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Värvningstävling
Vinn medlemskap i 3 år!

Verksamheten 2012
Årsmötet
Prisutdelning
Viggen-middagen
Ett dramatiskt dygn

På Siljan
med s/y Sea Song
- ett filmtips

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas er alla!



Vinn tre års fritt medlemskap
i Viggenklubben!

Hej alla!
Årsmötet är avklarat med förbehåll
för styrelsens ansvarsfrihet. Eventuellt
extra årsmöte kan komma ifråga. Det
var glest med deltagare på mötet. Ska
klubben fortsätta efter sitt 40:e år så
behövs fler krafter framöver. För att öka
medlemsantalet utlyses en värvartävling.
Förutom detta så pågår sammanställning
av en idébank för nya aktiviteter i klubbens regi. Den kommer läggas ut på
hemsidan för omröstning. Diskussionen
om vår verksamhet kommer fortsätta.
Ett första kalendarium för nästa år
kommer i nästa nummer, men boka
redan nu 7 juni då klubben fyller 40 år.
Innan nästa seglingssäsong börjar så är
det fritt att lämna förslag till styrelsen
på idéer. En förutsättning är att det finns
frivilliga som kan genomföra förslagen.
Glöm inte era regionombud ifall ni vill
göra något i ert närområde. Så välkomna
till ett jubileum-Viggenår!
K-G i Potentilla



Så är vi framme vid årets sista nummer av VB, med sedvanlig rapportering
från Viggenklubbens årsmöte och efterföjande Viggen-middag, plus lite annat
precis som vanligt.
Därmed kan vi lämna 2012 och rikta
in oss på �������������������������������
den viktiga frågan om klubbens
���������
framtid��; "livet
�������������
efter 40".
�����
Under det kommande jubileumsåret
ska vi alla hjälpas
�����������������������������
���������������������
åt med att värva nya
medlemmar till klubben, se vidare i tävlingsinbjudan på motstående sida.
Har du ytterligare idéer om hur vi
kan stärka Viggenklubben – hör av dig
till styrelsen eller VB-redaktionen. Alla
strån till stacken är välkomna!
VB-red. utlovar härmed ����������
– på eget
bevåg – ett extrapris: en sprillans ny
klubbvimpel till den som först av alla
värvat en ny medlem.
Så vänta inte till våren, ladda hem
presentationsblad och tävlingskuponger
redan nu och kasta loss!
Alf

Viggenklubben inbjuder härmed alla medlemmar
till en medlemskampanj.
Vem värvar flest nya medlemmar? Tävlingen är ett sätt att försöka
stärka klubben genom att få in nya medlemmar
och nya idéer för Viggenbåtarnas bästa.
När klubben var som störst hade vi omkring 500 medlemmar och
aktiviteterna var många och intensiva. Eskadrar kunde locka 20 till 30
båtar och många av medlemmarna kappseglade,
både i klubbens egen regi och i andra tävlingar landet runt.
Vi tror att du känner till andra Viggenägare i din båtklubb eller vid din
brygga, och som kanske kan tänka sig att också bli medlemmar
i Viggenklubben.
För att hjälpa till med värvningen har vi gjort ett presentationsblad som
du kan dela ut till Viggenägare. Ett första ex finns inhäftat i mitten av
detta VB, och du kan också ladda ner det från klubbens hemsida och
skriva ut så många du behöver.
För att göra värvningskampanjen roligare och lite spännande
finns det möjlighet till fina priser för dig som deltar:
1:a pris är 3 års fritt medlemskap
2:a pris är 2 års fritt medlemskap
3:e pris är 1 års fritt medlemskap
Använd kupongen som finns längst ned på sidan 7.
Fyll i ditt eget namn och båtnummer samt namn och båtnummer
för den du värvat, och skicka sedan kupongen till styrelsen.
Tävlingstiden är fram till och med 31 oktober 2013 och vid årsmötet
i november blir det prisutdelning till de bästa medlemsvärvarna.
Utöver de skäl till medlemskap som framgår av presentationsbladet
har du säkert fler idéer själv, för att inte glömma den fina anda
som råder i Viggenklubben.
Vi önskar dig lycka till med medlemsvärvningen,
för din och för Viggenklubbens bästa.
Styrelsen


Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge
följande verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
K-G Sabel			
Bosse Rydh			
Percy Palm			
Ingvar Lindén			
Jonas Calén			

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Club Shop-ansvarig
Sekreterare

Klassnämnd
Gunnar Tidner			
Ingmar Holmström		
Sören Rapp			

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Teknisk kommitté
Harald Akselsson		
Göran Lilja			
Ingvar Lindén			
Lars Fredriksson		
Franz-Josef Rühmland Motor

Segel & rigg, ritningar Sammankallande
Skrov, förtöjning, pallning
Karlskrona-Viggen-frågor
Elfrågor

Regionombud
Åke Hjort			
Lars-Gunnar Jansson		
Börje Gullberg			
Ulla Godin			
Lars Silén			

Gävle
Mälaren
Kalmar
Västkusten
Finland

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten 2012 och ett konstituerande möte
i december 2011.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med sex nummer.
Hemsidan har utlyst och refererat aktiviteter i klubben. Forumet är igång, men
lever i stort sitt eget liv. Hemsidan är väl besökt sett till unika besökare i förhållande till medlemsantalet.
Under verksamhetsåret har 22 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så hade klubben 270 aktiva medlemmar och 6 viggenvänner. Det
innebär att antalet medlemmar är 5 färre än förra året. 11 medlemmar bodde
utanför Sverige.
Tekniska Kommittén

Redaktör och ansvarig utgivare

Kommittén har sammanträtt 4 gånger. Antalet ärenden minskar fortsatt, men
bland de från medlemmar kan noteras ventilationstrumman i K-Vigg samt en
”rorkultsbygel” för A-Vigg. TK har också noterat att en tabell på SSF hemsida
över tillåtna breddmått på storsegel, avsedd att tillämpas vid nya SRS-reglerna,
var missledande. Efter påstötning har SSF tagit bort tabellen, vilket är positivt.
Efter styrelsens godkännande har TK överlämnat klubbens ritningsoriginal till
Sjöfartsmuseet. TK behåller endast kopior för klubbens eget bruk, och hänvisar i
fortsättningen till museet när någon efterfrågar ritning. Fotodokumentation från
produktionen av K-viggen har erhållits vid besök Marinmuseum i Karlskrona.
I VB har TK ”pushat” för betydelsen av att försäkringsbolag vid ett
eventuellt Viggen-haveri inte saklöst skrotar båten, utan alla unika
delar (inte minst mast) ska tillvaratas. Andrahandsvärdet är stort.
TK var även i år värd för en riggningsträff med närmare 10-talet nyfikna och
förhoppningsvis nöjda deltagare. Trygghet vad avser riggen är verkligen central.
EttnyttTeknisktTipsharutgivits,TT2:29Bindrev,samtennyInnehållsförteckningTT0.
Frågor från Viggenägare har som vanligt besvarats per telefon och via e-post.

Webbmaster

Regionerna

Valberedning
Hans & Elisabeth Mathisson, Kjell Eriksson
Revisorer
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Träffar
Riggträff 2 maj
Den anordnades av Tekniska Kommittén vid Mårten Triewalds malmgård på
Kungsholmen. De som var med på träffen fick en skriftlig dokumentation med
e-post. Efteråt serverades kaffe med hemmagjorda smörgåsar i malmgården till
självkostnadspris.
Seglingsorientering 30 juni
Seglingsorienteringen Viggen Cup gick inte för femte året, utan ställdes in då
inte tillräckligt intresserade båtar dykt upp. Pris till bästa Vigg, vandringspriset
Ratten, kommer inte delas ut detta år.

Kalendariet gick ut i ViggenBladet och lades ut på hemsidan i början av året vilket
vi hoppas gjorde det lättare för medlemmarna att pricka in aktiviteterna.
Ska någon större förändring av klubbens aktiviteter ske så behövs det fler frivilliga krafter.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning.
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 17 november 2012

Sommarträff 29 juni till 1 juli
I år lånade vi bryggan längre in i viken till Lilla Kastet av Trälhavets BK. Dels
berodde det på att den låg mer i lä och dels att det var få båtar i naturhamnen så
den var ledig. Träffen på lördagen samlade 4 Viggar. Träffen innehöll traditionsenligt Viggensherry, men tipspromenaden ställdes in då vi var så få deltagare.
Frågorna sparas till nästa år som är fyrtioårsjubileum. På kvällen kunde vi grilla
och äta middagen på en ny berghäll. Där vidtog sedvanliga skepparhistorier
samt musik och sång. Ett tack till Trälhavets Båtklubb som lät oss ha vår träff i
deras uthamn.
Höstträff 3 till 4 september
Årets höstträff ägde rum i Boda byvik. Elisabeth och Hasse Mathissons ställde sitt
hem till förfogande för middagen på kvällen. Maten fick som vanligt varje båt ta
med sig själva. Till träffen kom två Viggar och en storVigg. Ytterligare två kom i
bil. Tack Elisabeth och Hasse, för att vi fick komma till er.
Mentorskap för nybörjare
Klubbens trevare om det fanns önskemål om stöd för nybörjare i den ädla konsten att segla Viggen rönte åtminstone ett gensvar. Detta är värt att pröva även
nästkommande verksamhetsår.

Tävlingskupong
………………………………………………….…… Viggen nr……….
Ditt namn och båtnummer

Styrelsen syn på årets verksamhet

………………………………………………………

Ambitionen har varit att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträckning som i fjol. Alla planerade aktiviteter blev av och förhoppningen är
att de som kom tyckte att det var roligt och nyttigt att träffa andra medlemmar.
Någon förnyelse orkade vi inte med detta år. Efterfrågan på Tekniska Tips och
handböcker som är en viktig del av klubbens verksamhet har åter ökat. Arbetet
med att se över och initiera nya Tekniska Tips fortgår i Tekniska Kommittén.
Ritningar på Viggen som funnits i klubben har lämnats över till Sjöhistoriska
muséet så att deras samling är mer komplett.


……………………………………………………… Viggen nr……….
Nya medlemmens namn, adress och båtnummer
Du deltar i tävlingen när den nya
medlemmen betalat in medlemsavgiften
Behöver du fler tävlingskuponger - ladda ner från ���������������������
www.viggenklubben.com


Viggenklubbens årsmöte 2012
Trots att sommaren varit sisådär
vad gäller vädret så kom det in två
nomineringar till Per Brohälls Hederspris.
Vinnare blev Mats Fredriksson skeppare i 112 Illerim som seglat 725 nm
tillsammans med Britt Fredriksson och
skeppshunden Zorro. Mats berättade
om sommarens seglingar på årsmötet.
De kom inte hela vägen fram till Bornholm som var målet för långseglingen,
då vädret var för osäkert för sista överfarten. De hade skaffat segelbåt efter
många år i motorbåt för att få lite nya
utmaningar. Deras omdöme om Karlskrona-Viggen var att den kändes trygg
i sjön även under lite mer besvärliga
förhållanden. Distansen kunde blivit
ännu längre, men de införskaffade ytterligare en segelbåt som var lite större
på sensommaren. Det berodde på att
de ville ha en båt som var bekvämare
när de framöver ska ut på längre turer
och en båt som var lite snabbare på
undanvind. De har dock kvar Viggen
än så länge och hoppas att få något av
barnen att bli intresserad.
Det andra bidraget lämnades in av
Hans Forsström som ensamseglar i 824
s/y Sea-Song i Siljan. Hans seglade 597
nm denna sommar. Han har tidigare
varit vinnare av Brohällpriset 2010.
Hans hade dokumenterat seglingen i


Pristagarna Mats och Britt.
Foto Agneta Backe Sabel

Klubbens årsmöte var inte så välbesökt
men ett stort tack till er som medverkade.
Hoppas att det låga deltagandet inte betyder
att klubben för en tynande tillvaro utan kan
finna nya vägar.
Mötet blev ovanligt på så sätt att det
inte förelåg någon årsredovisning, budget
eller revisionsberättelse. Därför finns inte
årsredovisning och budget redovisade i
detta nummer av ViggenBladet. Orsaken
bakom detta var ett datorhaveri som inte
kunde åtgärdas i tid för att ta fram nödvändiga uppgifter till mötet.
För att inte behöva kalla till ett nytt
årsmöte så löstes detta dilemma på följande sätt. När vi kom till punkten verksamhetsberättelse och årsredovisning, så
lades årsredovisningen efter genomgång
till handlingarna. Sedan fattades ett beslut
om att styrelsen fick ansvarsfrihet under
förutsättning att en ren revision genomförs
senast 31 januari 2013. Om inte så är fallet
kommer ett extra årsmöte utlysas via kallelse i ViggenBladet.

Efter detta förrättades det val till
styrelse, revisorer och valberedningen.
Den enda förändringen där blev att Bengt
Hansson valdes in som ny valberedare efter
Kjell Eriksson som avsagt sig uppdraget.
Vad gäller val av övriga funktionärer så var
det idel omval.
På punkten fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter så
fastställdes att ViggenBladet ska utkomma
med 6 nummer och att medlemsavgiften är
oförändrad och samma sak gäller avgiften
för Viggenvänner. När det gällde budget så
förelåg inget förslag men mötet beslutade
att klubben skulle arbeta efter motsvarande
budget som för förra året vad gäller de olika
posterna.
Under övriga frågor så diskuterades
bland annat verksamheten framöver.
Medlemsrekrytering och idébank fördes
fram som möjligheter att öka aktiviteten i
klubben. Mötet avslutades med utdelande
av Per Brohälls Hederspris.
K-G Sabel
Mötesdeltagare. Foto Agneta Backe Sabel

Siljan som han klippt ihop till en film
på drygt en timme. Filmen har lagts ut
på vår hemsida så att alla kan ta del av
den. Vi var några som förhandstittat
på dvd:n och som kunde konstatera
att det är synd att man inte kan segla
till Siljan.
K-G Sabel


Av Rolf Aspenberg,
Stockholm Radio

”vi fick en otrevlig känsla av att
något inte stämde. Det skulle
inte blåsa så här mycket”

Det är ingen överdrift att påstå att
Stockholm Radio är ett välkänt begrepp
i sjöfartskretsar. Vi är den station som
på gott och ont - hörs mest i Östersjön.
Speciellt sommartid - med fler och fler
VHF-utrustade fritidsbåtar till sjöss - är vi
nästan oavbrutet i etern med anrop eller
svar på anrop och en normal dygnssiffra
när det gäller sjöräddningsfall ligger mellan fem och tio.
För oss är det naturligt att ha högsäsong när stora delar av Sverige ligger
nere eller går på lågvarv och det dygn
som kommit att framstå som det kanske
jobbigaste vi haft inträffade den 23-24
juli 1985, det började alltså på Emmadagen.
Vaktavlösning
Klockan 13.15 denna tisdagseftermiddag hade personalen ca två timmar
kvar till vaktavlösning och själv såg jag
fram mot den semester som skulle börja
k15.30. Vi började summera den gångna
vakten, det var den vanliga blandningen:
Ett norskt fartyg med maskinhaveri, några saknade fritidsbåtar, windsurfare med
svårigheter, fritidsbåt med motorproblem, larm om berusad förare som kört
upp på land och sedan somnat samt ett
tyskt fartyg som meddelat att man bärgat
två besättningar som fått bensinstopp på
sina jetsurfbrädor i Kalmarsund.
Larmet kom på PR-radio via en per-
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son i land. En segelbåt hade fått svårigheter att fastställa sin position på en resa
från Visby till Häradsskär på fastlandet.
Dessutom hade man motorstörningar och
allmänna svårigheter att hantera båten
p.g.a. dåligt väder.
Det var i och för sig ett rutinfall och
genom att sätta in helikopter lokaliserade
vi haveristen och kunde överlämna den
till ett kustbevakningsfartyg som assisterade den inomskärs, men vi fick en
otrevlig känsla av att något inte stämde.
Det skulle inte blåsa så här mycket, en
snabb koll med SMHI gav heller inga
indikationer på att det var busväder på
väg och det visade sig senare att SMHI
här gjort en praktmiss som så småningom
resulterade i en utredning och en JOanmälan.
Helvetet bryter lös
Vi började nu i rask följd få in desperata anrop på VHF och via PR-radio
från besättningar som inte klarade sina
båtar längre utan helst ville stiga ombord
i en helikopter och komma iland. Att
låta avgående vakt gå hem var uteslutet.
All tillgänglig personal behövdes och vi
började kalla in ledig personal samtidigt
som vi gjorde vissa omdisponeringar på
stationen.
Vid 17-tiden stod det klart att rena
helvetet var över de stackars fritidsbåtar
som intet ont anande befann sig på havet
11

i området från norra Kalmarsund upp
mot Arkö. Många av dessa hade avvaktat
bättre väder och på morgonen avgått från
Visby mot fastlandet. Bland dessa fanns
en eskader av åtta Shipman 28:or och en
Marieholm 26:a.
Vi hade fortfarande inte fått någon
stormvarning från SMHI, men det spelade ingen roll längre eftersom alla larm
vittnade om en extrem vädersituation
med vindar på upp till 30 m/s. Det var
inte heller att missta sig på att besättningarna var hårt pressade och man
kunde höra barn skrika hjärtskärande i
bak- grunden.
En stor finsk motorkryssare förlorade
masten norr om Ölands norra udde, men
kunde inte redogöra för namn, position
eller detaljer på något känt språk. Man
skrek helt enkelt ”HELP MAYDAY” oavbrutet tills vi med hjälp av ett finskt och
ett västtyskt fartyg lokaliserat den.
En svensk segelbåt i den högre
prisklassen gäckade oss i flera timmar
innan vi med hjälp av helikopter hittade
den och besättningen på två man och en
kvinna lyckliga kunde vinschas upp och
lämna sin farkost vind för våg.

som innebar att larmen fördelades på
respektive sjöräddningsledare som var
och en opererade ”sina” enheter. Larmen
stod nu som spön i backen och alla vi
kom i kontakt med hade samma problem:
Svårigheter att över huvud taget hantera
situationen, segel-, mast- och motorhaverier samt att man tappat bort båtar man
haft sällskap med.
Fler och fler började nu sända upp
nödraketer och räddningsenheterna
hittade haverister som vi inte hade en
aning om.
Totalt hade vi fem helikoptrar, två
flygplan, 16 ytenheter och ett antal
handelsfartyg insatta under hela stormdygnet.
För att kunna leda dessa och för att
kommunicera med de haverister som
hade VHF låg vi kontinuerligt ute med
trafik på kana116 och en trafikkanal
och jag sänder än idag en tacksamhetens
tanke till VHF-stationen i Västerviksmasten som höll hela loppet ut.
Våra telefonlinjer började nu ta slut
och det hände vid flera tillfällen att alla
våra 15 inkommande linjer samt några av
husets anknytningar var upptagna.

Hett om öronen
Ett minne som lever kvar är samtalen med en IF-båt ost om Kungsgrundet
där man tydligen var beredd att hoppa
överbord i ren desperation, tills vi med
hjälp av Gotlands- bolagets gamla Thjelvar fastställt dess position och fått dit
en helikopter. Tyvärr tappades hon bort
innan assisterande fartyg anlänt, men
uppmärksamheten tycktes ha gett nytt
hopp, eftersom man själv lyckades ta sig
in till Västervik.
Vi började nu få det ganska hett om
öronen. Semesterledig personal ställde
upp och vi var så många som det fanns
plats för. Vi bestämde oss för en metodik

I sista stund
Dramatiken var stor vid många av
räddningsoperationerna och de assisterande fartygen gjorde en mycket fin
insats. En som måste haft det jobbigt
var en kvinna på en liten segelbåt som i
sista stund räddades från att slås sönder
mot det ”stenröse” som fastlandssidan av
Kalmarsund är. I flera timmar hade hon
kontakt med den assisterande tullkryssaren på PR-radion innan man kunde
koppla och dra henne i säkerhet Hon
var vid det laget helt slut och hade enligt
uppgift inte klarat många minuter till.
För Shipmaneskadern innebar stormen ”sanningens minut”. Samtliga nio
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båtar förekommer i våra journaler på
något sätt. En av dem blev upplockad
av ett polskt fartyg och fick följa med
till Polen. Familjen på fyra personer har
berättat att man var mycket lyckliga att
få lämna sin kära båt och halas ombord
på handelsfartyget som f.ö. blev av med
en livbåt under försök att ta segelbåten
under bogsering.
Det bör påpekas att även assisterande
fartyg hade det besvärligt i ovädret. En
tullkryssare slet i fem timmar för att
hitta två drivande motorbåtar utanför
Häradsskär och man uppgav efteråt att
man ibland hade svårt avgöra vilket som
var upp eller ner. Gotlandsbåten Thjelvar fick en hel del sönderslaget ombord
när hon assisterade segelbåten utanför
Kungsgrundet.
Efterdyningar
Framåt natten mot den 24 började
vinden avta och dagen kunde inledas
med en total avspaning av hela området
med hjälp av bl. a. ett Viggenplan. Allt
som flöt kontrollerades och nu kunde vi
också bärga de haverister som övergivits
av sina besättningar och som man i en del
fall bedömt vara i sjunkande tillstånd.
I det här skedet gjordes också den
tragiska upptäckten av en annan av Shipmaneskaderns deltagare. En helikopter
fann båten drivande med en ensam och
helt apatisk 14-årig flicka ombord. Hennes far hade redan föregående dag gått
överbord. Hon togs iland och har sedan
behandlats för en chock som hon kanske
aldrig helt kommer över.
Sammanlagt krävde stormen två liv,
båda när besättningsmedlemmar gick
överbord och resultatet måste trots allt
betraktas som mindre katastrofalt än
vad man kunnat befara. Inte en enda båt
sjönk - mirakulöst nog - inte ens de som
övergavs av sina besättningar.

Slutsummering
I det skede som nu följde gällde
det att sammanställa alla larm som
fanns och fortfarande strömmade in
om saknade båtar. En del var redan
assisterade eller rapporterade till oss,
andra anmälde sig till oss så snart de
kommit i hamn.
Vi kom upp i ca 60 fall som föranlett åtgärd och ett hundratal larm om
saknade båtar eller förfrågningar. Det
akuta skedet var över och vi kunde med
viss lättnad konstatera att både personal
och materiel hållit både på RCC och ”on
scene”.
Visst hade pressen på MRCC-Stockholm varit stor, men det här är ett typexempel på hur ”den svenska modellen”
fungerar när den är som bäst. Utan våra
mycket goda radioförbindelser hade
det varit svårt att leda en så här stor
operation. Det hela hade fungerat enligt
löpande band-principen: Lokalisering
med hjälp av helikopter - koppling av
ytenhet - bogsering i säkerhet alternativt
ombordtagning av besättning.
Sammanfattning
Här kan man först konstatera att stormen kom oväntat för de flesta fritidsbåtar
och att SMHI dessutom missat den.
Beredskapen inför dåligt väder eller
oväntade situationer över huvud taget är
dålig bland många fritidsbåtsbesättningar och många var helt oförberedda.
Alla båtar klarade stormen, många
besättningar gjorde det inte. Alltså:
Stanna ombord och använd livlina och
flytväst.
Utrusta båten med radio, helst VHF.
En del - t ex. den första haveristen hade inte ens nödraketer ombord vilket
gjorde att vi fick leta längre än vi behövt
annars.
(Tidigare publicerad i VB 1/1991)
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Viggenmiddagen 2012
Viggenmiddagen samlade några
fler deltagare än årsmötet. Egentligen
ska nog inte jag skriva om den som
stod som arrangör. Men det är några
saker som jag vill ta upp. Även om
det är en del arbete med att ordna
middagen så fungerar den bra som ett
tillfälle att under fria och trivsamma
former få träffas och berätta lite om
Viggen, dra historier, men även att
lära känna andra medlemmar. Detta
är något som även sker på några våra
vanliga träffar. Det kan vara trevligt
att ha en träff på senhösten, men
frågan är om den behöver kopplas
till årsmötet.
Men jag skulle utöver dessa funderingar rikta ett tack till Hasse Mathisson som med sin gitarr ledde oss
Långbord. Foto K-G Sabel
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i allsång. Sångtraditionen i klubben
tycks i vart fall leva kvar bland de
som kom på Viggenmiddagen. Sedan
ett tack till Sören Rapp som berättade
hur det var i klubben förr och hur
verksamheten har förändrats men att
klubben ändå levt kvar. Apropå det
jag sa ovan så var det vid ett tillfälle
som årsmötet förlades till en Ålandsresa under Sörens tid. Det blev med
rätta kritiserat då alla ska kunna vara
med på årsmötet utan att det kostade
något. Då kan det vara bättre att dela
på aktiviteterna. Tyvärr så glömde jag
att ta så många bilder men några blev
det mot slutet av middagen. Recept
på huvudrätten efterfrågades och den
ska jag försöka rekonstruera separat.
K-G Sabel

Fransk Kycklinggryta med svarta vinbär
Grundreceptet är hittat på nätet.
Det jag fastnade för är att det var relativt enkelt att göra för fler personer.
Måtten blir inte exakt det som stod i
receptet, men som jag tog till och anpassat till fyra personer.
Ingredienser:
800 g kycklingfilé
1 klick smör
2 dl vatten
½ hönsbuljongtärning
4 msk koncentrerad
svartvinbärssaft
2½ dl crème fraiche
1 tsk timjan
1 tsk rosmarin
1 msk soja
½ paket bacon
2 soltorkade tomater
Salt, Peppar,
Färsk timjan, Mango

Dela filéerna i lagom bita och bryn
dem. Blanda vatten och buljong i en
ugnssäker form. Lägg ned de brynta
kycklingbitarna i formen och ställ in
dem ung på ca 175 grader och låt den
puttra i ca 20 min. Rör ned saft, crème
fraiche, kryddor, soja, soltorkade tomater klippta i småbitar. Klipp bacon i
småbitar och bryn dem. Blanda sedan
ned även dessa i såsen. Salta och peppra
samt smaka av. Såsen kokas i ca 10
min. Lyft sedan ur kycklingbitarna ur
formen och häll på såsen och lägg sedan
i kycklingbitarna igen. Ställ in i ugnen
en stund till så får kycklingen mer smak.
Dekorera med färsk timjan, mangobitar
eller svarta vinbär i originalreceptet
och klipp över ytterligare en soltorkad
tomat. Allt kan lagas på spisen i stekpanna eller kastrull. Jag hoppas att allt
kom med.
K-G Sabel

Mats, Britt och F-J. Foto K-G Sabel
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REGIONALT/ombud

VIGGEN-MARKNADEN Gävle
Åke Hjort

Säljes

Fältspatvägen 24 C, 806 31
Gävle
Spinnaker obetydligt använd säljes 026-18871
Till Albin-viggen

med bom, fall och skot. 2 000 SEK
Begagnad Stor, stormfock,
kryssfock och lättvindsgenua
bortslumpas!
Tel 073-5803778.
mark.blomberg@telia.com
Vigg 509/ Mark Blomberg,

Köpes
Om någon har ett
fotogenkök med fungerande
snabbtändare, så köper jag det
gärna. Mina ögon tål av någon anledning inte Tenolavgaserna.
Maila jourtan@tele2.se/Harald

NY MEDLEM
0 Johan Carlsson
SKEPPLANDA

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!
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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

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

Hej Viggenklubben!
Har tänkt skriva några rader till
Viggenklubben länge, men det har inte
blivit av.
Jag heter Hans Forsström, är 61 år
och bor i Mora. Jag har seglat min vigg
nr 824 sedan 1974 då jag köpte den ny
och har alltså ägt den i snart 30 år. Jag har
seglat henne ca 20.000 M totalt och då på
Siljan, med undantag av två semesterseglingar norrut och söderut från Gävle dit
jag tog båten för ett antal år sedan.
Jag seglar ensam och trivs med det.
Är ute på sjön nästan all ledig tid. Jag
trivs alldeles utmärkt med min vigg och
har aldrig haft några problem emd båten
trots många hårda seglatser.
Lite annorlunda är att jag utrustade
min vigg med rattstyrning ganska snart
– kanske lite ovanligt i en så liten båt
men det fungerar alldeles utmärkt. En
god vän till mig som hade en mekanisk
firma på den tiden tillverkade styrningen
som blev helt perfekt, med en helt otrolig
roderkänsla (fingertoppskänsligt).
Se’n har jag hottat till lite i kajutan;
klätt om dynorna i möbelskinn och gjort
några smådetaljer för att få det lite mysigare inombords, så hon är i väldigt gott
skick trots så många år och så mycket
seglad.
Viggen är en populär båt här på Siljan,
det finns elva viggar här och sex av dom
ligger i Sandahamnen i Mora. De övriga
finns i Rättvik och Leksand.
“Viggen-maffian” brukar vi kallas på
kappseglingarna för oftast har viggarna
tagit hem de främsta placeringarna i
kappseglingarna vi har på Siljan, men det
är oftast bara tre-fyra viggar som är med
på seglingarna, alla elva båtarna har jag
aldrig sett samtidigt i någon tävling.

Vi har sex segeltävlingar lite utspridda
under säsongen, trevlig samvaro med god
mat och dryck. det brukar vara en 15-20
båtar med vid varje segling, oftast samma
glada gäng.
Det här var en kort sammanfattning
om mig och min båt s/y Sea-Song och vad
vi sysslar med på Mashavet.
Vänliga hälsningar,
Hans Forsström i 824 s/y Sea-Song
Foto Hans Forsström

Ovanstående hälsning från Hans var
införd i VB 11-12 2003. Nio år har gått
sedan dess, men både Hans och Sea Song
är "still going strong", att döma av den fina
film från Siljan som alla nu kan njuta av på
vår hemsida www.viggenklubben.com

Missa den inte!
... hälsar Red, som har kollat
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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
		
Vilka som besätter övriga
Vice ordförande:
Bosse Rydh
poster beslutas vid den
		
nya
styrelsens konstitue
Kassör
Percy Palm
rande möte och resultatet
		
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
presenteras
		
i VB nr 1 2013
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,
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

Hans & Elisabeth Mathisson 08-571 603 41, Bengt Hansson 070-273 16 14

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)

En Viggen är
alltid en Viggen!
Eller?

Nu

kavlar vi upp
ärmarna och
värvar nya
medlemmar!
Om vi är fler
kan vi göra mer.

Viggen Malena

MANUSSTOPP !!!
VB 1/2013
2 januari
VB 2
27 februari
TidTryck 2012
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