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Temat är segel och vi kommer att besöka Gransegel
i Nacka. Minst 10 deltagare krävs för att träffen ska
bli av så därför bjuder vi även in Vegaklubben.
Hej Viggenvänner!
Seglingssäsongen är nu inne i slutfasen.
Som vanligt känns det som om tiden inte
räcker till för att hinna segla så mycket man
vill men livet måste ju också innehålla annat
som också är viktigt och roligt.
Årets aktiviteter i Viggenklubben har
inte direkt varit välbesökta. Enkätsvaren ger
inte något tydligt svar på vad vi kan göra
annorlunda för att skapa ett större engagemang. Många Viggenbåtar är till salu och
nästan lika många byter nog ägare under
året. Jag tror vi måste fokusera på att fånga
upp de många nya Viggenbåtägarna. Ett sätt
är att klubben blir mer aktiv på ”nätet”. Styrelsen satsar nu på att göra hemsidan mer
levande för att förhoppningsvis kunna fånga
upp fler medlemmar till klubben.
Vi har en landbaserad höstträff kvar
innan årsmötet. Kom med på den träffen och
visa med din närvaro att vår klubb behövs
och att det arbete vi lägger ned kommer våra
medlemmar till nytta och glädje.
Thomas i Vigga



Äntligen blir det en hösttträff i Viggenklubben igen, och om du hajade till inför
rubriken så kan du slappna av. Det handlar
alltså inte om att muddra en seglingsränna
in till någon oåtkomlig mysvik, utan om hur
vi kan lära oss mer om våra segel, viggarnas
primära motor. Mysviken blir kanske ändå
tillgänglig i en framtid, om havsytan stiger
som klimatforskarna befarar, även om så
många av oss inte får vara med då.
Det exemplar av VB som du håller i får
väl betecknas som årets "gubbnummer", som
framgår av referaten från både sommar- och
höstträff och andra artiklar så är det seniorerna som dominerar den här gången. Inget
ont om klubbens "Goa Gubbar" men Red.
hoppas naturligtvis på att få mer bilder även
av våra yngre medlemmar – av båda könen
– �������������
i framtiden. �����������������������������
För att inte tala om alla de
texter som ni säkert också kan skriva, men
inte kommit till skott med ännu.
Så svårt kan det väl inte vara; ta en
"selfie", knappa in något, skicka till mig!
Alf

Gransegel kommer att berätta om:
•
segelvård
•
vanliga skador
•
hur förlänga livslängden
•
vad kan jag göra själv?
•
hur påverkas prestandan på ett äldre segel?
•
om jag ska köpa nytt. Vad rekommenderas?
Evenemanget är gratis men anmälan är obligatorisk
och ska göras till thomas.svard@telia.com
Ange gärna mobilnummer så vi kan nå er om det
sker någon sen förändring av programmet.
Tid: 2014-10-15 kl 18:30
Plats: Gransegel
Ryssviksvägen 2
131 36, Nacka
Anmälan till thomas.svard@telia.com
Väl mött önskar Viggenklubben!


Programpunkter

Kallelse till årsmöte

för torsdagen den 13 november

Torsdagen den 13 november 2014 kl 19.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm

Årsmötet börjar kl 19.00

(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)

Utdelning av
Per Brohälls Hederspris
Viggen-sherry
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
(Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visr den här)


Förslag till dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

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 4 november.


Sommarträffen 27-29/6 2014

I år deltog fyra Viggar, fem personer
och en hund. Det tråkiga vädret bidrog
säkerligen till att uppslutningen blev
mindre bra. Hur som helst så hade vi
som var där både trevligt och roligt
tillsammans. Utseglingen till Lilla Kastet
på fredagen verkade först bli långvarig
eftersom det i början av dagen saknades
vind. Vinden ökade dock framåt dagen
och ju närmare man kom Ingmarsö ju
mer friskade det i. De fyra båtarna låg
tillsammans vid första bryggan vid in
och utloppet till Lilla Kastet som är en
av Trälhavets båtklubbs klubbholmar.
Det var inte direkt någon trängsel vid
bryggorna. Det var inte bara Viggenklubbens medlemmar som verkade
avstå från båtlivet denna vädermässigt
dåliga helg.
På fredagen så pysslade vi med
båtarna och diskuterade båt och båtliv.
Lördagsmorgonen bjöd på skapligt väder och vi hoppades att det skulle dyka
upp någon mer Vigg under dagen.



Vid lunch promenerade vi till Ingmarsö affär för att kompletteringshandla. Det var skönt att röra på kroppen
efter en dag i båten. Promenaden tog
ca en timme enkel väg och det var både
lätt att gå och lätt att hitta.
Ingen Vigg dök upp under lördagen
och eftermiddagen bjöd på regn. Ingen
var tillräckligt intresserad av att segla
Viggen Cup i regnet. Ingen ville heller gå
tipspromenaden i regnet. Det fina arbete
som Alf Bengtsson lagt ned på att göra
frågorna får användas vid något annat
tillfälle. Viggensherry klockan 16.00
som seden bjuder genomfördes dock enligt traditionen, sittandes i Ingvars Vigg
- Viggo. Den gemensamma grillkvällen
ställdes också in på grund av samma
tråkiga regnande. Vi gjorde vår mat i
respektive båt men åt den tillsammans
i Haralds Vigg, under det fina och täta
sittbrunnstält som han har. Intressanta
diskussioner och fantastiska historier
delades mellan deltagarna innan det var

NYA
MEDLEMMAR

dags att krypa till kojs.
Söndag morgon, bleke och dimma.
Det kändes som om hemfärden skulle
ta lång tid. Dimman lättade och vinden
ökade så saktliga. Vi lämnade Lilla
Kastet på Ingmarsö gåendes för motor
men kunde några timmar senare sätta
segel.
För mig, som deltog för första
gången, var det en lärorik och trevlig
helg. Det är inte ofta man ser fyra Viggar
samtidigt och får möjlighet att studera
utrustning, fiffiga lösningar och utbyta
Viggen erfarenheter.
Förhoppningsvis blir det bättre väder och bättre uppslutning på nästa års
sommarträff!
Thomas Svärd
Bilden föregående sida:
K-G och Agneta Sabel med hunden Zammy, Ingvar Lindén, Harald Akselsson och
Thomas Svärd.
Bilden ovan: Deltagarnas fyra Viggar vid
Lilla Kastet på Ingmarsö.
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Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!


Från Tekniska Kommitténs
höstbord:
Kräftskal och surströmmingsburkar har städats undan - och kvällarna blir trots
vår motvilja tidigare mörka. TK månar som vanligt om klubbmedlemmarnas
(och deras båtar) bästa och kommer här med några tänkvärda rader
om avmastning och båtupptagning eller torrsättning på fackspråk.
Kanske kan detta spara onödigt lidande när vårsäsongen kommer.
(Artikeln har tidigare varit med i VB 9/2000, 9/2003, 8/2005, 5/2010)
Här kommer alltså alla de goda
Skruva loss samtliga och sätt på
råden i TKs checklista i repris igen:
lock eller annat skydd över kontakterna. Litet kontaktolja som konserverar
1. Avmastningen
till våren är en bra åtgärd.
Det brukar finnas gott om folk vid
1.3 Du behöver inte nödvändigtvis
mastkranen - se till att ni är minst 3 plocka ned Vindex och mätutrustning i
man för avmastningen.
masttoppen innan du mastar av.
En man sköter kranen, en man
Är du ovan kan du be någon hålla
på båten och en man som hela tiden uppsikt över masttoppen så att inget
håller masten från lyft till fällning och kommer till skada under arbetet.
placering på bockar. Definintion av
1.4 Lyftöglan för masten placeras
man: människa oaktat kön.
enklast under spridarna. Se till att
1.1 Skruva loss undervanten (4 masten under arbetet hela tiden hålles
st) och gör fast dem på lämpligt sätt under kontroll av en man.
vid masten tillsammans med fall-linor
1.5 Det är inte nödvändigt att
m.m. På så sätt är allt ur vägen när du demontera all utrustning från masten
skall hantera masten under nedtag - om den förvaras torrt. Detta är en
ningsmomentet.
individull bedömning som kan styras
Detta spar onödigt lång liggtid un- av risk för stöld m.m.
der mastkranen och inte minst slipper
Har man en fockvinsch monterad
man irritera väntande klubbkompisar på masten - är den rätt enkel att demoni kön efter sig.
tera för rengöring och smörjning. Knyt
Har du båten under uppsikt kan gärna fast fästskruvarna i en påse på
även övriga toppvant lossas på för att vinschen under vinterförvaring. Dessa
underlätta avmastningen. Men var då har förunderlig förmåga att försvinna
försiktig - masten känns då ganska till våren.
vinglig.
1.6 Smörjning av vantskruvarnas
1.2 Glöm inte alla kontakter till gängor är alltid lättast att göra nu. Det
lanternor, vindmätare och annan mät är lätt att glömma bort vid vårrustninutrustning i masttoppen.
gen, då allt ska var klart på kort tid.


2. Torrsättning
Se över pallningen i tid - var finns
pallbockar eller vagga och hade du inte
tänkt reparera något?
Båten på land behöver litet stöd
för att hålla sig upprätt under vinter
stormarna - hemska tanke så här i
början på oktober!
Det gäller också att se till att båten
är väl understödd i fören och i synnerhet i aktern, innan man klättrar
upp och lastar över en farligt stor vikt
akteröver i samband med tömningen
av båten inför vintern.
2.1 Innan lyftet, kolla var loggen
sitter - frågan kommer säkert om var
lyftbandet skall läggas. Det är skönt
att ha ett klart besked då - det bästa är
en liten tejpbit fastsatt när båten stod
på land. Själv har jag vinscharna som
kännemärke.
2.3 Tvätta botten omedelbart som
du kommit upp - det sparar mycket slit.
Högtrycksspruta är bekvämast och ger
ett bra resultat. Lös bottenfärg åker
av på en gång. Givetvis tvättas även
bordläggning och däck.
2.4 Efter en grundlig tvättning
är det självklart att en polering och
vaxning ger ett bra skydd under vinterförvaringen. Men det verkligt trevliga
är att vårarbetet går som en dans och
att bordläggningen i synnerhet håller
sig fräsch under många år.

2.5 Dynor, segel och andra textilier, tampar och naturligtvis värdesaker plockas ur båten. Spritköksburkar
mm förvaras bäst torrt. - Organisera
förvaringen så att du hittar grejorna
senare.
2.6 Batteriet
Plockas ur och laddas upp även
med komplettering någon gång under
vintern. Förvara svalt men frostfritt och
torrt. Destillerat vatten kan behöva fyllas på till nivåmarkering i vissa batterityper - men se upp - fyll sparsamt.
2.7 Torrpumpa vattenpumparna
omsorgsfullt.
2.8 Färskvattentanken töms och är
lättast att göra ren innan beläggningar
torkar!
2.9 Täckning görs omsorgsfullt,
men luftväxling under presenningen
är ett måste. Enklast görs detta genom att en taknock arrangeras i hela
båtens längd. Ventilationen i båten
underlättas genom en liten glipa i
förpiksluckan. Givetvis är båtens alla
ventilationskanaler öppnade.
2.10 Öppna alla kranar med
skrovgenomföringar för fullt och se till
att de är tömda på vatten!
Självklart töms kölsvinet och tvättas ur – en torr båt ger bästa vinterförvaringen.
Till sist…
lycka till!


Viggenklubbens höstträff i Bodaviken 6-7/9 2014
Även i år fick vi nöjet och äran att
besöka Hasse och Elisabeth Mathisson
i Bodaviken! Fem Viggenbåtar prydde
bryggan i den vackra Bodaviken. Jag
fick lite panik när jag seglat iväg från
Åkersberga och upptäckte att mitt
båtsportssjökort slutade en bit norr
om Bodaviken på Värmdölandet. Mitt
äldre sjökort som jag har hemma har
Bodaviken med så jag var helt övertygad om att även mitt nya Båtsportkort
skulle täcka Bodaviken. Som tur är så
finns ju mobilen och som i den här
situationen gör skäl för namnet ’smartphone’. Med Eniro-sjökorts appen så
kunde jag navigera säkert även den
sista biten vilket var tur för det finns
några lömska grynnor på vägen. Jag
har lärt mig läxan och ska hädanefter
alltid kolla att jag har sjökort som
täcker det område som jag ska besöka
innan jag lämnar bryggan.
Väl framme och efter lite båtpyssel
och lite gemytligt snack på bryggan så
rustade vi oss för förplägnad i Bodavikens samfällighetslokal. Kräftor, ostar,
röror, bröd, öl och till och med någon
liten snaps slank ned i struparna.
Däremellan sjöngs det en del trevliga
och stämmningshöjande sånger som
sig bör.
Mörkret sänkte sig tidigt och det
var helt mörkt när den lilla skaran
begav sig till bryggan för att få den
där extra rogivande sömnen som man
bara upplever i sin mysiga lilla Viggen.
Natten var ovanligt varm för årstiden
så ingen behövde frysa.
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Några av de mest morgonpigga
Viggenklubbisterna gjorde en liten
sightseeing runt Bodaviken och tittade
på de lokala sevärdheterna som bland
annat innefattar en oerhört gammal
och fascinerande ek.
Lite mer båtsnack och lite annat
snack på bryggan och sen gjorde vi i
ordning båtarna och sa adjö till Boda
viken. Vädret var vackert, vinden sisådär. Jag seglade hemåt tillsammans
med Ingvar Lindén och kunde ganska
omedelbart konstatera att Ingvars
genua gav betydligt mer fart än min
mindre fock. När vi kom ut på Västra
Saxarfjärden satte jag min gennaker
i ett försök att komma ikapp och
helst förbi. Det är inte helt enkelt att
hissa gennakern när man är själv på
båten och jag förlorade en del tid på
det men tänkte att jag kunde ta igen
den. Vinden vred sig en aning och jag
var tvungen att gå lite mer mot norr
medans Ingvar kunde gå mer rakt på
med spirad genua. Jag fick längre
sträcka hem till bryggan och kom
aldrig i kapp. (Kanske även Ingvars
kunnande och mångåriga seglingsvana
bidrog, men jag tror mer på genuan).
Det var en trevlig träff och vi som
var med riktar ett stort tack till Hasse
och Elisabeth och hoppas att vi får tillfälle att besöka Bodaviken även nästa
år. Nästa år hoppas jag innerligt att
det blir ännu fler deltagare. Bodaviken
rymmer fler Viggenbåtar och betydligt
fler Viggenklubbister.
Thomas Svärd

Glada Viggenklubbister

Harald Akselsson i Viggen 1103
- Costa Jourtan

Ingvar Lindén och den
gamla eken i Bodaviken

Fem vackra Viggar i Bodaviken

Ingvar Lindén i Viggo, närmast i bilden
och Harald Akselsson i Costa
Jourtan på väg hem
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En fundering . . .
Som gamling i klubben (med 34
år över kölen) har jag upplevt en
”storhetsperiod” under 80- och 90talen då det var god uppslutning
till våra träffar, både i skärgården
och på landbacken. Vad är det som
har gjort att det idag är nästan bara
samma handfull medlemmar som
ställer upp till varje träff? (Detta
sagt ur stockholmsperspektivet,
men jag vet naturligtvis att ni i andra landsändar upplever liknande
situation). Vad är det som är fel?
Vad gör klubbens ledning för fel?
Ni medlemmar måste hjälpa oss
så att den här kräftgången inte
fortsätter.
En faktor som påverkar är
naturligtvis hur våra anspråk
förändrats generellt över tiden.
För 30-40 år sedan var Viggen en
”medelstor” båt, nästan lite lyxig.
En familj med 1-2 barn tyckte att
det fanns ganska gott om plats.
Idag är kraven andra. När det
finns båtar med ståhöjd i ruffen,
inombordsmotor, naturlig plats för

Ni är ännu alldeles för många
som inte besvarat frågorna
i vår medlemsenkät på
www.viggenklubben.com
så vi påminner en gång till!
12

både toa och kylskåp, ja då känns
Viggen plötsligt ganska spartansk.
Men vi är alla barn i början, och
får finna oss i att rätta mun efter
matsäcken. Och då är ju Viggen ett
fynd för den som har begränsad
ekonomi men ändå vill segla. Även
om båten du förvärvat för en billig
penning är ”ruffig” och skamfilad
– kom med och träffa oss andra i
klubben på våra träffar. Här finns
massor av erfarenhet av hur man
fixar saker och ting på rimligt sätt.
Och framförallt: hör av dig med
synpunkter på hur du tycker klubben fungerar – eller borde fungera!
Redaktionen och styrelsen är idel
öron. Kontakta oss:
vebe@comhem.se
jourtan@tele2.se
thomas.svard@telia.com
Och om du inte redan besvarat
enkäten som ligger på vår hemsida,
så gör det nu!
Harald Akselsson,
Viggen 1103 Costa Jourtan

Viggenvisning
Jag ställer gärna upp och visar
min Albin Viggen nr 511 för dig som
är intresserad. Kanske du funderar
på att köpa en segelbåt och gärna
vill titta, klämma och känna på en
Vigg. Kanske är du spekulant på en
Vigg men vill kolla en annan Vigg
som referens. Kanske du redan har
en Vigg men vill titta på hur en annan Vigg är utrustad. Kanske du
bara vill snacka Vigg och segling.
Oavsett orsak så visar jag gärna min
Vigg för dig. Är du intresserad så
kontakta mig så bokar vi in en passande tidpunkt. Min Vigg torrsätts
den 12 oktober. Därefter så får du
också gärna komma och titta men
då ligger hon på land. Min Albin
Vigg finns på Trälhavets båtklubb i
Åkersberga.
Thomas Svärd
Össebyvägen 42
184 33 Åkersberga
Mobil: 072-2500840
e-post: thomas.svard@telia.com
Bästa sättet att kontakta
mig är via e-post.

Här är min Albin Viggen som jag
gärna visar upp för intresserade

Och nu är det brådis, utvärdering inom kort!
Din och övriga medlemmars syn
på Viggenklubben, ViggenBladet och
hemsidan kommer att tas i beaktande
vid utformningen av klubbens fortsatta
verksamhet. Därför behövs både ditt och
dina kamraters svar, om det det ska bli

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

13

Föreningen Seniorseglarna 20 år:

Några Seniorseglare på dagstur
i Göteborgs södra skärgård

Seglarna
som aldrig går iland
Den 22-25 augusti 1994 seglar fem
för varandra obekanta personer tillsammans från Hinsholmen i Göteborg
till Väderöarna och åter. Tre västkustbor, en stockholmare och en skåning.
Upprinnelsen var en privat annons
riktad till seglande pensionärer. Under
seglingen fattar de beslutet att inbjuda
till möte för att bilda föreningen Seniorseglarna. Den idag enda föreningen
i sitt slag i Sverige.
Ingen av grundarna trodde att
intresset skulle vara så stort att det
redan vid det konstituerande mötet
hösten 1994 deltog 15 personer. Utvecklingen har sedan varit god och
medlemsantalet har stadigt ökat. Den
22 augusti fyller föreningen 20 år.
Seniorseglare i Staverns hamn
under eskadern till Norge 2013
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Seniorseglarna har nu ca 40
medlemmar med skiftande båtliv,
utbildning och yrkesbakgrund. Medlemmarna är födda under 1910-, 20-,
30- och 40-talen. Den äldste fyller 97
i år. De har ca 28 båtar tillsammans
i storlek från 22 till 37 fot, främst
segelbåtar, samt en stor norsk Skøyte
i trä.
Seniorseglarna har tillsammans ca
1 000 års seglingserfarenhet. Normalt
är man inte så aktiv när man sålt sin
sista båt, men föreningen har program
året runt, även för medlemmar som
slutat sitt aktiva seglarliv. Målet är att
ge alla möjlighet att ha kontakt med
båtlivet och få ett rikare liv. De som
inte längre har egen båt kan segla med
andra medlemmar.

Carl-Erik Carlsson, en av grundarna, säger: ”När vi bildade vår förening
hade jag inte en tanke att jag skulle
segla 20 år till. Det hade jag inte gjort
utan Seniorseglarna”
Verksamheten på sommaren utgörs av dagseglingar och eskaderseglingar.
Dagseglingarna är en av hörnstenarna. De går omväxlande till Göteborgs södra och norra skärgård. ”Det
kan verka ganska odramatiskt att gå
ut över dagen, men väder och vind
kan skifta ordentligt på några timmar”, säger Carl-Erik.
Varje år under 20 år har föreningen genomfört en långsegling i form
av våreskader. I regel till danska och
norska farvatten. Dessutom en och

annan eskader i Bohuslän.
Förutom dessa årligen återkommande seglingsaktiviteter har medlemmar övat mörkernavigering teoretiskt
och praktiskt, åkt på engelska kanaler,
seglat i Kroatien och Grekland, samt
seglat i Östersjön med medlem som
bor och har sin båt där.

En av grundarna,
Carl-Erik Carlsson,
styr med fast hand
under eskader i
Danmark
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Under vintersäsongen har föreningen varje onsdag under 20 år presenterat ett fullödigt program. Främst
studiebesök, föredrag och kurser, där
medlemmarna även själva medverkat,
t.ex. i form av föredrag under rubriken
”Mitt Båtliv”. Bland medlemmarna
finns en stor och respektingivande
kunskap som de använder till att
hålla kurser för varandra. Navigation,
astronomi, el ombord eller annat som
kan vara aktuellt.
Föreningens husband ”The Swinging Sailors” höjer temperaturen på en
träff varje år. Hur många segelklubbar
har en sådan tillgång?

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

Albin Viggen 764 ”Campari” i Styrsö fiskhamn

Epilog:
Detta blir min sista artikel i ViggenBladet. Nu har jag sålt min fina
Viggen i Göteborg och lägger båtägandet bakom mig. Intresset för hav och
båtar kvarstår, men nu seglar jag som
gast på föreningen Seniorseglarnas
olika båtar. I skrivande stund planerar
Ulf Arensberg vi en jubileumseskader upp genom
f.d. skeppare 764 Campari Bohuslän i mitten av augusti.
Ulf Arensberg styr sin Albin Viggen 764 ”Campari”

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

Seniorseglarbåtar förtöjda på Brännö. Albin Viggen 764 Campari närmast
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Priset, som är ständigt vand
rande, 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. Skicka till:
thomas.svard@telia.com
Styrelsen
17

Veteranbåten
Viggen
De allra flesta inklusive jag själv
tänker på en vacker välvårdad träbåt
när man hör ordet veteranbåt. Detta
stämde förr men idag är det faktiskt
många veteranbåtar som är byggda i
plast. Till den skaran hör faktiskt våra
Viggenbåtar. Kriteriet för att klassas
som veteranbåt är att båten är äldre
än 30 år och det är alla Viggar med
råge idag.
Detta faktum har noterats av Veteranbåtsföreningen som likt många
ideella föreningar brottas med oron för
sjunkande engagemang och medlemmar och nu satsar hårt på att öka sitt
medlemsantal med det dubbla, från
2000 till 4000 medlemmar på ett par
år! Det är en tuff målsättning som vi i
Viggenklubben kanske borde ta efter.
Veteranbåtsföreningen har som
uppgift att bevara det svenska båtarvet,
och de gör det under mottot värna,
vårda, visa
Veteranbåtsföreningen vill gärna
nå ut till de klassförbund som har rötter i plastbåtserans tidiga år som t ex
Vega, Viggen, Scampi, Ballad m.fl. De
har frågat oss om vi i Viggenklubben är
villiga att sprida deras budskap till våra
medlemmar. Eftersom styrelsen ställer
sig positiv till detta önskemål och så har
vi gjort det genom att publicera en av
Veteranbåtsföreningens folder på vår
hemsida. Ladda hem och läs den!
Thomas Svärd
18

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

REGIONALT / ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-18871
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
annajansson7@hotmail.com
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74

KLASSNÄMND
Ledamöter:

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

Finland
Lars Silén
Mankholmsvägen 3
FIN 023 80 Esbo
Finland
+358407351628
Lars.Silen@kolumbus.fi

Redaktion
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)

Vakanta – ombud sökes till
Kalmar, Siljan, S:t Anna, Vänern,
Vättern, Öresund

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

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

19

POSTTIDNING

B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

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

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

”Gubbarna på höstträffen”
Här är gubbarna från Viggenklubben på bryggan
i Bodaviken; Harald Akselsson, Hasse Mathisson,
Ingvar Lindén, K-G Sabel & Thomas Svärd

MANUSSTOPP
VB nr 6:
19 november
20

VB nr 1 2015:
början av januari
TidTryck 2014

