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Håll ut,
det det kommer
snart att bli vår,
sjösättning,
sommar,
sol och
segling
igen!

Fotograf okänd



Viktigt

om medlemsavgiften
och medlemsuppgifter

Gott nytt år Viggenseglare!
Äntligen har det vänt! Nu går vi mot ljusare tider och sjösättningen är inte längre allt
längre sedan utan numera allt närmare.
Viggenklubbens planering detta år ser ut
som de flesta andra år med undantaget att
vi jobbar och hoppas på att kunna ordna en
eskadersegling i sommar. Det vore verkligen
roligt och spännande om vi kunde få ihop
ett gäng Viggenbåtar mot ett gemensamt
mål i sommar.
Våra övriga aktiviteter är planerade ungefär som tidigare år men finns det önskemål
och idéer om förändringar så tar styrelsen
tacksamt emot dessa. Som jag i tidigare nummer skrivit så hoppas jag att fler av er Viggenseglare kommer att bidra med material
till vår klubbtidning. Inget är för enkelt eller
för litet för att beskrivas eller tipsas om till
andra Viggenseglare. Låt vår gemensamma
kunskap och erfarenhet om Viggenbåtarna
komma oss alla i Viggenklubben till del.
Min förhoppning inför 2016 är att vi som
klubb kommer att informera och engagera
ännu fler medlemmar än vi lyckades med
2015. Hjälp klubben med detta så kommer
2016 bli ett riktigt bra Viggenår.
Thomas Svärd i Vigga



Jag gör även den här gången som jag
gjort ibland tidigare, lånar någonting ur
Thomas spalt här intill och försöker spinna
vidare på det i min egen, och det här numret av ViggenBladet handlar till stor del
just om att "���������������������������
vår gemensamma kunskap och
erfarenhet om Viggenbåtarna ska komma
alla i Viggenklubben till del".
Så det blir lite blandat, från att fixa
en vattentoalett i sin Viggen som Thomas
gjort, till seglingsråd för nybörjare, om att
hitta och åtgärda en läcka, lite grann om
däcksbultar och om konsten att avsegla
från en brygga.
I kommande nummer, när vi kommit
lite närmare sommaren och seglingssäsongen hoppas jag att vi ska kunna presentera
några smultronställen som kan vara värda
ett eller flera besök, och förhoppningsvis
kommer ni läsare att vara de som bidrar
med några av dem.
Avslutningsvis, glöm för all del inte
bort att ViggenBladet ingalunda är en
lokaltidning bara för "nollåttor" utan ett
kontaktorgan för Viggenseglare i hela riket
och även för de av våra medlemmar som
bor utanför landets gränser.
Alf

Fakturor avseende årets medlemsavgift kommer snart i era brevlådor och
kassören hoppas att ni alla – i enlighet
med Viggenklubbens stadgar – gör er
inbetalning senast 31 januari.
Det är naturligtvis också helt OK att
betala in årsavgiften redan innan fakturan
skickats. det besparar klubben både porto,
material och arbetsinsatser!
Om ni har några ändringar som rör
ert medlemskap vill vi få uppgift om det
snarast, vi kommer redovisa vilka som är
medlemmar i klubben även i år, och det
kommer bara ut ett nummer till av ViggenBladet – som vi kan påminna i – före
sommarnumret.
Alla har tyvärr ännu inte lämnat
kompletterande uppgifter om sig själva
och sina båtar; telefonnummer, e-post,
båtarnas nummer och namnen på dem.
Kolla adressetiketten på sista sidan.
Om det står en nolla ovanför ditt namn i
stället för segelnumret så är du en av dem
som glömt att meddela viktiga uppgifter
om dig och din båt.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret

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
0707-28 56 54
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 Silén
Mankholmsvägen 3, FIN 023 80 Esbo Finland
+358407351628
Lars.Silen@kolumbus.fi
Vakanta – ombud sökes till
Kalmar, S:t Anna, Vänern,
Vättern, ÖresunD

Viggen-Marknaden
Säljes
Albin Viggen 1328 i toppskick, all utrustning
ingår inkl spinnaker, nyrenoverad motor
Evinrude 9 hk samt Tyresövagga.
Båten ligger upplagd i Bromma Kvarnviken.
Pris 18 000 sek.
Är du intresserad ring Lars Andersson
Tel: 0703-97 38 26.
MVH/ Lars Andersson



Vattentoalett i en Viggen
När jag köpte min Viggen satt
det en spoltoalett i förpiken, under
luckan, akter om vattentanken. Den
toaletten monterade jag bort och
plastade igen avlopp och inkommande vattnet. Det var inte för tidigt. Toaletten hade sett sina bästa
dagar, år eller rent av decennier.
Slangar, slangklämmor, kranar och
bottenventiler var helt slut. Tyvärr
är höjden i förpiken låg så jag kunde
inte hitta någon vettig ersättare till
den spoltoalett som jag kasserade.
Dessutom så måste man ju ha en
hålltank med däckstömning idag.
Under en kortare period hade jag en
av de minsta kemtoaletterna på den
plats där den gamla spoltoaletten
suttit. Genom att höja locket några
centimeter fick den plats. Det hela
fungerade hyfsat bra eftersom vi
sover i ruffen och endast använder
förpiken som förvaringsutrymme.
En kemtoalett fungerar bra men
endast som en nödlösning skulle jag
vilja påstå. Med en tankvolym på 9
liter klarar man sig inte länge utan
att behöva tömma den.
Jag är lika förtjust i att fundera
ut lösningar och bygga om som jag
är i att segla så jag fann ett stort
nöje i att läsa på om olika toalettlösningar och vilka produkter och vilka
möjligheter det fanns att bygga in
en vattentoalett i min Viggen.
Under vinterhalvåret 2014-2015
så hade jag min plan klar. Jag off

rade styrbordsgarderoben och en
del av styrbords förpik till toalettutrymme och kunde då få plats med
en standard spoltoalett och med en
standard hålltank om 40 liter.
Det kändes som ett enkelt beslut
eftersom vi förmodligen aldrig kommer att vara fler än två som övernattar i båten. Båten har ju trots
detta ingrepp fortfarande 3 ful�längdskojer och det blev ju faktiskt
kvar en 3/4 koj på styrbordssidan
i förpiken.
Jag ser inte endast en toalett
ombord som en bekvämlighet utan
också som en säkerhetsdetalj. Risken för att skada sig minskar avsevärt om man slipper krångla sig i
land på hala klippor mitt i natten
i mörkret om det trycker på. Med
stigande ålder så lär det ju trycka
på allt oftare dessutom.

En hink fungerar ju också om
natten men det är ju avsevärt
mycket roligare att bygga in en
toalettlösning i båten än att ställa
fram en hink.
Som vanligt är det betydligt mer
jobb än vad man först kan tänka sig.
Hela projektet var dock relativt enkelt att göra även om det tog längre
tid än beräknat. Jag struntade i
möjligheten att kunna nödtömma i
havet utan litar på att alltid kunna
sugtömma, vilket gör installationen
enklare. Jag har två tömningsstationer i närheten av min båtplats
så jag litar på att åtminstone en av
dem alltid ska fungera. Spolvattnet
tar jag från färskvattentanken, och
då slapp jag göra ytterligare ett hål
i båten, vilket också ger mig lite
koll på hur mycket utrymme det
finns kvar i hålltanken. Färskvat-

Toalettinstallationen på styrbords
sida i förpiken. Jag har offrat
garderoben och en del av kojen.

Bordet fungerar även som en dörr till
förpiken. Monterad med avlyftbara
gångjärn. Enkelt att ta loss och sätta
dit.

tentanken fyller jag med ca 35 liter
vatten. Vatten till matlagning och
till att dricka har jag i andra vattenbehållare.
Jag har ingen nivåmätning på
tanken. Vill jag veta hur full den är
kan jag skruva av tömningslocket
och titta ned i hålet, då ser jag väldigt bra hur högt upp i röret nivån
är och vet då också hur stor del av
tanken som är fylld. När man gör
denna okulära nivåmätningen är
det en fördel om man undviker att
andas genom näsan.
Jag passade också på att montera bordet som dörr till förpiken.
Avskildhet, lugn och ro vill man ju
kunna ha när man nyttjar denna typ
av bekvämligheter. Bordet satte jag
dit med avlyftbara gångjärn. Enkelt
att lyfta av och använda som bord
och lika enkelt att sätta tillbaka
som dörr.
I år så funderar jag på att dra om
slangarna en aning för att göra de
mer dolda samt bygga in, sätta en
skiva för själva hålltanken.
Efter en säsong med denna toalettlösning så är jag mycket nöjd.
Allt har fungerat mycket bra. Praktiskt, smidigt och bekvämt.
Den plats som frigjordes när
kemtoan togs bort används numera
för min batteribank på 2 stycken 75
Ahs batterier som här gör stor nytta
för båtens viktfördelning.
Thomas Svärd


Seglingstips för nybörjare
Detta dokument utgör en sammanställning av artiklar författade av Lars
Ulne som seglade Viggen 646 under åren
1981-86. Artiklarna har varit införda
i ViggenBladet, med flera repriser med
tanke på att det ständigt tillkommer nya
medlemmar, ofta nybörjare i behov av lite
handledning.

Storseglet

På kryss skotar de flesta sitt storsegel för hårt. En stor skall ha ”släpp” på
samma sätt som en flygplansvinge eller
en båtakter. (Vem har inte känt skillnaden att ro en jolle med respektive utan
en passagerare i aktern). En för hårt
skotad stor är en BROMS som dessutom
kränger båten i onödan. Den som vill
sluta att bromsa sig fram på kryss kan
fästa en ulltråd 10-15 cm lång i var och
en av mellersta lattfickornas akterkant.
Så länge dessa ulltrådar blåser bakåt
har Du inte skotat för hårt. Sugs de in
bakom storen i lä har Du dåligt släpp.
Hellre att storen slår in något framme
vid masten än att Du har dåligt släpp.
För bästa drag i storen måste du i övrigt
trimma in skotpunkt och bukstorlek.
Mer om det en annan gång.
*****************************
Sist lärde vi oss att sätta ett par
ulltrådar i storseglets akterlik för att
slippa bromsa oss fram på kryssen. Nu
är det dags att placera buken i storseglet
på rätt ställe. Rätt ställe är mitt i seglet,
från mitten av bomliket till fallhornet.
På seglets sömmar ser man var buken
ligger. (En del båtar har ett eller flera
band sydda tvärs över seglet för att


besättningen ska kunna se var buken
sitter.). Ligger buken för långt bak (det
bromsar och kränger) sträcker man i
fallet tills den ligger på rätta stället. Det
är därför som det finns en vinsch till
storfallet. Ligger buken för långt fram
(seglet drar dåligt) släcker man på fallet
tills den ligger mitt i seglet.
******************************
I tidigare nummer av VB har vi 1ärt
oss att det ska vara släpp i en stor och att
buken ska ligga mitt i seglet. Buken ska
vara stor i lätt vind för att ge stor dragkraft. Stor buk får man genom att släcka
på fall och bomlik. I hård vind ska buken
vara liten för att båten inte ska kränga
för mycket. Liten buk får man genom
att sträcka på fallet (det finns vinsch)
och på bomliket. Moderna storsegel har
ett s k planingsrev i akterliket som man
kan börja dra i vid 4-5 m/s. Obs: Hela
tiden ska ulltrådarna peka akterut och
buken ligga mitt i seglet. Det är lättast
att trimma in seglet om man sträcker
bomliket först och därefter storfallet.
De moderna stolseglen har ett s k Cunninghamhål med sträckare som används
i stället för fallet när buken ska trimmas
in. Vad som ovan sagts gäller kryss.
*******************************
Detta är sista delen om hur man
trimmar storseglet vid kryss. Det gäller
att skota rätt. I lätt vind ska bommen
skotas in mot mitten av båten så långt
det går utan att ull-trådarna sugs in
i lä av seglet. När vinden ökar måste
bommen undan för undan skotas så
att den kommer allt mer mot lä. Detta
kan ordnas genom att skotpunkten

flyttas mot lä, eller att bomnedhalaren
(kicktaljan) sätts an innan man lättar
lite på skotet. Skotar man bommen för
mycket mot mitten av båten i hård vind
börjar båten att kränga och driva mot
lä. Därför är det mycket viktigt att veta
att seglen inte ska fånga upp så mycket
vind som möjligt, utan endast ändra
vindriktningen. Det går inte att öka
farten genom att falla mot lä om man
inte samtidigt lättar på skoten.
Sammanfattningsvis är det fyra
enkla och viktiga saker att tänka på
när man trimmar sitt storsegel på kryss,
nämligen att få
- släpp i storen
- buken mitt i seglet
- rätt storlek på buken
- rätt skotning Nästa gång börjar vi
trimma focken.

Förseglet

I tidigare nummer av ViggenBladet har det skrivits hur man trimmar
storseglet på kryss. Nu går vi över till
förseglet. Detta ska, liksom storen, ha
buken i mitten d v s från underlikets
mitt upp ti1l fallhornet. (Titta på sömmarna). Buken ska vara stor i lätt vind
och liten i hård vind. Storleken regleras
med fall och skot. Stor buk om fallet är
löst ansatt och liten buk om fallet är
hårt ansatt. (Det finns vinsch). Skotet
ska tas hem så hårt att focken inte ger
spegelvind i storen, som då fladdrar
framme vid masten. Alla vet fördelen
med flygande start. Focken ska ge storen flygande start, d v s öka vindhastigheten på storens läsida. Det är läsidan

som drar. Man ska alltså skota så, att
avståndet mellan storen och fockens
akterlik är lika stort från bom till masttopp (om det nu går). Därför gäller det
att placera skotblocket på rätt ställe.
Rätt är i stort sett att placera blocket på
en linje som går från strax över förlikets
mittpunkt, genom skothornet och ti1l
skotblocket. Sätt ett märke på båten vid
denna punkt och flytta sedan blocket
litet framåt i lätt vind och bakåt i hård
vind. Du måste pröva dig fram själv. Sedan återstår det bara att ta rätt höjd mot
vinden. En bra metod är att ta en 30 crn
1ång ulltråd på en grov nål och köra den
rakt genom seglet samt slå en knut- på
var sida om seglet så att du får en nära
15 cm lång skvallertråd på var sida om
seglet. Denna tråd ska sitta ca 2 m över
däck och 15-20 cm från förliket. När du
seglar för högt i vind (typiskt nybörjarfel) fladdrar tråden på seglets vindsida
och håller du för lågt fladdrar tråden på
seglets läsida. Stirra inte på dessa trådar
utan försök att se seglen som en enhet
som ska ändra vindriktningen utan att
störa vindflödet. Al1tså: inget fladder i
segel e1ler ulltrådar. Nästan alla seglare
skotar för hårt, så släpp några cm på
skoten och fall av ett par grader och
njut av seglingens nöje.
När genua och full stor börjar bli lite
för mycket: Skall man reva (rull-) och
behålla genuan, eller byta till fock och
slippa försämrad trimbarhet av storen?
Svar: Det förra alternativet ger högsta
fart, det senare alternativet bekvämare
segling.


Segelval vid hårdare vind
Per Brohäll rekommenderar i AViggens handbok: orevat upp till ca 8
m/s. 8-10 m/s: revat + standardgenua. 10-14 m/s: mera revat + fock l.
Uppgifterna avser havskappsegling,
bidevind, då max krängning inte bör
överstiga 25º.

När vinden ökar då man kryssar
börjar Viggen att kränga och kännas
tung på rodret. All kraft som då 1äggs i
rorkulten är en broms-kraft. Då Viggen
kränger börjar den också att driva på
tvären. Därför ska krängningen hävas.

SEGELFÖRINGSPLAN FöR VIGGEN I BIDEVIND

Viggen ska kryssa så upprätt som möjByt till mindre försegel
ligt. Det går till enligt fö1jande, åtgärd
Hjälper inte detta är det kanske dags
för åtgärd, tills hon seglar lätt, fort och att söka nödhamn.
välbalanserat – så’nt känns i rodret:
Släpp något på storskotet
Plana ut storen, dvs sträck
på bomlik och mastlik
Plana ut focken, dvs sträck
på fallet och flytta
skotblocket en bit akterut
Flytta storseglets
skotpunkt ner i 1ä
Reva storen
Flytta fockens skotblock
I värsta fall kanske det
ännu längre akterut
regnar också. Foto Red.
Reva ännu mer av storen


Slör
med fock/genua

va några rader för dem som vill få lite
bättre fart på sin Vigg i undanvind.
Det finns två olika vindstyrkor man
måste ta hänsyn till, dels vind under 6-7
Seglen ska inte bromsa upp vinden; m/sek, dels vind över 7 m/sek.
de ska bara ändra vindriktningen, för
det är läsidan av seglen som drar. Det
Vind under 6-7 m/sek
gäller alltså att få upp vindhastigheten
Flytta fockskotpunkten
på seglens läsida. Det gör man enligt
framåt, ta hem på kicken
följande tre punkter:
I vindar under 6-7 m/sek är det vik1. Seglen ska ha stor buk, d v s
tigaste att rorsman går där det är mest
-Släck lite på fallen.
vind. Segeltrimningen kommer i andra
-Släck på bomliket tills storseglets hand. Nybörjarens vanligaste fel är att
buk ligger mitt i seglet. (Titta på söm- han inte flyttar blocket till fockskotet
marna).
framåt och tar hem lite på bomnedha2. Seglen ska fånga upp vinden hela laren (kicken). Genom att inte vidta
vägen från fallhorn till halshorn
dessa två enkla åtgärder spills vinden
-Skotblocket till focken flyttas ur toppen på seglen och båten får för
framåt (annars spills vinden ut ur fock- lite drivkraft.
ens topp)
Slacka bomlik,
-Bomnedhalaren sätts an så att bomstor- och fockfall
men hålls ner (annars spills vinden ur
Ett annat vanligt fel är att ha bomtoppen på storseglet). Man bör i hård lik, storfall och fockfall för hårt sträckta.
vind flytta storskotets skotpunkt mot Seglen får då för lite buk och drar dåligt.
lä.
Slutligen brukar de flesta skota för hårt
3. Seglen ska skotas så löst som så att seglen överstegras och bromsar
möjligt för att ge bästa drag.
vinden. När man tror att man skotat rätt
-Släck i skoten tills det börjar slå in kan man ofta släppa ut bommen ett par
en aning i förliket. Ta sedan hem några dm och ge ett par dm på fockskotet och
cm på skoten.
på så vis få lite högre fart.
Slutligen gäller det för rorsman att
Propellern ur vattnet,
hålla rak kurs och se till att båten inte
besättningen förut
kränger.
Många seglar med en motor som
släpar i vattnet och förvarar tunga
saker i sittbrunnsbänkarna. Batteri,
bensintank, bensindunk, blyplätt tillsammans med tre besättningsmän i
sittbrunnen gör att akterspegeln och
Undanvind är som bekant att segla motorn bromsar båten. Har själv prövat
läns, slör och halvvind. Alla vet vi hur vad ett propellerhus gör i 3-4 m/sek och
lätt det är. ”Det är bara att sätta segel fann att min fart på 3,5 knop sjönk till
och låta vinden dra iväg med båten”. 3 knop när jag stoppade propellern i
Vår redaktör Viking bad mig därför skri- vattnet. Det går alltså att öka farten med


Att segla Viggen
i undanvind

upp till 20% genom att få propellern ur
vattnet och flytta besättningen en bit
föröver så att akterspegeln inte sjunker
ner i vattnet. Kappseglare placerar sina
gastar på fördäck i lätt vind för att få
släpp i aktern.
Vind över 6-7 m/sek
Segla båten upprätt
I vind över 6-7 m/sek når Viggen
sin teoretiska maxfart, som till största
delen beror på vattenlinjens längd.
Konstruktören har gjort Viggen sådan,
att hon seglar bäst och fortast vid liten
krängning. Därför är segling i hård
vind ofta en fråga om hur mycket vind
man ska spilla ur seglen för att kunna
hålla båten upprätt. I hård slör eller
halv vind märker man nackdelen med
att skota för hårt. Då blir Viggen tung
på rodret, lovgirig och mycket svår att
hålla på kurs. Motmedlet är att spilla
vind, d v s släppa efter i fockskotet tills
focken börjar slå in en aning i förliket.

Dessa båda åtgärder är tillräckliga för
att Viggen med normalgenua och ett
rev i storen ska gå perfekt i 6-7 knop i
10 m/sek.
Platt läns - saxa och spira
Ett kapitel för sig är platt läns. Då
ska focken vara saxad och spirad och
storseglet utfirat till aktre undervantet.
Om vinden, som alltid pendlar, kommer
in från samma håll som storbommen
pekar (titta på vindexen) störs focken
så den knappast drar alls. Då måste
man gippa eller ändra kurs så att vinden
kommer in från rätt håll igen. I hård
vind måste kicken vara hårt ansatt annars kan båten börja pendla. Styr man
då mot pendlingen ökar den och det
känns mycket obehagligt. På platt läns
kan man även surfa på vågorna om det
går lite sjö.
Det är en härlig känsla att se loggen
slå i botten (10 knop) och sedan känna
hur farten ökar ytterligare.

CLUB

SHOP

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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En LÄCKA - men VAR?

Under eskaderseglingen i Stockholms ytterskärgård sista juli veckan
1983 upptäckte jag att det varje morgon var ca en liter vatten i kölsvinet.
Att vattnet kom akterifrån var fullt
klart, men var fanns läckan? Kröp ner
i babords sittbrunnsfack och kunde
konstatera att det var lite blött i kölsvinet, men trodde detta berodde på
väta från dragg och hinkar m.m.
Blev så småningom nästan övertygad om att läckan fanns vid avloppsrörets mynning i båtens botten.
Vid hemkomsten beslöt jag mig
för att göra en noggrannare kontroll i
aktern. Det gav resultat: Läckan fanns
i stället nära hjärtstockens (roderaxelns) genomföring i skrovet. En för
ögat nästan osynlig spricka släppte
igenom vatten, vilket konstaterades
genom att placera en wettexduk på
platsen. Efter en halvtimme så gick
det att krama ordentligt med vatten
ur duken.
En plastning av läckan borde
göras, men det innebar ju att båten
måste på land för att få det torrt där
läckan var: Fanns det ej någon annan möjlighet? Jo, varför inte lätta
aktern.
Bara jag fick läckagestället ca en
halv dm ovan vattenytan, så borde
det gå fint att plasta. Sagt och gjort,
all utrustning flyttades föröver, och så
fick jag tag på några tyngder på sammanlagt ett par hundra kilo, som jag
efter ett styvt arbete tog ombord och
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placerade på fördäck. Det gick bra.
Jag fick upp aktern tillräckligt.
Jag slipade vid sprickan och såg
till att det blev torrt. För att kompensera min egen tyngd vid plastningen
placerade jag en solande kvinna på
fördäcket. Plastade med att först
pensla på två lager Plastic Padding
Elastic som härdar på 10 min, och
sedan ett lager Interpad, som tar betydligt längre tid att härda.
Båten fick stå på ”näsan” under
natten och först dagen därpå flyttade
jag tillbaka utrustningen och tog i
land tyngderna.
Resultatet perfekt. Båten blev helt
torr efter lagningen.
1976/77 gjorde Ingmar Holmström en enkät om UTRUSTNING,
SKADOR M. M. Han konstaterade
där, att vanligaste platsen för läckage
är kring hjärtstockens genomföring i
skrovet. Utav svaren, avgivna av 27
K-viggar och 94 A-viggar framgår, att
3 K-viggar respektive 23 A-viggar haft
skrovläckor. K-viggarna tycks vara,
och är nog, kraftigare dimensionerade
än A-viggarna.
Ovanstående beskrivning kan
vara av värde för Viggen-ägare som
fått, eller kanske får, motsvarande
problem.
Min plastning förra året tycks stå
sig gott. Min Viggen är efter årets
sjösättning den 6 maj fortfarande
utan läckage.
Sven, 675 Ethel

När efterdrog du
däcksbultarna senast?
Undertecknad gjorde det för
första gången idag torsdag. Det var
nog inte helt tokigt.
Fanns att efterdra på samtliga,
som jag kom åt. Bara att åla sig ned
med mina 190 cm i sittbrunnskistan
med åtminstone 3 olika storlekar på
nycklar och sätta igång.

Varför är det inte samma storlek
på samtliga bultar? Väl inne i ruffen
fortsatte jag genom hela inredningen och skotten vid förvaring och
garderob.
Åtgärden kan rekommenderas i
samband med övrig vårrustning.
Hälsningar
Ken Söderlund /1131 Thelma

Tekniska Kommitténs kommentarer:
Däcksbultarna: Det är bra att
känna på däcksbultarna någon gång,
i synnerhet om man noterat vattenintränging när man “snedseglat” lite väl
häftigt. Men man ska inte dra dem för
hårt. Det ligger en seg tätningsmassa
emellan däck och skrov, och drar
man för hårt trycks tätingsmassan
undan, vilket inte är bra. Dessutom
kan i värsta fall plasten komma att
bukta mellan skruvarna så att man i
stället skapat glipor. Men ca ½ varv
på muttrarna kan vara lagom. Att det
är olika dimensioner på muttrarna är
en sak som många noterat. Troligen
beror det bl a på att några av dem
utgör samtidigt fäste för röstjärnen.
Beträffande huvudskottets infäst-

ning, så rekommenderas starkt att
kolla även dessa skruvar, i synnerhet
om mastbalken visar tecken på att ha
sjunkit något. Håll en spänd tråd mot
mastbalkens underkant så avslöjas
enkelt eventuell säckning. Då bör
man först lätta på skruvarna mellan
skottet och skrovet, och lyfta mycket
försiktigt under mastbalken med en
domkraft, men inte mer än att balken
blir rak. Därefter drar man åt samtliga skruvar ordentligt. Underförstått
gör man man med fördel jobbet
innan man har mastat på, eftersom
man annars behöver slacka något på
samtliga vant och stag innan man
lyfter under mastbalken.
Tekniska Kommittén

Kens bidrag härovan är saxat från
hemsidans gästbok, Red. tar alla chanser
att få tag i material till tidningen. Och vi
tackar också TK för kommentarerna.
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Konsten att lägga ut från en brygga
Vadå konst att lägga ut? Filmen hette ju konsten att angöra en
brygga! Det här är inte film utan
verklighet.
Historien tilldrog sig när jag
var nybliven Viggenägare och är
ännu ett exempel på att om något
kan strula så gör det det. En vacker
sommardag skulle jag förevisa den
nyinköpta stoltheten för en bekant.
Personen ifråga hade närmast vattuskräck, och hade först efter lång
övertalning förmåtts komma med
på en kort tur med bara motorgång,
när absolut inget kunde inträffa.
Jag seglade båten till den närbelägna gästhamnen och lade till
långsides bryggan, med en för- och
en akterförtöjning i ringar. Min
fru anlände med gästen som klev
ombord med ett något spänt ansiktsuttryck. Därefter lämnades vi
att klara oss själva.
För att utläggningen skulle gå
så smärtfritt som möjligt hade jag
förberett allt i minsta detalj. Både
för- och akterförtöjning var tillbakadragna till båten så att de kunde
lossas utan att behöva gå iland.
Motorn startades och puttrade
snällt på tomgång. Jag går fram
på fördäck och tar in förtampen.
Tillbaka i sittbrunnen ber jag min
gäst skjuta ifrån fören med båtshaken samtidigt som jag släpper
aktertampen, lägger i växeln och
ger duktigt med gas.
14

Allt går enligt planen, jag ser
hur aktertampen löper igenom
ringen på bryggan och båten accelererar snabbt. Jag ser föröver
och koncentrerar mig på styrningen. Aktertampen kan jag ta
in senare.
Då! Tvärstopp! Vad har hänt?
Jo den allra sista änden på aktertampen snor sig runt öglan på
bryggan och gör på egen hand ett
halvslag runt egen part!
Glada miner på bryggan och
något knäckt självförtroende hos
skepparen. Gästen tar dock det
hela med fattning och verkar trösta
med att en olycka, tvärt emot talesättet, vanligen kommer ensam.
Resten av färden går utan problem och tilläggningen vid hemmahamnen var perfekt.
Sedan dess tar jag alltid in
alla förtöjningar innan båten skall
börja röra sig. Det minskar ju också
risken att man får dem i propellern, vilket jag troligen fått om jag
lyckats lägga ut som jag tänkt!
Jan-Olof i 837 Magda

Viggenklubben 2016

STYRELSE
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

Göran Dahlberg

15

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)

Lite Viggen-nostalgi ur gömmorna ...
Kanske är fotot här nedan från en eskader för länge sedan?
Vem tog bilden, var någonstans och när? Red vet inget, men kanske någon annan?
Hör gärna av er om ni känner igen er och minns!

VB nr 2 2016:
9 mars
16

MANUSSTOPP
VB nr 3 2016:
18 maj

TidTryck 2016

