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Choppy sea
Foto Bengt Hansson


Riggträff 2012

Stockholm

Vi träffas tisdag 8 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
Sitter och bläddrar lite i tidningen
Segling. Det är mycket om tävling såsom
Volvo Ocean Race, OS-uttagningar samt
om långsegling. Vad har vi i Viggenklubben som motsvarar detta. Kanske inte så
mycket, men det finns nog på en annan
nivå. Viggen Cup försöker vi genomföra
även i år fast utan uttagningar. Alla är
välkomna. Tänker du segla långt så
glöm inte bort Per Brohälls Hederspris
för längst seglad distans under året.
Vår verksamhet är nog inte de stora
utmaningarna utan går ut på att dela
med sig av erfarenheter. Det gör vi förhoppningsvis på alla träffar men framför
allt på Riggträffen. I år kommer vi förhoppningsvis kunna erbjuda möjlighet
till handledd praktik för nybörjare. Men
ha i åtanke ViggenBladet och hemsidan
som plattform för erfarenhetsutbyte eller Tekniska Kommittén.
K-G i Potentilla


På nästa uppslag skriver Harald i
Tekniska Kommittén om återanvändning och jag hänger på temat, genom att
på sidorna 10–11 "recycla" några bidrag
till VB från ������
Kjell ����������������������
Nylén, Viggenklubbens
���������������
tidigare regionombud i vänerområdet
Detta i väntan på att det ska komma
in lite "färskvaror" från dagens VB-läsare. Praktiska tips (riktigt bra sådana kan
så småningom upphöjas till Tekniska
Tips), seglingsberättelser, smultronställen och sist men inte minst; bilder. Det
är absolut inte svårare att skicka foton
till ViggenBladet än till Facebook!
Som du kunde läsa i förra VB så satsar klubben nu lite extra på att ge stöd
till våra nybörjare och VB bidrar med
fler tips från Åke på mittuppslaget.
Mer på nybörjartemat på
������������
sid. 12��:
Blåbär Sailing, en alternativ text till
Rod Stewarts gamla hit. Att nynna på i
sittbrunnen i sommar kanske?
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.
Mårten Triewalds Malmgård ligger i Mariebergsparken på Kungshol-

Illustration Sören Rapp

men, 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!
Kontakta någon i styrelsen om
det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald
Kolla gärna med hemsidan
eller styrelsen någon dag i förväg,
att inget förhinder uppstått



Varför har vi en klubb?
I stadgarna för klubben så finns
målet för klubben fastställt i första
pargrafen som lyder:
"Klubben skall stimulera erfarenhetsutbyte och trivsam samvaro kring
ett gemensamt intresse för båtarna
Albin- och KarlskronaViggen.
Klubben skall verka för att Albinoch KarlskronaViggens karaktärer av
entypsbåtar bibehålles och är klassförbund för dessa i enlighet med Svenska
Seglarförbundets (SSF) regler. Klubben
skall stimulera kappsegling, eskadersegling och familjeträffar med Vigg".
Det är detta som styrelsen och and
ra tillsatta organ efter bästa förmåga
ska försöka leva upp till. Men vi kan inte
allena leva upp till detta utan det kräver en medverkan från medlemmarna
i klubben. Denna medverkan kan vara
av olika omfattning. Vi kan efter bästa
förmåga försöka forma en verksamhet
som kan svara upp mot detta.
Erfarenhetsutbyte kan ske på många
olika sätt.
Vår Tekniska Kommitté har fått en
allt mer viktig roll för att se till att Viggarna efter alla år är i ett bra och säkert
skick genom tips och råd. De har samlat
på sig många erfarenheter genom åren
som det gärna delar med sig av. Men de
behöver få in frågor från medlemmar
för att utveckla sin verksamhet. Oftast
kommer frågorna när något tråkigt
har hänt.
Kontakt och utbyte av erfarenheter
kan ske genom ViggenBladet och klubbens hemsida.


Här är vi mycket beroende av att
alla medlemmar hjälper till att göra
dem attraktiva genom att bidra med
material. Detta blir allt mer viktigt att
alla kan vara med och dela med sig av
erfarenheter av olika slag. På hemsidan
når vi även de som inte är medlemmar.
Genom detta kan vi förhoppningsvis
få fler intresserade av klubben. Men
då måste vi alla hjälpas åt för att hålla
hemsidan levande.
Våra träffar är också möjlighet att
på ett mer personligt sätt få möjlighet
till erfarenhetsutbyte. De når inte så
många medlemmar som ovanstående
möjligheter eftersom vi är så utspridda
geografiskt. Men det finns inga planer
för att dra ned på denna del. Men det
kan finnas idéer om hur de kan utvecklas för att nå fler.
Praktik för nybörjare, som vi planerar att sjösätta i år är ett sätt att överföra erfarenheter från ”gamla rävar”.
Styrelsen tror att det finns ett behov av
detta. Bland annat beror det på att det
är svårt att få igång eskaderseglingar
igen. De fyllde bland annat en uppgift
som praktisk introduktion till segling
för de som inte seglat så mycket. Förhoppningen är att denna praktik ska bli
ett bestående inslag i vår verksamhet.
Trivsam samvaro kring ett gemensamt intresse för båtarna Albin- och
Karlskrona-Viggen hoppas jag att vi alla
kan bidra med på olika sätt. Den gamla
devisen ”SeGlaUt med Viggenklubben”
gäller i alla sammanhang även om den
gör sig bäst på sjön.
K-G Sabel i Potentilla

Återanvändning
Vi påminns emellanåt om att det
nu är länge sedan våra båtar gick ur
produktion. Eftersom tillverkningsmetoder och mode förändras, innebär
det också att det blir allt svårare att
hitta ersättningsmateriel när något
går sönder. T ex kan det bli problem
med hålbild efter grabbräcken och
knapar. Ännu värre är det när masten skadas. En ny rigg kostar ca 30
tusen kronor, vilket är galet mycket
i förhållande till hela båtens värde.
Därför är det viktigt att i möjligaste
mån kunna reparera. Ett problem
är dock att ”våra” mastprofiler inte
produceras längre.
Förutsättningen för att kunna
göra en skarvreparation är då att
man kan få tillgång till en oskadad
del av en annan havererad mast med
samma profil. TK vill därför uppmana
alla viggenägare att bevaka att havererad mast inte bara blir metallskrot,
utan tas tillvara. Som regel är ett
försäkringsbolag inblandat, och de
gör inget skrotningsjobb själva, utan
anlitar särskilda firmor. ”Prata för
varan” genom att framhålla värdet
som reparationsmaterial. Om Du inte
själv kan bli hjälpt efter Ditt missöde,
så kan Dina skrotrester kanske hjälpa
någon annan i framtiden.
Harald Akselsson,
Tekniska Kommittén


Svinaktigt!
EU har tagit ett skamgrepp på Europas båtägare, och det krävs ingen
högskoleutbildning för att inse att beslutet tillkommit främst för att hålla
den skakiga organisationen flytande
rent ekonomiskt. ”Det är gott om
läckor”, som vår sagesman i Bryssel,
Couler Le Bateau, avslöjar. Det handlar således om att genom en administ
rativ innovation dra in pengar som
stöd för kommissionärernas övriga
”verksamhet”. Vad saken gäller? Jo,
varje båtägare ska senast 2014 anlita
en av EU ackrediterad besiktningsman som besiktigar båtens kölsvin.
Kölsvinet måste vara i gott skick, och
fritt från trikiner. När detta skrivs är
det ännu inte helt klart hur och var
besiktningsprotokollen ska förvaras, men med tanke på det enorma

antalet båtar, så torde arkiveringen
bli ett riktigt grisgöra. Efter godkännande och stämpling får båtägaren
på eget ansvar nyttja svinet, t ex för
kylning av smör och pilsner, under
ytterligare två år. Därefter krävs ny
besiktning. ”Något godkännande av
rena fyllesvin kommer dock inte på
fråga” framhåller Le Bateau med
en, som vi uppfattar det, mästrande
ton. Viggenklubben har naturligtvis
reagerat med protest. Det är självklart oacceptabelt att durkdrivna
byråkrater från Bryssel ska tillåtas
kränka vårt allra heligaste. Även
Jordbruksverket knorrar, och skulle
hellre se en kraftsamling iland för att
om möjligt reducera antalet levande,
vilda svin. ”Men det är väl för bökigt”
säger man resignerat.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa

Halvar har fått nytt nummer
ViggenBladets flitige medarbetare
Halvar som skrivit atikeln härovan, har
fått nytt båtnummer!
Anledningen är att Halvar vid sitt
”jungfruinlägg” 1996 levde i tron att
hans båt Lirpa Lirpa hade serienummer
401. Båten saknar registreringsskylt,
vilket tyvärr inte är helt unikt, men vid
köpet ingick ett begagnat storsegel med
numret 401. Nu erfar redaktionen att


båten troligen inte är identisk med den
401 som tidigare varit medlem i klubben, och i samråd med Halvar har bestämts att Lirpa Lirpa i med omedelbar
verkan omnumreras till 2012, året till
ära. Redaktionen och Halvar beklagar
de eventuella olägenheter som den troliga felnumreringen kan ha gett upphov
till. Meddelas endast på detta sätt.
Red.

Boktips 1
Viggenklubbare är säkert redan
mycket miljömedvetna, men nog kan vi
alla alltid bli ännu lite bättre?
En väg till inspiration för att hitta
förbättringspotentialen är att läsa boken
”100 sätt att rädda världen” av Johan
Tell. (Bokförlaget heter märkligt nog
Max Ström, vilket låter motsägelsefullt i
sammanhanget). Boken är lättläst, med
100 miljövänliga tips, vilket gör att man
med fördel kan dela upp läsningen i
lämpliga portioner. Och tipsen är pedagogiska genom att i de flesta fall kvantifierat belysa effekten av varje ”åtgärd”.
Ofta med utgångspunkt från vad just
Du tjänar/sparar, men även globala aspekterna. T ex att kaffearbetarna får ett
bättre liv om vi väljer ekologiskt odlat
kaffe i stället för ”det vanliga”. (Jag ska
omgående tjata på Zoéga, min favorit,

om att de går över till ekologiskt odlat.
Tjata även Du!). Boken är från 2007, så
man kan misstänka att det småningom
kommer en uppdatering. Bibliotekslån
kan vara en bra grej.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Boktips 2
1714 utfäste det engelska parlamentet en belöning till den som fann
en metod att mäta longituden. Detta
är den dramatiska berättelsen om en
vetenskaplig bragd och en fascinerande
biografi över John Harrison, klockmakaren som i fyrtio år var besatt av att
bygga den perfekta tidmätaren, kronometern, en förutsättning för navigation
på världshaven.
Den här fascinerande boken har VBRed tipsat om tidigare (VB 10/1997),
men vill gärna rekommendera även
dagens VB-läsare att ta del av den.
Själv ska jag läsa den en gång till.
Alf


Hej igen,
alla nybörjare!
Här kör vi vidare på
årets tema – nybörjare.
Åke kom med några tips
i VB nr 1, och han
har fler.

Det finns en situation som kan
vara riktigt knepig för oss nybörjare.
Det är när vi ska lämna hamnen för
en härlig segeltur på den solglimrande
fjärden.
– Vilket segel ska vi sätta dit?
Storseglet är väl okey, men hur gör
vi med alla dessa försegel då? Vid
bryggan är det nästan alltid lä och på
radion sa de att det blir svag till mått
lig bris. Kanske blåser det för mycket

för mig därute? Bäst att vara försiktig
och sätta på det lilla fockseglet, eller
vågar jag ta Genua II:an. För Genua
I:an ser ut att vara alldeles för stor
– eller? Usch. vad jobbigt det är att
välja. Säck efter säck ligger travade
efter varandra i ruffen.
– Tag vilket segel som helst, bara
det inte lutar för mycket därute.
Jag väljer fegt och tar det minsta
förseglet. Sagt och gjort.
Väl ute på fjärdarna händer sen
inte ett dugg. Men längre ut ser det
ut som att det blåser rejält. Då du!
Men nä!
Det är då man börjar längta efter
en rullfock, som segelmakaren ville
sälja till mig. Alla proffs och alla
jorden-runt-seglare har ju skaffat
rullfock. Men ärligt talat, det är ju vi
nybörjare som har det största behovet
av det. Är spargrisen välmatad, så kan
man kanske få ett rullsystem med en
omsydd genua till rullfock passande
för Viggen för ca 10 - 11 000 kr.*

Otillräckligt förspända stag = risk för masthaveri.
Om man har slarvigt uppspända
vant och stag och seglar på halvvind
(vinden rakt från sidan) och får en
vindkraft på 300 kg kommer lovarts
(vindsidan) vant att få bära hela belastningen eftersom vanten på läsidan
blir helt slak pga att masten pressats
mot lä och böjt sig. Om man istället hade gjort en riktig förspänning
av vantstaget på 330 kg kommer
den i stället att kunna ta emot hela
den yttre vindkraften och minska
på mastböjen. På vindsidan ökar då


spänningen till 480 kg och läsidan blir
den 180 kg. Först om vindkraften ökar
till 660 kg blir spänningen i läsidans
vant 0 kg. Först då har all förspänning
blivit uppäten, men masttoppen har
endast förflyttad sig hälften så långt
åt sidan som den hade gjort utan
förspänning.
Det är därför viktigt att förspänna
vanten så hårt att spänningen på läsidans vant hamnar på noll bara vid de
allra högsta vindbelastningarna som
riggen utsätts för.

Lyssna på dina tell-tales
Vad man brukar påpeka i facklitteraturen, är vikten av att nyttja sig
av de små bomullstrådarna, tell-tales,
som tejpas eller sys fast i seglen. De
visar inte bara ifall seglet är rätt
skotat, de visar också när skotblocken
ligger rätt. När topptrådarna på
lovartsidan av seglet strävar uppåt
ett tag innan de lägre trådarna, är
skotblocken placerade för långt fram
och måste justeras bakåt. Och omvänt; ifall de undre trådarna strävar
uppåt på lovartsidan innan de övre,
behöver skotblocken flyttas framåt.
Hänger du med?
Man brukar ha tre rader med
tell-tales även när man har en rull
fock/rullgenua, eftersom man rullar
in både segel och tell-tales när man
revar, och då blir det alltid några kvar.
Kom också ihåg att allt eftersom man
rullar in genuan måste skotblocken
justeras framåt för att bibehålla rätt
segelsträckning.
Okey, alla nybörjare, kan ni lära
er det här så kommer ni att få en båt
som går stadigt och fint genom alla
sjöar och dessutom kommer ni att
segla förbi många andra som ligger
där med slängande bommar och fladd
rande segel.
Fotnot gällande artikeln överst på
föregående sida:
* Priset för rullfock och omsömnad
av genua har indexerats från det som
angavs i det ursprungliga införandet
av artikeln.
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Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Snabb hjälp och låga premier

Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring.
En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är
det just därför vi har runt 50 000 nöjda kunder. Som alla har en sak
gemensamt. De bryr sig om sina båtar. Precis som vi.

Kolla våra låga premier på www.svenskasjo.se
Eller ring oss på 08 541 717 50. Kan det vara enklare?



Smultronställen för Viggen-vänner på Vänern
Författaren här nedan är bekant för er
som varit med i Viggenklubben länge,
men för senare tillkomna VB-läsare
kan vi berätta att Kjell under många
år kom med både praktiska tips och
förslag på platser värda att besöka.
Här är ett smultronställe som Kjell
presenterade under tidigt 90-tal:

Försegeltips
Efter att flera gånger ha trillat
huvudstupa genom förluckan, då jag
försökte fiska upp en segelsäck nerifrån
djupet av förruffen, lade jag pannan i
djupa veck och började fundera på om
det inte fanns en vettig lösning på detta
ofta återkommande problem.
Föll då min blick på det lilla handtaget på förluckans undersida. Om man
sticker in en bit av segel säcken i detta
handtag vore ju det ju bara att glutta
på luckan och säcken kommer upp som
gub- ben ur lådan?
Jag provade, och si, det fungerade
alldeles som de var tänkt. Nästan. Men
den lilla bit av säcken, som stuckits
igenom handtaget, kom vid stängningen
i kläm mellan luckan och sargen. Tydligen fel håll! Jag ändrade då till att
sticka segelsäcken genom handtaget
utifrån och i riktning in mot mitten av
luckan. Nu hängde säcken från början
ner genom lucköppningen och kunde
inte komma i kläm.
Nu fiskar jag fram min segelsäck
snabbt som ögat! Slänger upp luckan
och rycker till mig säcken och den är
ur vägen långt innan luckan hinner
falla tillbaka. Kan det vara enklare?
Prova själv!
Text och bild, Kjell Nylén
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En vanlig missuppfattning är att
Vänersborgsviken lider kronisk brist
på naturhamnar. om man inte till den
kategorin räknar Grönviksudde, Sikhall.
Gälleudde och Dalbergså.
Men det finns även ”riktiga” naturhamnar, de flesta på västra sidan
av fagra Vänersnäs. En av dem, Örnö,
ligger mitt på halvön Vänersnäs.
Det är lätt att hitta dit, en vitmålad
stång leder dig in. Vill du kolla att du
siktat rätt stång så ska du en bit norr om
den finna kumlet vid Kåpeudde.
Inseglingen till Örnö är enkel och
du löper in alldeles norr om ön. Undvik bara att fortsätta rakt fram och gå
på det lilla berget som markerats på
kortet. I verkligheten är det sällan det
sticker upp ovan vattenytan. Gira istället styrbord och lägg till vid insidan
av Örnö. Ringar i berget underlättar
förtöjningen. Men var lite försiktig, som
vanligt är det inte djupt överallt ända
in till stranden.
Väntas friska vindar från nordväst
till nord kan det vara ide att som natthamn istället för Örnö välja Sikhall på
andra sidan Vänersborgsviken i nordväst. Nedanför det gamla magasinet
finns gästbryggor. Eller också kan du
gå rakt norrut i den lilla viken norr om
Örnö. Den är tillräckligt djup ganska
långt in, och erbjuder en bra svajplats,
om du inte finner stranden djup nog.

. . . och här kommer ett till:
Tvärtemot vad de flesta tror finns
det flera möjligheter att hitta natthamnar även i södra delen av Vänern. Hamnen Bruket på östra sidan av Vänersnäs
är kanske i sig inte vad man vanligen
kallar för smultronställe, men platsen
har en del andra förtjänster.
För det första är det lätt att hitta dit.
Den naturliga angöringspunkten (skilj
på angöring och förtöjning!) är fyren
Stefanskullen nordost om nordspetsen
av Vänersnäs. Därifrån går du 4,5 distansminuter på kurs 202-207°. Se till
att du inte kommer för nära Örns udde
eller de lömska grynnorna om styrbord
de sista fem kabellängderna. Nu ser du
om styrbord några båtar, av vilka en del
är skymda bakom en stenpir.
Kom ihåg att mycket kan ha ändrats
under 20 år, men gör gärna ett
besök och rapportera till VB.
Red.

Gå in på sydsidan av piren (inseglingssektor 245-270°), sök upp tillfällig tilläggsplats och fråga någon du
ser i hamnen, var du kan ligga.
Stenpiren byggdes en gång i tiden för att vara utskeppningshamn
för Frugårdens tegelbruk, som sedan
länge är nedlagt. På näsets östra sida
är det jordbruksbygd och den västra är
vacker skogs- och hagmark. En bekant
till mig har berättat, att norra delen är
avdelad med ett hägn och att man på
udden föder upp hjortar. Gillar du att
leva farligt, kan du ta dig över till andra
sidan av hägnet, ty, fortfarande enligt
samma källa, har markägaren lovat att
skjuta varje inkräktare! Lugnare är att
istället följa vägen till Örnö hamn (se
föregående avsnitt), där hittar du ett
förträffligt bad- och solnedgångs- betraktelseställe (!).
På västra sidan ligger i söder viken
Dättern, som förr var vänergösens populäraste lekställe. Du kan ju pröva med
ett drag, om det fortfarande finns gott
om gös i Brandsfjorden.
Text och bild, Kjell Nylén
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Blåbär Sailing
Melodi. I am sailing, Text: Gunnar Tidner
Jag vill segla, jag vill segla
Sparar pengar, köper Vigg
I am sailing, I am sailing
Oh vad härligt i min Vigg

Vinden avtar, hem vi seglar
Farten minskar, vinden dör.
Starta motor, slut på tystnad
Färdas hemåt i fem knop

We are sailing, blåbär sailing
Fulla segel, undanvind
Ändrar kursen, vinden ökar
Viggen kränger, vanten slack

Kvällen kommer, nu med kyla
Motorn stoppar, soppan slut
Blanka vatten. Måste paddla
halva natten i vår Vigg

We are sailing, nu mot vinden
Kryssar dåligt, tappar höjd
Minska segel, måste reva
Vi uppsöka skyddad vik

Segla Viggen flera dagar
Vi skärgården forskar ut
Bottenkänning flera gånger
Navigera måste man

Bärgar segel, kastar ankar
Solen lyser, här är frid
Spänner riggen, lagar middag
dricker kaffe, mår så gott

Dessa öar är så lika
Vi ej veta var vi är
Vem kan ge oss säker lotsning
in till någon mysig hamn

Men på natten kommer kuling
Upp i pyjamas, ankra om
Vad det blåser, så det regnar
Får ej sova mer i natt

Viggenklubben vi gått med i
Viggenträffar. Massa tips
Med eskader nästa sommar
ska vi segla med vår Vigg
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Gävle

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

Mälaren

Lars-Gunnar Jansson
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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
Kalmar, Siljan, S:t Anna,
Vänern, Vättern,
Öresund

En man
att minnas i år
Gerhardus Mercator föddes i mars
för 500 år sedan och var mannen
bakom Mercator-projektionen, ett
begrepp som du antagligen redan är
bekant med.
Den är mycket vanlig, exempelvis på världskartor. Eftersom en
kompasskurs mellan två punkter på
kartor av detta slag bildar en rät linje
används den ofta för sjökort.
Utvecklandet av Mercators projektion representerade en betydelsefullt
genombrott i 1500-talets kartografi.
Projektionen var dock långt före sin
tid, eftersom de rådande navigeringsoch lantmäteriteknikerna ännu inte
var kompatibla med dess användande
för navigering.
Källa: Wikipedia
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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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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)

Biljetten för resan med
"Viggentåget 2012"
= betald medlemsavgift
Flertalet har "löst biljett", men
några av er har vi det här laget hunnit
få en påminnelse i brevlådan.
Eftersom det snart är dags att producera årets medlemsmatrikel är det
viktigt att kassören får in pengarna
innan medlemsregistret inom kort
rensas, och de som då ej betalt avaktiveras som medlemmar.
En del 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

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 3
30 mars

TidTryck 2012
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ViggenBladet 4
11 maj

