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Fyra tuffa tjejer i en båt
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Vi det här laget hittar väl alla
Viggen-seglare i närheten av
Stockholm till Lilla Kastet?
Så bra, eftersom det blir
Sommarträff där i år också.

Medlemsmatrikel 2016


Stockholm

Sommarträff 2016

fredag till söndag 1-3 juli
Lilla Kastet på Ingmarsö

Hej Viggenvänner!
Jag har nyligen varit på årets riggträff som
även i år var på Trälhavets båtklubb. Att vi har
riggträffen där är för att vi har tillgång till lokal
och till två Viggar, en Karlskrona och en Albin.
Även i år blev uppslutningen bra. Anledningen är förmodligen årets nya och nyfikna
Viggenägare. Tekniska Kommittén med Gunnar
Bäck som sammankallande lärde oss hur man
ska rigga Viggen och gav en massa andra bra
tips och råd. Det som känns bra efter denna träff
var att vi fick veta att Viggen är en bra båt! Inga
allvarliga svagheter och en säker och bra seglare.
En oerhört prisvärd båt som ger massor av värde
för pengarna den kostar. Idag kan man köpa en
seglingsklar Viggen för mellan 10.000 och 30.000
och man för mycket för pengarna.
Nästa aktivitet är sommarträffen som även
i år sker på Ingmarsö och på Trälhavets båtklubbs klubbholme. Kanske är det dags att hitta
en annan plats för sommarträffen? Alla förslag
mottages tacksamt. Hur som helst så hoppas jag
få se många medlemmar på Viggenklubbens
aktiviteter framöver och ni som inte kan delta
hör gärna av er med info, frågor eller synpunkter
på vad ni vill att klubben ska ge för värde för just
dig. Ha en bra Viggensommar önskar:
Thomas Svärd i Vigga



Välkommen till VB:s sommarnummer 2016,
som också i år innehåller Viggenklubbens medlemsmatrikel, din hjälpreda för att lätt komma
i kontakt med andra Viggen-seglare! Klubbens
stadgar finns precis som i fjol tillgängliga på vår
hemsida ifall du känner behov av att läsa på.
I övrigt är innehållet i årets sommarnummer
ungefär som det brukar vara i nutidens VB; gott
(läs nytt) och blandat precis som i godispåsarna,
och samtidigt en blandning av �����������������
nytt och gammalt
(läs repriser) som det plägar vara i pytt-i-pannan
eller bänkvällingen.
Vill du förresten ha fler nummr av ViggenBladet per år än de fem du får idag? I så fall
är nog enda vägen dit att alla vi som redan är
med i klubben måste hjälpas åt att värva nya
medlemmar som genererar intäkter till kassan
som finansierar tryckning och distribution av
vår tidning. Med fler medlemmar skulle vi som
bonus också få fler presumtiva skribenter som
med nyskrivet material kan medverka till att göra
VB ännu bättre.
Så, varhelst du träffar Viggen-seglare som
inte är medlemmar, värva dom! En info-folder
att ladda ned, skriva ut och ha med några ex av
i båten finns också på hemsidan.
Till sist: Ha en skön seglarsommar!
Alf

Lilla kastet ligger på Ingmarsös östra
del Kålgårdsön och där har Trälhavets BK
en uthamn dit vi är välkomna. Koordinaterna du behöver för att ta dig dit är: N
N 059.28.83/ E 018.47.54.
Vi ligger i första hand vid bryggan
närmast inloppet, bakom skylten i bild
på förstasidan. Är du inte medlem i TBK,
erlägg hamnavgift så att vi är välkomna
även framöver.Tid för ankomst bestämmer du själv. Från fredag eftermiddag
finns ”välkomstkommittén” på plats. Då
är det oftast lättast att få en bra plats, och
vi brukar oftast lyckas klämma ihop oss så
att vi kan ligga relativt samlade.
Något program för fredagen finns
inte men här följer några hållpunkter för
lördagen:

Viggen Cup

Samling för utdelning av frågor och
genomgång av regler kl 11.30. Därefter
egen tid för lunch och planering.

Start Viggen Cup

från Lilla Kastet kl 12.30 med målgång
beräknad till kl 15.00. Rättning av startkort sker när alla kommit i mål.
Mer om Viggen Cup finns på hemsidan.

Viggensherry

serveras traditionsenligt
på bryggan kl 16.00.

Tipspromenaden

blir en liten bensträckare efter
sherryn och genomgång av svaren och
prisutdelning sker innan middagen.
Kanske behövs några utslagsfrågor
för att utse vinnare om det är jämnt.

Grillkväll på berget

med medhavd mat, goda historier,
kanske också allsång. Vi hoppas att
vädrets makter ska stå oss bi, om inte
får vi hitta på något alternativ.
På söndagen tar vi det lugnt och har
inte planerat några aktiviteter. Kanske
det kan vara inledningen till fortsatt
seglats med några nyfunna vänner
eller ytterligare en dag på Ingmarsö
som kan vara värd att utforska.

Hjärtligt välkomna alla!
Styrelsen

Har du frågor, kontakta Thomas Svärd. Adress och tel.nr på matrikelns sista sida.



Stockholm

Höstträff 20-21 augusti
i Bodaviken

Elisabeth och Hasse Mathisson
ställer upp som värdar vid höstträffen
även i år, vilket innebär att de kan ordna
plats vid deras brygga och att det blir
tak över huvudet vid den gemensamma
middagen på kvällen, särskilt välkommet då det kan vara ganska ruggigt
väder vid denna tid på säsongen.
Det går även att komma till Boda
by landvägen om du tycker vädret är
för dåligt, men de allmänna kommunikationerna är ganska glesa.
Det finns inget särskilt program för
träffen utan den är en social träff där
alla kan delta. Det kan bli en möjlighet
att stämma upp i sång tillsammans.
Träffen tillkom för att inspirera att ta
en tur med båten, kanske en sista gång
innan torrsättning och träffa andra
medlemmar i Viggenklubben.


Vi brukar samlas omkring kl. 16,
men det går att komma tidigare om det
passar bättre, och ingen blir portad om
man kommer efter 16, då vi diskuterar
om det praktiska upplägget för kvällens
måltid.
Var och en tar med sig det som den
vill ha i form av mat och dryck. Det görs
inga gemensamma inköp.
Förhandsanmälan ska göras
senast 13 augusti till Hasse,
mobil 073-6003748.
K-G i Potentilla

Hur vi blev med segelbåt
Här följer berättelsen om hur vi,
första tisdagen i mars år 2014 blev
ägare till en Albin Viggen 1359 döpt
till Kraka.
Efter att ha seglat med några nära
vänner sommaren 2013 växte sig suget
stark för att skaffa oss en egen segelbåt.
Segla var inget som någon av oss kunde
särskilt bra, Oscar har förvisso gått i
seglarskola när han var betydligt yngre,
men däremot har vi båda mer erfarenhet
av motorbåtar och båtlivet som stort.
Strösurfande på blocket efter roliga segelbåtar tog fart, och jag (läs
Emelie) som älskar excel och planering
började skissa på en budget. Efter konstateringen att en båtplats kostar lika
mycket i månaden som vår avgift till
bostadsrättsföreningen drog vi snabbt
slutsatsen att en båt, det skulle vi aldrig
kosta på oss att äga.
Som de båtvänner vi är besökte vi
såklart båtmässan, startskottet på varje
års båtsäsong! Förutom att se mängder
av ”mirakelmedel” för än det ena än
det andra så sprang vi på flera vänner.
En stående fråga när man springer in i
båtvänner är ”Ska inte ni skaffa båt?”
När jag förklarade att vi hade haft
plan på just att skaffa båt, men att båtplats var för dyrt fick vi svaret ”Äh, men
2000kr/ säsong har ni väl råd med?”. Oj
då, det vi trodde var månadskostnaden
för båtplats visade sig vara tokfel, det
var säsongskostnaden som marinor och
båtklubbar annonserade ut!
Den kvällen blev det flera timmars
intensivt blocket-letande. Vi hade siktet
inställt på en segelbåt i lagom storlek,
i gott funktionellt skick och för en
överkomlig prislapp.

En annons stod ut på blocket och
efter mail och samtal hade vi bokat in
en visning två dagar senare.
Att titta på en båt i vintervila en
halvmörk och regnig kväll i början av
mars för inte tankarna till soldränkta
klippor, naturvikar och blå himmel.
I bilen påväg till södra sidan av stan
hade vi gemensamt kommit överens om
att vi ska nu inte förhasta oss och köpa
första bästa båt efter första titten, utan
vi skulle åtminstone sova på saken...
På hamnplanen stod ”Kraka”, en
knappt 40-årig Albin Viggen som precis fått av sig vintertäcket. Ägaren var
väldigt sympatisk och berättade mycket
om båtmodellen, vilka brister som var
kända och vad som gjorts på just denna
båt för att förbättra och eliminera just
dessa brister.
Efter en telepatisk konversation mig
och Oscar emellan hör jag mig själv säga
” Om vi vill köpa henne här och nu, hur
gör vi då?”. En enkel swischning av pengarna och vips, så var handpenningen
lagd och vi hade blivit med båt!
Emelie & Oscar
Mer från Kraka här:
http://kraka1359.blogspot.se/



Riggträffen 2016
Riggträffen samlade 18 deltagare
inklusive Tekniska Kommitten (TK). Även i
år var träffen på Trälhavets båtklubb (TBK)
i Åkersberga som var vänliga nog att låna ut
lokal och bjuda på kaffe till Viggenklubben.
TK representerades av Gunnar Bäck, Göran
Lilja samt Ingvar Lindén. Gunnar berättade
om hur man mastar på samt hur man riggar
en Viggen. Gunnar menar att Viggenbåtens
konstruktion med mastheadrigg är en stabil
och säker rigg där inte så mycket egentligen kan bli fel. Stabil och säker kan också
betyda tråkig i den bemärkelsen att när
masten väl är riggad så finns det inte så
mycket man kan trimma och justera.
Det kan vara nödvändigt att efterdra
vantskruvarna något en bit in på säsongen
då materialet kan töja sig en aning med
tiden.
Masten bör också stå rakt. Detta kan
man kontrollera genom att ta ett av fallen
och mäta mot t.ex styrbords och babords
vantskruvsfäste. Fallet ska då vara lika
långt på babord och styrbords sida.
Om man läser på om hur hårt en rigg
ska sättas an så läser man ofta att man
bör spänna så stagen och vanten uppnår
ca 15 % av brottlasten. När det gäller våra
Viggenbåtar som har över 40 år på nacken
så är nog 15 % av brottlasten i överkant,
i alla fall om man inte kappseglar i hårt
väder. Många erfarna Viggenseglare sätter
an riggen under 10 % av brottlasten. Man
ska inte vara rädd att skruva åt ordentligt,
det är tämligen ansträngande och svårt att
spänna ett 4 – 5 mm stag eller vant till 15
% av brottlasten. Grundregeln är annars
att övervanten inte tillåts slacka om båten
kränger mindre än 20 grader. Med undervanten justeras mastens rakhet i sidled och
ev. lite förkrum och behöver inte sättas an
lika hårt som övriga stag och vant.



Det finns en utförlig rigginstruktion
inklusive avmastnings- och påmastningsinstruktioner att tillgå för medlemmar.
Kontakta Styrelsen eller TK om ni vill
ha den.
Gruppen gick ut i den fina majkvällen
och tittade närmare på en Viggenmast
och sedan fortsatte gänget ut på en av
TBK’s bryggor där Ingvar Lindén visade
sin Karlskrona Viggen – Viggo.
Efter detta samlades alla i TBK’s
klubbhus igen där Göran Lilja visade och
berättade om genomföringar och olika
typer av metallkvaliteter. En kopp kaffe
med dopp förtärdes samtidigt som TK
fick besvara många nyfikna frågor om
just Viggenbåten.
Sammanfattningsvis: En trevlig kväll
med mycket bra tips och råd från TK och
roligt att träffen lockade så många kunskapstörstande Viggenseglare.
Thomas Svärd

Foto Thomas Svärd

Foto Thomas Svärd

Bilden på motstående sida:
Gunnar Bäck berättar hur våra Viggenbåtar är byggda, här på Thomas Svärds
Albin Viggen – Vigga – vars mast fanns på
mastplanen.

Bäck vid masten till vänster, Ingvar Lindén
vid masten till höger och mitt i bilden står
Göran Lilja. Det var de som representerade
TK och de som informerade och svarade på
frågorna)

Bilden ovan:
Här berättar och förklarar Gunnar
Bäck hur masten till Viggenbåten är konstruerad och hur vi Viggenseglare på bästa
sätt ska hantera och sköta den. (Gunnar

Bilden nedan:
Ingvar Lindén visar och berättar om sin
Karlskrona-Viggen – Viggo– för deltagarna
på årets riggträff. Hur många får plats i en
Karlskrona Viggen?

Foto Thomas Svärd



Nya köket

Viggenklubben 2016
2016

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

Mycket mer plats och rymd på
babordssidan när originalköket är borta.

I årets nummer 2 av ViggenBladet
skrev jag bland annat om mitt projekt
att bygga om köket i min Albin Vigg.
Nu är jag så gott som klar med det jobbet. Det var inte direkt jättesvårt men
inte helt jätteenkelt heller. Framför
allt tar allt så mycket längre tid än vad
åtminstone jag tror från början.

Så här ser det ut
med spritköket
utdraget . . .

20

Att mäta, såga, kapa och passa in
olika detaljer och delar i en båt är lite
omständigt i alla fall för mig som inte
har några finsnickargener i mitt DNA.
Inget är ju rakt och lättmätt. Hur som
helst så är jag nu nästan helt klar och
så här blev resultatet. Jag är nöjd och
det är ju huvudsaken.
Thomas Svärd

. . . och så här ser
det ut när spritköket
är inskjutet.
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Kappsegling – Tjejsegling
Det började sista kvällen på Fårö.
Eskaderfest. Arne ville ha en båt med
tjejbesättning vid klassmästerskapen på
Segelbåtens Dag den 1 - 2 september 1979.
I uppsluppen stämning lovade jag att ställa
upp, om det fanns någon som vågade gasta.
Det fanns det, nämligen Birgitta Eriksson,
Gitte Berggren och Karin Skoglund, som
lovade att ställa upp.
Nästa morgon, före avfärd från Gotland,
kom eftertankens kranka blekhet. Vad hade
jag lovat? Kappsegling, jag som inte kan ett
dugg. Spinnaker, ett snyggt segel men hur
får man upp det? Semester slut, hem och
läsa på om kappseglingsregler och spinnakersättning. Ända fram till september
tvivlar jag på att vi skall klara detta, men har
jag lovat, så har jag, det går inte att backa
ur nu, så jag läser på varje ledig stund och
ibland på jobbet. Tiden går fort, och snart
är det den 31 augusti, och båten skall seglas
till Näsbyviken från hemmahamnen på
Bullandö, med hjälp av Birgitta och Karin,
Charlie tittar nervöst på från bryggan, han
undrar säkert om vi kommer iväg med båten
i behåll, men det går bra. Med dålig vind,
är de 28 distansminuterna långa, så det är
tur vi har motor.
Efter en natt med lite sömn för min
del, går vi ut till startlinjen. Vi går ut tidigt,
för vi måste titta hur man gör, vid start,
rundning, spinnakersättning, upp med
spinnaker o s v.
Herregud, jag vill inte, och törs inte,
men en liten whisky hjälper nödtorftigt.
Vi ligger och slår vid startlinjen, och då
går skottet för Viggenklassen. Det blir en
urusel start, men inget att göra åt. Vi tar
dålig höjd på kryssen, eftersom förstaget
antar formen av en banan, och går ej att
sträcka upp.
Vid första märket skall spinnakern upp.
Gitte är duktig, och jag är stark, så det skall
gå. Karin hissar, Gitte sköter gajar, Birgitta
står till rors, och jag kopplar och donar.
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Vid andra märket skall vi gippa med
spinnakern, mycket slit men den kommer
runt. Vid tredje märket skall alltihopa ned
igen.
Så fortsätter seglingen med små
missöden, som schackel i sjön, felkopplade
gajar och annat. Äntligen ser vi mål. Dags
för lunch och lite avspänning, och så nervös
väntan igen på andra start.
Iväg igen, med lite bättre fart denna
gång. Banan är nu avkortad p g a att det nu
är dåligt med vind. Vi tackar för det, för nu
är vi ganska trötta. Vi överväger att låta bli
ballongseglet, men tävlingsdjävulen finns
där i bakhuvudet, så upp kommer det i alla
fall, trots att schacklet till nedhalet gick
överbord, så jag fick knyta fast nedhalet
med en bit tamp från spinnakersäckens
snörning.
Vi väjde, slog, kryssade och länsade, vi
jobbade verkligen som djur. Efter målgång
var det bråttom till hamnplats, för nu var det
dags att hinna till regattafesten. En trevlig
fest blev det, med mat och båtsnack och en
hel del tips.
Nästa morgon är det stiltje, så starten
skjuts upp gång på gång. Först klockan två
kommer vi iväg. Inte går det fort inte, och
spinnakern hänger som en trasa där fram.
Banan kortas av igen, vilket vi inte har något
emot. Direkt efter mål, när vi skall slå, lyckas
Birgitta trassla in glasögonen i storskotet,
så dessa ligger numera på Stora Värtans
botten. Tur att hon hade kontaktlinserna
med också.
Resultatet av allt detta? Ja, vi kom inte
först, men inte heller sist. Vi slog i alla fall
Karins man, som seglade i ”Glad Bris”, och
några till. Detta blev två jätteroliga dagar, så
det här gör vi om nästa år, förslagsvis med
Lidingö Runt i maj till att börja med.
Ulla-Britt i Vigg 1120 ”Soleado”

Rädda ruffluckan i tid
Den delade ruffluckan av marinplywood har över- och underkanter skodda med list av teak
eller annat massivt trä. Listerna
är limmade, men limningen håller
inte för evigt, och listerna har en
tendens att börja lossna i ytterkanterna. Se bild 1.

Bild 1

Det radikala är då att bryta loss
listen helt och göra om limningen
helt, men det är svårt att få både
snyggt och hållbart. Själv har jag
löst det genom att helt enkelt skruva fast listen vid släppningen med
en liten mässingsskruv. Tricket är
att undvika att spräcka listen eller
plywooden. Gör så här: Köp mäs�singsskruv 3 x 20 mm med försänkt
skalle. Borra först 15-20 mm med
en 2 mm borr. Borra därefter med
en 3 mm borr lika djupt som skruven är ogängad, men inte djupare!
Borra till sist 1-1,5 mm med lika
grov borr som skruvskallen, för
att skruven ska bli helt försänkt
i trälisten. Sedan är det bara att
dra i skruven. Bild 2. Enkelt och
hållbart.
Harald/1103 Costa Jourtan

Bild 2
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Ett smultronställe i Vänern
Har varit med förr, men kan säkert vara värt ett besök även i dag.
Beakta att det har gått ett tag sedan Kjell skrev om det, vissa saker
kan vara annorlunda nu, men varför inte utforska och uppdatera?

Ska man hissa
kon i riggen?

Måhända medför du fiskedon i din
Viggen, och kanske kommer de också
till användning emellanåt? Med lite tur
– eller skicklighet – kan du få upp
rätt råvara för det här receptet:

Abborre

Detta smultronställe ligger i Tösse
skärgård, som i sig egentligen är ett
enda stort smultronställe. För att
komma hit får du utnyttja en gammal
farled, som idag få förutom lokalbefolkningen känner till och utnyttjar.
Den kallas Dyrösundsleden och går
mellan Storön och Gåsö på östra sidan
och Varpön och Stensön på västra
sidan.
Månadens smultronställe ligger
just på Stensön och utgörs av den lilla
viken längst ned på sydöstra hörnet.
Se bara upp för grundet 120 m från
udden i riktning mot djupsiffran 4,5
på kortet. Du hittar det som två knappt
synliga små prickar.
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Säkraste angöring är att gå längs
Stensö norrifrån ca 50-60 m från land.
Inne i viken kan du antingen lägga
till i början av den mot västra sidan,
mer skyddat längre in mot östra sidan. Här kan det vara lite svårare
att nå land, så du får prova dig fram.
Det är lerbotten nästan överallt. Ett
alternativ till denna vik är den lilla
ön mellan Stensön och sydpetsen av
Hästhuven.
Angörs enklast från SV och lägg
till på norra sidan. Stensön är rena
urskogen, men sommarstuga finns på
norra delen.Blåbär under säsong.
Kjell Nylén

Nja, kanske inte precis som bilden
ovan visar, men i Sjöfartsverkets föreskrifter står följande att läsa:
"Fartyg, som är under segel och dessutom framdrivs medelst maskinkraft, skall
föra en kon med nedåtvänd spets, anbragd på plats där den bäst syns i främre
delen av fartyget.
Fartyg med längd under 12 meter är i
svenskt inre vatten befriat från detta".
Därav följer, att om du ger dig ut på
långtur – kanske i jakten på Per Brohälls
Hederspris –�������������������������������
på
�����������������������������
internationellt vatten så
ska du ha nämnda kon till hands om du av
något skäl behöver stötta med motorn.
Det är lätt att själv tillverka kon������
en����
av
två skivor som kan förvaras platt ombord,
se figurerna här nedan.

Fjälla, ta ur och rensa abborrarna,
skölj noga och snitta dem på båda
sidorna.
Salta och peppra både utanpå
och inuti fisken.
Skala och skiva löken och värm
upp en stekpanna.
Tillsätt olja och stek fisken i fyra
minuter på vardera sidan.
Dra pannan från plattan och
klicka i smöret som du sedan
öser fisken med.
Lyft abborrarna ur stekpannan
och lägg upp dem på varm tallrik.
Sila smöret som du stekt i och
servera abborrarna med smöret,
en citronklyfta, kokt potatis och
kanske lite timjan och rosmarin.
Både receptet ovan och artikeln till
vänster (som dock är något modifierad)
är lånade från en uppskattad kollega
i klubb-bladsbranschen.
Stort tack till Birdiebladets skribenter
som vi tyvärr inte har namnen på.
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CLUB

NYA MEDLEMMAR

SHOP

0

Maja Bessesen
KÖPENHAMN,
DANMARK

52

Hans Erik Eriksson
TIMRÅ

635

Joakim Hammar
SKARPNÄCK

1306

Maria Andervass
SALTSJÖBADEN

1323

Rikard Pettersson
ÅSBRO

Priset, som är ständigt vandrande,
är avsett att främja familjesegling med
Viggen och tilldelas den Viggen som
seglats längst distans under året med
företrädesvis familjebesättning.
Uppgifter om skeppare, seglad distans
och besättning sänds till styrelsen i höst.
Kanske på din vägg nästa år?

generator

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
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HEL PLUS – DEN MEST
OMFATTANDE FÖRSÄKRINGEN
AS
JÖ

AS
JÖ
SK

En liten seilbåt,
en katt
og en kvinne.

EN

ÅTFÖRS

AM

– Fast försäkringsvärde
AR

VE

N

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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Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på matrikelns sista sida.

AM

AM

KR

ING

KSS

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
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Anders, kappseglare. Kund och
N
AR
VE
av våra 247 000 delägare.
B E T E M E D Sen
SK

SXK
AM

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.
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ING
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”Inget åt slumpen.
Helplus innehåller
allt. Och lite till.”
KR

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 220:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:-

I Sandefjord i Norge
bor Charlotte Henriksen
året runt ombord i
Viggen 519 "bearish".
Läs om ett udda boende
på hennes blogg:

bearish.blogg.no
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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)

Viggen 614 vid Kråkesundsgap 2012
Foto John Råbe
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