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Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

Välkomna till Viggenträff
i Näsbyviken torsdag 15 maj!
Se-Gla-Ut – med Viggenklubben!

Från en tidigare
Viggenträff i Lilla Kastet
Foto Red.

Höstträff
Dreja bi!
Maj på Malö
Att vika försegel
Vad gör styrelsen?
Segling i hårt väder
Sommarträff & Viggen Cup
Lilla Kastet på Ingmarsö
27-29 juni


Stockholm

Sommarträff & Viggen Cup
27-29 juni
Vi träffas på samma plats där vi varit
de senaste elva åren, nämligen Lilla
Kastet på Ingmarsö.
Lilla Kastet ligger på Ingmarsös östra
del Kålgårdsön och där har Trälhavets
BK en uthamn dit vi är välkomna.
Koordinaterna du behöver för att ta dig
dit är: N 059.28.83/ E 018.47.54.

Hej Viggenvänner!
Äntligen är båten sjön. Nu börjar äntligen den seglingssäsong som vi väntat på
så länge! Åter dags att påminna om Per
Brohälls Hederspris som delas ut till den
familjebesättning som seglat längst under
säsongen. Vill du vara med och kämpa så
se till att ha med loggboken och fyll i varje
seglad distansminut.
Även dags att påminna om årets sommarträff den 27-29 juni vid Lilla kastet
på Ingmarsö. Förutom trevligt umgänge,
gemensam middag och varför inte en tipspromenad så erbjuds tävlingsintresserade
att ställa upp i Viggen Cup den 28 juni.
Så även i år vill er ordförande vädja
till er alla att dela med er av era erfarenheter, era tips, era seglatser, era smultronställen. Det är därför vi är medlemmar i
Viggenklubben! Tag med kamera, papper
och penna. Skriv och dokumentera och
dela med er till andra Viggenkompisar.
Det är ju därför vi är en klubb!
Thomas i Vigga



Efter att er redaktör ännu en gång
lagt ett pussel med tillgängligt material
så har det blivit ytterligare ett nummer
av er medlemstidning ViggenBladet, som
vanligt med ganska blandat innehåll.
Några goda råd (som aldrig är dyra
i VB), några vänliga uppmaningar om
material till tidningen (se Thomas spalt
till vänster), inbjudan till klubbens träffar både i sommar och i höst och ett litet
referat från den nyligen genomförda
majträffen i Näsbyviken.
På sidan 9 finns ett fint exempel på
den sanna Viggenklubbsandan, läs vad
Thomas Granberg i Mariehamn erbjuder
sina klubbkamrater.
Låt er nu inte skrämmas av att Gunnar skriver om segling i hårt väder och
om hur du drejar bi, på annat håll skriver
Christofer " god sommar med friska vindar
i rätt riktning, trygga natthamnar med
underbara måltider".
Vi tror, vi tror på sommaren!
Alf

Vi ligger i första hand vid bryggan
närmast inloppet. Är du inte medlem
i TBK; erlägg hamnavgift, så att vi är
välkomna dit även framöver.
Tid för ankomst bestämmer du själv.
Från fredag eftermiddag kommer det
att finnas ”välkomstkommitté” på
plats. Då är det oftast lättast att få en
bra plats, men vi har alltid lyckats att
klämma ihop oss så att vi kunnat ligga
relativt samlade. Något program för
fredagen finns inte men här är några
hållpunkter för lördagen:

Tipspromenad

blir det, som traditionen bjuder.
Rättning och genomgång av svaren
sker innan vi börjar med middagen.
Det kan bli utslagsfrågor om några
deltagare har samma antal rätt.

Grillkväll på berget

om vädergudarna står oss bi;
med god medhavd mat och dryck,
goda historier, kanske allsång.
På söndagen tar vi det lugnt och har
inte planerat några aktiviteter.
Kanske det kan vara inledningen till
fortsatt seglats i sällskap med några
nya eller gamla vänner eller kanske
en dag med utflykter på Ingmarsö
som kan vara värd att utforska.

Välkomna alla!

Styrelsen

Viggen Cup 28 juni

Samling kl 11.30 för utdelning av
frågor och genomgång av regler.
Därefter egen tid för lunch och
planering.

Start Viggen Cup

från Lilla Kastet kl 12.30 med målgång
beräknat till kl 15.00. Rättning av
startkort sker när alla kommit i mål.

Viggensherry
serveras på bryggan
kl 16.00.

Har du frågor, kontakta K-G Sabel
Adress och tel.nr på näst sista sidan.


Stockholm

Stockholm

Viggen Cup 2014 – Lite om vår seglingsorientering
Kampen om vårt vandringspris Ratten
kommer att gå av stapeln i samband med
sommarträffen. Starten sker vid Lilla Kastet på Ingmarsö i Stockholms skärgård.
Tävlingen har gått några år och idén
kom från vår medlem Kjell Eriksson. Han
hade fått inspiration från sina minnen av
bilorientering för veteranbilar. Varför inte
göra något likande på sjön. Klubbens deltagande i traditionella seglingstävlingar
hade avklingat och det kanske var dags
att hitta på någon annan form som kunde
stimulera till segling och en möjlighet att
få träna sina seglingsförmågor. Tävlingen
var inte tänkt att enbart vara en tävling,
utan en aktivitet där alla kan delta och
ha trevligt efter bästa förmåga. Det var
tänkt att man efteråt skulle kunna umgås
socialt, äta tillsammans och diskutera fritt
kring seglingen.
Första gången låg Viggen Cup vid ett
eget tillfälle i början på sommaren, men
flyttades senare av olika anledningar till
sommarträffen. Området vid kring Lilla
Kastet visade sig vara bra anpassat för
denna typ av tävling. Dessutom så var
det ett tillfälle då vi ändå samlades kring
att ha det trevligt tillsammans. Tävlingen
ger inte bara övning i att hantera båten
utan också kunna navigera mellan olika
positioner, göra vägval utifrån väder och
vind. Dessutom så kanske du kommer
att se platser som du aldrig annars skulle
komma till eller lägga märke till.
Tävlingsidén för Viggen Cup ligger
ute på vår hemsida under 2011 och har
tidigare funnits med i ViggenBladet. Tanken bakom är att lägga en bana som ingen
bör klara inom utsatt tävlingstid. Det
gör att man tvingas göra ett val av vilka



kontrollpunkter man tror sig klara inom
tidsramen. Det finns ingen bemanning av
kontrollpunkterna, utan kontrollen sker
genom en fråga som kan besvaras när
man befinner sig vid kontrollpunkten.
Efter målgång räknas poängen ihop och
det är dessa svar som i första hand avgör
poängen och placeringen.
Förhoppningen är att vi även i år
kan göra en bana i området till sommarträffen. Det är lite arbete med att lägga
banan. Om inte annat så har vi en plan
B, så att tävlingen för att den ändå kan
gå av stapeln om vädret så tillåter. Eftersom alla deltar på egen risk så finns det
ingen anledning till att utmana ödet vid
dåligt väder.
För att inte utesluta de som inte har
en Viggen så finns det två klasser. Den ena
är naturligtvis Viggen-klassen för Karlskrona- och Albin-Viggar och den andra är
en öppen klass för övriga segelbåtar. Det
är bara deltagare i Viggen-klassen som
kan erövra vårt vandringspris Ratten som
delas ut på årsmötet.
K-G i Potentilla

Höstträff i Bodaviken 6-7 september
Det blir en höstträff i Bodaviken
även i år. Elisabeth och Hasse Mathisson ställer upp som värdar för denna
träff. Det innebär att de kan ordna
plats vid deras brygga och att det blir
tak över huvudet vid den gemensamma
middagen på kvällen. Det senare är
särskilt välkommet då det kan vara
ganska ruggigt väder vid denna tid
på säsongen. Det går även att komma
till Boda by landvägen om du tycker
vädret är för dåligt, men de allmänna
kommunikationerna är ganska glesa.
Det finns inget särskilt program för
träffen utan den är en social träff där
alla kan delta. Det kan bli en möjlighet
att stämma upp i sång tillsammans.
Träffen tillkom för att inspirera att ta
en tur med båten, kanske en sista gång
innan torrsättning och träffa andra i

Viggenklubben. Tidigare har vi även
varit vid Träskö-Storö, men under
de senaste åren har vi haft förmånen att kunna träffas i Bodaviken.
Som hållpunkt brukar vara att vi samlas
cirka kl. 16, men det går att komma
tidigare om det passar bättre. Ingen
blir heller portad om man kommer efter
16. Det är då som vi diskuterar om det
praktiska upplägget för kvällens måltid.
Var och en tar med sig det som den vill
ha i form av mat och dryck. Det görs
inga gemensamma inköp. Men meddela
ändå till Hasse i förväg om ni kommer.
(e-post: hasse@bodaby.se, mobil: 073600 37 48) Det är bra för planering av
båtplats och var vi äter tillsammans.
Det är också bra ifall det skulle inträffa
något oväntat på väg till träffen.
K-G i Potentilla

Foto K-G Sabel.

Exempelbild för fråga vid kontrollpunkt
som man kanske annars inte kommer till.
Även lämplig som skydd vid hård nordan.



Viggenträffen 15 maj i Näsbyviken
Totalt var vi 8 stycken som deltog i
Viggenträffen den 15 maj. Vi träffades
på Näsbyvikens Båtsällskap och kvällens program innehöll två föredrag/
berättelser av erfarna Viggenseglare.
Harald Akselsson berättade om två
olika åtgärder som kan behöva göras
på en Albin Viggenbåt, Mastbalksförstärkning och Kölbultsåtdragning.
Med bilder och ord visade Harald att
dessa åtgärder låter mer avskräckande

än vad de faktiskt är. Harald visade
också fantastiska bilder från tidigare
kappseglingar, eskaderseglingar och
andra trevliga tillställningar från Viggenklubben förr.
Gunnar och Mait Tidner berättade
och visade bilder från sin fantastiska
seglats med Karlskrona-Viggen Galatea. 1976 seglades hon från Ibiza till
Poole i England. De hade planerat
att segla ut genom Gibraltar sund

och väster om Portugals kust norrut
till England men de kraftiga strömmarna och det dåliga vädret fick dem
att vända i Gibraltar och ta kanalen
Canal du Midi genom sydfrankrike
och ut i Biscayabukten och den vägen
till England. 1977 seglades Galatea
hem till Stockholm via en sväng runt
England och Skottland och därefter
över Nordsjön och genom Göta kanal.
Om dessa seglatser har vi kunnat läsa

Foto Thomas Svärd

Du har väl inte glömt
att svara på enkäten?
Du hittar den på
www.viggenklubben.com


i tidigare Viggenblad men förmånen
att få höra berättelserna ”live” och
få möjlighet att ställa frågor blir så
otroligt mycket bättre.
Förutom dessa föredrag så fick vi
tillfälle att diskutera Viggar i allmänhet och våra egna Viggar i synnerhet.
Det var 8 personer som sedan gick ut
i majkvällen berikade med ännu mer
kunskap om Viggenbåtar.
Thomas Svärd

Foto Thomas Svärd

Och varför är då enkätsvaren så viktiga?
Din och övriga medlemmars syn
på Viggenklubben, ViggenBladet och
hemsidan kommer att tas i beaktande
vid utformningen av klubbens fortsatta
verksamhet. Därför behövs både dina och
dina kamraters svar, eftersom������������
det behövs

en tillräckligt hög svarsprocent för att
utvärderingen av enkäten skall ge en rätt
visande bild av era synpunkter.�
Vi ber därför att du anslår de 15-20
minuter som det tar att fylla i enkäten.
Styrelsen och F-kommittén



Auto-No-Skälm
Lennart i 1204 ställde en fråga (här i
förkortat skick) i VB nr 3 under rubriken
Autoskälm och har fått svar från Gunnar:

Några vana Viggenseglare ställer upp
som mentorer i Viggenklubbens projekt
där du som nybörjare erbjuds möjlighet
att segla med erfarna Viggenseglare.
Ni kommer själva överens om en
lämplig dag / tid eller passar på i
samband med någon av våra träffar.
Harald Akselsson
Hasselbacken 15
194 38 Upplands Väsby
jourtan@tele2.se
el 08-590 802 98
Ingvar Lindén
Söravägen 183
184 37 Åkersberga
ingvarlinden1@gmail.com
tel 08-540 685 64
Thobias Lysell
Korsåsgatan 38
421 47 Västra Frölunda
thobias.lysell@gmail.com
tel 031-341 34 74
Vill du fråga om rigg och segel, hör
av dig till Gunnar som kan det mesta:
Gunnar Bäck
Boforsgatan 27
123 46 Farsta
gunnar.kickie@spray.se
tel 0709-55 75 25



"Lyssa glider fram genom i det närmaste
spegelblankt vatten i lugna 2 knop ... Min pålitliga Autohelm ST 1000+ håller kursen.
...halvvägs till Liljeholmsbron girar Lyssa
häftigt styrbord... sedan går hon in i en lika
häftig babordsgir.
Har funderat på vad det var som fick den
att just där bete sig som den varken tidigare
eller senare gjort? "
Hej Lennart!
Jag tror att du utan att märka det körde in
i en kraftig virvel som fick Lyssa att häftigt gira
åt styrbord. Sådana kraftiga virvlar förekommer i ökända tidvattenströmmar men kan även
uppstå av andra skäl t ex från en vaxholmsbåt
som med sin propeller trycker fartyget mot en
kaj eller brygga. Man kan se att det uppstår
kraftiga virvlar akter om båten. Styr du in din
Vigg bakom och nära vaxholmsbåten kommer du att känna av kraftiga kursändringar.
Sådana virvlar dör inte ut med en gång utan
kan fortsätta att leva under förflyttning. Det är
tänkbart att Lyssa när hon kom igenom virveln
gick in i en ny virvel med motsatt rotationsriktning men det är troligare att det var din
autohelm som helt enkelt tog kommando för
att återställa den ursprungliga kursen.
År 1971 seglade vi med Viggen 135 Amfitrite genom det beryktade Alderny Race fram
och tillbaka. Det var vid båda tillfällena slack
water så det gick bra. År 1976 seglade vi med
Viggen 282 Galatea genom lika beryktade
Portland Bill. Det var inte helt slack water för
vi råkade ut för krabb sjö och mycket plötsliga
kursändringar.
Jag förstår att du blev förskräckt och
valde att styra själv, men det kanske inte var
nödvändigt. Därför kan du inte veta om din
autohelm hade klarat av det.
Gunnar Tidner

Vad gör styrelsen?
Styrelsen har nu haft tre protokollförda möten. Förutom formalia såsom
registrering i banker och information till
Svenska Seglarsällskapet mm så jobbar
vi utifrån de direktiv som fastställdes
på årsmötet.
Enkäten har nu varit öppen i ett par
månader. Styrelsen har gjort en första
analys på de inkomna svaren. Tyvärr är
antalet svar fortfarande lågt och en grov
beskrivning av resultatet kan väl sägas
vara att de svarande medlemmarna i
stort sett verkar nöjda med hur klubben
drivs och verkar. Mer info från enkäten
kommer senare.
Ekonomin ser väl generellt sett bra
ut även om vi i år spräcker budgeten.
Ökade tryckerikostnader samt inköp av
vimplar och fler exemplar av de Tekniska Tipsen till lagret gör att budgeten
spricker. Klubben har dock en kassa som
gott och väl täcker årets underskott.
Alf Bengtsson, redaktör för ViggenBladet och ansvarig för medlemsregistret vill avlastas i sin roll som ansvarig

för medlemsregistret. Styrelsen jobbar
med att hitta ersättare till Alf. Om någon medlem känner sig manad och har
en viss datakunskap om office-paketet
så är hen välkommen att höra av sig
till styrelsen.
Riggträffen blev ju inställd men det
blev ändå en Viggenträff i maj, även om
tidpunkten kanske inte var optimal för
stressade båtägare som i dessa tider vill
ha sina båtar i sjön. Vi hoppades dock
att agendan skulle kunna locka både
nya och gamla medlemmar.
Inför sommarens aktiviteter så har
styrelsen ett visst arbete med att ordna
och planera Sommarträffen och Viggen Cupen. I höst så ska vi också ha en
höstträff som kräver planeringsarbete.
Längre fram ska vi också ordna en
landbaserad aktivitet som ännu inte är
bestämd och därefter så är det årsmöte
igen och detta verksamhetsår ska ersättas av ett nytt.
Er ordförande
Thomas Svärd i Vigga 511

Hej Viggenklubben-medlemmar!
Om någon av er har en dröm om att segla
i den natursköna åländska skärgården men
tycker att resan dit är för lång med Viggen,
så lånar vi gärna ut vår Nike nån vecka\helg
denna sommar om intresse finns.
OBS: lånar, hyr inte ut.
Messa i så fall +35840832753
eller mejla tgranberg69@gmail.com
Thomas Granberg, Mariehamn

Foto Thomas Granberg



Dreja bi …
. . . är väl någonting man kan behöva göra för att rida ut en storm till
havs, alltså ingenting som den vanlige
viggen-seglaren har anledning att lära
sig, kanske många resonerar. Jag vill
dock hävda att det är en manöver som
är bra att känna till och någon gång
själv pröva på. Även i lätt väder kan man
det i många situationer vara praktiskt
att dreja bi.
Det går till så här: Skota både stor
och försegel hårt. Gå över stag utan att
lossa försegelskotet. För rorkulten mot
lä och surra den i det läget. Förseglet
vill tvinga båten att falla men det motverkas av storen och rodret som vill
tvinga båten att lova. Båten hamnar i
ett stabilt läge med sidan eller låringen
mot vinden och en viss krängning.
Se figur.

En sommar för ett antal år sedan
var Mait och jag på väg hem med Galatea från semestern. Det var soligt och
fint väder ”med en lätt bris ca 5 m/s
från syd med någon dragning på ost.
Vi hade seglat från Lidö på morgonen
och valde att ta en väg förbi Kudoxa
och vidare mellan Svartlöga och Blidö.
Vi seglade för babords halsar en sträckbog som skulle ta oss utanför den lilla
Skankobb på Kudoxafjärden. Klockan
var några minuter före 12 och vi var
sugna på lunch. Men var ta lunchkrok?
På den öppna fjärden vi seglade skulle
det dröja över en timme innan vi kom
till något lämpligt ställe. Men vi kan
dreja bi föreslog jag och det tyckte Mait
var ett bra förslag i stället för att fortsätta och äta under gång. Sagt och gjort,
vi slog till styrbordshals, hårdskotade
förseglet (genua 1) och gick över stag
igen men lät genuan var kvar, skotad till
”fel” sida (babords). Rorkulten surrades
i lä (åt styrbord).
Med denna segelsättning föll Galatea av till ca 115° från vindögat och
farten bromsades upp. Galatea fick en
lätt krängning (som inte besvärade oss
nämnvärt) och drev långsamt i en riktning som jag uppskattade till ca 135°
från vinden. I kölvattnet efter henne såg
vi en kraftig virvelbildning från kölen.
(Sådan virvelbildning har en positiv
effekt, den dämpar brytande sjö när
Hur mycket båten faller av från man drejar bi i hårt väder.) Vi åt vår
vindögat beror av flera faktorer bl a lunch i lugn och ro. Under den knappa
segelytornas inbördes storlek, ju större halvtimma lunchen varade drev Galatea
bara ca 650 m.
försegel desto mer faller båten av.
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Vi gjorde ett kort slag för styrbordshals för att gå öster om Skankobb innan
vi fortsatte seglingen på vår tidigare
kurs. Under hela denna segling hade vi
vår GPS påslagen. Den har en funktion
som loggar positionen med fixt tidsmellanrum (som jag valt till 5 minuter). Det
tänkte jag inte på när vi drejade bi men
väl hemma kunde jag på min PC plotta
hela vår seglats. Från positions- och
tidsangivelserna var 5:te minut gick det
att beräkna kurs och fart och i detalj se
hur Galatea uppfört sig när vi drejade
bi, se plotten.

BERÄTTA OM
VIGGENKLUBBEN !
Viggenvänner!
Några av er går i tankar om att sälja.
Även om det är näst intill obegripligt att
någon frivilligt vill skiljas från sin vigg,
så fins det väl i sällsynta fall skäl till
att båten byter ägare. Antingen behövs
större båt, eller man ska sluta segla. I
vilket fall som helst – den nya ägaren
har ofta liten eller ingen erfarenhet
alls av segelbåtar. Det ska du tänka på
som säljare och informera om vad ett
medlemskap i Viggenklubben innebär.
Köparen behöver, och vill bli riktigt
tacksam för, stöd och impulser från
Viggenklubben.

Vi finns till för alla viggenseglare
– med kunniga medlemmar,
som gärna svarar på frågor
och hjälper nyblivna
viggenägare
– med tekniska tips till ovärderlig
nytta för den oerfarne
Vi seglade i 4,8 knop före och efter
– med sociala aktiviteter
lunchen men farten gick ner till genom– med Viggenbladet,
snittligt 0,87 knop när vi drejade bi. Det
vår egen tidning
är en minskning till mindre än 20%.
Genom att dreja bi kan man få
möjlighet att i lugn och ro uträtta saGlöm därför inte att informera köker som kan vara svårt under segling. paren, om möjligheten att bli medlem
Det kan vara att studera sjökortet och i Viggenklubben. Varför inte rentav annautiska böcker, lyssna på väderrap- vända 175 kronor av köpeskillingen till
port, telefonsamtal VHF/mobiltelefon, ett års medlemskap för nyägaren. Det
klädbyte, matlagning, bad, omplåstring, blir en vinn-vinn-situation för alla. Du
toalettbestyr, smärre reparationer och får en nöjd köpare. Nya viggenägaren
förberedelse för tilläggning eller ank- får tillgång till allt Viggenklubben erbjuring. Speciellt ensamseglaren kan ha der. Och klubben – ja, Viggenklubben
stor nytta av detta. Prova någon gång! behöver nya medlemmar.
Gunnar Tidner (Då i 282 Galatea)
/Roy i 93 Loanja
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Maj på Malö, vackra Maj ... & Lätta ankar!
Äntligen är våren här, tja nästan
sommaren ville jag gärna tro när jag
hjälpte Annelie att sjösätta hennes Albin
Viggen, den flöt som en kork vilket än
en gång bevisar hur överlägsna plastbåtar är mot dessa, föralldel, charmiga
farkoster i trä som visst ser vackra ut när
de pumpats ur efter att legat i marvatten
en vecka eller två. Sommaren känns
för stunden avlägsen när jag tittar ut
genom fönstret och ser min granne,
den lilla sädesärlan, sitta på uthustaket
och se sig om i den gråkalla, dimmiga
omgivningen och tycks vara mycket
fundersam varför ”hen” lämnade ett
så ljuvligt klimat för att flyga hit bara
för att generationer innan gjort samma
misstag. Känner lika själv ibland och
klandrar mina förfäder som klart gjorde
en miss när inlandsisen drog sig tillbaks.
Nåja, snart är det sommar på riktigt,
båten är riggad och packad med både
det ena och det andra och ”fjärden ligger blank som ett nybonat golv.”
Och det för tankarna till visan, kanske jag tidigare nämnt min lilla mamma
som gärna just som fjärden låg spegelblank stämde upp med ”Blås Kajsa blås,
för oss ut på den glittrande fjärden”
vilket ofelbart medförde att man inte
ens han reva genuan innan Kajsa med
samma kraft som stora, stygga vargen
när han pustar och frustar för att blåsa
omkull de tre små grisarnas hus kastade sig över vår plötsligt mycket lilla
farkost.
Annars är det ju Evert Taube vi
gärna förknippar med båtliv och svensk
sommar. Fast ibland vet jag inte hur
han tänkte.
12

”Trampa på gasen och lätta ankar
sätt inunder pannan fyr (fem, sex)
Med svällande segel och fyllda tankar
drar vi ut, drar vi ut
drar vi ut på äventyr ”

Ni vet Maj på Malö som kommer till
Handelsman Flink, i texten återfinns
följande ”Maj på Malö, vackra Maj, dej
vill alla böljor smeka, när du kommer i
din eka och förtöjer den på svaj. Hoppar
iland, smidig och grann”
Hur bär hon sig åt? Förtöjer på svaj
och hoppar iland? När jag förtöjer på
svaj så inte hoppar jag iland hur som
helst, det borde varit enklare att för Maj
att gått närmare land, kanske dragit
upp ekan vid stranden, men icke då,
istället tar hon ett gigantiskt språng
och riskerar att blöta ner fötterna. Och
sedan då? När hon ska tillbaks i båten
med kassar i händerna och kanske en
back pilsnerdricka, hur gör hon då? Fast
sanningen är nog att den vänlige och
säkert hunsade Handelsman Flink får
bära ner hennes varor, gå ut till midjan
i vattnet och dra in ekan dit den borde
förtöjts redan i första versen.
Fast det finns ännu tokigare sånger,
i scouterna brukade vi sjunga följande
tankevurpa vid lägerelden;

”Men hallå” skulle den yngre generationen av idag utbrista och jag
är benägen att hålla med. Alltså först
trampa på gasen (?!), sedan ta upp
ankaret för att sedan försöka få fart på
en gammal ångmaskin, därefter ge upp
det projektet och komma på att Javisst
ja, vi har ju segel och det blåser. Med
den skepparen ombord tar det inte lång
stund innan äventyret infinner sig, undrar just vems tankar det är som är fyllda
och om tankar mer är ett annat ord för
magar med allt för mycket destillerade
drycker i sig...
Jag ska slutligen be att få önska en
riktigt god sommar med friska vindar i
rätt riktning, trygga natthamnar med
underbara måltider och här kommer
ett exempel;
1 paket (200 gr) skivad lax, rökt eller gravad, potatis, en burk Ica:s Creme
Fraiche med smak av citron, havssalt
och dill. Så koka potatisen i bitar, slå av
vattnet, i med creme fraiche och värm
upp så har man en riktigt god stuvad
potatis till laxen.
Receptet är för 2 personer men
kan lätt dubbleras hur många gånger
som helst tills sittbrunnen inte rymmer
fler middagsgäster. Det ska va gott att
leva.
Christofer Ahlandsberg

NYA
MEDLEMMAR
156

Helena Stenow
JÖNKÖPING

178

Mia Berg
HÄGERSTEN

292

Marie Gäll
ÄLTA

369

Daniel Zanders
FJÄRÅS

1271

Lars Chaeder
NORRKÖPING

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Han har flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08 – 541 717 50.
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se
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Man kan ha olika uppfattning om vad
som menas med hårt väder. När erfarna
seglare talar om hårt väder menar man
när det blåser 5 beaufort (styv bris) eller
mer, se vindtabellen på nästa uppslag. Det
som gör seglingen hård och obekväm är
kombinationen av vind och sjö.
Vinden
När vinden ökar gäller det att minska
segel. Viggen bör inte seglas med större
krängning än ca 15 °. I det längsta bör man
försöka ha balans mellan stor och försegel.
Mycket beror på vilka segel man har. För
mig är första steget att jag byter min stora
genua till en mindre med kraftigare duk.
Denna hårdvindsgenua har vi haft mycket
glädje av. Nästa steg är att vi tar in ett rev i
storen. Behöver vi minska segel ytterliggar
så får kryssfocken ersätta hårdvindsgenuan. Därefter tar vi in ytterliggare ett rev
i storen, den är nu bottenrevad.
Jag föredrar att ha bindrev i stället för
rullrev. Mitt bottenrev motsvara ca 6 rull
på en rullrevad stor. När man rullrevar så
vill bomändan sjunka ner, det bör man
motverka genom att rulla in något lagom
tjockt i akterkanten på seglet. Jag rekommenderar alla, som inte redan gjort det, att
ändra till bindrev. Det är en ganska enkel
sak för en segelmakare. Sätt gärna på ett
sk snabbrev det underlättar revning under
segling. En rullrevad stor står aldrig riktigt
bra men en bindrevad stor står i många fall
bättre revad än den gör orevad. En annan
nackdel med rullrevad stor är att man då
inte kan använda kicktaljan. När det blåser
hårt är det viktigt att sätta an kicktaljan
hårt. I vindbyar kan man behöva släppa
på storskotet för att ”tömma” vinden ur
seglet när båten kränger. En spänd kicktalja planar ut storseglet och då går det
mycket lättare.
Med bottenrevad stor och kryssfock
har man bra kontroll över Viggen upp till
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Segling

1248 Ellen i hård
vind vid Vinga.
Fotograf okänd

i

hårt väder
styv kuling (beaufort 7) men det är för
mycket om det blåser hårdare. Vad skall
man då göra? I detta läge föredrar jag att
ta ner både storseglet och kryssfocken
och sätta enbart hårdvindgenuan. Det är
en segelföring som fungerat bra för oss i
upp till hård kuling (beaufort 8). Ett annat alternativ är att ta ner kryssfocken och
segla enbart med revad stor. Jag vill inte
gärna rekommendera att göra så eftersom
det kan vara svårt att slå med enbart stor
och man får därmed sämre kontroll över
båden.
Blåser det ännu hårdare – det har det
gjort för oss några få gånger inomskärs
under alla år vi seglat Viggen – då sätter vi
enbart kryssfocken. Det går faktiskt ganska
hyggligt att kryssa mot vinden inomskärs
med enbart kryssfock. Balansen blir dock
inte den bästa, båten blir omväxlande
fallgirig och lovgirig. Lovgirig blir den
när Viggen kränger kraftigt i byarna. Om
det blåser så hårt att det blir för mycket
även med enbart kryssfock så vore det
naturligtvis bra med en stormfock. Jag
har dock aldrig haft någon stormfock till
Viggen – och aldrig saknat någon.
Det är stor skillnad mellan att segla
undanvind och att segla mot vinden. När
man seglar med vinden känns den inte
lika stark. Då är det lätt att underskatta
hur mycket det blåser, vilket lätt leder
till att man för för mycket segel. Det kan
bli mycket besvärligt när man av någon

anledning vänder och seglar mot vinden.
Det gäller därför att vara observant på
vindökning när man seglar med vinden.
Vid hård vind är vinden inte stadig,
det blåser hårdare i vindbyarna och mellan byarna lättar vinden. På frågan hur
man bör välja segelföringen med hänsyn
till detta brukar man få följande råd: Vid
kappsegling anpassas segelföringen till hur
det blåser i de mer lugna perioderna mellan byarna. Det innebär att man blir överriggad i byarna. Vid tursegling anpassas
segelföringen till hur det blåser i byarna.
Det innebär att man blir underriggad i de
lugna perioderna.
Att segla med spinnaker när det blåser
6 beaufort (hård bris) eller mer vill jag inte
rekommendera. Det kan vara mycket hårt
och besvärligt att gippa spinnakern även
i 5 beaufort. Måste man gippa kan det
vara lättare att ta ner spinnakern innan
man gippar och sedan sätta den igen på
den nya halsen. När man seglar en brant
slör vill båten i byarna gärna skära upp
och lägga sig tvärs (sk broaching). Det
kan vara mycket hårt att hålla emot och
ibland omöjligt. Tekniken är att falla av i
byarna och i stället lova upp och segla så
högt det går när det blåser mindre i de
lugna perioderna.
Vid plattläns i hård vind kan man råka
ut för sk ”rytmisk rullning”. Det är mycket
obehagligt. På grund av ett aerodynamiskt
fenomen kommer båten i en pendlande

rullning där man omväxlande kränger åt
styrbord och åt babord. Är man inte beredd
och parerar så kan krängningen bli mycket
stor. Det hände oss med vår första Vigg.
Vi gick för spinnaker i en farled öster om
Kökar och gjorde mycket god fart – drygt
7 knop i medelfart under 2 timmar. Vi fick
vinden rakt akterifrån och plötsligt kom vi
in i en rytmisk rullning. Viggen krängde
så kraftigt att spinnakerbommen av plast
doppad i sjön och bröts av. Knepet att häva
en rytmisk rullning är att lova upp eller att
skota hem storen och/eller förseglet. Det är
när man släppt ut seglen för mycket som
den rytmiska rullningen kan uppstå.
Min erfarenhet efter många års segling
i Viggen är: Om man minskar segel tillräckligt så klarar Viggen vindstyrkor upp till
halv storm och kan då kryssa och ta höjd
mot vinden. Det är extremt sällsynt att
det blåser mer i våra farvatten sommartid.
Så med något förenkling vill jag påstå att
Viggen klarar sig i alla vindar.
Sjön
Det är sjön med de vågor som bildas
när det blåser som kan göra seglingen
verkligt obekväm. Hur stora vågorna kan
bli beror på hur mycket det blåser och över
hur lång sträcka vinden har blåst över öppet vatten, m a o avståndet till lovartsland,
det som på engelska kallas fetch. Våghöjden beror även på hur länge det har blåst.
I boken ”Heavy Weather Sailing” av K.
Adlard Coles (den har översatts till svenska
av Gustav Plym med titeln ”Hårt väder
till havs”) återges ett diagram som kan
användas för att förutsäga den maximala
våghöjden. Trots att diagrammet bygger på
data insamlade av väderskepp på världshaven tycker jag att det stämmer hyggligt
på förhållanden i våra farvatten. Inomskärs
på en fjärd med en fetch på 5 NM blir den
maximala våghöjden vid 7 beaufort (styv
kuling) ca 2,5 fot eller knappt 1 m. Den
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våghöjden uppnås redan efter en knapp
timme. På Ålands hav med en fetch på 20
NM blir den maximala våghöjden vid styv
kuling ca 7 fot eller drygt 2 m och uppnås
efter drygt 2 timmar. Efter 1 timme är
våghöjden bara ca 1 m. Det kan vara bra
att veta. När väderrapporterna varnar för
kuling är det oftast i samband med en
frontpassage. Den hårda vinden blir då
ganska kortvarig varför sjön inte hinner
bli så hög. I Gotska sjön med en fetch
på 50 NM blir den maximala våghöjden
vid styv kuling ca 11 fot eller 3.4 m och
uppnås efter 4 timmar. Efter 2 timmar är
våghöjden ”bara” 6 fot.
När vinden vrider vilket den oftast gör
i samband med en frontpassage kommer
även vågriktningen att ändras. Då kan det
uppstå en mycket besvärlig kryssjö när de
nya vågorna interfererar med de gamla
vågorna.
När vågor kommer in på grundare
vatten minskar deras fart. Det medför att
avståndet mellan vågtopparna minskar,
vågorna kommer tätare och de blir därför
brantare. Grundar det upp ännu mer blir
de till slut så branta att de bryter. Detta är
förklaringen till att sjön bryter över grund
liksom att de alltid bryter när de kommer
fram till en långgrund strand. Lägg märke
till att vågorna på en långgrund strand
alltid kommer in parallellt med stranden.
När en våg som från början har en rörelserikning snett mot stranden kommer in på
den successiva uppgrundningen kommer
den del av vågen som är närmast stranden
att bromsas mer än delen längre ut som
rör sig över något större djup. Det gör att
vågsystemet vrider sig så att vågorna till
slut blir parallella med stranden.
En lärdom man kan dra är att undvika
att segla över grundområden när det går
stora vågor på sjön. Som grunt vatten
måste man räkna även ganska stora djup
som man normalt inte behöver vara rädd
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för i en Viggen. Det var just detta som Per
Skjönberg i Viggen Heppe råkade ut för
i Skaw Race 1966. Det hade blåst hård
kuling under lång tid och vågorna hade
blivit riktigt stora. En jättevåg kom därvid
att bryta över ett 12 m grund och Heppe
slog runt. Per och hans besättning räddades i sista stund av en annan deltagande
båt. Detta är det enda totalhaveriet som
inträffat med en Vigg.
Viggen lanserades ursprungligen som
en ”midgethavskryssare” och det var Per
Brohälls framgång med Viggen i Baltic
Race och andra havskappseglingar som
satte fart på försäljningen. Viggen går bäst
i undanvind eller halvind, det gäller även i
havssjö. På kryss tar Viggen inte bra höjd.
Inomskärs tar Viggen bäst höjd när man
styr ca 50° från vinden. Så högt bör man
inte hålla när det går hög sjö. Som bäst
går det om man håller 55° eller 60° från
vinden. Vid kryss i havssjö blir det hårda
dunsar när förskeppets platta undersida
ljudligt slår i vågorna vid nedkrängd Vigg.
Att starta en överhavssegling när vinden
ligger rakt emot är något jag undviker.
Möjligtvis kan jag tänka mig att segla
en sträckbog. Bättre går det i halvvind.
Har man anpassat segelföringen efter
hur det blåser seglar Viggen utmärkt till
havs även i kuling. Viggen är så lätt att
brytande sjöar rullar under båten utan att
man direkt märker det. Det är en mycket
intressant och lärorik erfarenhet att segla
Viggen under sådana förhållanden. Försök
att parera vågorna genom att falla av när
du möter större vågor och lova upp när
vågorna är mindre.
På undanvind i grov sjö får Viggen en
slingrande gång med kraftiga rullningar,
särskilt om vågorna kommer från lite olika
håll. Det är då lätt att bli sjösjuk. En ovan
besättning blir gärna först dåsig och vill
gå ner under däck. Men det är det sämsta
man kan göra, då blir man garanterat

sjösjuk. Den drabbade bör i stället vara
kvar uppe där han eller hon kan se sjön
och horisonten. Bäst är att stå upp och
försöka hålla balansen. Man blir inte lika
lätt sjösjuk om man på detta sätt kan hjälpa
balanssinnet.
Förberedelser
Vid segling i hårt väder måste alla ombord ha flytväst. Den skall vara påtagen när
man vistas ute. Man bör också ha säkerhetslina kopplad. Tänk på att det aldrig är lätt
att bärga en person som fallit överbord, i
hårt väder kan det vara omöjligt.

Innan man ger sig ut i hårt väder bör
man förbereda sig ordentligt. Läs på navigeringen i förväg, se till att stuva saker
ombord så att de ligger säkert på sina platser även när det kränger. Planera så att du
lätt kan få fram det du kan behöva under
seglingen, t ex bredda smörgåsar och varm
dryck i termos. Reva gärna medan du ligger kvar i hamn. Det är svårare att göra
under segling även med sk snabbrev.
God seglats!
Gunnar Tidner
gti@abc.se

Mötesdeltagare
Foto: Harald Akselsson
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Jag hade just kommit hem från
en söndagssegling och stod nu vid
förstaget fullt sysselsatt med den inte
alltför enkla uppgiften att få ner genuan i segelsäcken. ”Varför gör man
alltid så små segelsäckar?” tänkte jag
lätt irriterad för mig själv.
Framför mig på kajen stod en
grånad med rynkat, väderbitet ansikte. Han hade en urblekt vegamössa
neddragen i pannan och händerna
djupt nedstuckna i byxfickorna. Från
babords mungipa letade sig en smal
snusrand. Han gjorde ingen hemlighet
av att han fann mina göranden ganska
roande. Gubben, som jag visste hette
Artur, hade en gång varit en duktig
seglare. Nu var han gammal och lätt
giktbruten, varför han övergått till den
fysiskt mindre ansträngande brygg
seglingen, en syssla som förutom
att den låter sina utövare behålla
kontakten med de vida vattnen understundom också bjuder på avsevärd
underhållning. Som nu.
Till slut kunde gubben inte hålla
sig längre. Han drog upp vänsterhanden ur fickan och med dess avigsida
torkade han med en van gest bort
snusranden. Därefter lät han handen
försvinna ned i byxfickan igen. Med
snus och allt. Sålunda uppsnyggad
kände han sig redo att påkalla min
uppmärksamhet, varför han harklade
sig lätt och sa: ”Är det första gången
du gör det där?”
Jag tittade på Artur. ”Nej,” svarade
jag, ”det är det inte, men jag har ännu
inte kommit på hur det är tänkt att
man ska få in ett stort segel i en liten
påse.”
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Att vika försegel
”Ha, det är inte så konstigt,”
skrockade Artur, ”och det finns nog
lika många sätt att packa segel som
det finns seglare. Några är bra, andra
mindre bra. Fast på min tid hade vi
hittat på ett eget sätt. Om det var det
bästa, vet jag inte, men det var det
bästa vi kände till.”
Jag insåg, att nu hade jag min
chans. Ville gubben Artur lära mig
packa segel så gärna för mig. Gubben
skulle antagligen känna sig både glad
och nyttig. Kanske skulle jag också bli
road, i bästa fall känna att jag fått lära
mig något nyttigt.
”Låter intressant,” sa jag därför.
”Kan du också visa hur ni gjorde?”
”Nä, te dä ä jag för stel nuförtin,
men jag kan berätta för honom. För
det första ska du inte kroka av seglet
från förslaget än,” började Artur, ”så
du kan ju börja med att kroka fast
halshornet te däcket och sen alla
karbinhakarna till förslaget.” Han
verkade rätt nöjd med att ha satt mig
i arbete utan att själv ens behöva ta
händerna ur byxfickorna.
När alla hakar var fästa tittade jag
frågande på Artur.
”Ställ dig nu vänd förut och med
en fot på var sida av seglet.”
Jag gjorde så.
”Ta nu understa förlikshaken och
lyft så långt dä går. Bra! Nu håller du
med höger hand i haken och med väns
ter tar du tag i förliket mittemellan
haken och halshornet. Så ja.Nu drar

1 Seglet ligger som en
lång, platt orm på däck,
färdigt att vikas ihop

du förliket hårt åt vänster och något
framåt samtidigt som du låter karbin
haken glida ner längs förstaget. Just
så.” Artur lät nöjd. Antagligen tyckte
han att han var en duktig instruktör.
Till och med en söndagsseglare begrep ju vad han menade.
”Nu lyfter du i nästa hake och
viker på samma sätt som förut,” fortsatte gubben, ”och sen håller du på så
tills hela förliket är nervikt.”
När jag var färdig satt alla karbinhakarna i en prydlig rad på förstaget.
Jag tittade på resultatet och slogs av
en tanke.

”Är det inte praktiskt
att om möjligt bärga seglet för styrbords halsar?”
frågade jag. ”Då viker sig
ju seglet åt rätt håll av sig
självt.”
”Jovisst,” svarade gubben och skrockade till.
”Du kommer nog att lära
dig segla en dag om du får
hållas.”
Jag vet inte riktigt vad
han menade med det, men
kunde inte komma på
något bättre än att ta det
som ett beröm.
”Gå nu bort och tag
tag i skothornet,” fortsatte
Artur. ”Håll ’et mot däcket
och sträck i seglet. Nu
kommer det svåraste momentet, men det blir lät�tare med lite vana. Du ska
försöka lägga akterliket i
veck som stämmer med
hur förliket går i sicksack.
Å så får du krypa framåt allteftersom
seglet blir smalare.”
Denna långa utläggning hade fått
en ny snusrand att leta sig fram ur
gubbens mungipa, så medan jag var
sysselsatt med mitt passade Artur på
att torka bort den på samma sätt som
förra gången. Fast egentligen blev han
inte av med snusranden, tänkte jag.
Han flyttade den bara från ansiktet
till byxfickan.
När jag var färdig låg genuan riktigt prydligt på däcket. Som en lång,
platt orm.
444
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2. Seglet viks framåt i längder,
som anpassas till segelsäcken

”Jaha,” sa Artur, ”så ska det se
ut. Nu går du fram till förstaget. Sätt
nu högerfoten över seglet nästan så
långt från förstaget som segelsäcken
är lång. Just så, ja. Nu fattar du seglet med båda händerna ett knappt
segelsäcksavstånd akter om högerfoten, lyft seglet och för det framåt
och tryck ner det uppkomna vecket
lätt mot fallhornet. Sen fortsätter du
likadant, tills hela seglet ligger vid
förstaget i en packe med skothornet
överst.”
3. Seglet är
Lätt som en plätt!
fortfarande
”Nu trär du segelsäcken över segfäst i förstaget,
let. Och se till att du har knytbanden
när det förs in
uppåt!” Jag tittade frågande på gubi säcken.
ben, men han låtsades om ingenting.
Först när jag var klar och till min för- samhet. ”Dra nu till knytbanden lite
våning konstaterat hur lätt det hade lätt. Sen krokar du av karbinhakarna
gått, ägnade Artur mig ny uppmärk- och knyter ihop säcken.”.
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När detta var gjort fortsatte Artur,. ”Nu har du inte bara packat
seglet, utan det är också förberett
att sättas. Knytbanden avslöjar var
du har halshorn och fallhorn och
du vet att skothornet ligger överst.
Karbinhakarna ligger i ordning att
fästas i förstaget utan att seglet tas ur

4. Karbinhakarna ligger i
rad, när säcken är färdig
att knytas ihop

säcken. Det kommer du att uppskatta
när du sätter seglet ute till sjöss. Det
går snabbt och säkert, speciellt om
det blåser. Och ökande vind brukar
vara orsaken till att byta till mindre
försegel under gång.”
Jag tittade först på segelsäcken.
Otroligt. Den var nästan platt och föreföll onödigt stor för seglet. Han var
nog inte så dum, bryggseglare Artur.
Sen tittade jag på honom. ”Det verkar
vara ett bra sätt att packa segel på,” sa
jag. ”Du ska ha tack för lektionen.”
”Äh, det var ingenting. Bara roligt
att du ville höra på.” sa han, lättade
lite på vegamössan, morsade adjö
med en snusfläckad vänsterhand och
släntrade bort längs kajen.
Nu har Artur för alltid slutat att
bryggsegla. Fast på sätt och vis har
han gått till sjöss igen. Varje gång jag
bärgar eller sätter försegel hör jag
hans röst: ”Detta är kanske inte det
bästa sättet att packa försegel, men
det är det bästa sätt jag känner till”.
Text och bilder
Kjell Nylén

Några rader om årets matrikel . . .
Med det här numret får alla medlemsmatrikeln – hittar du någon felaktig uppgift är det
ju för sent att rätta, men hör av dig till mig så
att registret blir uppdaterat för framtiden.
Först i matrikeln kommer de som av
någon anledning har båtnummer ”0” och det
kan bero på du har gått med i klubben utan
att ännu ha någon båt, eller så nyligen att de
kompletterande uppgifter vi efterfrågar ännu
inte kommit in. Tyvärr saknas också namn på
flera båtar där vi vet att medlemmen varit med
i klubben en längre tid.

Ta några minuter och kolla dina uppgifter,
hittar du något som inte stämmer – hör av
dig snarast, då har vi redan skapat ett bättre
utgångsläge för nästa år. Några har lämnat
klubben, vanligtvis för att de sålt sin båt, andra
är borta p.g.a. utebliven betalning men kan
självklart fortfarande betala och fortsätta få
VB även om de inte står med i matrikeln i år.
Våra senaste medlemmar, som gått med efter
stoppdatum, finns naturligtvis inte heller med
i årets upplaga.
Medlemsregistret / Alf
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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
072-2500840
		
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
Motor
Franz-Josef Rühmland (sammankallande)
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck		
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		

08-758 35 74

0706-60 36 80
0709-55 75 25
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72

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)

I en naturhamn NO om Vaxholm.
Foto Anna-Karin Landin

MANUSSTOPP
VB nr 5:
17 september
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