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Viggenklubbens sommarträff 2016
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Fråga 1 efter bad
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Även 2016 var platsen för Vig
genklubbens sommarträff på Norra
Ingmarsö, närmare bestämt på Träl
havets båtklubbs klubbhamn som
också kallas ”Lilla Kastet”. Platsen är
väl lämpad för en klubbträff då det
alltid har funnits plats för våra Vig
genbåtar att ligga samlade på samma
ställe. Därmed inte sagt att det inte
finns alternativa platser för Viggen
klubbens sommarträff. Alla förslag på
ny plats mottages tacksamt och gärna
av styrelsen.
Årets träff samlade 7 båtar och 11
personer. En båt var en Storvigg. Ty
värr fanns ingen intresserad på plats
när Viggen Cup skulle starta. Förra
årets vinnare får behålla vandringspri
set ytterligare ett år. Den utmanande
tipsrundan vars frågor även detta år
skapats av vår redaktör Alf Bengtsson
vanns av besättningen på Storviggen
Laguna; Mats och Britt Fredriksson.
Tipsrundan bjöd på svårigheter, inte
bara själva frågorna var svåra utan

även den starka vinden, som blåste
fråga 1 i sjön, var utmanande. (Vi
lyckades dock bärga fråga 1 och
kunde, dock med svårighet, läsa den
och några kunde till och med svara
rätt på den). Ett stort tack till Alf för
hans gedigna och fina arbete med
tipsfrågorna.
Viggensherry inmundigades som
vanligt på de varma klipphällarna och
frågan om varför just sherry förknip
pades med Viggenklubben diskutera
des. Svaret är att det en gång för länge
sedan fanns en sherry med Viggen
klubbens symbol. Majoriteten av årets
deltagare bekände att de faktiskt inte
gillar sherry. Nästa år kanske vi borde
byta ut sherryn till något som fler gil
lar? Ett förslag på sommarträffen var
att införa Viggenbubbel istället. Vi får
se vad nästa år bjuder på.
Grillning på kvällen, god mat,
trevlig samvaro och mycket musik
och sång tack vare Hasse Mathissons
fina gitarrspel.
Thomas Svärd, text & foto

Bild 1:
Sju båtar och 11 medlemmar deltog på årets sommarträff.
Bild 2:
Årets tipsrunda var svår som vanligt men extra svårt blev det när
fråga 1 blåste i sjön. Frågan kunde dock bärgas och med viss svårighet läsas.
Bild 3:
Gemytlig samvaro skedde på berget, som vanligt, här smakade vi
Viggensherry grillade och sjöng och pratade båtar och sjöliv.
Bild 4:
Ingvar Lindén till vänster och K-G Sabel till höger sjunger med när
Hasse Mathisson i mitten spelar gitarr.


Kallelse till årsmöte
Lördag 12 november 2016 kl 17.00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm
Förslag till dagordning
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Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar,
två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före
mötet, samt inkomna motioner.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet
väckta frågor till behandling
Fastställande av medlemsförmåner,
budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de
ha inkommit till styrelsen senast den 4 november


Programpunkter

för lördagen den 12 november
Årsmötet börjar kl 17.00

(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)

Utdelning av
Per Brohälls Hederspris
Lite lättare bubbel bjuds på efteråt
För de som så önskar går vi sedan ut och äter
middag tillsammans på egen bekostnad
Anmäl till K-G Sabel senast den 7 november
på telefon 073-627 24 01
eller e-post k-g.sabel@comhem.se
så att bord kan bokas på närliggande restaurant.

Vägbeskrivning

Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från
Skanstull så går det bra att ta buss 57 mot Sofia till hållplats Mjärdgränd.
Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36.
Det tar cirka 10-15 minuter. Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik
sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativt promenera
längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna förutom
alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga parkeringsplatser.

Karta finns på Hitta

Knappa bara in adressen Tullgårdsgatan 36 – så får du se den.
(Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visar den här)



En segling
mellan Rosersberg och Karlskrona och tillbaka

Hej Viggenvänner!
Nu drar det ihop sig till höst, vinter och
upptagning. Jag hoppas ni alla har haft en fin
och trevlig seglingssäsong. Själv har jag med
lite vemod sålt min Vigga och köpt en Albin
Vega. Vi har haft tre fina år med Vigga och vi
har verkligen trivts med båten på alla sätt.
Anledningen till båtbytet är i första hand
att vi vill kunna vara fler ombord på båten. En
Vigg fungerar utmärkt att bo i för två personer
men med fler ombord blir det trångt. Självklart
såg jag till att den nya ägaren av Vigga blev
medlem i Viggenklubben! I klubben finns det
så otroligt mycket kunskap och erfarenhet som
våra medlemmar har möjlighet att utnyttja. Ta
vara på den möjligheten!
En aktivitet kvarstår detta verksamhetsår
i klubben och det är årsmötet lördagen den 12
november. Som så många gånger förut vill vi
i styrelsen upplysa om att vi väldigt gärna tar
emot synpunkter och förslag på aktiviteter från
er medlemmar. Det är ju för er vi i styrelsen
och alla de andra funktionärerna i klubben
arbetar.
Till sist vill jag bara informera om att man
självklart kan vara medlem i Viggenklubben
trots att man inte har en Viggen!
Thomas Svärd numera i storviggen Milo



Som du såg på föregående uppslag så är
det snart dags för årsmöte, och jag hoppas att
alla som har möjliget att ta sig dit gör det.
Rapporter från Viggenklubbens årsmöten
under senare år har visat på ett oroväckan
de lågt deltagande. Det är ju på möten och
träffar som vi medlemmar har möjlighet
att träffa styrelse och andra funktionärer
och framföra våra synpunkter och förslag.
Så kom dit!
Alla medlemmar har ju tyvärr inte
möjlighet att komma på mötet eftersom
vi är spridda över hela landet (och även
utanför Sveriges gränser) men synpunkter
och förslag på verksamheten är välkomna
från alla håll; mejla eller ring om du bor lite
längre bort.
Läs också i rutan högst upp på sidan 17,
där står lite om vad just du kan bidra med
för att göra Viggenklubben ännu bättre och
stärka den inför framtidens utmaningar. Och
dra dig inte för att ställa upp på ett styrelseeller annat funktionärsuppdrag för att du
kanske tänker "men jag som är alldeles ny
medlem i Viggenklubben kan ju ingenting".
Tänk inte så, dina kamrater kommer
snart att sätta dig in i hur det funkar!
Alf

Först ska jag presentera mig själv,
Lars Fredriksson, ägare till Karlskro
naviggen 72. Har ägt och seglat båten i
drygt 10 år och är medlem i Viggenklub
bens tekniska kommitté och ansvarar för
elfrågor. Bor utanför Knivsta som ligger
strax söder om Uppsala. Som en nyligen
pensionerad servicechef på IBM har jag
haft tid att lägga ner arbete på min KVigg och allra helst inför min planerade
seglats ända ner till Karlskrona där vi
även har en sommarstuga ute i dess
skärgård på ön Sturkö, som är målet för
seglingen. Långt kan tyckas men detta
har jag haft i minnet under en lång tid.
Just i år bestämde jag att nu ska det ske.
Blev lite försenad p.g.a. en köksrenove
ring som jag hade påbörjat men den
fick vila under halvtid. Min sambo hade
slut på sin semester och jag rådfrågade
några kompisar om de skulle följa med,
åtminstone bitvis men de backade ur vid
tiden för avgång.
Innan avgången för seglingen hade
jag under våren gått igenom alla sjökort
som skulle behövas, alltså pappers
sjökort för hela sträckan. Första sträck
an Mälaren hade jag, dock från 2004
men ansåg inte jag behövde kosta på
mig en uppdatering av denna då vi har
seglat första sträckan till Södertälje ett
antal gånger. Däremot fick jag inhand
la sträckan Trosa-Västervik och till
Simrishamn och diverse andra sjökort.
Dessutom hade jag inhandlat en 7 tums
plotter med sjökort för hela Sverige till
ett bra pris på internet. Utöver detta har
jag en läsplatta med ett abonnemang
med Seapilot. En typ av backup som ska
visa sig vara mycket bra.

Som ansvarig för elfrågor för
Viggenklubben måste naturligtvis vår
båt utrustas med diverse saker inom
området elektricitet och allra helst
trådlös kommunikation. Först har jag
en logg som mäter farten i knop och
ekolod. En batterimätare finns instal
lerad som har kontroll över våra två
batterier. Laddningen sköts av en 50
watts solpanel som sitter monterad på
en s.k. NOA-stolpe vid aktern samt en 50
watt panel som ligger löst lagd i fören.
Alltså totalt 100 watt solpaneler. Utöver
allt detta så inköpte jag i år en ”trådlös
vindex” för att slippa hålla huvudet böjt
uppåt i luften när man seglar och krys
sar. Inköpte alltså en sådan som visar
på en display vindens riktning samt
vind hastigheten i m/s. Den monterade
jag ovanför babords sittbänk där även
loggen och batterimätaren är monterad.
Under året har jag investerat i en tran
sponder som ansluts via min VHF-an
tenn på masttoppen. Då kan min sambo
och mina vänner följa mig på internet
och se var jag och båten är.



Från loggboken:
24/7 Avgång från båtklubben i
Rosersberg kl. 13:15. Knappt någon vind
så min 4 Hkr motor får göra jobbet att
glida ut ur båthamnen vilket den sedan
fick göra ända till Stäketbron.
Ankommer till Stäketbron 14:45 så
där får jag vänta till 15.00 då bron ska
öppnas enligt tidtabellen. Åker ut under
bron 15.00 och ser att det finns lite vind
som jag vill prova på. Släpper ut min
stora genua som tar vind och loggen
visar farten till runt 2 knop. Efter en
knapp halvtimme dör vinden ut så min
motor får ta över driften. En strålande
sol värmer härligt när man glider iväg i
5 knop. Passerar norr om Munsö och ner
söderut mellan öarna Munsö och Adelsö.
Målet för idag blir Birka på Björkö där jag
tänker övernatta.

Hemmahamnen innan avgång



Kl. 20.10 anländer jag till Birka.
Mycket motorgång idag. Släpper ankaret
innan jag glider in till bryggan och knyter
fast båten vid bryggan. Jag tar en liten
promenad på ön men konstaterar att den
är ganska tom på båtar och folk. Kanske
är det slut på säsongen? En ensam liten
motorbåt är allt jag ser vid bryggan. Jag
lagar lite kvällsmat innan jag slår på min
läsplatta för att titta på SVT play och lite
nyheter och väder innan jag lägger mig
för att sova.
25/7 Vaknar strax efter 7 och lagar
mig frukost i form av kokt te och brer
mig några mackor med ost på. Kylskåpet
är välfyllt inför resan, ett 30-liters som
går på 12 volt. Klockan 08:05 avgår jag
mot Södertälje. Vädret är fortfarande
nästan stiltje med en klarblå himmel
så min motor får sköta framdriften av
båten.Min logg visar fortfarande 0 knop
så jag misstänker att den fortfarande har
någon växtlighet på sin givare men jag
utgår från att den rensar nog rent efter
lite mera motorkörning. Åker sedan in
genom Södertälje kanal och ser resterna
av de gamla brospannen som en gång
i tiden utgjorde någon form av broar.
Klockan 10:15 glider jag in i slussen och
möter några segelbåtar som inväntar
slussöppning. Här är det bara att ta en
tamp som hänger ner vid slusskanten och
hålla sig fast. Här hände ett blodvite när
jag jag skulle ta tag i en tamp vid slussen.
Min solcellspanelkant stötte jag till med
pannan strax över mitt högra ögonbryn så
det började rinna blod riktigt ordentligt.
Samtidigt öppnades slussporten för ge
nomfart och jag startade motorn igen.
Mitt högra öga var ganska genomdränkt
av blod så jag fick efter genomfarten av
slussen ta mig in i gästhamnen som ligger
precis höger om slussporten när man kom
mer igenom. En båtgranne i gästhamnen
bistod mig sedan att knyta fast en tamp

Mälarbron i Södertälje
från fören och till bryggan Men nu hade
blödningen upphört. Tog en bit toapapper
och torkade av pannan och jag märkte
att blödningen hade upphört. Sedan blev
tanken att kliva i land för här tänkte jag
handla lite småsaker som jag hade glömt
hemma i brådrasket. En tandborste och
en tvål bl.a. samt lite mattillbehör. Tog
en promenad in till staden Södertälje och
hittade några affärer och lunch intogs
på en restaurang. Gick sedan tillbaks till
båten för att fortsätta resan men kom
också på att det kanske var dags att tanka
lite bensin. I gästhamnen har de en liten
brygga med tankningsmöjligheter så dit
åkte jag och fyllde min tank med 21 liter
bensin. Utöver detta har jag en 20 liters
jeepdunk som var välfylld och detta borde
räcka länge. Kl. 13:15 är bensinförrådet
välfyllt och jag åker iväg. Åker under
E4-bron som numera är berömd för en
trafikolycka som stängde av halva bron
men ser att trafiken nu rullar på som
vanligt. Utefter kanalen möter jag några
segelbåtar som också är på väg söderut i
en svag motvind och det gemensamma är

att de alla åker med motor. Bestämde mig
sedan för att kommande natt skulle bli på
ön Fifång som vi hade övernattat på för ett
antal år sedan. Min plotter guidade mig
via ett antal öar samtidigt som jag hade
ett vakande öga på ekolodet. Ankommer
till Fifång 19:30.
26/7 Avgår från Fifång från en bryg
ga där flera segelbåtar ligger kl. 09.50.
Passerar genom området Stendörren där
jag på avstånd möter min gamla lärare
för klass 8 behörighet i sin segelbåt Cas
siopeja. Tyvärr för långt avstånd för att
kunna vinka till honom. När jag börjar
närma mig Oxelösund noterar jag att det
kommer stora svarta moln från väster.
Seglar fram mot Oxelösund och påbörjar
en sväng åt babord mitt emot järnverket
när jag noterar att det börjar regna. Det
regnar mycket kraftigt! Så jag stänger av
motorn och gömmer mig inne i ruffen.
Under tiden ser jag att båten driver lite
sakta mot land så jag skyndar mig ut för
att starta motorn och köra mot gästham
nen som ligger lite runt själva staden.
Anländer sedan till en Y-bomsbrygga kl
16.00, helt dyngsur av regnet. Knyter fast
båten vid bryggan för att kunna kliva in
i båten och torka av mig det värsta och
byta lite kläder. Kliver sedan av för att
betala gästhamnsavgiften. En båtgranne
hälsar att han precis har räddat sig från
regnet. Jag går till toalettavdelningen för
en dusch som känns helt underbart efter
denna otroliga regnskur jag mötte. Kliver
sedan in på deras restaurang och äter en
god middag. Avslutar dagen med att titta
på vädret i min laptop och lite TV innan
jag går och lägger mig.
27/7 Kl. 09.30 avgår jag från Ox
elösund med målet att korsa Bråviken.
Ett lugnt väder gör att jag återigen går
för motor och navigerar mellan öarna.
Noterar att jag har gått lite för långt
österut så jag får åka mellan några öar



för att kunna pricka farleden in mot
Arkösund. Samtidigt noterar jag att min
logg har börjat fungera. Antagligen har
nå't sjögräs lossnat från impellern som
ger signal till instrumentet. När den hade
börjat fungera vet jag inte för just nu visar
trippmätaren 15,09 NM när jag närmar
mig Arkösunds gästhamn på avstånd. När
jag sedan glider in i gästhamnen möts jag
av en liten motordriven jolle med hamn
värden i. En mycket bra service från två
killar som erbjuder hjälp att lotsa in mig
till en brygga samtidigt som de hjälper till
att binda fast båten. Ankommer 13:15.
Det har alltså tagit drygt 3,5 timmar att
korsa Bråviken. Nu tänkte jag fylla på
bensin i min 25-liters motortank. Jag tar
en promenad föt att titta på andra båtar
och sedan till den lokala affären för att
fylla på matförråden i min kyl. Skämmer
sedan bort mig lite med ett besök på deras
restaurang för att äta en sen lunch som
smakade mycket bra.
28/7 Tog lite sovmorgon idag och
släppte tamparna från bryggan först
kl. 11.00. Innan dess gick jag igenom
sjökortet var mitt nästa stopp skulle vara
men vädret var mycket bra med sol och
värme men fortfarande ingen vind att tala
om. Så målet fick bli som det blev. Åkte
sedan iväg och passerade bl.a. pricken
”Kejsaren” som jag tog en bild på. Mötte
en del segelbåtar som också gick för motor
vid leden som kallas för ”sjöns E4”. Hela
den resan gick mest med hjälp av min
plotter som jag följde dennas sjöled på
kartan. Timmarna gick och till slut kom
jag på att jag hade följt en tysk seglare
som hade hamnat i en ”återvändsgränd”
strax utanför Valdermarsvik. Alltså i en
vik där det låg 5–6 andra segelbåtar som
låg för ankar. Tittade på klockan och
bestämmde mig för att göra detsamma
för att laga middag. Det blev kokt potatis
med matjesfiléer och finhackad gräslök
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Sjömärket Kejsaren
tillsammans med gräddfil. Gott blev det.
Tittade på sjökortet för att orientera mig
var jag och mina båtgrannar hade ankrat
upp någonstans. Stora Åle heter tydligen
stället som låg alldeles söder om infarten
till Valdersmarsvik. Nu först hade jag
noterat hur långt jag hade kommit. 26,96
NM enligt min logg.
29/7 Jag drog upp ankaret och
avgick från Stora Åle kl. 09:15. Nästa mål
skulle bli Västervik bestämde jag. Vädret
var återigen en kopia av gårdagen. Sol
och värme men ingen vind. Jag följde en
led på sjökortet som var väldigt vacker
och inomskärs för det mesta. Efter 6 tim
mar börjar jag fundera var nästa stopp
skulle bli. Hade kontakt med en kompis
som hade följt mig via min transponder
och han skickade ett SMS att jag skulle
testa en gästhamn som låg strax söder om
Västervik som heter Idö. Fick åka genom
några smala passager innan jag nådde
fram till Idö. En bra gästhamn som låg

strax i utkanten av ön Idö. Grannbåtens
alla tjejer mötte mig vid bryggan när jag
gled in där med många händer som tog
mina tampar och hälsade mig välkommen
och för att binda fast båten vid bryggan.
Vilken service jag fick! Hade nu åkt 26,94
NM från Arkösund. Anlände kl. 15:45. Där
efter gick jag runt för att orientera mig på
detta ställe för att konstatera att högt upp
på ett berg låg restaurangen via en lång
trappa, och där man sedan tog hand om
hanmavgiften. Tog sedan en god middag
där som jag kan rekommendera.
30/7 kl. 09:10 avgår jag från Idö.
Efter drygt sex timmar tycker jag min tank
börjar bli på upphällningen och samtidigt
tilltar sydvinden. Sjöhävningen börjar
bli lite väl besvärlig när jag nu ligger
ganska långt ut till havs. Gör en snabbtitt
på sjökortet och ser att jag närmar mig
Figeholm. Svänger av mot väster med en
ordentlig rullning av båten med en kraftig
sidvind men korrigerar båtens riktning så
jag går rakt mot Figeholm. När jag närmar
mig en vik som går mot Figeholm hittar
jag sedan en liten vik som ligger i lä. Där
stannar jag och släpper ner mitt ankare
för att tanka. Nu är klockan 16:35 och

nu börjar Gryts skärgård att passeras.
Funderar på att nu borde jag kunna nå
Oskarshamn innan kvällen kommer. Efter
lite ”slalomåk” mellan öarna och samtidgt
passande på sjöhävnigarna börjar jag
närma mig Oskarshamn. När jag närmar
mig infarten till stadens gästhamn så ser
jag att Gotlandbåten åker ut ur hamnen
samtidigt som jag åker in. Här gäller
det att passa sig då det är relativt smalt
mellan alla sjömärken som mestadels
ser ut at vara gjorda för Gotlandsbåten.
När hon sedan passerar mig åker jag in i
hamnbassängen och jag noterar en gaska
grov strömning av vattnet efter båten.
Men jag åker in i något smalt sund som
slutar vid deras gästhamn och är framme
vid dagens mål. Kl. 19.00 prick hade jag
börjat fästa tampen till bryggan. En kille
kom samtidigt fram och bistod mig med
detta. Ny gästhamn att minnas skulle det
bli. En trevlig tjej var gästhamnsvärdinna
och ägare till hamnen gav mig mycket
information var allt finns osv. Mitt upp i
allt var det en stor festival utanför bryg
gan som skulle visa sig vara torget mitt
i Oskarshamn. Nu hade jag anlänt till
gästhamnen som heter Brädholmen.

Tjusts skärgård

11

Klockan började rulla på och jag
hittade ett matställe att intaga dagens
middag på. God mat var det tillsammans
med mycket folk. Går till båten för att
lägga mig. Noterar att det spelas på tor
gets stora scen. När jag ligger i min bädd
lyssnar jag på bra och blandad rockmusik
m.m. Klockan går och jag minns att hamn
värdinnan hade sagt att de ska spela till
02.00. Men försöker sova ändå vilket sker
periodvis. Vaknar först vid 10-tiden på
morgonen då jag tydligen har varit vaken
perodvis hela natten,
31/7 Efter nattens musik och frukost
intagen åker jag ut ur hamnen först kl.
11:35 efter att jag hade tankat min tank
med 18 liter. Solen skiner och mycket
lugnt väder. Igen. En lugn dag blir det
och inget anmärkningsvärt att notera
förutom att min logg hade strulat lite igår
och endast loggat 18,03 NM, Kl. 17:20
åker jag in mot Mönsterås och den yttre
gästhamnen som heter Segelklubben. Där
stannar jag över natten tillsammans med
en tysk segelbåt. 23.98 NM enlig min logg

Övernattning gästhamnen
Segelklubben i Mönsterås
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har passerats. Tar en liten promenad och
tittar på lite båtar för att sedan laga mid
dag och titta på SVT play med lite nyheter
och väder innan jag somnar.
1/8 Kl. 08:50 avgår jag enligt min
loggbok ut ur viken som omgärdar Möns
terås. En vacker skärgård möter mig innan
jag tvingas gå utomskärs för att komma
söderut. Sydvinden ökar nu i styrka med
ganska höga vågor. Genuan tvingar båten
i kraftig rullning vilket storseglet också
gör. Revar storen allt som går samtidigt
som furlexen rullar in det mesta av gen
uan för att få lite mer styr på båten. Men
att kryssa med min Vigg i denna kraftiga
motvind låter sig inte göras så jag ger
upp detta. Rullar in det sista av genuan
och startar motorn. En otrolig sjöhävning
märks nu av i motvinden. Loggen noterar
nu max 3 knop i motvinden med motorn.
Periodvis runt 2,5 knop. Vinden börjar
nu minska något när jag nu glider ge
nom Kalmarsund mot Kalmar. Nu ser
jag i alla fall Ölandsbron men vinden är
ganska tuff. Tittar på mitt sjökort för att
planera genomgången under Ölandsbron.
Mycket bränningar och grund förvånar
mig. Trodde att man kunde passera un
der vilket brospann som helst men med
denna vind får man vara försiktig och
hålla sig mitt i leden under bron. Farten
är som sagt ganska låg med denna mot
vind. När jag passerar under bron tar jag
några bilder. Efter en stund ser jag en stor
vågbrytare som tydligen är infarten till
Kalmar med stora bokstäver i blått med
ordet KALMAR. Tittar på min plotter var
man ska åka in till deras gästhamn. Efter
lite funderande tar jag fram min läsplatta
för att orientera mig lite bättre med hjälp
av programmet Seapilot som guidar
mig mycket bra. Här skulle man passera
vågbrytaren och åka vidare in i hamnen.
Ser en flytande bensinmack strax innan
gästhamnen som är full med segelbåtar.

Åker in till den flytande bensinmacken
där en tjej möter upp mig och binder fast
båten. Vilken service igen! Jag ger henne
min bensindunk som ligger under akterns
lucka och ber henne fylla fullt. Jag kliver
ur båten för att sedan hjälpa till att lyfta
i tanken igen samtidigt som jag betalar.
16,8 liter är alltså förbrukade. Hon berät
tar även att jag ska försöka åka längst in
i gästhamnen för att få en helt skvalpfri
plats. Åker sakta in med tomgång på mot
orn och letar efter en bra plats. Hittar se
dan en plats mellan två större segelbåtar
där två killar nu står och väntar på mig
när jag glider in mellan deras båtar. De
var så hjälpsamma så de tog varsin tamp
direkt som låg på fördäcket när jag hade
fullt upp med att förtöja vid en boj. Här
var det service igen! Nu är klockan 15:20
efter en tuff segling och motorgång. Log
gen visar nu 26.36 NM.
I denna gästhamn finns mycket bra
service och affärer. Mc´Donalds lig
ger precis mittemot där min båt ligger.
Kunde inte riktigt motstå frestelsen med
ett besök där. Efter detta tog jag en pro
menad till kommunens gästhamnskontor
vilket är kommunkontoret. Två trevliga
tjejer mottog mig på deras kontor med
en massa tryckt info om kommunen och
deras gästhamnsservice. Tvättmaskiner,
bastu och duschar tillsammans med WiFi
och allsköns funktioner. Mitt emot min
båt låg också ett större shoppingcenter
som jag också besökte, bl.a. för att inhand
la en batteriladdare till båten då mina två
solpaneler inte hade lyckats hålla mina
två batterier fullt uppladdade. (Har en
sådan hemma men missade tyvärr att ta
med mig den).
2/8 Klockan 08:20 avgång från
Kalmar. Nu är det ganska långt kvar till
Karlskrona och nu är det stiltje. Alltså får
min motor visa sin kraft igen. Jag försöker
hålla mig så långt inomskärs det går för

väderrapporten har nämnt att vinden un
der dagen kommer att tilltaga något. Med
andra ord, man vet aldrig hur det ska bli.
Åker ganska nära en vacker kuststräcka
med mycket gröna gräsytor. Möter att
antal svanfamiljer som simmar tillsam
mans i en mycket vacker miljö. Nu börjar
jag bli lite hungrig fast jag under tiden har
knaprat på några kex och lite godis. Tittar
på min plotter och läsplatta och ser att jag
börjar närma mig Kristiansopel. De har
en gästhamn och där skulle man kunna
stanna och eventuellt övernatta. Tyvärr så
är hela denna kuststräcka full med grund
så man måste hålla sig ganska långt ut i
Kalmarsund men vissa viktiga sträckor är
utmärkta med prickar.

Passerar strax under Ölandsbron
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Så infarten till Kristiansopel från norr
måste ske långt söderut och långt ut till
havs innan man viker av mot väster. Hela
infarten är ordentligt utprickad så det är
bara att följa dem. Åker in i gästhamnen
där gästhamnsvärden står vid den yttre
piren och önskar mig välkomen och ger
info vilken brygga jag ska lägga till vid.
Här är det service igen. Svänger av i ham
nen mot bryggan som jag är anvisad vid.
Där står gästhamnsvärden och tar emot
min förtamp och binder fast båten. Nu är
klockan 15:20 och loggen säger att jag har
åkt 30,66 NM. En lång sträcka som har
tagit precis sju timmar att köra. Öronen
börjar bli lite sega efter att höra motorns
oljud. Jag fyllde på i tanken med ca 15
liter från min jeepdunk. Nu lagade jag
mat från en konservburk jag hade haft
med mig hemifrån. Jag kokade potatis
och öppnade sedan en burk med köttbul
lar tillsammans med lingonsylt. Jag tog
sedan en promenad runt hamnen för att
titta på alla segelbåtar och närområdet
som hade en liten butik som var otroligt
välsorterad. Tyvärr var priserna på matva
rorna i snitt dubbelt upp jämfört med en
vanlig stor butik, men här fanns allt som
man kunna tänka sig behöver i matväg.
Lägger mig i min bädd och tittar på SVT
play med nyheter och väder. Vädret har
jag också tittat på via min mobiltelefon. I
morgon ska det bli inga vindar fast med
sol och värme.
3/8 Nu ser jag målet med resan
framför mig. Karlskrona skärgård och
ön Sturkö. Äter frukost och städar upp.
Knyter upp tampen från bryggan 07:50
och åker ut ur hamnen. Följer samma
prickade farled som jag kom via igår och
möter ett nästan spegelblankt hav. Följer
sjökortet med alla kända byanamn på fast
landet. Snart närmar jag mig Torhamns
udde. Strax söder om den ska jag enligt
sjökortet genom en ordentligtt utprickad
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farled som passerar Långören. Efter ett
tag ser jag på avstånd en röd prick som
jag ska passera och strax efter ser jag den
första gröna pricken som jag ska runda
innan jag svänger nordväst. Jag möter två
segelbåtar som tydligen ska åka samma
sträcka ser jag nu. Vi möts nästan vid den
röda pricken så jag låter dem passera före
mig. Sedan åker vi in i leden och strax ska
vi svänga mera norrut. Jag följer de andra
båtarna och allt går som det ska. De två
segelbåtarna åker någon knop snabbare
än mig så de försvinner sakta bort från
mig. Efter ett tag kommer en kommunal
pendlarbåt och kör sakta förbi mig men
ser sedan att denne åker lite utanför farle
dens utprickning. Efter ett tag noterar jag
att denna båt ska in till en brygga som
har en linfärja med folk. Jag åker vidare
i farleden som nu viker av åt två olika
håll. Jag ska svänga babord för att åka
rakt sydväst på Gåsöfjärden och passera
ön där den ryska ubåten gick på grund på
80-talet. Fortsätter på Gåsöfjärden tills
jag möter Östersjön igen där jag nu ska
svänga nordväst för att möta min bror
som ska stå vid stranden bredvid vårt
sommarhus på Sturkö. När jag passerar
sista viken ser jag min bror stå och vinka
åt mig. Använder min plotter för att se hur
nära land jag törs åka. En vinkning blev
det av min bror innan jag var tvungen att
hålla mig lite längre ut. Runt sista udden
ser jag fiskehamnen Ekenabben som jag
tänkte lämna min båt på. Min bror kom
mer sedan och hämtar mig med alla saker
och sängkläder. Fyra dagar ska jag nu vara
på Sturkö. 26,11 NM har jag nu passerat.
20 liter bensin är nu tankat på den lokala
bensinmacken.
Fortsättning följer...
En bild i färg från Lars långsegling
hittar du på sista sidan i tidningen
Red.

Blåbär
sailing

2012 var "nybörjarnas år" i Viggenklubben och då var bland
annat den här artikeln med på hösttkanten. Men eftersom nya
nybörjare har tillkommit sedan dess så kör vi en repris.
Texten är hämtad – lätt redigerad – ur en artikel från TK som
handlar om torrsättning, men eftersom många båtar troligen redan
står på land har vi valt att ta med vad du ska tänka på när din
Viggen väl är upptagen. Så att den också blir väl omhändertagen.

Vinterförvaring
Se över pallningen – var finns
pallbockar eller vagga och hade du inte
tänkt reparera något?
Båten på land behöver litet stöd för
att hålla sig upprätt under vinterstor
marna – hemska tanke så här pass tidigt
på hösten!
Tvätta botten omedelbart som du
kommit upp – det sparar mycket slit.
Högtrycksspruta är bekvämast och ger
ett bra resultat. Lös bottenfärg åker av på
en gång. Givetvis tvättas även bordläg
gning och däck.
Efter en grundlig tvättning är det
självklart att en polering och vaxning ger
ett bra skydd under vinterförvaringen.
Men det verkligt trevliga är att vårar
betet går som en dans och att bordläg
gningen i synnerhet håller sig fräsch
under många år.
Dynor, segel och andra textilier,
tampar och naturligtvis värdesaker
plockas ur båten. Spritköksburkar m.m.
förvaras bäst torrt. Organisera förvarin
gen så att du hittar grejorna senare.
Batteriet plockas ur och laddas upp
även med komplettering någon gång un
der vintern. Förvara svalt men frostfritt
och torrt. Destillerat vatten kan behöva
fyllas på till nivåmarkering i vissa bat
terityper – men se upp – fyll sparsamt.

Torrpumpa vattenpumparna om
sorgsfullt.
Färskvattentanken töms och är
lättast att göra ren innan beläggningar
torkar!
Täckning görs omsorgsfullt, men
luftväxling under presenningen är ett
måste. Enklast görs detta genom att en
taknock arrangeras i hela båtens längd.
Ventilationen i båten underlättas genom
en liten glipa i förpiksluckan. Givetvis
är båtens alla ventilationskanaler öpp
nade.
Öppna alla kranar med skrov
genomföringar för fullt och se till att de
är tömda på vatten!
Självklart töms kölsvinet och tvät
tas ur – en torr båt ger bästa vinter
förvaringen.
Till sist… lycka till!
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CLUB

Vad kan JUST du göra
för Viggenklubben?

NYA MEDLEMMAR

SHOP

107

Per Winbladh
ÖREBRO

306

Leo Hellberg
STOCKHOLM

492

Lisa Hirschberg
SOLNA

511

Alexander Fleming
ÅKERSBERGA

1041

Per-Olof Borgh
SANDVIKEN

1050

Niclas Eriksson
UPPSALA

1124

Michael Jenks
STOCKHOLM

Klubbens styrelse och våra övriga
funktionärer jobbar för vårt bästa på olika
sätt; styrelsen planerar och ordnar träffar,
TK besvarar frågor om problem som vi kan
ha med våra båtar och ser till att klubbens
Tekniska Tips är aktuella och tillgängliga,
regionombud som kan kontaktas om lokala
aktiviteter finns också på flera platser.
Men det behövs fler som vill bidra till
klubbens bästa; TK saknar idag en ansvarig
för motorfrågor, styrelsen har plats för ett
par nya ledamöter och ute i landet finns
även behov av fler regionombud.
Värt att påpeka är kanske också att Vig
genklubben inte är en "herrklubb", även om
det täcka könet för närvarande är beklagligt
underrepresenterat. En enda funktionär
idag är kvinna; vårt ombud på västkusten!
Men alla vet att "Kvinnor kan" så vi ser
gärna fler tjejer bland våra funktionärer,
men därmed inte sagt att killarna ska avstå
från att ställa upp!
Hör av er till Hasse Mathisson i valbe
redningen före årsmötet!
Red.
generator

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

Nu är det dags
att sända in uppgift om årets seglade
distans för dem som aspirerar på
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Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på matrikelns sista sida.
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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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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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”Inget åt slumpen.
Helplus innehåller
allt. Och lite till.”
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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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Priset, som är ständigt vandrande,
är avsett att främja familjesegling med
Viggen.
Det tilldelas sålunda den Viggen som
seglats längst distans under året med
företrädesvis familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter om
skeppare, seglad distans och besättning
sig tillhanda senast den 1 november.
Styrelsen
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Stockholm

Höstträff 2016

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
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08-15 42 94
070-618 88 31
073-444 26 82

Även årets höstträff skedde tradi
tionsmässigt hos Hasse i Bodaviken.
Höstträffen är en trevlig och social
tillställning där medlemmar i Viggen
klubben träffas, umgås och äter skaldjur
samt lite senare på kvällen också mu
sicerar och sjunger. I år var det mycket
Taube på repertoaren. Hasse Mathis
sons dragspel gick varmt. Som vanligt
fick vi höra många roliga berättelser och
historier om både land- och sjöliv. Stort
tack till Hasse som ställer upp med både
lokal och bryggplatser.
Thomas Svärd
Till vänster:
Fyra fina Viggar i Bodaviken i olika ljus

2
Nedan: Dags för skaldjur hemma hos
Hasse i Bodaviken. Foto Thomas Svärd
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Foto
Emelie Bergstrand (1)
Thomas Svärd (2)
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En strandvy från någonstans på väg mot Oxelösund
Foto Lars Fredriksson

En fin bild till
från Bodaviken
Foto Emelie
Bergstrand
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