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Stockholm

Fördjupningsträff hösten 2015
Ondagen den 28 oktober kl 19:00
på Trälhavets Båtklubb i Åkersberga

Bra uppslutning på sommarträffen och
hyfsat bra uppslutning på vår tidiga höstträff
ger klubben råg i ryggen inför kommande år och
aktiviteter. Jag hoppas att även vår kommande
fördjupningsaktivitet kommer att locka många
Viggenseglare.
Den första och största delen av årets sommar lär väl platsa som vår generations sämsta
någonsin. För mig själv blev det inte många
seglingstimmar. Mina planerade seglatser sammanföll antingen med störtregn eller med alltför
stark vind för att det skulle kännas kul att segla.
Jag har planerat upptagning till den allra sista
helgen som min båtklubb erbjuder och jag räknar
med att köpa en varm flytoverall så att jag kan
segla så länge som möjligt i höstmörkret.
Jag hoppas att vi i år får ett välbesökt årsmöte! Jag hoppas också att vår valberedning
hittar några nya personer som kan jobba för
vår klubb. Styrelsen har en vakant plats och vi
behöver förstärkning till Tekniska kommittén och
även till själva valberedningen. Jag tycker själv
det är jätteroligt att få träffa och jobba med så
många trevliga Viggenseglare, det är ett utmärkt
sätt att utvidga sin vänkrets på. Hör av dig till
valberedningen om du vill få ett ännu mer spännande och givande Viggenår; 2016!
Thomas Svärd i Vigga
(Det blev inget namnbyte i år)



Innan det - som alla hoppas - välbesökta årsmötet i november kommer en höstträff i oktober
med högaktuellt tema som framgår av inbjudan
här till höger. Vi är väl medvetna om att alla medlemmar av geografiska skäl inte har möjlighet att
komma till Åkersberga (vår nordligast boende
medlem finns i Jokkmokk), men alla ska ändå ha
en chans att ta del av viktig information.
Ämnena som tas upp på träffen har också
behandlats i ViggenBladet och vi har sammanställt ett dokument med några av dessa artiklar
där Tekniska Kommittén givit goda råd.
Uttrycket ”Nu är goda råd dyra” gäller inte
här, de kostar nada. Hör av dig till VB-Red. så
skickar vi över dem. Och är du inte datoriserad
så fungerar ju den gamla sortens postgång än,
även om Posten bytt namn.
Uppmärksamma läsare kanske noterar att
inga fotografers namn finns på eller vid bilderna
i detta VB. Anledningen är att på en del foton
finns den som skickat in dem själv med på bilden,
så vem höll i kameran? Bilder till t.ex. ”praktiska
tips” ger sig självt, men från träffarna är det lurigare. Valet mellan alla eller ingen blev den här
gången det senare alternativet.
Harald Akselsson, Hans Lindström och Thomas Svärd har bidragit med bilder i varierande
mängd. Men fler har har väl kameror?
Alf

Årets fördjupningsträff i höstmörkret har tema
torrsättning och vinterförvaring.
Vi går igenom de viktigaste sakerna
att tänka på vid avmastning, upptagning, pallning, täckning mm.
Vi kommer att ha två torrsatta Viggar
som vi kan titta på i verkligheten.
En annan sak som vi tar upp är vilka projekt som
är lämpliga att utföra när båten ligger på land.
Givetvis kommer det finnas tid att fråga våra kunniga
representanter från Tekniska Kommittén om allt
mellan himmel och jord, men de kommer dock endast
att svara på frågor om Viggenbåtar.
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 sig dit med kollektiva färdmedel.
Det tar ca 30 minuter med Roslagsbanan från
Universitetet 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 25 oktober.
Ange gärna mobilnummer så vi kan nå er
om det sker någon sen förändring av programmet.
Kontakta gärna någon i styrelsen
om det är något du undrar över.
Välkommen!



Kallelse till årsmöte
Onsdag 11 november 2015 kl 19.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm
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 ordföran den 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


Programpunkter

för onsdag 11 november
Årsmötet börjar kl 19.00

(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)

Utdelning av
Per Brohälls Hederspris och
vandringpriset Ratten
Viggen-sherry
Vägbeskrivning
Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm
vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra
att ta buss 57 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” alternativt 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 visar den här)


Stockholm

Sommarträffen 2015 Lilla kastet, Ingmarsö

Årets sommarträff hölls även detta år
i TBK’s klubbhamn, Lilla Kastet, på norra
Ingmarsö. Vi blev fem Viggar och en Storvigg i år och totalt nio personer.
Vädret var överlag bra men bjöd på en
rejäl regnskur under lördagen. Vi roade
oss tillsammans och jag tror vi alla fick
nöjet att lära känna nya Viggenseglare
och medlemmar. Viggen Cup blev av! Två
av båtarna ställde upp och vinnare blev
Viggenbåten Dagny med Felix Rehnman
som kapten och Magnus Isberg som gast.
Även i Tipspromenaden stod Felix och
Magnus som segrare. De hade verkligen
vind i seglen i år.

Stockholm

Den sedvanliga Viggensherryn intogs
av de myndiga deltagarna kl 16:00 som
seden bjuder och därefter var det dags
att börja förbereda middagen. I år fick vi
en härlig sommarkväll och vi grillade på
klipporna. I år hade vi även levande musik
och sång som Felix och Magnus skötte
med bravur. Lite senare på kvällen var
det också flera av deltagare som visade
upp sina musikaliska färdigheter.
Sammanfattningsvis en riktigt rolig
och trevlig sammankomst som vi får
hoppas växer ännu mer i antal båtar och
deltagare till nästa år.
Thomas Svärd

Här är vi som var med på årets sommarträff i Viggenklubben!
Carina Nilsson, Jonas Nilsson, Morgan Nilsson, Thomas Svärd, Felix Rehnman,
Magnus Isberg, Harald Akselsson, Ingvar Lindén och William Thompson.

Ovan:
De två deltagande båtarna i Viggen Cup:
Dagny med Felix Rehnman och Magnus
Isberg till vänster och Nina med familjen
Nilsson till höger i starten.
Till vänster och nedan:
Felix och Magnus spelar och sjunger.
Publiken lyssnar.





Stockholm

Augustiträffen 2015, Bodaviken, Värmdö

Ingvar Lindén jobbar hårt för att få båten
förtöjd i den ogynnsamma vinden

Båtarna på plats och väl förtöjda efter en hel
del arbete



Harald och Ingvar jobbar med att förtöja sina
Viggar

Foto Thomas Svärd

Även detta år var platsen för Viggenklubbens höstträff i Bodaviken. Hans
Mathisson stod som värd och erbjöd
bryggplats åt de fyra viggenbåtarna.
Hans hade förberett och dukat upp i sitt
fina hus med utsikt över den vackra Bodaviken. Vid ankomsten till bryggan var
vinden i ryggen och inte direkt svag. Jag
själv var väldigt nära att sätta min Vigga
långt upp på grund eftersom motorn i
backläge och full gas inte orkade bromsa
farten när vi skulle lägga till. Som tur
var så fick jag bra fäste i ankaret och
kunde bromsa upp båten med hjälp av
ankarbandet. Årets lärdom blev att alltid
hålla koll på vindriktning och vindstyrka
vid tilläggning. På grund av den relativt
hårda och ogynnsamma vinden så fick vi
tillbringa lite tid med att justera och anpassa våra förtöjningar innan vi kände
oss säkra på att kunna lämna bryggan
och våra båtar säkert förtöjda.

Stockholm

När detta väl var avklarat kunde
vår trevliga tillställning i skaldjurens
tecken börja. Vi hade det jättetrevligt
och vi diskuterade inte bara båtar,
segling och Viggar utan också mycket
annat roligt. Många roliga historier
och episoder fick vi oss till livs och
medan fullmånen steg så steg också
deltagarnas goda humör. Allt roligt
har dock ett slut, så och denna kväll.
Långt efter midnatt tassade vi ned till
våra välkomnande båtar för att få vaggas till en god natts sömn i vågornas
kluckande famn.
Nästa år hoppas jag vi kan bli ännu
fler deltagare. En av vitsen med att vara
med i en klubb är ju att träffa andra
likasinnade trevliga och inspirerande
medlemmar och umgås på riktigt. Ett
stort tack till Hans som gjorde denna
helg till ett så trevligt minne.
Thomas Svärd

Alla glada deltagare: Thomas Svärd, K-G Sabel, Harald Akselsson, Maria Lindström,
Ingvar Lindén, Hans Mathisson, Agneta Sabel.



Valberedningen
Våra liv består nuförtiden av en
massa val – el, pensioner, partner, bank
och färg på köksluckorna. När vi inte
lägger tid på allt detta kan vi ägna oss
åt valsafari, och glädja åt att antalet
blåvalar, knölvalar, sydkapare och grönlandsvalar nu ökar.
Men vad är det då som inte ökar
–�������������������������������������
jo personer som vill engagera sig i
föreningslivet –�����������������������
������������������������
och där är tyvärr Viggenklubben inget undantag.
Därför �������������������������������
–������������������������������
låt oss liksom valarna bryta
trenden och visa att det visst går att gå
från att ha hotats av utrotning till att åter
bli tillräckligt många och livskraftiga.

Ordet valberedning kan skrämma
vem som helst (blir jag kokt om jag
hamnar i dess klor) men tänk inte
så. Det finns olika nivåer på engagemang och just i år finns möjlighet
att välja bland alternativa poster.
Vad sägs om Styrelsen, Tekniska
Kommittén och till och med, Valberedningen. Våga Vägra Viggenklubbens utrotning (VVVU). Våga slå
en pling eller dra iväg ett mejl till
valberedningen.
(Telefonnummer till sammankallande finns på sidan 19).
"En som varit med förr"

Bogsering eller segla utan vind

Sommaren bjöd på mycket regn och
däremellan nyckfulla vindar. En av de
sällsynta soliga men mer eller mindre
vindfattiga dagarna mötte jag den här
båten. Besättningen verkade ha ledsnat
10

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

Priset, som är ständigt
vandrande, 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.
Styrelsen

Vassbåten
En helg i somras hade jag vikt åt ett
båtprojekt. Projektet var att flytta mina
två batterier från styrbords sittbrunnskista till förpiken. Jobbet flöt på bra men
innebar en hel del kabeldragning och
en hel del pyssel nere i ruffen. Efter en
bra stunds arbete stack jag upp huvudet
ovanför ruffluckan och fick till min stora
förvåning se en vassbåt på båtplatsen
mitt emot mig! Kan det tänkas vara en
Heyerdahlsk RA-kryssare? Eller kanske
den ofullbordade vassbåten RA 3?
Mina bryggkompisar kliade sig också
i huvudet och förundrades över hur sjutton den här skapelsen lyckats navigera
in så elegant och ljudlöst till en ledig
bryggplats?
Historien slutade med att vassbåten
bogserades bort till en mer lämplig plats
för vassbåtar där den nu är förtöjd tillsammans med sina likar.
Thomas Svärd

på den dåliga vinden och verkade inte
heller kunna eller vilja starta motorn.
Det gick inte fort men det gick; att bogsera en segelbåt simmande.
Thomas Svärd
11

Praktiskt tips 1
Till min båt följde det med en äldre värmare av modell Thermo 1000.
Den fungerade inte men jag lade ned
tid och pengar på att få den att fungera. När den väl fungerade så tyckte
jag inte om den. Den lät illa, pumpen
tickade och fläkten surrade och den
luktade illa av fotogen. Dessutom vill
jag minimera antalet olika typer av
vätskor och prylar i båten.
Under åren har jag läst mycket
om olika typer av värmare allt från
enkla spritvärmare av typen Heatpal
till komplicerade och dyra Wallas och
Eberspächer värmare med olika för
och nackdelar. Jag har under några år
klarat mig hyfsat bra med en portabel
gasolvärmare. Dock känns det inte
helt bra i magen att ha gasol ombord
(kan ju läcka) och dessutom så är den
svår att placera så att den står säkert
och tryggt.
Nu har jag köpt en intressant typ
av värmare. Den kallas PAN 2000 och
bygger på principen att nyttja den
redan befintlig spisen i båten. Värmaren är typ som en upp och nedvänd
kastrull med en fläkt och en skorsten.
Installeras enkelt vid behov genom att
sätta värmaren på spisplattan, leda
ut det flexibla skorstenröret utanför
ruffen och tända på spritköket. Det
blir riktigt varmt och det mycket fort,
i alla fall i en båt med den storlek som
vi har. Värmen regleras genom att helt
enkelt reglera spisplattan. Fläkten
drivs med 12 v och drar bara 0.15 A.
12

En mycket enkel lösning som jag
gillar. Jag kan återanvända spisen och
bränslet till spisen även till värmaren.
Behöver ingen fotogen som till min
Thermo 1000 värmare.
Tyvärr är denna värmare ganska
dyr. Ny kostar den nästan 4000 kr.
Jag hade tur (kanske skicklighet, jag
håller järnkoll på Blocket) som hittade
en begagnad, fast aldrig använd, för
halva priset.
Nu kommer jag kunna ge mig ut
i min Vigga både tidigare och senare
på säsongen och dessutom utan att
behöva frysa.
OBS! Det är oerhört viktigt att
man ser till att det finns ordentligt
med ventilation så att tillräckligt med
luft kan komma in i ruffen. Skorstenen transporterar bort avgaser men
det behövs mycket syre till förbränningen.
Thomas Svärd

– enkel värmare

1
3

Bilderna:
1:
Värmaren placeras på spisen och röken
leds ut ur båten via en rökgasslang.
2:
Värmaren placeras på spisen och röken
leds ut ur båten via en rökgasslang.
3:
Jag har gjort en planka med hål för
rökgasslangen som sätts an mellan den
skjutbara luckan och ruffluckorna.

2
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NYA
MEDLEMMAR
0
		

Erling Sundström
KUNGSÄNGEN

0

Bengt Westermark
����������
UPPSALA

0

Johan Holmstedt
STOCKHOLM

0

Måns Åman
BAGARMOSSEN

498

Elin Borin
LINKÖPING

847

Margaretha Gräsman
KUNGSBACKA

901

Björn Norestig
JOHANNESHOV

951

Johan Uhlander
STOCKHOLM

1008

Rickard Lundqvist
TJÖRNARP

1026

Oscar Lindberg
KUNGÄLV

1155

Sten-Åke Petersson
VÄSTRA FRÖLUNDA

1169

Magnus Nilsson
VÄXJÖ

1223

Helena Malmcrona
KOLMÅRDEN

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Regionombud
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
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
Kalmar, S:t Anna, Vänern, Vättern, ÖresunD

Praktiskt tips 2 – spirbom
Jag har inte haft någon spirbom
till min båt. Jag har sneglat i kataloger
från olika båttillbehörsbutiker men
funnit att en spirbom och helst en teleskopisk spirbom kostar ganska mycket
pengar. Under vintern och våren har
jag funderat hur jag billigt och enkelt
skulle kunna bygga en egen.
Det första steget i projektet tog jag
under vintern då jag hittade ändbeslag till spinnakerbom på rea. De blev
dock liggande hela våren på hyllan i
förrådet. I början av sommaren sprang
jag dock på ett teleskopskaft som hade
hyfsat rätt dimension att passa ihop
med ändbeslagen. Lite meckande,
borrande och skruvande så fick jag
fast ändbeslagen i båda ändarna i
teleskopskaftet.
När sedan sommaren kom och
när jag hade rätt vind så provade jag
att spira ut focken när jag länsade.
Jag blev positivt överraskad av hur
bra och enkelt det fungerade! Allra
bäst tycker jag det är att focken eller förseglet inte fladdrar och ”faller
ihop” när vinden vrider eller avtar när
focken väl är spirad.
Total kostnad blev ca 700:- och
då var det ändbeslagen som kostade
mest (även om de var på rea). Ett
juste teleskopskaft kan man få för runt
100-lappen.
Thomas Svärd
(Slutresultatet ser du på omslagsbilden!)
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Några bilder från Dalarna
Ett par bilder på Skrållan III
med segelnummer 1236, bilderna
är tagna vid sjösättningen 23 maj
2015. Med hjälp av en mobilkran
är vi några, som tillsammans sjösätter våra båtar i hemmahamnen
Källviken i sjön Runn.
Vår sjö är en riktig pärla med
sina ca 100 öar. Vi har alltså en
”miniatyrskärgård” här i Falun/

16

Borlänge, och jag vet att vi är minst
sex stycken Viggar här i Runn.
Det tredje fotot visar hur vackra
ägarna till Skrållan III är . . .
Jag ska återkomma senare med
lite mer info om vår sjö och dess
möjligheter.
Med vänliga Viggenhälsningar
Hasse & Solveig Lindström

Somliga skyddar sig med spiral ...
. . . mot sommarens myggattacker, medan en del föredrar and
ra sätt. Jäntas besättning besökte
inför förra sommarens båtutflykter
ett av landets större möbelföretag
och inhandlade det myggnät som
bilden visar.
Den gången blev det ett onödigt
bagage eftersom vi hade turen att de
stickande krypen då fanns på andra
ställen än i de vikar där vi ankrade.
I år kom det i alla fall till användning, åtminstone mot slutet av
semestern när värmen äntligen kom,
och det fungerade precis så bra som
hade hoppats.
Ett glidstopp monteras i lämplig
höjd på akterstaget, vi använde den
platta typen av wirelås. Sedan är det
bara att haka nätets lilla karbinhake
om staget ovanför stoppet, hänga ut
nätet över mantåg och sprayhood
och fästa på lämpliga ställen med
klädnypor.
Placerar man nätets öppning vid
akterstaget så blir det lätt att ta in
flaggan när flaggskottet ekar mellan klipporna, och behöver man gå
iland är det lätt att lyfta på en flik
vid sprayhooden.
Eftersom nätet är vitt kunde
man befara att det skull bli svårt att
se igenom det men så illa var det
intevi kunde fortfarande njuta av av
utsikten. (Ensamma eftersom folket
i andra båtar föredrog att inte vistas
i sina sittbrunnar).

Avslutningsvis, apropå klädnypor; vart har det innersta, mindre
”hålet” som var så bra på tunnare
linor tagit vägen? Är det s.k. produktutveckling är den tveksam, är
det en besparing kan man undra över
värdet av att ta bort ett hål. (Ett hål
är ju redan borta?).
Begå en kulturgärning – verka
aktivt för att återinföra lilla hålet!
A & A, tidigare i 1277
Originalfotot har kommit på avvägar så
bilden ovan är scannad från VB nr 8 1996,
därav moarémönstret. A�������������������
rtikeln var införd
�������
första gången då, och kanske har den varit
med yttterligare någon gång och här får den
vara med en gång till.
Red. tycker att den kan platsa som . . .

Praktiskt tips 3 – myggnät
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CLUB

SHOP

Viggenklubben 2015

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 matrikelsns sista sida.
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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)

Glatt och livat på sommartäffen i Lilla Kastet

VB nr 5:
25 november
20

MANUSSTOPP
VB nr 1 2016:
I början av januari

TidTryck 2015

