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Hej alla och välkomna till ett jubileumsår med Viggenklubben.
Styrelsen är densamma som förra
året. Vi efterlyser fortfarande kvinnliga
frivilliga i klubbens verksamhet. Vi behöver hjälpas åt för att göra Viggenklubbens
40:e år till ett händelserikt år. Det behövs
för klubbens fortlevnad. Vi har gjort ett
kalendarium för några aktiviteter under
året men allt är inte klart. Det är fritt fram
att komma med idéer. Förhoppningen
är också att vi kan erbjuda mentorer för
ovana Viggenseglare.
Vår nya hemsida har utvecklats och
vi vill att den ska spela en mer aktiv roll,
så hjälp till att fylla den och ViggenBladet
med innehåll. Klubben är till för att byta
erfarenheter.
Bak i bladet hittar du förteckning över
klubbens funktionärer, om du vill vända
dig direkt till någon med förslag under
året. Ta kontakt med våra regionala ombud om det gäller en regional aktivitet.
K-G i Potentilla



Det kom ett mejl till redaktionen
med några värmande ord i vinterkylan:
" Hej! Vi tyckte mycket om vår Viggen
och Viggenklubben. Efter 40 år i en liten
snipa kom vi att på äldre da’r att börja
segla. Lärde oss det då med vår Helga 2.
Jag var på en riggträff som var mycket
värdefull, det var också de råd och tips
jag fick via Tekniska Kommittén. Nu har
vi en båt mer för vår ålder och framförallt dito ryggar. ViggenBladet har vi
tyckt om! Tack för den här tiden!
Anders o Liisa Norestig"
Tyvärr har Anders o Liisa nu lämnat
oss, men jag tycker att deras brev visar
att klubben är viktig och vi är många
kvar som kan hålla Viggenklubben
levande också i framtiden. Men vi behöver vara ännu fler och det kan vi bli
om alla hjälps åt att värva nya medlemmar. Så sätt igång!
Alf

Kalendarium 2013
Riggträff preliminärt i vecka 18 eller 19

Riggträffen anordnas av Tekniska Kommittén. Det är en nyttig genomgång av
hur man håller båten i ett så säkert skick som möjligt inför seglingssäsongen.
På träffen brukar det bli tillfälle att ta upp olika tekniska problem som man
undrar över. Det serveras troligen kaffe och smörgås till självkostnadspris.

40-årsfirande 7/6

Är ännu inte fasställt. Kom gärna med idéer.

Sommarträff 28/6-30/6

Den blir traditionsenligt vid Lilla kastet som förvaltas av Trälhavets båtklubb.
Innehållet är inte klart men Viggensherry och gemensam middag vid inloppet
är givna. Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad. Kanske möjlighet till att byta prylar eller fortsatt semestersegling tillsammans.

Viggen Cup: seglingsorientering
i samband med sommarträffen den 29/6
Viggen Cup har nu gått av stapeln några gånger i samband med sommarträffen. Det visade sig att området kring Lilla kastet har bra möjligheter för
denna tävlingsform. Det ska kunna gå att lägga en ny bana detta år tror vi.
Seglingsorientering är en tävling som tränar många färdigheter vad det gäller
att segla Vigg under trivsamma former. Även andra båtar kan delta, men ej
erövra vandringspriset Ratten.
Höstträff 24-25/8

Förhoppningen är att vi kan vara i Bodaviken även detta år. Gemensam middag med egen medhavd förtäring hoppas vi kan hållas inomhus.

Årsmöte vecka 46 eller 47

Vid årsmötet utdelas även Per Brohälls Hederspris för längst seglad distans
under året och Ratten för segrande Vigg i Viggen Cup.

Andra tänkbara aktiviteter

Eskader efter sommarträffen.
Höstträff på land. Något från idébanken.
Trivselträff i november.
Kolla också in vår hemsida, www.viggenklubben.com, där ytterligare
information läggs ut om kommande aktiviteter. Här läggs även ut
förändringar och tillkommande aktiviteter.
K-G Sabel



Var i all världen
är Viggarna?
Red. har gjort en liten dykning i
statistiken, och har (med reservation
för att enstaka felaktiga uppgifter
kan förekomma) kommit fram till
följande beträffande var våra Viggar
befinner sig.
Sannolikt har totalt 1401 båtar
producerats, men det råder osäkerhet
om huruvida en av K-Viggarna levererats (p g a för dålig kvalitet på däcket).
Vi får återkomma om detta.
Den senaste båt vi har spår av är
nr 1378. Resten av serien gick enligt
uppgift på export till Holland, och
levererades utan segel.
Av de 1401 har vi inga som helst
spår av 320. Några finns säkert i Sverige, men de flesta har antagligen gått
på export. En båt har totalhavererat
och skrotats. Av övriga har vi för
närvarande vetskap om att de finns/
funnits i Norge (20), Danmark (14),

Foto Johan Hellgren



Tyskland (6), Holland (4), Finland
(9), USA (2), Ungern (1), Ryssland
(1), Polen (1) och Frankrike (1).
Viggen här nedan var på väg mot
Belgien en höstkväll 2010, om det var
för att stanna kvar där eller om det var
en planerad långsegling är lite oklart.
Tyvärr valde skepparen att gå en
grundkurs på Vänern, resan slutade
därmed tvärt
�����������������������������
utanför Vänersborg, så
den båten blev kvar i Sverige.
Red.
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Kartan är resultatet av
att vi inte bara dykt i
statistiken utan också
i medlemsregistret.



Man kan ha en nyare stor och
dyr båt där varje extra utrustningsdetalj gräver stora hål i plånboken
- eller en äldre lagom stor och prisvärd båt, t.ex. Viggen. Och då vill
man inte betala skjortan vid varje
förbättring. Så när jag skulle välja
rulle till förseglen blev det en enkel
lösning med svirvlar för befintliga
segel med pistolhakar.
Härom året bestämde jag mig – det
var slut med snavande över nedtagna
segel på fördäck. En rulle skulle min Viggen få, men inte till vilket pris som helst.
System med svirvlande förstag erbjuds
av bl.a. tyska Bartels och Bastian eller
svenska CU-produkter.
Jag valde den prisvärda CU-rullen,
som jag sett på Båtmässan i Göteborg.
Rullen monteras på det befintliga förstaget, som kortas 25 cm. Arrangemanget
rullar lätt med en kullagrad 2,4 tons
svirvel i masttoppen och en i däcksfästet
under rullen. Max belastning 2,1 ton.
Båtens 4 mm vajer har en brottgräns på
1 400 kg, så svirvlarna håller.
På- och avmastning går galant. Man
slipper vara rädd att förliksskenan,
som ingår i ett vanligt rullsystem, skall
knäckas.
Året innan hade jag köpt nya toppvant och passade nu på att köpa ett nytt
förstag med ett pressat ögleändstycke mot
vantskruven över rullen. Snyggare än att
kapa själv och sätta på vajerlås.
Seglen har kvar sina pistolhakar och
rullas direkt på förstaget. Man använder
sina vanliga segel, som inte behöver sys
om.
Genuan får plats
Första frågan jag ställde mig var om
även standardgenuan skulle få plats när
förstaget kortats 25 cm. Det visade sig
efter noggrann mätning gå fint. Lättvinds-



genuan har antagligen för långt förlik.
Men en sådan äger jag inte.
Senare beställde jag min självslående,
höga och smala fock och den fick samma
förlikslängd som standardgenuan.
Det är lätt att sätta eller byta segel
i hamn. Man sträcker fallet framme vid
rullen. Därmed kan det vanliga fockfallet
användas till annat och neddragningshålet i sargen vid rufftaket kan användas till
annan funktion, t.ex. cunningham, kick,
uthal eller dirk.
Både focken och genuan har försetts
med påsytt UV-skydd i akter- och underlik. Skydd som man drar på sliter på seglet
när det fladdrar i frisk vind.
Nackdelar?
Kan pistolhakarna skada seglet vid
inrullning? CU-Produkter försäkrade
att så inte var fallet. Efter några års användning ser jag ingen nötning på mina
segel. Det kanske är skonsammare med
plasthakar som man vrider fast på staget.
Sådana används i tuff jollekappsegling, så
de borde hålla.
Begränsningen med pistolhakar är annars att man inte kan reva focken genom
delvis inrullning. Då kan seglet skadas.
Det går inte att sträcka förliket från
sittbrunnen, utan man måste fram på
däck. Tveksamt om man seglar ensam och
inte har självstyrning.
Rullen sitter lite i vägen i insteget,
men det gör alla rullar, oavsett fabrikat.
Peke underlättar.
Totalt sett är jag mycket nöjd med
min prisvärda rulle!
Ulf Arensberg
Albin Viggen 764 Campari
Länkar:
www.rullfock.se (CU-Rullen)
www.bartel.eu
www.bastian-rollfock.de

Rulle med svirvlande stag
passar Viggen

Principskiss
för CU-rullen,
lånad från deras
hemsida.

Rullen är liten och smälter
fint in i Viggens pulpit

Ett fotsteg kan behövas så
att man inte kliver på rullen.

Fotsteget bytt mot peke i somras.
Säkert och bekvämt.

Foto Ulf Arensberg



Om sjökort

Sjökortet är seglarens motsvarighet
till orienterarens karta. Det skiljer sig
från kartan på två viktiga punkter; kartan visar bara sådant som syns, medan
sjökortet mest visar sådant som inte
syns. Dessutom har sjökortet endast
latitud och longitud för positionsbestämning, medan kartan ofta har
någon ytterligare form av rutnät för att
underlätta positionsangivelser.
I lat/long-systemet är jorden indelad efter tänkta linjer mellan polerna,
longituder eller meridianer, och cirklar
parallella med ekvatorn, latituder. Se
figur 1.
N

Latituderna räknas 0° – 90° nordligt (N) respektive sydligt (S) relativt
ekvatorn. En grad är i sin tur indelad
i 60 minuter (’) och decimaldelar av
minuter. En minut kan också delas i
60 sekunder (”).
Eftersom avståndet mellan ekvatorn och endera polen är ca 10000 km
och indelas i 90° grader om vardera
60’ eller totalt 5400’ motsvaras en
minut av 10000 / 5400 = 1,8518.....
km. Härifrån kommer begreppet ’distansminut’. I dag är distansminuten
definierad till 1852 m och kallas även
(sjö-)mil (M).
Eftersom jorden är klotformig,
medan kartor och sjökort är plana
måste dessa alltid vara bara en ungefärlig avbilding av verkligheten. Överföringen från den klotformiga jorden
till den plana kartan kallas kartprojektion. Kartprojektioner finns det många,
Latitud
med olika användningsområden.. Det
finns ytriktiga, avståndsriktiga och
Longitud
vinkelriktiga projektioner. Min gamla
Ekvatorn
’Bartholmews Advanced Atlas of Modern Geography’ tar upp 20 olika!
För sjökort används i huvudsak två
projektioner: Mercators och Gauss.
Båda är så kallade cylindriska proFigur
1,
Latitud
och
longitud
jektioner, dvs. jordytan kan tänkas
F igur 1, Latitud och longitud
projicerad på en cylinder.
Longituderna räknas 0° – 180°
Mercators projektion utgår från en
östligt (E) och västligt (W) ifrån den cylinder runt ekvatorn, parallell med
så kallade nollmeridianen. Denna går jordaxeln, se fig. 2.
genom observatoriet i Greenwich,
söder om London.


Sjökort

avståndet mellan meridianerna mot
polerna. För små områden ger detta
dock närmast försumbara fel.

I Sverige ges alla sjökort, med ett
par undantag, ut av Sjöfartsverket,
vilket har ensamrätt på sjökortsutgivning, och också svarar för deras
riktighet.
N
Sjökorten indelas i fyra grupper
efter skala och täckning.
Översiktskort, med ensiffriga nummer och i liten skala. De används mest
för planering.
Kustkort, med tvåsiffriga nummer
i
skala
1:180 000- 1:250 000.
Ekvatorn
Skärgårdskort, med tresiffriga
Longitud
nummer, är avsedda för användning
inomskärs och de är utförda i skala
1:50 000 - 1:125 000.
Jorden
Specialkorten har fyrsiffriga nummer, är i skala 1:10 000 - 1:30 000.
Hamnar och trånga passager redovisas
Figur 2, Mercators Projektion
Figur
, Mercators projektion
i vissa kort i skala 1:5000- 1:12 500. De
Konstruktionen ger som synes täcker särskilt komplexa områden och
mycket förstorade dimensioner i nord- ger den största detaljrikedomen.
sydlig riktning vid stora latituder, och
N
är i princip oanvändbar över 70° - 80°
Sjökortet
latitud. Dess stora fördel är att den
är vinkelriktig, dvs. alla meridianer
Latitud
är parallella och en kurslinje utlagd i
kortet blir rak.
Ekvatorn
Gauss projektion, som används för
avbildning av mindre områden, lägger
cylindern vinkelrätt mot jordaxeln och
Longitud
tangerande /snuddande/ vid den meridian som går genom det intressanta
Jorden
området. Se fig. 3.
Projektionen ger krökta meridianer och latitudlinjer. Vidare avtar
F igur
3, G3,aus
s projektion
Figur
Gauss
projektion


Latitud

Numreringen är hierarkisk, så att
översiktskort 9 innehåller kustkort 93,
vilket i sin tur innehåller skärgårdskort
931 med specialkort 9312.
Båtsportkort är ordinarie sjökort
i ett mindre format för båtlivet.
Sjökortsskalan och basinformationen
är samma som i allmänna sjökort.
Varje kort täcker en viss kuststräcka
och det finns 16 serier att välja bland.
De är utformade som en ringbunden
kartbok med sidnumrering. På varje
blad finns sidhänvisningar i form av
pilar som hänvisar till nästa sida. Dessutom finns ett utdrag ur Kort 1 som
beskriver de vanligaste symbolerna i
sjökorten. Båtsportkorten är numera
i A3-format och är tryckta på papper.
Finns även plastlaminerade.
Översikts- och kustkort är utförda i Mercators projektion, medan
skärgårds- och specialkort, som ju
omfattar mindre områden använder
sig av Gauss projektion.
Sjöfartsverket ger också ut rättelser
till sjökorten. Underrättelser för sjöfarten (Ufs) som utkommer varje vecka.
På varje sjökort är tryckt vilken
Ufs som är den senaste som införts på
kortet vid tryckningen.
För närvarande kostar en prenumeration på Ufs 954 kr. per år. Ufs
finns också tillgängliga för nerladdning
på Internet från Sjöfartsverkets hemsida http://www.sjofartsverket.se där
man också hittar en förteckning över
försäljningsställen för sjökort.
Jan-Olof Björk,
tidigare i 5837 Yvanna
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Krumeluren här ovan är tänkt att
följa oss hela 2013 för att påminna
om klubbens jubileum. 40 år av fin
sammanhållning och gott kamratskap
är verkligen värt att fira! Exakt hur är
inte detaljplanerat än, men som du väl
redan sett på sidan 3 så finns det med
i styrelsens kalendarium för året.
I VB kommer vi att återge glimtar
och minnen från de gångna åren, och
vi hoppas att ni som varit med länge
(kanske rentav hela tiden?) skriver
och berättar för oss andra. Bläddra i
loggböcker och album, även bilder från
före digitalkamerornas tid går utmärkt
att använda även idag.
Ni som är nya i klubben är så klart
också välkomna med material och vill
ni veta hur det hela började så finns
det att läsa på vår hemsida.
Red.
		

NY MEDLEM
895 Per-Inge Johansson
HULTSFRED

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!

K-Vigg och motordrift
En ägare till K-Vigg har efterlyst
info om hur det fungerade med att
montera en utombordsmotor i aktre
stuvfackets brunn. Eftersom det idag
inte är så lätt att hitta en båt med
det arrangemanget (Red vet ingen!),
så är väl svaret, logiskt sett: ”Ganska
dåligt”. Redaktionen tycker dock att
frågan förtjänar ett bättre öde än att
snoppas av så lakoniskt. Ryktesvis har
man hört att motorns kylning inte blev
tillfredsställande, och/eller att det blev
för dålig lufttillförsel för förbränningen.
Vad är sant? Redaktionen efterlyser
härmed erfarenheter från någon som
vet bättre, och kanske till och med har
foto från egen installation.
En annan fråga på samma tema
är hur det fungerade med den inombordsmotor Vire som beskrivits i

VB 6-7/1998 (repris från ännu äldre
publicering 1969 i Karlskronavarvets
regi). I korthet är motorn en vattenkyld
tvåtakts bensinmotor på 6 hk, monterad
på en motorbädd under insteget i ruffen.
Propelleraxeln löper SB om mittlinjen
för att gå fri från rodrets hjärtstock, och
själva rodret har inte behövt modifieras.
Karlskronavarvet ansåg själva att installationen innebar ”mycket lite” inverkan
på båtens seglingsegenskaper tack vare
motorns förhållandevis låga vikt, bara
53 kg, men frågan är hur båtägarna
faktiskt upplevde det? Finns det någon
som har egen erfarenhet?
Vet Du något om ovanstående, fatta
då pennan och skriv till redaktionen. Du
vet att vi alltid är tacksamma för friskt
material – det behövs för att hålla VB
igång till medlemmarnas fromma.
Red.

Plotterplank
Här är receptet till ett
mobilt navigationsbord för små båtar.
Man tager:
1. Båtsportkort
2. Garminplotter Oregon(eller
annat märke) och Bluechart g2
3. Teakplywood
4. Gummilinor
5. Gummilister för halkskydd
Och vips har man ett navigationsbord
där plottern alltid finns bredvid kortet för
Och hela härligheten är alltid vid
positionsbestämning, waypointrorsmans
sida.
tagning, etc. En liten tretumsskärm
Ulf Arensberg,
fungerar förträffligt på detta sätt.
764 Campari
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REGIONALT/ombud

Gävle

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

Mälaren

Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
annajansson7@hotmail.com

Västkusten

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

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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Rorkultsbygeln igen
I VB 4/2012 beskrev Jonas
Blychert en rorkultsbygel som
han konstruerat. I efterhand
fick vi en reviderad version.
Ändringen utgörs endast av att
rörets längd kortats från 185
mm till 85 mm. I övrigt är allt
oförändrat. För säkerhets skull
återger vi artikeln i sin helhet.
/ Red

Jag har ändrat längden på röret från 175 till
85 mm! Det känns mycket
bättre i praktiken, ej för
nära mitt storskot.
RORKULTSBYGEL
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 85 mm. (Detta mått funkar
på min Vigg. Trä på ett något

Tot vikt ca 800 g.
svetsas
Radien
55

rörbit 85 mm
inv. diameter
25-27
plattjärn,
3 mm x 20
mm

Rorkulten är
konisk så vinkla
dessa två plattjärn före fastsvetsning. slutlig
passform böjes
lätt för hand, gör
detta innan lack.

BORRa hålen i
plattjärnen
så skruvar
går omlott,
försänk
Ror
kul
ten

längre rör på din rorkult innan
du svetsar, så kan du kapa till
ditt mått)!
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
grejjerna till en plåtslagare/

vigg
622

2012-08-20

smed. Det blev inte så dyrt!
Efter rentorkning med tinner fick
rorkultsbygeln en fin vit pulverlackering.
Vikten är ca 0,8 kg. Fastgöres
ordentligt vid ex uppsättning i
akterstaget, så ingen person får
den i huvudet!
Vigg 622, Jonas Blychert
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CLUB

SHOP

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
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta Club Shop-ansvarig för uppgift om tillägg.
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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
		
Red.
kunna
Vice hoppas
ordförande:
Bosse Rydh
redovisa
den slutliga
		
Kassör
Percy Palm
fördelningen
av
		
styrelseposterna i
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
nästa nummer av VB
		
Sekreterare
Jonas Calén
		
KLASSNÄMND
Ledamöter:

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)
Harald Akselsson
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

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

MedlemsavgIFT & MEDLEMSUPPGIFTER

Du glömmer väl inte värvartävlingen?
Tre års fritt medlemskap står på spel!

Fakturor avseende årets medlems
avgift har nyligen sänts ut och vår
kassör hoppas att ni alla – i enlighet
med Viggenklubbens stadgar – gör er
inbetalning senast 31 januari.
Om ni har några ändringar som rör
ert medlemskap vill vi få uppgift om det
snarast, det ska tryckas en medlemsmatrikel även 2013 och det kommer
bara ut två nr till av VB – som vi kan
påminna i – före sommarnumret.

Några av er har ännu inte lämnat
kompletterande uppgifter om er själva
och era båtar; tel.nr, e-post, båtarnas
nummer och namnen på dem.
Kolla adressetiketten här ovan till
höger. Står det en nolla ovanför namnet
i stället för segelnumret så är du en av
dem som glömt att meddela viktiga
uppgifter om dig och din båt.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret

Seglar du

Viggen?
et
blad
ions onger
t
a
p
rm
Info lingsku på
täv hämta .com
h
c
o
en
du
kan enklubb
g
g
i
v
.
www

MANUSSTOPP !!!
VB 2
27 februari
VB 3
3 april

Då ska du
naturligtvis
gå med i

Viggenklubben!


TidTryck 2013
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