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Referat från årsmötet

Hej alla!
Årsmötet är avklarat och vi lyckades även detta år fylla posterna. Elisabeth Mathisson avgick ur styrelsen
men Jonas Calén kommer in som ny
ledamot. Men det var glest med deltagare på möte. Vi kommer framöver
behöva fler krafter om klubben ska
fortsätta. Naturligtvis måste diskussionen om vår verksamhet fortsätta.
Nästa års aktiviteter hoppas jag
att vi ska ha en tidsplan klar till nästa
nummer av ViggenBladet. Men innan
nästa seglingssäsong börjar så är det
fritt att lämna förslag till styrelsen på
idéer. En förutsättning är att det även
finns frivilliga som kan genomföra
förslagen. Glöm inte era regionombud
ifall ni vill göra något i ert närområde.
Så välkomna till ett nytt Viggenår!
K-G i Potentilla


Så var vi då i mål med det här
årets sista nummer av ViggenBladet��,
som ovanligt nog inte innehåller
några repriser. Därmed inte sagt att
våra klubbmedlemmar varit flitigare
skribenter och fotografer än vanligt
och redaktionen kommer därför även
fortsättningsvis att vädja om ett större
engagemang från läsarna, för att göra
VB så läsvärd och intressant som en
bra klubbtidning ska vara.
Alla ������������������������
klubbmedlemmar ���������
är också
välkomna med synpunkter och önskemål om vad ni allra helst vill läsa
om i ViggenBladet.
Någon sammanfattning av året
som gått behöver jag inte göra, den
hittar ni i verksamhetsberättelsen som
börjar på nästa uppslag. Och det finns
förstås annat att läsa också. God Jul!
Alf

En kulen lördagseftermiddag
halvvägs in i november månad var
det ånyo dags för Viggenklubbens
årsmöte och vi som kände oss kal�lade samlades, traditionsenligt skulle
man numera kunna säga, i den av
ordföranden K-G Sabel disponerade
föreningslokalen i Norra Hammarbyhamnen i Stockholm.
Den ligger dessutom passande
nära vattnet i form av Hammarbykanalen.
Väderleken var mulen, dock med
en för årstiden ovanlig värme i luften.
T.o.m. en och annan motorgående
segelbåt kunde ses glida förbi utanför
fönstret, på väg ut mot skärgården på
senhöstlig seglats.
Årsmötet klubbades igång av KG, och efter att mötesordförande och
mötessekreterare samt justeringsmän
utsetts började man beta av dagordningen.
Årets verksamhetsberättelse föredrogs, klubbens ekonomi redovisades
och godkändes av mötet, samt beviljades innevarande års styrelse full
ansvarsfrihet.
Därefter vidtogs val av nästa års
styrelse och funktionärer. Samtliga
dessa omvaldes, med undantag av
kassör Elisabeth Mathisson som funnit
sig inte ha erforderlig tid till förfogande för sitt uppdrag utan meddelat sin
förestående avgång. Valberedningen
hade, trots träget arbete, misslyckats
med att hitta en ersättare på posten,
men detta problem löstes genom att

webmaster Jonas Calén förklarade sig
villig att även gå in som ny styrelseledamot.
Under mötet skulle också vandringspriset Ratten ha delats ut till
årets segrare i Viggen Cup, Christoffer
Munkestam och Malin Serner i Viggen
319 Christina. Själva Ratten kunde
tyvärr inte överlämnas till segrarduon
vid tillfället eftersom tidigare innehavare av priset, 2010 års Viggen Cupvinnare, hastigt och (o)lustigt blivit
tvungna att ställa in sin medverkan
vid ceremonin på grund av plötsligt
påkommen sjukdom, men priset kommer att överlämnas till sina rättmätiga
innehavare vid närmaste lämpliga
tillfälle.
Per Brohälls Hederspris utdelades
ej detta år eftersom ingen besättning
gjort anspråk på det.
Efter detta avslutade ordförande
K-G Sabel årsmötet.
Nu vidtog den andra, mer informella, delen av aftonen.
Viggensherry dukades fram och
intogs under glatt samspråk, bord och
stolar ställdes i ordning och middagen
dukades upp. Denna, som bestod av
fläskkotlett i cognacsås med äppelchutney och som tillagats av K-G med
fru Agneta föll till fullo deltagarna i
smaken och avnjöts under trivsamt
och avspänt samtal, då och då interfolierat av engagerad och kraftfull
allsång.
Fortsättning på sid. 7


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

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Club Shop-ansvarig
Sekreterare

Klassnämnd
Gunnar Tidner			
Ingmar Holmström		
Sören Rapp			

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

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

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

Valberedning
Hans Mathisson, Kjell Eriksson
Revisorer
Carl-Olof Carlsson, Gunnar Tidner
Revisorssuppleanter
Lars Berg, Sören Rapp
Redaktion
Alf Bengtsson			
Harald Akselsson
Jonas Calén			


Redaktör och ansvarig utgivare
Webbmaster

Kontaktombud regioner
K-G Sabel
Regionombud
Åke Hjort			
Lars-Gunnar Jansson		
Börje Gullberg			
Ulla Godin			
Lars Silén			

Gävle
Mälaren
Kalmar
Västkusten
Finland

Styrelsen har haft tre protokollförda möten 2011 och ett konstituerande
möte i december 2010.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med 6 nummer.
Under året har klubben bytt webbhotell för hemsidan och omarbetat hemsidan. Övergången till den nya hemsidan skedde innan sommarsäsongen.
Hemsidan har utlyst och refererat aktiviteter i klubben. Forumet har åter
kunnat tas i drift.
Under verksamhetsåret har 28 nya medlemmar gått med i klubben. Vid
verksamhetsårets slut så hade klubben 281 medlemmar och 7 viggenvänner. Det innebär en minskning av antalet medlemmar med 6 sedan förra
året. 11 medlemmar bodde utanför Sverige.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 6 gånger. Antalet ärenden har minskat
något, men bland ”långkörarna” märks läckage i rufftak, sprickor
mellan skrovhalvorna samt brister i varianter av motorfästen. Vi strävar
fortfarande efter att kunna tillvarata (kopiera) den dokumentation över
Viggen som Marinmuseum i Karlskrona förmodas ha. Bland övriga frågor
kan nämnas tillvaratagande av delar från en skrotad Viggen (havererad vid
torrsättning!), undre roderbeslag i A-Vigg, självlänsar i K-Vigg samt läckage
vid hjärtstock i en Vigg med rattstyrning.
I VB har presenterats artiklar avseende skrovsprickorna samt motorfästet.
TK var även i år värd för en riggningsträff med 12 nyfikna och förhoppningsvis nöjda deltagare. Trygghet vad avser riggen är verkligen central.
Inga nya Tekniska Tips har utgivits, men en nyutgåva av tips avseende
bindrev ligger i stöpsleven.
Kommittén har fortsatt förvaltat klubbens ritningsarkiv, och på beställning
skickat ritningar till medlemmar. Frågor från Viggenägare har som vanligt
besvarats per telefon och via e-post.


Regionerna
En ny region har bildats för Finland.
Träffar
Riggträff 3 maj
Den anordnades av Tekniska Kommittén vid Mårten Triewalds malmgård
på Kungsholmen. De som var med på träffen fick en skriftlig dokumentation med sig hem. Efteråt serverades kaffe med hemmagjorda smörgåsar i
malmgården till självkostnadspris.
Seglingsorientering 2 juli
Seglingsorienteringen Viggen Cup gick för fjärde året. I år förlades den i
samband med sommarträffen. Tre Viggar deltog i årets upplaga. Pris till
bästa Vigg, vandringspriset Ratten, kommer därför delas ut på årsmötet
till den enda anmälda Viggen. En mindre prisutdelning ägde rum till deltagande båtar vid sommarträffen.
Sommarträff 1 juli till 3 juli
Vi fick även i år låna bryggan vid inloppet till Lilla Kastet av Trälhavets BK.
Träffen på lördagen samlade 8 Viggar och 3 var storViggar. Det var roligt
att se några nya deltagare. En anhörigbåt kom också. Vi fick plats vid bryggan eller vid den nybyggda gångrampen bredvid. Träffen innehöll traditionsenligt Viggensherry och tipspromenad med prisutdelning. På kvällen
kunde vi grilla och äta middagen på berghällen. Därefter vidtog sedvanliga
skepparhistorier samt musik och sång. Ett tack till Trälhavets Båtklubb som
lät oss ha vår träff i deras uthamn.
Höstträff 3 till 4 september
Årets höstträff ägde rum i sommarvarmt väder på Träskö-Storö. Vi fick
genom Elisabeth Mathissons försorg tillgång till Skärgårdsstiftelsens hus på
ön på kvällen. Maten fick varje båt ta med sig själva. Till träffen kom fyra
Viggar och en storVigg. Tack Skärgårdsstiftelsen, för att vi fick låna torpet.
Styrelsen syn på årets verksamhet
Ambitionen har varit att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma
utsträckning som i fjol. Alla planerade aktiviteter blev av och förhoppningen är att de som kom tyckte att det var roligt och nyttigt att träffa andra
medlemmar. Efterfrågan på Tekniska Tips och handböcker som är en viktig
del av klubbens verksamhet har minskat något detta år men har börjat öka


efter sommaren. Arbetet med översyn och förnyelse av Tekniska Tips har
fortsatt och tipsen är nu uppdaterade. Arbetet tar i och med detta inte slut,
men underlättar det fortsatta arbetet.
Kalendariet gick ut i ViggenBladet i början av året vilket vi hoppas gjorde
det lättare för medlemmarna att pricka in aktiviteterna.
Ska någon större förändring av klubbens aktiviteter ske så behövs det fler
frivilliga krafter.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att
årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 19 november 2011

K-G Sabel			

Bosse Rydh

Elisabeth Mathisson		

Ingvar Lindén

Percy Palm

Fortsättning från sid. 7, Referat...
Under sådana behagliga förhållanden förflyter tiden snabbt, och innan
nedtecknaren av dessa rader visste
ordet av, var han tvungen att bege sig
vidare i natten.
Vad som därefter utspann sig i en
lånad föreningslokal vid Mjärdgränd
på Södermalm i Stockholm om aftonen den 19 november har han ingen
som helst kännedom om, men är tämligen säker på att om kvällen fortsatte

som den börjat så lämnade samtliga
deltagare Viggenklubbens årsmöte
anno 2011 nöjda, mätta och upplivade
av glad gemenskap.
Vi tackar K-G, Agneta och övriga
som varit inblandade i att på olika sätt
arrangera mötet!
Väl mött i sommar på fjärdar och
i vikar!
Vid tangentbordet:
Kjell Eriksson, Stor-Vigg 5921






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
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, Öresund
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NYA
MEDLEMMAR
0

Bert-Ove Bejevik
BROMÖLLA

0

Bo Folkesson
BOVALLSTRAND

0

Nina Sjögren
BANDHAGEN

807

Robin Klemets
KARLSTAD

839

Per Höglund
HISINGS BACKA

Viggen Cup 2011
Här är vinnarna

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

I år var det ingen som aspirerade
på Per Brohälls Hederspris. Det betyder
att det inte blev någon prisutdelning på
årsmötet. Vandringspriset finns dock
kvar till nästa år, så det kan vara läge
att redan nu planera för kommande
säsong.
K-G Sabel i Potentilla

På årsmötet skulle det ske prisutdelning till segrarna i årets Viggen
Cup. Christoffer Munkestam och Malin
Serner som seglade hem Viggen Cup
vid sommarträffen i Vigg 319 Christina
skulle få motta vandringspriset Ratten. Men Ratten kom aldrig på plats
då de tidigare pristagarna inte kunde
komma och överlämna priset på grund
av magsjuka. Det visade sig inte bara
vara magsjuka utan njursten. Hans
Mathisson skämtade i telefon när jag

ringde på måndagen för att fråga hur
de mådde att han kanske skulle tagit
med ratten till Södersjukhuset och att vi
kunde hämtat den där. Det var skönt att
höra på hans goda humör att han hade
återhämtat sig efter den pärsen.
Christoffer och Malin fick nöja sig
med en applåd för sin insats. Priset
kommer att lämnas över vid senare
tillfälle. Förhoppning är även att de
kommer till nästa sommarträff för att
försvara priset.
K-G i Potentilla
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ELDFARLIGT!

Har ni tänkt på att det ofta känns
lite bensinlukt i stuvfacken under
sittrumsluckorna om ni har trycktank
eller reservdunk i plast där? Det kan
bero på flera saker. Dels ”andas” dunken genom luftskruven i tanklocket,
dels kan bensinslangen och pumpbollen
vara dåligt sammanfogade, och det har
hänt att bollen spruckit eller lossnat
från slangen. Jag har drabbats av båda
dessa problem, och därför beslöt jag
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att kolla upp vad det kunde bero på.
Då blev jag uppmärksammad på att
bensinen diffunderade genom plasten.
Det var en bekant i båtklubben som såg
att det blev en bensinfläck på garagegolvet under tanken som blev tydligare
när värmen slogs på i garaget. Om luftskruven på tanklocket var stängd ökade
trycket. Några läckor i övrigt stod ej att
finna varken på min eller hans tank.
Efter detta kontrollerade jag om
det fanns något godkännande av någon
myndighet, och såg att samtliga delar
och tankar var CE-märkta, trots att
pumpboll och slang endast var sammanfogade med ett elsvep i plast istället
för en slangklammer i rostfritt. Samtliga delar är köpta på OK/Q8 men levererade av Watski. Men hör och häpna,
på den ena tanken fanns ett slutdatum
efter vilket den ej fick användas, medan
den andra endast var CE-märkt. Nu
började jag bli misstänksam och kontaktade mitt försäkringsbolag Svenska
Sjö, och de bekräftade att båtbränderna har ökat, men att bevismaterialet
brunnit upp så det är svårt att utreda
felorsak. Man kan ju alltid spekulera,
men jag fick rådet att kontakta MSB,
myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. De hade dock inte någon
pejling på detta problem, trots att det
transporteras så mycket brandfarliga
och frätande vätskor i plastdunkar. Jag
hänvisades istället till Sjöfartsverket,
som hänvisade vidare till Transportstyrelsen, avd. sjöfart, och si, då började
det hända saker.
Jag fick äntligen kontakt med en i
dessa frågor väl insatt man vid namn

Mastproblem?

Det händer tyvärr, även om det
är relativt sällsynt, att masten går
förlorad. Det kan handla om för
hård/ovarsam segling med bristfälligt
justerad eller underhållen rigg, men
även missöde vid mastkranen eller
mastskjulet. Att då hitta en begagnad
originalmast är nästan utsiktslöst,
eftersom väldigt få Viggar totalhavererar, tack och lov. En ny rigg kostar
stora pengar, nästan lika mycket som
en begagnad Viggen. Ett alternativ
kan då vara att hitta en begagnad
mast till en båt i samma storleksklass,
och med hjälp av en riggmakare göra
det bästa av situationen. Sannolikt blir
det då svårt att i alla delar uppfylla
klassreglernas krav, men om man
ändå inte avser att kappsegla, så är det
Alla kritiska mått finns definierade
bättre med ”piratrigg” än att båten blir
skrotad. Det är rekommendabelt med i klassreglerna, som kan beställas i
hänsyn till båtens seglingsegenskaper ClubShopen.
Harald Akselsson,
att varken över- eller underdimensioTekniska Kommittén
nera riggen.
Krister Bergström och förklarade problemet, och han berättade att det kommit in ytterligare fall med plasttankar
som ej ens haft en luftskruv i locket.
Varma dagar kan därför trycket i tanken
bli betydande, och när slangen ansluts
till motorn får omgivningen en rejäl
bensindusch.
Han nämnde också att EUs fritidsbåtsdirektiv från1998 var mycket vagt i
detta avseende och gällde endast fasta
installationer. Då frågar man sig vad är
CE-märkning och egenkontroll värda
om det inte finns några direktiv att

hålla sig till. Krister lovade att försöka
ta upp frågan på dagordningen, vi får
se vad det leder till. Jag tog även upp
frågan om statisk elektricitet då man
bara har en icke el-ledande slang mellan tank och motor. Förut måste man
ha en jordledning mellan metalltank
och motor, vad gäller nu.....?
Under tiden har jag löst problemet
på mitt eget lilla vis, med en avluftningsslang från tanklocket till utsida akterspegel och fått bra resultat hälsar
Ingvar Lindén,
Viggo 161
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Svajig fundering
Ursäkta Evert Taube, men är
det ingen mer än jag som klurat
på hur Maj på Malö faktiskt ”kom
iland”? Mot bakgrund av att Evert
faktiskt var en sann båtmänniska,
framförallt rutinerad seglare med
bl a Folkbåt, ter sig visans text lite
konstig. ”…..när du kommer i din
eka, och förtöjer den på svaj. Hoppar iland, smidig och grann …..”.
Jag kan inte hitta stöd för något
annat än att ”på svaj” innebär
antingen att man lägger ankaret
ute på fritt vatten med lämpligt

djup för att båten ska kunna driva
runt, eller att man förtöjer den vid
en boj som på samma sätt tillåter
båten att fritt driva runt. Med den
definitionen är det minst sagt udda
att man ”förtöjer” en eka på svaj,
således utan landförbindelse. Ändå
låter Evert Maj ”hoppa iland”.
Hon må ha varit svensk mästare i
stående längdhopp, men avstamp
från en eka lär inte ha varit lätt,
åtminstone om man ska komma
iland torrskodd. Eller är det jag
som fått allt om bakfoten?
Harald i 1103

Enkelt tillagad laxfilé

Knappast för Viggen (eller har
någon installerat microugn?),
men väl för ”det lilla köket”. Alltså
snabbt och enkelt tillagad mat. Jag
utgår från frysta portionsförpackade filéer à 140 g vardera. Tina
laxfiléerna och torka av dem med
hushållspapper. Salta och peppra
(svartpeppar eller svart + vit).
Vänd upp dem på ett ugnsfast fat,
och krydda även andra sidan. Stryk
på ett lager söt senap, eller ta vanlig senap och sockra lite ovanpå.
Det är denna senap som är grejen,
annars är det ju inte något nytt att
skrämma upp t ex laxfilé i micron.
3½ minut brukar vara lagom för
14

två filéer vid ca 750 W effekt, och
vänta sedan någon minut ytterligare för värmeutjämning. Till detta
äter man det man själv föredrar
– ris eller potatis. Själv tar jag ofta
bara 4 knäckebröd (Sportbröd)
med enbart smör.
Harald i 1103
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STYRELSE
Ordförande:
K-G Sabel
		
Vilka som besätter övriga
Vice ordförande:
Bosse Rydh
poster
beslutas vid den
		
nya
styrelsens konstitue
Sekreterare
Percy Palm
		
rande möte och resultatet
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
presenteras
		
i VB nr 1 2012
Jonas Calén
		
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje
0723-36 02 47
e-post: percypalm@yahoo.se
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
Ada Nilssons gata 13, 129 56 Hägersten 08-646 04 04
e-post:jonas.calen@gmail.com

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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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)

Här några glimtar från årsmötet ...
... som tyvärr inte lockade så många deltagare som man kunde önska,
men Agneta Backe Sabel var en av de som var där och också hade kameran med.
Ordförande och mötessekreterare

Mötesdeltagare.
(Jo då, det fanns fler)
Jonas Calén, ny i styrelsen

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 1
3 januari
ViggenBladet 2
3 mars
TidTryck 2011
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