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Riggträff 2013

Stockholm

Vi träffas tisdag 7 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård
Foto K-G Sabel

Hej alla
Nu närmar vi oss 40 år som klubb.
Det ska vi fira. Det har bildats en kom
mitté för att det ska ske på klubbens
födelsedag den 7 juni samt nästa dag.
Styrelsen kommer avsätta medel för
detta utöver den budget som finns
i detta nummer. Meningen är att
detta ska vara ett led i att värva fler
medlemmar så att klubben kan fira
fler jubiléer. Alltså glöm inte med
lemsvärvningen där både folder och
tävlingskupong finns på hemsidan.
Innan jubileumsträffen så anord
nar Tekniska Kommittén sin traditio
nella riggträff med möjlighet att ta
upp andra tekniska frågor. Det är en
nyttig träff för både för nya och gamla
Viggenklubbmedlemmar så att båten
är i fin form inför sommarens aktivite
ter. SeGla Ut med Viggenklubben!
K-G i Potentilla


Full fart framåt mot firande!
På sidorna 4 och 5 kan du se vad
som planeras, både för nuvarande och
förhoppningsvis blivande medlemmar
i Viggenklubben.
Både i VB och på hemsidan kom
mer vi under året att presentera
milstolpar i klubbens historia, i det
här numret berättar Gunnar Tidner
om hur vårt medlemsregister utveck
lades från kortregister till databas,
och om hur allt en gång började kan
du läsa på hemsidan. Där kommer
också besökarna att kunna ta del av
utvalda "Pärlor ur ViggenBladet" från
åren som gått.
Klubbens satsning på stöd till ny
börjare fortsätter givetvis, och våra
mentorer ställer upp för den som vill
lära lite mer om seglingskonsten. Mer
det i kommande nummer.
Alf

Riggning innebär inte att man
bara monterar masten och spänner
upp vant och stag så att ”det känns
skapligt”. Rätt kontrollerad och an
satt rigg är inte bara en förutsättning
för att båten ska segla bra, det är
också den bästa säkerheten för att
båten ska klara även riktigt busväder,
vilket man alltid måste vara beredd
på att kunna råka ut för. Riggträffen
är därför det gyllene tillfället för Dig
som vill lära Dig lite mer om hur man
riggar Viggen. St Görans Sjöscoutkår
ställer upp med sin 1124 som de
monstrationsobjekt.

Vi hoppas kunna servera kaffe
och smörgås till självkostnadspris
efter riggningen. I anslutning till det
kommer det också att bli tillfälle till
frågestund med Tekniska Kommit
tén. Har Du något problem med Din
Vigg, eller bara något Du funderar
på, så kom till träffen! Vi börjar kl 18
och håller på som längst till kl 21.
Mårten Triewalds Malmgård lig
ger i Mariebergsparken på Kungshol
men, nere vid vattnet nedanför
DN-skrapan, granne med ryska
ambassaden. Lättast tar man sig dit
med buss nr 1 från Fridhemsplan,
stiger av vid hållplats Fyrverkar
backen, och går sedan gångvägen
från Gjörwellsgatan ned mot vattnet.
Du som kommer med bil parkerar
lämpligen vid Socialstyrelsens kontor
vid Västerbroplan. Det finns ingen
parkering vid Malmgården!
Kontakta någon i styrelsen om
det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald

Kolla gärna med hemsidan
eller styrelsen någon dag i förväg,
att inget förhinder uppstått



Viggenklubbens 40-årsjubileum
Klubbens tillblivelse firar vi med
Viggen Open Day 7 juni
och en mini-eskader 8 juni.
Plats för firandet blir Näsbyviken vid Stora Värtan i Täby,
där vi får disponera Näsbyvikens BS hamn och klubbhus.
Dit kan man komma med både båt och bil.
Till firandet inbjudes alla Viggenklubbens nuvarande och tidigare
medlemmar och deras familjer samt även Viggenintresserade som
(ännu) inte är medlemmar. Den 7 juni infaller på en fredag och blir
klämdag i en långhelg som börjar med nationaldagen 6 juni och slutar
söndag 9 juni. Vi tror att det underlättar för dem som bor utanför
Stockholmsområdet att deltaga.
Med bortseende från en trevande start 1969 och tynande
tillvaro de första åren då klubben låg i händerna på kommersiella
intressen som hade hand om försäljningen av Viggen kan man datera
Viggenklubbens födelse till den 7 juni 1973.
Det var då Viggenklubben fick riktiga stadgar. Det blev en rivstart för
klubben som sedan fick full vind i seglen. Det är därför naturligt att vi
firar 40-årsminnet av denna tilldragelse.
En F-kommitté (där F kan stå för Fest, Fyrtio, Fira eller Framtid)
har bildats för att bistå styrelsen med firandet.
En kontaktlista med alla medlemmar i F-kommittén (och några till)
finns på sid. 10. Har du egna förslag om firandet – hör av dig!


Preliminärt program:

Viggen Open Day fredag 7 juni.
Samling kl 13 i Näsbyviken. De som har möjlighet kommer dit i båt.
I annat fall med bil. Det går också att åka kommunalt.
Bryggsnack med glatt återseende av gamla vänner.
Aktiviteter utomhus (om vädret är bra) eller i klubbhuset samt minnes
program som speglar händelser under klubbens 40-åriga historia.
Kl 18 Samling till middag i klubbhuset.
Viggen-sherry och juice, buffé med dubbelmarinerad rostbiff, citronmarinerad kyckling, gravad lax, grönpepparpaté, ostbricka, rött och vitt
vin, öl och vatten. Under fortsatta kvällen sång och musik med ev. dans.

Mini-eskader lördag 8 juni.
Om vädret är acceptabelt stuvar vi på morgonen in deltagare i
befintliga Viggar och ger oss ut på en mini-eskader till en lämplig
strand och plats, dit även bilburna kan ansluta.
Där blir det eskaderparty med grillning av goda korvar, lekar och
tävlingar. Beräknad återkomst till Näsbyviken med avslutning kl 15.
Förhandsanmälan blir av praktiska skäl nödvändig. Det går bra att
deltaga enbart en av dagarna. Kostnad per person är preliminärt
beräknad till 160 kr för fredagen och 90 kr för lördagen. Reducerat pris
för barn. Ytterligare information på hemsidan och kommande nummer
av Viggenbladet. Du som har fotografier, film, video, loggböcker, deltagarförteckningar över eskaderdeltagare etc hör av Dig till oss.
Sprid gärna denna information till tidigare medlemmar och andra
Viggenägare i din närhet.
Boka redan nu in evenemanget i Din almanacka!
Styrelsen och F-kommittén


Allting har en ände…..
Alla kanske inte tycker att Falukorv®
är gruvligt gott, men många känner
nog till att denna varumärkesskyddade
produkt uppkom som en spin-off-effekt
av gruvdriften i just Falu koppargruva.
För uppfordringen av malmen krävdes
nämligen stora mängder starka linor,
som tillverkades av tvinnad oxhud.
Remmarnas livslängd blev kort, likaså
oxarnas, men kvar blev stora mängder
kött. Frågan var hur man skulle ta
tillvara köttmängderna på bästa sätt.
I synnerhet i sommarvärmen uppstod
problem. Man rökte och saltade in köt
tet, men salt var dyrbart. Allt kunde
uppenbarligen inte konsumeras omgå
ende, och det var väl större problem
med hållbarheten då än i våra dagar.
Idén att göra korv av köttet kom troli
gen från tyskar som rekryterats för att
arbeta i gruvan, och korven var lämpad
att både torkas och rökas. Begreppet Fa
lukorv finns dokumenterat i Stockholm
första gången runt 1830.
Den klassiska Falukorven är häst
skoformad, men finns även i rak form,
precis som varmkorven från korvmojen.
Gemensamt har de alla att de har två
ändar, därav klyschan att ”allting har
en ände, men korven den har två”. Nu
verkar det emellertid som om denna
klyscha kan komma på skam. Man ex
perimenterar nämligen med en metod
att göra korven som en helt sluten ring,
d v s helt utan ändar. Varför, frågar man
sig? Den hittillsvarande formen är ju en
väletablerad tradition.
Svaret är att Falun satsar hårt på
att få arrangera vinter-OS någon gång.
För OS år 2022 ska värdnation och ort


utses under sommaren 2015, så nu
är det bråda tider. Självklart vill man
marknadsföra Falun på ett storstilat
sätt, och vad är väl naturligare än att
Falukorven® då får en central plats.
Kommunfullmäktige är eld och lågor
över idén att kunna producera jät
telika olympiska ringar i form av ömt
omslingrande Falukorvar®. ”Men, säger
den praktiskt lagde, det måste vara
jättesvårt, inte bara att göra slutna
korvringar, utan dessutom att länka
ihop dem! Ja, det blir en utmaning,
säger kommunfullmäktiges ordförande,
men det måste gå på något sätt. I värsta
fall får vi anlita Joe Labero. Han är ju
fena på att foga ihop vilka ringar som
helst med sina trollkonster, t o m att
sedan också ta isär dem – oskadda. Det
sistnämnda är ju också en fördel om
korvarna dessutom ska förtäras.
Nåväl, vad som hittills läckt ut
från provfabriken, utöver korvstanken,
är att man laborerar med en metod
att pressa köttsmeten i en form som
sedan kyls ned så att massan stelnar.
Därefter lindas skinnet på och försluts
med köttklister. Att göra detta med
hoplänkningen i samma moment har
hittills misslyckats, så det lutar nog åt
en Labero-lösning. Om bara korvarna
sedan håller sig i skinnet, så ska det nog
kunna bli ett OS för Falun.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa
Vän av ordning frågar sig förstås vad
detta har med Viggen att göra, och red.
är böjd att instämma. Men vi får ta de
bidrag vi får.
Red.

Vrickåra
I SXK tidning På Kryss nr 1/2013
kunde man läsa en lång artikel om en
man som testat att använda vrickåra till
sin 29-fots segelbåt. Efter mycket experi
menterande anskaffade han en 4 m åra
från Finland, och lät en smed tillverka en
”årtull” i form av en ring i rostfritt som
skruvades fast i akterpulpiten. Han be
skriver sedan ganska mångordigt hur han
tränade länge och väl för att tillägna sig
rätt teknik, och det är klart att han lycka
des till slut. Orsaken till detta arbete var
att han vid ett tillfälle plötsligt upptäckte
att motorn läckt ut stora mängder olja, så
mycket att den absolut inte skulle startas,
om man ville undvika totalhaveri.
Så långt är väl allt gott och väl, men
årans längd gör den mer eller mindre
omöjlig att stuva ombord, varför han
bestämt sig för att ha den permanent
monterad. Då börjar man undra. Att Sven
Yrvind laborerar med den här typen av
framdrivning för sina högst speciella far
koster är en sak. Men på en familjeseglare
i 3-tonsklassen? Det blir knappast något
skönhetspris för arrangemanget i häcken,
men det skulle man väl kunna ha överse
ende med, om nyttan/fördelen med det
var betydande. Men hur ofta drabbas man
av motorhaveri i sådan situation att det
blir kritiskt, d v s att ingen annan hjälp
finns att få? Han argumenterar för att det
är så lätt att hjälpa sig ur ett stiltjestråk
med åran, och att man kan lätta ankar
ljudlöst i naturhamnen om man vill fara
tidigt, utan att väcka grannarna.
För mig verkar det ha blivit mer
religion än praktiskt tänkande, och han
uttrycker det också som att han är ”frälst”.
”Jag ser inget båtliv framför mig som inte
räknar in möjligheten att flytta båten med
handkraft. Jag bedömer nu båtmodeller

En "forcola
�������������������������������������
di gondola"�����������������
kommer knappast
att finnas varken på Viggen eller andra
segelbåtar, men visst är den vacker?
Finns på Venedigs gondoler, som stöd för
åran. Har åtminstone en liten anknytning
till artikeln, och en bild behövdes på sidan.

efter hur lätt eller svårt det skulle vara
att vricka dem”. Personligen skulle jag
inte vilja ha en så lång åra släpande efter
båten. Hur påverkas seglingen? Antingen
slår åran och skramlar i årtullen, eller
också bromsar den betydande om man
fixerar den. Och hur är det att hantera
ankarlinan i hamnarna? Sådana aspekter
berörs inte i artikeln. Till sist: är inte en
lång paddel effektivare, om man använder
den som styrman i en kanadensare gör?
Arbetsställningen blir mindre bekväm,
men det kan man väl leva med vid något
enstaka tillfälle? Jag har haft en paddel
stuvad i båtens ”mage” i 32 år, utan att ha
använt den en enda gång, men i sommar
ska jag åtminstone testa. Så den nyttan
hade i alla fall artikeln för mig. Vad säger
övriga läsare av ViggenBladet? Är det jag
som är ”vrickad”, inte nämnd artikel?
Harald Akselsson,
1103 Costa Jourtan



Viggenklubbens m e d l e m s r e g i s t e r
I VB och på hemsidan kommer vi under jubileumsåret att
���������������
berätta
�����������
om ���������������������������������������������������
"milstolpar" i klubbens historia och här kommer en.
Att ett fungerande medlemsregister är viktigt i en förening är lätt att inse, men kanske är det svårare att förstå hur mycket jobb som
ligger bakom. Här berättar Gunnar om hur registret stegvis byggdes upp under de första åren. Idag ligger registret i en Access-databas
som skapades av Jan-Olof Björk under hans tid som kassör, och det tillkom också några ytterligare funktioner i samband med detta.
Vid det extra årsmötet 1973-06-07
bestämdes medlemsavgiften till 15 kr.
Efter avslutat möte köade deltagarna för
att betala avgiften kontant och skriva
namn, adress och segelnummer på ut
lagda listor. Dessa listor blev embryot
till Viggenklubbens medlemsregister.
En av den nyvalda styrelsens första åt
gärder var att öppna ett postgirokonto,
Pg 407306-2, samma som idag. Via
olika kanaler spreds information om
den nybildade Viggenklubben och att
man enklast blev medlem genom att
betala in 15 kr på klubbens Pg. I slutet
av oktober var vi 110 medlemmar.
Efter det ordinarie årsmötet i novem
ber tog Allan Gardelius som skattmäs
tare över ansvaret för medlemsregistret.
Han la upp ett kortregister med två kort
för varje medlem med samma uppgifter
i båda. Korten placerades i två lådor. I
den ena sorterades korten efter med
lemmens efternamn/förnamn och i
den andra efter båt/segelnummer. Från
korten i nummerordning gjorde Allan
för hand underlaget till Viggenklubbens
första matrikel som trycktes och utsän
des till medlemmarna i maj 1974. Den
innehöll 147 medlemmar.
Vid utskick till medlemmarna av
klubbmeddelande och kallelser till
möten och träffar var det betungande
att skriva namn och adress på kuverten
för hand. Uppgiften blev tyngre ju fler
medlemmar vi blev. På våren 1975 när


det var dags för en ny matrikel sa Allan
till mig: ”Gunnar, jag är ledsen men jag
klarar inte att göra en matrikel i år”. Så
det blev ingen matrikel 1975. På hösten
började vi fundera över sätt att lägga
medlemsregistret på data för att unde
rätta hanteringen. Personal Computers
fanns inte på den tiden.
Ingmar Holmström fick tips om
ett litet företag som hette Klubb-Data.
De hade ett system med uppläggning
av adressregister genom stansning på
hålkort och körning i en dator IBM370/125 med sortering och utskrift på
självhäftande etiketter. De hade flera
båtklubbar som kunder. Standardsyste
met för adressregister kunde komplette
ras med tilläggskort med layout vi själva
kunde välja. Uppläggning av system
med två kort skulle kosta 20 öre/med
lem, 1 kr i dagens penningvärde. Det
verkade överkomligt så vi slog till. På
komplimentkortet valde vi att lägga in
båtnr, båtnamn, telefonnummer bostad
och arbete, båtort (postnummer till bå
tens hemmahamn), innehav av PR-radio
och intresseprofil (kodad med KETVBH,
där K stod för kappsegling, E eskader,
T tekniska tips, V träffar vintertid, B
båtträffar och H hjälpa till).
Sedan något år tillbaka hade jag
i mitt jobb börjat uttnyttja DEC10 vid
Stockholms Datacentral QZ för olika
små uppgifter. Jag såg nu möjligheten
att läsa in hålkorten på DEC10 och

utforma ett eget system för medlemsre
gister och matrikel. I början av år 1976
öppnade jag därför ett konto på QZ för
Viggenklubbens räkning. Vi hade hit
tills utnyttjat Klubb-Data för rättelser
och tillägg i registret samt för utskrift
av adressetiketter för utskick. Som
kund på QZ kunde jag använda deras
utrustning i kundmottagningen för att
stansa kort för nya medlemmar och kort
för rättelser. Senare blev det möjligt
att göra rättelser och tillägg online via
terminal vi hade på mitt jobb eller på
kundmottagningen. Inför ett medlems
utskick blev därför arbetsgången: Samla
uppgifter om nytillkomna medlemmar,
ändringar och komplettering av regis
teruppgifter för befintliga medlemmar,
hämta hålkorten från Klubb-Data och
lämna in dem på QZ för inläsning till
skivminnet på DEC10, stansa kort för
rättelser och nya medlemmar eller
göra rättelser online. Bearbetningen på
DEC10 avslutades med att ny uppsätt
ning av hålkort stansades maskinellt.
Lämna in adress-korten till Klubb-Data
för utskrift av självhäftande adresseti
ketter som fick hämtas nästa dag. Det
underlättade när det 1977 blev möjligt
att själv skriva ut adressetiketter på en
skrivmaskinsterminal. Då slapp jag från
hålkortshanteringen. Mellan körning
arna sparades program- och data-filer
ner på små DEC-band, som förvarades
på QZ.

I maj 1976 hade tillräckligt kommit
på plats för att göra matrikeln, omfat
tande 324 medlemmar. Den layout jag
valde blev att skriva ut den i två avdel
ningar, den ena sorterad i nummerord
ning, den andra i alfabetisk ordning.
Eftersom det inte fanns plats att på en
rad visa alla uppgifter för en medlem
valde jag att i nummerordnings-delen
förutom medlem visa båtnamn, telefon
och båtort. I den alfabetiska delen visas
medlem, gatuadress och postadress med
postnummer och postort, samt Viggnr.
Söker man efter en medlems telefon
nummer, letar man upp medlemmen
i den alfabetiska delen, noterar Viggnr
och hittar med hjälp av detta telefon
numret i nummerdelen. Med en stjärna
efter Viggnr kunde man se vilka som
hade PR-radio.
När jag senare skaffade egen dator
(ABC80, ABC802 och olika versioner av
PC) kunde jag successivt utföra mer och
mer av arbetet med medlemsregistret
på den.
Från1983 hanterades medlemsre
gistret och matrikeln helt och hållet
med egen utrustning. Programmering
gjordes först i basic, senare i dBase. Jag
behöll samma layout för matrikeln till
och med år 1992.
År 1993 övertog Jan-Olof Björk
ansvaret för medlemsregistret och
matrikeln.
Gunnar Tidner


Glöm inte
värvartävlingen!

Här har du har chans att vinna
tre års fritt medlemskap
i Viggenklubben!

323

Thomas Granberg
MARIEHAMN, ÅLAND

664

Anders Forsström
MORA

1013

Andreas Hutter
INGARÖ

1030

Tord Nilsson
MOTALA

1:a pris är 3 års fritt medlemskap
2:a pris är 2 års fritt medlemskap
3:e pris är 1 års fritt medlemskap

1244

Olof Breuer
ÄLVSJÖ

Om flera tävlande råkar ha värvat lika
många nya medlemmar utses vinnare
genom lottning.
ViggenBladets extrapris, en klubbvim
pel går till den tävlande som först av
alla värvat en ny medlem.

Kontaktlista F-kommittén
Namn

Telefon

Mobil

E-post

Gunnar Tidner

08-7583574

070-2154518

gt@glocalnet.net

Harald Akselsson

08-59080298

(073-0480298)

jourtan@tele2.se

Jan-Olof Björk

08-929732

070-6660800

janolof.bjork@gmail.com

Carl-Olof Carlsson
Birgit Åslund

08-898588
08-898588

070-5385369

carl-olof.carlsson2@comhem.se
birgit.aslund@comhem.se

Ingemar Lindgren

08-7583199

076-2230838

k.ingemar.lindgren@telia.com

Ingemar Holmström

08-6686460

070-7606728

ingmar.holmstrom@branneriet.se

Alf Bengtsson

018-590698

vebe@comhem.se

Annika Forsberg

018-590698

annika-forsberg@live.se

K-G Sabel

08-6411705

Mait Tidner

08-7583574

073-6272401

k-g.sabel@comhem.se

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Alternativt
rullsystem
I VB1 berättade Ulf Arensberg
i A-Viggen 764 om sitt förenklade
rullfocksystem, den så kallade CUrullen. Nu har vi fått information
om ytterligare system baserat på
samma princip. Det är Christer Har
rysson i A-Viggen 1269 som berättat
att han inköpt ett system som heter
Smartroller. Han har ännu inte
monterat det, men han uppger att
det verkar gediget. Precis som för
CU-rullen behövs inget nytt förstag,
och seglen behöver inte sys om. Mer
info hittar man på nätet om man
söker på Smartroller.
Red.

Revisionsberättelse
Undertecknade, vid årsmötet 2011 utsedda revisorer,
år härmed avgiva följande revisionsberättelse för räkenskapsåret
2011-10-01 - - 2012-09-30:
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt tagit del av styrelsens
verksamhetsberättelse och protokoll. Räkenskaperna har rekonstruerats efter
en disk-krasch. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av Viggenklubbens
resultat och ställning. Efter årets förlust som uppgår till 3 567,97 kr utgör det
egna kapitalet 58 687,64 kr.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Täby 2013-01-27

mait@tidner.se

Om du mailar till f-kom@allt3.se så vidarebefordras det till alla i listan.
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NYA MeDLEMMAR

Vem värvar flest nya medlemmar?
Tävlingen – som presenterades i VB
6/2012 – är ett sätt att försöka stärka
Viggenklubben genom att få in nya
medlemmar och nya idéer för
klubbens och Viggenbåtarnas bästa.
För att göra värvningskampanjen
roligare och lite spännande finns
det möjlighet till fina priser:

Tävlingen pågår t.o.m. 31 oktober
och vid årsmötet i november blir det
prisutdelning.

Informationsbladet och tävlingskuponger
kan du hämta på www.viggenklubben.com

		

Gunnar Tidner				

Carl-Olof Carlsson
11

2012

2012

2012
2011

2011

Summa Summa

53 415.2853 415.28 56 476.5656 476.56

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
44 974.6544 974.65 46 603.6246 603.62
Varuförsäljing 3 640.00 3 640.00 3 180.00 3 180.00
Varuförsäljing
0.00
AnnonserAnnonser
1 200.00 1 200.00
0.00
Ränta
707.63
342.94
Ränta
707.63
342.94
Ändrad periodisering
0.00 6 000.00 6 000.00
Ändrad periodisering
0.00
Bidrag fr okänd2 343.00 2 343.00
0.00
Bidrag fr okänd
0.00
Viggens vänner 550.00 550.00
Viggens vänner
350.00 350.00

Intäkter Intäkter

Resultaträkning
Resultaträkning

53 415.2853 415.28

Summa Summa

2012
49 842.7849 842.78
0.00
0.00
870.47 870.47
1 820.00 1 820.00
2 450.00 2 450.00
2 000.00 2 000.00
-3 567.97-3 567.97

2012

Viggenbladet
Viggenbladet
Matrikel Matrikel
Träffar
och möten
Träffar och
möten
Omkostnader
Omkostnader
VaruinköpVaruinköp
Seglarförbundet
Seglarförbundet
Årets resultat
Årets resultat

Utgifter Utgifter

58 687.64 58 687.64

Summa Summa

eget kapital2012
Skulder Skulder
och egetoch
kapital

58 687.64 58 687.64 62 255.6162 255.61

2011

Summa Summa

2011

Interimsskulder
0.00
Interimsskulder
0.00
Eget
kapital disp.fond 15 000.00 15 000.00
Eget kapital
disp.fond
Balanserad
Vinst/förlust 47 255.61 47 255.61
Balanserad
Vinst/förlust
Årets resultat
Årets resultat
-3 567.97-3 567.97

2012

0.00
0.00
0.00
0.00
20 600.95 20 600.95 24 876.5524 876.55
38 086.69 38 086.69 37 379.0637 379.06
0.00
0.00
0.00
0.00

2012

Kassa Kassa
Plusgiro Plusgiro
Bank
Bank
Fordringar
Fordringar

Tillgångar
Tillgångar

Balansräkning
Balansräkning

Årsredovisning
Årsredovisning
2012 2012

12

13

20

20

56 476.5656 476.

36 183.1636 183.
2 490.00 2 490.
734.55 734.
8 993.00 8 993.
0.
0.00
1 500.00 1 500.
6 575.85 6 575.

2011

62 255.6162 255.

0.
0.00
15 000.0015 000.
40 679.7640 679.
6 575.85 6 575.

2011

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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Efterlysning
1984 gjorde några medlemmar ett
ambitiöst arbete med att ta fram en
diabildserie som speglade Viggenklub
ben och dess verksamheter. Ett ljudband
spelades in, med kommenterande text
och även lite musik. Inkopierade ”pling”
styrde bildväxlingarna. Visst var det rel
ativt amatörmässigt ihopkommet, men
för att vara framtaget av tvättäkta am
atörer avseende den aktuella tekniken,
var det ändå en bra dokumentation.
För att ge regionerna lite stöd och
inspiration till anordnande av lokala
träffar skickades diabildslåda och ljud
kassett ut för cirkulation mellan region
erna. Så långt var väl allt frid och fröjd,
men när materialet till slut kom tillbaka
befanns det vara i bedrövligt skick.
Ljudkassetten var borta, och närmare
dussinet diabilder likaså. Kvarvarande
bilder var omnumrerade.
Ljudbandet kan återskapas tack vare
att mastertejpen från en gammal rul
lbandare finns kvar. Några av bilderna
är dock svåra att ersätta utan att det
märks. Bland de saknade kan nämnas
foto av Per Brohäll vid sitt ritbord
under arbete med Vega, Skepparmöte
(Hangöeskadern ’82?), glassätande på
Kökar (Ålandseskadern ’84), två all
sångsbilder, en ”välkomstsherry” samt
tre kappseglingsbilder.
Känner Du till någonting om ovan
nämnt förlorat material, var då vänlig
att kontakta redaktionen. Vi jagar inte
”skyldiga”, utan vill bara om möjligt
kunna återskapa ursprunglig bildserie.
Red.

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm

www.viggenklubben.com
Avgifter 2013: 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
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
Kassör
K-G Sabel
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Ledamot
Percy Palm
Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje
0723-36 02 47
		
e-post: percypalm@yahoo.se
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
Sekreterare
Jonas Calén	������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten
08-646 04 04
		
e-post:jonas.calen@gmail.com
KLASSNÄMND
Gunnar Tidner, (sammankallande)
08-758 35 74
Ledamöter:
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

08-590 802 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

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

018-59 06 98
08-590 802 98

WEBMASTER
Jonas Calén	��������������������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten��������������
08-646 04 04
e-post:jonas.calen@gmail.com
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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)

Medlemsavgiften. . .
...för 2013 har vid det här laget
betalats in av de flesta av våra medlem
mar, men tyvärr inte av alla.
Du som missat att göra det har chan
sen ett litet tag till, men om du väntar
för länge kommer du inte med i årets
medlemsmatrikel!
Om du flyttat, bytt telefonnummer,
e-postadress eller har andra ändringar
som berör ditt medlemskap; hör av dig till
vebe@comhem.se
Medlemsregistret

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.

MANUSSTOPP
VB nr 3
3 april

Kolla våra låga premier på www.svenskasjo.se
Eller ring oss på 08 541 717 50.
Kan det vara enklare?

TidTryck 2013

16
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8 maj

