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Välkommen till
årsmötet 20 november!



Hej alla!
Sommar- och höstträffarna blev
lyckade. Det fina vädret på sommarträffen till trots så lockade det inte till seglingsorientering. Efter en blåsig fredag
så blev vår höstträff på Träskö-Storö av
i bra väder. Mer om träffarna på annan
plats. Men nu gäller det att se framåt
mot årsmötet och hur klubbens framtid
ska formas.
Vi behöver förnyelse för att kunna
gå vidare. Inte minst gäller detta aktiva
i styrelsen, men det går även att bidra
på annat sätt till klubbens verksamhet
om intresse finns.
Känner du att du vill bidra så vänd
dig till vår valberedning. Förhoppningen är att klubben kan leva vidare
och vara till nytta för medlemmarna. Så
välkommen på årsmötet då riktlinjerna
för nästa års aktiviteter tas upp.
K-G i Potentilla


I VB nr 4 inledde jag den här spalten
med att citera Cajsa Warg och jag kan
fortsätta på matlagningstemat även
denna gång��. I������������������
den gamla sagan "Koka
������
soppa på en spik" börjar tillagningen
med vatten och en spik, vilket känns
ganska bekant; när manusstoppet för
VB kommer är det vanligtvis rätt magert
i grytan, men med tiden tillkommer
i bästa fall några ytterligare ingredienser från trogna medarbetare och
avslutningsvis blir det till att leta bland
konserverna i skafferiet för att det ska
räcka till något att servera.
Jag är övertygad om att det i VBläsekretsen finns många som har något
spännande, roligt eller fiffigt att berätta
för oss andra. Gör det!
Här gäller inte "Ju fler kockar, desto
sämre soppa", utan tvärtom: Ju fler
kockar, desto mustigare soppa!
Alf

En erfarenhet rikare
Förra året ledsnade jag på min gamla
”seglarväst”, som dels alltid hade en
tendens att peta mig i nacken när jag
böjde mig ned i båten, dels efter flera års
användning inte längre gick att tvätta ren
så att den såg fräsch ut. Jag köpte därför
en ”räddningsväst” av modern konstruktion, d v s med en gaspatron som utlöses
automatiskt när man hamnar i vattnet.
Som bonus är västen dessutom smidig
– sitter som en hästsko runt bärarens hals,
och hindrar inte på något sätt seglarens
rörelser/verksamhet ombord.
I somras påminde jag mig att utlösningsanordningen hade ”bäst-före-datum”, och vid kontroll visade det sig att
den faktiskt gick ut i november 2009.
Nu brukar ju detta datum inte vara helt
kritiskt, åtminstone för många matvaror,
men varför chansa med en säkerhetsfunktion? Dessutom var jag rätt nyfiken på
hur västen skulle funka i vattnet, och ny
gaspatron och utlösningsanordning (även
den kan benämnas ”patron”) hade jag
med mig i båten. Sagt och gjort, vädret
var fint, och vattnet badbart. Jag hoppade
därför i med västen på.
Sensation! Det small till i öronen bara
någon sekund efter det att jag hamnat
i vattnet, och plötsligt var huvudet helt
inbäddat i det som kallas västens ”lunga”
. Jag provade att vända mig fel i vattnet,
men västen vände mig omedelbart rätt
igen, d v s så att andningsvägarna var
fria.
Efter detta experiment förstår jag inte
riktigt hur ”seglarvästar”, som bara har
en viss hjälpande flytkraft, får säljas utan
att katalogen TYDLIGT anger skillnaden
mot en RÄDDNINGSVÄST, som alltid ska
vända personen rätt i vattnet. Den skill-

naden kan vara livsavgörande. Tidigare
generationens räddningsväst har kraftiga
flytelement i kragen, och blir därmed
både otympligare och mindre sportig.
Man kan misstänka att den sålde sämre av
dessa två skäl. Men nu är dessa nackdelar
eliminerade i och med den automatiskt
gasuppblåsta lungan. Javisst, man får
byta den vattenkänsliga patronen emellanåt, men den kostnaden uppvägs av den
avsevärt ökade säkerheten, plus bekvämligheten ombord. Investeringskostnaden
seglarväst-räddningsväst förhåller sig
typiskt som 1-4, men jag tvekar inte en
sekund att råda alla medlemmar, åtminstone i samband med nyköp av väst, att
köpa räddningsväst med automatiskt
uppblåst lunga.
Harald Akselsson,
Tekniska Kommittén

Bild: Sjöfartsverket, som också bjuder på en
liten filmsnutt här: www.sjofartsverket.se/upload/Film/flytvast.MPG



Programpunkter för
lördagen den 20 november
Årsmötet börjar kl 16.00
(Öppet möte så ingen anmälan behövs)
Per Brohälls Hederspris delas ut
Ratten för klubbens seglingsorientering delas ut
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
till det facila priset av 120 skr
(Varmrätt, ostbricka, kaffe. Till maten erhålls vatten, öl eller vin)
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel
senast den 12 november
på telefon 08-641 17 05
eller e-post k-g.sabel@comhem.se
Vägbeskrivning
Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia till
hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter.
Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan.
Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in
på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativ promenera
längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna
förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga
parkeringsplatser.
Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visar kartan här
men gå in på Eniro, sök på Sabel, Tullgårdsgatan, så får du se den.


Kallelse till årsmöte
Lördagen den 20 november 2010
kl 16.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm
Förslag till dagordning

1
2
3
4

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5	Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6
Revisionsberättelse
7
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
8
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
9
Val av övriga funktionärer
10
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner. Dessutom ska ordföranden
kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
11
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
12
Övriga frågor
13
Mötets avslutande
För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
inkommit till styrelsen senast den 12 november.


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)

Nu är det dags att
sända in uppgift
om årets seglade
distans för dem som
aspirerar på

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
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


Priset, som är ständigt vand
rande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen.
Det tilldelas sålunda den Viggen som seglats längst distans
under året med företrädesvis
familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans och
besättning sig tillhanda senast
den 1 november.
Styrelsen

Säker och enkel
segling . . .

. . . och en
kommentar:

Så bra den självslående focken
fungerar. Man sitter lugnt och går över
stag utan att behöva hoppa upp för
skifte av skot till den andra winchen.
Kaffemuggen i handen genom hela
vändningen!
Möjligen flyttar jag över till andra
bänken för balans och sikt.
När det blåser rejält kan manuell
skotning ha fördelar. För att gå genom
vindögat snabbt måste focken bräckas
ibland. Det går inte med den självslående lösningen.
Lazy-jacks och nedhal, som jag börjat med i år, är också en välsignelse.
Skönt att slippa gå upp på däck för
att binda storseglet när det tagits ned.
Ytterligare en säkerhetsdetalj, särskilt
när man seglar ensam.
Ulf Arensberg
Albin Viggen 764 “Campari”

Jag håller fullständigt med om det
Ulf skriver! Jag har nu haft min högsmala självslående fock i sex år (VB9/2004),
och är helt nöjd. Nåja – en liten optimering är faktiskt möjlig. Akterliket skulle
kunna förlängas 10- 15 cm så att underliket sveper precis över överbyggnaden,
vilket dels skulle öka segelarean något,
dels skulle det ge gynnsammare vinkel
för skotet. Och det skothornsbeslag som
Ulf visar i artikeln i VB5/2009 blir i så
fall en självklarhet.
Jag såg för ett par år sedan i SXK
tidskrift På Kryss att min lösning anammats även av ägaren till en lite större
båt. Lösningen presenterades som en
nyhet, framtagen av ägaren. Jag påpekade rätt förhållande för På Kryss, utan
att få svar, men så’nt är livet.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Foto Ulf Arensberg



Stockholm

Sommarträffen

I år startade Agneta och jag redan
på tordagskvällen för att komma fram
till Lilla Kastet i god tid nästa dag dag.
Vi mellanlandade på Grinda. Båten
var laddad med tipspromenadsfrågor, gästbok samt även startkorten
för Viggen Cup. Viggen Cup skulle
liksom förra året gå i samband med
sommarträffen. På fredagen tog vi oss
långsamt vidare. Väl vid Lilla Kastet
ganska tidigt på eftermiddagen så
var det ganska många båtar som låg
där. Vädret var fint så det var inget
konstigt. Lennart hade redan kommit, men det låg ytterligare tre andra
segelbåtar vid bryggan. Det visade sig
vara mycket trevliga medlemmar i TBK
som väl kände till vår träff. Vi lade oss
långt ut på bryggan så att klubbflaggan skulle synas bra. Ytterligare båtar
anlände på fredagen, så bryggan blev
full. På lördagen lämnade TBK-medlemmarna viken för att segla vidare så
vi blev ensamma vid bryggan
På lördagen hade sex Viggar och
två stor-Viggar samlats. Dessutom
så var det ytterligare två båtar med
bekanta men som ej var med i klubben. Väder var fortfarande strålande
bra, men skulle det bli tillräckligt med
vind för seglingsorienteringen? Det var
dock inte seglingsförhållandena som
avgjorde utan intresset årets Viggen
Cup. Det fanns tre intresserade båtar,
som dessutom varit med förra året på
ungefär samma bana. Det blev inte så
mycket till tävling och i Viggenklas

sen så fanns det bara en båt. Efter
överläggning så behövdes det ingen
startsignal. Men för att stimulera intresset för fortsatt seglingsorientering
så delades priser ut till de som anmält
sig som deltagare. Förhoppningsvis så
kanske det blir en Viggen Cup nästa
år. De TBK-medlemmar som tidigare
låg vid bryggan tyckte det var en rolig
form av tävling när jag berättade om
den.
Nästa programpunkt var den traditionella Viggensherryn med tilltugg.
Här hade det inträffat en liten incident
då Ingvar glömt bort att inhandla
tillbehör och jag glömt att påminna
honom när jag talade med honom
tidigare i veckan. Tilltugget kunde vi
inte göra så mycket åt, men sherryn
ersattes av Ingvars whisky medan jag
försökte mig på en imitation bestående
av vitt vin konjak och vatten. Troligen
blev det lite mycket vatten. Men efter
denna samling så vidtog tipspromenaden. Tipspromenadsfrågorna som Alf
Bengtsson gjort i ordning och skickat
över till träffen gjorde att den kunde
genomföras traditionsenligt. Svaren
fanns i ett igenklistrat kuvert så att alla
kunde delta. Ingen lyckades få klara av
alla frågor och de flesta låg resultatmässigt nära varandra. Det gick dock
att kora en segrare utan utslagsfrågor
denna gång. Alla fick dock pris, där det
mesta kom från ViggenShoppen.
Sedan blev det en lång väntan på
middag. Det kom förargliga vindstö-

vid Lilla Kastet

Stockholm

Foto Harald Akselsson

tar mellan varven som låg i riktning
mot den stora vassruggen. Eftersom
vädret varit så torrt så rådde det eldningsförbud utom vid iordningställda
eldplatser. Även om klipphällen vid
inloppet till Lilla Kastet hade använts
åtskilliga gånger som eldplats för grillarna så kunde vi inte hävda att vi var
undantagna eldningsförbudet. Till
slut sade vid att det blev matlagning i
båtarna men att vi tog med oss maten
till klipphällen. När väl maten var
klar lade sig vinden helt. Det fanns
några som tog en sen middag med
grillning. Det blev en trevlig samvaro
med mycket musik av Kjell Eriksson

Forts på sid. 17, Tipspromenadvinnare. Foto K-G Sabel



Stockholm

Kräftträffen på

Den fjärde september närmade sig.
Från att prognosen sett ganska positiv
ut så hade den ändrats till att det kunde
blåsa upp till kuling med medföljande
regnskurar. Tittade på prognoser från
alla möjliga platser på nätet och bestämde mig för att försöka komma iväg
på fredagen då jag hade lång väg ut.
Hörde med Elisabeth om vi kunde äta
middag i Skärgårdsstiftelsens hus men
hon och Hasse tänkte ������������������
inte ge
�������������
sig ut på
fredagen då fjärden utanför Boda var
vit av gäss. Jag tänkte dock chansa att
ta mig en bit ut. I värsta fall om vädret
blev sämre fick jag väl försöka vända
åter till stan på något sätt. Vägen från
nya hemmahamnen i Hammarby sjö är
ganska lång.
På fredag eftermiddag kom jag
iväg för motor. Det var efter omständigheterna relativt behagligt tills efter
Blockhusudden på Djurgården. Då kom
den kalla nordan till sin rätt. Vätan
kom inte så mycket uppifrån som från
sjö som slog in i båten. Vinden var
inte varm så det var tur att jag tagit
på yllelångkalsongerna. Strax efter sju
nådde jag till slut Hästholmssundet vid
Grinda och fick hjälp med angöringen
av en liten Maxi. Till slut så blev vi
åtta båtar i sundet. Det var många för
att vara en fredag i september med
kulingvarning.
Efter en promenad till Klubbuddens
topp konstaterade jag att vinden mojnat
betydligt och det bara var att sätta segel
för vidare färd mot Träskö-Storö. Det
var en behaglig segling med ganska svag
10

vind. Såg en segeluppsättning på långt
håll som jag nästan tog för en installation på land, men det visade sig vara en
skuta som gick i motsatt riktning men
den rörde sig mycket långsamt.
På väg in i fladen såg jag en Fenix
som tog den trånga genvägen in. Det
visade sig att det var Franz-Josef i storViggen Eira. Trodde jag kom ganska
tidigt men fladen var nästan full. Vi
letade efter en plats där vi kunde ta
oss iland. Efter några turer ut och in
så fick jag till slut landkänning genom
att klättra ned genom en tall. Varför
köpte jag ingen stävstege i våras kan
man undra. Nu hade den behövts. Eira
lyckades knöka sig in bredvid. Harald
som också anlänt kom iland en båt
bortom oss. Nu började vi leta efter plats
där fler båtar kunde lägga till. Hittade
inget vettigt alternativ. Solen hade tittat
fram och det började bli riktigt varmt
där vi låg i lä. Sedan kom Elisabeth och
Hasse samt Jalle och Christoffer som
fick plats bredvid Harald genom att
en motorbåt lade om sin förtöjning. Vi
visste att Ingvar med Lennart som gäst
också var på väg men undrade om han
skulle få plats. Efter lite trixande så fick
han också plats vid motorbåten.
Vid sjutiden samlades i det gamla
boningshuset och avnjuta vår medhavda
mat. Trots att vi var sex båtar så var vi
inte så många personer utan rymdes
runt bordet i köket. Elisabeth och Hasse
hade dukat upp med underlägg med
snapsvisor som vi sjöng även om flera
av oss inte hade fått med någon snaps.

Träskö Storö

Stockholm
Foto K-G Sabel
Faster anländer

Nästan alla på plats
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Viggo tränger sig in.
Senare tittade tillsyningsmannen Petter
in som vanligt. Efter middagen var det
dags att dra sig ut då vattnet sjunkit
undan rejält och kölen dunkade i.
Dagen efter så hade vinden lagt sig
så det blev plåtgenua på hemvägen.
Hade förberett lunchen så att jag kunde
gå hela vägen hem utan paus.

Så lagom till middag som avnjöts i
båten låg jag vid Sickla kaj.
Det var en lyckad träff trots att de
på fredagen såg mörkt ut. Ett varmt tack
till Elisabeth och Skärgårdsstiftelsen att
vi åter fick nyttja stugan. Hoppas vi kan
fortsätta denna tradition.
K-G i Potentilla
Efter maten
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För att fylla också den här sidan
tar vi med nedanstående artikel från VB
nr 3/2002. Den var även införd i VB nr
7/2006 men är lika aktuell varje år.
Red.s egna erfarenheter av Torrbollen från åren med Jänta var positiva,
förutom den gång en dåligt stuvad torr

boll välte och vi fick den uppsamlade
vätskan över durken och i en väska där
min plånbok fanns.
Gissa hur liten en plånbok kan bli
sedan all fukt dragits ur lädret? Men det
är faktiskt en helt en annan historia.
Red.

Kan man förhindra mögel?
Under vintern har det pågått en
diskussion på nätet kring de möjligheter
som står till buds för att minska risken
för mögelangrepp i båten. Jag tycker
det är av allmäntresse och gör därför en
sammanfattning av diskussionen. Flera
båtägare har under veckan rapporterat
att när de gjort vinterinspektion i båten
har man funnit mögelprickar i ruffen.
Man frågar sig om ventilationen varit
otillräcklig och hur man skulle gjort
för att undvikit angreppen. Den bistra
verkligheten är att det finns mögelsporer
överallt i luften och i båten, så tro inte
att man kan helt få bort alla sporer med
någon hokus pokus-metod. Däremot
ska kan man ta till flera små knep som
sammantaget gör det svårt för möglet
att utvecklas.
Det första steget är att göra miljön i
ruffen så näringsfattig som möjligt. Man
börjar med att tvätta alla ytor i ruffen
med rengöringsmedel som innehåller
ammoniak eller liknande. Mögel frodas
och trivs bäst på ytor som är feta, som
kring pentryt och tvättfat samt skott vid
huvudändan på kojen. Finns det dessutom tillgång till fukt blir miljön som
gynnsammast för mögelbildning. Därför
blir nästa steg att se till att ventilationen
är bra ordnad.
Under hela vinterperioden bör man

se till att man har alla ventiler helt
öppna och att täckpresenningen tillåter
vinterluften att passera över däcket.
Vinterluften är torr. Den innehåller
mycket liten fuktmängd. Den absorberar
den gamla sommarfukten från båtens
inre och ventilerar bort den. Det är
fukten som är viktig att få bort. Man
ska därför inte knyta ihop täckplasten i
fören och aktern, som man ibland kan
se. Låt det finnas stora öppningar för
genomluftning.
Det tredje steget är att lägga in avfuktare i ruffen som suger åt sig fuktig
luft. Torrbollen är en sådan. Det är en
liten boll som man kan inhandla på båttillbehörsaffärer och som kostar under
hundralappen. Den tar hand om en liter
fukt per behållare. En i förpiken och
en i salongen håller fukten på avstånd.
Åtminstone en del av den.
Det finns också en “Gör-det-själv”
variant av torrbollen för den händige.
Samma uttorkningseffekt kan erhållas
genom att använda vanligt vägsalt som
man fyller i en nylonstrumpa. Knyt ihop
och häng upp strumpan, placera en hink
under. Saltet suger upp fukten och går i
lösning. Det saltvatten som bildas droppar ned och samlas upp i hinken. Det går
åt cirka 3 kg salt.
Åke i 5801 Galore
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Från Tekniska Kommitténs
höstbord:

Kräftskal och surströmmingsburkar har städats undan - och kvällarna blir
trots vår motvilja tidigare mörka. TK månar som vanligt om klubbmedlemmarnas (och deras båtar) bästa och kommer här med några tänkvärda
rader om avmastning och båtupptagning eller torrsättning på fackspråk.
Kanske kan detta spara onödigt lidande när vårsäsongen kommer.
Artikeln har tidigare varit införd i VB (9/2000, 9/2003och 8/2005)
Hoppas din båtsommar blev bra.
Minns du några varnande ord om upppallningen av din Vigg i ett tidigare
nummer av ViggenBladet?
Det gällde då att se till att båten
var väl understödd i för och i synnerhet
i aktern, innan man klättrar upp och
lastar över en farligt stor vikt akteröver
i samband med tömningen av båten
inför vintern.
Här kommer en fortsättning i form
av en checklista:
1. Avmastningen
Det brukar finnas gott om folk vid
mastkranen - se till att ni är minst 3
man för avmastningen.
En man sköter kranen, en man
på båten och en man som hela tiden
håller masten från lyft till fällning och
placering på bockar. Definintion av
man: människa oaktat kön.
1.1 Skruva loss undervanten (4
st) och gör fast dem på lämpligt sätt
vid masten tillsammans med fall-linor
mm. På så sätt är allt ur vägen när du
skall hantera masten under nedtag
ningsmomentet.
Detta spar onödigt lång liggtid under mastkranen och inte minst slipper
14

man irritera väntande klubbkompisar
i kön efter sig.
Har du båten under uppsikt kan
även övriga toppvant lossas på för att
underlätta avmastningen. Men var då
försiktig - masten känns då ganska
vinglig.
1.2 Glöm inte alla kontakter till
lanternor, vindmätare och annan
mätutrustning i masttoppen.
Skruva loss samtliga och sätt på
lock eller annat skydd över kontakterna. Litet kontaktolja som konserverar
till våren är en bra åtgärd.
1.3 Du behöver inte nödvändigtvis
plocka ned Vindex och mätutrustning
i masttoppen innan du mastar av.
Är du ovan kan du be någon hålla
uppsikt över masttoppen så att inget
kommer till skada under arbetet.
1.4 Lyftöglan för masten placeras
enklast under spridarna. Se till att
masten under arbetet hela tiden hålles
under kontroll av en man.
1.5 Det är inte nödvändigt att
demontera all utrustning från masten
- om den förvaras torrt. Detta är en
individull bedömning som kan styras
av risk för stöld m.m.
Har man en fockvinsch monterad

på masten - är den rätt enkel att demontera för rengöring och smörjning.
Knyt gärna fast fästskruvarna i en påse
på vinschen under vinterförvaring.
Dessa har förunderlig förmåga att
försvinna till våren.
1.6 Smörjning av vantskruvarnas
gängor är alltid lättast att göra nu.
Det är lätt att glömma bort vid vårrustningen, då allt ska var klart på
kort tid.
2. Torrsättning
Se över pallningen i tid - var finns
pallbockar eller vagga och hade du
inte tänkt reparera något?
Båten på land behöver litet stöd
för att hålla sig upprätt under vinter
stormarna - hemska tanke så här i
början på september!
2.1 Innan lyftet, kolla var loggen
sitter - frågan kommer säkert om var
lyftbandet skall läggas. Det är skönt
att ha ett klart besked då - det bästa är
en liten tejpbit fastsatt när båten stod
på land. Själv har jag vinscharna som
kännemärke.
2.3 Tvätta botten omedelbart som
du kommit upp - det sparar mycket slit.
Högtrycksspruta är bekvämast och ger
ett bra resultat. Lös bottenfärg åker
av på en gång. Givetvis tvättas även
bordläggning och däck.
2.4 Efter en grundlig tvättning
är det självklart att en polering och
vaxning ger ett bra skydd under vinterförvaringen. Men det verkligt trevliga

är att vårarbetet går som en dans och
att bordläggningen i synnerhet håller
sig fräsch under många år.
2.5 Dynor, segel och andra textilier, tampar och naturligtvis värdesaker plockas ur båten. Spritköksburkar
mm förvaras bäst torrt. - Organisera
förvaringen så att du hittar grejorna
senare.
2.6 Batteriet
Plockas ur och laddas upp även
med komplettering någon gång under
vintern. Förvara svalt men frostfritt
och torrt. Destillerat vatten kan behöva fyllas på till nivåmarkering i
vissa batterityper - men se upp - fyll
sparsamt.
2.7 Torrpumpa vattenpumparna
omsorgsfullt.
2.8 Färskvattentanken töms och
är lättast att göra ren innan beläggningar torkar!
2.9 Täckning görs omsorgsfullt,
men luftväxling under presenningen
är ett måste. Enklast görs detta genom att en taknock arrangeras i hela
båtens längd. Ventilationen i båten
underlättas genom en liten glipa i
förpiksluckan. Givetvis är båtens alla
ventilationskanaler öppnade.
2.10 Öppna alla kranar med skrovgenomföringar för fullt och se till att
de är tömda på vatten!
Självklart töms kölsvinet och tvättas ur – en torr båt ger bästa vinterförvaringen.
Till sist… lycka till!
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Lyxbåt?

Nyligen gick en Albin-Viggen
på grund riktigt allvarligt utanför
Vänersborg – ”Skräckland” lär det
grynnrika området kallas. Omständigheterna gjorde att ägaren meddelade TT att det skulle bli för dyrt
för honom själv att ordna med bärgningen, och att det var fritt fram för

Foto Johan Hellgren
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vem som helst att bärga – och behålla
– båten. Det framkom sedan att det
var två bekanta till ägaren som skulle
segla båten till Belgien där ägaren
nu är bosatt, men seglatsen fick ett
abrupt slut på revet.
VB har fått kontakt med nye ägaren, och hoppas småningom kunna
få berättat om hur den inte helt problemfria bärgningen gick till. Bifogad
bild talar sitt tydliga språk. Smålustigt
i sammanhanget är att TT kallade
båten för ”lyxbåt”, något som inte
ens stämde när första Viggen gjorde
sin jungfruresa. Välkommen till 2000talet, TT!
Red.

Forts från sid. 9, Sommarträff
och Hasse Mathisson. När det började
skymma så började en efter en troppa
av för att ta sin skönhetssömn.
Dagen efter så styrde Agneta och
jag kosan mot Stockholm. Maria och
Jonas samt tre barnbarn seglade iväg
i sin hyrda Nordiska Familjebåt på
egna vägar. Vi försökte inte göra dem
sällskap utan seglade i sakta mak och
hamnade till slut vid Bullandö marinas
gästhamn. Sedan gick för motor dagen
efter till Fisksätra marina där vi fått
låna Kjells båtplats. Vi skulle in till stan
för att hämta springerspanielvalpen
Zammy på kvällen. Att vi lånade Kjells
båtplats var för att vi skulle få närmare
ut till skärgården för att fortsätta vår
seglingssemester. Sen blev det inte
som vi tänkt på grund av olika orsaker.
Da'n efter så blev det återfärd till hemmahamnen med Zammy som dock sov
sig igenom färden.
Till slut ett varmt tack till TBK för
att vi åter fick träffas i Lilla Kastet.
K-G i Potentilla

Musik efter maten. Foto K-G Sabel

NYA
MEDLEMMAR
0

Johannes Elsrud
UPPSALA

0

Stefan Persson
DJURHAMN

50

Lars Revhammar
LIMHAMN

51

Gunnar Eriksson
LJUSTERÖ

136

Marcus Skälstad
STOCKHOLM

215

Ulf Skauli
RODBERG NORGE

528

Bjørn A. Johansen
SALTNES NORGE

695

Niclas Larsson
RINKABY

905

Annelie Eberhardt
VÄLLINGBY

974

Andreas Vall
STOCKHOLM

1174

Jonas Andrae Johansson
BÅLSTA

1231

Ludwig Blomqvist
OXELÖSUND

1240

Niklas Ehlén
STOCKHOLM

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
17

VIGGEN-MARKNADEN
Säljes

Köpes

Eldre genoa, kryssfock og storseil
til Karlskrona-Viggen.
anders.vikene.johnsen@gmail.com
/ Anders Johnsen

Storsegel
i bra skick till Viggen 1269. Alt. var kan
man handla ett nytt dito? Tacksam för tips.
Nuvarande segelgarderob är förmodligen
original.
0730-273284 el 0486-20584
.ch.harryson@telia.com
/ Christer Harryson

Komplett uppsättning dynor
(förpik, salong och stickkojer) till Albin-Viggen. Finns lite småskavanker men fullt
funktionella. Kan hämtas i Hunnebostrand
eller Göteborg efter överenskommelse.
0709-560589
jacob.dahlberg@gmail.com
/ Jacob Dahlberg
Karlskrona-Viggen nr. 263
Båten har ok seilgarderobe (Seilene ser
ikke nye ut, men holder fasongen rimelig
bra), med storseil, Genua 1, 2, 3 og kryssfokk. Alle fall til cockpit, mye nytt tauverk,
ankorlina og bruce-kopi anker, porta potti, 2
stk gassbluss, spribom, fendere etc. Roder
forlenget og ombygd slik at det kommer
helt ut av cockpit når det ikke er i bruk.
Storskjøte festet i løygang ved inngang til
kahytt. Selges med en 199* Suzuki 4hk motor, godt skick.
Båten selges for 20 000 SEK.
Bilder kan sendes på mail
+4790093095
kjetil.draugedalen@gmail.com
/ Kjetil Draugedalen

Övrigt

Tar gärna en Albin-Viggen som dellikvid för
Vega # 826 ombyggd med balansroder och
hjärtstock i akterkant sittbrunnen. Nya segel
2006 inkl genacker, nya dynor m.m.
070 - 250 27 55
sten.daxberg@telia.com
/ Sten Daxberg

Trailer för vår Viggen 1174
och som går att dra med vanlig personbil.
070-280 60 88
jonas.aj@telia.com
/ Jonas Andrae Johansson
Sprayhood til Albin-Viggen
Evt. tegninger/mønster til at lave en selv
hvis det findes?
tholsen@mail.dk
/ Thomas Olsen
Rullfock Genua till Albin-Viggen
tomaswolff@hotmail.com
/ Tomas Wolff
Spinnaker + spinnakerbom
till Karlskronaviggen
jon.reina@arjang.se
/ Jon Reina
Genoa 1
Ønsker å kjøpe en fungerende begagnat
genoa 1 til min A-vigg. Det meste er av interesse da jeg mangler et funksjonellt forseil.
0047-90596184
leksanderiw@gmail.com
/ Aleksander Imset Wassum
Fungerande storsegel
till �������������������
Karlskrona-Viggen��.
0708-567674
matteiandersson@live.se
/ Mats Andersson

Allra senaste annonserna finns som vanligt på
www.viggenklubben.com
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Valberedningen kallar!
En av klubbens styrelseledamöter
har valt att avsäga sig sitt uppdrag,
vilket medför att vi behöver hitta en
ersättare inför verksamhetsåret 2011.
Halvdussinet styrelsemöten hålls
under året, den delen är m.a.o. inte
särskilt betungande, i övrigt beror det
lite på vilken funktion det handlar
om. Styrelseposterna fördelas vid konstituerande möte efter årsmötet.
Du bör helst bo i Stockholmsregionen för att det inte ska bli alltför job-

bigt att delta i möten och klubbträffar.
Viggenklubben tillämpar inte köns
kvotering så du är lika välkommen
oavsett om du är kvinna eller man,
huvudsaken är att du vill vara med och
aktivt påverka klubbens framtid.
Vill du veta mer vad ett eventuellt
styrelseuppdrag skulle kunna innebära
föreslår vi att du hör av dig antingen till
oss eller till någon av medlemmarna i
styrelsen. Tel.nr på föregående sida.
Valberedningen / Bengt & Kjell

Egen hemsida?
På Viggenklubbens hemsida
– under rubriken "Viggen-hemsidor" i snabbmenyn – finns ett
antal hemsidor med viggenan
knytning.
Du kanske också har en egen
sida om din Viggen? Då ska du
naturligtvis finnas med där! Kontakta vår webmaster Kjell eller
VB-redaktionen och meddela adressen så länkar Kjell dit!
Red.

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2010
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