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Riggträff 2012

Stockholm

Vi träffas tisdag 8 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
Nu börjar sommaren närma sig.
Riggträffen är nyttig att ta del av om
du har möjlighet, men annars så är
Tekniska Kommittén behjälplig om du
har frågor innan du seglar ut. Även om
det kan vara stressigt med att få båten
i ordning så glöm inte vi behöver ett
fylligt nummer av ViggenBladet inför
sommaren. Så skriv eller skicka bilder.
Hemsidan behöver också få material för
att bli levande.
Väl i vattnet så finns det en dubbel
efterlysning. Det finns efterfrågan från
nybörjare i klubben att få lära sig lite
mer praktiskt om segling. För det så
behövs mentorer, bland annat i Västervik. Hör av dig om du kan tänka dig att
ställa upp. Själv undrar jag om någon
vill göra frågor till Viggen Cup i år. Utgångspunkt är Lilla Kastet på Ingmarsö.
Jag är gärna behjälplig.
K-G i Potentilla


Här är ett nummer av ViggenBladet
fyllt av uppmaningar (och även utmaningar kanske); för att uppmuntra Viggenklubbens medlemmar – gamla som
nya –��������������������������������
att
������������������������������
delta i våra aktiviteter, ��������
träffas
och trivas tillsammans. Och inte minst
utbyta tips och lära av varandra.
Gå på riggträff, ställ upp som mentor för nybörjare, bli banläggare eller
eskaderledare, medverka i VB, värva
nya medlemmar, betala medlemsavgiften ifall du glömt att göra det . . .
Saknas det något? Ja ytterligare ett
par saker kan väl läggas till i listan:
1: Du som är nybörjare, gå en kurs i
navigation för att få ett förarintyg så blir
du säkrare på att ta dig fram till sjöss.
2: Du som vill vara med och tävla
om Per Brohälls Hederspris, se till att
föra noggrann loggbok i sommar, så att
du kan ange seglad distans i höst.
Se-Gla-Ut –��������������������
i väntan
����������������
på VB nr ��
4!
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-
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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.



Efterlyses 1:
Mentor för nybörjare
Förfrågan om det fanns ett intresse
för nybörjare att genom praktisk handledning få ut mer av seglingen har gett
ett visst gensvar. Styrelsen vill därför
försöka sjösätta denna idé nu i sommar.
För det så behövs det mentorer som
intresserade nybörjare kan kontakta.
Det finns redan några som anmält att
de kan ställa upp om det går att hitta
tidpunkter.
Men det kan behövas fler och att det
finns en geografisk spridning på mentorer. Det finns en intresseanmälan från
Västervik, men vi har ingen bra kontakt
i det området.

Efterlysningen vänder sig till erfarna
seglare som kan tänka sig att ställa upp
någon dag och hjälpa med lite teori och
praktik i båt.
Hur det mer konkret ska utformas
är en överenskommelse mellan mentor
och nybörjare.
Förhoppningen är att vi kan få in
intresserade mentorer så att vi kan
presentera dem i nästa nummer av ViggenBladet och på vår hemsida.
Intresseanmälan att ställa upp som
mentor skickas till K-G Sabel. Adress
finns på näst sista sidan.
Styrelsen

Är detta sista numret av

?

Ja, så illa kan det faktiskt
vara, åtminstone för de av
klubbens medlemmar som
ännu inte betalt in medlemsavgiften för 2012.
Inför produktionen av
årets medlemsmatrikel rensas
medlemsregistret, och de som


då ännu ej har betalt avaktiveras som medlemmar.
Du som ännu inte har gjort
det –  försäkra dig därför om
en fortsatt "prenumeration"
genom att snarast betala in
avgiften för året.
Alf / Medlemsregistret

Efterlyses 2:
Frågeställare till Viggen Cup
Som ordförande i Viggeklubben påminns jag varje vår genom fakturan från
Svenska Seglarförbundet att klubben är
medlem som klassförbund. Det är ett
förbund som ska fokusera på idrotten
segling. Vi deltar dock inte aktivt i tävlingsverksamhet, men har sedan några
år tillbaka anordnat Viggen Cup. Den är
inte i första hand fokuserad på tävling
utan att få utöva segling och navigering
under trivsamma former. Den är i år liksom de senaste åren förlagd i samband
med sommarträffen första helgen efter
midsommar.
Tävlingsidén för Viggen Cup ligger
ute på vår hemsida. Den visar hur det
ser ut när slutresultatet av banläggning
och frågor är klar. Tanken är att lägga
en bana som ingen bör klara inom utsatt
tävlingstid. Det gör att man tvingas göra
ett val av vilka kontrollpunkter man
tror sig klara inom tidsramen. Det finns
ingen bemanning av kontrollpunkterna,

utan kontrollen sker genom en fråga
som kan besvaras när man befinner sig
vid kontrollpunkten.
Start och målgång har skett vid
Lilla Kastet på Ingmarsö i Stockholms
skärgård. Det är tänkt att det ska vara
så även i år. Jag har de senaste åren
stått för frågorna som ska visa att man
varit vid en viss kontrollpunkt. Genom
att göra en efterlysning skickar jag ut
en förfrågan om det finns annan som
skulle vilja hjälpa till med att hitta på
frågor detta år. Det är trevligt att någon
med nya ögon gör frågorna.
Om du skulle tycka det är roligt så
hör av dig till mig. Jag är behjälplig med
att förklara vad det innebär. För dig kan
det vara en möjlighet att närmare lära
känna ett område som du inte känner
så väl eller inte har sett på detta sätt när
du seglat förbi. Tidpunkten måste vara
innan midsommar så att frågeformulär
kan tryckas upp till tävlingen.
K-G i Potentilla

Vilken konstruktion ser du högst upp berget?
Exempel på fråga från egen bilddokumentation.


Hej igen,
alla nybörjare!
Vi kör vidare på
nybörjartemat.
Här kommer fler tips
från Åke

För hårt sträckt akterlik
på storseglet
För hårt sträckt akterlik är ganska
vanligt förekommande hos oss nybörjare och orsakas främst av felaktigt
hissat storsegel. När seglet är hissat
ska sträckningen fördelas mellan de
tre hornen - halshorn, masthorn och
skothorn. Halshornet i storseglets övre
hörn är betydligt kraftigare sydd än de
övriga hornen - antingen med läderförstärkning, dubbelvikt segelduk eller
inlagd platta. Halshornet är det första
som ska sträckas.
Men innan du sätter i gång med att
hissa storseglet ska du först försäkra
dig om att bommens vikt är avlastad
via dirken samt att kicken är slackad.
Först därefter börjar du hissa upp storseglet med hjälp av storsegelfallet. När
seglet är helt uppe ska du fortsätta att
sträcka på fallet tills att du ser att det
precis börjar bildas längsgående veck i
segelduken. Nästa steg, när du har fått
tillräcklig spänning i mastliket, är att


du kan släppa på dirken. Den sitter fäst
på bommens aktre ände och hjälper
till att hålla upp bommen och avlasta
dig, när seglet ska hissas. När du sen
slackar på dirken frigör du bommens
vikt och den går ned igen och seglet får
en svag sträckning på akterliket.
Det förekommer att mer vana
seglare (men aldrig Viggenägare
förstås) inte använder sig av dirken
under hela segelsäsongen! Den blev
justerad en gång för alla vid sjösättningen och på ett sätt att det finns ett litet
konstant slack när storen är hissad.
Med denna slappa inställning kommer
seglet att få fel spänning i duken och
båten seglar förstås sämre. Sista steget
blir att spänna kickstaget för att hålla
nere bommen i ett rakt läge under seglingen men också att få seglet riktigt
sträckt. Är kicken inte spänd alls eller
bara sitter helt löst, kommer bommen
att lyfta uppåt av vindens kraft när du
skotar ut seglet och du tappar farten.
När du efter avslutad segling halar
storseglet ska du ställa dig vid masten
och fatta tag i seglets mastlik och dra
det rakt ned. Det är en naturlig handling. Men ifall du har fallen dragna till
sittbrunnen kan du i stället frestas att
börja dra i seglets akterlik och försöka
få ned det den vägen. Det är ingen bra
åtgärd, för då kan sömmen bli uttänjd
och förlora sin sträckning.

För hårt sträckt akterlik
på förseglet
Akterliket på vår genua buktar sig.

Detta är orsakat av att seglet blivit mer
uttänjt längs sömmarna i akterliket än
inne i segelduken. En viss krökning eller böjning är normal, men som vårt ser
ut är det typiskt orsakat av nybörjarfel.
Ett för hårt sträckt akterlik är alltså inte
bra. Ifall du ser spända darrande rörelser längs akterliket när du seglar, bör
du justera skotpunkternas inställning.
Du ska flytta skotblocket på skotskenan
bakåt precis så mycket att darrningarna upphör. Om du struntar i detta
innebär det att akterliket i stället för
förstagsliket får ta upp vindtrycket och
sömmarna spännes ut för att sen ge en
permanent förlängning och permanent
buktigt akterlik. Å andra sidan, om
skotblocket är inställt för långt bakåt
kommer förseglet att få för hårt sträckt
underlik och seglets övre del kommer
att slacka åt lä vilket medför att båten
tappar fart. När vindarna börjar avta
och seglet bli slappt igen kan du åter
sträcka litet på akterliket, det vill säga
flytta fram skotblocket.

- Spridaren i masten
har gått sönder!
Larmet gick och det såg riktigt illa
ut. Styrbords spridare hängde slappt
ned. Vanten slokade. Spridaren hade
gått sönder invid masten. Det var den
kraftiga bulten som hade skjuvats
av. Det var 6 m/s och dikt bidevind
(nästan motvind). Seglen fick tas ned
med rekordfart för att inte bommen
skulle knäckas. Så fick den seglingen
avbrytas och motorn startas.
Denna olycka hände våra vänner

i deras Ohlsson 22:a när vi seglade
ute på Möja Västerfjärd i somras. Nu
har vi funnit en trolig förklaring. Den
norske seglingsinstruktören och författaren Ivan Dedekam beskriver just en
liknande händelse i sin bok Segel- &
Riggtrim. Han påstår att orsaken till
felet var att man hade spänt vantstagen för litet! Vantstag som bara spänts
för hand - genom att man med enbart
handkraft vrider åt vantskruvarna åstadkommer otillräcklig förspänning.
Inte ens med vanliga handverktyg
riskerar man att spänna wiren för
hårt. För dålig förspänning leder till
att man får fel belastning på vanten
över spridarna då båten kränger (d.v.s.
seglar på kryss eller halvvind) och då
kan den brista.
Så här förklar han det hela: När
man seglar på en halvvind (vinden
kommer in rakt från sidan) kommer
båten givetvis att luta men också kommer masttoppen att böja sig åt lä. Det
innebär att toppvantet på vindsidan
(den sidan vinden kommer ifrån) får
en spetsigare vinkel mot masten. Allt
eftersom vinkeln blir spetsigare kommer spänningen att öka i vantet. Blir
spänningen i vantet för stort kommer
wiren att slitas av från mastinfästning
en högst upp eller också kommer spridarens infästning att brista.
Det är anledningen till att man ska
ge vanten rätt förspänning. Denna ska
vara omkring 15% av wirens brottspänning. Med 5 mm wiretjocklek blir
förspänningen cirka 330 kg.
Åke i 801 Elise


Så här skrev K-G Sabel
i förra numret av VB:

Smultronställen i Vänern

Två viktiga saker att komma ihåg innan du beger dig dit:
Dels att positionsangivelserna kommer från äldre sjökort och måste konverteras
till vad som gäller idag, dels att även annat kan ha ändrats under åren som gått!
Långön är ett av de få ställen i sydöstra Dalbosjön, som kan erbjuda en
både bra och naturskön natthamn. Platsen är föga känd utom bland ortsbor,
vilket betyder att övernattarna är få.
Något som givetvis inte gör naturupplevelsen mindre stark.
Långön finner du på position O
13°01’15” och N 58°37’28”. Kommer du
utifrån sjön angör du vid röda pricken N
Enholmsgrund och följer den prickade
leden mot Jarlehus. Då du passerat den
tredje gröna pricken går du österut 350400 m och därefter ca 38° till sundet
mellan S Enholmarna och Långön. Då
ska du inte behöva stöta på 0,5-metersgrynnan väster om Långöns södra del.
Alternativt kan du gå från N Enholmsgrundet 126° direkt till och genom gattet mellan N och S Enholmarna
och därefter en bit åt SSV.
Nu ska du ta dig in i viken mittpå
Långöns västsida, söder om den lilla ön.
Håll en kurs omkring 125° och ungefär
mitt i sundet. Men ta det lite lugnt i
själva inloppet, sen blir det djupare.



För både
nybörjare och
gamla rävar!
Varför inte segla
eskader?

"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."

Men behöver det vara så svårt, egentligen?

Gira så styrbord enligt skissen och
fäll ditt ankare ca 20 m från land. Det
bör vara lätt att få stäven ända in mot
berget.
Nu ligger du säkert, även om ett
visst vindtryck kan uppstå vid nordlig
vind. Och på morgonen skiner solen
rakt in i sittbrunnen.
Långön är obebodd, utom att en hel
del älgar tycks hålla till där av spåren att
döma. Men jag har aldrig sett någon.
Nära utflyktsmål med jolle eller din
Viggen är Enholmarna och Jarlehus, en
intressant fornborg.
Ska du vidare norrut rekommenderas att du först går in vid Jarlehus
och mellan Otterön och Alnön följer en
prickad led, som inomskärs tar dig hela
vägen till Naven. Prova den!
Vid tufft väder kan du ankra söder
om Alnön eller kanske få en låneplats
vid privata bryggan vid Skräddartorp.
Text & bild: Kjell Nylén

Min egen erfarenhet av eskadersegling
är rätt begränsad, men jag tycker att alla
borde få uppleva det åtminstone en gång.
Så du som är nybörjare; anmäl ditt
intresse till styrelsen!
Och nog finns det väl någon bland er
"gamla rävar" som kan ställa upp för våra
nybörjare och vara eskaderledare?

Det skulle vara en utmärkt komplette
ring till mentorskapet som K-G skriver om
på sid. 4. Jag tänker mig naturligtvis inte
ett dussin båtar och veckor till sjöss, utan
någonting mera på s.k. "plask-nivå" så att
ungarna också kan få hänga med.
Lärorikt och i sann Viggen-anda!
Red.

Viggeneskadern till S:t Annas skärgård 1993
Artikeln är en uppsats som Stefan Larsson skrivit och som väl beskriver
eskaderkänslan även för de läsare som saknar egna erfarenheter i ämnet.

Solen lyser in genom ventilen! Vi
har haft en lugn natt vid gästbryggan
i Nynäshamn. Efter frukosten, som vi
som vanligt äter i sittbrunnen, seglar
vi via Dragets kanal till Rassa vikar.
Det är samlingplatsen för årets eskader
som skall gå till S:t Annas skärgård. Vi
anländer bland de sista båtarna. När
vi går upp för berget för att hälsa på
de andra som redan kommit ser jag
till min glädje att många av förra årets
deltagare är med i år också. När alla
har kommit så är vi tolv båtar i viken,
tio Viggar, en Vega och en Murena. Vi
samlas runt en brasa senare på kvällen
och Jan-Olof som är årets eskaderledare
hälsar oss välkomna till årets eskader

och vi skålar i sherry och äter chips.
Kvällen går och vi diskuterar färdplaner och gamla minnen. Innan vi går
till kojs så räknar vi in tjugotre vuxna,
tio barn, fyra skeppshundar och en vit
mus! Detta mina damer och herrar är
årets eskader!

•••

-Pip-pip klockan är sju! Första eskaderdagen börjar i vår båt, som ska
vara vårt hem i två veckor. Hon heter
Marianna och är en Albin Viggen, som
är byggd 1975, och är fullastad med
proviant och grejer. Det känns ovant
att behöva vakna till väckarklockan
när man är på semester, men skall jag
hinna med alla förberedelser före skep

parmötet, som är klockan åtta så måste
jag använda klockan. Barnen sover
fortfarande tryggt i förpiken, medan jag
röjer undan i salongen. Det är en vacker
morgon, tyst och lugnt. Jag klär av mig
och tar ett morgondopp. Oj! Det var
svalt, men som man säger uppfriskande.
Jag sneglar lite blygt runt i viken för att
se om det finns fler morgonpigga och
det gör det. De flesta börjar vakna nu,
så jag smyger upp och soltorkar på en
avlägsen klippa.

••
���
•

Skepparmöte är en återkommande
rutin varje morgon. Eskaderledaren
presenterar färdplanen och målet för
dagen och vi skeppare ritar in dem i
sjökorten. Vi lyssnar naturligtvis också
på sjörapporten tio över åtta och den
kan göra att vi väljer olika vägar till
målet. Dagens mål är ön Lacka som ligger i Trosa skärgård. ”Vädergubbarna”
varnar för kuling från SV så vi väljer
att segla inomskärs. Det blir en lång
dag på sjön med mycket kryss och hård
vind så Anna och Maria är bara uppe
i sittbrunnen kortare stunder när jag
behöver hjälp. Anna är tio år och Maria
sju och vi tillsammans är besättningen
ombord. De har varit med och seglat sen
de var små så de blir aldrig rädda, men
däremot blir de trötta av gungandet och
krängningarna så de sover mycket i sånt
här hårt väder.

•••

Vi är framme vid femtiden. Barnen
badar och vi ”vuxna” börjar tända grillarna. Ännu en återkommande ”rutin”
är lekar. Varje kväll arrangeras lekar av
någon av båtarna. I kväll är det ”Hej å
Hå” som är värdar. Erik har tagit med
två ”toarullar” och det skall bli ”dass10

pappersstafett”. Trots mycket skratt
kan till slut en segrare utses. Vi avslutar
kvällen med kaffe på berget och eftersnack om dagens etapp.

lekar går vi upp på ”skallen”, öns högsta punkt, och där har vi en fantastisk
utsikt i kvällssolen över öar och skär i
den östgötska arkipelagen.

Det är nästan ofattbart att ¾ av vår
eskadertid är slut. Visst har vi haft regn
och kyla, men det märks varken på humöret eller våra rodnande näsor.

De följande dagarna flyter på i ungefär samma stil och tempo. Man går
upp tidigt och förbereder frukost, går
på skepparmöte, avseglar vid halvtio
och väcker barnen på sjön där de äter
frukost. Det är ett behagligt liv utan
stress och krav och man tar en dag i
taget. De flesta dagarna är det sol och
vackert väder. Vi badar mycket och solar
gör man mest hela tiden. Jag brukar ha
en hatt på mig för att skydda huvudet,
för solen är stark. I hamn leker vi eller
ibland sover man middag en stund eller
så går man på upptäcktsfärd runt öarna
som i de flesta fall är helt obekanta.

Dagen efter seglar vi till Arkösund:
– norrköpingbornas gamla seglarhamn
i södra Bråviken – och bunkrar. Det
behövs för nu har vi varit fem dagar på
sjön utan möjlighet att kunna fylla på
förråden. Barnen äter glass och leker
med håvar. Jag går på banken och till
affären. Innan vi avseglar passar vi på
att njuta av civilisationen. Vi går till
pizzerian och äter pizza!
På kvällen har vi vår första eskaderfest! Det blir grillspett med tillbehör
och kvällen avslutas med allsång och
en fantastisk solosång av Alf på ”Gula
Faran”. Alf är operasångare och sjunger
”Till havs” så att vi andra ryser. Det är
solnedgång och vi ser ut över hav och
öar samtidigt som sången ekar i viken.
Underbart!

Viggarna seglar oförtrutet mot mål.
Seglen upp, kursen sätts och platserna
intags i sittbrunnen för att njuta ytterligare några distansminuter av livet så
nära naturen. En svensk sommardag
innehåller så mycket växlande väder
och i en segelbåt upplever man varje
minut av det.

•••

•••

Den femte eskaderdagen skall vi
segla över Bråviken. Det är spänning
i luften! Bråviken har ett rykte om sig
att vara blåsig och krävande. Vi börjar
med en härlig västlig vind och vi gör
fem till sex knop för halv vind. Sedan
kom de mörka molnen sakta rullande
ut mot oss från land. Det börjar regna
först sakta – sedan kommer ösregnet.
Himlen är svartlila och regnet bara
vräker ner, samtidigt som åskan mullrar
och enstaka blixtar lyser upp himlen.
Vinden dör och regnet öser ner – vi är
i ovädrets centrum. Det är faktiskt lite
kusligt så vi tar ner seglen och startar
motor och kör sakta in i den nya skärgården som börjar efter Bråviken. Efter
en del navigationsproblem kommer vi
fram till dagens mål Skallö. Solen bryter
fram och vi hänger våra blöta regnställ
och annat på tork. Efter middag och

•••

•••

•••

Efter ankomsten till Kallskär blev det
grillning på soldränkta klippor. Kvällens
”hyss” leddes av två ”badnymfer”, våra
två Annor. Platsen valdes i skogen, nära
en redan totalt nedvissnad midsommarstång. Vad sommaren ändå går fort! De
vilda lekarna ackompanjerades av hundarnas skall, och man kunde tro att det
var en engelsk rävjakt i skogen, när alla
försökte rycka svansarna av varandra.
Svansarna var gjorda av pappas bästa
Sovmorgon! Den första på en hel segelgarn, men vad gör det när skratten
vecka. Vi ligger inblåsta vid Harstena i ekar mellan öarna?
S:t Annas skärgård och det känns faktiskt skönt för det har varit en ganska
Jag och Gunnar tar ett morgondopp
tuff vecka med mycket kryss och hård i det vackra vädret. Temperaturen i vattvind. Vi äter en sen frukost och prome- net är bara 16 grader, så det är friskt och
nerar sedan till Harstena by. Det visar man vaknar direkt. Efter badet vidtar de
sig vara en gullig liten by med röda vanliga rutinerna, som efter nästan två
stugor och både bageri och fiskrökeri veckor till sjöss känns väl invanda och
så här spenderar vi en del av reskas- trygga, och klockan tio seglar vi.
san. Middag i kväll på berget blir rökta
Vi länsar fram genom Bergöfjärden
flundror med färska grönsaker och ny- i svag vind och nästan bleke. Vi glider
bakat bröd.
fram ljudlöst mellan kobbar och skär.
Här och var ser vi botten och det gör den
Vi vänder nu norrut och lämnar den makliga seglingen konstigt spännande.
vackra östgötska skärgården för att efter Vi tar natthamn vid Brunskär och vi har
Bråviken segla inomskärs i Sörmland. ett skepparmöte på kvällen. Väderrap-

•••

•••

•••
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porten lovar sydvästlig vind 5-8 meter
per sekund, så det bör kunna bli en fin
slör till vårt slutmål Öja och Landsort.
Till kaffet sjunger alla barnen en sång
som de komponerat själva och den
handlar om årets eskader. När barnen
somnat går jag över till ostsidan av ön
och spanar ut över havet i skymningen
mot morgondagens mål. I fjärran ser jag
Landsorts fyr blinka starkt och tryggt i
natten. Fantastiskt vackert!

•••

Eskaderns sista dag! Seglingen går
som meteorologerna lovat galant. Vi tar
sikte på Tiljanders knalt och forsar på i
en underbar slör ända fram till Öja. Vi
är framme i god tid och barnen badar
hela eftermiddagen. På kvällen är det
avslutningsfest och eskaderledaren avtackas traditionsenligt och jag tror att
han är tacksam att vattnet hunnit bli
18 grader. Årets eskader är slut och i
morgon skiljs vi.

•••

De två veckorna gick väldigt fort och
jag och barnen hade en fantastisk upplevelse, där kamratskap och gemenskap
är det som jag minns nu när jag tänker
tillbaka på vår eskader.
Det kändes vemodigt och tomt att
skiljas åt efter att ha levt så nära varandra.
Stefan Larsson
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REGIONALT/ombud

VIGGENMARKNADEN
Köpes
Stor genua till Albin-Viggen
köpes till bra pris.
Helst inte så långt från Skåne.
Tel 070-378 10 17.
/ BM Bergström

Säljes
Albin-Viggen nr 820 från 1974
Jag säljer nu vår ögonsten ”Tvärviggen”
p g a dödsfall. Båten har legat upplagd
sedan 2006 med anledning av sjukdom
och är därför sparsamt använd men
i mycket gott skick och välutrustad.
Endast en tidigare ägare finns registrerad och vi har haft den i vår ägo sedan
1982. Tjugo år av löpande underhåll
och kompletteringar har resulterat i en
perfekt båt för den lilla familjen och/eller
entusiastiska nybörjare. Utrustningen
omfattar bl a 2 storsegel, 1 genua, 1
normal fock (10 kvm), 1 ”hög” fock (12
kvm), 1 lättvindsgenua, 3 ankare (liten
plätt, stockankare samt seagripankare),
spritkök (Origo 3000), fotogenvärmare
(Wallas 1300), PortaPotti, utombordsmotor (Tohatsu 8 hk från 2004), akterpulpit, fast badstege, stävstege samt all
tänkbar kringutrustning såsom fendrar,
tampar, sprayhood, bomkapell m m.
Båten ligger på Ramsmora Marina på
södra Ljusterö och båtplats (sommar
och vinter) kan övertas på begäran.
Pris: 39 000 kr.
Säljare: Gun Hemdal, för mer information kontakta Hans Cube (son).
Telefon: 08-42861966
Mobil: 070-3534433
e-post: hans.cube@bredband.net

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

Västkusten

Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35
Kållered
031-795 46 74

NYA
MEDLEMMAR
112

Mats Fredriksson
TYRESÖ

182

Fredrik Åström
SKÖNDAL

359

Valentino Vansveden
LANDSKRONA

1276

Andreas Bratt
ESKILSTUNA

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

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

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?
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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)

Till dig som vill medverka
i ViggenBladet
Du kan skicka alla former av material; hand-, maskin- eller datorskrivet.
Allt är lika välkommet. Om du använder
dator, lägg inte ner möda på formate
ring av texten, som t ex spaltsättning,
det sköter layoutprogrammet om.
Skriv rakt av och gör bara radbyte
för nytt stycke. Bifoga bilder separat,
inte monterade i dokumentet.

Bilder i ViggenBladet behöver inte
alltid vara foton – teckningar är inte fy
skam det heller – så fatta pennan! Digitala bilder och text kan du skicka med
mail, annat får du lägga i kuvert och
stoppa i en gul låda på sta'n så kommer
det väl fram så småningom. Post- och
mail-adress finns på föregående sida.
Red.

Du
GLÖMMER
VÄL INTE

att värva nya
medlemmar när
du träffar andra
Viggenseglare;
på varvet,
i hemmahamnen
eller i
sommarhamnen?

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 4
11 maj

Vår värvarfolder finns att hämta från
Viggenklubbens hemsida för egen utskrift.
Ladda ned och skriv ut några exemplar för
att ha till hands i din Viggen!
TidTryck 2012
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ViggenBladet 5
17 september

