken i strimlor
och fräs den i margarinet tillsammans
med curryn i en gryta. Pudra över mjölet
och häll på vätskan och lägg i buljongtärningarna. Låt allt koka upp och
under tiden skärs fisken i kuber. Lägg i
fisken och låt blandningen sjuda sakta
under lock i 7 min. Blanda till sist ner
grönsaker, dill, persilja och kryddor och
ge soppan ett snabbt uppkok och så är
soppan färdig att servera.
PS. Det frysta fiskblocket fungerar som
kylklamp i kylväskan före tillagningen.
Ur Viggenklubbens meddelande nr 3,
mars 1981, även infört i VB nr 5/2004.
Soppan är väl inte ett alternativ till grillkvällarnas flintastekar och andra köttbitar
men kan säkert smaka bra någon gång när
vädret är mindre gynnsamt för utomruffsmatlagning.
Red.
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OM RISKER MED SIGNALFLAGGOR
Nedanstående SPECIAL INCIDENT
REPORT sändes till Her Majesty’s
Maritime Service från befälhavaren
på vad som väl bäst kan beskrivas
som “ett ganska olycksdrabbat brittiskt fartyg”.
Den publicerades i tidskriften Drydock 1985 och återges här i översättning.
Minnesgoda läsare kanske erinrar
sig att den tidigare var införd i VB
6-7/-93 och i VB 3/-02
Till:
Reginald P.C. Mountbatten,
M.B.E., Marindirektör
Det är med beklagande och i stor
hast jag tillskriver Er, med beklagande
för att ett litet missförstånd fick nedan
återgivna följder, och i hast för att Ni
skall få min rapport innan Ni dragit
förhastade slutsatser från rapporter i
världspressen. Jag är säker på att dessa
kommer att överdramatisera händelsförloppet.
Vi hade just tagit ombord lotsen och
jungmannen hade återvänt efter att bytt
från G-flagga till H-flagga. Det var hans
första resa och som han hade vissa svårigheter att rulla ihop den halade flaggan
steg jag fram för att visa honom.
Kommen till slutet av hoprullningen
uppmanade jag honom att släppa taget
med orden ”låt gå”. Ynglingen, nog så
villig men inte alltför snabb i tanken,
tvekade, vilket fick mig att upprepa ordern i skarpare ton.
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I det ögonblicket hade förste styrman anlänt från navigationshytten där
han kontrollerat fartygets framfart. I
tron att jag avsåg våra ankare repeterade han min order till tredje styrman
framme på backen. Babordsankaret, som
var klart men inte utfirat, fälldes tvärt.
Effekten av att låta ankaret falla från
klyset under gång visade sig vara för
mycket för ankarspelets broms och hela
ankarkättingen ”drogs ut med rötterna”.
Jag befarar att skadorna på kättingboxen
kan ha blivit omfattande. Babordsankarets bromsande effekt fick naturligtvis
fartyget att gira åt det hållet, rakt mot
svängbron som korsar ett tillflöde till den
flod vi färdades på.
Brovakten visade stor sinnesnärvaro
genom att öppna bron för mitt fartyg.
Olyckligtvis tänkte han inte på att stoppa
fordonstrafiken, med påföljd att bron
delvis öppnades och deponerade en
Volkswagen, två cyklister och en kreaturstransport på fördäck. Min besättning
driver för närvarande samman innehållet i den senare, av ljudet att döma skulle
jag gissa att det är grisar. I sina ansträngningar att stoppa fartygets framfart
fällde tredje styrman styrbordsankaret,
tyvärr alltför sent för att det skulle göra
någon egentlig nytta eftersom det föll på
brovaktens manöverhytt.
Efter att babordsankaret fällts och
fartyget börjat gira signalerade jag ”full
fart back” två gånger på maskintelegrafen och ringde personligen till maskin-

rummet för att beordra maximal kraft
vid backningen. Jag blev upplyst om att
vattentemperaturen var +12° C och blev
tillfrågad om det var filmvisning under
kvällen, att återge mitt svar på detta
torde inte tillföra denna rapport något
konstruktivt.
Så här långt har jag uppehållit mig
vid händelserna förut. I aktern hade
man sina egna problem. Samtidigt som
babordsankaret fälldes ledde andre
styrman arbetet med att koppla aktra
bogseraren och matade just ut vår tross
till bogserbåten.
Den plötsliga bromseffekten från
babordsankaret fick bogseraren att ”köra
in under” aktern på mitt fartyg, precis i
samma ögonblick som propellern svarade på min order om ”full fart back”.
Tack vare att andrestyrmannen reagerade blixtsnabbt och hann belägga sin
ända av trossen fördröjdes sänkningen
av bogserbåten med några minuter, vilket möjliggjorde för dess besättning att
tryggt lämna sitt fartyg.
Det är märkligt, men i samma ögonblick som vårt babordsankare fälldes
inträffade ett strömavbrott i land. Det
faktum att vi just passerade ett område
som i sjökortet markerats med ”undervattenskablar” kan måhända antyda att
vi kommit åt någonting på flodens botten. Det var sannolikt tur att den högspänningsledning som vår förmast drog
ned inte var i bruk, kanhända hade den
ersatts av undervattenskabeln. På grund

av mörkläggningen i land är det omöjligt
att säga var kraftledningsmasten föll.
Jag upphör aldrig att förvånas över
utlänningars uppförande och handlingar
i händelse av de minsta motgångar.
Lotsen t ex, sitter i detta ögonblick ihopkrupen i ett hörn i min daghytt, ömsom
nynnande för sig själv, ömsom gråtande,
efter att ha hällt i sig en flaska gin på en
tid som kvalificerar för en plats i Guinness Rekordbok. Bogserbåtens kapten
däremot blev våldsam och krävde
krafttag för att lugnas ned. Stewarden
har fört honom till sjukhytten där han,
belagd med handbojor, uppmanar mig
att göra omöjliga saker med mitt fartyg
och min besättning.
Jag bifogar namn och adresser på
förarna (och deras försäkringsbolag)
vilkas fordon befinner sig på fördäck,
antecknade av tredje styrman efter hans
något brådstörtade evakuering av backen. Detta bör möjliggöra för Er att kräva
ersättning för de skador de åstadkom på
räckena till ettans lastrum.
Jag avslutar denna preliminära
rapport emedan jag har lite svårt att
koncentrera mig till ljudet av polisens
sirener och deras blinkande ljus.
Det är med vemod jag tänker på,
att om bara ��������������������������
jungmannen����������������
insett att det
är onödigt att hissa lotsflaggan efter
mörkrets inbrott, så hade inget av detta
hänt.
Högaktningsfullt
Craig MacGregor, befälhavare
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VIGGENMARKNADEN
Säljes
Albin-Viggen nr 1162
Hemsida: http://web.comhem.se/segling/
viggen Båten är välutrustad och i mkt bra
skick. Löpande underhåll och uppdateringar
har sköts med omsorg. -Självslående rullfock (Syversen på plastimo-rulle) från -06, i
bra skick. Genua, stormfock, storsegel och
spinnaker. -Sprayhood och sittbrunnstält,
inte nytt men helt och rent. -Renoverat kök
med färskvatten (fotpump) och förberett
för saltvatten (genomföring, ventil, slang
samt kran finns men pumpen inte installerad). -2-lågigt spritkök, Origo. -Landström
installerad 2009. -CTEK-laddare och dubbla
batterier. Ett nytt batteri 2009. -Renoverade
sittbrunnsluckor 2009. -Båtkärra med kulkoppling. -Tampar, 3 draggar, kilar, fendrar,
badstege, vindex, vinschhandtag mm -Fina
originaldynor ger den rätta känslan! Pris
38000:molin.hans@gmail.com
/ Hans Molin
Albin-Viggen nr 997 Madrigal, 1975
Utrustning; se VB nr 3 och hemsidan
Sänkt pris - nu 32.000 kr
08-560 312 21
/ Bertil och Gisela Malmsten

Köpes

På grund av åverkan sökes en
Aluminiummast, längd 8.00 m
till Albin-Viggen
076 24 36 706
kwx228m@tninet.se
/E
������������
Edvardsson
Begagnat storsegel till Albin-Viggen
Det kan vara i hur dåligt skick som helst.
erland@honapona.com
/ Erland Beskow
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NYA
MEDLEMMAR
0

Canice Drea-Persson
UPPSALA

0

Ingvar Oscarsson
FJÄRÅS

280

Jan-Christer Eliasson
NORRALA

661

Lovisa Vildö
SALTSJÖBADEN

723
Rainé Peter
	������������
STENUNGSUND
977

Jan Eric Eriksson
STIGTOMTA

1328

Viktoria Ersmark
STOCKHOLM

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
Storsegel bättre begagnat
och rullgenua till Viggen 618.
0521/13322
Per-Henrik.Grim@hv.se
/ Per-Henrik Grim
Lås/stängning till stuvlåda i sittbrun Viggen 723 (det kallas säkert för något).
0708-29 47 37
peter.raine.8@gmail.com
/ Peter Rainé

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@bodaby.se
Club-Shop-ansvarig:
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
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)
Harald Akselsson
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)

Till dig som vill medverka
i ViggenBladet
Du kan skicka alla former av material; hand-, maskin- eller datorskrivet.
Allt är lika välkommet. Om du använder
dator, lägg inte ner möda på formate
ring av texten, som t ex spaltsättning,
det sköter layoutprogrammet om. Skriv
rakt av och gör bara radbyte för nytt
stycke. Bifoga bilder separat, inte monterade i dokumentet.

Du
GLÖMMER
VÄL INTE
att värva nya
medlemmar
när du träffar
andra
Viggenseglare
i sommar?

Bilder i ViggenBladet behöver inte
alltid vara foton – teckningar är inte fy
skam det heller – så fatta pennan! Digitala bilder och text kan du skicka med
mail, annat får du lägga i kuvert och
stoppa i en gul låda på sta'n så kommer
det väl fram så småningom. Post- och
mail-adress finns på föregående sida.
Red.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 5
15 september

Vår värvarfolder finns att hämta från
Viggenklubbens hemsida för egen utskrift.
Ladda ned och skriv ut några exemplar för
att ha till hands i sommarhamnarna!
TidTryck 2010
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ViggenBladet 6
24 november

