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Viggen 614 vid Kråkesundsgap
Foto John Råbe

Välkommen lördag 17 november till

Viggenklubbens Årsmöte 2012
Se upp
för
tjuven!

Sommarträffen
Höstträffen
Om ritningar
Att bli med Viggen
Händelser i hamnar
Avstängningskran
. . . och lite annat


Se upp för motortjuven!

Hej alla!
Sommar- och höstträffen var trevliga
men drog inte så många båtar. Vädret kan
vara en orsak, men det kan också vara
så att dessa aktiviteter inte attraherar.
Mentorerna har inte heller blivit överhopade med förfrågningar. Klubben har ju
som mål att främja segling med Viggen.
Det ställer frågan på sin spets. Gör vi rätt
saker eller är det så att klubben börjar
spela ut sin roll. Ser man till aktiviteten på
hemsidan så finns det ett stort intresse att
besöka den. Men när det gäller att lägga
upp artiklar så är det inte så stor aktivitet.
Nu gäller det att se framåt och hur klubbens framtid ska formas. Förhoppningen
är att vi ska kunna verka för våra mål och
fortsätta som klubb.
Styrelsen behöver hjälp i sitt arbete.
Utöver detta finns det alltid plats för
frivilliga krafter för att driva aktiviteter.
Känner du att du vill bidra med något
så vänd dig till vår valberedning. Du är
givetvis välkommen till årsmötet.
K-G i Potentilla



Ett nytt nummer av VB, som vanligt
med lite "gott & blandat". Förutom det
som framgår av rubrikerna på framsidan
finns också lite om vad du ska tänka på
inför din båts vintervila och en påminnelse om det är dags att ansöka om Per
Brohälls Hederspris, vandringspriset som
tillfaller den Viggen som seglats längst under året. Så om du trotsat årets mediokra
���������
sommarväder och fått ihop skapligt med
seglade sjömil (det kanske inte ens behövs
så många), hör av dig till styrelsen.
Och naturligtvis ska du hörsamma
kallelsen till årsmötet där du kan framföra dina åsikter och önskemål om Viggenklubbens verksamhet; våra träffar,
ViggenBladet och hemsidan.
Har du inte möjlighet att komma till
mötet så står naturligtvis VB som alltid
öppet för dig för att att framföra dina tankar, Viggen-Forum på hemsidan finns, och
slutligen tar klubbens styrelse och övriga
funktionärer gärna emot dina synpunkter
�����������
om du hör av dig.
Alf

Vi har en färsk rapport från en
medlem om stöld av ny utombordsmotor, en 6 hk Yamaha. Motorn,
som stals från båten när den låg i sjön,
var låst med Abus kätting och lås klass
3, men stals ändå efter kapning av
motorns bygel. Lås och kätting fanns
kvar intakta. Ytterligare en Yamaha i
hamnen stals, medan Mercury av någon
anledning lämnades orörda. Beställ
ningsjobb?
Med anledning av ovanstående vill
vi påminna om betydelsen av riktig låsning av motorn, vilket finns beskrivet i
Tekniskt Tips 5:22. Jag har själv kedja
och lås av klass 3, och har hittills lagt
kedjan genom motorns bygel och runt
två pulpit ben, men om motorns bygel
kapas med vinkelslip eller motsvarande,
så hjälper inte det. Jag ska snarast pröva
att lägga kedjan även ett varv tajt runt
riggen för att försvåra.
En bra sak är nog också att, som
jag gjort, spreja riggen och inuti motorkåpans handgrepp med kluddig färg
som är svår att snabbt avlägsna. Det
avskräcker nog en del, d v s den motorn
blir inte tjuvarnas första val.
Exempel på
låskätting
klass 2 och 3
och på ett
klass 3 lås

Exempel på
låsning av
utombordsmotor

Lite statistik:
Mellan åren 2007 och 2011 anmäldes nära 1 300 stulna båtmotorer
till Länsförsäkringar. Och båtägarna
ersattes med sammanlagt 57 miljoner
kronor. Den största risken tar de som
ställer upp sina båtar på fritidsstället,
långt från sitt permanenta boende.
Vanligaste stulna motormärken
(utombordare) 2004-2009:
Yamaha, 590 st Suzuki, 201 st
Mercury, 295 st Honda, 183 st
Evinrude, 92 st
Johnson, 79 st
Tips för att förhindra stöld
under vinterförvaringen:
• Förvara om möjligt motorn inomhus.
• Gör tätare besök vid båten under vintern.
• Be någon fastboende se till din båt
eller samverka båtgrannar emellan.
• Skaffa en spårsändare som signalerar om någon bryter strömmen
eller rör kablarna. (Hittills dyr lösning, men priset kan kanske gå ned).
• Gravera in ditt personnummer på flera
ställen på motorn.
Harald Akselsson, viggen 1103


Programpunkter
förlördagen den 17 november
Årsmötet börjar kl 16.00
(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)

Kallelse till årsmöte
Lördagen den 17 november 2012 kl 16.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm

Per Brohälls Hederspris
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
till det facila priset av 125 skr
(Varmrätt, ostbricka, kaffe. Till maten erhålls vatten, öl eller vin.)
Betala gärna med jämna pengar
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel
senast den 9 november
på telefon 08-641 17 05
eller e-post k-g.sabel@comhem.se
Vägbeskrivning
Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia
till hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter.
Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik
sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativ
promenera längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller
även för bilburna förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock
vara ont om lediga parkeringsplatser.

Karta finns på Hitta och Eniro
Knappa bara in adressen – Tullgårdsgatan 36 – så får du se den


Förslag till dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val
av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före
mötet, samt inkomna motioner. Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till
behandling
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
inkommit till styrelsen senast den 9 november.


Nu är det dags att
sända in uppgift
om årets seglade
distans för dem som
aspirerar på

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?

NYA
MEDLEMMAR
0

Magnus Svensson
STOCKHOLM

9

Nathalie Säflund
STOCKHOLM

209

Ulf Winhagen
RAMVIK

614

Anna Asp
GÖTEBORG

1172

Björn Wullt
LUND

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!


Viggen-ritningar
TT 5:19 och 5:20 avseende klubbens
arkivritningar slopas med omedelbar
verkan, och nytt TT nr 0 ”Innehållsförteckning” bifogas detta ViggenBlad. Tekniska Kommittén beslutade
nämligen i samråd med styrelsen att
överlåta klubbens ritningsoriginal till
Sjöhistoriska Museet, som sedan tidigare förfogar över en hel del av Per
Brohälls kvarlåtenskap. Det finns flera
skäl till detta. Dels är det lämpligt att så
mycket av historiken som möjligt samlas
på ett och samma ställe, och förvaltas
professionellt och brandsäkert. Dels
att administrationen för klubben var
tungrodd, med anbudsförfrågan och

kopieringsbeställning när någon önskar en kopia. TK behåller naturligtvis
ritningskopior för att även i framtiden
kunna analysera tekniska problem och
hjälpa medlemmarna med rådgivning.
Vi kompletterar också klubbens kopiesamling med ett antal av museets
ritningar. Däremot kan vi inte förmedla
ritningskopior, utan den som vill ha en
ritningskopia får vända sig till museet.
Vilka ritningar som finns tillgängliga
framgår av museets hemsida. Gå in
på Samlingar, och därunder Ritningar
Fritidsbåtar, eller ring direkt till arkivet
tfn 08-519 549 48.
Tekniska Kommittén/Harald

Priset, som är ständigt vand
rande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen.
Det tilldelas sålunda den Viggen som seglats längst distans
under året med företrädesvis
familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans och
besättning sig tillhanda senast
den 1 november.
Styrelsen


Sommarträffen 2012
I år startade Agneta och jag redan
på torsdagskvällen för att komma fram
till Lilla Kastet i god tid nästa dag. Med
på färden var vår hund Zammy som nu
börjat bli sjövan. Men detta med avoch påstigning är dock fortfarande lite
läskigt. Vi gick för motor mellanlandade
i Vaxholm strax innan 22. Båten var laddad med tipspromenadsfrågor, gästbok
samt även startkorten för Viggen Cup.
Viggen Cup skulle liksom tidigare år
gå av stapeln i samband med sommarträffen. På fredagen vad det lugnt och
vi kom iväg tidigt. Vinden var svag så
vi gick för motor även denna dag. Det
började blåsa mer när vi kom ut vid Edö,
men då var det en avvägning att hitta ett
ställe för att rasta hunden eller fortsätta
till Lilla Kastet. Vi valde det senare. Vi
var framme till lunch. Det fanns bara en
båt i fladen och nu hade vinden ökat. Vi
valde en annan brygga än den vanliga.
Lördag vid bryggan
Foto Harald Akselsson



Den låg mer skyddad och prognosen för
lördagen var att vinden skulle öka ytterligare. Liten kuling och ösregn enligt
yr.no. Vädret var ännu fint. Senare på
eftermiddagen kom Harald och Ingvar
nästan samtidigt i sina Viggar. Det blev
en fin kväll i viken och vi var nyfikna på
hur morgondagen skulle gestalta sig.
Lördagen inleddes med ganska lätt
regn och vinden var inte överdrivet kraftig. Efter ett tag började det bli luckor i
molntäcket. En snabb förfrågan om Viggen Cup gjordes och vi beslöt att ställa
in årets tävling. Det blev lite praktiskt
fixande och utbyte av idéer. Viggenfana
sattes upp ifall någon skulle komma så
att det syntes att vi var på plats. Den nya
bryggan syns inte så bra från inloppet.
På eftermiddagen anlände Faster med
Hasse och Elisabeth som hade meddelat
att de tänkte komma. Inalles så var vi
fyra Viggar.

Skeppshunden Zammy
Foto Harald Akselsson

Nästa programpunkt var den traditionella Viggensherryn på bryggan.
Eftersom vi bara var fyra båtar och alla
hade varit med på tidigare träffar så sa
vi att vi lämnar tipspromenadsfrågorna
oöppnade. Vi sparar dem till nästa år
då klubben firar 40 år. Hoppas att Alf
Bengtsson som gjort i ordning frågorna
inte blir ledsen. Vi njöt istället av solen
och Zammy tyckte om att bada.
Vi beslöt att förlägga grillningen till
det närmaste berget även om kvällssolen försvann lite fortare där.
Vi samlades kring två grillar och avnjöt den medhavda skaffningen. Historier kring Viggen Cup och tipspromenad
lyste med sin frånvaro, men det fanns
andra. Hasse hade med sig ett sånghäfte
och vi sjöng ur till hans komp. Kvällen
var ljum och efter ett tag vågade sig
även myggorna fram.
Ingvar och Harald startade återfärden efter frukosten dagen efter.

Kvällsförberedelser
Foto K-G Sabel

Vi hade inte så bråttom då vi tänkte
övernatta på vägen in till Stockholm.
Det senare för att slippa skvalpet in
mot Stockholm en söndagseftermiddag. ÅF Offshore race hade start fram
till kl 14 och då kunde vi inte komma
hem innan dess. Dessutom så är inloppet till Stockholm inte så trevligt när
det är mycket trafik. När vi kom ut vid
Grinda så bedömde vi att vi kunde gå
en bit till. Vi trasslade oss igenom fältet
med tävlande båtar in i Lindalssundet
som nästan var tomt på båttrafik. Vi
bestämde oss för att gå mot Velamssund. Där övernattade vi vid båtklubbens gästplatser. Ett utmärkt ställe om
man inte vill in i värsta rusningen till
Stockholm. Dessutom hade de en trevlig
restaurant och fina omgivningar med
friluftsgård.
Till slut ett varmt tack till TBK för att
vi åter fick träffas i Lilla Kastet.
K-G i Potentilla


Höstträffen vid Boda By
I år hade vi bytt plats för höstträffen. Den var vid Byviken i Boda by,
som tidigare år varit reservplats vid
otjänligt väder. Bytet berodde bland
annat på vi ville försäkra oss om att
kunna äta tillsammans under tak, men
även på att vi ville prova på något nytt
som vi trodde skulle kunna vara mer
lättillgängligt.
För egen del så visade det sig vara
ett lyckokast för att kunna delta, även
om det inte blev som vi hade tänkt oss.
Vi kom till träffen i bil vilket var möjligt. Från början hade vi tänkt avsegla
redan på fredagen, dels för att det
brukar vara mindre trafik på sjön och
dels för att det ändå är en lång etapp
med båt. Tanken var att övernatta på
Grinda som hunden gillar att besöka.
Men så blev det inte.
Prognosen talade om regn i massor på fredagen, men de har slagit fel
tidigare. Men nu vara alla samstämmiga om detta, men lördagen skulle
bli bättre. Sedan ändrades prognoserna även för lördagen. Det blev
alltså barnkalas på fredagen för ett
våra barnbarn – Albin. På lördagsmorgonen fortsatte regnet och i princip
ingen vind. Så Agneta hämtade vår
bil i förorten. Men innan dess så hade
hon efter tips på vårt barnkalas lyckats
boka ett boende på Betania i Boda by,
så vi slapp att åka hem på kvällen.
Det var tre som hade kommit med
båt till Boda och det var roligt att se
en nykomling. Det var Nathalie som
kom tillsammans med vännen Karl
10

Henrik i sin nyinköpta KarlskronaViggen nr 9.
Elisabeth och Hasse hade gjort
i ordning för middagen hemma hos
sig. Eftersom vi inte blev så många
behövde vi inte utnyttja bystugan. Det
var trevligt att sitta inne vi värmen och
titta ut över Bodaviken under kvällen.
Ute regnade det lite av och till och
vi fick klara oss utan månsken. Vi åt
vår medhavda mat under gemytliga
former och sjöng några snapsvisor,
även de som ej drack någon snaps.
Som vanligt så blev det en del historier som drogs. En del handlade om
malörer som vi och andra råkat ur
för eftersom Nathalie var nyfiken på
vilka brister en Viggen kunde ha. Det
flesta malörerna berodde inte båtens
konstruktion, utan på egna misstag.
Jag och Agneta med vår hund Zammy
bröt upp först då vi skulle orientera
oss till vårt boende i mörkret.
Dagen efter så blev det lite praktisk besiktning av främst Nathalies
båt. Regnet hade upphört men vädret
var inte det allra bästa så ingen hade
bråttom att ge sig iväg. Det blev en del
samtal vid bryggan om båtarna.
Till slut ett hjärtligt tack till Elisabeth och Hasse som stod som värdar
för vår höstträff.
K-G i Potentilla
Bilderna till höger:
Morgonbild vid bryggan
Harald besiktigar fästet för förstaget
Foto K-G Sabel
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Blåbär
sailing

Naturligtvis skulle vi ha något för våra nybörjare även i den
här utgåvan av VB, liksom i alla tidigare nummer under
2012. Texten nedan är hämtad – och lätt redigerad – ur en
artikel från TK som handlar om torrsättning, men eftersom
många båtar troligen redan står på land har vi valt att ta med
vad du ska tänka på när din Viggen väl är upptagen.
(Och Ingers story på nästa sida handlar också om nybörjare)

Vinterförvaring
Se över pallningen – var finns
pallbockar eller vagga och hade du inte
tänkt reparera något?
Båten på land behöver litet stöd för
att hålla sig upprätt under vinterstormarna – hemska tanke så här pass tidigt
på hösten!
Tvätta botten omedelbart som du
kommit upp – det sparar mycket slit.
Högtrycksspruta är bekvämast och ger
ett bra resultat. Lös bottenfärg åker av på
en gång. Givetvis tvättas även bordläggning och däck.
Efter en grundlig tvättning är det
självklart att en polering och vaxning ger
ett bra skydd under vinterförvaringen.
Men det verkligt trevliga är att vårarbetet går som en dans och att bordläggningen i synnerhet håller sig fräsch
under många år.
Dynor, segel och andra textilier,
tampar och naturligtvis värdesaker
plockas ur båten. Spritköksburkar m.m.
förvaras bäst torrt. Organisera förvaringen så att du hittar grejorna senare.
Batteriet plockas ur och laddas upp
även med komplettering någon gång under vintern. Förvara svalt men frostfritt
och torrt. Destillerat vatten kan behöva
fyllas på till nivåmarkering i vissa batterityper – men se upp – fyll sparsamt.
12

Torrpumpa vattenpumparna omsorgsfullt.
Färskvattentanken töms och är
lättast att göra ren innan beläggningar
torkar!
Täckning görs omsorgsfullt, men
luftväxling under presenningen är ett
måste. Enklast görs detta genom att en
taknock arrangeras i hela båtens längd.
Ventilationen i båten underlättas genom
en liten glipa i förpiksluckan. Givetvis
är båtens alla ventilationskanaler öppnade.
Öppna alla kranar med skrov
genomföringar för fullt och se till att de
är tömda på vatten!
Självklart töms kölsvinet och tvät
tas ur – en torr båt ger bästa vinter
förvaringen.
Till sist… lycka till!

Att bli med Viggen, 1

Viggen – Puh!
Vi slumpköpte vår Albin-Viggen.En
handskriven annons dök upp på Konsum
och talade om att Erik och Märta i ”skära
huset” blivit för gamla för segling och
man kan ju alltid titta! Gode vännen Torbjörn ställde upp med sakkunskapen.
– Jag ser att originalseglen finns
kvar. De ser ju fina ut.
Så vi slog till, fast vår seglarvana
inskränkte sig gastande på M 22 nr 48
Kaggen. Frälsta var vi båda sedan länge,
fast vi mest seglat vår och höst i uruselt
väder och utan ungar. Kranbilen som
skulle frakta vår nya båt från uppläggningen till sjösättning höll på att riva
ner både telefon- och elledningar, men
det gick vägen �����������������������
–����������������������
hon flöt.Varvet hade
mastkran och vi lyckades utan större
missöden få den att stå. Men alla snören!
Var ska de sitta? Vant och stag? Vad är
vad? Hur hårt ska de spännas? Jag läste
handboken och ropade:
–��������������������
Vad fan är dirken?
–����������������������������������
Ingen aning, hojtade min man och
tappade mejseln han hade i bakfickan.
Plask! Det var en bra mejsel.
Till slut hade vi ett snöre över och
satte segel.
Solen sken, vinden var lätt och ”livet
lekte i” vår nya båt. Allt tycktes gå fint
– ��������������������������������������
över förväntan �����������������������
–����������������������
och vi gjorde ett enkelt slag in i Norrsundet vid Eldgarn. Nu
började det! Vi var inte längre ensamma
och vi fick motvind. Kryss!
Vi kom inte många meter på varje
slag. Ibland fick vi rent av känslan att vi
backade. Men solen sken, magen gjorde
sig påmind och vi släppte en plätt i en
vik och tog ner seglen.

Men så opraktiskt! Ska vi verkligen
behöva ha bommen med hela segelmassan så här i sittbrunnen? Hade inte M
22-an någon form av träsax som man
la’ bommen på? Finns det inte på den
här?
Sill, potatis och den kölsvinssvala
lilla nubben, javisst. Vi brassar köket
och det med besked! Utan kläm på att
jetstrålen ska vara igång en ordentlig
stund får vi se lågorna slå upp i taket
och slicka skottet, som skrynklar sig.
Det blev svart och mackor med mersmak
och snaps.
–�������������������������������������
Vi får sällskap av flera seglare på
hemväg och i Skeppsbackasundet blir
det riktigt trångt. Hur är det egentligen
med väjningsreglerna? Ingen minns. Vi
vill slå men vågar inte förrän båten före
gjort sitt slag. Men, herregud, hon slår
ju aldrig. Vi kommer att gå upp på land
båda två! Då hörs från hennes följebåt:
–�����������������������������������
Slå då, för faan! När vi hade ett
kortare stycke kvar slog vi på motorn
och vi gick med god fart in mot bryggan.
Jag stod i fören beredd med båtshaken
när jag vrålade:
–������������������������������������
Vi går rakt in i bryggan. Du måste
backa!
Min man kom flygande över mig och
rakt upp på bryggan. Han lyckades mildra smällen fast hon fick ett ordentligt
minne i gelcoaten. Hans ringfinger stod
ut i en perfekt rät vinkel vid knogen. Han
har aldrig mer fått på vigselringen.
Och vi är fortfarande rätt klena på
att kryssa.
Inger i 790 Puh
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Hamnar och önsketänkande

Det kom ett väldigt trevligt mejl
till medlemsregistret som svar på
det s.k. välkomstbrevet som vi skickar
till Viggenklubbens nya medlemmar.
Förutom ett föredömligt snabbt svar på
de efterfrågade uppgifterna till registret
berättade Anna lite mer om sig själv
och sina kamrater som nu är nya ägare
till Viggen nr 614 och hon skickade
även bilden som fick pryda framsidan
på detta nummer av ViggenBladet.
Red. ser fram emot fler sådana
initiativ. Tack Anna!

Hej!
Tack för trevligt välkomstpaket.
Det känns roligt att få vara medlem i
Viggenklubben.
Båten är precis övertagen så
vi ägnar denna sensommar till att
installera oss. Vi är tre delägare;
Anna Asp, Sari Siirilä och John Råbe,
så tillsammans har vi hyfsad sjövana
men begränsad erfarenhet av att ha en
egen båt. Sari är vår kapten då hon har
den längsta seglarerfarenheten. Jag och
John får gasta än så länge men det lutar
åt att John blir rorsman och att jag blir
navigatör. Vi bidrar enligt bästa förmåga och lär oss nytt hela tiden, både om
båten och bryggliv. Vår premiärtripp
gick tur och retur Göteborg via Åstol,
Mollösund, Käringön och Smögen.
614 är välanvänd men har kanske
inte fått så mycket kärlek sista åren
och man kan förundras över hur stort
behov som finns uppdämt i denna lilla
båt. Vi gör vårt bästa och tänker oss en
sak i taget. Jag har haft ett och annan
moment i båtaffär med beskrivning ”jag
behöver en sån där metallgrej som skall
sitta i plastgrejen på ringfnutten som
lyfter den där stora mojängen”…
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Då finns det alltid någon snäll som
verkligen försöker att förstå och sen har
jag fått min grej och lärt mig vad den
egentligen hette. Det fungerar fint.
Apropå bryggliv så spred John
glädje på Mollösundsbryggan genom
att ligga i vattnet och skrapa botten
med borste. Vi hade så mycket musslor
därunder så vi skulle kunnat leva på
dem hela semestern. Efter detta kom
vi dock upp i otroliga rekordfarten 4,2
knop!
Det lönar sig att ligga i. Det finns
kort på det här men det har jag fått
förbud från övrig besättning att visa …
Det är underlättar ju väldigt med god
kamratanda när man samsas på 7x2,3
meter så jag får böja mig helt enkelt.
Ser fram emot Viggenbladen som
skall komma. Mycket trevlig och lärorik
läsning.
Fotografen är John Råbe. För information så var detta en total ”once
in a lifetime opportunity” vi hade här
att få till denna bilden så det kommer
tyvärr inte fler. Men den är mycket fin
tycker vi.
Med vänlig hälsning Anna

När vi läste Christofers bidrag i senaste VB om störande inslag i hamnar
kom vi osökt att minnas ett par händelser under vår tid med 1277 Jänta.
Den första tilldrog sig inte i en naturhamn utan i gästhamnen i Öregrund
dit vi tagit oss den långa vägen, alltså
sjövägen från Uppsala, vilket tagit oss
några dagar.Nu var det dags att koppla
av ett tag, förutom att vi skulle reparera
en pump som havererat. Efter välförrättat värv och en promenad på sta’n
var det dags att mysa i sittbrunnen och
njuta av eftermiddagssolen, men riktigt
så blev det inte.
Plötsligt brakade det loss, undrande
seglare i hela hamnen frågade sig; vad
är det som händer? Det visade sig vara
en av våra religiösa sekter som avsåg att
stå för underhållningen och till den änden riggat upp en högtalaranläggning
där volymen var uppskruvad till en nivå
som skulle fått vilket hårdrocksband
som helst att låta avslaget.
Okvädinsord kunde anas i sittbrunnarna medan oväsendet pågick –�����
������
kommer inte riktigt ihåg hur länge – men
rätt som det var blev det tvärtyst och
från åtminstone en båt hördes ropet:
Gud hör bön! Vad som hände är höljt i
dunkel, kanske en kortslutning eller en
yxa i en kabel. Dolda krafter?
Men resten av dagen var räddad.

Det andra tillfället var i den fina
lilla naturhamnen Alkobb precis utanför
Möja. Varmt och soligt, bara ett par
båtar förutom oss på plats. Våra hamn
grannars båtar var av det slag som vår
för tidigt bortgångne kamrat Åke klassificerade som ”grisbåtar” – sedan får
ni räkna ut resten.
Nåväl, i denna stillhet hörs plötsligt
ett fruktansvärt högt motorljud från en
cirka halv meter lång radiostyrd båt
som manövrerades från däck på den
största båten. Runt, runt och idyllen är
borta. Läsa bok – omöjligt, prata med
varandra – omöjligt, dricka vin – ja
möjligen om man skulle satsa på att bli
full och somna.
Men man har inte för inte begåvats
med häxkrafter, plötsligt gick modellbåten in i sitt eget svall, det sa "slurp"
och den havererade totalt. Den lille gossen satt resten av kvällen på däck och
försökte förgäves få liv i sin båt.
Vi andra återupptog vårt behagliga
och stillsamma sällskapsliv i sittbrunnen. Till och med våra katter vågade
efter ett tag komma upp och inta sin
spanarplats på sprayhooden.
Dagen därefter stävade gossen med
familj bort – på flybridge låg hans båt
tyst och oanvändbar!
Alf & Annika
då i 1277 Jänta

Inte bara John i 614 har legat i för att
hålla båten ren. Här var det fribords
tvätt vid "Annikas sten" i vårt favorittillhåll Paradiset i Stockholms skärgård.
Foto Red.
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Att bli med Viggen, 2

REGIONALT/ombud

Efter att jag...
. . . som vanligt lustfulIt kastat mig
över ViggenBladet direkt när det kommit
i vår brevlåda, känner jag mig manad att
bidra med ett litet kåseri.
Det började för tre år sedan. Alltså
sommaren 1995. Jag ville ut och segla.
Problemet var att jag saknade både
båt och en likasinnad besättning. Den
som gärna ville med var yngste sonen,
då 15 år och med erfarenhet som endagsgast på en MAXI-B? ”Det var JÄTTEHÄFTIGT när båten lutade så där”
var hans kommentar. Medan min man
inte alls ville höra talas om någon båt,
läste jag båtannonser och kollade i båttidningar.
Till slut ringde jag på några båtar
som verkade ligga i den prisklass som
då var tänkbart. Jag hade ingen aning
om hur båtarna såg ut, men det var inget
annat att göra än att åka och titta.
Sagt och gjort – Nu åker vi för att
titta på en båt! –������������
�������������
Ska du med?
Red. fortsätter att hitta små pärlor i VB av
äldre datum, Ingers
på sid. 13 från 1994
och ��������������
Ann-Charlotts�
härovan från 1998.
Hur blev du med
Viggen? Berätta i VB
för våra läsare!
(Och damen här till
höger har inget som
helst samband med de
nämnda tjejerna)
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Frågan var riktad till den då ointresserade maken. Och som han senare sagt
"jag följde bara med för att se till så att
köpet inte blev av".
Den första båt jag tittade på var
målad med lila färg! Försäljningsargumentet var: �����������������������������
– ���������������������������
Du blir garanterat ensam i
skärgården med den där. Inga fler kommentarer är väl nödvändiga.
Den andra båten vi tittade på (observera vi, maken började bli vaken) var en
Karlskrona-Viggen och den var vit!
Vi föll pladask för den lilla charmiga
båten som var mycket välskött och invändigt ombyggd som en Albin-Viggen
med köket inskjutbart vid babords stickkoj. Jag och min man Anders har upplevt
tre toppenfina seglingsomrar med vår
Vigg ”Viggtoria”. Och den som är ivrigast
med att få båten i sjön är Anders som
från början inte alls ville ha någon båt
men nu inte kan tänka sig att vara utan
denna lilla pärla.
Ann-Charlott i���������������
116 Viggtoria

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

Rättelse
Tyvärr råkade Red. förväxla två
av K-G Sabels bildtexter på sidorna
8 och 9 i VB nr 4, vilket Harald som
hade hand om Vajert påpassligt
uppmärksammade.
6,5 är lagom på Vajert, men fotot
visar ungefär 3,5 och vi hoppas att
den lilla malören inte trasslade till
det för någon vid riggningen.
Så här skulle det ha sett ut:
Vajert en bit kvar

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

Sex och en halv
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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:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 180:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tfn 08-519 549 48.

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 Club Shop-ansvarig 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)

Avstängningskran för diskhoavloppet
Om Du liksom jag har en Vigg med
avstängningskran typ skjutventil (ratt
som ska vridas en massa varv) så har
Du säkert märkt hur tungt kranen går,
om den inte motioneras väldigt ofta.
För att inte tala om hur den funkar efter
vinteruppehållet. Det har hänt att jag
fått demontera ratten för att få grepp
om 4-kantstappen med skiftnyckel för
att kunna få igång kranen. I höstas
efter upptagningen provade jag en egen
variant.

Jag stängde kranen, slog i ett par
teskedar matolja, öppnade kranen ett
varv eller två, och stängde den igen.
Så slog jag i ytterligare ett par teskedar olja. Heureka! Nu i våras funkade
kranen jättebra, ”det gick som smort”
kan man säga. Och det är inte uteslutet
att metoden har effekt även på kik- och
kulventiler. Den kan i alla fall inte skada, eftersom matolja inte är aggressiv
mot något av förekommande material.
Harald/1103 Costa Jourtan

Lycka är att få
segla Viggen!

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 6
21 november
VB 1/2013
Början av januari
TidTryck 2012
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