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Hej alla
Snart är sommaren här fast det kanske inte verkar så när du får bladet. Är du
aspirant på Per Brohälls Hederspris för
längst seglad distans så kanske det gäller
att planera redan nu. Om inte så kanske
du kan boka in någon av de aktiviteter
som klubben har. Titta gärna på hemsidan
där den senaste informationen finns.
Men glöm inte bort att vi har region
ombud. De kan ha förslag och tips vad
som finns att göra i respektive område.
Om du bor i, eller tänker besöka Norge
eller Finland så finns det numera ombud
även i dessa länder.
Men innan dess kanske tankarna
framförallt finns på vårrustningen. Vi får
hoppas på några fina vårdagar. Behöver
du tips för riggning så glöm ej Tekniska
Kommitténs riggträff där det även besvaras frågor från medlemmar.
K-G i Potentilla



Vårdagjämning!
Det betyder med andra ord att när
du läser detta så är vi redan en liten bit
in på sommarhalvåret; med vårrustning,
sjösättning och själva höjdpunkten – att
få segla Viggen igen.
Sjösättning förestår också för den nya
hemsidan som Jonas oförtrutet jobbar
vidare med. Låt oss hoppas att han också
får tid med vårrrustningen av Kraka.
Som K-G nämner i sin spalt så är
Viggenklubben nu också representerad
i Finland med ett ombud. I Norge fick vi
ju ett förra året och nu hoppas vi givetvis
på att någon av våra danska medlemmar
också ställer upp. Det skulle väl vara
trevligt att kunna ordna gemensamma
aktiviteter tvärs över sundet?
Men vi har även vakanser på hemmaplan, kolla i spalten på sid. 13 och
fundera på om du inte borde ställa upp!
Alf

Viggen Cup 2011 behöver förberedas
Kampen om vårt vandringspris ratten kommer att gå av stapeln i samband
med sommarträffen. Starten sker vid
Lilla Kastet på Ingmarsö i Stockholms
skärgård. Jag har tidigare tillsammans
med Kjell Eriksson gjort förberedelser
för banläggning och kontrollfrågor
de senaste två åren. Nu skickar jag ut
frågan om det finns någon som skulle
vilja hjälpa till denna gång. Det gäller
framförallt att konstruera kontrollfrågorna.
Nu kanske det hela börjar låta lite
kryptiskt. Tävlingsidén för Viggen Cup
ligger ute på vår hemsida och har tidigare funnits med i ViggenBladet. Den
visar hur det ser ut när slutresultatet av
banläggning och frågor är klar. Tanken
bakom är att lägga en bana som ingen
bör klara inom utsatt tävlingstid. Det
gör att man tvingas göra ett val av vilka
kontrollpunkter man tror sig klara inom
tidsramen. Det finns ingen bemanning
av kontrollpunkterna, utan kontrollen
sker genom en fråga som kan besvaras
när man befinner sig vid kontrollpunkten. Efter målgång räknas poängen ihop

och det är dessa som i första hand avgör
placeringen.
Ingen i styrelsen nappade på att
göra grundarbetet för årets upplaga
av Viggen Cup så därför slänger jag ut
frågan om att hjälpa till med arbetet.
Om du skulle tycka det är roligt så hör
av dig. Det kan vara en anledning att
närmare studera ett område som man
inte känner så väl och inte ser på detta
sätt när man seglar.
Vad är det då som behövs göras. En
skiss för banan med kontrollpunkter kan
göras hemmavid. Det som tar lite tid är
att göra frågorna och finjustera kontrollpunkternas positioner. Det måste göras
på plats. Så om det är någon som seglar
i trakterna kring Lilla Kastet fram till
midsommar och är intresserad av att
göra frågor till seglingsorienteringen
Viggen Cup hör av dig till mig. Bra saker
att ha med sig är gps och kamera. Det
senare är ett stöd vid sammanställningen av frågeformulär, samt facit. Skulle
det bli fler som nappar så kan man göra
detta tillsammans.
K-G i Potentilla
Exempelbild för att
minnas fråga vid
kontrollpunkt



Stockholm

Riggträff 2011
Preliminärt tisdag 3 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård
Mer information i VB nr 3

Illustration Sören Rapp

Tips på höstträff
Styrelsen vill gärna ha in tips på en
höstträff på land som du tror skulle vara
intressant för våra medlemmar. Det
går bra även med tips på en vårträff till
nästa års styrelse.
Vi har haft en del träffar på land
med besök som kan vara av intresse för
oss som klubb. Några av dessa har skett
i samarbete med Vegaklubben. De flesta
har varit gratis men vi har även haft
några där vi behövt betala en avgift.
Eftersom alla som är med i klubben
inte är gamla rävar så tänkte jag ta upp
ett axplock på några träffar som vi haft
under senare tid. Det kanske finns något
bland dem som kan vara av intresse för
ett nytt besök.
Vi hade en träff tidigt på året då vi
tillsammans med Vegaklubben då vi
bjöd in Milo Dahlmann som bland
annat berättade om sina seglingar,
bygget av en ny båt och planer på sin
segling till Antarktis som hon just nu
genomför.
Besöket på Silva där man visade
instrument och kalibreringsriggar för
olika orter på jorden drog inte så mycket
folk och skulle kanske vara värt ett nytt
besök.


Stockholmsbriggen besökte vi
under dess byggnation på Skeppsholmen. Det var intressant att få ske hur
man byggde ett träfartyg. Det var inget
litet projekt. Besöket går förståss inte
att gör igen men vi kanske kan titta på
äldre båtbyggande.
Hur man kan fixa till båten om
olyckan är framme fick vi en genomgång av på Arne Olsén AB. Arne
berättade bland om reparationer av
skadade plastbåtar. Han tog även upp
en del myter kring plastbåtar. Därefter
gjorde vi en rundtur i verkstan för att
på arbetet i verkligheten.
Vid segling så behövs segel så klubben besökte Gransegel för att se på
deras arbete. Det var både praktiskt
hantverk och datormodeller. Vi fick oss
till livs en hel del kunskaper om segling
och tankar kring hur man förbättrar sin
segling.
Detta var några av klubbens tidigare
aktiviteter för att få lite inspiration till
vad en träff på land kan innehålla.
Kom gärna med förslag till mig om vad
du tycker vi kan göra för aktivitet på
land.
K-G i Potentilla

Segla tillsammans
i sommar?
Det finns inget om planerad eskadersegling i årets kalendarium. Det är
en trevlig form att segla tillsammans.
Jag och min fru Agneta deltog i några
eskadrar när vi gick med i klubben. Det
var både lärorikt och trevligt att få kontakt med andra Viggenseglare.
Verksamheten med eskadrar i klubbens regi har klingat av. Senaste gången
så fanns det en som var villig att ställa
upp som eskaderledare, men det var
inga som anmälde intresse att delta. Så
klubben kommer inte att aktivt gå ut
och försöka få fram en eskaderledare
till i sommar.
Nu behöver inte det innebära att
man ska låta bli att segla tillsammans.
Har du tankar på att vilja segla i grupp
någon period under sommaren så går
det bra att skriva en blänkare ViggenBladet eller på vår hemsida. Det behöver
inte vara i form av eskader med utsedd
eskaderledare, utan du och eventuella
medseglare drar upp de riktlinjer som ni
tror skulle passa för att kunna segla tillsammans. Det är dock bra att presentera
idéer om det så fort som möjligt ifall du
vill nå andra medlemmar som du inte
känner. När sommaren närmar sig så
brukar de flesta redan bokat in vad de
ska göra. Men det behöver inte vara för
sent. Det kan räcka med att man är två
eller tre båtar som seglar tillsammans
ett tag för att ha trevligt tillsammans
och utbyta tankar om bland annat segling med Vigg. Kanske sommarträffen
kan vara en utgångspunkt om du håller
till i Stockholms skärgård.
K-G Sabel i Potentilla

Mera
motorfäste
Hej !
Jag lät en smed göra en rostfri plåt
som jag satte utanpå mitt gamla träfäste
som jag behöll och givetsvis bytte jag
till nya rostfria bultar. Detta gjorde jag
för 15 år sedan.
Hälsningar från
Arne Olofsson
A-Vigg 322, köpt 1971

2 mm
rostfri plåt

Svetskant
säkrar motorn

Insida

Tekniska Kommittén tar gärna emot
mera information om motorfästen


Nytt hot mot träbåtar
Det är inte utan oro man undrar
vart det är på väg med vår värld.
Om inte krig och politik förgör
mänskligheten, så tycks densamma
ständigt skapa nya områden för sin
egen destruktion. Överanvändning
av antibiotika t ex, som snart gjort
alla upptänkliga bakteriestammar
resistenta, vilket befaras komma
att leda till att mänskligheten snart
sagt kan komma att utplånas ”av en
nysning”.
Ett nytt hot har den senaste
tiden uppmärksammats. Det berör
inte bara oss människor, utan även
några av oss varmt omhuldade
ögonstenar – våra kära gamla träbåtar. Skrämmande rapporter från bl
a Bohuslän vittnar nämligen om att
man vid höstens torrsättning kunde
konstatera märkliga angrepp på
trävirket i framförallt äldre träbåtar.
Angreppen var oftast värst närmast
genomföringen för bloggen, där
virket kunde vara mer eller mindre
helt söndertwittrat. Institutet för
träforskning, Trätek, kunde småningom konstatera, att angreppen
sensationellt nog orsakats av den
fruktade dvärgbandmasken! Men
hur kunde detta hänga ihop? Laboratorieassistent Vicke Luhr har
dock en teori: det förefaller fullt
möjligt att kappseglingsrävar trots


allt tillbringat viss tid även i skog
och mark, och därstädes om hösten
plockat både svamp och blåbär. En
del blåbär har därvid säkert inmundigats in situ (latin för ”på plats”),
och risken är påtaglig att mumsarna
på så sätt fått i sig ägg från den av
de verkliga rävarna (skogsrävarna)
överförda dvärgbandmasken.
Observera att detta hittills endast
är en teori, men fortsättningen/
förklaringen är inte mer än en sjömil bort: när kappseglingsrävarna
därefter åter går ombord på sina
båtar, medförande sitt maginnehåll,
uppstår fenomenet ”blåbär sailing”,
ombesjunget i många sällskap. Så
har naturen sin gång, what takes
in must come out, och eftersom
kappseglingsbåtar helst inte tyngs av
ovidkommande bekvämlighetsanordningar, dumpas resultatet direkt
i sjön. De små gynnarna, dvärgbandmaskarna, dras med förkärlek till de
ställen där det snackas mest skit, och
då blir bloggen det naturliga målet.
Där frodas de, och förtär allt de
kommer åt. Vi i Viggenklubben ska
vara glada att våra båtar är gjorda
av gedigen glasfiberarmerad polyester. Plastpesten är en andeviskning
jämfört med vad den fruktade dvärgbandmasken kan åstadkomma.
Halvar i 401 Lirpa Lirpa

De flesta av klubbens
medlemmar har nu
betalat in 2011 års
medlemsavgift
men tyvärr inte
riktigt alla
Påminnelse har sänts till er som
glömt betala och om ni vill vara
med i klubben och få VB, nya eller
uppdaterade Tekniska Tips och delta
i klubbens aktiviteter så finns det
fortfarande tid.
Kassören ser alltså fram emot att
ni som ännu inte gjort det, snarast
kommer med ert bidrag till Viggenklubbens kassa, kistan behöver vara
välfylld inför årets aktiviteter.

Ändringar/kompletteringar av
uppgifter som bör finnas med i årets
upplaga av medlemsmatrikeln måste
också meddelas snarast om det ska
bli rätt. Du kan mejla till:
vebe@comhem.se
/ Medlemsregistret

Stockholm
VB har självklart som ambition att informera våra läsare om aktiviteter innan de drar
igång, men den här gången sprack det, när ni läser detta har första kurskvällen passerat.
Inbjudan gick ut i tid via mejl till medlemmar i Stockholm med omnejd som uppgivit en
fungerande e-postadress och fullständig information finns också på vår hemsida.
Den som vill haka på de återstående två kvällarna kan kontakta Gunnar, se nedan.

GPS/Plotter ihop med dator
Kurs för medlemmar i NBS,
Birdieklubben och Viggenklubben
Föreläsare: Gunnar Tidner
GPS-apparater, digitala sjökort och
kartplottrar blir allt vanligare.
Du kan få mer ut av din apparat genom
att koppla ihop den med en dator.
Tre kvällar för dig som vill lära lite mer.

Tid: kl 19:00
den 22 mars, 5 april och 14 april.
Plats: Näsbyvikens klubbhus
Anmälan: till Gunnar Tidner tel 087583574, gunnar@birdieklubben.se
Avgift: 200 kr. Du får en USB-sticka som
du får behålla. Den är preparerad och
laddad med program, kartor, övnings
exempel, kursdokumentation m.m.



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.

Klockan 8 nästa morgon fortsatte vi
färden och kom in i en sluss, som var
självmanövrerad. ”Vrid på ett handtag, invänta grönt ljus, gå in i slussen,
lägg fast, vrid på ett handtag en gång
så stänger porten, vrid en gång till så
öppnas luckorna framför och så en sista
gång så öppnas portarna och det är bara
att fortsätta”; stod det på ett plakat. Vi
gjorde som det stod och kom igenom.
Vi hann precis äta morgonmål innan
det kom en ny sluss. Gunnar, Marianne
och antingen Anita eller Stina stannar
ombord vid slussningen, medan jag och
den andra tjejen hoppar i land och gör
fast linorna. Man får klättra på en stege
på slussporten för vi slussar uppåt. Så
stänger vi ena porten, det orkar Anita
och Stina. Den andra porten sköter
slussvakten. Så öppnar jag luckorna
och vattnet virvlar ner, så att de som är
ombord har all möda i världen att både
hala hem på linorna och hålla ifrån. Så
öppnar vi porten och far vidare. Efter
4 slussar kom vi ut på floden Aude
som skulle vara den kritiska punkten.
Vintern har varit så torr och det har
inte regnat så mycket sedan heller, så
det är dåligt med vatten. Det visade sig
vara svårt. Vid sista slussen fanns det
en karta på passagen men den tolkade
vi fel, vi trodde att uppåt på kartan var


norr, men det var det inte. Vi gick på en
bank men kom ganska lätt av. Så gick vi
på igen och satt fast. Då hoppade Anita,
Gunnar och jag i det chokladfärgade
vattnet och lyckades till slut puffa,
skjuta, lyfta och dra loss Galatea. När
vi nu ändå var i vattnet fortsatte vi att
simma och dra båten vidare i djupfåran,
som gick i en väldig sväng bort från
målet. Vi bestämde att Gunnar skulle
simma till målet och därifrån komma
oss till mötes längs bankkanten. På vägen visade det sig att vattnet bara gick
till hans anklar. Men han fann djupfåran igen och så vandrade han utefter
djupkurvan tills vi möttes. Då kunde vi
alla klättra ombord och starta motorn.
Just när vi var uppe kom ett par gående
utefter kanalen. Hade de kommit ett
par minuter tidigare hade de fått sig ett
gott skratt åt oss där vi simmade med
båten på släp.
När vi kom fram till nästa sluss hade
slussvakten lunchpaus och då tog vi det
med, champinjoner igen. Härligt! Vi låg
i skuggan under en liten stenbro och
hade det skönt. Så kunde vi fortsätta
de sista slussarna fram till det egentliga
Canal du Midi. När vi väl var ute på
huvudkanalen fanns en liten hamn där
vi gick in. I en av slussarna hade en man
på cykel kommit och frågat om vi talade

Galatea 1976

Del 2

Slussning i Canal du Midi

engelska. Han ville veta hur djupgående
vi var som kunde gå denna väg. Han
undrade om han möjligen skulle kunna
göra detsamma. Vi talade om hur vi
burit oss åt, men att det troligen skulle
gå lättare om vi gjorde om det. Han
skakade på huvudet och sa ”not my age”
han skulle ta huvudkanalen. Vi längtade
efter en dusch och fick flera. Vi fyllde
också sittbrunnen till hälften och där la
sig flickorna och plaskade som sardiner
i olja ungefär!
Kanalfärden fortsatte förbi den
gamla staden Carcassonne, som var ett
Visby i kvadrat, och Tolouse, men där
hade slussandet vänt och vi gick nu
neråt. Efter att ha klarat av 151 slussar

tog kanalen slut och övergick i floden
Gironde vilken vi i medström forsade
fram på till Bourdeaux dit vi kom strax
före midnatt den 5/8. Vi åt ost innan
vi somnade och sov till 8.30. Marianne
och Gunnar jobbade med förberedelser
för att resa masten medan Mait tvättade
kläder. Vi fick hjälp av några engelsmän
att resa masten. Klockan 16 startade vi
igen och kom ut i det chokladliknande
vattnet. Svag motström först, men så
småningom vände strömmen och nu
är vinden mot och strömmen med och
sjön ytterst orolig. ”Bojarna simmar in
till Bourdeaux med en djävla fart” säger
Marianne som styr just nu.
Efter att ha lämnat Bourdeaux ank

Masten kom på i Bordeaux efter kanalfärden

rade vi och sov några timmar natten
mellan 6-7 aug i floden Gironde och vid
4-tiden på morgonen seglade vi vidare,
nu var det medström igen. Vi gick för
motor och seglade alltefter vindstyrkan
växlade. Vi gick in till den tjusiga lilla
staden La Rochelle. Typisk turiststad.
Vi la oss vid flytbryggan i hamnen. Nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten
var 4 m. Utefter kajen fanns massvis
med allehanda nipper- och tavelstånd.
Tur med vädret, det var molnigt nästan hela dagen, vilket gjorde det lite
behagligare.
På måndagen den 9/8 efter lunch
måste vi i väg. Sedan dess har vi skvalpat ute på Biscaya-havet, dålig vind
utan sikte av land, men desto fler hajar.
Det vimlar av haj, de är små c:a 1.25 cm
långa och 25 cm breda över huvudet
skulle jag tro. Vi har varit alldeles nära
och sett dem alldeles tydligt. I natt var
vi utanför Belle Ile och kunde pejla
10

vårt läge med hjälp av fyrarna. Annars
radiopejlar Gunnar flitigt och tar solobservationer. Vi sover, läser, spelar kort
och andra spel, äter gott och har trevligt
medan vi skvalpar.
Hela dagen den 11/8 seglade vi utan
sikte av land, men vi såg massvis med
fiskebåtar och måsar. Tidigare har vi
bara set enstaka måsar men nu var det
alldeles prickigt av dem. En gång räknade jag till 28 fiskebåtar inom synhåll,
de brukar inte heller uppträda i stim. Vi
bestämde oss att gå in och lägga oss på
svaj utanför Audiennes hamn och sova
en stud under natten. Strax för 02 på
torsdagsmorgonen kom vi dit. Hamnen
torrläggs vid lågvatten så därför ligger
man på svaj utanför.
Vi sov till 07.30, hörde vädret, åt
och seglade i väg mot sundet Raz de
Sein för att vara där lagom till strömmen skulle vända med. Här åste man
passa tidvattnet eftersom strömmen i

sundet kan bli mycket stark. Det gick
enkelt som en barnlek att kryssa igenom trots att vi var lite tidiga. Kusten
var klippig och vild. Sen fortsatte vi
norrut mot Chanal de Tour. Det sundet
gick vi igenom kl 16 och det var heller inte svårt trots kryss. Motvind och
medström gjorde att vågsystemet blev
lite underligt. Gunnar hade gruvat sig
för passagen men han blev glatt överraskad. Vinden dog ut när strömmen
vände emot på andra sidan sundet, så
vi satte motor. Det var kallt och otäckt i
den kalla natten. Vi hade inga filtar ombord så vi bäddade med handdukar och
tröjor som ett lapptäcke men frös ändå.
Vid 23-tiden kom Gunnar ut, motorn lät
så konstigt. Det visade sig att propellerlagret var helt utnött, så motorn var
helt obrukbar. Vi fick sätta segel i stället
och sakta skvalpa mot den fyr jag styrt
på. Sikten var dålig men plötsligt såg
vi både fyren och en rad otäcka klippor
- liksom tänder - med brytande sjö runt
omkring i lä. Vi slog mot fyren och snart
såg vi inte klipporna mer. Däremot dök
två segelbåtar upp och försvann som
spökfigurer på 50 m avstånd.
Jag gick in och la mig kl 24 och sov
till 03. Då hade Gunnar och Marianne
skvalpat fram och tillbaka mellan den
första fyren och fyren på ön Ushant
eller Ile d=Oussant. När jag kom upp
fick jag reda på att när jag hade fyren
på land i 203 grader måste jag slå utåt.
Det gjorde jag och sen kunde jag pejla
en massa fyrar och lysbojar, kurserna dit
skrev jag upp i vår skraplogg. När det
blev ljust kunde jag pricka in på sjökortet en så kallad fix, där jag med säkerhet
befunnit mig. Vi är på väg mot England
och har ej trampat land sedan i måndags
och i dag är det fredag. Vi hade tänkt

gå in och handla i någon fransk hamn
innan överfarten, men med en obrukbar
motor har vi inte kunnat det, så vi fick
fortsätta trots knappa förråd. Det värsta
är att toapappret snart är slut.
Till lunch, som vi just avnjutit fick
vi ris med champinjonsås blandad med
brun grundsås, Marianne åt tomatmassa
till och Stina värmda makaroner. Alla
var nöjda och blev mätta. Nu har Stina
vakt och sitter och spelar kort med
Marianne. Anita ligger i sittbrunnen
och försöker sova. Det är svag sol och
mycket svag bris, som skvalpar oss
framåt, just nu i riktning mot England.
Till middag åt vi ravioli.
På lördagen 14/8 fick vi en ganska
frisk vind så vi kunde segla i stället för
att skvalpa. Det blev t o m nödvändigt
med 4 rull och hårdvindsgenua. Till
morgonmål åt vi stekta smörgåsar och
sen hoppade vi över lunch, utan någon
klagan. Gunnar gjorde en rad radiopejlingar och solobservationer. Resultatet
gjorde att han trodde han räknat fel,
för vi skulle enligt observationerna vara
mer västerut än vad vi trodde. Det var
disigt men på eftermiddagen såg vi
land först svagt och sen dök Eddison
Lighthouse upp så obsen visade sig vara
rätt. Vi hade drivit mer än vad vi hade
kunnat drömma om.
Efter överenskommelse med hamnkaptenen i Poole skulle vi ringa och
meddela när vi beräknade komma
fram. Vi skulle också förvarna en Mr
Farrel som skulle hjälpa oss till rätta.
Eftersom vi aldrig kom till någon mer
hamn efter La Rochelle, som vi planerat, hade vi inte kunnat ringa till dem.
Därför prejade vi en segelbåt utanför
Plymouth och bad skepparen ringa åt
oss eftersom vi inte kunde ta oss i hamn
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utan motor. Vi gav honom en lapp med
namnen och ett meddelande och skepparen lovade framföra budskapet. Han
gjorde det också. Så fortsatte vi österut
för lätt vind.
Söndag 15/8 kom vi ända till
Portland Bill efter ett långt slag först
söder- och sen norrut. Vid 03-tiden
på måndag morgonen var vi utanför
den bukt där Poole ligger. Där vände
strömmen och gick mot så vi förlorade
på slagen. Därför ankrade vi och efter
mycket knytande låg båten något så när
både för ström och vind.
Vi sov till 8 då vi seglade vidare
och kom in till floden kl 10.30. Det var
fullt av jolleseglare ute och inloppet till
floden vimlade av färgglada segel. Vi
hittade inte Pool Bridge utan seglade för
långt, fick vända och kryssa tillbaka till
vi kom rätt. Vi fick vänta ganska länge
på broöppning och hann både gå till
posten, ringa och omboka våra biljetter till hemresan. På grund av stiltjen i
kanalen var vi så försenade att vi knappt
skulle kunna hinna till M/S Saga som
skulle gå i övermorgon.

Marianne fäster med bistånd av Mait
radarreflektorn och en ny svensk flagga i
soliga La Rochelle innan vi ger oss ut på
Biscaya. För att nå tillräckligt högt måste
hon stå på en liten plattform vi spände upp.

Den 16/8 la vi Galatea i Pooles
hamn. De närmaste dagarna tömde och
tvättade ur henne. Båtsakerna fick vi
lägga upp för vintern hos några vänner.
Nästa sommar fortsätter vi seglatsen
hem.
Mait Tidner

Det kom ett mejl från Lars i Finland...
... som av utrymmesskäl här återges i
avkortat och redigerat skick. Ett lovvärt
initiativ tycker såväl styrelsen som VBred. och något som även vi på den här si-

dan Östersjön kan ha glädje av vid färder
i österled. Kontaktuppgifter i spalten till
höger och mera information kommer att
finnas på Viggenklubbens hemsida.

Hej!
Om det finns intresse för ett regionombud i
Finland kan jag ställa upp. Jag seglar Karlskrona
Viggen nr 18 Myran och bor på Sommaröarna i
Esbo. Jag seglar normalt i området kring Helsingfors samt någon vecka per år i Åbo skärgård.
En till två gånger per år brukar jag ordna utfärder till någon holme utanför Helsingfors. De
är öppna för alla intresserade. Antalet deltagare har i allmänhet varit ca. 20 personer. Mera
uppgifter om mig och mina intressen finns på
www.kolumbus.fi/larsil

Ett exempel på segelaktivitet (innan jag
seglade hem Viggen nr. 18 från Värmdö) är
en ungdomssegling från Nagu i Åbo skärgård till
Sommarö i Esbo där jag har egen strand.
Jag har vissa planer på att ordna något
motsvarande i början av sommaren. Målet blir
sannolikt Älgö vid Barösund eftersom avståndet
är sådant att det går att göra seglingen under
en weekend.
Hälsningar
Lars Silen
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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
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
Norge
Anders Johnsen
Brostuen, NO-2130 Knapper
+4790848891
anders.johnsen@skole.nord-odal.
kommune.no
Finland
Lars Silen
Mankholmsvägen 3
FIN 023 80 Esbo
Finland
+358407351628
Lars.Silen@kolumbus.fi
Vakanta – ombud sökes till
Siljan, S:t Anna, Vänern, Vättern

Söker Du reservdelar
till (A-) Viggen?
Kontakta då
Gösta Johansson,
Maskin och Marin Service AB
i Vänersborg
som skrotar en havererad A-Vigg.
Telefon 0521-711736.
Rigg, vinschar och
kistbänkluckor har dock redan sålts.

VIGGEN-MARKNADEN
Säljes
Segel till Albin Viggen
Ett storsegel och två försegel
- gamla men hela och fungerande.
Pris: 600 kr plus ev. frakt för alla tre.
Tel 036-30 81 45 efter kl.18
lars.soderstrom@husqvarna.se
/ 961
������������������������������
Lars Söderström, Jönköping
Opplagsvogn/tralle til Viggen
Brukt til en karlskrona viggen og har
seks justerbare labber. Solid konstruksjon som kan dras med traktor eller bil.
Pris: 2000 kr.
anders.vikene.johnsen(a)gmail.com
/ Anders Johnsen

Köpes
Albin-Viggen
i Göteborgsområdet.
Allt av intresse.
Maila brobergd@gmail.com
/ Daniel

De allra senaste annonserna
finns som vanligt på
www.viggenklubben.com som
nu fungerar igen
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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)

Per Brohälls Hederspris . . .
... 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.
Kom ihåg att föra noggrann logg (det
gör du väl alltid?) över årets seglingar, så
kan du i oktober sända in uppgifter om
tillryggalagd distans till styrelsen. Kanske
hänger tavlan på din vägg nästa år?

NYA MEDLEMMAR
0

Gunnar Wikman
LIDINGÖ

707

Thobias Lysell
GÖTEBORG

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 3
1 april

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
TidTryck 2011
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