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Fredag 15 november kl 19.00


40 år – och sedan?

Hej alla!
Förra året ställde jag frågan om klubbens framtid efter sommarens träffar. Den
frågan upprepas även detta jubileumsår.
Våra träffar når bara en liten krets av i stort
sett samma deltagare. 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 eller skriva i
detta blad så är det ingen 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. Då krävs det att medlemmar av kött och blod kan ställa upp på
aktiviteter i det verkliga livet. Vi saknar idag
den förnyelse som behövs för att klubben
ska leva vidare.
Styrelsen behöver förnyelse. Utöver
detta finns det alltid plats för frivilliga
krafter för att självständigt 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



Hoppsan!
Här hamnade man mitt emellan dysterheterna; yxor går överbord och domedagsbasunerna ljuder både om babord och styrbord.
Men "man ska inte kasta yxan i sjön – snarare
tvärtom" (som Putte Kock lär ha sagt en gång
i världen.) Och "�����������������
snarare tvärtom"� ���������������
får vi väl här
tolka som Kämpa på! Men K-G har naturligtvis rätt i att vi behöver få in nya friska tag och
idéer i Viggenklubben�
��������������.
Att klubben spelat ut sin roll tror jag
däremot inte, fråga bara TK hur många av
medlemmarna som vänder sig dit och ber om
råd i olika frågor. Viggenklubben behövs!
Att lägga ned klubben eller att göra stora
förändringar i verksamheten tycker jag skulle
vara ett svek mot dem som valt att bli medlemmar under nuvarande förutsättningar. I så fall
köpte de grisen i säcken.
Våra funktionärer ställer upp till 100 %
för medlemmarna, det vi behöver nu är att
ytterligare några är beredda att ställa upp
för Viggenklubben. Kontakta valberedningen
och gå på årsmötet, det finns ändå väldigt
många fredagskvällar kvar för "myset ".
Alf

Klubben hade i år sitt 40-årsjubileum som var välbesökt.
Det betyder inte att klubbens framtid ser ljus ut.
Medlemsantalet har gått ned och nya medlemma som
kommer till våra träffar är få.
Träffarna och årsmötet har varit den huvudsakliga rekryteringsgrunden för medlemmar som vill driva klubben vidare.
Sinar denna källa så är klubbens existens hotad.
Läget inför årsmötet börjar bli akut.
Dels så behövs fler aktiva och dels idéer
om vad som kan göras för att vända utvecklingen.
Utan fler aktiva så kommer vi inte orka med att förnya oss.
Verksamheten kommer att krympa.
Är det så att klubben spelat ut sin roll på grund av att sjölivet har
förändrats? Ska vi lägga ned klubben eller ändra inriktning till
någon form av nätverk. Det senare kräver dock att det finns
några som tar ansvar för att hålla det vid liv.
Är du intresserad av att klubben ska leva vidare
så ta kontakt med klubbens valberedning
om du kan tänka dig att ställa upp.
Kontaktuppgifter finns på
��������������������
näst sista sidan.
Kom gärna på vårt årsmöte
för att diskutera nästa års verksamhet.
Årsmötet har i år fått ett lite annat upplägg
på grund av olika orsaker.
Vi ses en vardagskväll istället för en lördag.
Det blir ingen anordnad middag i klubbens regi,
men skulle det finnas behov av att träffas efteråt
så kan bord bokas på någon lokal i närheten.
Var och en betalar i så fall för det som den vill ha.
Med hopp om en framtid där vi kan fira fler jubileer.
K-G Sabel


Programpunkter
för fredagen den 15 november

Kallelse till årsmöte

Årsmötet börjar kl 19.00
(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)

Fredagen den 15 november 2013 kl 19.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm

Per Brohälls Hederspris delas ut,
samt Ratten för årets seglingsorientering Viggen Cup
Viggen-sherry
Finns det intresse att gå ut och äta en bit eller inta någon
dryck på lokal efteråt så kan det ordnas. För att underlätta
en sådan ”eftersittning” så kom in med ett förhandsbesked
så att bord kan bokas.
Intresseanmälan till ”eftersittning” görs till
K-G Sabel senast den 13 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
Knappa bara in adressen – Tullgårdsgatan 36 – så får du se den
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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 6 november.


Viggen Open Day
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– Viggenklubbens 40-årsfirande
Den 7 juni på dagen i år fyllde
Viggenklubben 40 år. Mait och Gunnar Tidner hade tagit initiativet till
att det skulle firas med buller och
bång. En festkommitté under deras
ledning hade arbetat under våren för
att det skulle bli ett firande. Platsen
var Näsbyvikens båtklubb och vädret
var strålande.
Firande var uppdelat i två delar.
Under dagen var det öppet för alla intresserade att vara med utan kostnad.
Här fanns det möjlighet att ta del av
tillbakablickar i klubbens verksamhet,
men även delta i tävlingar och lekar
som varit ett kännetecken för klubbens träffar. Jag har några bilder från

1

en del av programmet. Hoppas att det
finns fler som har tagit bilder och vill
delge andra.
På kvällen avnjöts en underbar
buffé, som Mait och Gunnar stått
för, av cirka 45 medlemmar. Tyvärr
så gjorde den goda maten att jag
inte fick upp kameran innan den var
uppäten. Men ett par bilder som visar
den sång och musik som förekom blev
det i vart fall.
Min förhoppning är att det ska
bli fler jubiléer i klubben i framtiden.
Ett stort tack till Mait och Gunnar för
att de lyckades få till stånd detta fina
firande.
K-G Sabel
K-G Sabel och Gunnar Tidner tog
bilderna och Gunnar har satt namn på
flertalet av deltagarna, se sid 11-12.
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Viggen Open Day
– Viggenklubbens 40-årsfirande
11

8


9


13

15

16

12
14

17
Ordningen är från vänster till höger.
1 Gunnel Ek, Kerstin Svensson
2 Helka Korhonen, Solveig Olovsson
3 Vända mot kameran:
Esko Korhonen, Helka Korhonen,
Solveig Olovsson.
Ryggen mot kameran:
Ann-Marie Ulne, Carl-Olof Carlsson.
4 I förgrunden:
Lars Berg, Owe Svensson, Lars Ulne.
Sittande:
Rune Ek, Bengt Hansson,
Karin Skoglund. Stående: Pat Skoglund.
5 Börje Ekvall, Lars Ulne, Ann-Marie Ulne.
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6 Främre ledet:
Anita Sjöberg och Stig Sjöberg.
Bakre ledet:
Harald Akselsson, Mait Tidner,
Gunnar Tidner.
7 Pat Skoglund, Kerstin Svensson,
Karin Skoglund.
8 och 9 Harald Akselsson, Kerstin Svensson,
K-G Sabel, Åke Hjorth, Siv-Britt Hjorth,
Alf Bengtsson.
10 Rune Ek, Bengt Hansson,
Karin Skoglund.
Stående: Pat Skoglund
11 Solveig Olovsson, Robert Robertsson,
Bengt Hansson, Lars Silén, Pat Skoglund
(skymd), Karin Skoglund (stående),
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Owe Svensson, Kerstin Svensson, Rune Ek,
Gunnel Ek, Esko Korhonen (skymd),
Helka Korhonen.
Robert Robertsson, Bengt Hansson
(skymd), Lars Silén, Karin Skoglund,
Pat Skoglund.
I förgrunden: Lars Ulne, Göran Berggren.
Siv-Britt Hjorth, Åke Hjorth, Annika
Forsberg, Alf Bengtsson, Ingemar
Lindgren (skymd), Börje Ekvall,
Jarl Munkestam, Mai Munkestam.
Stående: Marianne Holmström,
Annelie Eberhardt, Siv-Britt Hjorth,
Annika Forsberg,
Sittande Alf Bengtsson
Ingemar Lindgren, Börje Ekvall.

17 Med ryggen mot kameran:
Göran Berggren, Agneta Backe Sabel
På andra sidan:
Birgit Åslund, Anita Sjöberg, Stig Sjöberg,
Harald Akselsson, Bo Göransson,
Gudrun Holmgren och Bill Thompson.
Kanske kom inte alla med på bild – eller med
namn – som t. ex. herrarna längst till höger på
bild 4. Medredaktör Harald tror dock att de är
Lars Silén och Christofer Ahlandsberg, skulle det
råka vara fel så får ni väl rätta oss.
Och var det så att någon annan av de 44
festdeltagarna råkade ta "Årets firarbild" så skicka
för allt i världen in den till VB-redaktionen!
Red.
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Sommarträffen 2013
med Viggen Cup
Detta jubelår för klubben verkar
ha påverkat vädergudarna. Sommarträffen ägde rum i soligt väder. Träffen samlade inte så många båtar som
när vi firade 35 år, men det blev till
slut 7 viggar och en stor-vigg.
Lördagens program började med
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Viggen Cup. Här ställde två båtar upp
men i två olika klasser. Vinden var bra
så många kontrollpunkter hanns med.
Felix som skeppare på Dagny med
besättningen Magnus och Lars är nya
innehavare av vandringspriset Ratten
som delas ut på årsmötet.
Sedan följde den traditionella Viggensherryn på bryggan innan det var
dags för tipspromenaden. Som vanligt
var det knepiga frågor, men det gjorde
inget då alla fick pris.
Kvällen avnjöts med prisutdelning,
grillning och senare musik på den fina
berghällen vid bryggan i kvällssol. Dagen efter så skingrades vi. Nästa år får
vi se om vädret gör det lika njutbart.
Tack till Trälhavets båtklubb som låter
oss nyttja deras fina uthamn.
K-G Sabel i Potentilla
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Höstträffen

vid Boda by 2013

Sommarträffen 2013
med Viggen Cup
Det blev inga texter vid bilderna, men sammanfattningsvis: Viggensherry på bryggan,
Båtarna, Mat på berget, Musik på berget. K-G och Harald hade kamerorna med sig.
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Även i år så kom vi till höstträffen
landvägen. Det berodde inte på vädret
utan på att vi fick båtmotorn stulen
strax innan träffen. Tanken var att ge
oss av och övernatta på vägen, men
utan motor och med hund i båten så
fick det bli bil. Vi skulle få nattlogi hos
Elisabeth och Hasse.
Vädret var strålande och vi samlades på altanen och avnjöt sherry
och nötter. Bystugan vars altan var
mer skuggig behövdes inte användas
då vi bara blev sju på träffen. Andra
får skylla sig själva eftersom vi kunde
avnjuta vår medhavda mat i kvällssolen.
Kräftorna smakade utmärkt även

om vissa gjorde ett visst motstånd in
i det sista. En och annan visa samt
historier blev det till maten. När solen
försvann gjorde värmen detsamma
så vi gick in för fika och fortsatt samvaro, men vi hade fortfarande den
fina utsikten över Bodaviken. Både
piano och dragspel spelade Hasse till
våra sångövningar och brasan värmde
oss.
Dagen efter var också strålande
och vi samlades vid bryggan för avsked.
Ett hjärtligt tack till Elisabeth och
Hasse som stod som värdar för vår
höstträff.
K-G i Potentilla (Text & foto)
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Hej, vill visa montaget av

”min bästa gast,
någonsin!”
Jag seglar alltid ensam och är överväldigad av nyttan och glädjen av min
autopilot. I veckan lite kors och tvärs i
Vänern. Vänliga hälsningar

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

Gunnar Hadders i Hedvigg 1337

Ja, märkvärdigare än så här behöver
det faktiskt inte vara att medverka i
ViggenBladet. Kort och kärnfullt, bara
pang på rödbetan. Tack Gunnar!
Red.

VIGGEN-MARKNADEN
Köpes
Jag har en Hydra och vill byta upp mig.
Önskas:
Välutrustad Albin-Viggen i mycket
gott skick, färdig att segla
Och du kanske vill byta till mindre båt?
Ring mig på 070-380 32 14.
/ Göran Kruse, Stockholm
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Priset, som är ständigt
vandrande, 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

Skaw Race 1966
Havskappseglingen Skaw Race
1966 var ingen lyckad tillställning
för Viggen. Karlskronaviggen Heppe
XIV totalhavererade nämligen, men
lyckligtvis räddades samtliga i besätt
ningen. Jag har förgäves efterforskat
vilket segelnummer båten hade, men
inget av de tre segelsällskapen som
alternerande stod som arrangör av
tävlingen har kunnat hjälpa till.

Dramatiken 1966 har beskrivits av
Gustav Plym i boken ”Hårt väder till
havs”, och dessutom av konstnären,
författaren, trubaduren Tore Berger
i boken ”Mening och minnen”. Han
deltog i en båt ritad av hans morfar,
marindirektör Tore Herlin. Det blev
också till en visa, vars 16 verser blir
för mycket att återge här, men några
kan vi ta:

På morgonen med stormfock
och revat ned till siffrorna
kom solen fram ur diset
och glänste grönt i vågorna
Och molnen blåste undan
i rymden över Kattegatt
Vi dansa över vågbergen
ut på Skagerack.

Framgången i kappseglingen var
tydligen begränsad. Det framgår att
man blev sextonde båt i sin klass.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Men ingen kunde äta
och inte värma något käk
Jag tuggade på kolor
och kände mig ovanligt blek
Långt ner i vågens dalgång
vid styrbords reling spydde vi
Men under oss låg båtar
vi seglade förbi.
Den vita stormen smällde
och sittbrunn fylldes gång på gång
Vi tvingades att pumpa
till vindens gälla jubelsång
Där nere under ruffen
var allting blivit genomvått
Cigaretter, mat och böcker
flöt runt bland stort och smått.

Bilden har inget med Skaw Race 1966 att göra
men pryder sin plats ändå. Sören B. Svendsen
i Danmark kappseglar alltemellanåt med 981
Grimriand, kameran har han med sig och det
tackar vi naturligtvis för! Tyvärr kunde vi inte
visa den inte i färg den här gången, men du kommer väl igen Sören?
Red.
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Hur min Viggen fick celebra lunchgäster

Viggen 1284 som en gång fick celebra
fina lunchgäster.
1985.06.08
Att vara Viggen-seglare kan ibland
föra med sig ganska udda händelser.
Som att jag för många år sedan fick
högvilt på besök ombord. Det hade en
lång bakgrund men på slutet blev det
ändå spontant
Vid tiden för denna händelse arbetade jag på en facktidning i ämnet
tunga maskiner och kom att få goda
kontakter i den världen. Bland annat
blev jag något av personlig vän med
den i Köpenhamn placerade skandinavienchefen för engelska JCB, Mr. Terry
Pickard. En dag ringde han och berättade, att företagets grundare Joseph
Cyril Bamford skulle besöka de skandinaviska generalagenterna. Eftersom Mr.
Bamford var mycket road av fiske och
Terry visste att jag hade en båt, hade
han föreslagit Mr. Bamford att på resan
mellan Stockholm och Köpenhamn göra
18

ett stopp i Lidköping och där göra en
fisketur med mig i min Viggen. Terry
visste inte hur en Viggen såg ut eller att
den var mindre lämplig för spinnfiske.
Men man kunde ju fiska från någon
kobbe. Däremot kunde han berätta, att
hans medarbetare i Köpenhamn informerat honom om att Mr. Bamford var
helnykterist.
Så småningom inföll dagen för
Mr. Bamfords besök i Lidköping, och
vi kom överens om att vi skulle träffas
och äta frukost tillsammans på hans
hotell. Som moraliskt stöd tog jag med
mig min tjugoettårige son Anders, som
var hemma från studier i USA. När vi
kom till hotellet satt redan Mr. Bamford
och hans ressällskap Miss Ellis vid frukostbordet, så Anders och jag slog oss
ned hos dem. Under samtalet fick Mr.
Bamford veta, att Anders studerade i
USA och frågade då, vad han ansåg om
den amerikanska dollarn den närmaste
framtiden. Som svar fick han en tjugo
minuter lång utläggning, som gjorde
även mig djupt imponerad.
Så småningom var det dags för den
planerade fisketuren och vi körde till fiskeläget Spiken, där vi hade vår båtplats.
Men nu blev det ett streck i räkningen,
det började regna. En blick mot himlen
avslöjade, att regnet inte såg ut att sluta
i brådrasket, så det där med fiske lät
inte längre så lockande. Som ersättning
föreslog jag då ett besök på närliggande
Läckö slott (som vid en omröstning
drygt tjugo år senare utsågs till Sveriges
vackraste slott). Förslaget accepterades.
Som tur var kom vi fram precis lagom
till en guidad tur, under vilken man till

icke svensktalande delade ut ett informationsblad på engelska.
En kuriös detalj på slottet var
toaletten i anslutning till Riddarsalen.
Den bestod av en liten och avskärmad
utbuktning på ytterväggen försedd
med en sittbräda med ett lagom stort
hål. Härifrån föll den ädle besökarens
exkrementer ned till marken, ibland
efterlämnande långa farstreck på
slottsväggen. Senare i köksregionerna
fick vi se ett tresitsigt men primitivt
torrdass. Här observerade Mr. Bamford
att sittbänken hade en markant lutning
framåt och frågade mig, vad det kom
sig. Problemet var nytt för mig, men
en förklaring slog mig. Jo, avträdet var
till för kökspersonalen och för att dess
besök inte skulle ta längre tid än absolut nödvändigt, hade man gjort denna
automatiska avsittning. Mr. Bamford
tyckte att det var en mycket smart konstruktion och själv var jag nöjd med den
påhittade förklaringen.
Efter slottsbesöket var det dags för
lunch och min fru Gunnel hade skickat
med en picknickkorg. Men att nu äta
den utomhus var det inte tal om.
Efter denna långa inledning har vi
nu har vi kommit fram till själva det
celebra besök jag skulle berätta om. Ruffen på min båt Viggen fick bli lunchrum!
Vi körde till Spiken, och sedan jag riggat
upp bordet i den lilla kajutan, bänkade
vi oss och gick loss på maten. Den var
god men dryckesvalet enkelt. Bara mineralvatten, eftersom även lättöl innehåller alkohol. Vi fyra lät oss väl smaka.
Då vi slutade tackade Mr. Bamford för
maten och slutade med att berätta, att

Miss Ellis, Anders och Mr. Bamford
framför Läckö slott.
han ätit lunch på många olika ställen
runtom i världen, men detta var det i
särklass mest originella!
För att bjuda på något bättre inbjöd
jag honom och Miss Ellis på middag i
vårt hem, och de accepterade tacksamt.
Då serverade vi rökt sik, givetvis från
Spiken, och till den vitt vin utom till
Mr. Bamford, som fick mineralvatten.
På ett mycket diskret sätt antydde han
då, att han inte skulle ha något emot
att också få vin till maten! Och gärna
ett glas cognac till kaffet. Det fick han
så gärna.
Följaktligen ringde jag nästa dag
till Terry, som också väntade besök av
chefen, och berättade, att Mr. Bamford
inte alls var helnykterist och de, som
påstått detta, var skyldiga till ett väl
grovt practical joke. Gissa om Terry var
tacksam för den informationen.
Kjell Nylén
19
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NYA
MeDLEMMAR

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 Silén
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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0

Göran Kruse
HÄSSELBY

(Göran söker en Albin-Viggen,
är det någon som råkar ha en över?
Se vidare annonsen på sidan 16)

15

Patrik Cervin
BRÄKNE-HOBY

56

Christer Idh
KARLSHAMN

177

Hannelie Hillertorp
STOCKHOLM

511

Thomas Svärd
ÅKERSBERGA

514

Emma Sundström
ÅRSTA

534

Stefan Larsson
ORSA

607

Gunnar Bäck
FARSTA

684

Daniel Gustavsson
STOCKHOLM

763

Jacob Dahlberg
GÖTEBORG

983

Lars-Erik Bengtsson
TRARYD

1158

Henrik Gidlund
BYGDEÅ

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

K-Vigg och motordrift - igen
I årets första nummer av VB skrev
vi nedanstående. Vi fick omedelbart
svar från en medlem med motor i
brunn, och han hade initialt haft vissa
problem med motor i brunn, men efter tejpning av hål för avgasutsläpp
ovan vattenlinjen funkade det hela till
belåtenhet. Vi fick också svar från en
helnöjd Vire-ägare. Därutöver känner
vi till ytterligare en Vireinstallation,
samt en ägare med ett projekt att
installera en Yanmar. Vi gör nu ytterligare ett försök att få in synpunkter
på/erfarenheter av inombordsmotor
i Viggen.

ombordsmotor 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
”En ägare till K-Vigg har efterlyst det? Finns det någon som har egen
info om hur det fungerade med att erfarenhet?
montera en utombordsmotor i aktre stuvfackets brunn. Eftersom det
Vet Du något om ovanstående,
idag inte är så lätt att hitta en båt fatta då pennan och skriv till remed det arrangemanget (Red vet daktionen. Du vet att vi alltid är
ingen!), så är väl svaret, logiskt sett: tacksamma för friskt material – det
”Ganska dåligt”. Redaktionen tycker behövs för att hålla VB igång till
dock att frågan förtjänar ett bättre medlemmarnas fromma.”
öde än att snoppas av så lakoniskt.
Red.
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 in21
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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

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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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)
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Mys ombord eller över bord?
Foto Hans Georg Maier,
1205 Atresia, Ferdinandshof

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?
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