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den kommande tidens aktiviteter!



Hej alla och välkomna till ett nytt år
med Viggenklubben.
Det har blivit en liten förnyelse vad
gäller styrelsen och ny webmaster. Det har
dock inte hunnit göra något intryck ännu på
planerad verksamhet. Vi har gjort ett kalendarium för några aktiviteter under året. Det
är dock fritt fram att komma med nya idéer.
Hoppas höra ifrån kvinnliga medlemmar
eftersom vi är så många män bland klubbens funktionärer. Förhoppningen är att vår
hemsida ska kunna spela en mer aktiv roll
när det gäller kontakt mellan medlemmar.
Det är inte nödvändigt att styrelsen ska hitta
på allt. Glöm inte heller ViggenBladet som
ett organ för medlemskontakt och utbyte
av erfarenheter.
Bak i bladet hittar du förteckning över
klubbens funktionärer, om du vill vända dig
direkt till någon med förslag under året.
Glöm inte bort våra regionala ombud
om det gäller en regional aktivitet.
K-G i Potentilla



Vårtecknen är få än så länge, även
om en del av snön försvann under några
dagars töväder förra veckan. Men om bara
några veckor har dagarna blivit så mycket
längre att det säkert börjar klia i fingrarna
hos många efter att få komma igång med
vårrustningen. Varför inte utnyttja en del av
den tiden till att skriva någonting för VB?
Om du kommit på något fiffigt, gjort en
spännande segling eller råkat ut för något
oväntat – det mesta från båtlivet platsar.
Exempel på de sistnämnda som du
hittar längre fram i det här numret av tidningen kanske får dig att tänka "Jag kan väl
också få ihop något!" och sedan är du igång.
Svårare behöver det väl inte vara?
Nog om detta, nu väntar vi med spänning på vad vår nye webmaster��������������
�����������������������
får till med
tredje generationen av www.viggenklubben
som han börjat jobba med. Första upplagan
kom 1998 och den andra 2005. Vi önskar
dig lycka till med trean, Jonas!
Alf
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Riggträff preliminärt i vecka 18

Riggträffen som anordnas av Tekniska Kommittén är en nyttig
genomgång av hur man håller båten i ett så säkert skick som möjligt inför
seglingssäsongen. På träffen brukar det bli tillfälle att ta upp olika tekniska
problem som man undrar över.
Det serveras troligen kaffe och smörgås till självkostnadspris.

Sommarträffen 1/7-3/7

Traditionsenligt vid Lilla Kastet som förvaltas av Trälhavets båtklubb.
Innehållet är inte klart men Viggensherry och gemensam middag vid inloppet är givna. Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad. Kanske
möjlighet till att byta prylar eller fortsatt semestersegling tillsammans.

Viggen Cup: seglingsorientering 2/7

Vi seglar Viggen Cup i samband med sommarträffen eftersom området
kring Lilla kastet erbjuder bra möjligheter för denna tävlingsform.
Det ska kunna gå att lägga en ny bana detta år tror vi.
Seglingsorientering är en tävling som tränar många färdigheter
vad det gäller att segla Viggen under trivsamma former.
Även andra båtar kan delta, men ej erövra vandringspriset Ratten.

Höstträff 3/9-4/9

Vi hoppas åter kunna vara på Träskö-Storö i Stockholms mellanskärgård, det vill säga om vädret tillåter detta. Gemensam middag med
egen medhavd förtäring brukar kunna hållas inomhus. Möjlighet finns att
bada bastu om den är ledig.

Årsmöte 19/11

Efter mötet en gemensam måltid mot en måttlig kostnad.
Vi är också öppna för en höstträff på land och styrelsen emottar
gärna uppslag från den som har idéer om vad det skulle kunna vara.
Kanske rentav en eskader i år? Känner du dig manad att ta itu med
detta och kan leda/delta i en eskader så hör av dig till styrelsen. Tänk bara
på att det måste ske i god tid så att vi kan annonsera ut den.
K-G Sabel


Och ännu mer
I ViggenBladet nr 4 2010 hade
Tekniska Kommittén en artikel om
motorfäste av typ Plastimo där ”släden” i ett fall glidit ur sina gejdrar.
Senare i nr 6 hade TK en artikel
om sprickor i ”slädens” teakstycke
som motorn skruvas fast i. Harald
Akselsson beskrev en egen erfarenhet och hur han åtgärdat problemet.
Nu kan vi komma med en liknande
iakttagelse och några övervägande
om en äldre och liknande typ av
motorfäste.
308:an Argo är, förmodligen sedan leverans 1971, försedd med ett
motorfäste som är snarlikt Plastimo
men som inte har någon angiven
tillverkare. Av bild 1, tagen i höstas,
kan man se att teakstycket inte sitter
riktigt som det ska i sidostyckena.
Särtagning visade på en kraftig längsgående spricka i styckets övre del,
bild 2, samt en kraftigt böjd och rostig
8 mm genomgående lång pinnbult,
bild 3. När teakstycket inte längre
höll formen blev bulten uppenbart
böjbelastad, vilket den inte riktigt
klarade av. Den förzinkning som var
närmast opåverkad på övriga bultar
var på denna bult helt borta och stålet
hade börjat rosta. Detta hade förmodligen samband med att teakstycket
har öppnats uppåt och vatten samlats
där. Man kan misstänka att konstruktionen inte har mycket hållfasthet


kvar. Åtgärd är alltså av nöden före
kommande säsong.
Jag överväger nu olika sätt att
åtgärda bulten. Konsultation så här
långt har gett att man kan köpa
gängad stång i kolstål eller rostfritt.
Det senare kan dock ge problem med
korrosion i slädens sidostycken av
aluminiumgjutgods. Vidare skulle
jag helst använda slät stång, gängad
enbart i ändarna, för att ha kvar så
mycket som möjligt av böjhållfastheten. Det är lämpligt att ha stången
förzinkad, om man nu väljer kolstål.
Här finns en del att klara ut.
När det gäller teakstycket avser
jag undersöka möjligheten att låta
nytillverka ett sådant. Här kan man
tänka sig att de två längsgående och
genomgående hålen kan vara en
svårighet. Det blir att borra långa
hål. Det alternativ jag nu kan se är
att epoxilimma, förstärka och kanske
vända det befintliga teakstycket.
Nu vill TK uppmana de ägare av
tidiga Viggar som kan ha denna typ
av motorfäste att kontrollera deras
kondition.
Vi återkommer när vi vet mer men
tveka inte att om möjligt redan dessförinnan låta höra av er till TK om era
eventuella iakttagelser. Kanske kan vi
komma till en gemensam åtgärd.
För Tekniska Kommittén
Göran Lilja i 308 Argo

om motorfästet

Bild 1

Bild 2

Bild 3


Seglingen med
I samband med årsmötet 1999 berättade Mait och Gunnar Tidner om sina långseglingar med Viggen, bl a om seglingen i Galatea hem från medelhavet under åren
1976 och 1977. De hade redan Viggen 135 men köpte Galatea på Ibiza för nöjet
att segla henne hem. Berättelsen bygger på utdrag ur brev som Mait skrev under
seglingarna och den publicerades i ett "VB-Special" i samband med att Galatea
ställdes ut i Classic Boat Show på båtmässan i Älvsjö 2001.
Vi, Gunnar, Mait, Nisse 16, Anita 12
och Stina 9, (Marianne 19 skulle ansluta
senare) kom iväg på midsommarafton
1976. Packningen hade vi packat och
packat om flera gånger för att inte överstiga våra 100 kg. Till slut vägde den
strax över och vi var nöjda. Det vi inte
fick ner får vi köpa när det blir nödvändigt. Vi väckte visst uppseende på Arlanda när vi kom med våra sjösäckar och
en massa trävirke, som Gunnar skulle
göra sjökojer av, och iförda flytvästar
och med stövlar på och sjökläderna över
armen. Någon halvberusade ungdomar
frågade Anita om hon trodde att planet
skulle sjunka och hon svarade ”man kan
aldrig veta”.
Galatea låg i Ibiza hamn och Anita
och Nisse fick flytta in med det samma
medan vi övriga bodde på hotell. Hans
Björe, som vi köpt henne av visade och
demonstrerade allt ombord. När han
ville visa wallasvärmaren sa vi ”nej tack”,
det var nästan 40 grader i kajutan.
Vi jobbade som sjutton i flera dagar
innan vi på tisdagen kunde komma iväg.
Vårt första mål var hamnen La Sabina
på Formentera. Eftersom det blåste bra
stannade vi inte utan seglade iväg, efter
middagen, väster ut med kurs mot Javes
strax N om Cap Nao. Nisse tog första
vakten. Efter 3 timmar väckte han Gun-



nar och fick själv sova. Klockan 06 var
det min tur. Spinnakern var satt och
vindrodret inkopplat så jag kunde gå ner
och koka morgonkaffe. Så småningom
fungerade inte självstyrningen längre,
för lite vind, så jag fick styra. Jag fick
sällskap av en duva som satt en stund
på spinnakerbommen. Vid pass 9.30
vaknade de andra och Anita tog rodret
och jag kokade te och vi åt och mådde
gott, fast vi fick hålla i maten ordentligt
för nu hade vi kryss. Anitas rortörn varade två timmar och så tog Stina över. På
hennes vakt såg hon plötsligt land, det
var väldigt disigt. Hon purrade Gunnar
för att han skulle se om hon hade rätt.
“Jag ser skog” sa hon. Cabo San Antonio
N om Javes är 175 m hög och berget V
om Javes är 2500 m och har en väldigt
underlig form. Det var kul att se det växa
fram ur diset även om där inte fanns
någon skog. Vi la oss i Javes marina eller
snarare Yachtklubb låg vi fint. Nu hade
vi nått det spanska fastlandet och skulle
följa kusten söder och öster ut. Vi hade
nu fått testa Galatea i alla vindriktningar
och hon uppförde sig väldigt fint.
Måndag morgon den 5/7 stack vi ut
från staden Almeria innan barnen vaknade strax efter 8 med en lätt bris mot.
Vi åt morgonmål och hade skönt. Strax
före 12 var jag kaffesugen och skulle just

Galatea 1976

På väg mot Ceuta från Gibraltar

fixa en kopp när vinden friskade i och
vi fick skifta till hårdvindsgenua. Sen
ökade vinden och sjön växte och vi fick
en stampig och jobbig kryss. Vindrodret
visade sig vara en välsignelse i det här
vädret då det stänkte in kraftigt. Nu
kunde man sitta under sprayhooden och
ha det ganska drägligt. Vi fick tejpa för
hålet i vattenkranen för vattnet trycktes
ut av stampningen. Gunnar revade 3 rull
men fick snart rulla in mer. Vinden bara
ökade och var uppe i c:a 13 m/sek enligt
vår vindmätare. Vi seglade hela kvällen med 6 rull på storen och kryssfock.
Anita hade det besvärligt i skansen när
hon skulle sova och klagade högljutt när
hon dunsade ner i madrassen. Stina och

jag sov i min koj. Jag skulle ha vakten kl
0-3. Gunnar vilade i sin koj. Fram emot
natten mojnade det och när min vakt
började var det ganska lugnt. Vi gick in
till Adra och kom dit vid 2-tiden efter
att ha varit tvungna att starta motorn
för vinden dog totalt. Vi festade på vin
och ost innan vi somnade.
Efter de senaste dagarnas motvind
låg vi efter i tidsplanen. Klockan 12 i dag
skulle vi egentligen träffa Marianne, men
det var över 70 M till Puerto José Banus
som var vår mötesplats. Vi seglade ett
tag men blev tvungna att sätta motor,
ingen vind och motström på c:a 0,8
knop. Varmt och ovanligt klart väder.
Tidigare hade det varit ganska disigt



några dagar. Vi kunde bada varje gång vi
fick motorstopp. Tändstiften sotade igen
då och då. Efter lunch startade Gunnar
laddningsaggregatet för batterierna. Eftersom motorn väsnades så gjorde detta
extra oljud ingenting. Bandspelaren
drar rätt mycket ström och barnen hade
spelat flitigt.
På kvällen när vi närmade oss Malaga såg Nisse de första delfinerna och
sen vimlade det plötsligt av dem. Min
vakt seglade jag i månljus och jag hörde
deras andhämtning innan de var så nära
att jag såg dem. De kom mindre än 1
meter från båten när de hoppade och en
krockade med fören. Anita började sin
vakt kl 6 och då var vi helt nära Puerto
José Banus.
Klockan 6.30 den 8/7 var vi förtöjda i José Banus hamn, ett hyperlyxigt
överklassreservat c:a 6 km väster om
Marbella. I hamnen fanns fullt med Panama-registrerade lyxbåtar. En båt hade
en sportbil på däcket. En annan hade
en tiger som vakthund. Läskigt! När vi
fick vår bryggplast fick vi också ett meddelande från Marianne. Hon hade sökt
oss i hamnen på onsdagen och att hon
skulle komma tillbaka idag.
9/7 Avfärd vid 11-tiden och så spinnakersättning. Vi gungar just nu fram 12
M från José Banus på väg mot Gibraltar.
Marianne är ombord eller snarare hon
och de övriga barnen släpar i en lina
några meter akter om båten och vi går
för spinnaker. Vinden har mojnat. För
en stund sedan gick vi i 6 knop medan
vi nu bara gör 3.
Strax efter kl 15 siktade Nisse Gibraltar. Vi tittade länge på hoppande
delfiner igen. Fortfarande fin spinnakerspinnaker gång när klockan närmar sig
17 och det är dags att börja laga middag.



Stina, Marianne och Anita tar ett svalkande bad genom att släpa efter Galatea

Vi åt vår biff i svag vind med bordet
satt i sittbrunnen. Sen satte vi motor
och rundade Europa Point och såg hela
staden Gibraltar. Kl 19 låg vi förtöjda i
hamnen för utländska båtar bredvid en
engelsk båt.
Lördagen den 10/7 öppnade affärerna klockan 9 och då gick Anita, Gunnar
och jag för att köpa sjökort och nautiska
böcker samt rep och sånt. Anita var med
för hon ville köpa en radio med bandspelare, vilket hon också gjorde, innan
affärerna stängde kl 13. Omkring kl 16
gick vi i land igen för att ta linbanan upp
till toppen. Den hade just stängt p g a
den starka blåsten.
Vi fick ta en taxi i stället, en stor tur
för 6 pund. Under ett par timmar fick vi
åka runt och genom Gibraltar-klippan
och se allt som gick att se. På väg till den
moriska borgen från 700-talet stannade
vi och fick prata med aporna. Stina såg

väldigt förvånad ut när en liten apa drog
hennei håret.
På söndagen 11/7 klockan 16 kom vi
så äntligen iväg i inte alltför hård vind.
Vi kryssade ut med lättvindsgenuan satt.
Efter en stund friskade det i så att vi
skiftade till hårdvindsgenuan och 3 rull.
Vinden bara ökade och stampningarna
var besvärande, så vi satte stormfocken.
Vi hade tänkt gå till Tanger, men i kryssen och motströmmen kom vi till Ceuta
i spanska Maroco i stället kl 01 på måndagsnatten.
När vi sent på eftermiddagen den
12/7 fortsatte färden var sjön krabb
och fortfarande mot. I 3 timmar satt jag
och styrde medan vågtopparna skvätte
över mig. Klockan 19 var det Gunnars
vakt och då kokade jag ravioli. När vi
för andra gången inte kom ut genom
Gibraltarsund utan kom tillbaka utanför
hamnen i Gibraltar, beslöt vi med tungt
hjärta att vända och gå tillbaka utefter
den spanska Medelhavskusten och ta
Canal du Midi i stället. Vi hade familjeråd och omröstning och bara Nisse var
emot. Men eftersom han inte ska vara
med hela tiden, så rättade han sig efter
majoritetens beslut. Vi får nog en rolig
resa i alla fall, så vi nattseglade tillbaka
förbi José Banus och Marbella i ganska
god vind.
Efter att ha vänt utanför Gibraltar
seglade vi tillbaka den sträcka vi någon
vecka tidigare avverkat. Sista dygnet
var vi i Allicante där vi såg en stor demonstration som slutade med polisingripande och tårgas. Otäckt. Efter Cabo de
Nao kom vi in på för oss nya vatten.
Den 21/7. Vi gick mycket nära udden Cabo de Nao och kikade in i grottor
och hålor. Vi fortsatte in i en stor vik och
badade. Barnen gungade i spinnakerfal-

let. Så kom några vindkårar och vi satte
spinnakern och gick innanför en ö. Där
fanns fula grund men med Nisse som bra
utkik klarade vi passagen fint. Vattnet är
så klart att man lätt ser botten. Vinden
ökade, vi forsade snart fram med en otrolig hastighet. Vår sumlogg slog i botten
gång på gång och stod på över 10 knop
ideligen. Medelhastigheten var över 7
knop under en timme. Fantastiskt! Så
småningom bärgade vi spinnakern för
ett åskmoln tornade upp sig. Åskmoln
kan ju föra med sig hård vind, så vi satte
hårdvindsgenuan. Det blixtrade över
land. Vi satte åskledarna (startkablar
som fästes i vanten med andra ändan
släpande i sjön) och så vände vinden och
tog i. Då tog vi ner storen och seglade
för enbart försegel i 6 knop. Stina var
rädd, ”tänk om blixten slår ner i oss”. För
att avleda hennes uppmärksamhet från
vädret föreslog vi att hon skulle packa
ner i vår hink med lock de saker hon
absolut ville ha med om vi måste hoppa
i vattnet. Hon packade våra pengar och
pass, sin och Anitas kamera och kramdjur samt en tröja hon köpt i Gibraltar.
Sen var hinken full och åskan hade
upphört. Det började regna och vinden
avtog så vi satte storen igen och fick båt
och segel sköljda i sötvatten. Bra för det
blir väldiga saltlager av allt stänk. Vi gick
i hamn vid 20-tiden i flodmynningen i
staden Callera och hittade så småningom
ett billigt matställe där vi åt.
Den 27/7 vid pass kl 23 var vi framme i Port Vendres i Frankrike där vi förtöjde i en fin marina. Nisse lämnade oss
härom dagen för att tågluffa i Europa, så
nu är vi bara fem igen. Vi gick i land för
att äta, men ingen kock arbetar så sent i
detta land, så vi fick äta smörgåsar. Det
var dyrt efter att ha ätit i Spanien.



Nästa morgon gick Gunnar till en
bank som öppnar redan kl 8 och så
handlade han frukt och diskborste. Den
tycks vi ha tappat i sjön eller så tog Nisse
den med som ressällskap. Den har varit
borta lika länge som han. Vi spolade
båten och seglen också från allt salt. Sen
satte vi hårdvindsgenuan och revade
storen och avseglade. Vi gjorde ett långt
slag ut åt havet i kurs 35 grader. Vinden
var emellertid inte så hård som vi först
trott så vi slog ut bindrevet och hade
endast 3 rull och hårdvindsgenuan. Det
mojnade ännu mer så vi rullade ut och
satte stor genua. Men efter en halvtimme
fick vi rulla in igen och byta tillbaka till
focken. Detta var just som jag skulle
börja laga lunch, stekta champinjoner
och stekta smörgåsar till allas förtjusning. Den maten får du gärna göra ofta
förkunnade Stina, som inte tyckt särskilt
mycket om maten ombord och magrat.
Det mojnade och vi hade några timmars
behaglig segling. Just när jag skulle börja
laga middag tog vinden i igen och vi fick
reva och byta fock. Båten krängde kraftigt och stampade, typiskt va! Klockan
22.45 var vi så förtöjda vid kajen i Port
la Nouelle.
Den 29/7 var vi uppe kl 7.30 och flyttade båten till en brygga intill kanalens
början. Vi gick i land, jag för att handla
och Gunnar för att leta efter kanalkontoret, som han hittade. Jag hittade ett torg
med grönsaker, frukt och kött. Precis kl
9 var jag tillbaka och då hade Marianne
morgonmål färdigt och vi åt. Sen började
vi skura allt med sötvatten. Småflickorna
tycks gilla att skura. Anita, Stina och jag
gick på en ny shoppingrond efter läsk
och motorolja samt rödsprit.
Vi fick allt utom motoroljan. När vi
kom tillbaka hade Gunnar servat motorn
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Transversering av floden Aude

och med Mariannes hjälp gjort klart för
att ta ner masten. De hade redan lyft
ur den ur mastfoten. Så hjälptes vi alla
åt att fälla den för hand. De brädbitar
vi plockat ur Medelhavet räckte precis.
Det blev bara några cm över när vi gjort
tre maststöttor och surrat fast masten.
Alla prylar som lagts på bryggan för att
inte vara i vägen vid avmastningen bars
ombord igen. Vindrodret monterades
ner och seglen veks ihop. Kl 14.30 kunde
vi glada i hågen ge oss av inåt kanalen
för motor. Vi festade på läsk och munkar
på väg till första slussen. Slussvakten sa
att vi inte skulle kunna ta oss igenom
till Canal du Midi den här vägen, bara
till Narbonne. Vi återvände sorgsna till
kanalkontoret. ”Fel” sa de där ”det går
bra, ni är ju bara 1.15 djupa”. De ringde
till slussvakten och pratade och så kunde
vi vända igen, efter att ha duschat under
slangen på kajen. Den här gången fick vi
gå in i slussen och slussa in i systemet.
Det var endast två slussar till Narbonne,
där vi sov.
Mait Tidner
Fortsättning följer

Dagar vi minns...
Jag var fjorton år. Vi hade seglat
hela dagen med härligt solsken och
lagom vind. En helt perfekt dag om
det inte hade varit för en sak: Vi hade
haft kryss i flera timmar och båten
hade krängt alldeles för mycket för
att jag hade uppfattat det som möjligt
att gå på muggen. Äntligen låg vi nu
i hamn på en liten ö med några pensionärer som ”bofasta” sommargäster.
Räddningen: en sopmaja!
Så fort båten hade lagt sig bredvid
ett par andra seglare rusade jag till
min räddnings hus, rev upp dörren,
skuttade in och slängde igen dörren
efter mig så nästan hela ”hämlihuse”
ramlade samman. Det skulle jag inte
ha gjort.
En befrielsekänsla utan like uppfyllde min kropp, när jag njöt av min
underbara tillvaro i mitt slott.
En ljusstrimma föll genom hjärtat
man satt och stirrade igenom. Jag
såg ändå bara himmel. Det drog lätt
om benen. Ibland hörde man en och
annan mås skrika. Annars var det
mest lugnt och skönt, precis som man
önskar sig i min situation.
Efter livets vilopaus kände jag
mig redo för att återfå frisk luft och
lite ljusare tillvaro. Jag hängde av
haspen som skulle skydda mig från
inkräktare av min borg och knuffade
lätt till dörren, ännu en knuff, och ut...
nej, även denna gång blev dörren låst.
Vad hade hänt?

Jag kikade ståendes på tå ut genom det lilla hjärtat som var naveln
till yttre världen. Såg i princip fortfarande bara himmel. I alla fall såg jag
inte vad jag anade: Den lilla träbiten
som är fastspikad på utsidan för att
man skall kunna hålla dörren stängd
utifrån var inte symmetrisk. Den hade
snurrat ett kvarts varv genom vibrationerna när jag så hastigt hade stängt
dörren. Nu var jag fast!
Skulle skutan nu för evigt förlora
sin gast som blir kvar på den öde ön?
Hade läst om Robinson Crusoe och
andra äventyr, när man glömmer
besättningsmän i land som aldrig återfinns, och som får klara sig själva ända
tills de antingen ruttnar bon eller blir
räddade. Skulle jag bli räddad?
Det dröjde inte länge förrän jag
hörde steg utanför mitt fängelse.
Långsamma, nästan haltande stag. En
enbent pirat? Nej, räddningen bestod
av en i mina ögon gammal tant.
-Hallå! ropade jag ut ur mitt
hjärta.
-Hallå ja? svarade en darrig röst.
Jag såg hur hon svängde blicken
och försökte hitta varifrån ropet
kom.
-Nej, här är jag! försökte jag, på
dass!
-Vad gör du där då? frågade tanten.
Vad svara på en sådan fråga? Men
innan jag hann tänka ut ett ej alltför
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pinsamt svar frågade hon vidare, (nu
började hon låta lite nyfiken utav sig
till och med).
- Varför kommer du inte ut?
- Det går inte, försökte jag.
- Jaha! Är papperet slut!?
Hon lät riktigt förståelig nu!
- Nej, jag är fast har, svarade jag
som om det vore helt självklart.
- Nej, min lille, nu skojar du allt!
Hon skrattade lätt och var på väg att
gå. Fort försökte jag förklara.
-Nej! Jag kommer inte ut. Dörren
är ju låst!
-Åh, nu förstår jag.
Tanten var mycket hjälpsam.
-Jo, du förstår, fortsatte hon, då
får du lyfta upp den där lilla haspen på
insidan, som du hängde i, när du gick
in, så skall du se att det nog går.
Nu började jag bli förtvivlad. Jag
satt inlåst och min riddare förstod inte
min situation. Haspen på insidan var
ju fri, men dessa skojare till sopmajakonstruktörer hade ju konstruerat en
hasp på utsidan också!
Till slut förstod min räddande
tant, öppnade åt mig så att jag tacksam fick springa tillbaka till båten, för
att få en rejäl middag.
Nu, tio år efter denna händelse,
är jag själv konstruktör i form av en
teknolog på Chalmers, men sopmajor
vågar jag mig inte på att konstruera.
Följderna kan vara katastrofala!
Leon, CELICIA 1108

En bra
målsäTTning
under det nya
året:
Att värva nya medlemmar
till klubben när du träffar
andra Viggenseglare
på varvet, i hemmahamnen
eller i sommarhamnen.

Vår värvarfolder finns att
hämta från klubbens hemsida
för egen utskrift. Ladda ned
Artikeln har tidigare varit införd i
och skriv ut några exemplar för
VB:s sommarnummer 1998 (6-7)
Red.
att ha till hands i din Viggen!
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REGIONALT/ombud

VIGGEN-MARKNADEN
Säljes

Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719

Albin-Viggen nr 591, 1973
Motor: Yamaha 4takt 6hkr 2005 18000
kr
Rullgenua+stor 2008 16000 kr, spinnaker, Wallas värme, Portapotti, Origo
spritkök, brandsläckare, kompass, gps,
extra madrasser under alla dynor, bord
för inne och utebruk, sprayhood, bomkapell, sittbrunnskapell, Ankarolina, två
ankare, mantåg och vindskydd.
Pris: 33000 kr
060-126614
aulawabel@gmail.com
/ Jan Möllerberg

Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)

Vår Viggen har lösts in
av försäkringsbolaget efter en skada orsakad av vårt varv. Därför har vi mycket
”löst” att sälja. Motor, nya dynor, storsegel m.m. ring för mer information.
076-804 41 44
0521.40178@telia.com
/ Ove Eriksson

S:t Anna
Vakant – ombud sökes

Köpes
Spinnaker i bra skick
Skulle även behöva ett storsegel.
044-22 50 09
niclas.larsson@utb.kristianstad.se
/ Niclas Larsson
Spinnaker i bra skick
0706-81 96 15
kennethgoransson9@yahoo.se
/ Kenneth Göransson

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

Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
annajansson7@hotmail.com
Siljan
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

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
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta materialförvaltaren för uppgift om tillägg.
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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
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Kassör:
Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
		
e-post: elisabeth@bodaby.se
Sekreterare
Percy Palm
Korsfararvägen 178, 181 40 Lidingö
08-748 91 56
		
e-post: percypalm@yahoo.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

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)
Harald Akselsson
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
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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)

MedlemsavgIFT & MEDLEMSUPPGIFTER
Fakturor avseende årets medlemsavgift har nyligen sänts ut och kassören
hoppas att alla –�����������������������
������������������������
i enlighet med Viggenklubbens stadgar –����������������������
��������������������
gör sin inbetalning
senast 31 januari.
Om du har några ändringar som rör
ditt medlemskap vill vi få uppgift om det
snarast, det ska tryckas en medlemsmatrikel även 2011 och det kommer bara
ut ett nr till av VB – som vi kan påminna
i – före sommarnumret.

NY
MEDLEM
0

Det finns några av er därute som
ännu inte lämnat kompletterande uppgifter om sig och sin Viggen; båtnummer, båtnamn, tel.nr, e-post, etc.
Kolla adressetiketten här ovan till
höger. Står det en nolla ovanför ditt
namn i stället för ditt segelnummer så
hör du till dem som glömt att meddela
viktiga uppgifter om dig och din båt.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret

MANUSSTOPP !!!

Eirik Kolås
STRÖMSTAD

ViggenBladet 2
4 mars

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!
TidTryck 2011
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ViggenBladet 3
1 april

