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Stockholm

Riggträff 2016

Måndagen den 2 maj kl 18:30
på Trälhavets Båtklubb i Åkersberga

Hej Viggenseglare!
Nu är det snart dags att starta upp vår
jobbet med båten. Visst är det härligt!
Nu har vi en hel seglingssäsong framför
ossViggenklubben kommer att ha riggträff
den 2 maj och precis som förra året håller
vi till på Trälhavets båtklubb i Åkersberga
där vi har tillgång till lokal, en Karlskrona
Viggen och en Albin Viggen. På riggträffen
ges naturligtvis utrymme till annat än
just rigg-snack. Kom och ställ frågor eller
bara snacka lite segling med andra Vig
genseglare.
Årets sommarträff med Viggencup blir
helgen efter midsommar, den 1/7 - 3/7,
plats är ännu inte bestämd, synpunkter och
förslag mottages tacksamt.
Finns det intresse för en eskadersegling
i år? Det vore väl väldigt trevligt om vi
kunde samla ihop ett antal Viggar för en
gemensam seglats. Även här vill vi gärna ha
återkoppling om intresse, förslag på platser,
tidpunkter mm. Hör av er därute!
Klubben finns till för oss så tag chansen
att göra något roligt tillsammans med andra
medlemmar!
Thomas Svärd i Vigga



I SVT 1 kör man "Mästarnas Mästare"
under vårarna, men i Viggenklubben kan
vi kanske kalla vår årliga våraktivetet rigg
träffen – som utlyses på sidan här intill – för
"Masternas Mästare" när TK samlas för att
bistå medlemmarna med goda råd? Så du
som har möjlighet, ta dig till Åkersberga!
Deltagarna på träffen får också TKs lilla
kompendium "Riggning av Viggen" att ta
med hem och ha som stöd för minnet.
Medlemmar landet runt som inte har
möjlighet att närvara kan få det som e-post.
Bara att höra av er så kommer det!
I förra numret skrev jag ungefär så här
i den här spalten: "I kommande nummer,
hoppas jag att vi ska kunna presentera
några smultronställen som kan vara värda
ett eller flera besök, och hoppas att ni läsare
ska vara de som bidrar med några av dem."
Jag blev tyvärr inte bönhörd på den punkten
till det när numret, men till nästa – innan
det hunnit bli höst igen – kanske?
Men även annat än smultronställen är
som vanligt välkommet, ta bilder av ditt
båtliv och berätta om det för oss andra!
Och lycka till med sjösättningen!
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. Rigg
träffen 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 Karlskrona
och en Albin Vigg.
I anslutning till de mer praktiska öv
ningarna med själva riggningen så blir
det också information från vår Tekniska
kommitté samt tillfälle att ställa frågor
till våra erfarna experter.

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 35 minuter med Roslagsbanan
från Östra station till Åkersberga sta
tion 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 april.
Ange 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!

Aktivitetsplanering 2016
2/5:
Riggträff i Åkersberga
på Trälhavets båtklubb.
1/7-3/7:
Sommarträff med Viggen Cup
Platsen är ej bestämd.
Vi har tidigare varit på Ingmarsö men
kanske det är dags att hitta en annan
intressant och passande plats.
Styrelsen tar gärna emot tips på en
bra hamn som rymmer
upp till ca 10 båtar.

20/8-21/8:
Höstträff i skaldjurens tecken
Plats ännu inte bestämd.
Oktober:
Landbaserad tematräff
Förslag på tema
mottages tacksamt.
November:
Årsmöte


Gunnar Tidner 85 år 4:e april
Den riktiga Viggenklubbens grundare
måste vi kalla honom, med all rätt! Vig
genklubben var först en företeelse skapad
av tillverkaren Karlskronavarvet, men
1972 tog några privatpersoner över. Den
då utsedde ordföranden levde dock inte
upp till förväntningarna särskilt väl, ing
enting hände egentligen för att konstitu
era klubben på riktigt. Inte förrän Gunnar
tog tag i det hela med fast hand 1973 och
såg till att en fungerande styrelse bilda
des, och riktiga stadgar fastställdes.
Gunnar förblev ordförande t o m
1977, men har sedan återkommit i två
ettårspass 1993 och 1999. 2001 förärades
Gunnar titeln hedersordförande.
När det krisat i klubben, och ingen
velat ta på sig ansvar, då har Gunnar alltid
funnits där.

Senast vid klub
bens 40-årsjubileum.
Ingen orkade hålla i
trådarna och stå för
ett arrangemang. Då
ryckte Gunnar in, tog
initiativ till bildandet
av en festkommitté, bestående av tidigare
framträdande stöttepelare i klubben, och
vips kom ett arrangemang till stånd. Att
det blev lyckat har framgått av referat i
ViggenBladet.
Nu ägnar sig Gunnar sedan många år
åt Birdieklubben, men vi i Viggenklubben
känner att han fortfarande har ett lika starkt
engagemang för Viggen. Vi sänder honom
en extra tanke på denna hans högtidsdag
den 4:e april! Och låt oss fortsätta driva
klubben i Gunnars anda.
Red.

Matrikeluppgifter
Mycket arbete har lagts ner på att få fram
en komplett och aktuell medlemsmatrikel
för Viggenklubben. Syftet med matrikeln
är att befrämja och underlätta kontakter
na mellan klubbens medlemmar. För att
matrikeln skall vara så användbar som vi
tänkt oss bör alla uppgifter vara så riktiga
som möjligt. Uppgifterna utgör också
adressregister för klubbens alla utskick.
Saknar vi uppgifter om Viggenseglare kan
vi inte nå dessa med vår information.
Du som säljer din Viggen
Meddela oss den nya ägarens namn,
adress, telefon och båtens segelnummer
så att vi kan ta kontakt med honom/hen
ne.
Du som nyligen skaffat en Viggen
men ännu inte anmält aktuella
person- och båtuppgifter – Gör det!



Du som bytt adress
Låt oss få veta den!
Du som just upptäckt
att matrikeluppgifterna om dig
och din båt är felaktiga Rätta oss!
Alla ni
som inte finns med i matrikeln,
som sålt båten för länge sen,
eller kanske bytt till en "Stor-Viggen"
Alla er väntar vi fortfarande på!
De uppgifter vi vill ha är följande:
förnamn, efternamn, gatuadress,
postnummer, postadress, telefon,
båttyp (24 eller 32),båtnamn,
segelnummer, e-postadress samt
postnummer till båtens hemmahamn.
Maila till vebe@comhem.se

Östersjöns vattenkvalité

Det finns all anledning att ta ned
smutsningen av vattnet i vårt innanhav
på allvar. Även om mycket kan skyllas
på jordbruk (övergödning) och industri,
så bidrar båttrafik med en icke försum
bar del. Och det gäller både yrkestrafik
och fritidsbåtar.
Beträffande yrkestrafiken förundras
man över myndigheternas flathet/ovil
ja/rädsla för att ställa tuffare krav på
alla kryssningsfartyg som kommer till
främst Stockholm, Malmö och Göteborg
under turistsäsongen. Obligatorisk,
kostnadsfri toatömning borde införas,
likaså obligatorisk anslutning till land
ström. Inga dieselaggregat igång så
länge fartyget ligger vid kaj! Det kräver
förstås standardisering av utrustning,
men vad ska vi ha EU till, om de inte
kan hantera den typen av samarbete
om regelverk? Men som vanligt är
det väl pengar som styr - tuffare krav
torde medföra färre inkomstbringande
kryssningsbesök, och då ser man hellre
genom fingrarna så länge man bara
kan.
När det gäller fritidsbåtar kan man
ha synpunkter på nu infört regelverks
gränsdragning för berörda båtars ålder
och storlek. K-märkta veteranbåtar är
visserligen undantagna från krav på
sugtömning av toatank, men varför inte
en 30-årsgräns (jmf bilar)? Och varför
inte t ex en 10-metersgräns för storle
ken? Det går ju att få plats med tank
för sugtömning även i en Viggen, men
det är ”med skohorn”, och värdefullt
stuvutrymme måste offras.

Dessutom måste konstateras att
det finns för få toatömningsstationer
(TTS) i våra hamnar. Därom råder stor
enighet bland fritidsbåtägare.
Detta har Svenska båtunionen
(SBU) tagit fasta på, och ryktas nu
komma med ett kontroversiellt förslag
till ändring. Man vill nämligen sälja
ettåriga utsläppsrätter till båtägare, och
intäkterna ska oavkortade gå till inves
tering i fler sugtömningsanläggningar
där nöden är som störst.
Naturvårdsverket och miljövänner
rasar naturligtvis (enligt Expressen),
men ”de kommer nog snart att lugna
sig när de inser att vi på det här sät
tet snabbare kommer att uppnå en
långsiktigt hållbar lösning” menar Inge
Brah på SBU.
Det förtjänar dock att påpekas att
utsläppsrätterna naturligtvis inte gäller
i Mälaren och andra insjöar som utgör
vattentäkter för dricksvatten, tillägger
man. ”Det kan förstås ifrågasättas om
en sådan här lösning, baserad på ren fri
villighet, kommer att få någon effekt av
betydelse, men symbolvärdet ska inte
heller underskattas” fortsätter Inge.
Man frestas jämföra med datorpro
grammeraren, som bevekande frågar
sin klient: ”Men bortsett från att det inte
funkar, hur tycker ni att det verkar?”.
Eller, som Gösta Knutsson kanske
skulle uttryckt saken i Pelle Svanslös
böckerna: ”Det är dömt att misslyckas,
sa’ Måns. Jättedumt, sa’ Bill. Dumt är
just vad det är, sa’ Bull”.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa


Vårens båtprojekt
Efter förra årets turer med båten så
blev det en del idéer om förbättringar
och förändringar av min Albin Viggen.
För det första så klagade alltid den som
sov i babords koj på att benutrymmet
under ”köket” var för lågt. Det var ett
antal underben som fick blåmärken
förra säsongen. Jag som Kapten sover
alltid i styrbords koj. Förpiken har vi
som styvutrymme. Därför ska jag nu
i vår bygga om köket. Jag ska ta bort
lådan på babordssidan och ersätta den
med en utdragbar skiva där spritköket
ska placeras.
Se skissen till höger.
Varför ska man ha hål i båten när
man har hink? Den frågan tycker jag
är högst relevant. Jag använder aldrig
diskhon. När jag diskar så diskar jag i
en hink eller i en balja i sittbrunnen.
Avloppet under diskhon sitter i vägen
då jag vill öppna upp och ställa in
min kylbox där. Därför ska jag ta bort
kranen och genomföringen och plasta
igen hålet. Efter detta så har jag bara en
genomföring kvar och det är den som
sitter vid kölen på styrbordssida och

den låter jag nog sitta kvar tills vidare,
även om jag inte använder den. Med
kranen och genomföringen, och sedan
tidigare fotpumparna, borta och med
en förstorad öppningen kan jag ställa
in min kylbox där. Placerad på en platta
med hjul kan jag enkelt dra den in och
ut när jag vill komma åt den eller stuva
undan den. Stegbrädan ersätts med
en löstagbar bräda som läggs mellan
kojerna, ovanpå kojkanterna
Mitt storsegel finns redan hos se
gelmakaren för att få en andra revrad.
Förra året tyckte jag det var för lite
med endast en revrad. När det friskar
i ordentligt är det skönt och tryggt att
kunna reva ytterligare ett snäpp.
Jag funderar också allvarligt på att
investera i en trådlös vindmätare. Jag
har tidigare fått problem med nacken
när jag seglar mycket. Det beror för
modligen på att jag tittar (för?) mycket
på windexen. Med en vindmätare
monterad i sittbrunnen kan jag ha koll
på både vindriktning och vinhastighet
utan att böja nacken bakåt.

Det kostar en hel del men å andra
sidan så kommer man ganska snabbt
upp i samma summa efter några besök
hos naprapaten.
Ytterligare ett projekt finns i mina
tankar men det får nog att vänta till nästa
år. Jag tänker på en gennaker på rulle.
Tanken är att fästa en rulle på ett peke
och ha gennakern in- och utrullningsbar
från sittbrunnen. Jag har diskuterat detta

Lite Viggen-nostalgi ur gömmorna ... Här är svar på frågorna i förra VB
Thomas i Viggen 627 visste
en del om bilden i förra numret:
Kortet på baksidan av VB Nr 1 2016 är
taget i Kalmar gästhamn i väntan på start
i Blå Jungfru Race i början av 90-talet.
Den som tog kortet var troligtvis Peter
Winberg, dåvarande ombud för region
Kalmar.


Viggen nr 2 från vänster är nr 627
Pax (undertecknad), 3a är 73 Kajsa,
Kaj Johansen.
Osäker på 1an och 4an .
Med vänlig hälsning 627 Pax
Thomas Lundegårdh
Trevligt när våra läsare delar med sig
av sitt vetande. Red. tackar och bockar

fram och åter med klubbens sammankal
lande i Tekniska kommittén, Gunnar
Bäck, och vi är nog ganska säkra på att
det skulle fungera alldeles utmärkt. Gun
nar fixar nog en in- och utrullningsbar
gennaker redan i år. Jag tror dock inte
jag mäktar med detta nu i vår men tar
gärna till mig de erfarenheter Gunnar
får i år in i nästa års projekt.
Thomas Svärd

– Om jag
sitter naken
i båten och
ror, vad
skulle man
kunna säga
om ekan
då?
– Att den
näckros så
klart!

Är du Göteborgare,
eller?



Plåster på såren...

Värk, magåkommor
och sveda

Vanliga värktabetter av den sort man
föredrar och Imodium att använda vid
tillfällig diarré.
Hydrozonsalva vid bl a solsveda
och insektsbett. Xylocain som är en
smärtstillande salva bra vid små sår
och insektsbett. Hydrokortisonsalva för
lindriga eksem.

Förkylning

Det enklaste sättet att känna igen
redaktionsbåten 1277 Jänta på är att
den ligger lägst i sjön av alla viggar. Vår
blå vattenlinje syns enbart i samband
med sjösättning och upptagning. An
ledningen till detta är att besättningen
är oerhört mån om att allting ska fin
nas med när kosan styrs mot semester
och öppna vatten. Eftersom rubriken är
”Plåster på såren” ska jag inte beskriva
allt vi har med oss utan inrikta mig på
innehållet i medicinlådan.
Lådan består av en gammal unika
box från tidigt 30-tal. I den är innehållet
uppdelat i vattentäta plastburkar och
sorterat efter användningsområde.

Sårvård

Först och främst plåster av olika
slag och storlekar samt kirurgtejp.
Sterila kompresser i några storlekar
plus självhäftande väv att fästa med.
Blodstoppare, tubväv med påträ
dare för fingerskador, blodstillande
vadd, gasbinda, snabbförband, sårtvätt
i portionsförpackning, skavsårsplåster,
pincett och sax.


Nässpray, Bafucin vid halsont, As
coxal för att gurgla sig med om man
börjar få ont i halsen. Hostmedicin av
två slag, Bisolvon som är slemlösande
och Noskapin vid torrhosta. Feberter
mometer inte att förglömma.

Övrigt

Olika storlekar av elastiska lindor
är bra att ha. Nu finns också speciella
stödförband för t ex knän, fötter och
armbågar som är lättare att använda
än lindorna.
I lådan har vi även en ansiktsmask
att använda vid konstgjord andning.
Undertecknad har gått en utbildning i
hjärt- och lungräddning och i samband
med detta skaffade jag masken. Det är
inte självklart idag att man kan förmå sig
till att göra konstgjord andning på någon
man inte känner så därför känns det bra
att ha masken i sin utrustning. Just på
sjön kanske risken är större än i många
andra sammanhang att träffa på någon
som måste ha hjälp med andningen.
Denna uppräkning är ett exempel
på vad vi valt att ha som basutrustning
i vår medicinlåda.

Vi är två vuxna med en hund och
två katter. Har man barn måste lådan
anpassas efter det. Utöver vad jag räk
nat upp här ovan tillkommer förstås
lite övrigt som man kanske kan kalla
personlig medicin.
På apoteket finns en mängd saker
i hyllorna och varje år tillkommer det
saker som underlättar t ex vid sårvård.
Mitt tips är att ni botaniserar ordentligt
på ert eget apotek och gärna frågor
personalen om vad de tycker är bäst
just för er.
Ett enklare alternativ till att plocka
ihop en låda själv enligt ovan är att
beställa någon av de olika stora skeppsa
potek som Apoteksbolaget har i sitt
sortiment.
Annika i 1277 Jänta
Både ovanstående och nedanstående
har publicerats tidigare och det bör påpekas att mycket kan ha ändrats i apotekens
utbud sedan dess, t.ex. angående medel
mot fästingar. Kolla med ditt apotek!
Red.

Hund i båten

Alla har vi ju en sjukvårdslåda
ombord. Denna behöver dock komplet
teras något för en hunds behov och alla
eventualiteter.
Fästingar finns det gott om i vissa
delar av landet. Fler och fler av dessa är
bärare av TBE som förorsakar hjärnhin
neinflammation hos människor. Därför
kan det vara lämpligt att även husse
och matte skyddar sig mot fästingburna
sjukdomar då hunden kan dra ombord
ett antal fästingar i pälsen. Detta sker
lämpligen genom vaccination och nog
grann kontroll av kläder etc efter pro
menader i högt gräs.

Under Blizzes första år som skepps
hund drog han vid ett tillfälle på sig
mellan 20 och 30 fästingar på en och
samma promenad, strax söder om
Nynäshamn. Fästingarna var pyttesmå
och knappt synbara. När vi såg att det
kröp något litet i närheten av Blizze
på båtens vita däck, och upptäckte
att detta var en fästing, började vi
undersöka hans päls och fann då alla
dessa. Vi såg ingen annan råd än att
helt enkelt schamponera ur de objudna
fripassagerarna ur hans päls, vilket inte
var alltför populärt. Året efter skaffade
vi ett receptbelagt medel, Exspot, som
skulle hålla fästingarna på avstånd.
Av medlet placeras dels en droppe i
hundens nacke och dels en droppe
på svansroten. Effekten kvarstår upp
till en månad. Tilläggas bör att detta
medel inte tåls av katter, varför fa
miljer med både katt och hund tyvärr
inte kan använda det. Det har annars,
efter tre säsongers användning, visat
sig vara relativt effektivt mot fästingar.
Tyvärr avtar medlets effekt något om
hunden badar mycket, och därför kan
det hända att en och annan fästing biter
sig fast trots allt. I sådana lägen är en
fästingplockare oumbärlig. Dessa säljs
både på apotek och i djuraffärer.
Huggormar är ju också ett djur
som man helst vill undvika att möta.
Det kan vara svårt att upptäcka en orm
som ligger helt stilla i solgasset. När
det gäller hundar och huggormsbett
kan följande sägas. Hundar blir ganska
ofta bitna i nosparti och tassar. Hur
känsligt djuret är för bettet, varierar
från individ till individ. Vanligen svull
nar bettstället upp inom någon timme
och blir ömt.
www


Om hunden blir biten i munnen är
det mycket allvarligt då en kraftig svull
nad kan hindra hunden från att andas.
Håll hunden lugn och i stillhet. För att
motverka svullnad ges kortisontabletter.
Dessa är receptbelagda och i samband
med utskrivning av dem, som du alltid
bör ha till hands, ger veterinären dig
en föreskrift om hur många tabletter
just din hund skall ha. Sök dock alltid
veterinär inom ett dygn då en livsho
tande efterreaktion kan uppstå, orsakad
av vävnadssönderfall och infektion vid
bettstället.
Hunden kan också drabbas av ek
sem och klåda p.g.a. värme och fukt.
Om hudförändringen är lindrig kan du
själv åtgärda den genom att klippa bort
håren, minst 1 cm runt det drabbade
området. Tvätta sedan hudförändringen
med Jodopax Vet som spädes 4 ml per
liter vatten (eller så att lösningen har
samma färg som en kopp relativt starkt
te) morgon och kväll. Se också till att
hunden inte slickar på området - i vär
sta fall måste du använda krage. Blizze
drabbades för två säsonger sedan av svår
eksem under magen, på halsen och på
svansen. Klådan var så ihållande att vi
blev tvungna att uppsöka veterinär då
egen behandling inte hjälpte. Förutom
att veterinären skrev ut penicillin och
Kenacombin salva så rakades Blizze
dessutom på de angripna områdena.
Gissa om han skämdes - hur många
schäfrar tror ni man ser på stan med
helt och hållet rakad svans, sånär som
på den yttersta svanstippen? Det tog mer
än två månader innan svansen återfick
sitt normala utseende och Blizze kunde
återgå till sin normala position som
kvarterets macho-hund.
Eva i Cleva
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NYA MEDLEMMAR
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Anders Smitz
MORA

1220

Bo Arnbert
ANGERED

1328

Kaspar Norton
MUNSÖ

1359

Emelie Bergstrand
STOCKHOLM
Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

För både
nybörjare och
gamla rävar!

Preventergaj
När man seglar plattläns ökar farten
om man saxar seglen och låter förseglet
vara på motsatt sida mot storen. För
seglet står ofta bra utan att man spirar
det, särskilt om man seglar “running
���������
by the lee”, dvs med vinden in
���������
något
från läsidan. Vid hög sjö eller svall från
andra båtar är gipprisken stor. För att
unvika ofrivillig gipp är det brukligt att
sätta en s.k. preventergaj som hindrar
storen att gå över på andra sidan.
Som preventergaj kan man fästa
en lina på lämpligt ställe t ex i fästet
för storskotet och knyta fast den i
relingslisten eller mantågsstöttan en
bit framför bommen. Man måste lossa
preventergajen innan man kan gippa
eller skota hem storen.

Om man efter utförd gipp vill fort
sätta att plattlänsa fäster man preven
tergajen på andra sidan.
På vår båt har vi ordnat med permanenta preventergajar, en på varje sida.
De sitter alltid fast i främre ändan. I
andra ändan sitter en schackel, liknande
den på den infällda bilden. När man
behöver preventergaj går det mycket
fort att sätta an den. Det går även fort
och lätt att lossa den. Se bilden av bom
men med storskotet och preventergajen.
I stället för dragringen i schackeln har
vi knutit en ögla som man kan få in två
fingrar i. När gajen inte används sätter
vi schackeln i mantåget.
Gunnar Tidner
Birdie 32 Dionysos

Varför inte segla
eskader?

Behöver det vara så svårt,
egentligen?
Thomas undrar på sid. 2 om det finns
några är intrsserade av eskadersgling?
Min egen erfarenhet av eskadersegling är
rätt begränsad, men jag tycker att alla
borde få uppleva det åtminstone en gång.
Det handlar naturligtvis inte om ett
dussin båtar och veckor till sjöss, utan
någonting mera på s.k. "plask-nivå" så
att ungarna också kan få hänga med.
Lärorikt och i sann Viggen-anda.
Ställ upp, och hör av er till Tomas!
Red.
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Besök på båtmässan "Allt för sjön" 2016
Jag och min fru Agneta utnyttjade
Skärgårdsstiftelsens erbjudande för dess
vänner att gå två men betala för en. Vi
gjorde det en vardag i veckan redan när
de öppnade kl. 11. Det var skillnad från
tidigare besök på helger med en massa
besökare. Det var skönt att slippa träng
sel och köer. Vi började med ett besök i
Skärgårdsstiftelsens monter vid entrén
där vi träffade den trevlige tillsynings
mannen från Grinda som berättade om
de förändringar som skett på ön.

Sedan bar det av till stora båthal
len. Jo det finns fortfarande segelbåtar
som visas upp, men de är i det mindre
formatet, med fokus just på segling. De
lite större båtarna (ca ”Viggenklass”)
visades upp med elmotor. Elmoterer på
mässan förekom både som de som fick
el genom båtbatteri eller de som hade
integrerat litiumbatteri. De senare
har fördelen att inte vara beroende
av koppling till ett utrymme för bat
terilåda.

Däremot så ligger priset väsentligen
mycket högre, även jämfört med en tra
ditionell utombordare.
Stockholms seglarförbund som vid
besök några år tillbaka hade haft en bas
säng där man kunde få segla radiostyrd
segelbåt höll nu till i gången utanför
hallen. Men det fanns en bassäng i Ahallen som den var nu till för SUP-bräda,
ståpaddelbräda. Det är brädor som är
uppblåsbara och ryms i en ryggsäck. Det
pekar på nya inriktningar av sjölivet.
Men resten av hallen dominerades
som vanligt av motordrivna farkoster av
olika slag. Jag vet inte om jag missat det
tidigare men det fanns en hel del mindre
öppna båtar nu försedda med elmotorer,
alternativ för drift med åror. Annars så
krävdes det åtskilliga hästkrafter för
driva de andra båtarna.

Efter ett välbehövligt matintag så
var det dags att ta itu med tillbehörs
hallen. Den var som vanligt överväldi
gande i sin mångfald. Här gäller det
att inte tappa fokus, när man behöver
återvända till hunden därhemma. Det
blev några nedslag på båttoaletter med
bärbar tank. Försök gjordes för att ut
röna om det fanns några lösningar för
att slippa bottenmålning varje år. Här
hade de som förespråkade båttvätt och
färgfabrikörerna olika uppfattningar.
De senare sa att det dock inte var
nödvändigt att måla vare år med deras
förträffliga produkter. Får se om det blir
att rengöra botten i sommar i stället för
att måla.
Därefter återvände vi med diverse
broschyrer ut i vårsolen.
K-G Sabel i Potentilla

Ovan:
Segelbåtsakter med elmotor,
litiumbatteri
Till höger:
Seglarjollar utan motor
12
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Våffeljärn

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

Ett litet mat-tips från Birdiebladet,
författaren tyvärr okänd
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Göran Dahlberg
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Anders, kappseglare. Kund och
E N av våra 247 000 delägare.
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”Inget åt slumpen.
Helplus innehåller
allt. Och lite till.”

IS

KR

IS

AR

08-15 42 94

BÅTFÖRSÄ

SSF

E

BÅTFÖRSÄ

S
AM

08-641 17 05

ING

ING

V
BETE MED S

KT

072-250 08 40

KR

IS

AR

KSS

14

AR

BÅTFÖRSÄ
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Förslag 4 portioner:
40 gr smör,
1,6 dl vetemjöl
1 krm salt,
2 krm bakpulver,
2 dl mjölk och
1 st ägg
eller kanske det finns någon bra
Mix att ha till hands.

KT

AM

KMK

AM

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

Vakanta – ombud sökes till
Kalmar, S:t Anna, Vänern,
Vättern, ÖresunD

KR

KT

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

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

SXK

Om ni har i er ägo – eller kan få tag
på – ett gammalt våffeljärn av den gamla
tunga typen, så var rädd om det.
Får ni möjlighet att bjuda på våfflor
i skärgården eller när ni besöker någon
väns brygga då är lyckan på hög nivå.
De yngre små mäniskorna har knap
pats sett ett riktigt våffeljärn än mindre
smakat våfflor med tjock grädde och jord
gubbssylt under annorlunda och primitiva
förhållanden. När järnet har svalnat är
det bara att torka ur det och lägga in i
plastpåse och se hur lite plats det tar när
det stuvas in i båten.

Viggenklubben 2016

AR

VE
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DS
–B EInga
för de flesta
T E M Eåldersavskrivningar
komponenter

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor
– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans
– Alla tilläggsförsäkringar ingår

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Seglarförbundet är du delägare
i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och smidig skadereglering. Vår mest omfattande försäkring, Hel Plus ger dig ett fast försäkringsvärde vid totalskada och inga åldersavskrivningar för de flesta komponenterna vid delskada.
Dessutom ingår alla våra tilläggsförsäkringar.
Så du kan med nöje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Stödjer svensk segling
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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)

Vår nya medlem Emelie i 1359 har
bekantgjort för VB-redaktionen att
utöver henne själv och sambon Oscar
så kommer Krakas besättning från och
med i år att utökas med en skeppskatt.
Kul tyckte Red. och letade fram en bild
på en av f.d. redaktionsbåten Jäntas
fyrbenta besättningsmedlemmar,
som under en tid bestod av två
gamla katter och en ung hund.

VB nr 3 2016:
9 maj
16

Har du erfarenhet
av djur ombord?
Skriv några rader
och berätta!

MANUSSTOPP
VB nr 4 2016:
14 september

TidTryck 2016

