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Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:

Nu ligger båten på grund så nu finns det
tid för annat och för att fundera ut vilka projekt
som ska startas upp och göras färdiga innan
sjösättningen om ca 6 månader. Denna period
av året är också väldigt intressant och stimulerande. Båtlivet består ju inte enbart av att vara
ute och segla.
Ytterligare ett verksamhetsår har passerat i
Viggenklubben. Sammanfattningsvis ett bra Viggenår, tycker jag. Antalet medlemmar verkar stabilt vilket jag tolkar som att klubben fortfarande
har sitt existensberättigande. Antalet deltagare på
träffar, möten mm är trots allt ganska ok. Det som
känns tråkigt är att det är så svårt att veta hur vi
ska kunna bli ännu bättre på att nå och aktivera
medlemmar utanför Stockholmsområdet. Inga
direkta ändringar i nästa års planering förutom
att vi i styrelsen har en idé och en förhoppning
om en eskadersegling nästa år.
Jag ser gärna att fler bidrar med texter och
bilder till ViggenBladet. Nu är det pinsamt få som
bidrar. Det finns ju massvis med bilder, kluriga
lösningar, berättelser, tips mm som vi i klubben
borde dela med oss av. Hjälp till att göra nästa
års Viggenblad extra fylliga, det är ett bra sätt,
kanske det bästa sättet, att sprida Viggenklubbens
nytta i hela landet.
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 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
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samt tagit del av styrelsens verksamhetsberättelse
och protokoll. Räkenskaperna är förda med god
ordning. Årsredovisningen ger en rättvisande bild
av Viggenklubbens resultat och ställning. Efter tre
år av förluster visar glädjande nog årets resultat en
vinst som uppgår till 10 699,07 kr, vilket medför att
Viggenklubbens egna kapital vid verksamhetsårets
slut ökat till 58 773,85 kr.
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Kontaktombud regioner
Thomas Svärd
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Gävle
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Under verksamhetsåret 2015 har:
Styrelsen har haft fem protokollförda möten.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med fem nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter, samt haft refererat från aktiviteterna.
Under verksamhetsåret har 24 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så hade klubben 260 aktiva medlemmar och 8 Viggenvänner. Det
innebär att antalet medlemmar är 7 färre än förra året.
Tekniska Kommittén (TK)
TK har sammanträtt 1 gång. TK har varit föredragande i två av klubbens
tematräffar där riggning och upptagning och vinterförvaring varit tema. Frågor
från Viggenägare har som vanligt besvarats per telefon och via e-post. En medlem
med roderproblem fick också personligt besök av representant från TK.
Regionerna
Glädjande att klubben fått en representant för region Siljan - Johan Nyhlén..
Träffar
Riggträff 7 maj
I år ordnade vi åter riggträff. Denna gång i Åkersberga på Trälhavets Båtklubb där
vi hade två medlemsviggar, en Karlskrona och en Albin som vi kunde titta på. TK
med Gunnar Bäck i spetsen lärde ut de mesta man behöver veta om Viggen och
Riggning. Hela 21 deltagare kom på träffen vilket var mycket glädjande.
Sommarträff 26-28 juni
I år låg vi åter vid vår vanliga brygga i Lilla Kastet på Ingmarsö. Träffen samlade
i år fem Viggar och en Storvigg, Totalt blev vi 9 personer. Träffen innehöll traditionsenligt Viggensherry. I år blev också tipspromenaden och Viggen cup av.
Vädret var överlag bra men humöret och stämningen var ännu bättre.
Höstträff 6-7 september
Årets höstträff ägde rum i Boda byvik, precis som förra året. Hasse Mathissons
ordnade plats vid brygga och plats för middag. På träffen deltog fyra Viggar och
sju personer. Temat för träffen var kräftor och skaldjur. Även detta år avlöpte allt
väl trots att vinden gjorde ankomsten och förtöjningen svår. Ett stort tack till Hasse
som även i år stod som värd för denna trevliga tillställning.



Fördjupningsträff-Tematräff 28 oktober
Årets höstliga fördjupningsträff med tema Torrsättning och vinterförvaring begavs
sig i Åkersberga där Trälhavets Båtklubb bjöd på lokal och fika. Gunnar Bäck, sammankallande i Tekniska kommittén berättade om råd och tips vid torrsättning och
vinterförvaring plus en hel del annat också. Till träffen kom 11 deltagare.
Styrelsen syn på årets verksamhet
Ambitionen var att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträckning
som i fjol. 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 ideér och
tankar.
Förra årets ekonomiska resultat gjorde att klubben detta år minskade antalet nummer av Viggenbladet från sex till fem.
I rådande tider med allt svårare att hitta människor som vill engagera sig i ideella föreningar så får nog vi i Viggenklubben vara nöjd med att fortfarande ha
ett medlemsantal på drygt 250 st. Tyvärr har vi vakanta platser i styrelsen och i
Tekniska Kommittén. Antalet medlemmar på våra träffar har under detta verksamhetsår glädjande nog ökat. I en tid då allt fler Viggenbåtar byter ägare så finns det
förmodligen fortfarande ett behov av att erbjuda träffar där erfarna Viggenseglare
kan dela med sig av sin förvärvade kunskap till nästa generation Viggenseglare.
Glädjande var också att vi i år fick ett nytt regionombud: Johan Nylén i region
Siljan.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning.
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 11 november 2015
Thomas Svärd		

K-G Sabel			

Bosse Rydh		

Roy Berntsen

Ingvar Lindén







Årsmötet 11 november 2015
Det var en liten skara Viggenmedlemmar som kom på årsmötet. Endast
sju medlemmar dök upp. Årsmötet
avlöpte trots detta väl. Styrelsen fick
ansvarsfrihet för det gångna året och
valberedningen lyckades få till en styrelse även nästa verksamhetsår tillika
övriga funktionärer. Ekonomin är god
och klubben gick plus i år.
Ingen förändring i Viggenklubbens
styrelse. Vi går även in i nästa verksamhetsår med en vakant plats i styrelsen.
Ingen förändring i Tekniska kommittén
heller som även den har en vakant plats.

Inga motioner hade inkommit och inga
förslag hade väckts eller inkommit till
styrelsen innan årsmötet. Årsavgiften
förblir oförändrad för verksamhetsåret
2016; Aktiv medlem 175:- samt ViggenVän 50:-. När sista punkten på agendan,
vilket var ”Mötets avslutande”, klubbats
och Felix Rehnman även i år tagit emot
Vandringspriset för Viggen Cup så drog
de flesta årsmötesdeltagarna till en liten
trevlig restaurang i närheten där kvällen
avrundades med trevliga Viggenminnen
från det nu nyss avslutade Viggenåret.
Thomas Svärd

Ovan:
Här är alla deltagare på årsmötet på
samma bild.
(Foto: Thomas Svärd)
Till vänster:
Felix Rehnman fick även i år ta hand om
vandringspriset i Viggen Cup. Ordförande
Thomas Svärd delade ut priset.
(Foto: K-G Sabel)



Varför seglar jag en Viggen?
Egentligen är frågan felställd.
Varför seglar jag en liten, billig 70tals-båt? Så borde frågan egentligen formuleras. Att det blev just en Viggen, för
mig, var en slump. Det kunde lika gärna
ha blivit en If, Rj 85, Maxi 68, Ohlsson 22:
a eller någon annan segelbåt i liknande
storleks- och prisklass.
Med utflugna och självförsörjande
barn, två heltidslöner och ett relativt
billigt boende så skulle jag egentligen
kunna segla omkring i en Bavaria 37, en
stor modern båt med komfort och interiör
som skulle göra min tid i skärgården både
bekväm och luxuös.
Varför seglar jag då omkring i en Albin
Viggen från 1972?
För mig har frågan många svar. Ett
svar är att jag inte bara tycker om att segla
och vara på sjön. Lika roligt, kanske till och
med roligare, tycker jag det är att bygga
om, renovera, förbättra och mecka med
både båt, inredning och allt runtomkring.
Att gå och klura och fundera på hur jag ska
bygga en badplattform, installera toalett
med hålltank, dra fallen till sittbrunnen
mm är både intellektuellt stimulerande
och roligt. Att såga, borra och riva i en
liten 70-talsbåt är också mycket mindre
ångestskapande än att sätta en tigersåg i
en ny fin Bavaria 37.
Ett annat svar är att allt blir så mycket
lättare. Med en mindre båt är det enklare
att segla själv. Jag kan sticka ut ett par timmar när andan och lusten faller på, utan
att behöva fixa fram en besättning som kan
hjälpa till. Normalt underhåll, upptagning,
av- och påmastning, täckning mm kan jag
klara av enkelt och på relativt kort tid. Med
en 70-tals båt är inte heller den egna och
omgivningens tryck på att båten ska tvättas, poleras och vaxas lika hårt.

Vårrustningen kan alltså göras mycket
enklare än om man har en ny fin Bavaria
37.
Det är också mycket roligare att kunna
göra något mer än att lägga hela semesterkassan på nytt storsegel. All utrustning
och allt material är ju så oerhört mycket
billigare till en liten 70-talsbåt jämfört med
en Bavaria 37. Bara vantskruvarna till en
Bavaria 37 kostar förmodligen mer än vad
en hel Albin Viggen från 1972 är värd!
Skärgården blir så oerhört mycket
större när man har en båt som bara sticker
1,11. Det ringa djupgåendet på en Vigg gör
ju att man kan lägga till i många, många
fler naturhamnar än om man cruisar omkring i en Bavaria 37. Att Viggen dessutom
är betydligt mer tålig att gå på grund med
jämfört med en Bavaria 37 gör också att
man i betydligt större utsträckning kan
chansa att man kommer in på ställen som
man inte ens skulle vilja komma i närheten
av i en Bavaria 37.
Som sagt, jag har många svar på frågan men det absolut viktigaste svaret är
att med en liten 70-tals båt så blir båtlivet
både enklare, roligare, billigare och mer
lättillgängligt och allt detta sammantaget
gör att åtminstone jag har betydligt mer
roligt med en Albin Viggen från 1972 än
vad jag skulle ha med en Bavaria 37.
(Att jag jämför med just en Bavaria 37
är en ren tillfällighet. Bavaria 37 är helt
säkert en ypperligt bra båt.
Jag skulle kunna ha valt vilken modern
båt på drygt 30 fot som helst och oavsett val
av båt så är mina åsikter, just exakt mina
egna privata åsikter, som dessutom kan
ändras med tiden)
Thomas Svärd



Fördjupningsträff 28 oktober 2015

Elva Viggenseglare dök upp på tematräffen på Trälhavets båtklubb i Åkersberga
den 28 oktober. Temat var ”Torrsättning
och vinterförvaring”. Tajmningen var inte
klockren eftersom så gott som alla båtar
redan är upptagna och torrsatta men tipsen
och råden från Gunnar Bäck som är sammankallande i Tekniska kommittén var
värdefulla, lärorika och intressanta ändå.
Några bra saker att lägga på minnet är
att se till att rodret inte innehåller vatten.
Om det inte finns en plugg i botten på rodret är det säkrast att borra ett hål om cirka
5 mm på rodrets undersida så att eventuellt
kvarstående vatten kan rinna ut. Hålet
tätas sedan innan sjösättning med gum-

miplugg, silikon eller annat tätningsmedel. Detta ska man göra för att undvika
risken att rodret frostsprängs. Om man
har masten på under vintern ska man
vara extra noga med uppstöttningen, här
krävs extra stöd eftersom riggen fångar
upp vind och vid kraftiga byar och utan
extra god stöttning kan båten röra sig
och i värsta fall tippa omkull.
Det finns olika teorier om hurvida
man ska ha ruffen ventilerad eller stängd
under vintern. Gunnar rekommenderar
att man stänger ordentligt och sätter in
torrbollar, det fungerar allra bäst. En
stängd båt håller också skräp och damm
borta från ruffen.
Samtliga bilder; foto Thomas Svärd

När båten ligger på land är det också
väldigt viktigt att kontrollera genomföringarna. Vid minsta tecken på att de är
slitna eller defekta ska de bytas! Förutom
tips och råd om just kvällens tema så
diskuterades det även om mycket annat rörande våra Viggenbåtar. Alltifrån
glappande roder till lovgirighet när man
seglar för styrbords halsar. Trälhavets
Båtklubb (TBK) bjöd på lokal och fika,
ett stort tack till TBK. Temakvällen avslutades sent, vi fick träffa nattpatrullen på
TBK innan vi åkte hem, och jag tror att
alla som var med kände sig både klokare
och mer inspirerade än innan träffen.
Thomas Svärd
Överst:
Trälhavets Båtklubb bjöd på lokal och fika i
höstmörkret.
Till höger:
Ingvar Lindén ritar och berättar för Robban
Grönlund om skotpunkter för förseglet
Nedan:
Fördjupningsträffen med tema ”Torrsättning
och vinterförvaring” lockade elva personer till
Trälhavets Båtklubbs lokaler i Åkersberga.

Gunnar Bäck, sammankallande i Tekniska Kommittén,
berättade om torrsättning och vinterförvaring
och gav en mängd andra bra tips och råd.
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Siljan

Sommaren 2015 i Siljan, eller våren som blev höst

Siljan

Med ny båt (läs gammal) så ville
man ju vara tidigt i sjön, nu blev det
att vänta på att vattnet skulle stiga så
det blev 7 maj innan den kom i vattnet
och blev påmastad under stormiga
förhållanden. Gick förhållandevis
fint att få riggen på plats för första
gången.
Efter sjösättning så dröjde det
ett antal veckor innan jag kom ut på
någon premiärtur, då det stormat och
regnat mest hela maj och juni. Å andra
sidan så hann man med lite pyssel på
båten som ej hunnits med under vintern. Såg verkligen fram emot Sollerö
Hafs som är en liten segeltävling som
anordnas av Sollerö segelsällskap i
juni. Tyvärr så blev den inställd då
många inte hunnit få båten i sjön.
Trist att inte fler får båten i sjön förrän
framåt semestern.
I juli blev det några fina längre
seglingar när vi fick några fina vä-

derfönster.
En kollega på jobbet har också
skaffat sig en Viggen, nämligen en
Albin, detta gjorde det som upplagt
för lite race ner mot Vaverön i södra
Siljan. Dagen till ära så hade vi hygglig undanvind, det är otroligt vad lika
Albin- och Karlskrona-Viggen seglar.
Vinden dog ut lite på slutet men det vi
kunde konstatera var att Albin verkar
gå lite snabbare i lättvind medan min
Karlskrona drog ifrån i lite hårdare
vind.
Nu hade väl jag lite fräschare segel
på min K-vigg men å andra sidan en
tung inombordare. Det blev en mycket
trevlig seglats med övernattning på
Vaverön och hemfärd dagen därpå då
vinden vridit så vi fick frisk undanvind
hem mot Nusnäs.
Under Classic Car Week i Rättvik
så blev det även en seglats dit med två
Viggenbåtar.

Riktigt kul att segla tillsammans,
det blir ju gärna lite inofficiell tävling.
Då jag seglar mest själv så vill jag
framhålla vad fantastiskt bra det är
med en autopilot på rorkulten. Den
fungerar helt fantastiskt även i lite
hårdare vindar. Likaså så är ju rullfocken ett fantastiskt hjälpmedel när
man är själv, dock så skall jag köpa
mig en genua att ha på rullen som
standardsegel.
Om man skall summera sommaren
så blev det väl inte någon bra sådan
för segling, har dock försökt gripa
varje halmstrå så fort det varit bra
väder. Det blev blott 200 loggade
distansminuter, men många kortare
turer med övernattning. Jag har lärt
mig massor om båten denna första säsong med Viggen och fått testa riktigt
grov sjö på Siljan. Man kan lätt tro att
Siljan är en lugn insjö, men det kan

bli riktigt stora dyningar här som jag
fått erfara vid ett par tillfällen. Men
man har alltid känt sig trygg, det är
ju en fantastiskt trygg båt.
Nu ligger båten hemma på gården för vintervila. Hoppas att nästa
sommar blir en bättre vädermässigt,
nu skall riggen få sig en översyn med
förhoppningsvis en nygammal mast i
aluminium.
Vi funderar på att gå ihop ett par
viggenseglare och köpa lös en båt
som stått i många år och plocka delar
ifrån.
Vill uppmana flera Viggenseglare
i Siljan att höra av sig till mig om ni
har idéer på aktiviteter till sommaren.
Vore kul om vi kunde hitta något
gemensamt datum att göra något
tillsammans.
Johan Nylén, Regionombud Siljan

På väg till Vaverön
Foto: Anders Smitz

Trångt vid bryggan på Vaverön i Leksands kommun. Men bara två Viggen.
Foto: Anders Smitz

Ut på storsiljan
Foto: Anders Smitz

Härlig undanvindssegling
Foto: Johan Nylén
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Bitå!
- eller konsten att
locka till träffar?

Stort kalas är det på sommaren när
det är sk ”notdragning” vid dansbanan
i Nusnäs som heter Bliktpunkten.
Först: fiske, sk notdragning. Damer
göre sig icke besvär. När fisken kommer upp på land i drivor tager damerSollerö Hafs är den populäraste na vid och steker fiskarna i obscena
seglingen varje år, 30 besättningar från mängder smör. Sedan görs en ”bitå”:
alla klubbar runt Siljan skulle segla
tävlingens 12 M den här dagen - 2:a En lagom bit tunnbröd som smöras
augusti 1986 – och samtliga fem vig- redigt, mosa kokt potatis i smöret,
gar (1202, 664, 1139, 1239 och 824) i lägg på nystekta fiskar, de är
Siljan är med.
orensade och hela med huvudet kvar
rulla ihop
Start utanför ångbåtsbryggan på ät upp
norra sidan av Sollerön, Start österut
för halvvind 2-3 m/s för att runda boj Tillsammans med detta inmundigas
nr 1. Vinden tilltar, upp emot 18 m/s vanligen lika obscena mängder öl
innan vi når bojen.
och hemmagjord starksprit. När folk
Den sydliga vinden river upp Siljan, känner sig nöjda med mat och dryck
så en besvärlig kryss mot Gesundalan- släntrar man från den rosaskimrande
det sprider fältet, men vid rundningen Siljans strand till dansbanan där en
är av boj nr 2 är viggarna väl samlade. lokal orkester spelar sommartider
Vi slörar in mot målet vid Lerön och hejhej och dansbandsmusik tills folk
Sollerö hamn och klubbstuga.
börjar blanda ihop sina partners och
Kanske är det den för Siljan så unika slåss för mycket och det är dags att
fisk som heter Blikta, knappt decime- åka hem.
tern lång, som vi bjuds på vid kvällens
prisutdelning som drar alla besättningar
Blikta Wrap ?
till tävlingen? Denna fisk avnjuts ofta
så att man lägger den stekta fisken på
Dålig timing för arrangemanget om
tunnbröd som rullas till en rulle, kallad båtarna inte sjösatts
för Bitå, dalmål för bit av.
Bliktan är en variant av siklöja
(Coregonus albula) i familjen laxfiskar
och den förekommer även på andra
håll, under andra namn; Guppa (Dalsland), Sekling, Sil (Värmland), Mujka
(Finland)
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Praktiskt tips – torrboll
Vår Tekniska Kommitté rekommenderar att man stänger båten på vintern
med en eller flera torrbollar i ruffen för
att hålla luftfuktigheten nere. Den s.k.
torrbollen kan man köpa i flera olika
affärer alltifrån matvarukedjor till bensinstationer. Vill man spara pengar eller
bara lära sig något nytt kan man fixa sin
egen torrboll. Jag ska nu beskriva hur
man gör.
Tre saker behövs för att fixa en egen
”torrboll”: En hink, ett durkslag och
kalciumklorid. Det är viktigt att det är
just kalciumklorid. Vanligt vägsalt typ
magnesiumklorid fungerar inte alls lika
bra. En hink kostar runt 20 kr, ett durkslag hittar man för runt 30 kr och 25 kg
kalciumklorid kan man köpa för ca 125
kr. 25 kg räcker förmodligen resten av
livet för det flesta av oss. Jag brukar lägga
hushållspapper i botten på durkslaget
för att hindra att kalciumkloriden ramlar
igenom.

Tips om Praktiska Tips
En av landets båttidningar har på
sin hemsida ett urval av instruktionsfilmer för gör-det-självare; det kan
handla om batterivård, knopar, reparationer och installationer av diverse
prylar ombord. En del av filmerna
är gratis att ta del av, andra är låsta
och tillgängliga endast för tidningens
prenumeranter, men kan öppnas om
man betalar en mindre summa via
ett SMS.
Värt ett besök, och en länk till
sidan hittar du på vår egen hemsida
www.viggenklubben.com
Tekniska Kommittén

En egentillverkad mega-maxi torrboll
i ruffen på en Albin Viggen.
Foto Thomas Svärd
Sätt durkslaget på hinken, lägg i
hushållspapper och fyll durkslaget med
kalciumklorid. Din egen torrboll är nu
färdig! Du har nu en alldeles egen megamaxi torrboll som du kan ha i båten för
att binda fukt och få ned fukthalten. Har
du en tät båt fungerar nog din mega-maxi
torrboll hela vintersäsongen.
Thomas Svärd

NYA
MEDLEMMAR
508

Hedvig Gate
GUSTAVSBERG

926

Per Lindmark
NORSJÖ

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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Att angöra en brygga. . .
Det har några gånger förekommit
att man i tidningar sett att man »firat
UPP» en skeppsbruten till en helikopter eller att man »firat UPP» någon ur
ett gruvhål eller liknande.
Ordet fira betyder enligt Akademiens ordlista, t.ex 1950, att man
»släpper efter ett rep e.d».
På sjöspråk och byggnadsspråk
och hamnarbetarspråk i Sverige betyder fira att man SÄNKER en last som
hänger, i en lina eller en tross eller
en kätting. Samma betydelse har ordet, kanske med litet olika stavning,
även på tyska, holländska, danska
och norska. Däremot finner man den
tokiga betydelsen av »höja» hos en
del nytillkomna fritidsbåtsägare och
besökare på diverse arbetsplatser.
Jag har använt ordet sänka som
förklaring till ordet fira. Vet man
inte vad sänka eller höja betyder så
kan man gå till sin arbetsgivare och
begära sänkt lön så får man en förklaring nästa avlöningsdag.

Det finns andra ord som invandrare på sjön använder felaktigt.
Man berättar att man revar seglen
och startar motorn för att gå in i en
hamn. Man revar ett segel genom att
minska dess yta något - inte genom
att bärga det, d.v.s. få ned det i sin
helhet). Varje klok seglare vet ju att
det är oklokt att försöka göra en manöver med både motor och segel på
en gång. När ett fartyg går in i en vik
för att söka hamn för en stund så kan
det ankra eller låta ankaret gå. Man
kastar inte ankar. Det låter fult. När
man ankrat ligger man »till ankars»
enligt lagtexten.
Dessutom finns det få sjömän som
förmår kasta ett ankare om många
hundra kilo. När man lämnar sin ankarplats lättar man ankar - ett internordiskt ord - och ankaret är lätt i det
ögonblick det lämnar botten - även
om det väger flera ton. Sedan ankaret
är lätt kan man hiva (upp) det.
Hyva var ett ord som användes i

reaktion mot felanvändning av yrkesspråksord. Ett felanvänt yrkesord
kommer åhöraren eller läsaren att
tvivla på innehållet i artikeln. Det
är bara Waxholmsbolaget och andra
skämtare som angör en brygga. Sjöfolk talar om att lägga till och/eller
förtöja (= »dra fast») vid en brygga
eller kaj. Ordet angör betyder att
närma sig land så att man kan övergå
från t ex astronomisk navigation till
terrester navigation, dvs navigation
med hjälp av säkra märken i land.
På Sveriges mest spridda sjökort, nr
l?? 722, som används vid alla navigationskurser finner man lysbojen
Landsorts angöring flera nautiska mil
söder om fyren Landsort.
Det lär vara så att en tidnings
uppgift är att meddela kunskaper.
Bengt Örne

betydelsen kasta bort o.d. ända till
trettiotalet. Man kunde hyva en bråkstake upp eller ned på kajen. Hiva och
hyva är alltså två olika begrepp.
Man kan spela upp något ur en
brunn eller t.o.m. från ett havererat
fartyg utan att vara särskilt musikalisk. Det är det ett spel är till för.
Med ankarspelet lättar och hivar man
ankaret.
Att lägga till betyder att man
varsamt och skickligt för ett fartyg
intill ett annat fartyg. Att lägga ombord med ett annat fartyg betyder
ombordläggning och ombordläggning
Artikeln återgiven med författamellan två fartyg betyder en kollision
rens tillstånd.
av oskicklighet eller våda.
Det finns bland yrkesfolk en stark

Om du vill medverka i ViggenBladet...
. . . så kan du skicka alla former av material till redaktionen,
mailadressen är vebe@comhem.se
Vill du hellre lägga något i ett kuvert och
stoppa i en gul låda på sta'n så finns postadressen på näst sista sidan.
Material till VB kan vara hand-, maskineller datorskrivet. Om du använder dator,
spara filen i format .rtf eller.doc (men helst
inte .docx eftersom det blir lite krångligare
rör redaktören då).
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Allt är lika välkommet. Om du använder dator, skriv rakt av och gör bara radbyte för nytt stycke och lägg inte ner någon
möda på formatering av texten, som t ex
spaltsättning, det sköter layoutprogrammet
om. 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 som Måns
Jacobsson gjorde när han med familjen var

på Mälarträff i Herrestaviken
1993 med Viggen 429 Evan.
I vanlig god Viggenklubbsanda förenades nöje
med nytta, det inte bara
kappseglades utan tävlades
också i nyttiga grenar som "Livlinekast" och "Tutkunskap".
Lite mer om det senare hittar du på nästa sida.
Red.

Illustration Måns Jacobsson
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Tutkunskap ...

. . . är som namnet antyder kännedom om
ljudsignaler, och här – eftersom VB ju är
en båttidning – liksom på Mälarträffen
handlar det om komunikation till sjöss.
Utrymmet i den här spalten medger inte
en fullständig redovisning, men googla på
"signalering till sjöss" så får du tillräckligt
många träffer för att vidga ditt vetande innan nästa seglingssäsong står för dörren.
Red.
Vid behov kan ett fartyg signalera
sina avsikter till dig akustiskt
En kort signal (en sekund)
= jag girar styrbord (höger)
Två korta signaler
= jag girar babord(vänster)
Tre korta signaler
= min maskin går back
En lång signal (5 sekunder) kan vara
uppmärksamhetssignal vid skymd sikt
Är det dimma och du hör en lång signal
varannan minut betyder det att ett fartyg
gör fart genom dimman någonstans i
närheten
Hör du däremot två signaler varannan
minut har fartyget stannat. (En signal
varje minut betyder att det har ankrat)

Regionalt - våra 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
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
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Ordförande:
		
Kassör 		
Kassör
		
Vice
Vice ordförande
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

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

Fem korta signaler betyder
När fartyg i sikte av varandra närmar sig
varandra och det ena fartyget av någon
orsak ej förstår det ena fartygets avsikter
eller åtgärder eller är tveksamt om det
andra fartyget vidtar erforderliga åtgärder
till undvikande av kollision, skall det
omedelbart tillkänna ge sin tveksamhet
genom att i hastig följd avge minst 5 korta
signalljud
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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)

Du täckte värmarens skorsten också?
Annars kan det gå riktigt på tok i jul . . .

VB nr 1 2016:
januari
20

MANUSSTOPP
VB nr 2 2016:
9 mars
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