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Till alla våra läsare:

God Jul & Gott Nytt År!



Årets vinnare blev Hans Forsström
från Mora i Vigg nr 824, S/Y SeaSong, som seglat 719 nautiska mil.
Hans beskrivning som lämnades
in till klubben lyder enligt nedan:

Hej alla!
Årsmötet är avklarat och vi seglar
vidare ytterligare ett år. Styrelsen har
fått förstärkning med en ledamot, Percy
Palm och vi har fått en ny webbmaster,
Jonas Calén. Tappet av medlemmar har
upphört även om vi inte kommit tillbaka
till tidigare medlemsantal. Jag tror att
det betyder att klubben fortfarande har
en uppgift att fylla.
När det gäller aktiviteter hoppas jag
att vi ska ha en plan klar till nästa num
mer av ViggenBladet. Men innan nästa
seglingssäsong börjar så är det fritt att
lämna förslag till styrelsen på idéer som vi
kan ta upp. Planeringen sker fortlöpande
under verksamhetsåret. Finns förslag och
intresserade som kan genomföra dem så
kan det bli något nytt. Glöm framförallt
inte era regionombud ifall ni vill göra
något i ert närområde. Så välkomna till
ett nytt Viggenår!
K-G i Potentilla



I skrivande stund är det full vinter
i Uppsala, med – 20° och ett decimeter
tjockt snötäcke utanför redaktionens
fönster. Sommar och segling i varma
vindar känns väldigt avlägset, men ha
gott hopp kära läsare; det är mindre än
ett halvår kvar till vårrustningen!
Passa på att utnyttja mellantiden med
att gå igenom era loggböcker och foton,
kolla vad som kan vara kul för andra att
ta del av och skriv sedan ihop något att
skicka in till VB-redaktionen!
Vad som hände på årsmötet förutom
det K-G nämner här intill kan ni läsa om i
rapporten från VB:s utsända på plats. Lite
annat smått och finns också med, utöver
verksamhetsberättelse, årsredovisning
och budget för det nya året.
Till sist vill VB. hälsa våra nytillkomna
funktionärer Percy och Jonas ����������
välkomna,
samt tacka förre webmastern Kjell för
trevligt samarbete under gångna år.
Alf

Hej viggenklubben!
Hans Forsström heter jag och
seglar och har seglat vigg nr 824
S/Y Sea-Song sen 1974 då jag köpte
henne ny. Totalt har det blivit ca
25 000 M. Är inne på mitt tredje
storsegel och andra genuan. Så hon
är flitigt använd. I år gick hon i sjön
den 27/4 och togs upp 11/10 och

årets distans blev 719 M. Övernattat
i 31 nätter den här sommaren, så det
har blivit några resor över Siljan.
Och jag ensamseglar alltid. Njuter av
ensamheten ombord. Skickar med
en stämningsbild på en solnedgång
över Siljan en sån där helt underbar
kväll.
Vänliga seglarhälsningar
Hans Forsström

En del av stämningen i Hasses vackra bild går tyvärr förlorad i svartvit återgivning
men kanske kan vi få se den på hemsidan så småningom. 			
Red.



Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 2010
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande
verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
K-G Sabel			
Bosse Rydh			
Elisabeth Mathisson		
Ingvar Lindén			

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Materialförvaltare

Klassnämnd
Gunnar Tidner			
Ingmar Holmström		
Sören Rapp			

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Teknisk kommitté
Harald Akselsson		
Göran Lilja			
Ingvar Lindén			
Lars Fredriksson		
Franz-Josef Rühmland		

Segel & rigg, ritningar Sammankallande
Skrov, förtöjning, pallning
Karlskrona-Viggen
Elfrågor
Motor

Valberedning
Hans Mathisson
Kjell Eriksson
Revisorer
Carl-Olof Carlsson
Gunnar Tidner
Revisorssuppleanter
Lars Berg
Sören Rapp



Redaktion
Alf Bengtsson		
Harald Akselsson
Kjell Eriksson		

Redaktör och ansvarig utgivare
Webbmaster

Kontaktombud regioner
K-G Sabel
Regionombud
Åke Hjort			
Vakant				
Lars-Gunnar Jansson		
Vakant				
Börje Gullberg			
Vakant				
Vakant				
Ulla Godin			
Erik Palsund			
Anders Johnsen		

Gävle
Siljan
Mälaren
S:t Anna
Kalmar
Vättern
Vänern
Västkusten
Öresund
Norge

Styrelsen har haft tre protokollförda möten 2010 och ett konstituerande möte
i december 2009.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med 6 nummer.
På hemsidan har aktiviteter i klubben har utlysts och refererats.
Under verksamhetsåret har 34 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verk
samhetsårets slut så hade klubben 286 medlemmar och 8 viggenvänner. Det
innebär en total ökning av antalet medlemmar med sex stycken sedan förra året.
13 medlemmar bodde utanför Sverige.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 6 gånger. En av de väsentligare frågorna som
behandlats är gasolinstallation i en Vigg. TK slutsats blev att installation inte
kan göras på sådant sätt att alla regelverk uppfylls, varför slopat TT 4:33 inte
kommer att återupplivas. I övrigt har ytterligare smärre olikheter i leveransut
förande mellan båtarna identifierats, nu senast grabbräcken och dimension på
vinschhandtag. Ett mystiskt fall med påstått skarvsvetsad mast är fortfarande
under behandling. Förmodad tillverkningsprincip med två skrovhalvor som sam
manfogats har verifierats, och åtgärder för gelcoatsprickor i delningsplanet är
under utredning. I ViggenBladet har dessutom presenterats artiklar/notiser om
ovannämnda leveransolikheter, om gasolfrågan samt rekommenderad kontroll
av motorfästets (Plastimo) ”släde”.
TK var även i år värd för en riggningsträff.


Kommittén har fortsatt förvaltat klubbens ritningsarkiv, och på beställning skickat
ritningar till medlemmar. Frågor från Viggenägare har som vanligt besvarats per
telefon och via e-post.
Regionerna
En ny region har bildats för medlemmar i Norge – region Norge. Ombudet An
ders Johnsen utannonserade en Viggenträff 26 och 27 juni för region Norge men
välkomnade även svenska medlemmar då mötesplatsen låg nära gränsen.
Från region Öresund rapporteras att ombudet Erik Palsund gett teknisk support
på telefon, samt hjälpt till att rigga och ställa in riggen på en båt.

Träffar
Riggträff 4 maj
Den anordnades av Tekniska Kommittén vid Mårten Triewalds malmgård på
Kungsholmen. De som var med på träffen fick en skriftlig dokumentation med
sig hem. Efteråt serverades kaffe med hemmagjorda smörgåsar i malmgården
till självkostnadspris.
Seglingsorientering 3 juli
Seglingsorienteringen Viggen Cup var planerad för tredje året i rad. I år förlades
den i samband med sommarträffen. På grund av dåligt intresse och vackert väder
blåstes starten av efter överläggning med anmälda båtar då startfältet blev för
litet. Anmälda båtar ansågs ha genomfört tävlingen. Pris till bästa Vigg, vand
ringspriset ratten, kommer därför delas ut på årsmötet till den enda anmälda
Viggen. En mindre prisutdelning ägde rum till anmälda båtar.

Styrelsens syn på årets verksamhet
Ambitionen har varit att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträck
ning som i fjol. Att den inte blev högre berodde på att styrelsen var densamma
som tidigare men med en medlem mindre. Alla planerade aktiviteter blev av,
även om förhoppningen var att antalet deltagare skulle varit högre. När det gäl
ler träffarna till sjöss så skulle dock ett för stort antal deltagare medfört problem
att ligga samlade. Efterfrågan på Tekniska Tips och handböcker som är en viktig
del av klubbens verksamhet har minskat något detta år. Det värdefulla arbetet
med översyn och förnyelse av Tekniska Tips har fortsatt.
Kalendariet gick ut i ViggenBladet i början av året vilket vi hoppas gjorde det
lättare för medlemmarna att pricka in aktiviteterna.

Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning för nästa år.

Foto Ulf Arensberg

Sommarträff 2 juli till 4 juli
Vi fick även i år låna bryggan vid inloppet till Lilla Kastet av Trälhavets BK. Träffen
på lördagen samlade 8 båtar varav 2 var storviggar. Två anhörigbåtar kom också
till bryggan, där vi alla fick plats denna gång. Träffen innehöll ingen Viggensherry
denna gång men knepig tipspromenad med prisutdelning. Grillning fick ställas in
på grund av brandrisk men middagen intogs gemensamt med sedvanliga skep
parhistorier samt musik och sång. Ett tack till Trälhavets Båtklubb som lät oss
ha vår träff i deras uthamn.
Höstträff 4 till 5 september
Även i år blev det en höstträff på Träskö-Storö. Vi fick genom Elisabeth Mathis
sons försorg tillgång till Skärgårdsstiftelsens hus på ön på kvällen. Maten fick
varje båt ta med sig själva. Till träffen kom fem Viggar och en storvigg. Tack till
Skärgårdsstiftelsen för att vi fick låna deras torp.
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Viggenklubben Budget 2011
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Viggenklubbens
årsmöte 2010
Sent på eftermiddagen lördagen den
20 november samlades en skara Viggen
klubbare i en föreningslokal tillhörig
ordförande K-G Sabel, på Södermalm
i Stockholm. Sexton personer bänkade
sig, efter lite uppvärmningssnack, för
att avhålla klubbens årsmöte.
Mötet inleddes med att dagord
ningen upplästes för och godkändes
av de närvarande och därefter valdes
mötesordförande och dito sekreterare.
Efter uppläsande av verksamhetsberät
telse och ekonomisk årsredogörelse
beviljades sittande styrelse ansvarsfri
het och man gick till fyllnadsval av nya
styrelseledamöter och funktionärer.
Samtliga personer på dessa poster
omvaldes med undantag av redaktio
nens avgående webmaster, som nu
lämnade plats för tillträdande Jonas
Calén. Dessutom valdes Percy Palm in
i styrelsen som ordinarie ledamot. Inga
motioner hade inkommit till styrelsen.
Mötet avslutades och därefter
delades priset till vinnarna i årets seg
lingorientering (Viggen Cup 2010), Rat
ten, ut till segrarna Elisabeth & Hasse
Mathisson.
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Nu lades sista hand vid kvällens
middag, förtjänstfullt förberedd av
värdparet Agneta & K-G, samtidigt som
långbord placerades ut och dukades.
Under det påföljande intagandet av
den traditionella Viggen-sherryn med
tilltugg, anlände ytterligare fyra gäster,
dock nödgades några av de tidigt anlän
da mötesdeltagarna avvika, så liksom
hos Den Svenska Akademien var det
aderton beresta, belästa och belevade
gäster som satte sig till bords.
Under middagen fördes livliga sam
tal om allehanda nyttiga och onyttiga
ting, interfolierade av Hasses och Kjells
sångövningar till gitarr. Som vanligt
steg stämningen i takt med intagan
det av den goda maten, som sköljdes
ned med hjälp av röda, vita och bruna
drycker.
Efter ett par timmars gemytlig sam
varo på detta sätt bröt församlingen
taffeln, för att nöjda och glada bege sig
var och en hem till sitt.
Vi som var där tackar som vanligt
värden och värdinnan för det arbete de
lagt ned på förberedelser samt för den
goda middagen med tillbehör!

Och ett
tack också till
alla ni som
var där, för
att ni bidrog
till en trevlig
kväll!
Kjell i
Stor-Vigg
5921

Foton Harald Akselsson & Kjell Eriksson
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Motorfästet igen
I VB 4 skrev vi om motorfästets
”släde”, som någon rapporterat hade
hoppat ur sina gejdrar. (Det motor
fäste vi talar om är fabrikat Plastimo,
men gäller även dettas till förvillelse
lika kopia/föregångare.) Det finns
anledning att uppmärksamma även
en annan sak, nämligen att det inte
är ovanligt att brädan spricker. Det
ska dock gå ganska långt innan något
riktigt dramatiskt händer, eftersom
motorns ”nävar” med fastspännings
skruvar griper om brädan över det
parti där den ena av brädans två
fästbultar går tvärs genom brädan.
Men man gör klokt i att syna brädan
varje år innan motorn hängs på, och
ser man då tendens till sprickor, så
bör man åtgärda dem.
Sprickorna tycks benägna att
börja vid brädans sidor, se bild 1,
och har de inte hunnit bli mer än
några cm långa, så kan man gott
och väl dra ihop dem med rostfri
träskruv som ska vara nästan lika
långa som brädan är tjock. Skru
ven ska ha cylindrisk gänga, inte
konande. Borra först med en borr
med skruvkärnans diameter. För
När jag fick äran att ännu ett år ansvara
för vår klubbtidning uppmärksammade jag att
det hunnit gå precis 20 år sedan jag efterträdde
Veijo Lilja på redaktionsstolen.
Det har varit en intressant resa och mycket
har förändrats under årens lopp, från den
första tiden med reprokamera, klipp och klistra
vid ljusbord – utrustning som jag hade tillgång
till på jobbet – till dagens digitala värld.
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trångt hål gör det nästan omöjligt
att dra i skruven, och för stort hål
gör skruvreparationen svagare. Om
sprickan är påtagligt öppen bör man
hålla ihop den med en tving eller i
ett skruvstycke medan skruven dras
i, eftersom skruven gör sin egen
gänga hela vägen. Någon samman
dragande effekt uppstår inte, men
träet på ömse sidor sprickan fixeras
i befintligt läge.
Vi skriver detta därför att vi har
erfarenhet av att skruvreparation
visat sig hållbar, och kanske till och
med starkare än en ny originalbräda,
som dessutom kostar flera hundra
kronor, om den överhuvudtaget går
att få tag i. Att själv tillverka brädan,
med dess långa genomgående hål,
är inte helt enkelt, om man inte har
tillgång till riktig bearbetningsma
skin.
Bild 2 visar en bräda som re
parerats med 2 skruvar ovanför
och en nedanför det genomgående
hålet för fästbult. Reparationen har
hållit i många år utan tecken på
förändring.
Tekniska Kommittén

Bild 1

Bild 2

Ett litet jubileum mitt i vinterkylan
En omorganisation i mitten av 90-talet
medförde att jag inte längre skulle ha tillgång
till de behövliga prylarna och jag ville hoppa
av. Ingen efterträdare anmälde sig, men
räddningen blev Staffan Söderhäll som på den
tiden tryckte ViggenBladet. Han lånade ut en
gammal Mac så att jag kunde fortsätta.

Nästa steg blev en PC som jag vann efter
en lyckosamt utformad limerick och Macen
kunde återlämnas. Nog om det tekniska.
Vad som skiljer då och nu på ett annat
plan, är tillgången på material att fylla tidning
en med, vilket väl inte undgått någon efter all
klagan i VB-spalterna på senare år.

Våra veteraner minns säkert Kjell Nylén,
vårt regionombud som oförtrutet tipsade om
smultronställen i Vänern, år ut och år in. Och
han var inte ensam, många bidrog.
Visst, det hände mer i klubben då, med
kappseglingar och eskadrar, ibland flera under
en sommar. Det blev rapporter från racen och
eskadrarna som fyllde spalterna.
Detta var lite utfyllnad från er VB-Red.
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Dionysos på grund
Efter avslutad eskader till Stralsund med Kryssarklubben gjorde
vi en tur över till Åland. Vi fick tre
mycket fina dagar där innan vi fredag
10 augusti 2008 gick tillbaka över
Ålands hav.
När vi närmade oss Söderarm
tänkte vi gå till en fin liten hamn
vid Hultskäret. Gjorde en rutt med
hjälp av Hydrograficas sjökort och
en GPS-track från förra året, se
kartbild. Vi hade tagit ner seglen
och gick för motor. Min fru Mait satt
nere vid datorn och kollade Oziex
plorer med Hydrografica kortet. Jag
styrde och följde rutten i GPS:en. Vid
Tp10 skall kursen ändras nära 60
grader åt styrbord men jag dröjde
för länge att påbörja kursändringen
så i 4.9 knops fart rände vi upp på
grundet. Klockan var då 18:57. Vi
hade mindre än 10 min kvar till
hamnen vid Hultskäret så Mait hade
just satt på en kastrull med ris. Den
åkte av spisen vid smällen och ham
nade på diskbänken, inget rann ut.
Vi stod rejält på. Dionysos krängde
lätt åt styrbord.
Vi försökte ta oss loss genom
att backa med motorn och använda
spinnakerbommen för att stöta ifrån.
Det enda vi lyckades med var att få
båten att kränga åt andra hållet.
Vi förstod att vi inte skulle kunna
14

komma loss för egen maskin. Vi
försökte ropa på andra båtar i när
heten på kanal 72, 77 och 16 men
ingen hörde oss. Då anropade vi
Stockholm radio och meddelade vår
position och att vi stod på grund och
kunde inte komma loss utan hjälp,
men att det inte var någon fara,
båten läckte inte. Är ni med i Sjöas
sistans eller trossen? Nej tyvärr. Vi
blev kopplade till sjöräddningen,
förmodligen på Fejan. De tog våra
uppgifter även mobilnummer och
sa att vi skulle ha stand by på kanal
67 och ha mobilen på så skulle de
återkomma. Vi hörde inget mer
från dem och fick inget svar när vi
försökte anropa dem igen.
Efter 20 – 30 min såg vi en två
mastad segelbåt i sundet åt sydväst.
Med solkatt lyckade vi påkalla deras
uppmärksamhet. De var två män
ombord, de sa att vår båt lyfts ca
30 cm upp på grundet. De skulle
försöka hjälpa oss trots att deras
motor inte var så stark. Kanske det
vore bättre att lägga ut ett ankare?
Men tanken övergavs när vi såg en
skylt med KABEL på stranden. Med
hjälp av deras jolle skarvade vi ihop
en lång lina mellan Dionysos akter
och deras båt. Vid tredje försöket
fick vi hjälp av mannen i jollen att
kränga Dionysos åt babord och ge
nom att ta fart med slack lina innan

den spändes blev det ett kraftigt ryck
som gjorde att vi kom loss. Klockan
var då 20:08. Som tack för hjälpen
gav vi dem en flaska whisky (inköpt i
Stralsund). De sa att de gärna skulle
hjälpa oss igen.
Kontaktade Stockholm radio och
meddelade att vi kommit loss med
hjälp från en annan båt. Genom dem
fick vi kontakt med sjöräddningen
och kunde meddela att vi kommit
loss och därför inte behövde någon
mer hjälp. Pratade även med den båt
som var på väg till oss och tackade
för den hjälp vi aldrig hann få. Vi
tyckte det var väldigt dåligt att vi

inte fått något meddelande varken
på VHF eller mobil att en båt var på
väg till oss och när den beräknades
vara framme.
Sakta och försiktigt tog vi oss
in till Hultskäret där vi förtöjde kl
20:49 och äntligen kunde vi äta vår
försenade middag.
En lärdom vi fått är att man
måste tänka på att Hydrograficas
kort är i skala 1:10000 och därför
överskattar man gärna avstånden.
Öar och grund ligger mycket när
mare än man tror.
Mait och Gunnar i Dionysos
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Recept från viggenmiddagen
efter årsmötet 2010.
Det fanns förfrågningar efter recept
Gör så här:
på kycklinggrytan som serverades på
Skär kycklingfiléerna i bitar. Bryn
viggenmiddagen efter årsmötet och dem i smör i en stekpanna (eller två).
naturligtvis delar vi med oss avdet.
Krydda med peppar, Rör i soja, smulade
Håll till godo!.
buljongtärningar och grädde. Vispa
ut vetemjölet i lite vatten och rör ned
Det är inget eget recept utan ett som i grytan. Låt allt koka ca 5 min. Låt
jag hittade på nätet, men som kan va grytan kallna. Frys in i formar i lagom
rieras på många sätt. Det kommer från storlek om det inte ska användas nära
Arla. Där går det att läsa kommentarer inpå servering.
till receptet som skickats in. Det är ge
nom dessa som jag fick inspiration till
Steg två:
den gryta som gjordes. Grunden är att
Tina grytan, värm och strö över:
grytan kan göras i två steg. Dels en bas
-	 smulad Apetina (motsvarande),
och sedan smaksättning vid servering. svarta oliver och oregano
-	 rivet citronskal, hackad vitlök
Basreceptet är för 10 portioner, men och persilja
det räcker inte riktigt om det ska vara
till för seglare.
Jag tog inte med oregano utan
bytte mot basilika som var färsk liksom
Basrecept:
persiljan. Vitlök var det bara i den ena
1 ¼ kg kycklingfiléer
grytan.
Arla smör- & rapsolja
Utöver detta så hade jag i färska
½ tsk svartpeppar
champinjoner, skivad purjolök, hackade
1 msk soja
soltorkade tomater samt cocktailtoma
2 hönsbuljongtärningar
ter. Någon kvantitet har jag inte exakt
2 msk vetemjöl
men tomaterna var ett paket av vardera.
1 liter Kelda matlagningsgrädde
Serverades med ris och sallad. Men jag
tror att det även går bra med pasta el
Tänk inte på reklamen. Men här ler potatis.
förstärkte jag receptet med ytterligare
½ kg kycklingfilé, samt en mix av mjölk,
Basreceptet kanske går att använda
matlagningsgrädde, vispgrädde, crème till sommaren som kylklamp ifall man
fraiche 34% och turkisk yoghurt. Det är några stycken som ska ha mat. Topp
motsvarade ungefär 4 dl ytterligare ningen av grytan behöver inte vara
vätska utöver receptets. Smör användes några kylvaror.
istället för oljan.
K-G i Potentilla
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REGIONALT/ombud

VIGGENMARKNADEN
Köpes
Ett nytt “kistbrunnslock”
(babordssidan) till vår Vigg #1174.
Locket är så att säga neutralt
utan teak el dyl. Om ingen har till
försäljning - vet någon var man kan
köpa ett lock? Letar även efter en
spinnakerbom
070-280 60 88
jonas.aj@telia.com
/ Jonas Andrae Johansson
Sittbrunnskapell och
storskots”bågen”
till Karlskrona-Viggen.
070-3585644
/ Markus Holm

Säljes
Albin-Viggen nr 482.
OK stor och 4 försegel. Hel och ren
i normalskick. Yamaha 5 hkr med
separat trycktank. Skapligt med
utrustning i övrigt. Vagn för bil eller
traktor. Haft henne i Vättern (Hjo) i
5 år. Priset borde vara ca 30000 kr
men förhandlingsutrymme finns.
073 - 23 23 139
stefan.wallena@telia.com
/ Stefan Wallenå

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

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
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
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2011: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
		
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Vilka
som besätter övriga Bosse Rydh
Vice ordförande:
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
poster
beslutas vid den
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Kassör
& Medlemsregister:
Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
nya
styrelsens
konstitue
		
e-post: elisabeth@bodaby.se
rande möte och resultatet
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
presenteras
		
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
i VB nr 1 2011
Percy Palm
Korsfararvägen 178, 181 40 Lidingö
08-748 91 56
		
e-post: percypalm@yahoo.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
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REVISORER
Suppleanter

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

VALBEREDNING

Kjell Eriksson 08-720 54 94, Hans Mathisson 08-571 603 41

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 Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.

Harald Akselsson

Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta materialförvaltaren för uppgift om tillägg.

WEBMASTER
Jonas Calén

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se
Ada Nilssons gata 13, 129 56 Hägersten
e-post:jonas.calen@gmail.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-646 04 04

19

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)

Angående vårt medlemsregister
inför det nya verksamhetsåret
Kolla på etiketten här ovan att vi har
korrekta adressuppgifter och att även
ditt medlemsnummer (= segelnumret)
finns med. Om inte – hör av dig!
Andra av dina uppgifter kan ju
också ha ändrats; telefonnummer, mejl
adress, namnet på din båt etc och allt
det här behöver vi för att innehållet i
den kommande matrikeln för 2011 ska
bli helt rätt.

I januari sänds fakturorna för
medlemsavgiften ut. Om du sålt din
båt och till äventyrs vill lämna klubben
– meddela i god tid så slipper vi skicka
faktura och slicka frimärken i onödan.
Men du vet väl att du kan vara kvar
som medlem och fortsätta få VB även
om du byter båt till en "stor-vigg", eller
att du kan vara med som Viggen-Vän?
Medlemsregistret / Alf

Blandat från

Kölsvinet
. . . som har rotat i Blandaren.
– Magnetism är den kraft, som drar
en orienterare genom skogen.
– Jag blev så gripen av polisen
att jag föll i tårar.
– Om man har dåligt närminne, får
man vänta tills det gått en stund.
– Så ont som det har varit om
svamp i år har jag haft i benet!
– Vid slut på strömmen,
kontakta närmaste vägguttag.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1
5 januari

TidTryck 2010
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ViggenBladet 2
4 mars

