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Harald lösgör storfallet
vid årets riggträff

Glad sommar!

Choppy sea
Foto Bengt Hansson


Stockholm

Sommarträff 29 juni-1 juli
med Viggen Cup 30 juni

Vi träffas under helgen som infaller i månadsskiftet juni-juli och
från fredag eftermiddag 29/6 finns
”välkomstkommittén” på plats.
Vi fortsätter att samlas på samma
ställe som de senaste åren, nämligen
Lilla Kastet på Ingmarsö.

Hej alla
Uppropet efter banläggare till Viggen
Cup verkar inte ge något, men det blir
förhoppningsvis en bana ändå. Vi har tre
mentorer för nybörjare. Skulle det dyka upp
fler så läggs de ut på hemsidan.
Nu till den traditionella uppmaningen att
utrusta båten med papper och penna, samt
kamera. Alternativt modernare alternativ.
Då kan andra förhoppningsvis få ta del av
dina sommarstrapatser i ViggenBladet och
på hemsidan. Bra recept på mat är också
välkomna.
När det gäller sommarens och höstens
aktiviteter så finns de med i detta blad.
På hemsidan kommer det senaste upp och
förhoppningen är att du kan medverka med
egna bidrag. Än roligare är om du kan vara
med på våra träffar. Gemenskapen som brukar uppstå är svår att sätta ord på och det är
många skrönor som aldrig kommer i tryck.
Sist vill jag påminna om Per Brohälls
Hederspris som delas ut till den familjebesättning som seglat längst med en Viggen
under säsongen. Aspirerar du på det så se
till att ha ”loggboken” med i båten.
K-G i Potentilla



Snart är det dags för Viggenklubbens
sommarträff 2012, det blir faktiskt ett litet
jubileum ��i ��������������������������
år �����������������������
eftersom det är tionde �����������
året i rad
som vi samlas vid Lilla Kastet. Första gången
var vid klubbens 30-årsjubileum 2003. Vår
dåvarande ordförande Annika Forsberg beskrev den senare som "Århundradets största
viggenträff (hittills)".
Evenemanget lockade 16 båtar varav ett
par var storviggar och en var Viggen nr 253
med ett ungt par som hittat dit via hemsidan.
De var inte medlemmar, men fick dispens att
delta eftersom de skulle gå med.
Er redaktör har inte koll på om det faktiskt har varit fler deltagare vid någon senare
träff, men oavsett vilket; alla rekord är till för
att slås, så planera för ett deltagande i år! Bor
du lite längre bort än i stockholmsområdet
så kan du ju samtidigt passa på att samla
värdefulla sjömil i kampen om Per Brohälls
Hederspris, mer om det på sista sidan.
Ta med
�����������������������������������
den nya matrikeln��������������
i båten, och
om du träffar Viggenseglare som inte finns
med där; värva dem som nya medlemmar!
Nästa år blir ��������
klubben �������������������������
40, då vill vi vara fler
som kan fira. (Nr 253 väntar vi ännu på.)
Alf

Viggen Cup
Samling för utdelning av
frågor och genomgång av
regler kl 11.30
Start Viggen Cup kl 12.30
Viggensherry kl 16.00
Tipspromenad
blir det förstås också i år,
därefter genomgång av
tipspromenaden
då du äntligen får veta
de rätta svaren!
Grillkväll på berget
med god mat, goda historier,
kanske allsång eller vad man
nu kan hitta på.
Välkomna alla!
Styrelsen

Lilla Kastet ligger på Ingmarsös
östra del Kålgårdsön och Trälhavets
BK har en uthamn där. Koordinaterna
du behöver för att ta dig dit är: N
059°28.83 / E 018°47.54.
Man kommer när man vill under
fredag eller lördag och här är några
hållpunkter för lördagen:
Har du frågor, kontakta K-G Sabel
Adress och tel.nr på näst sista sidan.


Viggenklubbens Seglingsorientering 2012
Tävlingside
14 positioner är utlagda i tävlingsområdet,
och poängsatta med 1 till 4 poäng beroende
på avstånd från startområdet samt svårighet
i navigation.
Det gäller att under den av tävlingsledningen stipulerade tidsrymden samla poäng
genom att uppsöka valfritt antal positioner i
valfri ordning.

Genom att besvara en kontrollfråga vid varje
position bekräftar båtbesättningen att positionen uppsökts.
Tidtagningen sätts igång vid den gemensamma starten och tas individuellt på varje båt
vid dess målgång.
Vinnare är den båt som samlat flest poäng.
Vid lika antal poäng avgör använd tid.

Regler
Skriftliga regler samt startkort och karta
över gräns för motorgång utdelas till varje
båt 30 minuter före start.
På startkortet finns 14 positionsangivelser,
med poängtal för respektive position samt
tillhörande kontrollfråga att besvara.
Besättningen har att under dessa 30 minuter
föra in positionerna i sjökort alt. programmera in dessa i gps, plotter etc., samt att
göra båten redo för start.
Starten sker i form av ”jaktstart”, d.v.s.
båtarna ligger klara i viken och ger sig gemensamt iväg då startskottet går.
Motor får användas fram till angiven gräns,
därefter endast segel. Motsvarande procedur
fast omvänd gäller vid målgång.

Övrigt
Max antal poäng för den som uppsöker
samtliga positioner är 35.
Den totala distansen för att uppsöka samtliga positioner rör sig om ca 15-20 Nm.
Prisutdelning sker på plats då samtliga båtar
gått i mål och resultatet sammanställts.
Deltagande besättningar erhåller från
tävlingsledningen
startkort
karta över gräns för motorgång



En karta med gränsen inritad bifogas dessa
regler.
Användande av motor utanför start- och
målområde medför diskvalificering.
Båtbesättningen uppsöker nu valfritt antal
positioner samt besvarar kontrollfrågan vid
varje position.
Alla båtar skall vara tillbaka senast då den
av tävlingsledningen utsatta tidsrymden löpt
ut.
Bonuspoäng utdelas vid:
start för enbart segel. (2 poäng)
målgång för enbart segel. (2 poäng)
Poängavdrag sker vid:
överskridande av maxtiden (1 poäng per
extra 10 minuter)

Nödvändig utrustning:
Sjökort
612 SE
612 SW
Passare
Transportör
Penna

”Bra att ha”hjälpmedel att medföra
Kikare
Kamera
GPS

Mentorer för
nybörjare i sommar
Vår efterlysning av mentorer för
nybörjare har fått ett visst gensvar.
Det finns i dagsläget tre som har anmält att de kan ställa upp. Eftersom det
är ett frivilligt och oavlönat åtagande
så sker det utifrån de möjligheter som
mentorn ställer upp ifråga om tidpunkt,
plats och båt.
Tanken med mentorn är att den ska
dela med sig av sina erfarenheter både
praktisk och teoretiskt vad gäller segling
till nybörjare eller ringrostiga i klubben.
Hur det mer konkret ska utformas är en
överenskommelse mellan mentor och
nybörjaren.
I Stockholmsområdet så har Harald
Akselsson och Ingvar Lindén ställt upp
och i Göteborgsområdet så har Thobias
Lysell gjort det. Det är vår förhoppning
att detta försök ska slå väl ut och sprida
sig.
Styrelsen

Adressuppgifter mentorer
Harald Akselsson
Hasselbacken 15
194 38 Upplands Väsby
e-post: jourtan@tele2.se		
tel 08-590 802 98

Du står väl
inte där som
en nolla?

Trots högt ställda ambitioner och
dito förhoppningar blev inte heller 2012
års medlemsmatrikel så komplett som
vi hade hoppats.
Det finns fortfarande några av er
som inte meddelat er båts nummer, med
påföljd att det står en nolla i matrikeln
istället för segelnumret. Det innebär
troligen också att andra uppgiftter om
er och er Viggen saknas i medlemsre
gistret.
Vi vet att det finns medlemmar
som varit kloka nog att gå med i klubben redan innan de hitat sin båt, men
det finns också exempel där båtnamn
meddelats men inte nummer. Så nu har
vi till maj 2013 på oss att rätta till de
uppgifter som inte stämmer. Kolla era
uppgifter i matrikeln, hittar ni fel så hör
ni av er till mig.
Medlemsregistret /Alf
Jag frågade maken om det var han
som slängt sina handskar
överallt i båten men han
påstod att det säkert
var vantspridarna

Ingvar Lindén Söravägen 183
184 37 Åkersberga
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
tel 08-540 685 64
Thobias Lysell Björkegatan 44 B
416 52 Göteborg
e-post: Thobias.Lysell@skanova.se
tel 031-341 34 74

Bild Annika M. Giannini, text Red.



Riggträffen 2012
Vi var till slut tolv som samlats för
att ta del av Harald Akselssons genomgång av riggning. Solen började
täckas av molnslöjor och blev det lite
kallt när vinden låg på vid bryggan
nedanför Mårten Triewalds Malmgård. Sjöscoutkåren S:t Göran höll
med en Vigg för kvällens övning. Det
var Staffan och Stefan som kom med
båten som kom lite före sexslaget.
Vi väntade en liten stund ifall det
skulle dyka upp några fler. Vilket
också var fallet.
Båten var redan mastad men det
är nu som det viktiga finliret skulle
gås igenom. Men först skedde lite information om försäkringar och vilka
krav som bolagen kan ställa. En mast
är också en dyr historia. Nypriset
motsvarar ungefär vad man köpa en
Viggen för. Vid skrotning vid t.ex.
haveri så kan det vara värdefullt att
ta tillvara masten om den är oskadd.
Vi delgavs också lite vett och etikett
vid mastkranen.
Sedan över till huvudinnehållet
för träffen. Masten ska stå rakt i båten
och inte luta åt någondera sidan för
att få bra balans vid seglingen. Harald
visade hur man använde storfallet för
att mäta sig till detta genom justering
av sidotoppvanten. När masten sedan
stod rakt kunde vajrarna spännas till
rätt belastning. Vantmätaren Vajert
användes för detta ändamål, men vi
fick också en förevisning om hur man


kan använda sig av en två meters tumstock om man nu inte hade en Vajert.
Låsringarna förevisades men här kan
försäkringsbolagen vara kitsliga även
om de är hela och väl tejpade. Saxpinne är bättre. Saxpinne användes
sedan för att låsa vantskruvarna så att
de inte skulle skruva upp sig. Saxpinnar ska helst inte återanvändas även
om de skulle klara någon mer gång.
För- och aktervanten justerade sedan. Sedan var det turen kommen till
undervanten. De främre undervanten
ska vara hårt ansatta för att masten få
att krumma lite i längdriktningen. Här
är det viktigt att masten inte krummar
i sidled. Kontroll att så inte är fallet
sker genom syftning i mastrännan.
Här fungerar ögonen utmärkt för att
avgöra eventuell krumning. De bakre
undervanten behöver inte sättas an
så hårt.
Efter denna nyttiga genomgång
så välkomnade oss Staffan Söderhäll
in i stugvärmen där vi kunde få kaffe
och smörgås till ett bra pris. Vi drack
kaffe och talade lite om diverse tekniska problem. De som ville kunde
skriva upp sin e-postadress på en lista
för att få en skriftlig dokumentation
hemsänd.
Ett tack till Tekniska Kommittén
som ordnat träffen och ett tack till
Sjöscoutkåren som kunde ställa upp
med en båt i år också.
K-G i Potentilla

Viggen anländer

TK gör sig klara



Rak mastränna

Vajert en bit kvar

Sex och en halv
Alla bilder från riggträffen:
Foto K-G Sabel

Ett varv till




Höstträff 1/9 – 2/9
Nytt för i år är att vi byter plats för höstträffen.
Det kan vara dags att bryta en tradition och prova något nytt.
Årets höstträff blir därför i Bodaviken, hemviken Boda,
N 59° 21.979’, E 18° 36.149’.Helt nytt är inte detta då det tidigare
har varit ett alternativ vid riktigt dåligt väder.
Förtöjningsplatser anvisas på plats men för att för att det ska fungera
så är det bra om du föranmäler ditt deltagande till
Hasse Mathisson via e-post hasse@bodaby.se.
Förtöjningen blir troligen mer bekväm än den brukar vara på Träskö-Storö.
Det är ingen bestämd samlingstid men det är bra att vara
på plats senast vid 16-tiden på lördagen.
Även om vi hoppas på att månen ska lysa så behöver vi inte bekymra oss
för vädret. Gemensam middag med egen medhavd förtäring
intar vi i Bystugan som ligger i vikens nordöstra del.
En presentation av bystugan kan du se på bodaby.se
Vi ser fram emot en fin sensommarkväll i glada vänners lag.
Välkommen!
Elisabeth o Hasse

Hejsan!
VIGGEN-MARKNADEN
Säljes

Spinnaker till A-Viggen
i mycket gott skick, inkl bom och
skot. 3000 SEK.
jourtan@tele2.se/
/ H Akselsson
Källarrensning.
När jag drog ned fallen till sittbrunn,
och gick över till textilfall, blev de
3 gamla fallen liggande. Någon
kanske behöver dem bättre? 8 m
hal + 9,5 m wire (fock?), 8,4 hal +
7 m wire (stor?), 8 m hal + 8,5 m
wire (fock reserv?). Det sistnämnda
saknar schackel. Prisidé 150 SEK/
st eller 400 för alla tre.
073-0480298, jourtan@tele2.se
/ H Akselsson,
Karlskrona-Viggen nr 158, 1968
I gott skick. Mariner utombordare
(6 hk) som fungerar bra.
5 segel; stor, 3 fockar, spinnaker.
Sprayhood från 2011, vindskydd
från 2012, bomkapell från 2010.
Täckställning i aluminium och vagga
i stål
Badstege, Porta Potti, kompass,
ankare och bra dynor.
Sjösatt i Rosersberg, Stockholm.
Pris 25.000 kr
Tel 08-590 362 21
/ Gunne Simonsson

Du kan också annonsera
på vår hemsida
www.viggenklubben.com
under rubriken
Köp & Sälj
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Jag skulle vilja berätta hur det kan
vara för barn på en eskader. Först i
början är det lite dålig kontakt men
efter någon dag börjar man umgås mer
och på slutet vill man inte skiljas alls.
De äldre barnen tar hand om de yngre.
Man ordnar lekar och tävlingar eller
bara latar sig. Hoppas det kommer
många nästa år!
Helene, 11 år, Vigg 60
Ovanstående är saxat ur VB nr 1 1980
Idag kan vi undra hur det gick för då
elvaåriga Helene; blev det fler eskadrar,
som barn eller som vuxen kvinna?
Red.

NYA MEDLEMMAR
0

      Magnus Svensson
STOCKHOLM
0      Stefan Degermark
STAVSNÄS
0
Christer Stedt
MARIEFRED
174
Andreas Olsson
SKURUP
1287

Jean Vejrich
SKÖNDAL

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Naturhamn
Till skillnad mot gästhamnen där det
kan gå livat till långt in på småtimmarna
och förväntningarna på lugn och ro inte
är lika höga så söker vi oss till den där
stilla platsen för att njuta av lugnet och
naturens egna ljud. Du vet hur det är,
viken du glider in i är inbjudande och
ankaret griper direkt, tystnaden du
upplever när du lagt fast båten i ett par
rejäla träd bryts bara av enstaka fåglar
som prövar sångrösten inför kvällens
konsert och du får lust att plocka fram
akvarellfärgerna och föreviga tavlan du
har framför dig. Det är väl så här det
ska vara? Det är väl just så här det är?
Om det inte var för Laddarn, Teknikern,
Näcken eller Fri uppfostran. Vet du vilka
jag menar? Inte? Jodå du har mött dem
eller drabbats av dem snarare. För det är
inte alltid du har viken för dig själv.
••
���
•
"Laddarn" och "Teknikern" påminner
om varandra, men en viss skillnad finns.
Båda är smått perverst intresserade
av teknik och fyller sina båtar med all
elektronisk utrustning som finns, men
när Laddarn kör sin illaluktande diesel
2 timmar för att få tillräcklig kräm för
DVD:n, TV:n, PS3 och mikrougnen sätter Teknikern igång att reparera något.
All inredning i båten rivs ut och sprids
på klipporna inklusive barn och fru som
med fasa och skräck lyssnar på svärandet från båtens innandöme där Teknikern felsöker, drar nya kablar, monterar
en VHF och försöker bygga ett kylskåp
av en gammal margarinlåda han isolerar
med frigolit från platt-TV:ns emballage.
En extra varning är på plats då Teknikern plötsligt kan få för sig att engagera
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sina grannar. Fråga aldrig Teknikern
vad han håller på med, dels får du en
föreläsning som får en bruksanvisning
från Microsoft att framstå som begriplig
och kortfattad och ännu värre är om han
får för sig att du har något fel han kan
hjälpa dig med, dina lanternor kommer
aldrig mer fungera och ett nytt batteri
tär på semesterkassan.
•••
”Näcken” är egentligen en ganska
tystlåten individ, men avskyr andra båtar i naturhamnen så det första han gör
när han lagt till är att slänga shortsen
och springer upp och ner ur båten och visar upp sig, inte precis som gud skapade
honom, utan som han de senaste 25-30
åren nogsamt undvikit motion och sallader. Näcken medför gärna förskrämd
hustru med pudel och förgrämd blick.
•••
”Fri uppfostran” har skägg, skägg
och minst 4 barn i olika äktenskap som
han lärt sig helt stänga av från när
de skrikande springer, hoppar, badar
och slåss med varandra eller avlägger
besök i din båt där de sätter smutsiga
fot- och handavtryck överallt när det
rotar i alla lådor och fack. Det är ingen
idé att försöka få honom att ta ansvar
för sina avkommor, barn är barn tycker
han och dig ser han som en reaktionär
dj-la borgarbracka som ska ställas mot
muren när revolutionen kommer. Tänk
också på att Fri uppfostran aldrig i livet
fendrar av sin båt mot din, ansvaret är
ditt och ytterligare ett bevis på att du
bryr dig mer om värdsliga ting än politiska orättvisor och genusfrågan.

REGIONALT/ombud

Gävle

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

Mälaren
Naturhamnsidyll. Foto Red.
Så vad gör man? Det är inte lätt
och vapenlagstiftningen begränsar den
spontana tanken på att göra processen
kort med dessa fridstörare, men jag ska
ge några råd som kan fungera. Tänk
bara på att du alltid måste vara först in
i viken. När nästa båt kommer in så står
du på land och tar emot deras fånglina.
Klä dig i höga stövlar och inled med
repliken ”Välkommen, men stanna i
båten, det är så mycket huggorm här att
man måste ha stövlar”, eller ”Va bra att
du har så hög mast, då klarar jag nog
åskvädret i kväll”. Ett tredje alternativ
är att fråga om de också är medlemmar
i surströmmingens vänner och ska delta
i kvällens traditionella orgie.
•••
Ha en riktigt skön sommar, har du
turen med dig kommer du hitta din
lugna vik där du kan njuta av tystnaden
eller också finner du precis som jag
gjort många gånger platsen befolkad
av själsfränder som precis som du och
jag gärna för lågmälda samtal över sittbrunnssargen där vi talar om livets stora
frågor och ondgör oss över alla andra
som bara förstör för oss.
Christofer

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
Kalmar, Siljan, S:t Anna,
Vänern, Vättern,
Öresund
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Om sjötermer
Tittade häromdagen på TV:s båtprogram ’Ombord’ och fick då några
tankar.
Det talades där bland annat om vikten
av att tala samma språk ombord; det vill
säga använda de termer som vuxit fram
under århundraden av sjöfart.
Man kan tycka att det inte spelar så
stor roll om man säger höger, vänster,
fram och bak eller styrbord, babord, förut
och akterut. Det är dock en väsentlig
skillnad, i det att höger/vänster och bak/
fram ofta, men inte alltid är relaterade till
talaren, medan styrbord/babord etc. alltid
är relaterade till båten.
Ett exempel. Någon är nere i ruffen
och letar efter något, vänd mot rorsman.
’Ligger det till höger eller vänster?’ ’Ligger det längre bakåt?’ ’Nej det ligger där
framme!’ Plats för långa missförstånd,
särskilt som rorsman inte alltid kan se den
som är i ruffen, t. ex. i starkt motljus.
Bäring och riktning är två andra begrepp som bör hållas noga isär.
Bäring är riktningen från observatören till ett föremål uttryckt i grader
relativt norr.
Riktningen uttrycks relativt båten. Exempel: 10º om styrbord, tvärs babord.
Om jag seglar på ostlig kurs och har
en annan båt rakt söder om min ligger den
i bäring 180º eller riktning tvärs styrbord
alternativt styrbord 90º.
Exemplen kan göras flera med namn
på rigg- och båtdetaljer, segel m.m.
Det kan, som sades i programmet
vara bra att gå igenom terminologin med
besättningen före segling. Det kan spara
mycket tid och förenkla livet ombord.
Jan-Olof i Yvanna
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... och lite mer om sjötermer
Det var intressant att läsa Jan-Olofs
inlägg om sjötermer i förra numret av
Viggenbladet. Det är bra att sjötermer
förklaras och motiveras. Termerna styrbord-babord kunde gott flyttas över till
landbacken. Man skulle undvika många
missförstånd, t.ex. vid hjulbyte på bilen.
Istället för ”Byt höger framhjul ” skulle
man säga: ”Byt styrbords framhjul”.
Det här med sjötermer väcker
många minnen. Redan när jag var liten
var jag intresserad av båtar. ”Frammen
– backen” tycke jag var bra ord för båtens
båda ändar. Men än i dag kan jag höra
min mammas lätt förebrående röst: ”Det
heter inte frammen-backen, Rolf, det
heter för och akter, det måste du lära dig.”
När jag nu som vuxen hör ordet ”backen”
vet jag att det ligger i fören på ett fartyg,
men kan inte låta bli att hoppa till.
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Det verkade som man spelade
mycket kort på båtar. Det talades jämt om
kort, ”Kortet visar det och det”, fick man
höra. Det verkade skoj, jag tyckte om kortspel, Svarte Petter, och längtade efter att
få göra min första sjötur och få vara med
och spela kort. Jag blev besviken när jag
förstod, att det var sjökort man menade,
inte spelkort. Varför kallade man det inte
för karta? Det är ju en karta.
Så blev det dags för den första sjöturen. I familjen fanns en stor koster. Den
låg på svaj vid en boj, och man kom ut till
den med en jolle. Redan i jollen började
det. Som barn var jag pratsam, men med

åren har jag fått lära mig att hålla tand
för tunga.
Jag frågade: ”Får jag sätta mig på
bänken längst fram?”
”Det heter inte bänk. Det heter toft.”
Oförskräckt pratade jag på.
”Det är en myra på golvet”.
”Det heter inte golv, det heter
durk.”
Min mamma började bli besvärad
över min okunnighet.

ST

YR

”Det heter inte sängar, det heter kojer.” blev svaret.
”Det är en spindel på väggen.” drämde
jag till med.
”Det heter inte väggen, det heter
skottet.”
Och så där gick det på. En barsk undervisning i språket på sjön. Jag kände
mig missförstådd bland sjöfolket i kajutan och undrade var
mamma var.
”Är mamma ute
i köket, frågade jag.
(det var som sagt en
stor båt)
-”Det heter inte
kök. Det heter pentry.”
Men den största
försyndelsen var att
spotta i lovart. För
gjorde man det avslöjades, att man var
en landkrabba.
När vi nu har gäster på vår Vigg, så är
det med lättnad jag hör någon säga: ”Vad
är det där för ett snöre?” Visserligen hör
jag en inre röst: ” Det heter inte snöre, det
heter babords fockskot”, men med min
vänligaste röst säger jag: ”Det där snöret
går till seglet framför masten.”
Rolf i Viggen 717
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Med jämna årtag närmade vi oss
kostern. Jag tyckte den var obeskrivligt
stilig. Fast vi fick inte lägga till vid vilken
sida som helst. På styrbords sida skulle
det vara. (Lär vara en relikt från engelska flottan. Förresten vet jag inte om det
heter ”lägga till”, låter alldeles för enkelt.
Embarkera?)
Vi kom ombord. Jag slapp mata
kölsvinet och se till mastfisken. Det var
annars något man brukade säga åt noviser
på sjön. Jag var nyfiken på att se hur det
såg ut inne i kajutan, så jag skyndade
mig in.
I kajutan kunde jag inte låta bli att
Artiklarna har tidigare varit införda i VB nr
prata, så hänförd blev jag.
6-7/-01 respektive nr 8/-01 samt i nr 3/-08.
”Vilka fina sängar ni har”.

BÄ

RING ?

Eftersom årets tema
är "nybörjare" så anser
VB-red. att de platsar
också i detta nummer.
Och för klubbens
nytillkomna medlemmar
är det nytt . . .

Blåbär
sailing
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Omlackning av inredningen i Karlskrona-Viggen nr 150
Tyckte att det såg väldigt trist ut med
all denna gulnade lack i båten. Det såg
nästan ut som i en fjällstuga. Jag började
med att demontera en bit för att testa
med. Det visade sig vara 2-komponentslack för den gick inte att värma bort. Det
krävdes bandslip med 80-papper. Här
måste man vara mycket försiktig då det
är fanér vi slipar på.
Slipa endast i fiberriktningen och använd INTE oscillerande (skak) maskiner
då dessa gör små ringar som sedan syns i
betsningen och inte går att får bort.
Efter renslipning så blåser jag bort
dammet med tryckluft utomhus för att
inte damma ner rummet jag sedan ska
lacka i.
Jag använder uteslutande lacker från
Epifanes då dessa är de klart bästa när
det gäller UV-skydd, djup och livslängd.
Betsning görs med svamp, inte med
pensel som oftast släpper för mycket
bets på en gång och gör att det blir pölar som blir alldeles för mörka. När jag
betsat så var det fortfarande solblekta
partier som krävde en pigmenterad
lack som heter Rapid Coat. Denna lack
tonar ner varje lager lite så att det går
att lacka upp de ljusare partierna så att
de får samma nyans som resten. När
man fått rätt färgton så går det utmärkt
att fortsätta lacka över med den vanliga
blanklacken. Om man vill ha sidenmatt
yta så ska det först lackas 4-5 ggr med
blank lack, för om man lackar sidenmatt
på bart trä finns risk för vitkritning av
matteringsmedlet.
När det gäller förtunning av lacken
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så görs detta enligt tillverkarens rekommendationer på burken. Ibland kan man
läsa att det går bra med balsamterpentin,
men använd inte det för lacken kommer
då att torkas ur i förtid och spricka. Använd bara Epifanes egna förtunningar
då dessa är utprovade och förstör inte
heller UV-skyddet.
Ett av problemen med att demontera
inredningen var att trots att samtliga
skruvar tagits bort, så satt allt fast ändå
pga att varje regel satt med dubbelhäftande tejp också. Det gick bra att med
en rakbladskniv skära i tejpen om man
lättade lite på regeln/listen med en
skruvmejsel. Märk upp varje del så att
det blir enklare att hitta rätt vid hopmontering. Jag bytte också samtliga skruvar
(av förnicklad mässing) som såg trista
ut mot syrafasta 316 skruvar.

Jag avråder från att demontera de
tvärgående skotten samtidigt om båten
kommer att stå på land i många veckor.
Då är risken stor att skrovet ”sätter
sig” och gör återmonteringen onödigt
besvärlig.
Jag valde att måla vit färg på insidan
av skotten då det ger bättre ljus i stuvfacken men utan att ta bort träkänslan.
När det gäller rorkult, grabbräcken och
lanternplattor så fick dessa efter renskrapning ligga 3 månader och torka
ur före lackning. Om detta inte görs så
kommer det garanterat vara fukt kvar
i träet som kommer att expandera vid
hög temperatur i augusti och gå upp och
”lyfta” på lacken. När träet torkat efter
tre månader använder jag en grundolja
som heter Epifanes Easyflow. Denna olja
mättar man träet med för att undvika

rörelser i träet och för att öka vidhäftningen för lacken.
Jag har lackat varje del minst 10
lager för att uppnå rätt djup i lacken.
Detta tar lång tid då det ska härda 3-4
dygn mellan strykningarna, mattas ner
med 320-papper efter varje lager samt
blåsas rent. Sedan vända på varje skott
och göra samma sak på baksidan. Räkna
med att det tar hela vintern att slutföra,
så börja redan på hösten.
När det gäller durkar, trappsteg och
pollarstockar så har jag lackat dessa med
2-komponents klarlack, då dessa ytor
är utsatta för mekaniskt slitage och lätt
blir repiga om man använder enkomponentslack med mjukare yta.
När det gäller teakdurken i sittbrunnen så görs denna rent med Owatrol
deck och deep cleaner som löser gammal
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Ett smultronställe till i Vänern
Lurö är ett ställe man gärna stannar
till vid, när man har vägarna förbi. Men
att få en ensam nattplats vid Stenstaka i
sydväst eller viken Bösshamn i nordost
är inte att räkna med under högsäsong.
Prova då den lilla fjärden mellan Lurön
och Hönsholmarna på sydsidan om du
accepterar att ligga på svaj.
Du angör från mellan söder och sydost
mellan runda (diameter omkring 30-40
meter och höjd ca 3 meter) skäret omkring 250 meter sydväst om Stångudden
och om lilla skäret norr om de två bränningsmarkeringarna ytterligare ca 300
meter västerut. Då du passerat det lilla
skäret girar du sakta babord och passerar
ca 30 meter syd Lurös sydspets.
Följ stranden på detta avstånd och
håll utkik efter grund om babord strax
innan du har första Hönsholmen tvärs.

olja och bleker upp brun teakfärg igen
UTAN slipning. Ytan behandlas INTE
med vanlig teakolja, utan med Epifanes
Teaksealer, som går djupare ner i teaken
och förseglar ytan. Denna produkt svettas inte när det blir varmt, som vanlig
teakolja ofta gör och då binder damm,
dvs ytan blir svart. Teaksealern innehåller också UV-filter, som gör att teaken
inte bleknar. Ytan kommer fortfarande
att se oljad ut, men med betydligt längre
livslängd.
Med vänlig hälsning
Ove Fröderberg
Bilderna ger����������������������
�������������������������
tyvärr inte rättvisa
åt den djupröda mahognylystern men
blankheten framgår ��������������������
i alla fall ��������
där man
kan se hur det speglar sig.
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Nu går du sakta till ca 15 meter syd vasshörnet om styrbord där du girar 20-30°
babord och glider in i den lilla fjärden,
allt enligt skissen. Ditt ankare fäller du
lämpligen vid X och här ligger du gott i
alla väder. Den på kortet markerade bränningen har jag inte sett, möjligen är den
kringvuxen av vass.
Inseglingen är enklare än det verkar,
kom bara ihåg att gå sakta i området
där vassen börjar, för här är det som
grundast.
Går du iland på Hönsholmarna kan du
beundra hur vanliga skogsmyror utnyttjar bergsskrevor till myrstacksunderlag.
Myrsamhällena breder ut sig enormt,
det största är drygt tio meter långt och
flera meter brett. Det är gott om myror
och oavsett stackarnas storlek försvaras
de frenetiskt.
Kjell Nylén

Observera att mycket kan ha ändrats under åren som gått sedan Kjell skrev detta!
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RORKULTSBYGEL
Ett förslag till Tekniskt Tips

För att ha god sikt när jag kör för
motor, står jag på sittbrunnslocken
och har rorkulten bakom ryggen och
styr.
Rorkultsbygeln är bekvämare att
hålla i än den ”lilla pinnen”.
Den är enkel och inte mycket material går åt vid tillverkning.
Den är rätt go att hålla i vid segling också!
Material
Plattjärn 3 mm X 20 mm:
1 st 840 mm
2 st 75 mm.
Runt rör med invändig
diameter 25 - 27 mm:
1 st 175 mm.
Skruvar :
4 st rostfria försänkta,
25 mm långa.
Jag har varken svets eller stålrör
med diam. 110 mm för att rundbocka
radien 55 mm, lämnade grejerna till
en plåtslagare / smed. Det blev inte
så dyrt!
Efter rentorkning med thinner
fick rorkultsbygeln en fin vit pulverlackering.
Vikten är ca 0,6 kg. Fastgöres
ordentligt vid ex uppsättning i akterstaget, så ingen person får den i
huvudet!
Se upp så att rorkult med bygel på inte blir för lång och fast20

nar i storskotet vid manövrering!
Med längdmåttet som är angivet
så når bygeln precis fram till storskotet
och detta funkar i min Viggen.
Det kan tänkas att (mer regel än
undantag) att avståndet skiljer sig på
andra Viggar, så sätt på rörbiten på
rorkulten, innan svetsningen på platt
järnet, och kolla så det går fritt! Då
kan du öka/minska rörlängden och
kapa smidigt om det skulle behövas.
Hälsningar
Jonas Blychert, Viggen 622
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Snabb hjälp och låga premier
Snabb hjälp och låga premier
Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring. De uppskattar särskilt vår
erkänt snabba och tillmötesgående skadereglering när olyckan är framme. Ett extra plus är vår
Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring. De uppskattar särskilt vår
premierabatt för förarbevis och andra förmåner som du själv kan påverka genom att försvåra att
erkänt snabba och tillmötesgående skadereglering när olyckan är framme. Ett extra plus är vår
båten blir stulen.
premierabatt för förarbevis och andra förmåner som du själv kan påverka genom att försvåra att
båten blir stulen.
En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är det just därför vi har runt
50 000 nöjda kunder. Med små och stora båtar, nya och gamla, med segel eller motor. En sak har
En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är det just därför vi har runt
de gemensamt. Ägare som bryr sig om sina båtar. Precis som vi.
50 000 nöjda kunder. Med små och stora båtar, nya och gamla, med segel eller motor. En sak har
de gemensamt. Ägare som bryr sig om sina båtar. Precis som vi.
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Nu är det dags att lägga grunden!
I oktober kommer styrelsen i vanlig ordning att efterlysa aspiranter på Per Brohälls
Hederspris, tavlan på bilden till höger.
Om du vill att den ska pryda en vägg
hemma hos dig under nästa år är det dags att
kasta loss redan nu – priset går till den Viggen
som med familjebesättnng seglats längst under
året. Ett par delsträckor kan det bli om du deltar i årets sommarträff vid Lilla Kastet i Stockholms skärgård. Men några sjömil både före
och efter lär det vara säkrast att tillryggalägga
om du vill lägga dina fingrar på den.
Red.

Foto Harald Akselsson

VB:s Vintips
Inför sommaren
rekommenderar VB-red
det här torra vita kölsvinet. Vin av det här sla
get förvaras bäst nära
kölen, i slaget. Då kyls
vinet och du kan servera det väl konsumtions
tempererat, alltså
kallare än kylslaget,
(som märkligt nog betyder ljummet).

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 5
17 september
ViggenBladet 6
21 november
TidTryck 2012

24

