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Men en hel del annat finns
det naturligtvis också . . .


Lär dig segla din Viggen
– praktik för nybörjare

Hej alla och välkomna till ett nytt
år med Viggenklubben.
Det har blivit en liten förnyelse vad
gäller styrelsen även i år. Efterlyser fortfarande kvinnliga frivilliga i klubbens
verksamhet. Vi har gjort ett kalendarium för några aktiviteter under året.
Det är dock fritt fram att komma med
nya idéer. Jag vet att det diskuteras utbyte av seglingserfarenheter på sjön till
ovana. Vår nya hemsida har utvecklats
och vi vill att den ska spela en mer aktiv
roll. Det är inte nödvändigt att styrelsen
ska hitta på allt. Glöm inte heller ViggenBladet som ett organ för medlemskontakt och utbyte av erfarenheter.
Bak i bladet hittar du förteckning
över klubbens funktionärer, om du vill
vända dig direkt till någon med förslag
under året. Ta kontakt med våra regionala ombud om det gäller en regional
aktivitet.
K-G i Potentilla


I förra VB noterade jag att det numret för ovanlighets skull inte innehöll
några repriser, trots att bidragen från
er därute inte var fler än vanligt. Nu
kan jag bara konstatera att det blev
nödvändigt med några igen för att få
ihop årets första tidning. Och bilderna
i detta VB är importerade!
ViggenBladet både vill och kan bli
ännu bättre, men är som alltid beroende
av bidrag från klubbens medlemmar för
att nå det målet. Så låt 2012 bli året
när du släpper loss kreativiteten i ord
och bild!
Du och alla andra är också fortsatt
välkomna med synpunkter och önskemål om vad ni allra helst vill läsa om
i VB. Om du berättar vad du vill se så
kanske någon blir inspirerad och skriver
just din önskeartikel. Kanske det rentav
blir du själv?
Årets satsning: Blåbär Sailing!
Alf

Styrelsen har fått en känsla av att
det kanske finns önskemål om lite
praktisk handledning för nybörjare
så att de snabbare ”kommer igång”
och får ut så mycket som möjligt av
seglingen.
Det hela skulle gå till så, att klubbens mer erfarna seglare ställer upp
i samband med t ex uteträff,
eller annan tidpunkt efter diskussion, och med både lite teori på
landbacken och praktik i båt bistår
medlemmar med förhoppningsvis
goda råd.
Våra båtar finns över hela landet,
men det kanske inte alltid är så lätt
att hinna segla till en träff. Vi tänker
oss därför två möjliga alternativ för
handledningen: dels i samband med
någon två- eller tredagarsträff i skärgården, dels endagsträff i anslutning
till instruktörens hemmahamn vid
tidpunkt som instruktör och elever
själva kommer överens om. Det hela
ska vara kostnadsfritt och ”opretentiöst”, och kombinera klubbens huvudsyften att träffas för att ha trevligt,
och att förkovra oss i att hantera
båten. Segling sker i instruktörens
båt, med två eller max tre ”elever”.
Tonvikten läggs på segelsättning och
skotning och hur man tar hjälp av
”skvallertrådar” (tell-tails) i seglen

för att segla så effektivt som möjligt.
Detta är saker som beskrivits i Viggenbladet, och gått i repris i flera
omgångar, men nytillkomna medlemmar har som regel inte tillgång
till tidigare Viggenblad. En tanke är
att scanna dessa artiklar och samla
dem i ett kurskompendium. Bara det
är ju en bra grej!
Ovanstående är hittills bara en
idé, och innan vi går vidare med konkret planering och dokumentation
vill vi veta om det finns medlemmar
som är intresserad av en sådan här
aktivitet.
För att hinna med arbetet
vill vi att intresserade så snart
som möjligt, men senast 201203-03, hör av sig till styrelsen
via e-post, brev eller telefon.
Kontakta gärna Ditt regionombud
och diskutera vad som kan åstadkommas i just Din region.
Ingenting är bindande på
det här stadiet, men i ett senare skede måste vi kunna
begära att en seriös anmälan
ligger fast.
Intresseanmälan skickas till:
K-G Sabel, adress finns på näst
sista sidan.
Styrelsen


Kalendarium 2012
Riggträff preliminärt i vecka 18 eller 19
Riggträffen anordnas av Tekniska Kommittén. Det är en nyttig genomgång av
hur man håller båten i ett så säkert skick som möjligt inför seglingssäsongen.
På träffen brukar det bli tillfälle att ta upp olika tekniska problem som man
undrar över. Det serveras troligen kaffe och smörgås till självkostnadspris.
Sommarträff 29/6-1/7
Den blir traditionsenligt vid Lilla kastet som förvaltas av Trälhavets båtklubb.
Innehållet är inte klart men Viggensherry och gemensam middag vid inloppet
är givna. Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad. Kanske möjlighet till att byta prylar eller fortsatt semestersegling tillsammans.
Viggen Cup:
Seglingsorientering i samband med sommarträffen den 30/6
Viggen Cup har nu gått av stapeln några gånger i samband med sommarträffen. Det visade sig att området kring Lilla kastet har bra möjligheter för denna
tävlingsform. Det ska kunna gå att lägga en ny bana detta år tror vi. Seglingsorientering är en tävling som tränar många färdigheter vad det gäller att segla
Vigg under trivsamma former. Även andra båtar kan delta, men ej erövra
vandringspriset Ratten.
Höstträff 1/9-2/9
Vi är nog inte på Träskö-Storö i Stockholms mellanskärgård det här året även
om föra årets träff var den varmaste hitintills. Det finns planer på att förlägga
den till Bodaviken. Gemensam middag med egen medhavd förtäring hoppas vi
kan hållas inomhus även här.
Årsmöte 17/11
Efter årsmötesförhandlingarna så ordnas en gemensam måltid mot en måttlig
kostnad.
Vi är också öppna för en höstträff
på land men har i dagsläget inget
förslag på vad det skulle kunna vara
för något. Eskader eller möjlighet för
ovana seglare under en dag att få lära
sig seglingstips kanske kan komma
upp. Styrelsen mottar gärna uppslag.
Bor du ute i landet så kontakt gärna
ditt regionala ombud om du har några


idéer. Tänk bara på att det måste ske i
god tid så att vi kan annonsera ut den
i ViggenBladet.
Kolla också in vår hemsida, www.
viggenklubben.com, där ytterligare
information läggs ut om kommande aktiviteter. Här läggs även ut förändringar
och tillkommande aktiviteter.
K-G Sabel

Lugn, det är inte så illa som det ser ut

Viggen nr 83 Augusta. Foto: Dennis Willard



Geocaching på sjön
Vi i Viggenklubben har ordnat seglingsorientering några somrar och jag
tycker det är en rolig form att träna
segling och tävla under gemytliga
former. Det finns nackdelar såsom
att det tar tid att lägga en bana och
att den går av stapeln vid en viss tidpunkt. Det går inte att bortse från att
det är trevligt att träffas flera Viggar,
men det når inte så många medlemmar. Det har fått mig att fundera på
att hitta andra former på ungefär
samma tema.
Det var då jag började fundera på
någon form av geocaching på sjön.
Geocaching, detta med engelska uttryck, skulle man kanske kunna kalla
”gömma nyckeln på sjön”. Det är här
som jag finner likheter med seglingsorientering. Där finns kontrollpunkter
med koordinater som åtföljs av en
fråga med angivande av vad som kan
observeras i en viss riktning. Det är
alltså där ”nyckeln” ska uppenbara sig
om man nått positionens koordinater.
Det är här likheterna med seglingsorienteringens kontrollpunkter kommer
in. Tanken är att man inte ska behöva
leta på land. Det är dock inget som
hindrar ett strandhugg om platsen
verkar trevlig och intressant. Det finns
inte samma tidspress som i en tävling
med tidsramar. Positionen är tillgänglig hela säsongen och även förhoppningsvis kommande säsonger.
Hur ska detta gå till? Det är här


som jag är lite osäker på utformningen. En tanke är att alla som vill dela
med sig av något som de tycker verka
intressant på sjön ska kunna göra det
genom att skicka in en fråga med angivande av position och riktning. De
skulle kunna läggas upp som en flik
på vår hemsida. Den som ställt frågan
skulle kunna vara den som tar emot
svaren från besökare eller kanske någon annan form av notering. Exempel
på hur frågorna skulle kunna se ut
finns på hemsidan under Viggen Cups
bana från 2010. Se det bara som ett
exempel, eftersom friheten att kunna
göra frågor från vilken plats som helst
gör att möjligheterna ökar.
Detta är ett vagt utkast, som kan
byggas på. Ska det även gå att utse
årets nyckelletare? Eller är det den
som fått flest besökare till sin fråga
som ska uppmärksammas? Tanken
från min sida var i första hand inte att
införa något tävlingsmoment utan att
se det som ett sätt att dela med sig av
smultronställen/iakttagelser som man
gjort till sjöss. Det kan leda till kontakt
med andra medlemmar. Jag ser det
även som en möjlighet att man väljer
andra seglingsrutter än vad som var
tänkt från början.
Finns det några som tror att det
kan vara något för vår hemsida och
är villiga att lämna in frågor kan det
bli en försöksverksamhet under kommande säsong.
K-G i Potentilla

Ovan: Marilyn Kirby ombord i Augusta
Foto: Dennis Willard

Nedan: En pirat har gått iland
Foto: Marilyn Kirby



REGIONALT/ombud

NYA
MEDLEMMAR

Gävle

Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31
Gävle
026-18871

Mälaren

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

O

Agnieszka Polak-Ring
FEGEN

1257

Pier Lennartsson
GÖTEBORG

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

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
Kalmar, Siljan, S:t Anna,
Vänern, Vättern,
Öresund



VIGGENMARKNADEN
Köpes
Vindskydd
ibra skick till sittbrunnssidorna/mantåget/sb+bb, till en A-Vigg. Blå färg.
0730-273 284
/ Christer Harryson
Spridare till min rigg
K-viggen nr 77. Idag finns det bara
några halvruttna träbitar och det
skall bytas innan sjösätttning!
hildur.111@hotmail.com
/ Hilda

Senaste annonserna finns på
Viggen-Marknaden
www.viggenklubben.com

Hej alla
nybörjare!
Här är fyra tips för oss med
flytvästarna ännu i plastpåse
och skolans gamla
orienteringskompass
om halsen.

1
Hör ni också till den skara som
inte vet om seglen är i tipp-topp eller
utblåsta och måste bytas?
Grundtipset är: De duger gott!
Viggen seglas normalt inte lika hårt
och tufft som de stora grabbarna
och tjejerna i Whitbread. Nej, detta
är en trivsam familjebåt som seglas
därefter. Seglen räcker därför längre
än man tror.
Ett annat bra svar på frågan är:
De är slut, när man inte har lust att
laga dem längre i sömmar och horn.
Är man mer teknisk till sin natur, kan
man ta med sig seglen till en segelmakare som lägger ut segeldukarna
på sitt loft och mäter fram bukens
storlek och läge. Efter den manövern
är det kanske möjligt att du kommer
hem glad i hågen med nya – i kevlar
eller vad du har råd med.

2
Har du också fyllts av stress och
skräck när du ska in till bryggan för
att lägga till? Tänk om jag kommer in
för fort och smäller in i bryggan. Usch,
så förargligt det vore!
Men här är ett tips som jag har testat själv. Här är krockkudden för oss
ovana! Den är kanonbra helt enkelt.
Man binder bara fast den största
och tjockaste fendern som finns, med
bägge tamparna längst fram på pulpit
(dvs räcket längst fram i fören), och
låter den hänga ned framför båten fast
på tvären, så att säga. Den fungerar
då som den perfekta krockkudden.
Nu är det bara att köra på tills båten
mjukt och fint stannar upp – så är du
framme. Inga skador, inget mer stress
och oro längre för detta moment.
Åke i 801 Elise


3
Temat denna gång är säkerhet.
Det är viktigt med säkerheten ombord. I synnerhet om du tänker segla
i lite hårdare väder eller ensamsegla.
Kanske har du sett proffsen använda
en säkerhetslina kopplad med en
karbinhake till flytvästen. Den andra
änden kopplas till en löplina i båtens
längsled, från för till akter. Tanken
är att när du förflyttar dig över däck
i dåligt väder och kraftigt krängande
båt, finns en ökad risk att halka eller
snubbla eller träffas av en översköljande våg. Med en säkerhetslina som
fångar upp dig minskar risken att falla
överbord. Du blir kvar på däck.
En god vän till mig berättade att
när han var nybörjare, ordnade han
själv sin säkerhetslina. Han hakade
fast ett reservfall, 20 m långt, i sin
flytväst och band den andra änden i
akterpulpit. Med den längden hade
han full rörlighet ombord och extra
stor trygghet ������������������������
– trodde
����������������������
han. Han levde
i den villfarelsen ända tills han fick
höra av en före detta tävlingsseglare
10

som visste att berätta att långa rep
eller linor var rena rama dödsfällan.
Skulle oturen vara framme och personen i fråga falla av båten, så skulle
han/hon för det första vara 20 m akter
om båten redan efter första simtaget.
Därefter skulle en lika obeveklig som
obehaglig avslutning följa. Om båten
så bara går 1-2 knop kommer man
inte att hinna simma ifatt den. I dåligt
väder minskar oddsen snabbare ändå.
Det som följer är ännu värre.
Repet sträcks hårt och man kommer att släpas som en dragg efter
båten. Du orkar inte med att hålla
emot eller dra dig med handkraft i
repet. Vattnets kraft är för stor. Den
akuta stressen gör också att du enbart
hinner kämpa för att försöka få luft.
Men det hjälper föga. Kroppen kommer att pressas nedåt och åka ned i
djupet i omkring 30 graders vinkel.
Och där nere blir man kvar ända tills
vindarna avtagit eller båten lovat upp
i vind och stannat.
Vilken ruskig historia! Det är väl
inte att överdriva om jag påstår att
min gode vän blev lite blek om nosen
efter denna lektion. Han åkte därefter
genast till sin båt och skar bort 18,5
m av sin 20 meterslina och har efter
det en alldeles ypperlig säkerhetslina
som är kort och stram och fyller sin
funktion. När han sitter i sittbrunnen är linan fastsatt till en ögla i
sittbrunnsgolvet. Med den längden
är han gott förankrad ombord även
om det blåser hin, båten kränger 30
grader och vågorna sköljer över.

På tal om att kunna orientera sig
– ���������������������������������
medge att du någon gång känt dig
osäker på båtens läge. Det är inte alldeles lätt att hänga med på sjökortet
var alla prickar och farledsmärken och
sidomärken är. Några till och med kan
fattas! I början av maj när vi körde
hem vår nyinköpta Viggen från Dalarö
till Säbyviken (ca 50 M), kom vi fram
snabbare än väntat. Vi bedömde att
vi befann oss någonstans i mitten av
båtsportkort 6143 och letade efter
tydliga landmärken att navigera efter.
Det duggregnade sedan fyra timmar
tillbaka och temperaturen låg på
uschliga +6o. Vi glasögonanvändare
ser dessutom världen som genom ett
akvarium när det regnar. Vi kom att
diskutera allt mer otåligt.
– Ser du inte den där ön,
där borta?
Visst måste det vara Ekholmen?
– Nää,
�������������������������
den har vi passerat.
Det du ser är nog en utstickande
landtunga bara, tror jag.
– Men
�����������������
var är vi då?
Är det Moholmen?
– Nja,
�������������������������������
jag tror den ligger mer åt
höger (det heter så bland oss nybörjare, innan vi lärt oss).
Plötsligt passerade vi en bekant
badstrand och jag kände igen badbryggan, bänkarna och grässtranden
där vi brukade breda ut våra filtar då
vi badade.
– Vi
�������������������
är redan hemma!?
– Va?
�����������������
Har du sett!
Vi var längst västerut på kortet.
Vi hade korsat halva sjökortet utan vi
hade hängt med.

4
Men stopp nu! Stanna båten!
Just det! Det är vad vi skulle ha
gjort så snart vi började ha olika åsikter om vårt läge. Är besättningen inte
överens om båtens läge eller kurs, är
det allra bästa att bara slacka på skoten och stanna båten. Sen gör man
en ordentlig kontroll på sjökort med
krysspejling, GPS eller vad man har,
och först när hela båtens besättning är
överens, kan man segla vidare.
Det är så genialiskt enkelt, eller
hur? Att bara stanna båten, kolla läget, fixa bäringarna, lägga ut kursen
och framför allt –��������������������
���������������������
bli kompisar igen.
Gör det nästa gång ska du få se.
Åke i 801 Elise
Föregående rader är hämtade från
en serie artiklar i ViggenBladet som vår
dåvarande ordförande skrev under sin
tid som nybliven viggenseglare.
Har du egna nybörjarerfarenheter
att berätta om för oss andra så är du
välkommen med bidrag till VB!
Red.
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Viggenmiddagen 2011-12-07
På Viggenmiddagen i samband
med årsmötet frågades det efter recept på maten. Jag utgick från recept
som jag hittade på nätet och som lät
lite spännande och som höll en rimlig
prisnivå. Det blev kotletter i cognacsås
med äppelchutney, basmatiris och sallad med dressing.

Det är alltid lite svårt att hålla
maten varm till flera personer särskilt som man gjort den tidigare. Jag
tycker det är lite synd på cognacen att
värma om maten. Här följer receptet
där jag tror att man även kan byta ut
fläskkotletter mot karré som brukar
bli mörare.

Kotletter i cognacsås
4 pers.
600 g benfria fläskkotletter
1 ½ tsk salt
½ tsk grovmalen svartpeppar
2 tsk potatismjöl
½-1 + ½ tsk grovmalen grönpeppar
3 dl vispgrädde
½ dl cognac
färsk bladpersilja

Sätt ugnen på 200°. Lägg kotletterna i en ugnsform, krydda med
salt och svartpeppar samt pudra
över potatismjöl (t.ex. med en
tesil). Vispa ihop ½-1 tsk grönpeppar med grädde och cognac och slå
över. Tillaga i 40-50 minuter. Strö
över ½ tsk grönpeppar samt bladpersilja vid servering.

Äppelchutney
4 portioner minst
4 st äpplen
1 st gul lök
1 st röd chilifrukt
2 tsk färsk riven ingefära
1 st pressad vitlöksklyfta
1 dl äppelcidervinäger
2 dl farinsocker

Sjud 10 minuter tills äpplena
mjuknar. Tillsätt sockret och sjud ca
30 minuter utan locks tills det är en
ganska fast massa.
Rör då och då. Häll upp i rena
burkar och låt svalna och förvara
sedan i kylskåp. Det här håller sig
mycket länga om den förvaras i
kyl.
Vill ni prova på själva så önsSkala och kärna ur äpplena. kar jag Lycka till! Det var inte så
Skär dem i mindre bitar. Skala och krångligt om man befinner sig på
hacka löken. Kärna ur och finhacka landbacken.
chilin.
Blanda alla ingredienser utom
sockret i en stor gryta.
K-G Sabel i Potentilla
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Dela med dig
av recept och mattips
i VB och på hemsidan

En bra
målsäTTning
under det nya
året:

Under Viggenmiddagen diskuterades det lite recept av olika slag
som man kan dela med sig. Det kan
Att värva nya medlemmar
också röra sig om praktiska tips hur
till klubben när du träffar
man kan hålla mat och dryck kall i
andra Viggenseglare
en Vigg utan kylskåp.
på varvet, i hemmahamnen
Det är klart att du kan skriva
eller i sommarhamnen.
till ViggenBladet om du har något
som du vill dela med dig, men jag
tycker att vi också kan lägga upp
detta på hemsidan. Det senare
har flera fördelar. Det blir lätt att
få allt samlat på ett ställe och lätt
att hitta. Det är inte alltid man
kommer ihåg i vilket nummer
av ViggenBlad något blev infört.
Hemsidan har också möjligheten
att snabbt bli uppdaterad och även
ge utrymme för kommentarer.
Med en samling av tips på recept och tips kring mat och dryck
så kan hemsidan bli levande och
förhoppningsvis locka till sig nya
medlemmar. Så sätt igång och
låt fantasin flöda. Det kan också
Vår värvarfolder finns att
innehålla tips på matställen och
affärer och annan matförsäljning hämta från klubbens hemsida
som finns i anslutning till seglingsför egen utskrift. Ladda ned
rutter.
och skriv ut några exemplar för
K-G i Potentilla att ha till hands i din Viggen!
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm

www.viggenklubben.com
Avgifter 2012: 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
		
Vice ordförande:
Bosse Rydh
		
Kassör
Percy Palm
		
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
		
Sekreterare
Jonas Calén
		
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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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

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

REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Sören Rapp

VALBEREDNING

Kjell Eriksson 08-720 54 94, Hans & Elisabeth Mathisson 08-571 603 41

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

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

MedlemsavgIFT & MEDLEMSUPPGIFTER
Fakturor avseende årets medlems
avgift har nyligen sänts ut och vår nye
kassör Percy Palm hoppas att ni alla – i
enlighet med Viggenklubbens stadgar
– gör er inbetalning senast 31 januari.
Om ni har några ändringar som rör
ert medlemskap vill vi få uppgift om det
snarast, det ska tryckas en medlemsmatrikel även i år och det kommer bara
ut två nr till av VB – som vi kan påminna
i – före sommarnumret.

Några av er har ännu inte lämnat
kompletterande uppgifter om er själva
och era båtar; tel.nr, e-post, båtarnas
nummer och namnen på dem.
Kolla adressetiketten här ovan till
höger. Står det en nolla ovanför namnet
i stället för segelnumret så är du en av
dem som glömt att meddela viktiga
uppgifter om dig och din båt.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret

www.sittbrunnen.se
"En mötesplats på nätet för glädje och
njutning, ett nav att hitta nyheter och
evenemang som handlar om segling, olika
spännande artiklar, bokrecensioner och
mycket mer. . ."
Så skrev Annelie, som träffat mannen
bakom sidan, till VB och önskar sig någon
form av samarbete mellan Viggenklubben
och Sittbrunnen. Hur det skulle kunna se
ut tål väl att tänka på och VB-Red. bollar
härmed frågan vidare till styrelsen, webmaster och övriga läsare. Idéer?
En liten början kan väl vara att Jonas lägger in en länk på klubbens egen sida.
Sittbrunnen är väl värd att surfa in på, och
VB har tipsat om den redan tidigare.
Red.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 2
3 mars

TidTryck 2012
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ViggenBladet 3
30 mars

