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Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge
följande verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:

Hej Viggenvänner!
Viggenklubbens verksamhetsår är till
ända och vi har nu påbörjat ett nytt! Årsmötet är avklarat och det nya verksamhetsårets
frivilliga funktionärer är utsedda och valda
av årsmötet. Antalet medlemmar verkar ha
stabiliserats runt 250. Verksamheten under
nästa år kommer att innehålla sociala och
kunskapshöjande träffar irl (in real life).
ViggenBladet kommer att förmedla information, reportage och nyheter som förr
men med 5 nummer istället för som tidigare
6 nummer. Hemsidan kommer att uppdateras
oftare och vara mer aktuell. Min förhoppning
är också att vår gemensamma och värdefulla
kompetensbas i form av de Tekniska Tipsen
kommer att utökas under verksamhetsåret.
Årets enkät stängs vid årsskiftet. Det finns
en sammanställning av de flesta svaren på
hemsidan. Läs dem, det är intressant läsning.
Även om vi stänger enkäten så är naturligtvis
alla synpunkter och idéer välkomna och mottages tacksamt av styrelsen.
Hoppas vi ses på någon av de kommande
aktiviteterna och redan nu önskar jag er alla
ett riktigt gott och nytt Viggenår.
Thomas i Vigga



Ett nytt år står för dörren och betyder att
det är dags att ta nya tag, inte bara för VBredaktionen utan också för våra läsare runt
om i landet, som precis som tidigare förväntas
medverka i vår klubbtidning.
Att vi enligt beslut på årsmötet kommer
att producera bara fem utgåvor av ViggenBladet under 2015 ändrar inte på den saken, så
tänk efter vad just du kan bidra med.
Glädjande nog medverkar ett par av våra
läsare med nytt material redan i detta nummer, och Red. tar det naturligtvis som ett gott
tecken inför framtiden.
En förhandstitt på inkomna svar på medlemsenkäten visar att många av Viggenklubbens medlemmar anser att VB fortfarande är
läsvärd och ser fram emot att nya nummer
ska trilla ner i brevlådan, men att man också
tycker att repriserna kunde vara färre. Och vi
på redaktionen håller med!
Så "bjussa" på ditt båtliv, ämnesvalet är
fritt; kluriga tips, spännande seglingar, båtmat, smultronställen, bilder eller vad du vill,
och kort eller långt spelar heller ingen roll.
Tillsammans kan vi hålla (den nästan
världsberömda) Viggen-andan levande!
Alf
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Styrelsen har haft fem protokollförda möten 2014.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med sex nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter, samt haft refererat från aktiviteterna.
Under verksamhetsåret har 31 nya medlemmar (varav 7 utlandsboende)
gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så hade klubben 267 aktiva
medlemmar och 6 Viggenvänner. Det innebär att antalet medlemmar är 1
färre än förra året. 14 medlemmar bodde utanför Sverige.
Tekniska Kommittén
Kommittén har sammanträtt 2 gånger. Antalet ärenden minskar. Bland
frågor som diskuterats kan nämnas rullfocksystem CU-rullen och Smartroller, LED-lanternor, bogsersling, kvalitetsmärkning av mässing för genomföringar, bula i innertaket.
Frågor från Viggenägare har som vanligt besvarats per telefon och via epost.
Regionerna
Inget att rapportera.
Träffar
Viggenträff 15 maj
Gunnar och Mait Tidner berättade och visade bilder från sin fantastiska
seglats med Karskrona Viggen Galatea. Harald Akselsson berättade om två


olika åtgärder som kan behöva göras på en Albin Viggenbåt, Mastbalksförstärkning och Kölbultsåtdragning. Totalt 8 personer deltog på träffen som
tilldrog sig i Näsbyvikens båtsällskaps klubblokal.
Sommarträff 27-29 juni
I år låg vi åter vid vår vanliga brygga i Lilla Kastet. Träffen samlade fyra
Viggar, fem personer och en hund. Träffen innehöll traditionsenligt Viggensherry men tipspromenaden och Viggen cup fick inga deltagare p.g.a.
regnväder. Trots tråkigt väder hade deltagarna en trevlig och gemensam
middag i Harald Akselssons båt under ett regntätt sittbrunnstält. Ett tack
till Trälhavets Båtklubb som lät oss ha vår träff i deras uthamn.
Höstträff 6-7 september
Årets höstträff ägde rum i Boda byvik, precis som förra året. Elisabeth och
Hasse Mathissons ordnade plats vid brygga och plats för middag. På träffen deltog fem Viggar och sex personer. Temat för träffen var kräftor och
skaldjur. Ett stort tack till Elisabeth och Hasse.
Fördjupningsträff-Segelträff 15 oktober
Årets höstliga fördjupningsträff hos Gransegel lockade rekordmånga deltagare! Vi hade även bjudit in Vegaklubben, Maxiklubben och IF-klubben
och totalt blev vi arton deltagare! Viggen-klubben stod dock för den största
delen av antalet närvarande, 13 stycken, vilket är mycket glädjande.
Gransegel bjöd på mycket kunskap och många bra handfasta råd och dåd
och även kaffe.
Styrelsens syn på årets verksamhet
Ambitionen var att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträckning som i fjol. Styrelsen fick också i uppdrag att genomföra en medlemsenkät, vilket också har gjorts. Enkäten har hittills besvarats av drygt 60
medlemmar. Slutsatsen av enkäten är att de medlemmar som svarat verkar
i stort sett nöjda med hur Viggenklubben sköts. En del vill gärna att Viggenbladet digitaliseras och sprids via nätet men lika många vill absolut ha
Viggenbladet kvar som pappers utskick. Även om någon samstämmig, tydlig och klar önskan om förändring inte kan skönjas i enkätsvaren så finns
det många bra tips och idéer att ta till vara inför nästa verksamhetsår.
Styrelsen försöker göra hemsidan mer aktiv i ett försök att locka nya Viggenseglare till klubben.
Antalet medlemmar sjunker och medelåldern i klubben ökar. Klubben bör
fortsätta försöka engagera yngre Viggenseglare med nya friska och moderna idéer och tankar.
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En effekt av sjunkande medlemsantal och ökade tryckkostnader är att
utgifterna överskrider intäkterna. Styrelsen föreslår därför för årsmötet att
minska antalet Viggenblad till nästa verksamhetsår.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att
årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.

Årsmötet 2014
Årsmötet skedde i år torsdagen
den 13 november i kvarteret Mjärdens
föreningslokal, Tullgårdsgatan 36
i Stockholm. Elva personer deltog,
vilket gör årsmötet till den näst mest
välbesökta aktiviteten i Viggenklubben 2014. Vilket både är bra och
dåligt, bra att årsmötet har många
deltagare jämförelsevis men dåligt att
det bara är 11 som kommer.
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes av revisorerna
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gånga verksamhetsåret.
Nytt för nästa verksamhetsår är att
vi kommer att dra ned antalet nummer av Viggenbladet från 6 nummer
per år till 5 nummer. Anledningen är
att klubben går minus för andra året
i rad och den stora utgiften för klubben är just ViggenBladet. Ekonomin
är annars i god ordning och pengar
finns i klubben så vi har råd att göra
minusresultat men inte hur många år
i rad som helst.
Årsavgiften beslutades att vara
oförändrad, det vill säga 175:- per år.

Roy Berntsen sekreterare och
Thomas Svärd ordförande.
Foto: K-G Sabel

Antalet medlemmar sjunker men
verkar, åtminstone just nu, ha stabiliserats runt 250 stycken.
Valberedningen hade en tuff och
svår uppgift och lyckades inte hitta en
ersättare för Jonas Calén som avgår
som sekreterare i styrelsen. Jonas
kvarstår dock i rollen som Webbmaster i Viggenklubben. Styrelsen inleder
alltså verksamhetsåret 2015 med en
vakant styrelseplats. Här finns en möjlighet för någon intresserad medlem
att vara med och påverka Viggenklubbens framtid. Intresserade medlemmar får kontakta styrelsen.
Thomas Svärd

Medlemsenkäten pågår några dagar till!
Enkäten på vår hemsida kommer att vara
öppen året ut, men sedan stängs möjligheten att
vara med, så har du inte svarat ännnu är det
hög tid att ta tag i den biten nu!
Medlemmarnas syn på Viggenklubben,
ViggenBladet och hemsidan utgör underlag vid
utformningen av vår fortsatta verksamhet, så era
svar är viktiga för Viggenklubbens framtid.









Viggenklubbens segelträff 15 oktober hos Gransegel
Årets höstliga fördjupningsträff hos
Gransegel lockade rekordmånga
deltagare! Vi hade även bjudit in
Vegaklubben, Maxiklubben och IFklubben och totalt blev vi 18 deltagare!
Viggen-klubben stod dock för den
största delen av antalet närvarande, 13
stycken, vilket är mycket glädjande.

av att ha bra segel och hur man kan
trimma och fixa ett lite äldre och slitet
segel. Det är viktigt att seglets buk inte
hamnar för långt bak för då kommer
kraften i seglet att kränga ned båten istället för att ge båten den framåtriktade
kraften som seglet är till för att ge. De
trimnings möjligheter man har att tillgå
är Cunningham, lattor, fall och uthal.
Gransegel bjöd på mycket kunskap
Om man har ett slitet segel så kommer
och många bra handfasta råd och dåd båten dessutom att bli lovgirig. Hur vet
och även kaffe. Bara att få komma till man då om seglet man har på sin Vigg
ett segelloft och kolla in all utrustning är ok? Tipset från Gransegel är att fooch känna atmosfären var givande.
tografera seglets form under segling, ta
Kvällen började med att Kent Wret- med sig bilderna eller kanske filmen till
man från Gransegel berättade om vikten segelmakaren som då kan bedöma seg-

lets skick. Det är oerhört svårt att kunna
säga något generellt om ett segels skick
utifrån t.ex. seglets ålder. Hur seglet
har använts, hur mycket uv-strålar det
har utsatts för påverkar seglet mer än
själva åldern.
Arne Sjöberg som är serviceansvarig på Gransegel berättade sedan om
segelvård, hur man förhindrar vanliga
skador, hur man förlänger livslängden
och vad man kan göra själv. Arne fick
även svara på deltagarnas frågvisa och
emellanåt kluriga frågor. Gruppen fick
också handgripligen känna och titta på
segelskador på riktiga segel som Gransegel just nu arbetar med.

Här är lite handfast och bra information som jag noterade på träffen:
• Solen och fladder sliter på
seglen. Undvik fladder så mycket ni
kan och skydda seglen mot uv-strålar.
Grundprincip: seglet ska vara still!
• Försegel slits mer än storsegel
p.g.a. att det skotas runt förstag, spridare mm.
• Spridarna sliter på storseglet.
Tejpa med segelduk/märkduk där slitage syns.
• Vanten sliter på lattfickorna.
Tejpa som skydd.
• Tejpa generellt alla ytor på
seglet som nöts.
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Alerta och intresserade åhörare på segelträffen
10
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Birgits Skeppsskorpor
75 g sötmandel
75 g margarin
1.5 dl strösocker
2 ägg
4 dl vetemjöl + lite till utbakning
1.5 tsk bakpulver
Hacka mandeln grovt.
Vispa margarin och socker pösigt +
1 ägg i sänder + mandel, mjöl och
Varför inte servera en av VB-kökets
bakpulver.
favoriter – Birgits Skeppsskorpor –
Rulla ut 3 längder, långa som bredden
som tilltugg till glöggen i år?
på en bakplåt (degen skall vara lite
Kan även ges bort som julklapp.
”kladdig”).
Enligt Harald i 1103 som har
provbakat så kan mandeln i receptet Grädda i 200-225° ca 10 min (ljusgula).
med fördel bytas ut mot hasselnötter. Skär på snedden genast + in i ugnen
på 100° med grytlapp i luckan,
Pröva båda och döm själv!
Red. ca 2 timmar.

Dags för julbak!

Arne Sjöberg från Gransegel
berättade om segelvård
• Vid revning ska revdejsarna (öljetterna mellan revöglorna i akterliket
och förliket) INTE belastas. De finns
där bara för att samla ihop segelduken
som är revad. All belastning ska ske i
revöglorna.
• Om seglet har profilerade lattor
är det viktigt att de sätts in åt rätt håll
annars får seglet fel form.
• Ett vanligt fel vid hissning och
halning av storsegel är att bommen
hänger för mycket neråt. Detta belastar
de nedre öljetterna i förliket oerhört
mycket med risk för skador. Bommen
ska inte ha en större vinkel än maximalt
90 grader mot masten när man hissar
storseglet. Uthalet ska också lossas vid
hissning och halning för att undvika
onödigt slitage.
Text & foto: Thomas Svärd
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Arne visar ett
Viggensegel för träff����������
deltagarna

Här visar Arne Sjöberg vanliga förslitningsskador

Grundläggande och förenklad Ju hårdare vindar ju hårdare ska
segeltrimsinstruktion: man dra i allting och tvärtom!

Detta och mycket mer fick vi som
var med på träffen lära oss.
13

Han har flyt ...

Så kul att se att det
fortfarande kappseglas
med Viggen!
Red. har visserligen kläm på att det
förekommer emellanåt, men tyvärr
brukar det inte synas i VB och därför
är Christers bidrag extra välkommet!

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

NYA
MEDLEMMAR
0

Eirik Pedersen
SANDNES NORGE

119

Ingemar Holmen
EKERÖ

280

Kent Edström
LIDINGÖ

948

Fia Cederlund
VÄSTERHANINGE

1281

Rasmus Holm
ENKÖPING

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Hej!
Här kommer några bilder från
målgången i Utgrunden Race 2014,
en kölbåtskappsegling den 13 sept.
Det var en uppskjuten segling sedan
tidigare i somras, då pga hårt väder
11 m/s.
Nu avgjordes seglingen i 12-13 m/
s, nordostlig vind och regn! Banan gick
från Bergkvara-nordvart runt Utgrunds
pricken-sydost, runt Utgrundens fyr
och in till Bergkvara. En segling på
3,5 tim. Av åtta kölbåtar kom Viggen
1269 på fjärde plats, 2 båtar bröt. Fart
mellan 4 och 7 knop (8 i surf).
Segel fock och orevad stor, den är
ju inte så stor på Viggen, så vi körde
orevat och det gick väldigt bra. Dock är
segling i hårt väder jobbigt så för min
del seglar jag inte mer, i förväntade
vindar över 10 m/s.
Viggen känns väldigt stabil, säker och välbalanserad på rodret, en
lagom båt för 1-2 man och den kan
man verkligen rekommendera till
spekulanter, speciellt med dagens
oförskämt låga priser på segelbåtar
överhuvudtaget.
Tackar för en bra klubbtidning,
spännande när den dyker ner i lådan.
Christer Harryson, Bergkvara
Foto Jörgen Arnesson
15

Lycka är en gummibåt!
”Du får den till fjolårspriset utan moms och en utombordare på köpet,”
frestade en utställare på båtmässan i Göteborg för några år sedan. Erbjudandet
avsåg en liten tvåmans gummibåt och varför bra för att kunna motstås, så
när båtsäsongen började det året ingick den i utrustningen på vår vanliga båt.
Men motorn, en liten tvåhästare, lämnade vi iland tills vidare.
Det är fortfarande ”tills vidare”.
Vår gummijolle har fått eget namn.
Hon kallas Pysen. Av tre skäl. För det
första för att hon är så liten och bara
väger 11 kilo och uppblåst mäter blygsamma 2,2 x 1,2 meter, för det andra
för att hon pyser, när vi tömmer ut
luften ur hennes två luftkamrar, och
för det tredje för att det antagligen
kommer att säga pyyssss den dag hon
får punktering.
Pysen är verkligen anspråkslös.
Hoprullad ryms hon (även en gummibåt är väl femininum även om den
fått ett pojkklingande namn?) längst
framme i förpiken eller under en av
bänkarna i salongen, och de delbara
årorna är liksom den hopvikbara durken lätta att stuva undan.
Är Pysen anspråkslös till sin storlek
är hon desto generösare, när det gäller
att ge båtlivet nya och avsevärt ökade
dimensioner.
För det första är det inte längre
några problem, att ankra på svaj för
natten, något som i ett slag avsevärt
ökat antalet lämpliga naturhamnar.
Det är ju så enkelt att vid behov snabbt
ta sig från båten till närmaste strand.
Och behov har man ju!
För det andra ger Pysen total tillgänglighet till alla vatten. Allt går att
undersöka. Även hur man med den
stora båten kan finna vägen genom
okända passager. Pysen har gett oss
många nya smultronställen.
16

Vill vi ro omkring och botanisera
i omgivningarna med Pysen är det
egentligen bara två saker, som sätter
gränser för möjligheterna. Den ena
är, att krabba vågor framifrån gärna
stänker in över den trubbiga nosen,
men det kanske går att avhjälpa med
nåt i sprayhoodväg.
Den andra begränsningen är hänsynen till naturen. När man sakta ror
omkring med en så liten och tyst båt,
händer det lätt att djur blir överraskade och skrämda. Det kan göra att
de flyr bort från både bon och ungar,
och det är ju inte meningen. Så vi tar
det lite försiktigt.
Under gång får Pysen oftast hänga
på släp, men hon gillar inte alltför hög
fart. Då håller hon emot så mycket
hon orkar. Om så blir fallet är det
dock enkelt att dra henne ombord
och lägga henne på mage på rufftaket.
Där ligger hon säkert med fånglinan
fastknopad vid grabbräckena, men är
ändå färdig för snabb sjösättning.
När vi kommer till hemmabryggan får Pysen pysa. Sen rullar vi ihop
henne och lägger henne i förpiken,
väl skyddad mot lystna blickar och
solens uvstrålar.
Meningen med vår gummibåt
var att vi skulle få ett rikare båtliv,
och det har vi verkligen fått. Pysen
har gett vårt båtliv helt nya dimensioner.
Kjell Nylén

Alf, om det passar och finns plats,
så får du gärna publicera min visa och
hyllning till Viggen ”Lena” 941
Hälsningar
Per Lager
Hunnebostrand

Jomenvisst Per,
jag publicerar
den så gärna!

Långt ut till Havs…

Långt, långt ut till havs
Är vi bortom trygga hamnar
Långt, långt ut från land
Är du kvinnan som jag famnar
Segla med, segla bort!
Tar du rodret, har du förstått?
Skota hem, gå upp i vind!
Saltet gör mig nästan blind

(Navigare necesse est)

Långt, långt ut till havs
Är man fri bland vind och vågor
Långt, långt ut från land
Får du svar på dina frågor
Segla med, segla bort!
Vi är båda av samma sort
Skota hem, gå upp i vind!
Får jag kyssa din våta kind?
Långt, långt ut till havs
For min far för att försörja
Långt, långt ut från land
Är ett sätt att också börja      
Segla med, segla bort!
För vår tid den är så kort
Skota hem, gå upp i vind!
Jag är din och du är min!

Långt, långt ut till havs
Finns stolta män och vackra stunder
Långt, långt ut från land
Kan man också lätt gå under
Vi seglar hem, vi gör det nu!
Jag är lika rädd som du
Slacka loss, fall av i slör!
Dig skall jag älska till dess jag dör..!

Långt, långt ut till havs
Finns min längtans vilda flöde
Långt, långt ut från land
Är min kärlek och mitt öde
Segla med, segla bort!
Se upp om babord, där kommer brott!
Skota hem, gå upp i vind!
Solen strålar stark och trind!

Det här tål att tänka på . . .
I Postens ”Villkor för Posttidningar” står:
"När en tidnings prenumerant eller mottagare har flyttat och saknar gällande eftersändning eller är okänd på den angivna
adressen makuleras tidningen vid postcentret/postcenterfilialen. Posten återsänder inte
de posttidningar som ej kunnat delas ut till
avsändaren, eftersom detta inte ingår i posttidningsportot."

Det betyder att varken medlemsregistret
�����������������������
eller
VB-redaktionen får någon information i de
fall n¨gon av våra medlemmar glömt informera om adressändring när man flyttat.
Slutsats: Se till att dina uppgifter i ��������
medlems
registret alltid är aktuella så slipper du att
ditt ex av VB hamnar i avfallskvarnen!
Lite mysko, men vi återkommer i frågan.
Red.
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2015: 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
		
Kassör
Vilka som besätter övriga K-G Sabel
		
poster beslutas vid den nya
Vice
ordförande:
Bosse Rydh
styrelsens
konstituerande
		
möte och resultatet
Ledamot
Roy Berntsen
kommer att presenteras
		
i VB nr 1 2015
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
		
KLASSNÄMND
Ledamöter:
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Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
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08-758 35 74

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

0709-55 75 25
0706-60 36 80
08-85 15 33
0734-44 26 82
018-32 31 71

REVISORER
Suppleanter

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

VALBEREDNING

Hans Mathisson 08-571 603 41, Jonas Calén, Göran Dahlberg

Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tel nr 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

Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
072-2500840
e-post: thomas.svard@telia.com
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
0734-44 26 82
e-post: ingvarlinden1@gmail.com

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

Såg att Ni hade brist på bilder till tidningen.
Översänder därför ett något unikt kort.
Det är min älskade vigg 1248 Ellen som
natten mellan den 7 och 8 augusti i år*
låg i hamnen på Hamneskär nordväst om
Marstrand.
Fyren i bakgrunden är gamla Pater
Noster som ej längre tjänstgör som fyr,
men som hålls i stånd av en ideell förening.
Själva ön är helt unik och mycket sevärd
med dess helt säregna berggrund. Det ser ut
som om man hade blandat olika bergarter
och gjutit in dem i cement.
Av erfarenhet vill jag dock varna för
två saker:
1. Försök inte gå in i hamnen vid lågvatten! Det blir bottenkänning just utanför
inloppet.
2. Ligg aldrig i hamnen över natten!
Jag har blivit överraskad av ett oväder med
hård sydvästlig vind, och trots att hamnen
ligger på ostsidan så blir den en enda kokande gryta. Vi fick vara uppe hela natten
och passa förtöjningarna.
De Bästa Hälsningar i all hast
Gustaf Olofsson

VB nr 1 2015:
2 januari
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

* Året för
����������������������������
Gustafs bidrag var 1984.
�����
Sjökapten Gustaf Olofsson var under
många år vårt ombud i R�����������������
egion������������
Västkusten
men är nu borta sedan några år, och hans
älskade båt 1248 Ellen seglas numera på
Balatonsjön i Ungern.
Red.

MANUSSTOPP
Utgivningplan ej fastställd
vid pressläggningen
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