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Nu väntar vi på nästa sommar
Foto Red.

Boka in lördag 19 november
– då är det dags för

Viggenklubbens
Årsmöte 2011



Viggen Cup 2011

Hej alla!
Nu har vår Vigg hamnat som utsiktshöjande inslag på fastighetsmarknaden
i Hammarby Sjöstad. Men det var en
parentes. Sommar- och höstträffarna
blev lyckade. Viggen Cup avgjordes på
tid denna gång då två båtar hamnat
på samma poäng. Höstträffen lyckades pricka in bra väder som snarare
påminde om sommar än höst. Mer om
träffarna på annan plats. Men nu gäller
det att se framåt mot årsmötet och hur
klubbens framtid ska formas.
Vi har fått en ny hemsida som det
gäller att göra till ett levande organ.
Tidningen behöver artiklar för att leva
vidare. Styrelsen behöver hjälp i sitt
arbete. Utöver detta finns det alltid plats
för frivilliga krafter. Känner du att du
vill bidra med något så vänd dig till vår
valberedning. Du är givetvis välkommen till årsmötet.
K-G i Potentilla


Som båtlös sedan ett antal år har
VB-redaktören ingen Viggen-sommar
att berätta om, så det får bli lite om en
landkrabbas liv och leverne istället.
Midsommar traditionsenligt med
grannarna på landet; slåtter med lie,
hässja och majad stång. Samt sill och
annat förstås, med tillbehör.
En vecka i Dalarna med fyra nätter
i Rättvik och två i Särna, där inget bär
plockaruppror förekom i år. Utflykter
till olika ställen runt Mashavet. En av
höjdpunkternna var en guidad tur på
Stora Hyttnäs i Sundborn.
Därpå tillbaka till stugan där gräset
passat på att växa till sig skapligt i vår
frånvaro. Första kantarellerna borde ha
lyst gula på det vanliga stället men de
lyste mest med sin frånvaro, det hade
inte kommit så mycket regn i tid.
Regnet kom så småningom, gräset
växte vidare och några kantareller blev
det också innan sommaren var slut.
Alf

Årets seglingsorientering samlade tre
båtar bland deltagarna i sommarträffen,
varav två inte deltagit tidigare. Den öppna
klassen hade inga deltagare. Vädret var
soligt och varmt och vinden var svag på
morgonen. Vi samlades för en gemensam
genomgång av regler, tider och därefter
utdelning av frågeformulär. Därefter gick
besättningarna till respektive båt för att
lägga ut positionerna på sjökortet, prata
taktik och inte minst försöka få i sig lite
föda om det blev lite tid över. Tiden var
lagd så att alltför lång seglingstid kunde
innebära att utöver poängavdrag även
Viggensherryn äventyrades.
Starten skedde ifrån hamnbassängen
i Lilla Kastet. Två båtar seglade ut ur
hamnen trots att vinden var svag vilket
gav 2 extrapoäng.
Vad som hände ute på banan vet jag
inte men det skedde inga olyckor fast
några positioner låg nära uppgrundningar. Det hade jag varnat för så att de
skulle ta det försiktigt. Det var inte några
stora variationer i vilka positionen man
besökt.

I god tid innan maxtiden började det
dyka upp Viggar utanför Lilla Kastet. Var
det nya sommarträffdeltagare eller var
det redan våra seglingsorienterare som
var på ingång. Det visade sig att det var
det senare. Lustigt nog så var det alla
tre båtarna som var på väg in. Kanske
var detViggensherry som hägrade. Målgången blev lugn. Malin och Christoffer i
Christina gled in för segel strax före Felix
och Magnus i Dagny. Inte långt senare så
gled titelhållaren Faster med Elisabeth
och Hasse in.
Detta år fick målgången betydelse då
Christina och Dagny hamnade på samma
poäng vid genomgången av kontrollfrågor
samt tillägg av pluspoäng för segling vid
start och målgång.
En mindre prisutdelning skedde
gemensamt med utdelning av priser för
tipspromenaden. Vandringspriset Ratten kommer att delas ut på årsmötet till
besättning på bästa Vigg som i år blev
Christina.
K-G i Potentilla
som låg kvar vid bryggan

Målgång, Foto K-G Sabel



Kallelse till årsmöte

Programpunkter
för lördagen den 19 november

Lördag 19 november 2011 kl 16.00
Plats:
Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm

Årsmötet börjar kl 16.00
(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)
Per Brohälls Hederspris delas ut
Ratten för klubbens seglingsorientering Viggen Cup delas ut
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
till det facila priset av 125 skr
(Varmrätt, ostbricka, kaffe. Till maten erhålls vatten, öl eller vin.)
(Betala gärna med jämna pengar)
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel
senast den 12 november
på telefon 08-641 17 05 eller e-post k-g.sabel@comhem.se

Vägbeskrivning

Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia
till hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter.
Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik
sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativt
promenera längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller
även för bilburna förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock
vara ont om lediga parkeringsplatser.

Karta finns på Hitta och Eniro
Knappa bara in adressen – Tullgårdsgatan 36 – så får du se den


Förslag till dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden
ustera protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar,
två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före
mötet, samt inkomna motioner.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet
väckta frågor till behandling
Fastställande av medlemsförmåner,
budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 12 november.


Svenskt Respitsystem - SRS
Eftersom jag uppmärksammats om att viggenägare och segelloft misstolkat skrivning på Seglarförbundets (SSF) hemsida angående storsegels breddmått tittade jag närmare på frågan, och
skrev nedanstående artikel, som tillställdes SSF. Kommentarer
har mottagits, och redovisas i sammanfattning.
följande begränsningar”, följt av en
tabell som anger hur breddmått på
olika höjd på storseglet ska beräknas,
baserat på E-måttet (bomlikets längd).
Att detta gäller enbart standardbåtar
som saknar klassregler framgår inte,
vare sig här eller på annat ställe. För
Seglarförbundet är sammanhanget
klart, men avsaknad av förklarande
text har visat sig vara en fallgrop som
både segelloft och båtägare ramlat i.
Det är olyckligt, eftersom misstag blir
dyra. Först efter detta om breddmåtten
finns en sökruta för båttyp, och där kan
man söka SRS-tal för olika båtar. Men
man måste veta exakt hur man skriver:
För Viggens vidkommande har Viggen ger ingen träff, man måste
SRS-talet blivit lika med gamla LYS, d skriva Vigg. Vet inte Seglarförbundet
v s 0,97. Men att få detta klart för sig vad båten heter?
är inte självklart enkelt, SeglarförbunUnder Klassregler ligger ett dokudets hemsida svensksegling.se är lite
snårig. Under kategori Kappsegling ment Klassregler för klassbåtar. Man
i huvudmenyn hittar man rubriken tror förstås att dokumentet bara gäller
SweLYS/SRS, och under denna ”SRS- just Klassbåtar, men i en ”Avdelning B
systemet”, med underrubrikerna Nyhe- – Båtens behörighet” blandas plötsligt
ter, SRS-tabellen, Mätbrev, Klassregler, in även Standardbåtar och MätbrevsbåOrganisation, Arbetsgruppen samt SRS tar. Mindre lyckat. Eftersom liknande
Arrangörshandledning. Man tror då att kategoriblandning förekommer även i
det är under SRS-tabellen man hittar ett kapitel Appendix borde dokumentet
fastställda SRS-tal för olika båttyper, döpas om, och olika avsnitt rubriceras
och det kan man, men primärt får man adekvat. Bortsett från det, så anges
där läsa: ”Breddmått på storsegel har under Båtens behörighet att:
Svenska Seglarförbundet utvecklar
ett nytt regelverk, Svenskt Respitsystem – SRS. Syftet är att skapa rättvisa
jämförelsetal för kappsegling. Båtbeståndet har delats in i de tre huvudkategorierna Standardbåtar, Klassbåtar
och Mätbrevsbåtar, som vardera har
fått en egen ”regel”. Systemet är empiriskt, d v s det grundas på presterade
kappseglingsresultat, precis som LYS.
Vad de väsentliga skillnaderna mellan
LYS och SRS utgörs av framgår egentligen inte av Seglarförbundets hemsida,
men någon finess ska det väl ändå vara
med det hela.



”b) En klassbåt ska överensstämma
med i) SRS-reglerna ii) båttypens
klassregler förutom när SRS-reglerna tillåter avvikelser från dessa,
samt med iii) dess anmälan”. Nu blev
det knepigt. Vad innebär ”SRS-reglerna”? I ett annat avsnitt Definitioner
förklaras dock att SRS-reglerna omfattar ”Klassregler för Standardbåtar”,
”Klassregler för Klassbåtar”, ”Klassregler för Mätbrevsbåtar och SRSv” samt
båtdatabladen och SRS-tabellerna”.
Lysande! SRS-reglerna är alltså detsamma som Klassreglerna, såvida inte
ii) SRS-reglerna tillåter avvikelser från
dessa. Hjälp! Var hittar man tillåtna
avvikelser från Klassreglerna? Jo, det
finns faktiskt ett avsnitt ”Föreskrifter
och begränsningar”, under vilket i korthet anges att klassreglerna gäller, men
om de tillåter viss extra utrustning vid
annan kappsegling än klassegling, så
är den inte tillåten enligt SRS-reglerna.
Däremot medges elektronisk utrustning för navigation och kommunikation även om en klassbåts klassregler
förbjuder detta, under förutsättning
att användandet inte bryter mot KSR
41. Ett i mitt tycke komplicerat sätt att
uttrycka saken. Plus att det är dålig
känsla för ordens valör när ”Begränsningar” även innebär medgivanden.
Det sistnämnda gäller även segel,
där ”…storm- och hårdvindssegel i
enlighet med ISAF Offshore Special
Regulations 4.26 får användas i til�lägg till övriga tillåtna segel.” Förslag:
Lägg in ”Avvikelser från Klassregler vid
SRS-kappsegling” som fotnoter direkt
under huvudregeln b) iii ovan (d v s att
överensstämmelse med Klassreglerna

ska föreligga).
Jag är alltså inte särskilt imponerad
av regelverkets nuvarande struktur.
Stuket känns igen från regelverk i andra sammanhang, där man lappat och
sömmat i flera omgångar, tappat lite av
konsekvens i terminologin, och dessutom blandat generella avsnitt med
specialavsnitt i en ambition att minska
textmassan. Konsekvensen blir förlorad
tydlighet. Det är också olyckligt att man
kallar de tre nya regelverken ”Klassregler”, när de borde heta ”SRS-regler”.
Hittills är det bara klassbåtar som
haft Klassregler, och dessa kommer
att leva vidare. SRS-reglerna refererar
ju också till klassbåtarnas Klassregler,
och någon skillnad i benämning borde
finnas.
SRS-systemet är redan i bruk, men
det är väl aldrig för sent att debattera
(och förbättra) gällande regelverk,
även här i VB? Vi är ju i allra högsta
grad intressenter i att vårda våra egna
Klassregler, även om kappseglandet i
klubben går på sparlåga. Alla synpunkter är välkomna!
Om man sammanfattar SSF:s kommentarer (Jan Dejmo, ordförande
i SSF:s Tekniska Kommitté), så har
mina synpunkter mottagits positivt,
även om meningarna är lite delade.
Vi verkar inte vara överens om att det
för närvarande synes vara begreppsförvirring mellan ”Klassregler SRS” och
”Klassregler för Standardbåtar/Klassbåtar/Mätbrevsbåtar”. Jag anser att
det vore bättre att använda ”SRS-regler
för Standardbåtar/Klassbåtar/Mät

brevsbåtar” som överordnat begrepp, REGIONALT/ombud
eftersom de inkluderar underliggande
och sedan tidigare gällande Klassreg- Gävle
ler för resp klass. Skillnaden mellas Åke Hjort
SRS-reglerna och Klassreglerna är ju Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
att SRS-reglerna kan innebära avsteg
026-188719
(medgivanden eller begränsningar)
Kalmar
från Klassreglerna.
Börje Gullberg
Dock är vi överens om att det bör Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
vara separata regelverk för Standard0490-153 51 (även fax)
båtar, Klassbåtar och Mätbrevsbåtar.
Däremot menar SSF att det underlättar Mälaren
för funktionärer och mätmän om Del I Lars-Gunnar Jansson
och Del III är lika i de tre versionerna, Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
oavsett att de inte i alla delar gäller för
722 19 Västerås
vardera kategorin. Personligen anser
jag att, oavsett man läser reglerna i tre 021-12 13 88
skilda dokument, eller under tre olika annajansson7@hotmail.com
huvudrubriker i ett dokument, så bör
Västkusten
texterna gälla entydigt för en kategori i
taget. Om man skriver regelverket i ett Ulla Godin
enda dokument kan man med tydliga Platåvägen 10, 428 35 Kållered
rubriker skilja mellan gemensamma 031-795 46 74
regler och individuella regler. Enligt
Öresund
SSF kommer nästa steg att vara att ta
fram SRS.certifikat för standard- och Erik Palsund
klassbåtar, fungerande som en sam- Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
manfattning av kraven i SRS-reglerna. 040 - 16 09 73
Det uppges vara ett stort projekt, och
Finland
det är därför osäkert när certifikat kan
Lars Silen
börja tillhandahållas.
Mankholmsvägen 3
Jag fick ingen kommentar till detta FIN 023 80 Esbo
med storsegels breddmått, men det Finland
är mer än fråga om SSF:s hemsidas +358407351628
struktur, inte SRS-reglerna i sig. Även
Lars.Silen@kolumbus.fi
hemsidan kan kanske få sig en ansiktslyftning?
Harald Akselsson, Vakanta – ombud sökes till
Viggen 1103 Costa Jourtan Siljan, S:t Anna, Vänern, Vättern


Gør det selv tips:
Ved opankring skulle jeg altid
passe på at mit anker ikke slog hul
i dæk og skrog – og en professionel
anker bro havde jeg ikke lige penge

til, så jeg producerede denne
simple udgave til mit anker. Den
virker perfekt. Ingen problem med
at sænke eller hive anker op.
Søren Back Svendsen



Sommarträff vid Lilla Kastet 2011
I år startade Agneta och jag
redan på torsdagskvällen för att
komma fram till Lilla Kastet i god
tid nästa dag. Med på färden var
vår hund Zammy som tidigare
bara varit med på färden i vaket tillstånd till torrsättningen i
Säbyviken. Vi mellanlandade på
Grinda. Båten var laddad med
tipspromenadsfrågor, gästbok
samt även startkorten för Viggen
Cup. Viggen Cup skulle liksom tidigare år gå av stapeln i samband
med sommarträffen. På fredagen
tog vi oss långsamt vidare. Väl
vid Lilla Kastet ganska tidigt på
eftermiddagen så var det ganska
många båtar som låg där.

Landbris
Foto K-G Sabel
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Vädret var fint så det var inget kons
tigt. Lennart hade redan kommit, men
det låg ytterligare ett par motorbåtar vid
bryggan. Vi lade oss längst ut på bryggan så att klubbflaggan skulle synas bra.
Ytterligare några anlände på fredagen,
så bryggan blev full.
På lördag förmiddag anlände de
sista. Inalles så var vi åtta Viggar och
tre stor-Viggar som samlats till sommarträff. Dessutom så var det ytterligare en
båt med bekanta men som ej var med i
klubben. Två Viggbesättningar var helt
nya på sommarträffen vilket var roligt.
Än roligare var att den ena, Dagny,
ställde upp i Viggen Cup där dessutom
Christina fått en yngre besättning. Lite
om seglingsorienteringen redovisas
separat.
Nästa programpunkt var den traditionella Viggensherryn med tilltugg.
Det här året så hade vi lärt av fjolårets
misstag så det fanns både sherry och
chips när klockan blev fyra. Sedan var
det dags för den traditionella tipspromenaden. Tipspromenadsfrågorna
hade som vanligt Alf Bengtsson gjort
i ordning och skickat över till träffen.
Svaren fanns i ett igenklistrat kuvert så
att alla kunde delta. Men eftersom jag
lade banan ensam så ville jag ej vara
med då jag haft chans att se frågorna i
förväg. Ingen lyckades få klara av alla
frågor och de flesta låg resultatmässigt
nära varandra. Det gick dock att kora en
segrare. Därefter följde tre besättningar
som hamnade på samma poäng. Alla
fick dock pris, där det mesta kom från
ViggenShoppen.

Lagom till att det var dags att grilla
verkade det som att vinden skulle tillta
men låg inte på mot vassen, men det
blev aldrig någon fara. Den gemensamma middagen kunde ske på berghällen och myggen hölls på avstånd.
Den enda som var lite förbryllad var
vår hund som inte var van vid att människor åt på marken. Ett eldorado av
grillad mat. Men förmaningarna och
kort koppel hjälpe till att hålla honom
borta från maten förutom att jag tror att
han snappade åt sig något vegetariskt.
Kvällen var ljum och vi hade som vanligt
en trevlig samvaro.
Dagen efter så hade det friskat i lite
så det gick undan lite vid seglingen.
Fick meddelande från Jonas att Krakas
nya besättning satt personligt rekord
på hemresan med 7.4 knop. För oss
gick det inte riktigt så fort då vi tog
Tipspromenad
Foto K-G Sabel
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det lugnt med Zammy och tänkte åter
mellanlanda vid Grinda. Det senare för
att slippa skvalpet in mot Stockholm
en söndagseftermiddag. Det visade sig
att det nog var en riktig bedömning
eftersom det var rejält gropigt redan
vid Grinda när jag skulle ta ned seglen.
Fick hålla i mig ordentligt. Dagen efter
var det betydligt lugnare. Vår hund är
på väg att bli riktigt sjövan, men hoppas
att hans badglädje inte gör att han blir
dumdristig. Förhoppningsvis accepterar
han vårt nyuppsatta mantågsnät som
gräns.
Till slut ett varmt tack till TBK för att
vi åter fick träffas i Lilla Kastet.
K-G i Potentilla
Kväll. Foto K-G Sabel

NYA
MEDLEMMAR

Yngsta deltagaren
Foto K-G Sabel

0

Daniel Hallberg
GÖTEBORG

0

Perttu Puska
ESPOO FINLAND

0

Einar Tysén
HÄGERSTEN

41

Ismahni Björkman
SPÅNGA

63

Jörgen Nilsson
YSTAD

101

Peter Jerregård
VÄSTERÅS

154

Karen Jensen
FÄRJESTADEN

203

Marcus Sundberg
BROMMA

647

Fredrik Engelstad
OSLO NORGE

1181

Göran Lundin
ENSKEDEDALEN

1189

Elisabet Daunelius
GÄVLE
David van Neck
MARIEFRED

1262

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
12

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

Priset, som är ständigt vand
rande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen.
Det tilldelas sålunda den Viggen som seglats längst distans
under året med företrädesvis
familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans och
besättning sig tillhanda senast
den 1 november.
Styrelsen
13

Höstträff på Träskö Storö
I år så lämnade vi hamnen vid
Sickla kaj redan på fredag förmiddag.
Planen var att vi skulle hitta någon
hamn på vägen så att sista etappen
inte skulle bli så lång. Vädret var
strålande utom för segling. Det fick bli
motorgång. Efter ett tag så passerade

Briggen Tre Kronor.
Foto K-G Sabel
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vi briggen Tre kronor som klubben tidigare hade besökt vid en träff, då den
höll på att byggas på Skeppsholmen.
Den seglade men rörde sig väldigt
långsamt framåt. Senare skulle vi bli
passerade av briggen vid Grinda då
den gick för motor. Även en del segelskutor var ute och rörde på sig denna
dag. Annars så var det behagligt lite
båttrafik denna dag. Det tyckte nog
både Agneta och Zammy var skönt.
Vår hund Zammy vet ännu inte riktigt vad den ska ta vägen vid kraftigt
vågsvall.
Vi försökte leta efter en hamn vid
Gällnö då det nu började bli dags för
att rasta Zammy. Vi hittade ingen
lämplig utan fortsatte mot Lådna. Där
var han först iland utan koppel. Efter
rastning och lite småhandling så fortsatte vi färden och letade kvällshamn.
Vi var dock så nära Träskö-Storö att
vi styrde kosan dit. Baktanken var då
att hitta en bra angöring för att kunna
samla de som kom nästa dag. Samtidigt ville vi testa den nya stävstegen
och hur Zammy skulle kunna ta sig
iland och ombord utan att bli lyft. Vid
den plats som vi valde låg redan en
motorbåt, men ganska långt in. Det
visade sig att det var vår granne som
vi tidigare bytt lägenhet med som var
där med ett grabbgäng. Lite senare
kom det en Vigg och det var Ingvar i
Viggo som kom från Gällnö och lade
sig bredvid oss. Kvällen var ljummen,
men det blev ganska tidigt till kojs då
det mörknar tidigt.

Nästa förmiddag blev varm och
svettig och Agneta försökte hitta lösningar på hur man skaffar sig solskydd.
Senare på dagen så kom stor-Viggen
Eira med Franz, Bengt och Margareta.
Därefter anlände Harald med full fart.
Motorn krånglade (dog) i friläge, men
det gick bra ändå. Nu väntade vi alla
med spänning på om Faster med Elisabeth och Hasse skulle dyka upp. De
hade nyckeln till torpet där vi skulle
äta gemensam middag. De kom och
lade sig utanför vår båt. Kanske skulle
det dyka upp några fler Viggar. Det
skulle nog gå bra att klämma in någon
till i vår lilla vik. Men tiden led och det
blev dags för middag.
Vid halvsjutiden samlades vi i torpet och avnjöt vår medhavda mat. Vi

Torpet. Foto K-G Sabel

rymdes alla kring bordet även denna
gång. Elisabeth och Hasse hade med
underlägg med snapsvisor som vi
sjöng även om flera av oss inte hade
med någon snaps. Vi trodde inte att
tillsyningsmannen skulle komma då
det blivit mörkt ute. När jag var ute
för kvällens sista hundpromenad, såg

Höstbåtar
Foto K-G Sabel
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Lite nummerupplysning . . .

Höstkväll 1. Foto K-G Sabel

Kanske har några av VBs yngre läsare vid koll i matrikeln undrat över de
olika medlemsnummer som förekommer där? Jan-Olof Björk, tidigare kassör
och registeransvarig i klubben gav en utförlig förklaring i VB nr 9/2002:

jag en båt komma in och lägga till vid
tillsyningsbryggan. Det var Petter men
utan hund denna gång. Han hade varit
på middag och därför kom han sent. Vi
fick i vart fall tillfälle att tacka honom
för att han ordnat så att vid kunde
vara i stugan.
Dagen efter så hade vinden ökat
och vänt riktning. En del fick en bra
segling hem. Vi hann konstatera att
Höstkväll 2.
Foto K-G Sabel

det var länge sedan vi besökte Velamssund, men nu vet vi att det finns en
liten vik där man kan lägga till som
är skyddad.
Det var en lyckad träff även om det
inte var fullmåne. Ett varmt tack till
Elisabeth och Skärgårdsstiftelsen att vi
åter fick nyttja stugan. Hoppas vi kan
fortsätta denna tradition.
K-G i Potentilla

Vid genomgång av principerna för
medlemsnumren upptäcktes ett fall som
inte var definierat, nämligen en medlem
som aldrig ägt en Vigg. Enligt klubbens
stadgar äger ju vem som helst som vill
främja segling med Vigg rätt att vara
medlem i klubben. Om man äger en Vigg
eller inte spelar ingen roll.
Grunden för medlemsnumret i klubben är att en Viggenägare har sitt båtnummer (tillverkningsnummer) som
medlemsnummer. Den som inte har meddelat sitt båtnummer får medlemsnumret
0. Båtnumret är normalt lika med segelnumret. Om man köpt ett begagnat segel
och inte bytt nummer kan det naturligtvis
bli fel. På många Viggar är båtnumret ingraverat på en platta i sittbrunnen, dock
inte alla, se notis nedan.

Jan-Olof Björk, i 5837 Yvanna

. . . och nummerefterlysning
Som framgår ovan får den som
inte uppgivit segelnumret på sin båt till
medlemsregistret nummer
������������������������
0, vilket senare
också kommer med i matrikeln om inte
numret rapporteras in till medlemsregistret. Den blir därmed inte blir så bra som
den borde vara. I årets matrikel finns fyra
nollor, efter att matrikeln tryckts har fler
Några viggar saknar skylten och vår
outtröttliga Tekniska Kommitté vill gärna
veta vilka det är.
Skicka ett mejl till Harald i TK, epostadress jourtan@tele2.se eller hör av
dig till VB-redaktionen.
Red.
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Byter man sin Vigg mot en Jättevigg
får man sitt gamla nummer + 5000. Jag
själv hade sålunda Vigg 837 förut.
Nummer på 7000 har dels en del
Jätteviggar, dels hedersmedlemmar utan
båt.
8000-serien är reserverad för dem
som får gratistidningar; tidningen Segling, Vegaklubben m. fl.
Viggens Vänner får nummer på 2- och
3000, om möjligt kopplat till tidigare
Viggennummer på samma sätt som Jätteviggarna.
En medlem som inte äger en Vigg och
inte tidigare har varit medlem med Vigg
eller Jättevigg kommer nu i fortsättningen
att tilldelas nummer på 4000.

tillkommit som glömt att höra av sig med
kompletterande uppgifter förutom namn
och adress.
Rannsaka hjärta och njurar; Det är väl
inte just du som avses?
Om de visar sig vara så, hör av dig
snarast till vebe@comhem.se
Alf, Medlensregistret

Foto Johan Persson
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Här får du ett tips till från Søren

Om du vill kunna tillbringa mera
tid i din Viggen även under den kalla
årstiden så kan du också göra som
Sören i Grimriand gjort.

Her kan du se hvordan jeg holder
varmen i min Albin her i den kolde
og mørke tid.
Vintersæson på havnen:
For at holde varmen plejer jeg at
lukke nedgangen samt skyde lemmen
i loftet. Men så har jeg ingen lys.... jeg
har ikke landstrøm.
Så fandt jeg på at lave 2 stk klare
plast plader som nedgangs plade samt
luge plade. Se foto.
Det virker utroligt godt. Masser af
lys og varmen forsvinder ikke.
Hvis det regner og man ikke vil
have lukket helt, monteres kun den
øverste luge, så er der masser af luft
og tørvejr i kabinen.
Lugen er monteret med elastikker
så det er nemt at komme op og ned
af kabinen.
Loft pladen er så lang, at den går
ud over åbningen til nedgangen så
regnen ikke kommer ind i kabinen.
Materiale: et plastic underlag
(kører underlag) til kontorstolen - den
klare plast har en struktur så man
ikke kan se igennem. Men lyset kan
komme ind.
Det var bare et lille tips..... fra
mig.
Med venlig hilsen
Søren Svendsen
18
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Säljes

VIGGENMARKNADEN

Albin-Viggen nr 343
Nya segel, Syversen/Hood 2008. Lösfotad stor och genuan på Plastimo-rulle.
Nytt kablage och el-central 2008. All
belysning i ruffen utbytt, Alla dynor omklädda 2008. Samma år målade vi ruffen
i en ljus trevlig färg. Den gamla mahognyn började se lite murrig ut. 2010, ny
motor, Tohatsu 5 hkr, fyrtaktare med
lös tank. 2010, ny sprayhood och kapell
till storen. Alla fall och skot har bytts ut,
fallen är nerdragna till sittbrunnen. 35 m
Ankarolina med några meter kättning.
Ankare av Bruce-typ. Origo-kök med
två lågor. Enkel GPS, har använts som
logg. Kylbox . Två batterier. Porta Potti
Bord till sittbrunn och ruff. Fast badstege. Fendrar, bergskilar, rikligt med
förtöjningsgods. Sittbrunnen har durk i
lärkträ.
Vi har som synes rustat båten för att
kunna nyttja den under flera år framåt
men kroppen ville annorlunda. Båten
finns i Göteborg, Tångudden.
Pris: 35.000:Ring 0705-94 86 60
/ Ingmar Flodin
Albin-Viggen nr 1174 från 1975
Båten storrenoverades under vintern
2010/11 och är genomgående väldigt
fräsch. All el nydragen 2011 med nya
komponenter och kablar. Ny elcentral
med ny kontrollpanel och batterimätare
2011. Ny mastlanterna 2011.

Nytt batteri 2010. Solcell 2010. Nytt
inredningsmaterial (väggbeklädnad) på
insidan av skrovet 2011. Alla plastytor
inne i båten är ommålade 2011. Nya
dynor, av mycket hög kvalité, 2011.
Byte av distansmaterial i rufftaket 2011.
Alla fall och ”trimverktyg” nerdragna till
sittbrunn 2011. Alla fall, storskot och
trimtampar nya 2011. Ny storskotsskena
2011. Nya knipknapar 2011. Nya packningar i länspumpen 2011.
Utrustning: Nytt tvålågigt Origo spritkök
2011. Nya kapokkuddar 2010. VHF.
Segelgarderob (stor, genua, lättvindsgenua, fock, spinnaker (väldigt fräsch))
och spirbom som även används som
spinnakerbom. Utombordare 5 hk, 4-taktare från 1998, med bensintank. Ankare
typ Danforth med 8 meter kätting och
tallriksankare. Fendrar, bergsskilar och
diverse förtöjningstampar. Brandfilt och
brandsläckare, hästskoboj och Hansalina. Nytt mantågsnät finns för montering. Vattentank 65 liter och Potta-Porti.
Bord till ruff och sittbrunn. Badstege och
stävstege. Vagga.
Båttrailer finns att köpa för 10 000 kr.
Priset kan diskuteras i samband med
köp av båten .För bilder se: http://www.
batborsen.se/segelbaatar-604/albin-viggen-1080654 Pris: 38 000 kr
Ring 070-280 60 88
/ Jonas Andrae Johansson

Senaste annonserna finns på Viggen-Marknaden
www.viggenklubben.com
20
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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
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
Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje
0723-36 02 47
		
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

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Reginas problem
tålde att tänka på, eller hur?

Tänkte (mest?) gjorde åtminstone Thomas Alkblad Hedrén i nr 5429 som
skickat in in rätt svar till VB-redaktionen. Grattis till det lilla priset!
1
2
3
4
5

678
567
345
789
456

GRÖN
BLÅ
RÖD
GRÖN
BLÅ

Sigrid Storm
Bosse Bleke
Fia Kuling
Peter Orkan
Eva Bris

POJKE
FLICKA
POJKE
FLICKA
Klasemil

Har du en
båtfråga att ventilera?
Gör det i ViggenBladet!
Vår egen tidning som är
till för kontakt mellan
Viggenseglare.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 6
23 november
ViggenBladet 1/12
omkring 10 januari
TidTryck 2011
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