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Viggenklubbens årsmöte 2013

Hej alla!
Till slut så lyckades årsmötet
att utse en ny ordförande som
presenterar sig i detta nummer.
Han kommer att ta över ansvaret
för denna spalt framöver.
Det var ett ljus i höstmörkret att
vi lyckades förnya styrelsen. Klubben fortsätter nu in på sitt 41a år.
Men var är kvinnorna?
Det finns dock möjlighet att
göra sin röst hörd i den enkät
som planeras för att bland annat
kartlägga vad som förväntas av
klubben. Klubben är till för medlemmarna men är också beroende
av medlemmarnas medverkan.
Med dessa avslutningsord vill
jag önska er en God Jul och ett Gott
Nytt År och ViggenÅr.
K-G i Potentilla


Välkomna! säger naturligtvis
VB-Red till både våra nya styrelsemedlemmar och ��������������
andra ��������
nyvalda
funktionärer i Viggenklubben.
Nye ordföranden Thomas Svärd
presenterar sig i detta VB och redaktionen ser fram emot att övriga
följer upp i kommande nummer.
Överst på önskelistan från VB,
som tomten på framsidan läser,
står i vanlig ordning "Mer material
till klubbtidningen från läsarna",
det är precis som K-G säger här till
vänster: Er medverkan
��������������������
är viktig!
�������
Hela förra året hade vi som genomgående tema i�����������������
VB ������������
"Nybörjare"
och i år blev det av lätt förklarliga
skäl "Jubileum". Ska vi fortsätta på
den inslagna vägen och ha ett tema
även under 2014? Tips emotses!
Alf

Mötesdeltagare
Foto: Harald Akselsson

Klubbens årsmöte var denna gång
förlagt till en vardagskväll. Om det nu
var detta eller om andra omständigheter så var det detta år fler på årsmötet
än de senaste gångerna.
Till mötet hade det inkommit
en motion från den kommitté som
anordnade jubileumsfirandet som
innehöll ett förslag att anta en verksamhetsplan. Motionen hade tagits
upp i styrelsen som tillstyrkte förslaget. Punkten för behandlingen av
motionen och eventuellt andra förslag
hade flyttats fram på dagordningen så
att den behandlades innan valen. Motionen bifölls och Gunnar Tidner gick
igenom det enkätförslag som fanns
som bilaga till motionen. Han uppmanade mötesdeltagarana att testa
enkäten som senare kommer i ViggenBladet och läggas ut på hemsidan efter

justeringar. Några ytterligare förslag
kom inte upp under punkten.
Då återstod valen där det saknades förslag till ordförande under det
kommande året. Det var en knäckfråga för att inte behöva kalla till ett
extra årsmöte som skulle inverka på
verksamheten. Mötet ajournerades
och de närvarande föreslagna styrelsemedlemmarna och mötespresidiet drog sig tillbaka för att diskutera
detta. Efter en kortare överläggning
bakom stängda dörrar meddelade
mötesordförande Gunnar Tidner att
det blev vit rök. Thomas Svärd som
nybliven Viggenklubbist lovade att
ställa upp under kommande år. Han
blev sedan vald till ordförande av
årsmötet och övriga föreslagna till
styrelseledamöter valdes också. Ny i
styrelsen förutom Thomas blev Roy


Berntsen. Fyra tidigare styrelsemedlemmar omvaldes.
Av bara farten gick det sedan att
fylla luckorna i valberedningens förslag. Som ny revisorsersättare valdes
Felix Rehnman efter Sören Rapp.
Ny i valberedningen efter Elisabeth
Mathisson och Bengt Hansson valdes
Franz-Josef Rühmland. Efter många
år som sammankallande i Tekniska
Kommittén och ansvarig för segel och
rigg avgick Harald Akselsson. Här valdes Gunnar Bäck in som ny medlem
som kommer att få sätta sig in i detta
område.
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. Budgetförslaget som
antogs av mötet är underbalanserat,
vilket godtogs eftersom vi har gott
om pengar och att det är viktigare
att vi har en verksamhet än ett stort
kapital.
Några övriga frågor tillkom inte
men Gunnar gick igenom hur man
skulle svara på nätet på den testenkät

som vi fått utdelad. Därefter avtackades Harald Akselsson för sitt arbete
i Tekniska Kommittén. Han är dock
kvar i redaktionen för ViggenBladet
så han släpper inte helt klubbuppdragen.
Nyvalde ordföranden klubbade av
mötet. Därefter meddelades årets vinnare av Per Brohälls Hederspris som
blev Hans Forsström som inte kunde
närvara på mötet. Förra årets vinnare
var med på mötet och lämnade över
tavlan till klubben. Pristagarna i Viggen Cup 2013 var på plats och mottog
vandringspriset "Ratten". Skepparen
på Dagny 462, Felix tillsammans med
sin gast Magnus tog emot priset som
överlämandes av Hasse Mathisson.
Den andra gasten Lasse kunde inte
komma till mötet.
Efter prisutdelningen visade Hasse
en film som han satt ihop från årets
sommarträff. Kanske kan den läggas ut på hemsidan, men då måste
musikinslagen ändras eller tas bort.
Som avslutning serverades Viggensherry och chips. Några av oss gick
sedan till restaurang Babajan för en
eftersittning.
K-G Sabel

Sommaren har varit fin men antalet bidrag till Per Brohälls Hederspris
2013 blev inte många utan närmare
bestämt bara ett. Det var dock inget
dåligt bidrag.


Gunnar vid klubban och Harald vid pennan
Foto: K-G Sabel

Felix och Magnus med "Ratten"
Foto: K-G Sabel

Det lämnades in av Hans Forsström
som ensamseglar i 824 s/y Sea-Song
i Siljan. Hans seglade 600 nm denna
sommar. Han har tidigare varit vinnare
av Brohällpriset 2010. Även förra året
lämnade han in ett bidrag, men kom
då på andra plats. Det året sickade han
in sin segling i Siljan som han klippt
ihop till en film på drygt en timme.

Hasse läser valberedningens förslag
Foto: K-G Sabel

Den ligger fortfarande på vår hemsida
och är värd att se även om man inte
seglar på Siljan. Som jag skrev förra
året så är det är synd att man inte kan
segla till Siljan när man sett filmen.
Ett grattis till Hans som dock inte
kunde vara med på årsmötet för att ta
emot priset.
K-G Sabel


Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2013
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 och Kassör
Vice ordförande
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		

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

Valberedning
Hans Mathisson
Elisabeth Mathisson
Bengt Hansson
Revisorer
Carl-Olof Carlsson
Gunnar Tidner

Gävle
Mälaren
Västkusten
Finland

Styrelsen har haft tre protokollförda möten 2013.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med sex nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter, samt haft refererat från en aktivitet.
Forumet är igång, men lever i stort sitt eget liv. Hemsidan har haft cirka 60 unika
besökare per dygn.
Under verksamhetsåret har 20 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så hade klubben 268 aktiva medlemmar och 7 Viggenvänner. Det
innebär att antalet medlemmar är en färre än förra året. 11 medlemmar bodde
utanför Sverige.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 5 gånger. Antalet ärenden minskar dock. Bland frågor
som diskuterats kan nämnas storsegeltravareintag, motorlåsning, rullfocksystem
CU-rullen och Smartroller, förstagsinfästning i pulpitfästet, motor i K-Viggens
brunn, LED-lanternor, bogsersling, kvalitetsmärkning av mässing för genomföringar samt inombordsmotor Vire. I ViggenBladet har förutom repriser av tidigare,
matnyttiga artiklar skrivits om K-Vigg och motordrift, samt en märklig artikel om
vrickåra i SXK På Kryss kommenterats. Frågor från Viggenägare har som vanligt
besvarats per telefon och via e-post.

Inget att rapportera.
Träffar
Riggträff 7 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.

Medlemsregisteransvarig
Alf Bengtsson



Regionombud
Åke Hjort			
Lars-Gunnar Jansson		
Ulla Godin			
Lars Silén			

Regionerna

Revisorssuppleanter
Lars Berg
Sören Rapp

Redaktion
Alf Bengtsson			
Harald Akselsson
Jonas Calén			

Kontaktombud regioner
K-G Sabel

Redaktör och ansvarig utgivare
Webbmaster

Viggen Open Day 7 juni
Genom initiativ från gamla trotjänare så bildades en f-kommitté för att fira att
klubben fyllde 40 år den 7 juni. Firandet ägde rum i Näsbyvikens båtklubb och



bestod av två delar. En del på eftermiddagen som var öppen för alla som ville ta
del av de aktiviteter som bjöds. Det var olika tävlingar och lekar, samt möjlighet
till tillbakablickar på tidigare aktiviteter i form av film, bilder och gamla ViggenBlad. Information om båten, tekniska tips fanns också. Den andra delen bestod av
jubileumsmiddag som var till för Viggenklubbister till självkostnadspris.

Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 15 november 2013

Seglingsorientering 29 juni
Seglingsorienteringen Viggen Cup genomfördes för femte gången. Pris till bästa
Vigg, vandringspriset Ratten, kommer delas ut på årsmötet.
Sommarträff 28 juni till 30 juni
I år låg vi åter vid vår vanliga brygga i Lilla Kastet. Träffen på lördagen samlade
sju Viggar och en storVigg. Träffen innehöll traditionsenligt Viggensherry och tipspromenad. På kvällen kunde vi grilla och äta middagen på berghällen vid inloppet.
Där vidtog sedvanliga skepparhistorier samt musik och sång. Ett tack till Trälhavets Båtklubb som lät oss ha vår träff i deras uthamn.
Höstträff 24 till 25 augusti
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 en Vigg och en storVigg. Ytterligare två besättningar kom i bil. Tack Elisabeth och Hasse, för att vi fick komma till er.
Mentorskap för nybörjare
Inga har anmält intresse av att få handledning av en mentor detta år.
Styrelsen syn på årets verksamhet
Ambitionen var att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträckning
som i fjol. Genom ett initiativ från gamla medlemmar så tillkom jubileumsaktiviteten. Den hade inte styrelsen mäktat med. 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 inte varit så
stor. En medlemsvärvartävling gick ut i ViggenBladet och på hemsidan tidigt på
verksamhetsåret. Tyvärr så blev det inget gensvar för öka vårt medlemsantal. Det
är nödvändigt om klubben ska leva vidare.
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.

K-G Sabel			

Bosse Rydh

Jonas Calén			

Ingvar Lindén

Percy Palm

Revisionsberättelse
Undertecknade, vid årsmötet 2012
utsedda revisorer, får härmed avgiva följande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012-10-01– 2013-09-30:
Vi har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt tagit del av styrelsens
verksamhetsberättelse och protokoll.
Räkenskaperna är förda med god
ordning. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av Viggenklubbens resultat och
ställning. Efter årets förlust som uppgår
till 1 414,86 kr utgör det egna kapitalet
57 272,78 kr.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Täby 2013-11-08
		
		



Gunnar Tidner
Carl-Olof Carlsson
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Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Profilen
Hej!
Jag heter Thomas Svärd och är
sedan 2 månader stolt ägare till en
Albin Viggen, och sedan 1,5 månader en medlem i Viggenklubben
och i skrivande stund endast sedan
3 dagar en nyvald ordförande i
Viggenklubben! Hur gick detta till
egentligen? Ja det är verkligen en
fråga som jag fortfarande funderar
över.
Hur som helst, jag anmälde mitt
intresse för att arbeta ideellt i Viggenklubben när jag såg att behovet
annonserades i förra numret av
Viggenbladet. På årsmötet föreslogs
jag bli ordförande efter ett kort ”krismöte” bland de föreslagna styrelserepresentanterna. Valberedningen
hade inte lyckats hittat någon villig
ordförandekandidat. Jag hoppas jag
kommer att känna mig mer bekväm
i den nya rollen efter det första
styrelsemötet och jag hoppas verkligen inte att jag blir en nödlösning
eller en parentes i Viggenklubbens
historia.
Jag blev väldigt glad när jag insåg
att det fanns en aktiv och fungerande
Viggenklubb. Betydelsen av en aktiv
klubb ska inte underskattas. Den
samlade kunskapen både i form av
mänsklig expertis tillsammans med
12

Thomas Svärd
Ordförande
de tryckta tekniska tipsen, medlemstidningen och webbsidan är oerhört
��������
värdefulla för nyfikna, vetgiriga och
kunskapstörstande Viggenägare. Att
dessutom ha möjligheten att kunna
umgås socialt med medmänniskor
som delar ett intresse, en hobby och
en båtmodell är roligt, stimulerande
och berikande.
Jag är alldeles för ny i den här
klubben och i den här rollen för att ge
mig på någon våghalsig kursändring av
verksamheten under nästa år, jag vet ju
knappt ens vad klubben hade för verksamhet detta år. Med ett utlovat löfte
om hjälp och vägledning från erfarna
Viggenklubbare ska jag dock göra mitt
bästa för att Viggenklubben ska växa i
både medlemsantal och antal aktiva i
kommande aktiviteter.
Mer om mig själv:
Thomas Svärd, 53 år, bor i Åkersberga, 3 mil norr om Stockholm. Min
familj består av fru och två vuxna
döttrar. Jag har min Albin Viggen på
Trälhavets båtklubb, endast 13 minuters
cykelfärd hemifrån. Jag arbetar i Stockholm på Handelsbankens IT-avdelning.
Mina stora intressen förutom segling är
fotografering, resor, skidåkning både
på längden och på tvären, läsa böcker
(blivit mest seglingslitteratur de senaste

Foto: Self Timer

åren) samt i viss mån spela golf men
det intresset krockar ganska rejält med
båtlivet numera.
Jag blev seglingsfrälst när jag i 50års present fick en upplevelsepresent av
goda vänner som har en Linjett 32a. Vi
tillbringade en helg i ytterskärgården
och efter denna upplevelse blev jag
helt på det klara med att även jag ska
ha en segelbåt för att kunna njuta av
skärgården och av segling. Min första
båt blev en liten engelsk kustkryssare
av märket Alacrity 19. Nitton fot lång
och med dubbla kölar gick hon att ha
på trailer och sjösättning och torrsätt-

ning gick relativt lätt att ordna likaså
mastfällning utan mastkran. Enkelhet
och möjlighet att ha båt utan båtplats
var ett krav eftersom båtplatser inte är
så lätt att få tag på i Stockholmstrakten. Jag fick till slut både båtplats och
varvsplats på Trälhavets båtklubb och
då började genast tankarna på en lite
större båt växa. Valet stod mellan RJ
85, IF, Maxi 68, Amigo 23 mfl. Det som
begränsade mina valmöjligheter var
min båtplats. Båten fick max vara 2,4
m bred och sticka 1,3 m djupt. När jag
hittade en Albin Viggen på blocket som
såg bra ut på bilderna och med relativt
nya segel och nära min hemmahamn så
beslutade jag mig för att titta närmare
på just den båten. Min fru var med
och när även hon gillade det vi såg var
beslutet enkelt. Att säljaren dessutom
var både trevlig och hjälpsam kändes
också riktigt bra. Nu har jag alltså en
Albin Viggen som jag ska jobba en hel
del med i vår, inte för att jag måste utan
mer för att jag vill. Att jobba med båten,
fixa, hitta smarta lösningar, renovera,
förbättra och underhålla är ju mycket
roligare än vad jag kunde ana innan jag
själv blev en seglare och båtägare.
Jag hoppas verkligen på ett bra båtår
2014 och jag ser verkligen fram emot
att få träffa alla er Viggenseglare på
någon av Viggenklubbens aktiviteter
framöver, tills dess önskar jag er alla
en riktigt bra vintersäsong!
Thomas Svärd
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Hemsegling av Viggen Nr. 18 ”Myran” från Värmdö
Då jag surfade på nätet våren 2009
hittade jag en intressant annons på Eniros
vebbplats:��
… �����������������������������
Karlskrona-Viggen med en del
småfix att gö… Län: Stockholm
Egentligen hade jag inga planer på att
köpa mig en segelbåt eftersom jag år 2005
fick mitt självbygge, en amerikansk sharpie
ritad av Ted Brewer sjösatt.
I början av sommaren diskuterade jag
med mina bröder hur vi kunde göra vårt gemensamma sommarhem, där mina åldrande
föräldrar bor, mera attraktivt för släktens
ungdomar. Vi kom fram till att tillgång till
en gemensam båt mitt i den åboländska
skärgården kunde fungera som lockbete.

Slå!

Landkrabbor får gärna förlöjliga båtfolkets så viktiga fackspråk. De förstår inte
vad det betyder för att göra livet till sjöss
så mycket enklare och säkrare. Tänk om
man till exempel istället för storfall skulle
använda landkrabbans “snöret som man
hissa upp seglet som sitter på masten med“
eller “den sida som är tillvänster när du står
vänd mot båtens framända” istället för det
heltäckande och korta babord.
Ett utomordentligt exempel på fackordens praktiska betydelser framgår av
följande händelse.
En Albin Viggen ligger på kryssbog i en
skärgård. Vinden är måttlig och båten gör
lite styvt 4 knop. Vid rodret sitter en tonårig yngling, och hans pappa är navigatör.
Eftersom man inte går i prickad led, följer
fadern noga med i kortet och märker, när
han ser sig om, att man kan vara på väg mot
ett grund. Han reser sig och går fram till
förstaget för att se hur det ser ut.

14

I slutet av juni råkade jag stöta på ovannämnda annons igen, båten var tydligen
fortfarande osåld efter tre månader. Jag
svarade på annonsen och fick det verifierat
att båten fortfarande var osåld. Eftersom
objektet verkade intressant kontaktade jag
min dotter Daniela i Stockholm och bad
henne och hennes man göra en fotoutflykt
till Värmdö där båten låg i kärra på land.
Jag gav en lång lista på detaljer jag ville att
de skulle fotografera.
I början av juni strax före min semester
fick jag en serie bilder som visade att det var
en båt och inte ett vrak. Den största kända
skavanken var ett knytnävsstort hål vid kö-

lens främre knä efter en grundstötning.
Ny diskussion med bröderna, deltar de i
kostnaderna för vinterförvaring lokalt i Korpo om jag köper båten? Svaret blev jakande
och vi delar kostnaderna på fyra personer
vilket betyder mindre än en tusenlapp (SEK)
per person och år. Arbetet at ta upp/sjösätta
båten överlåts till lokala krafter.
Jag kontaktade nu säljaren direkt och
kom överens om att jag tar finlandsbåten
(det heter naturligtvis ”sverigebåten” sett ur
ett finskt perspektiv) och kommer över till
Stockholm för att titta på båten. Om inget
riktigt stort problem dyker upp lovade jag
köpa den.

Situationen strax före sjösättningen

Jag lyckdes locka med en god vän
Jarmo Karvonen på äventyret. Vi hade
2007 tillsammans ordnat ett seglingsläger
för bahaiungdomar mellan 16 och 20 år
(Googla på purjehdusvaellus om du vill
titta på bilder eller använd http://patej.1g.
fi/bahai/purjehdusvaellus2007/ ).

Skrovgenomföringar i mässing
Till sin förskräckelse upptäcker han
grynnan. Den är förfärande nära.
– Slå! skriker han med sina lungors
fulla kraft i det han vänder sig om. Sonen
reagerar blixtsnabbt med att föra rodret i lä
samtidig som han lossar fockskotet. På ett
ögonblick har han gått över stag, och med
en hårsmån tillgodo undviks en närmare
konfrontation med det svenska urberget,
som i sötvatten här inte har någon dämpande tångkudde.
Tydligare än så här kan knappast betydelsen av perfektionen i fackorden åskådliggöras. Tänk om fadern istället ropat:
“Sväng!” Då hade sonen inte ens hunnit
ropa tillbaka: “Åt vilket håll?” innan det
hade smällt.
Sens moral; var rädd om fackorden,
men var noga med att använda dem rätt.
Detta är en alldeles sann historia. Det
kan jag intyga, för jag var med ombord.
Kjell Nylén

Skrovgenomföringar är en ständig orsak till gnagande oro för båtägaren. Flyter
båten nästa gång man kommer till bryggan,
eller? Det saknas inte exempel på möjliga
tillbud i Viggenklubben, fall där avzinkade
genomföringar mer eller smulats sönder
vid provbelastning. Och sällan eller aldrig
ser man någon materialbeteckning på dessa
detaljer i våra nu ganska gamla båtar. I valet
och kvalet väljer man mellan att lita på att
man var noga med materialkvalitén på det
varv där båten byggdes, eller att helt sonika
byta ut rubbet – om man kan säkerställa
kvalitén på de delar man köper. Vi vet att
åtminstone Albin Marin på sin tid lade ut
skrovtillverkning på några underleverantörer, utöver de skrov de tillverkade i egen
verkstad i Kristinehamn. Det är därför inte
säkert att alla skrov fått t ex genomföringar
från en och samma leverantör, varför kvalitén skulle kunna variera.
Mot bakgrund av ovanstående var det
glädjande att i SXK tidskrift På Kryss, nr 4
2013, läsa att en avzinkningshärdig mäs�sing ska ha materialbeteckning CW602N
eller CB752S, och kan ibland ha märkning

”CR” (Corrosion Resistant) i godset. För
att man ska kunna känna sig säker räcker
det inte med att det finns material angivet
på förpackningen, utan även godset ska
vara märkt. Alternativ till mässing är syrafast rostfritt stål, eller ett plastmaterial
Marelon® som hunnit få åtminstone 10
års praktisk användning utan anmärkning,
enligt uppgift på webben. Brons är ytterligare ett alternativ som förekommer i flera
legeringsvarianter, men om inte legeringen
är väldefinierad och har dokumenterade,
godkända testresultat känns ”brons” som
ett osäkert kort.
Ett gott råd är att inför kommande
vårrustning besiktiga och ”knacka” på genomföringarna. Om de tål rimligt omild
behandling är det sannolikt ingen fara. Vid
eventuellt byte, välj antingen rostfritt eller
detaljer märkta enligt ovan. Och var noga
med att försegla alla hålkanter med polyester eller epoxi, och att vid monteringen
täta med Sikaflex eller motsvarande för
undervattensbruk.
Harald Akselsson,
Vigg 1103 Costa Jourtan
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De närmaste dagarna blev hektiska
med anskaffning av tillbehör, polyester för
reparation, linor av olika slag (förtöjning,
ankarlina, fall, skot etc.) och ankare. Jag
måste också synkronisera färden med min
son Sebastian som råkade vara i Finland
så att jag sponsorerade en Stockholmsresa
för honom mot att han tog bilen hem på
återfärden. Sebastian var mycket nöjd över
möjligheten att träffa sin syster Daniela utan
störande föräldrar.
Vi kom till Stockholm på kvällen den
14.7 och körde genast till Värmdö för att
träffa säljaren Mathias. En snabb genomgång av båten visade att den i princip var
frisk även om man kunde se att den stått på
land en längre tid. Vi avtalade med Matias
att jag köper båten och att jag följande dag
reparerar kölskadan och att båten sjösätts
onsdag kväll. Jag sköljde ur hålet i kölen
med vatten innan vi åkte iväg.
På förmiddagen den 15.7 torkade jag
först det skadade området i kölen med
varmluftsblåsare och fyllde skadan med
polyesterspackel och glasfiberväv på ytan.
Jag fixar en snyggare lagning nästa vår då
båten är på land. Eftermiddagen blev lite
stressig eftersom jag hade glömt en plast-

påse med en tjock bunt svenska kronor hos
min dotter, betalningen för båten. Det blev
en extra tur tillbaka till trakten av Globen
och lite fika. Därefter raka spåret tillbaka
till Värmdö där Mathias redan trampade
omkring oroligt. Kranen nere vid Stavsnäs
fanns tillgänglig endast fram till ca. kl. 17
och vi var ganska sena.
Pengapåsen bytte ägare och jag fick
ett köpebrev. Mathias tog båten på släp
till Stavsnäs och vi följde efter i vår bil och
kontrollerade att det inte skulle uppstå
problem.
Resningen av masten gav vissa problem.
Toppvanten hade vantskruvar med felaktig
dimension på fastsättningstapparna. Vi löste
problemet genom att skaffa schakel i den
lokala butiken för båttillbehör. Det var relativt sent innan vi hade motor, bom och segel
på plats. Vi beslöt att stanna över natten i
Stavsnäs och göra den första provturen på
morgonen och om provturen gick bra direkt
fortsätta mot Finland.
Efter en dags hårt arbete med att sätta
båten i seglingsbart skick kände vi att vi
behövde en bit mat. Krogen vid Strömma
kanal hade tidigare sett lockande ut så vi
åkte dit. På menyn fanns den mest klassiskt

Strömma kanal.
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svenska rätt man kan tänka sig, köttbullar.
Aj vilken besvikelse! Vi var faktiskt hungriga
och insåg inte att vi hade hamnat på en
kvalitetskrog. Köttbullarna var goda men
man behövde nästan förstoringsglas för att
hitta dem på den artistiskt komponerade
tallriken.
Stavsnäs kan inte rekommenderas som
övernattningsplats. Båttrafiken är livlig
långt in på natten. Resultatet är kontinuerligt svall och oljud som gör det svårt att
sova.

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
Sandhamn, Jarmo i förgrunden

Tidigt på morgonen satte vi segel mot
Sandhamn. Båten fungerade bra, och vi
hade en skön första segeletapp. Framme vid
Sandhamn gick vi iland för att bekanta oss
med seglingens nordiska Mecka (?).
Då vi vandrade mellan de söta små husen längs ytterst smala gator såg vi utanför
ett litet hus en lång kö. Det här var något
att titta närmare på. Det visade sig att det
fanns ett litet bageri som sålde. färskt bröd.
Vi hann tugga i oss var sitt bröd medan vi
vandrade upp mot kyrkan. Det allmänna
intrycket var att det var en mycket trevlig
plats.
Lars Silén,
Text och bilder

Lugn – det kommer mera!
I nästa nummer fortsätter
berättelsen om Myrans
färd mot den nya
hemmahamnen i Finland.

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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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Thomas Svärd, Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga

www.viggenklubben.com
Avgifter 2014: 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:
Thomas Svärd
Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
08-540 687 90
		
e-post: thomas.svard@telia.com
Sekreterare
Jonas Calén	������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten
08-646 04 04
		
e-post:jonas.calen@gmail.com
Kassör
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
		
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
Roy Berntsen
Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
		
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
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
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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Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
Motor
Franz-Josef Rühmland

TK konstituerar sig
vid kommande möte och
utser sammankallande

08-758 35 74

08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0706-603680

REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Felix Rehnman

VALBEREDNING

Hans Mathisson 08-571 603 41, Franz-Josef Rühmland 0706-603680

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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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)

Medlemsavgift 2014
Om ungefär en månad kommer inbetalningskortet att dimpa ned i din brevlåda.
Avgiften är som framgår av det förslag som antogs av årsmötet oförändrad, 175 kr för aktiva
medlemmar och 50 kr för Viggen-Vänner.
Kassören ser fram emot att du betalar
snarast, kassakistan behöver vara välfylld inför
den kommande säsongens aktiviteter och du
slipper få en påminnelse.
Alla ändringar avseende ditt medlemskap
uppskattar vi att få uppgift om i god tid före
fakturautskicket, på så sätt hjälper du oss att
få till det rätt från början.
Alf

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?

MANUSSTOPP
VB nr 1/2014
2 januari
VB nr 2, 26 februari
VB nr 3, 2 april

TidTryck 2013
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