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Stockholm

Riggträff 2015
Torsdag 7 maj kl 18:30
på Trälhavets Båtklubb i Åkersberga

Hej Viggenmedlemmar!
I dessa tider då många ideella föreningar
brottas med sjunkande medlemstal och engagemang så kan vi glädjande konstatera att vår
Viggenklubb verkar klara sig hyfsat bra. Vi har
just nu 245 medlemmar, vilket i stort sett är
lika många som förra året. Trenden att väldigt
många Viggar är till salu verkar hålla i sig även
detta år. Detta ger klubben en möjlighet att
hitta och engagera nya medlemmar.
I år kommer vi att ordna en riggträff,
denna gång på Trälhavets båtklubb i Åkersberga där vi kommer att ha tillgång till både en
Karlskrona och en Albin Viggen. Boka också in
vår sommarträff den 26-28 juni. Ett utmärkt
roligt, trevligt och lärorikt tillfälle att träffa
nya och gamla vänner med delat intresse av
just Viggenbåtar och segling.
Med stor glädje kan vi också välkomna ett
nytt regionombud för Siljan: Johan Nylén som
presenterar sig längre fram i detta Viggenblad.
Visst ser det ut som det blir kommer att bli ett
bra Viggenår!
Thomas Svärd i Vigga



Som kan utläsas här till vänster baseras
Viggenklubbens ekonomi på avgifter från
245 medlemmar, uppenbart alldeles för få
eftersom vi varit tvungna att minska antalet
utgåvor av VB. Betyder i klartext att vi måste
värva fler om vi ska leva vidare, Ett tips om
vad du kan göra går i repris på sidan 6.
ViggenBladet når ju bara medlemmar men
den växande Facebook-gruppen kan vara en
potentiell rekryteringsbas, där finns många
Viggen-seglare som inte är medlemmar i
klubben, men det gäller att övertyga dem att
komma med. Tips om hur emotses!
Sist – men inte minst –������������������
����������������
har vi hemsidan
där vi når ut "world wide", och i likhet med
VB så är den inte självförsörjande. Det behövs
material även där om den ska uppfattas som
attraktiv, locka till återbesök och skapa ett
ökat intresse för klubben. Thomas har tidigare
efterlyst bidrag från medlemmar; bilder, berättelser, filmer, länktips och annat som kan passa
in. Nu är det dags att dra strån till stacken!
God Vårrustning & Glad Påsk!
Alf

Riggning innebär inte att man bara
monterar masten och spänner upp stag
och vant så att ”det känns skapligt”. Rätt
kontrollerad och ansatt rigg är inte bara
en förutsättning för att båten ska segla
bra, det är också den bästa säkerheten
för att båten ska klara även riktigt
busväder, vilket man alltid måste vara
beredd på att kunna råka ut för. Riggträffen är därför det gyllene tillfället för
dig som vill lära dig mer om hur man
riggar Viggen. På Trälhavets båtklubb
har vi tillgång till både en Karlskronaoch en Albin Viggen.
I anslutning till de praktiska övningarna med själva riggningen så blir det
också information från vår Tekniska
kommitté samt tillfälle att ställa frågor
till våra erfarna experter.
Vi hoppas kunna servera kaffe och
smörgås till självkostnadspris.
Trälhavets båtklubb ligger i
Åkersberga på Båthamnsvägen 18,
184 40 Åkersberga. Det finns gott om
parkeringsplatser och det är enkelt att ta
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sig dit med kollektiva färdmedel. Det tar
ca 35 minuter med Roslagsbanan från
Östra station till Åkersberga station och
därifrån är det ca 5 minuters promenad
till båtklubben.
Aktiviteten är gratis men anmälan
är obligatorisk och ska göras till thomas.
svard@telia.com senast den 1 maj.
Ange gärna mobilnummer så vi kan
nå er om det sker någon sen förändring
av programmet.
Kontakta någon i styrelsen om det
är något du undrar över.
Välkommen!
TK & Styrelsen

Ett litet tips till våra ombud övriga regioner
Om ni som är regionombud runt om
i landet också vill ordna riggträffar, hör
av er till VB-Red. som kan ta fram aktuella kontaktuppgifter om ni vill skicka
en inbjudan till klubbmedlemmarna i
ert närområde.

Från Tekniska Kommittén kan ni få
underlaget till den dokumentation som
kommer att delas ut till deltagarna på
Stockolmsträffen. Kontaktuppgifter till
TK och VB finns på sidan 19.
Red.


Aktiviteter 2015

Här är årets aktiviteter för 2015
att planera in redan nu:
•

•

Riggträff den 7 maj kl. 18:30
på Trälhavets båtklubb
i Åkersberga.
Sommarträff med Viggen Cup
på Ingmarsö 26-28 juni.

•

Höstträff i slutet av augusti
eller början av september.

•

Landbaserad fördjupningsträff
i oktober.

•

Årsmöte 11 november.

Ny lag om toatömning från båt 1 april 2015 !
Från 1 april är det förbjudet att
släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar
i hav, sjöar och inre vattendrag.
Förbudet gäller alla fritidsbåtar,
förutom de som är k-märkta. Hela
Sveriges sjöterritorium omfattas.
Förbudet införs genom Trasportstyrelsens föreskrift (TFSF 2012:13).
Det åläggs då båtägaren, om båten

är försedd med fast monterad toalett,
att förse sin båt med dels hålltank
och dels däcksanslutning enligt ISO
8099 för sugtömning av hålltanken.
Om båten är försedd med en bärbar
toalett (typ Porta Potti) får denna ej
tömmas direkt i sjön utan skall tömmas i en därför avsedd vask kopplad
till en godkänd avloppsledning.

...och i anslutning till ovanstående bjuder vi på den här:

Kissar ombord fick spin off-effekt
Att segla med katter som vi gjorde
i 1277 Jänta var både på gott och
ont. Två ivriga fyrbenta varelser som
absolut skulle ut i sittbrunnen vid
ankringsmanövrer var inte min påse
som man sa förr i världen, och deras
låda var inte något glädjeämne medan
vi använde sand som dammade och
skräpade. Bunkring av kattsand för
tre veckors båtliv var inte heller någon
höjdare.
Men så plötsligt där hittade vi den
– Produkten med stort P!


Ett lätt kattströ tillverkat av returpapper och kaolin revolutionerade
inte bara kattlådan utan också vår
egen förr så motbjudande hink för
samma ändamål(!).
Ett par nävar i botten och sedan
lite överst efter varje besök gjorde susen. Att sedan gå iland med hink och
spade för att gräva ner kunde göras
nästan luktfritt. Kan rekommenderas
för den som inte löst toafrågan på annat sätt. Skitbra tyckte i alla fall vi.
Alf & Annika

Sommarträff 2015
fredag till söndag 26-28 juni
Lilla Kastet på Ingmarsö
Det känns som en evighet till
årets sommarträff. Men det är redan
hög tid att boka in helgen för att
umgås med klubbkompisarna.
Den blir traditionsenligt vid Lilla
kastet som förvaltas av Trälhavets
båtklubb. Innehållet är inte helt klart
men Viggensherry och gemensam
middag vid inloppet är givna. Förhoppningen är också att det blir en
tipspromenad.
Viggen Cup 2015 går av stapeln
under Sommarträffen, närmare bestämt lördagen den 27 juni.
Mer info på hemsidan och i nästa
nummer av ViggenBladet men boka
in den här helgen redan nu!
Välkomna!
Styrelsen

Foto: Red.

I mitten av maj går medlemståget!
Då avaktiveras de medlemmar som inte betalat årets
medlemsavgift, men ännu finns alltså chansen att komma
med på "Viggentåget" och stå med i årets matrikel.
Påminnelse kommer att skickas till dem som missat
men vi ser gärna att ni betalar innan. Då slipper vi lägga
ner onödigt arbete och kostnader för utskicket.
Ändringar/kompletteringar av medlemsuppgifter som
ska finnas med i årets upplaga av matrikeln bör också
meddelas så snart som möjligt för att det ska bli rätt.
/ Medlemsregistret


Praktiska Tips
Viggenklubben har sina ”Tekniska
Tips” som bygger på nästan 50 års
samlad erfarenhet och kunnande.
Dessa tips är oerhört värdefulla och
viktiga för klubben och erbjuds endast
till medlemmar för i stort sett endast
kopierings- och portokostnad.
I ett försök att sprida kunskap, erfarenhet och råd och dåd i allmänhet
så vill vi i styrelsen försöka bygga upp
en bank av ”Praktiska Tips”. Dessa
tips behöver inte vara avsedda enbart
för Viggenbåtar utan kan röra sig
om allt mellan himmel och jord som
gör sjölivet enklare, bättre, billigare,
säkrare och roligare. Avsikten med
de ”Praktiska tipsen” är att dela med
sig av bra saker som andra kan ha
glädje av. Vi avser att publicera dessa
”Praktiska Tips” i första hand på vår
hemsida: viggenklubben.com.
De Praktiska Tipsen skiljer sig ifrån
de Tekniska Tipsen som måste prövas
och godkännas av klubbens Tekniska
kommitté innan de publiceras.
Har du något tips som du tror kan
glädje andra? Skicka det i så fall till
vår Ordförande Thomas Svärd med
mailadressen thomas.svard@telia.
com.
Alla tips mottages tacksamt!

Här några exempel
på praktiska tips:
Är du ensam ombord och vill ha
varm mat under segling men inte kan
lämna brunn mer än tillfälligtvis, är det
bäst att äta direkt ur kastrullen. Maten
håller sig varm och blåser inte i sjön.
(Erland Kruckenberg)
I skärgård har dimma en tendens
att bli tätare på lovartssidan på öarna
och tunnare på läsidan. Gäller speciellt
högre öar. Om möjligt välj färdväg i
enlighet med detta.
(Lage Larsson)
Om spåret i en skruv är skadat/
slitet, var då extra noga med att skruvmejseln är skarpslipad och av rätt
tjocklek. Ett knep är också att slå ned
skruvmejseln med en hammare”
(Okänd)
(Trimmat av Hyfsat erfaren)
Haralds artikel här till höger platsar utan vidare under rubriken ovan,
liksom hans tips om presenningvikning
och "sjökorts manager" på annan plats.
Nu ser både styrelse och redaktion
fram emot läsarbidrag.
Red.

Hjälp oss få Viggenklubben att växa!
Ladda ned v�����������������������������
år värvarfolder som finns på
hemsidan; http://www.viggenklubben.com/
�����������������������������
wp-content/upLoads/2012/12/Presentation.
pdf. och
�����������������������������������
skriv ut några exemplar som du
sedan kan dela ut till Viggenägare som
���������
ännu
inte gått med, på
������������������������������
varvet, i båtklubben eller



i sommarhamnen�������������������������������
, S����������������������������
e därför till att alltid ha
med några exemplar av foldern i din Viggen
i sommar.
Ännu ett sätt att göra reklam för klubben är att
anslå foldern på din båtklubbs anslagstavla.
Vi kan aldrig bli för många!

Ensamseglarens
landförtöjning

Foto: Harald Akselsson

Många tar lite småskador i båtens
förstäv som ett naturligt offer när man
dristar sig till att segla ensam och ta
landförtöjning i naturhamnar. Det är
ju inte att räkna med att det finns en
hjälpande hand i land. Med en liten
dragg och 8-10 m tunn lina klarar man
sig emellertid som regel på egen hand,
och utan att skada båten.
Metodiken är enkel. Gör fast åtminstone en ordentlig förtöjningslina
i förknapen. Fäst kastdraggens lina i
knapen eller pulpit så att den inte kan
gå förlorad. Rekognosera den planerade landningsplatsen noga, så att Du
vet att Du säkert kan komma ända in
när det är ”skarpt läge”, och gå sedan

ut igen. Lägg ankare som vanligt, men
låt ankarlinan löpa ut innanför aktre
förtöjningsknapen. Mata ut ankarlinan
och ta samtidigt med slingan (eller
hela pytsen, om Du har sådant arrangemang) fram på fördäck. Bromsa upp
båten någon meter från land, och lägg
fast ankarlinan provisoriskt på knapen.
Kasta draggen mot något lämpligt ställe
där den kan få fäste i land, och jämka
sedan mellan dragglinan och ankarlinan
tills båten ligger i princip rätt. Lägg fast
båda linorna, och hoppa iland med den
riktiga förtöjningslinan. Sedan är det
bara finliret kvar i vanlig ordning, och
ankarlinan lägger man förstås fast på
riktigt på akterknapen. Häpp!
Harald/Vigg 1103


Brev till redaktionen. . .
. . . med synpunkter både på tidningen och
klubben droppar ned i inboxen emellanåt och vi
delar gärna med oss till övriga VB-läsare.
Att ViggenBladet är uppskattat värmer i
redaktörshjärtat och styrelsen vill gärna höra
vad ni tycker om klubben. Så skriv mera!
Red.

Hej! Här kommer litet beröm. Mycket pryd
ligt med flerfärgad första och sista sida på VB
numera. Det var intressant med informationen
om ”Stor flaggning” i VB nr 1/2015.
Ser gärna fler maritima upplysande artiklar i kommande VB.
Hasse o Solveig, i Viggen 1236

Hej!
Tänkte bara dela med mig lite av mina
tankar angående Viggenklubben.
Själv köpte jag en Albin Viggen för några
år sedan. Hade hört talas om klubben i samband med köpet, men tänkte, att det är inget
för mig att vara medlem i, då klubben mest
verkar vara intressant för dom som bor i
Stockholmsområdet. Själv seglar jag min båt
i Vättern.
Eftersom jag var nyfiken på Tekniska
Tips, så tyckte jag ändå, att jag kunde stödja
klubben genom ett medlemskap. Blev glatt
överraskad över ViggenBladet, som kom som
ett brev på posten. Där fann jag mycket läsvärt
och trevliga berättelser från andra medlemmar. Jag upptäckte också, att det finns medlemmar även i andra delar av landet, även
om aktiviteterna mest riktar sig till 08-orna
med omnejd.
Som relativt ny medlem i Viggenklubben,
är det synd att läsa om den dystra synen på
framtiden. Många har säkert varit medlemmar en lång tid och det kanske har gått lite
slentrian i vardagen. Man tycker inte, att man
har så mycket nytt att erbjuda. Själv anser jag,
att klubben är helt unik i sitt slag.

Hur många segelbåtstyper har en egen
fungerande klubb?
Att ViggenBladet skulle synas vara ett
förlegat forum i dag med tanke på internet, så
beror det kanske mest på tekniken. På nätet
finns inga väntetider, det man skriver går ut
direkt. Alla jobbar via nätet idag, det ligger i
tiden. Men nätet saknar ”själ och hjärta” och
man drunknar lätt i all information. Det känns
lite grått och opersonligt på något vis.
Men att upptäcka ViggenBladet i brevlådan är alltid en mycket trevlig överraskning.
Man bläddrar och tittar på rubrikerna och
kanske lägger undan den ett tag, för att
senare ta upp den igen och läsa artiklarna
lite mer noggrant. Därefter samlar åtminstone
jag på varje utgåva och kan när det finns tid
över, åter ta fram något exemplar att bläddra
i. Internet må vara snabbt och effektivt, men
kommer aldrig i närheten av den trivselfaktor,
som ViggenBladet ger mig som läsare.
Hoppas, att jag får vara med om att upp
täcka tidskriften i brevlådan ytterligare en
längre tid.
Tack till eldsjälarna bakom klubben!
Jag ångrar inte mitt medlemskap.
mvh Tord Nilsson

Till dig som vill medverka i ViggenBladet:
Du kan skicka alla former av material;
hand-, maskin- eller datorskrivet. Allt är lika
välkommet. Om du använder dator, lägg inte
ner möda på formatering av texten, som t ex
spaltsättning, det sköter layoutprogrammet
om. Skriv rakt av och gör bara radbyte för
nytt stycke. Använd inte flera färger i texten.
Vi rättar hittade stavfel. dubbla mellanslag etc,
men kolla gärna själv innan du skickar.



Bifoga bilder separat, inte monterade i dokumentet. Bilder i ViggenBladet behöver inte
alltid vara foton – teckningar är inte fy skam
det heller – så fatta pennan! Digitala bilder och
text kan du skicka med mail, annat får du lägga
i kuvert och stoppa i en gul låda på sta'n så
kommer det väl fram så småningom. Post- och
mail-adress finns på näst sista sidan.
Red.

Tiden går, soporna består
Vem har inte hört talas om hur skräpet
i havet hotar såväl djurlivet som sjöfararna.
Förlorade drivgarn fångar inte bara fisk,
som aldrig blir tagen tillvara, utan dödar
även större djur som tumlare, sälar och till
och med valar.
Vad man ganska nyligen dessutom
upptäckt är hur produkter av plast bryts
ner till allt mindre partiklar, som påverkar
till och med plankton och därmed hela näringskedjan.
Faror, som lura på sjöfararen, är till
exempel flytande containrar, timmer och
andra tunga föremål, som är svåra att se
även i dagsljus. Detta är allvarliga globala
problem.
Men vi själva har också anledning att
inte slänga vad som helst hur som helst. På
begäran av American Coast Guard räknade
ett marinlaboratorium i Florida fram hur
lång tid det tar innan våra sopor slängda
i havet eller på land förintas. Och till och
med i havet handlar det om långa tider. Så
oförargliga saker som babyblöjor omkring
fyrahundra år och aluminiumburkar runt
tvåhundra år.
                                            
Typ av skräp 				
					
Pappershanddukar och toapapper           
Äppelskrottar                                          
Flingpaket och småkartonger                  
Dagstidningar                                          
Vaxade förpackningar                              
Konservburkar, stålplåt                            
Konservburkar, aluminium                       
Plastmuggar                                             
Petflaskor                                                
Plastburkar                                               
Babyblöjor                                                
Fiskelina, heldragen nylon                       
Glas 	     				

Kanhända har
han en hink på
akterspegeln?
Skämt åsido, vad
vi kan åstadkomma
på detta sätt
blir ändå en
droppe i havet
jämfört med
vad som hamnar
där från andra håll, men
vi ska naturligtvis inte bidra.
I våra kallare vatten får vi räkna med
något längre tider enligt organisationen
Håll Sverige Rent. Ännu längre tider i
sötvatten och på land. En del föremål orsakar dessutom både lidande och död. Till
exempel för fiskar som sväljer kapsyler och
öppningsflikar från burkar. Eller småfåglar
och smådjur, som trasslat in sig i fisklinor
och plastringar från ölburkar.
Tabellen nedan anger förintelsetiden i
Florida för olika produkter, hos oss kan man
räkna med tio till tjugo procent längre tid.
Kjell Nylén
Förintelsetid
��������������� 	Förintelsetid
�������������
på land 		i havet
2 till 4 veckor    
25 till 50 veckor
2 månader       
1 till 2 månader
2 månader                     1 till 2 år
6 veckor                        1 till 2 år
3 månader                    2 till 4 år
50 år                             30 år
200 år                           200 år
50 år                             30 år
400 år                            50 år
400 år                            50 år
400 år                            50 år
650 år                            00 år
Till nästa istid   	
Till nästa istid



Spjutspetsen Aglaia nu dambåt i Skanör
Nu står det Skanör under hennes
namn. Lättvindsgenuan sprack hundra
meter före mål i klubbens årliga storsegling Light Vessel Race. Den gången
tog vi faktiskt silver i vår klass – till vår
stora förvåning, måste jag erkänna.
I båtklubbens torsdagsseglingar
kallas Aglaia ofta ”dambåten”. Vi är
inte så många kvinnor som seglar.
Konkurrensen är hård, både mänskligt
och materiellt. Kommer vi näst sist eller
först runt första pricken är vi glada.
Men Aglaia ger oss många fina
stunder, behagliga kvällsturer i solnedgången på Sailing Ladies onsdagsträffar
och bad på avstånd från Falsterbonä-

Just omseglad, men i alla fall
först runt första märket.
Foto: Margareta Liljedahl

Tack ViggenBladet och Sigurd Arnell! I senaste numret började jag läsa
om bekvämare segling. Det visade sig
handla om min egen båt, Albin Viggen
1073 – Aglaia.
Sigurd Arnell, som inte längre är i
livet, hade nog blivit förvånad om han
fått veta att hans spjutspets i teknik
nu är dambåt i Skanör. Men han hade
säkert glatt sig åt att hon fortfarande är
älskad och ömt vårdad, om än inte med
samma skicklighet som från början.
Aglaia betyder ungefär Texternas
gudinna. Hon är som skapt för att få
sin story på pränt.
Att hon hamnade i Skanör är också
ett märkligt sammanträffande.
Jag hade en mindre båt och började
segla med Sailing Ladies i Skanörs Båtklubb. Kvinnan bakom den sektionen är
Marianne Palmkvist Berg som i många
år seglat Viggen tillsammans med sin
10

man Lasse Berg. Deras tips kom snabbt
och självklart när jag började prata om
att byta upp mig.
Övertygad om att denna trygga
båttyp till överkomligt pris var den
rätta för mig beställde jag en annons
på Viggenklubbens hemsida och en i
det tryckta ViggenBladet.
I Barsebäck satt Bengt Arvidson och
spanade. Han och hustrun Christina
hade köpt Aglaia av Sigurd Arnells
änka och fått några år av fina familjeseglingar i Öresund. Men deras barn
började bli långbenta och självseglande.
Vem kunde tänkas vilja köpa?
Namnet under annonsen var välbekant för dem. Vi hade träffats på jobb
redan under Bengts praotid och alla
jobbat på samma företag i många år.
2009 lyfte jag på presenningen i
Barsebäck och började putsa. I maj kom
Aglaia till sin nya hemmahamn.

sets välfyllda stränder, med kaffe och
böcker i sittbrunnen, förutom de tuffare
seglingar då vi njuter av farten.
Solpanelen och autopiloten fungerar perfekt. Bomtältet är komplicerat.
Men till sommaren ska jag göra nya
försök med både det och rodkicken.
Jag tar ViggenBladet med som bruksanvisning.
Målet är inte bara att komma näst
sist i torsdagsseglingarna. Nu ska Aglaia över Sundet igen, till Dragör eller
Rödvig. Det har varit på gång under
många år, men stoppats i sista stund av
motorhaveri, dimma, stiltje eller jobb.
Britt-Marie Bergström
Viggen nr 1073 fortfarande flitigt använd.
Foto: Mats Amnell
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Ny medlem och nytt regionombud Siljan!
Namn: Johan Nylén
Årsmodell: 1978
Bor: Färnäs utanför Mora
Civilstånd: Sambo
Barn: Ja
Båt: Karlskrona-Viggen 5,
S/Y Deep impact
Hemmahamn: Nusnäs båtklubb (Siljan)
Intressen: Segling, Motorcyklar, hus,
familj och skidåkning.
Hej alla Viggenvänner. Jag heter Johan
och har hösten 2014 köpt min första Viggen,
en tidig Karlskronaviggen.
Det hela började förra våren då jag köpte
mig en Stortriss MK2 då jag har haft att lära
mig segla på min bucketlist.
Jag sjösatte i början av maj och blev biten
direkt. Seglingssäsongen sträckte sig till oktober och redan under sommaren så kände jag
att en större båt med övernattningsmöjligheter
var ett måste. Har lusläst båtannonser under
hela sommaren och hösten och fastnade för en
K-Viggen som hade inombordsmotor som stod
högt på önskelistan för min del. Sagt och gjort,
i november så bar det av till Huskvarna för att
rulla hem båten som stod på en boggievagn.
Att hjula hem en viggen på en 30 vagn i
60mil är inget jag kan rekommendera men det
gick vägen om än med en riktigt sliten chaufför
när vi kom hem. Då jag är allmänt intresserad
att skruva så åkte raskt inredningen ur båten
då den hade sett sina bästa dagar. I skrivande
stund så pågår renovering av förpik med nya
mattor, målning samt lackering av allt trä
invändigt samt lite nya detaljer i trä. Innan
sjösättning i vår så skall hela ruffen få nya
ytskikt i form av mattor, färg samt nya dynor.
Utvändigt så är den i ok skick så det får bli mer
löpande förbättringar där till nästa vinter.
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Motorn är en Yanmar 8 hk diesel och skall
vara en riktig slitvarg vad jag hört så jag hoppas den skall fungera klanderfritt kommande
sommar. Min båt är utrustad med rullfock,
autopilot samt solceller, högt på önskelistan så
står en ny mast i aluminium då min har glasfibermast som dock ser ok ut men det skulle
kännas tryggare med en modernare rigg.
När jag gick med i Viggenklubben så såg
jag till min fasa att det inte fanns något ombud
för Siljan. Det känns ju lite tråkigt då det är en
hel del Viggen i Siljan. Jag kontaktade Thomas
Svärd och fick bekräftat att det söktes ombud
så jag tackade ja till detta uppdrag. Jag hoppas
vi kan få till någon form av sammankomst för
alla Viggenbåtar i Siljan till sommaren, det
skulle verkligen vara kul att träffa på andra
viggenseglare och utbyta lite erfarenheter .
Vad jag förstått så är det inte vanligt med
inombordare på Viggen så om det är någon
som är nyfiken på hur installationen ser ut
på min båt så kan jag gärna maila över bilder
vid intresse.
Ni når mig på:
johan.nylen78@gmail.com
Telefon. 070-6233194
Hoppas vi ses på Mashavet i sommar!
Johan

REGIONALT/ombud

		

NYA
MEDLEMMAR

Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-18871
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B 1 tr, 722 19 Västerås
021-12 13 88
annajansson7@hotmail.com
Siljan
Johan Nylén
Hansbacksvägen 15, 792 75 Färnäs
070-6233194
johan.nylen78@gmail.com
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Johan Nylén
FÄRNÄS

178

Mikael Korpela
MARIEHAMN
ÅLAND

875

Kjell Bratteby
ÖSTHAMMAR

Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
Finland
Lars Silen
Mankholmsvägen 3, FIN 023 80 Esbo Finland
+358407351628
Lars.Silen@kolumbus.fi
Vakanta – ombud sökes till

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Kalmar, S:t Anna, Vänern, Vättern, Öresund

Båtförsäkring 2015
Svenska Sjö, Vår flitiga annonsör
i ViggenBladet har i år ett nytt erbjudande som kan stärka klubbens
ekonomi. Svenska Sjö är ett försäkringsbolag som ägs av båtorganisationerna.
Har du inte tecknat någon båtförsäkring eller funderar på att byta
försäkringsbolag till Svenska Sjö så
får Viggenklubben 100 kr för varje
nytecknad båtförsäkring. Så ange att
du är medlem om du tecknar en ny
båtförsökring i Svenska Sjö vid inbetalningen.
Mer information om försäkringen
hittar du på www.svenskasjo.se.
K-G Sabel
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Konsten att vika presenningen
Att vika presenningen så att den
är lätt att lägga på, även om man är
ensam vid täckningen av båten, är
egentligen ingen konst, om man tänker efter lite i förväg, dvs redan på
våren när man tagit av den. Det har
man glädje av på hösten när båten
är torrsatt och presenningen��������
��������������������
ska på
igen.
Nedan har jag ritat en skiss som
visar hur man först viker in båda lång
sidorna mot mitten, två gånger om,
och sedan gör likadant med kortändarna så många gånger som behövs
för att få ett lätthanterligt paket.
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När man sedan lägger på presenningen lägger man paketet mitt på
täckställningens ryggås, stukar ned sidorna lite så att paketet balanserar.
Därefter vecklar man ut paketet
mot ändarna i omvänd ordning som
man vek ihop det. Om det blåser kan
man ta hjälp av sandpåsar för att hålla
ena änden på plats medan man viker
ut den andra. Sedan släpper man ner
presenningen åt sidorna, och snor sig
ner för att förankra de fyra hörnen
provisoriskt innan vinden hinner
krångla till det för mycket. Så är det
bara att slutföra.
Harald/1103

Ett liv efter
detta…
… kan det förhoppningsvis bli
för delar av våra båtar när det är
dags. Sista januari kunde man
nämligen läsa i Svenska Dagbladet
att de två unga damer som startade
båtskrotningsvarvet Båtskroten på
Muskö söder om Stockholm nu
tagit initiativet till ett skrotningssystem som ska omfatta hela landet.
Branschorganisationen Sweboat
ingår också i projektet, som ska
omfatta 25 båtskrotar och vara på
plats i höst.
I notisen står att av landets ca
900 000 fritidsbåtar är 100 000
över 40 år gamla, och att 62 000 bedöms som sjöodugliga. 2 000 är helt
sonika övergivna. Det finns alltså ett
stort problem, dels för våra marinor
och båtklubbar, dels för miljön.
Samvetslösa personer kan få för sig
att lösa sitt båtproblem genom att
sänka båten i stället för att ta på sig
skrotningskostnaden.
Det finns ju också en ”framsida”
på polletten: de som fortfarande vill
vårda sina gamla båtar har svårt
att få tag på passande reservdelar,
och här kommer det ordnade skrotningssystemet att fylla en värdefull
funktion, både miljömässigt och
kulturbevarande. Så all heder åt
ovannämnda damers initiativ!
Red.

Sjökorts Manager

Foto: Harald Akselsson

Det gäller att hänga med i språkbrukets förändringar, typ. Således
kräver beskrivningen av mitt lilla enkla
tips för att förhindra att sjökorten ”bläddras” av vinden att orden i rubriken ovan
särskrivs. Samt att den innehåller lite
svengelska. Det mesta som hjälper oss
att hålla lite ordning (kalender, bankkonton, arkiv ….) får numera epitetet
Manager. Och i det här fallet hade ju
”klämmor” låtit alltför banalt. Men det
är just det det handlar om. Klämmor
som håller ihop sjökortsbunten så att
den ligger still. Erfordras dessutom byte
till annat kort under seglingen, så sätter
man lämpligen klämmorna så att man
har nästa kort på baksidan av bunten.
Inget mer ”panikbläddrande”.
Harald/Vigg 1103

Foto: Harald Akselsson
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Heureka – ett Jubel-Tips
Annikas iakttagelser under en
båtresa, återgivna i förra numret av
ViggenBladet, under rubriken ”Utkik
runt om” fick majoriteten av medlemmarna i Tekniska Kommittén om inte
att gå i taket så åtminstone upp på
tårna, och man lade omgående till
en extra punkt på dagordningen inför
det senaste mötet, för att diskutera
vad man kunde bidra med från deras
sida.
Undertecknad, som tidigare bidragit med innovativa������������������
problemlösningar
�����������������
i olika ämnen, fick äran att som adjungerad delta i mötet och kan därför
redan nu delge VB-läsarna lite inside
information från sammankomsten.
Tidigare punkter på agendan betades av, den som benämndes ”Tekniska
Tips, nya?” fick någon att erinra sig
att de Tekniska Tipsen fyller 40 just
i år eftersom de började ges ut 1975
och det kan väl inte firas på ett bättre
sätt än med en specialutgåva – ett
Jubel-Tips?
Samtliga närvarande var rörande
överens om här gällde det att köra
ända in kaklet för att leva upp till den
status som Viggenklubbens ”crèmede-la-crème” i tekniska frågor som
företrädarna i TK byggt upp under
årens lopp. Kort sagt, att visa fram
fötterna, (som en sär skrivare skulle
ut trycka saken).
Till en början var vi inne på någon
form av backspeglar men det föll på
svårigheter med placeringen; oavsett
vad som valdes skulle de komma i
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Bäst att känna till om den finns i ditt kölvatten!

konflikt med någon riggdetalj, alternativt skymma sikten föröver och
därmed vore ju inget vunnet.
Backradar eller backkamera av
den typ som finns till bilar ventilerades också men kändes inte heller som
helt rätt väg att gå, men att ge upp
fanns naturligtvis inte ens på kartan,
här gällde det att komma framåt.
En av ledamöterna hade under
samtalets gång bläddrat lite planlöst i en katalog som någon tidigare
besökare glömt kvar i möteslokalen,
och plötsligt hördes lite hummanden
från bordsänden där han satt, vilket
givetvis väckte de övrigas intresse.
Katalogen – som kom från ett företag i
väldigt-många-nyttiga-och-roliga-produkter-branschen – fick gå laget runt
medan han som hittat den förklarade
vad han sett och som sått ett litet frö
– en hjälm.
Det var i alla fall en början, men
hur komma vidare? Den innehållsrika
katalogen fick ta några rundor till
runt sammanträdesbordet innan nästa
ljus tändes; varför inte utnyttja något
som de flesta redan har och därmed
avsevärt reducera kostnaderna för
Viggen-seglarna?

En modern mobiltelefon (med
eller utan halväten frukt) placerad
i rorsmans synfält, sug på den! Alla
kände att nu var vi ordenligt på G
och att sy ihop det hela inte borde
medföra några större svårigheter.
En selfie stick till telefonen, monterad på hjälmen, så långt var det
enkelt som Columbi ägg, men det var
ju inte bilder på seglaren som skulle
tas, så lite mer utrustning krävdes.
Lösningen blev att en Helmet Cam,
monterad på akterpulpiten, står för
bilden som visas på telefonens skärm
via Bluetooth-kommunikation.
Den Helmet Cam TK fastnat för
har också GPS-positionering som gör
det möjligt att se var man befann
sig vid en viss tid. Det ger i förlängningen möjligheter att etablera en
direktuppkoppling till MUST och
därigenom bidra till övervakningen
av vårt territoralvatten. Vem vet, kanske är det inte ett bogvisir som dyker
upp i ditt kölvatten, det kan också
visa sig vara ett periskop tillhörande
främmande makt . . .
Timmarna hade flytt, på skeppsklockorna slogs sju glas i första vakten, sista bussarna skulle snart gå och
det var dags att runda av.
Innan vi skildes åt föreslog någon
– blygsamheten avhåller mig från att
nämna namn – att projektet skulle få
ett passande namn: Heureka, utropet
som ekade i Arkimedes badrum när
badvattnet rann över. Förslaget mottogs med acklamation, dock avhöll
vi oss från att springa nakna ut på
gatorna och ropa, vilket Arkimedes
sägs ha gjort.

Selfie stick

Telefon
Hjälm
Helmet Cam

Enligt senast inkomna underrättelser beräknar TK att att man ska
kunna demonstrera en fullt fungerande version av Heureka för deltagarna i Rigg- och TK-träffen 7 maj i
Åkersberga. Se separat inbjudan.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa
Liten ordlista:
Heureka – eller Eureka, låter som rena
grekiskan (vilket det också är) betyder
”jag har funnit (det)”
Selfie stick – Självpinne
Helmet Cam – Hjälmkamera
Bluetooth – Blåtand, Harald
(en dansk kung i IT-branschen)
GPS – Globalt PositioneringsSystem
MUST – Militära Underrättelse- och
SäkerhetsTjänsten
Arkimedes – grekisk matematiker,
fysiker, ingenjör, uppfinnare,
astronom och filosof, kanske mest känd
för Arkimedes princip som säger att ”ett
föremål nedsänkt i vätska påverkas av
en uppåtriktad kraft, som är lika stor
som tyngden av den undanträngda
vätskan”
Arkimedes princip ligger även till grund
för beräkning av båtars deplacement.
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CLUB

SHOP
STYRELSE
Ordförande:
		
Kassör
Kassör 		
		
ordförande:
Vice ordförande
&
Kassör:
Sekreterare
Ledamot:
Ledamot
		
Club-Shop-ansvarig:
Club-Shop-ansvarig
e-post:

Thomas Svärd Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
e-post: thomas.svard@telia.com
K-G Sabel Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Bosse Rydh Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Ingvar Lindén Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
ingvarlinden1@gmail.com

072-250 08 40
08-641 17 05
08-15 42 94
070-618 88 31
073-444 26 82

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.
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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)

1073 Aglaia med nuvarande ägare,
Britt-Marie Bergström, vid rodret
Foto; Ulf Liljebäck

MANUSSTOPP
VB nr 3:
27 maj
20

VB nr 4:
30 september
TidTryck 2015

