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Riggträffen 2011

Stockholm

äger rum tisdag 3 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
Hoppas du har planerat in kommande aktiviteter. Närmast i tiden
ligger riggträffen som är en nyttig
genomgång för att rusta båten inför
säsongen. Viggen Cup sammanfaller
med klubbens sommarträff. Det är en
tävling som främjar segling och navigation med Vigg och där nöjet är minst
lika viktigt som tävlingen.
Sommarträffen ger en möjlighet att
samtala om segling med mera under
trivsamma former.
Vi har bytt webbhotell och kommer att få en ny hemsida. Den gamla
är i funktion tills den nya blir klar. Vår
förhoppning är att den nya hemsidan
med utökad funktionalitet ska bli ett
givande forum både för medlemmar
och andra intresserade. Så väl mött på
land, i sjön och på nätet.
K-G i Potentilla


Som vanligt ett VB med varierande
innehåll, en blandning av nytt och
gammalt. Det gamla kanske känns som
skåpmat för er som varit med i Viggenklubben länge, men kan förhoppningsvis erbjuda någorlunda intressant
läsning för senare tillkomna medlemmar och ge er en inblick i verksamheten
under de snart 40 år som gått.
"Utan historia ingen framtid" heter
det ju och med den mängd historia
som finns inom klubben borde väl
också framtiden te sig ljus? Och visst
kan den bli det, om fler engagerar sig
i verksamheten; t.ex. genom att delta
i träffar, ställa upp som funktionär,
värva nya medlemmar, komma med
idéer om aktiviteter...
Med din och andras medverkan kan
vi stämma in med studenterna:
"Den ljusnande framtid är vår".
Alf

Riggning innebär inte att man
bara monterar masten och spänner upp vant och stag så att ”det
känns skapligt”. Rätt kontrollerad
och ansatt rigg är inte bara en
förutsättning för att båten ska segla
bra, det är också den bästa säkerheten för att båten ska klara även
riktigt busväder, vilket man alltid
måste vara beredd på att kunna
råka ut för. Riggträffen är därför
det gyllene tillfället för Dig som
vill lära Dig lite mer om hur man
riggar Viggen. St Görans Sjöscoutkår ställer upp med sin 1124 som
demonstrationsobjekt.
Vi hoppas kunna servera kaffe
och smörgås till självkostnadspris
efter riggningen. I anslutning till
det kommer det också att bli tillfälle
till frågestund med Tekniska Kommittén. Har Du något problem
med Din Vigg, eller bara något Du
funderar på, så kom till träffen!
Vi börjar kl 18 och håller på som
längst till kl 21.

Illustration Sören Rapp

Mårten Triewalds Malmgård
ligger i Mariebergsparken på
Kungsholmen, nere vid vattnet
nedanför DN-skrapan, granne med
ryska ambassaden. Lättast tar man
sig dit med buss nr 1 från Fridhemsplan, stiger av vid hållplats
Fyrverkarbacken, och går sedan
gångvägen från Gjörwellsgatan
ned mot vattnet. Du som kommer
med bil parkerar lämpligen vid Socialstyrelsens kontor vid Västerbroplan. (Det finns ingen parkering vid
Malmgården!) Se vidare kartsida
40, omedelbart söder ruta B6 i Gula
Sidorna 2011.
Kontakta någon i styrelsen om
det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald


Profilen
Hej!
Medlem i Viggenklubben sedan höst/vinter 2009 då vi, min
sambo Sofia samt vår son Alve (när
detta skrivs 1 år och 8 månader
gammal) köpte 1359 Kraka.
Från början var det tänkt att vi
skulle köpa en liten motorbåt för
att lära oss ”sjöliv” då ingen av oss
har någon erfarenhet av detta. Började snegla på segelbåtar där det
egentliga intresset fanns. Magnifik
Midget för 10 000 kronor var vi
snudd på att köpa, men fick ingen
bra känsla för säljaren...
För att göra en ganska lång
historia kort, slutade det hela
med att vi fyrdubblade den ursprungliga budgeten och istället blev ägare till Kraka. Som så
många andra nybörjare lade vi
ribban högt och började med att
renskrapa skrovet och kölen för
att lägga dit ny grundfärg. Fick
skotta gångar runt båten i snön
och spenderade i princip varje helg
och lite mer än så för att bli klara
till sjösättning. Nästa gång går det
bra mycket snabbare tror jag, har
lärt mig vad som fungerar bättre
och sämre. Nu i år har vi tagit det
lite lugnare. Jag har bland annat
monterat loss skansluckan för att
måla på ny gelcoat, mest för att det
är roligt att pröva.


Jonas Calén
Webmaster

Vi är ännu inte ”ett med vatten
och vind” utan tycker det är lite
småläskigt när det kränger och
har inte så bra koll på något alls,
faktiskt, men tycker det är roligt
och lär oss sakta mer och mer.
Jobbar som ”systems engineer”
på ett större e-handelsbolag, där jag
pysslar med drift och utveckling av
främst kommunikationslösningar,
typ lync och exchange. Har ingen
erfarenhet av webbutveckling men
tycker det är ganska skoj att koda
hemsidor. Nappade direkt när ny
webmaster söktes för Viggenklubben och håller just nu på för fullt
med nya versionen, som jag hoppas ska vara uppe inom kort!
Jonas i 1359 Kraka

Bli inte
akterseglad!
Omkring 15 maj kastar vi loss
med underlaget för årets medlemsmatrikel. Det här är alltså sista
chansen att påminna dig som glömt
betala in medlemsavgift för 2011.
Om du vill fortsätta att vara med
i klubbgemenskapen och få VB, nya
eller uppdaterade Tekniska Tips och
delta i klubbens aktiviteter så börjar
det med andra ord bli ont om tid.
Om du flyttat, fått ny e-postÄndringar/kompletteringar av
uppgifter som bör finnas med i årets adress eller nytt telefonummer;
upplaga av matrikeln måste också mejla till vebe@comhem.se eller slå
meddelas snarast om allt ska bli en signal till 018-59 06 98.
Alf / Medlemsregistret
komplett innan den går i tryck.

Ett riktmärke
så gott som
något...

...när du kommer till
Sommarträffen
med vidhängande
Viggen Cup-segling
vid Lilla Kastet
1– 3 juli.
Boka in tiden
redan nu, mer info
kommer i VB nr 4
och på hemsidan.


Om

skrovsprickor

I ViggenBladet nr 2 år 2010 redogör en ägare till en Albinvigg för sina
ganska omfattande reparationer av en
spricka från stäven och längs skrovets
mittlinje ned mot kölen. Tekniska
kommittén (TK) kommenterade detta
i samma nummer. TK hade då tidigare
information om tre andra liknande fall,
två med spricka i akterspegelns nederkant och ett med spricka längs fören
ovanför vattenlinjen. Några ytterligare
fall har vi inte fått kännedom om. De
konsultationer om lämplig åtgärd som
TK gjort hos skrovreparatörer hade inte
varit entydiga. Det låg nära till hands
att sätta sprickbildningen i samband
med att såvitt känt så hade skroven
byggts i två halvor som sammanfogats.
Ett möjligt undantag är de 240 första Aviggarna som kan ha gjorts i ett stycke.
Det finns tecken som tyder på det, dock
inte entydiga. Sedan byttes tillverkare
och metoden kan ha ändrats. Vi har ju
i andra sammanhang noterat ett antal
skillnader mellan båtar i olika delar av
nummerserien, inte minst i fråga om
skrov.
Vi har nu fått ytterligare kunskap i
ämnet genom kontakt med SXK:s tekniska kommitté. Det helt dominerande
byggsättet var att bygga i två halvor
vid den tid våra båtar byggdes. Man
plastade upp till den bestämda tjockleken, men i närheten av mittlinjen lät
man skrovet bli successivt tunnare mot
denna. När man sedan lagt samman
halvorna laminerade man i och tvärs
över denna förtunning med mer laminat i mitten och mindre utåt så att man
fick ett inifrån sett snyggt skrov. Sedan


snyggade man till utsidan genom att
lägga gelcoat i och runt skarven, slipa
och polera.
Om man nu iakttar gelcoatsprickor
längs mittlinjen så är det självfallet
lämpligt att undersöka från såväl insidan som utsidan om man kan finna
någon svaghet i fogen såsom bristning
eller separation. I de fall det inte finns
sådan blir vår rekommendation att man
öppnar upp så mycket att man får in
polyester eller epoxi och sedan snyggar
till med gelcoat. I kontrast till en av
de rekommendationer vi fått och som
framgår i ovan nämnda artikel tror vi
inte att man skall börja slipa eller såga
bort laminat i syfte att enbart få in mer
fogmaterial.
I de fall man ser att det är något fel
på fogen, eller att gelcoaten efter reparation enligt ovan på nytt spricker, blir
det självfallet fråga om mer omfattande
arbete och det måste nog bedömas från
fall till fall. Det kan nog bli fråga om
att bland annat ”kona ut” och laminera
från såväl insida som utsida. Det leder
för långt att ta upp detta här.
Hur vet man då om det är enbart
en oskyldig gelcoatsprica eller något
allvarligare? Ja, det är nog inte så lätt
att svara på. Som vi sett kan båtarna
vara olika och det finns variationer
mellan individer. Här vill vi föreslå att
man i händelse av tveksamhet tillfrågar
expertis, exempelvis en besiktningsman
eller ett varv. Det skall tilläggas att vi
inte känner ett enda fall som utvecklat
sig allvarligt.
För Tekniska Kommittén
Göran Lilja, 308 Argo

Om sjövärdighet
Den gångna sommaren med stundtals friska vindar har fått mig att fundera
litet mera på begreppet sjövärdighet.
Eftersom jag ansvarade för midsommarträffen
beslutade vi
oss för att gå
dit trots att det
blåste ganska kraftigt. Så som vi låg
skulle vi dessutom ha ren ’bondkryss’
nästan hela vägen. För att komma
fram i någorlunda tid beslutade vi
oss för att gå för motor. Det gick helt
enligt planerna, men blev något blött
av motsjön.
När vi väl var framme fick jag dock
följande olustiga tanke: Vad hade hänt
om vi fått motorstopp under vägen? Vi
hade inga segel tillhands, vi hade ju
bestämt att gå för motor, så focken låg i
förpiken och storen var beslagen,
med kapellet på
och utan fall.
I hård vind, utan möjIighet att
dreja bi kan avdriften mot lä fort bli
besvärande. Inomskärs, där man ofta
har nära till stränder och bränningar i
lä, kan ett enkeIt motorstopsp snabbt
utvecklas till en farlig situation, där
ankaret är enda möjligheten att klara
sig undan grundstötning, om linan är
tillräckligt lång och ankaret tar.
Har man då som vi på midsommarafton, inte förutsett och förberett sig
för alternativ kan båten inte betraktas
som sjövärdig.
Lärdomen av detta blir då:

• Tänk efter före.
• Vid motorgång, särskilt i hårt väder
eller i trånga passager, var alltid
beredd att sätta lämpliga segel.
• På samma sätt, vid segling, var beredd att stötta med motor med kort
varsel.
• Försök också undvika att vara
tvungen att byta segel i hårt väder.
Byt med andra ord till mindre segel
i tid, helst i lä.
• Se till att Du har ett ankare som du
kan lita på att det greppar snabbt
och på de flesta bottnar.
• Se till att ankarlinan är tillräckligt
lång för att till nöds kunna ankra
även på relativt djupt vatten.
(Det kan ju vara bråddjupt i lä).
Med anledning av kalabaliken
på Kallskär,
(beskrivs på annan plats), bör
kanske också tilläggas att till gott sjömanskap hör att
extra noga tänka långt i förväg när man
manövrerar i trånga vatten. Både så att
man har klart för sig vad man själv viIl
göra, samtidigt som man försöker förut
se vad andra kan komma att göra.
De kommer nämligen att göra det,
och då är det en god regel att inte vara
i vägen!
Jan Olof Björk i 83 7 Magda
Artikeln har tidigare publicerats i
ViggenBladet 9/1995 och i
ViggenBladet 1/2006.


En sommarvecka i juli 2010
Jag och min dotter, tillsam
mans med en kompis och
hennes son, packade båten och lämnade hemmahamnen i Baggenstäket.
Våra 5-åringar var glada och vi likaså
över äventyret som väntade! Tänkte
med tacksamhet på min tonårsson som
tillsammans med flickvännen stannade hemma och tog nattvaktspasset
i hamnen.
När vi kommit ut ur Skurusundet
åkte seglena upp. Veckans första stopp
blev Getholmen. Hopp i land och utforska ön – alltid det första som gäller!
Tur att vi hade eget vatten i båten, för
på Getholmen gick det inte att dricka
vattnet.
Dagen därpå gick färden vidare norrut. Strålande sol och fina
vindar tog oss till Äspskär där vi
ankrade vid en alldeles egen ö!
Båten låg fint och vi badade mycket.
Utforskade självklart ön och – aj,
dottern blev visst biten av en myra.
Vi grillade middag och åt till solnedgången. Myyyyysigt!
Nattade oss i båten, läste sagor och
ritade. Under natten
vände vinden så vi fick
hoppa upp och kolla
förtöjningen, men vi
satt fast ordentligt.
Vi seglade vidare till
Furusund där vi gick
iland och tog en promenad till färjan. Vi
åkte över till Yxlan där
vi umgicks med vänner
och åt en förträfflig


middag innan vi tog färjan ”hem” till
båten igen.
När vi vaknade tog vi veckans längsta distans, nästan fram till Grisslehamn.
Seglena åkte upp direkt när vi lämnade
Furusund, men det blåste ordentligt
och vågorna skvimpade rejält. Barnen
gillade inte det här!
Det viktigaste för oss är att alla trivs,
vi tog alltså ner seglena och startade
motorn istället.
Det började regna så lämpliga kläder
sattes på. Där satt vi sedan och stampade fram genom vågorna och sjöng
”Viggelina, Viggelina, tuff, tuff, tuff,
med rosa skrov och ruff, ruff, ruff”.
Ordlekar och sten-sax-påse är också
poppis!
Efter många timmar och tråkigt
väder kom vi fram till Väddökanalens
båda broöppningar. Ett roligt och spännande inslag på vår resa! Där jobbar en
fantastiskt trevlig broskötare som man
pratar med genom en slags högtalare
och han ser oss på sin skärm.

Foto Anette Söderlind
Det var middagstid när vi lade
till vid bryggan i Hammarskogen.
Min pappa kom ner och mötte oss
och efter att ha förtöjt båten ordentligt åkte vi upp till deras hus.
Viggelina fick sova själv den här natten
då vi fyra sov över uppe i huset. God
middag och trevlig kväll efter all blåst
och regn gjorde att vi sov som stockar.
Tillbaka genom kanalen, pratade åter
med den trevliga broskötaren och kvällens natthamn blev Tjockö. Innan vi lade
till vid en underbar klippa hade vi lyckan
att se en säl simma brevid båten. Häftigt!
Vi grillade och åt medköpta, rökta räkor
från Grisslehamn medan solen sänkte
sig bakom klipporna. Barnen skuttade
runt på klipporna och blåste sopbubblor. Åhhh vad vi njöt!
Natten blev en kamp mot myggorna, men till slut blev det morgon.
Fejan hade vi velat ha natthamn vid

också, men det låg alldeles för nära
Tjockö så vi gled vidare. När vi närmade oss Siarö tog vi ner våra segel
och letade efter lämpligt ställe... men
den ön såg verkligen inte gästvänlig
ut. Vi hade hört talas om Siaröfortet,
men vi gav upp och tog istället sikte på
Kyrkogårdsön.
Vi lade till och gick upp för att betala
hamnavgiften. Vilken lycka när vi upptäckte att vi hade lagt till vid Siaröfortet
- ibland ska man bara ha lite flyt!
Värsta, bästa ön på hela semestern,
mamma! – sa min dotter och sprang
runt, runt i fortet. Slutklämmen för
barnen blev ett besök på Gröna Lund
och övernattning i Vasahamnen.
En vecka och 145 distans senare
packade vi ur båten och tackade henne
för en fantastisk semester!
Bästa hälsningar från
Anette Söderlind i Viggelina


Kalabaliken vid Kallskär
Tisdagen den fjärde juli 1995 låg
Jänta på Paradisfladen mellan Stora
Jolpan och Ingmarsö. På eftermiddagen
gick vi stigen genom skogen till butiken
vid Finnhamn, för att komplettera våra
förråd med lite färskvaror, och strax
innan vi kom fram siktade vi viggenflaggan – i storformat – bakom ett båthus
vid den så kallade butiksbryggan.
Aha, sa vi, Viggenklubbens plaskeskader ligger här. Avstickare ner för att
hälsa på, naturligtvis, och glatt återseende av kamrater vi inte träffat på ett
tag. Trevlig samvaro i Magda's sittbrunn
blev det en god stund, innan vi fortsatte
vår vandring till affären.
Vi bestämde oss för att ansluta
till eskadern när dom skulle fortsätta,
eskadersegling var något vi ännu inte
prövat på och någon gång ska vara den
första, så efter butiksbesöket återvände
vi och meddelade eskaderledningen vårt
beslut och visst var även vi välkomna.
Kulingvarning var utfärdad så viggarna
låg kvar också nästa dag, men på torsdagsförmiddagen bar det av.
Eftersom vi inte låg på samma ställe
som de andra fick vi dagens färdplan via
radio innan vi lättade ankar och anslöt
till dom.
Sällskapet bestod nu av tolv viggar
plus storviggen Force Majeure. Jänta
blev köbåt bakom Potentilla och i tämligen frisk vind från syd bar det av mot
dagens mål – Kallskär.
Utanför Södervånsvikens mynning
10

tog vi ner seglen och följde de övriga in i
viken. Några hade varit där förr, så inte
vi. Väldigt trångt visade det sig vara,
med tretton båtar som samtidigt skulle
lägga till i den friska vinden. Vid berget
till vänster låg redan en vigg förtöjd
och vi undrade hur dom redan hunnit med det? Jänta och Force Majeure
gick ut igen och avvaktade lite medan
de första kom på plats mot berget om
styrbord. Potentilla hittade en egen liten
vik några meter söder om de andra och
Force Majeure lade sig långsides vid
berget ytterligare en bit söderut. Sedan
var det bara vi kvar, så in igen för ett
nytt försök.
Tack och lov hade någon vänlig själ
lagt ut en dunk som varningsmärke vid
grundet mitt i viken och man aktade
sig visligen för att gena där, trots att
det ryktades att djupet var två meter.
Nu hade i alla fall de övriga kommit på
plats och vi vinkades in ytterst i raden
vid berget, intill Trine. Det spring som
lagts bort mot Potentilla's håll flyttades
till vår akter och sedan hängde merparten av eskadern på detta.
Efter att ha dragit våra förtampar till
land kunde vi pusta ut, trodde vi, men
det visade sig vara fel.
Nu anlände Savannah, en segelbåt
av det större formatet. Potentilla's ankare drogs loss. Så småningom – men
för sent – stod det klart för skepparen
att djupet i just den här viken inte räckte
till för hans båt.

Han rundade grundet medsols men
där fanns förutom bottnen vår eskaders
ankarlinor som han gick på innan han
fastnade. Jänta's förtamp sprätte all
världens väg från den lilla rönn den
fästs i. Tillmälen kunde anas i luften.
Vi släppte på vår ankarlina och med
hjälp av den viggen som låg vid berget
mittemot när vi kom (och inte alls hörde
till vår eskader) bogserades Savannah
flott och kunde lyckligen färdas några
tiotal meter innan hon stod på igen.
Den här gången blev det tamp från
masttoppen till land och hjälp med att
kränga som blev räddningen. Lite tafflig
ordergivning från en vid det här laget
ganska skärrad skeppare till en tillika
skärrad rorskvinna gjorde sedan att
dom nästan körde in i berget på vägen
ut. Den vigg som bogserade förut kom
in igen och lyckades också köra på vår
ankarlina två gånger. Slacka, sträck,
slacka, sträck. Vid det här laget började
det påminna om rephoppning.
Nästa morgon avseglade vi ganska
tidigt. Vinden låg fortfarande på genom
inloppet och de som låg längst in var de
första som gav sig av. När det blev vår
tur trodde vi att vi inte skulle få upp
vårt ankare. Det satt som berget efter
att ha tryckts och dragits ner i leran vid
gårdagens debacle. Vi fick båda ta i allt
vad vi förmådde med winschen för att
komma loss och i väg på nya äventyr.

Vi i Jänta återvände senare till
Paradisfladen för att vila upp
efter det beskrivna äventyret.
Men tro nu för all del inte
att eskadersegling alltid
behöver innehålla så
mycket dramatik, de
flesta som skrivit i VB
om eskadrar berättar
mest om mysiga dagar
i en fin gemenskap.
Så varför inte
samla ihop
ett gäng
och prova
på i sommar?
Red.

Artikeln har tidigare publicerats i
ViggenBladet 9/1995 och i
Alf & Annika i 1277 Jänta ViggenBladet 1/2006.
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...är de redan klara
med vårrustningen
och på bettet igen
Ixodes ricinus – den vanliga
fästingen hade väl ingen av oss
saknat om Noak missat att få med
ett par av arten i arken. Men parollen var (liksom långt senare i
en valrörelse) "Alla ska med!" så
vi lär få fortsätta att leva tillsammans med de otäcka krypen.
På apoteket fanns tidigare en
liten nyttig skrift som hette Fästingar och fästingöverförda infektioner. Den finns kanske nu också
– kolla när du ändå är där för att
"proviantera" för båtens sjukvårds
låda. Om du "googlar" på namnet
kan du också hitta information
från Smittskyddsenheten, Stockholms Läns Landsting, de har en
pdf-fil som kan laddas ner.
Det sägs att myggmedel minskar risken för fästingbett, som en
bonus slipper du ju då också mygg
betten när du gjort strandhugg
och vill sitta och njuta av kvällen
i stället för att klia dig.
Red.

Mustig tomatmarinerad kyckling
En värmande kycklinggryta passar
inte bara i höst- och vinterrusk, den
kan komma väl till pass även till sjöss.
Receptet kan varieras på många sätt, till
exempel genom att tomat byts mot lime,
men själv föredrar jag tomat.
Nedanstående avser 900-1000 g
kycklingfiléer.
Gör i ordning en marinad
enligt följande:
• 2 dl ren tomatpuré
• 3 msk olivolja
• 3 msk kinesisk svampsoja
• 4 pressade vitlöksklyftor
• 1 msk flytande honung
• 5 finhackade/
krossade basilikablad
• 1 krm havssalt
• 3 tag med pepparkvarnen

Utöver detta kan man gärna komplettera med timjan, dragon, citronmeliss, oregano, salvia. Färska örtkryddor
är överlägset godast, men visst går det
med burkar också.
Skär filéerna i lagom bitar, och
bryn dem gyllenbruna. Lägg dem i
marinaden, späd med vatten så att
marinaden täcker kycklingen, och låt
stå och dra i kylskåpet några timmar
(”ju längre desto bättre”). Sätt på spisen
och låt puttra ca 25 minuter. Smaka av
under hand, och justera kryddningen
efter önskemål.
Typisk maträtt som går bra att
tillaga och frysa in i lagom laddningar,
men då får man räkna med att i någon
mån komplettera örtkryddningen, som
tenderar att tappa stinget vid infrysningen.
Harald/1103

VIGGEN-MARKNADEN
Köpes

Jag letar efter en Albin-Viggen
i Stockholm, Roslagen.
info@larswalinder.se
/ Lars Walinder

Säljes
Albin-Viggen 491,1972
Ligger på Blidö i Roslagen. 29000:sjösatt och segelklar, mindre för den
som vill rusta själv.
070-7785643
nisse.larsson@bredband.net
/ Nisse Larsson

Senaste annonserna finns på
Viggen-Marknaden
www.viggenklubben.com
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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
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
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:

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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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)

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
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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)

BILDGALLERI PÅ HEMSIDAN
Hur ser din Viggen ut?
Leta fram redan tagna bilder
eller ut och ta nya och skicka sedan
in dessa till vår webmaster!
Kom ihåg att det är du själv som
måste ha tagit bilden, alternativt att
du har fotografens tillstånd att lägga
upp fotot på hemsidan. Adressen är:
jonas.calen@gmail.com

Tanken är att skapa ett arkiv med
bilder som visar hur lika – eller olika
– Viggar kan se ut.
Jonas behöver också en innehålls
rik bildbank att välja från för övriga
illustrationer på hemsidan, så även
där kan dina bilder komma till
användning.
Red.

NYA MEDLEMMAR
0

Christofer Ahlandsberg
BROMMA

150

Ove Fröderberg		
TUNGELSTA

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 4
13 maj

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
TidTryck 2011
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ViggenBladet 5
14 september

