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Verksamhetsberättelse
Rapport och protokoll
från årsmötet
. . . och lite till

Viggen gör nästan
tolv knop . . .

God Jul & och ett
Gott Nytt Viggen-År!


En extra utkik i masttoppen . . .

Foto:
Mattias Åkerström

Lycka är att få
segla Viggen!
Eller hur?

Foto:
Leif Styrwoldt

Lite sommarkänsla från när och fjärran kan
kanske muntra upp i värsta vintermörkret?
Den här bilden på Karlskrona-Viggen nr 83 är
tagen vid Hudson River, inte långt från New
York. Har varit med i VB tidigare, dock inte i
färg. Lite mer om både Hudson och Augusta
på sid. 14 och sista sidan.
Bilderna överst kommer från närmare håll.

Lugn, det var
inte så illa som
det ser ut


Foto: Dennis Willard

God Jul och Gott Nytt År Viggenvänner!
Viggenklubben har nu haft sitt årsmöte och det
om något indikerar att vi nu med förväntan kan se
fram emot en ny säsong. Årsmötet var välbesökt detta
år vilket glädjer mig. Dock inga direkta stora nyheter
från årets årsmöte. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gångna året och samma personer axlar även
2017 ansvaret att erbjuda er medlemmar ett lärorikt,
roligt, spännande och trevligt Viggenår. Inga direkta
nyheter bland de andra funktionärerna heller. Tyvärr
saknas det nu frivilliga till valberedningen. Det finns
även en vakant plats i Tekniska kommittén och det
finns även plats för hugade medlemmar i styrelsen.
Att arbeta ideellt i en förening är förvisso förknippat
med både arbete och ansvar men samtidigt får man
väldigt mycket tillbaka. Inte i form av pengar men i
form av vänner och erfarenhet, vilket ofta är mycket
mer värdefullt. Har du intresse av att träffa trevliga
Viggenseglare och har idéer på aktiviteter och förnyelse eller bara känner att du kan göra skillnad? Hör
av dig till styrelsen! Vi behöver dig!
Nästa verksamhetsår har klubben som målsättning att arbeta mer aktivt med medlemsrekrytering samt att hitta samarbetsformer med andra
båtklubbar. Som vanligt välkomnar vi förslag på
aktiviteter, friska idéer och respons från er medlemmar. Hör av er!
Thomas Svärd numera i storviggen Milo

Som vanligt innehåller årets sista nummer
av ViggenBlaadet en hel del formalia; ekonomisk
redovisning, budget, styrelsens verksamhetsberättelse och i år också protokoll från årsmötet. I det
sammanhanget ska för ordningens skull nämnas
att protokoll, verksamhets- och revisionsberättelse vederbörligen undertecknats, men först efter
manusstopp för det här numret. Om eventeuella
justeringar gjorts i årsmötesprotokollet får vi återkomma om detta i nästa VB.
Därmed över till framtiden, men via ytterligare
en titt i årsmötesprotokollet, punkt 11:
"Beslut. Medlemsförmån är Viggenbladet"
Redaktionen önskar inget hellre än att våra
medlemmar ska uppleva VB som en förmån, men
om vi ska kunna leva upp till det krävs faktiskt att
några fler än delar av styrelsen skriver några rader,
tar några bilder ibland och skickar till skickar till oss.
Eskaderrapporter från 70-talet i all ära, men vi vet
ju att det händer saker nu för tiden också, inte minst
om vi följer vad som rapporteras i Facebook-gruppen. Jag har personligen lite svårt att förstå varför
det verkar vara lättare att posta ett inlägg med både
text och bilder där än till vår egen klubbtidning, när
man ändå förfogar över tekniken. Någon som vet?
Kom igen nu, om VB ska överleva!
Slutgnällt för 2016. God Jul & Gott Nytt År!
Alf



Viggen gör nästan tolv knop . . .
. . . i nedförsbackarna! Håller riggen? Vi har aldrig provat ”Fräs” i sådant
väder förut.
Vågorna går så höga att vi i dalarna
inte ser mer av läbåten än toppen av segel
och mast. Det är som att åka berg- och
dalbana på tivoli, fast kallare, våtare och
roligare...?
Eskaderbåten under ”Amiralens”
trygga ledning seglar med en föredömlig
sammanhållning. Vi håller kontinuerlig
radiopassning. Schelinkryssaren ”Eveline” går för enbart stor för att inte lämna
oss andra på efterkälken.
Skepparen och Arbetsgasten turas om
vid rodret, just för tillfället ingen avundsvärd syssla. Stänksjöarna rinner utefter
bommen och med otrolig precision ner
på rorsmans rygg, letar sig innanför
regnställets krage och fortsätter iskallt
och obehagligt nedför axlar och ryggrad.
Händerna stelnar till röda, våta gripklor
om rorkulten, sittkudden är dyngsur och
fötterna, trots stövlar, fuktiga.
Jag antar att de har det likadant
ombord på alla eskaderbåtar. Man tar
spjärn, man klamrar sig fast för att inte
dråsa omkull i ett våggung, knän och
armbågar får sina smällar, det blir nog
granna blåmärken som minnen av den
här seglatsen. Man är så upptagen med
att klara situationen att man inte har tid

att bli rädd eller sjösjuk eller observera
hur bistert vackert det egentligen är.
Det är svårt att förse besättningen
med annat än torrskaffning. En mugg
hett kaffe att hålla frusna händer kring
och värma sig med skulle inte sitta dumt.
Men allt är huller om buller i ruffen, att
”sätta på något varmt” är inte att tänka
på. ”Fräs” kränger och stampar alltför
mycket, det får stanna vid kanelbullar
och Mariekex. Hedersgästen, hunden, tar
det dock med ”knusende ro”. Han snusar
så gott på läsidan i hullret och bullret,
inpackad i sin flytväst och uppallad av
en mängd sköna kuddar. Jungmön sitter
hopkrupen i sittbrunnens lä-hörna. Hon
komponerar sånger ackompanjerad av
vinden.
Vattnet är stålgrått med hårda, vreda
glitterstråk på vågkammarna. Vi forsar
fram över Rödhamnsfjärden, det är fräs
på ”Fräs”! Vid horisonten hägrar Ålands
övärld, men det verkar så oändligt långt
dit. Det kurrar i magen och för en gångs
skull önskar jag att det snart ska vara
färdigseglat. Vi på ”Fräs” får trösta oss
med att stämma in i Jungmöns visor.
Vinden avtar en smula och vid 18tiden ankrar vi upp vid Sommarö i Föglö
socken – dyngsura, trötta men uppspelta.
Vi klarade det! Allt upp på tork. Eskadern
liknar en första-majdemonstration.

Titti Nyblom Gnosspelius är bildkonstnär, konsthantverkare, designer och författare. Uppvuxen i Stockholm och skärgården där
utanför, nu bosatt och verksam i Trosa. VBs läsekrets känner henne
väl bäst som skapare av alla fina vinjettecckningar som dyker upp
i klubbtidningen alltemellanåt.
Titti har bland annat skrivit och illustrerat boken "Loggboksblad”
1991, varifrån vi med hennes tillåtelse lånat texten här ovan
Titti har också skrivit läroböcker i akvarellmålning och leder
kurser i målning.
Texten ovan finns också i SXK:s årsskrift "Lugnare vatten" från
1994. Där – och säkert också i ’Loggboksblad" som Red. tyvärr
ännu inte sett eller läst – illustrerad med en fin akvarell "Storm på
Föglöfjärden", målad under en Viggen-eskader 1977.



Årsmötet

Protokoll

Tretton medlemmar deltog på
årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och det gångna året lades till handlingarna. Två motioner hade kommit in till
styrelsen inför årsmötet. Den ena rörde ett
utökat samarbete med Vegaklubben som
i förlängningen skulle kunna innebära
ett sammangående ifall medlemsantalet
drastiskt skulle minska. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten till att
samverka med Vegaklubben, och även
andra klubbar, för att få positiva synergieffekter.
Den andra motionen föreslog ett mer
aktivt arbete med att värva nya medlemmar och starta en medlemsvärvarkommitté. Styrelsen och årsmötet biföll motionen
delvis. Årsmötet och styrelsen är tveksamma till att starta en medlemsvärvarkommitté då vi inte ens har tillräckligt med
funktionärer till valberedning, tekniska
kommittén och styrelsen. Styrelsen ska
dock arbeta mer aktivt med medlemsvärvning 2017. Det kändes dock väldigt
positivt och stimulerande med en diskussion kring dessa idéer och engagemanget
på mötet var stort. Årsavgiften förblir
även nästa verksamhetsår 175:- samt för
Viggenvän 50:-.
Per Brohälls vandringspris går detta
år till vårt grannland Finland. Mikael
Böök har seglat hela 940 Nm och har
totalt 30 övernattningar i sin Viggen.
Grattis Mikael!
Vandringspriset för Viggen Cup förblir
i Felix Rehnmans omvårdnad eftersom
inga deltog i 2016 års Viggen Cup. En
stor nyhet som mottogs positivt på årets
årsmöte var att Viggen-Sherryn nu var utbytt till Viggen-Bubbel. Är det någon som
tror att Viggenklubben är förändringsobenägen efter denna drastiska ändring.
Thomas Svärd

Plats:
Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm
Tid: kl. 17:00
Närvarande:
Thomas Svärd (TS), Bosse Rydh
(BR), Ingvar Lindén (IL), K-G Sabel
(KG), Agneta Backe Sabel,
Göran Dahlberg, Christina Steiness,
Lars Fredriksson, Kaspar Norton,
Anna Carell, Gunnar Tidner,
Göran Lilja, Lisa Hirschberg
1. Mötets öppnande ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning fastställdes.
3. Beslöts att mötet var
behörigen utlyst.
4. Valdes mötesordförande TS,
mötessekreterare BR, justerare
Agneta Backe Sabel och
Christina Steiness.
Justerare och ordförande ska
justera protokollet.
5. Verksamhetsberättelsen föredrogs
av TS, som refererade styrelsens
möten, tackade för TK’s insatser vid
riggträffen 2 maj, och Hasse Mathissons jobb att göra höstträffen 20-21
aug trivsam. Summering av året
berörde bl.a att träffar hållits som
vanligt, att vi strävar att locka nya
Viggenägare, och hålla hemsidan
levande. Träffar och hemsidan är
viktiga kanaler för att dela med oss
av erfarenheter till nya ägare.
Årsredovisningen föredrogs av KG,
som pekade på året resultat
+1.4 tkr (2015 +10.7), skillnaden
beror på varuinköp till Clubshopen:
5 Viggenblad (som 2015), matrikeln
inkluderad i Viggenblad, lite lägre



omkostnader (+1).
Verksamhetsberättelse och
årsredovisning lades till
handlingarna.
6. Revisionsberättelsen föredrogs
och lades till handlingarna.
7. Revisorerna tillstyrkte att
styrelsen får ansvarfrihet,
vilket årsmötet beviljade.
8. Valberdningens förslag föredrogs
av Göran Dahlberg.
Enl förslaget valdes
Ordförande -Thomas Svärd
Styrelseledamöter KG Sabel, Ingvar Lindén,
Bosse Rydh, Roy Berntsen.
Revisorer
Carl-Olof Carlsson, Gunnar Tidner,
suppleanter Lars Berg,
Felix Rehnman.
Valberedning utsågs av mötet:
Göran Dahlberg.
Styrelsen ska under året hjälpa till
att engagera ytterligare någon
person till valberedningen.
9. Övriga funktionärer enligt
valberedningens förslag
Klassnämnd – Ingemar Holmström,
Sören Rapp, Gunnar Tidner
(sammankallande)
Tekniska kommittén
– Gunnar Bäck (sammankallande),
Göran Lilja, Ingvar Lindén,
Lars Fredriksson
Redaktion
– Alf Bengtsson, Harald Akselsson
Web, teknisk support – Jonas Calén
10. Inlämnade förslag och motioner.
Motion att kontakta Vega-klubben
och sondera förutsättningar för sam
gående, Göran Dahlberg och brev
med liknande förslag från Gunnar
Bäck. Motionen bifölls – vi fortsätter
att söka samarbete om tema-träff



far, och på annat sätt vara positiva
till samverkan. Styrelsen undersöker förutsättningarna för ett eventuellt framtida samgående om med
lemsantalet drastiskt skulle sjunka.
Motion att inrätta kommitté för
medlemsvärvning, att försöka via
registerutdrag från försäkringsbolag
kontakta Viggen-ägare, att göra infoblad till hemsidan, och som vi kan ha
med oss till Viggar vi träffar.
Inrättande av kommitté bifölls inte.
Försäkringsbolag lämnar troligen
inga uppgifter om försäkrade.
Att göra aktuellt info-blad om klubben vann enhälligt gehör, bladet
läggs på hemsidan, och ska kunna
skrivas ut för att ha med och dela ut.
Vi bör undersöka möjligheten att
medlemmar kan välja att få ViggenBladet digitalt eller som papper.
Vi bör aktivt samla epost-adresser till
alla Viggenägare, för att kunna sprida aktuell information.
Styrelsen välkomnar alla idéer,
förslag och initiativ att värva medlemmar och engagera funktionärer.
11. Beslut. Medlemsförmån är
Viggenbladet,
årsavgiften ändras inte.
Föreslagen budget för 2017 antogs.
12. Övriga frågor – hade vi inga

Viggenklubbens
verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande
verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
Thomas Svärd		
Bosse Rydh		
K-G Sabel		
Ingvar Lindén		
Roy Berntsen		

Ordförande
Vice ordförande och Sekreterare
Kassör		
Club Shop-ansvarig
Ledamot

Klassnämnd
Gunnar Tidner		
Sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp
Teknisk kommitté
Gunnar Bäck		
Göran Lilja		
Ingvar Lindén		
Lars Fredriksson
Vakant			

Sammankallande, Segel & rigg, ritningar
Skrov, förtöjning, pallning
Karlskrona-Viggen-frågor
Elfrågor
Motor

Valberedning
Hans Mathisson, Göran Dahlberg, Jonas Calén
Revisorer
Carl-Olof Carlsson, Gunnar Tidner

13. Ordföranden förklarade mötet
avslutat, och tackade för uppmärksamheten.

Revisorssuppleanter
Lars Berg' Felix Rehnman
Medlemsregisteransvarig
Alf Bengtsson

Vid pennan: Bosse Rydh
Justerare:
Agneta Backe Sabel
Christina Steiness

Redaktion
Alf Bengtsson		
Harald Akselsson
Jonas Calén 		

Redaktör och ansvarig utgivare
Web, teknisk support


Kontaktombud regioner
Thomas Svärd
Regionombud
Åke Hjort			
Lars-Gunnar Jansson		
Johan Nylén			
Ulla Godin			
Lars Silén			

ordnade plats vid brygga och plats för middag. På träffen deltog fyra Viggar
och nio personer. Temat för träffen var kräftor och skaldjur. Ett stort tack till
Hasse som även i år stod som värd för denna trevliga tillställning.
Gävle
Mälaren
Siljan
Västkusten
Finland

Under verksamhetsåret 2016 har:
Styrelsen har haft sex protokollförda möten.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med fem nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter, samt haft refererat från aktiviteterna.
Under verksamhetsåret har 17 nya medlemmar gått med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så har klubben 223 aktiva medlemmar varav 7 är Viggenvänner och 7 är ständiga eller hedersmedlemmar.
Tekniska Kommittén (TK)
TK har varit föredragande i klubbens tematräff där riggning har varit tema.
Frågor från Viggenägare har som vanligt besvarats per telefon och via e-post.
Regionerna
Inget att rapportera.
Träffar
Riggträff 2 maj
I år ordnade vi åter riggträffen i Åkersberga på Trälhavets Båtklubb där vi hade
två medlemsviggar, en Karlskrona och en Albin som vi kunde beskåda. TK med
Gunnar Bäck i spetsen lärde ut de mesta man behöver veta om Viggen och
Riggning. Arton (18) deltagare kom till träffen vilket var mycket glädjande.
Sommarträff 1-3 juli
I år låg vi åter vid vår vanliga brygga i Lilla Kastet på Ingmarsö. Träffen samlade i år sex Viggar och en Storvigg, Totalt blev vi 11 personer. Träffen innehöll
traditionsenligt Viggensherry. I år blev det tipspromenad men ingen Viggen
cup då det vid starttidpunkten inte fanns några startklara. Vädret var överlag
bra men humöret och stämningen var ännu bättre.
Höstträff 20-21 augusti
Årets höstträff ägde rum i Boda byvik, precis som förra året. Hasse Mathissons


Styrelsen syn på årets verksamhet
Ambitionen var att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträckning som i fjol. Styrelsen försöker göra hemsidan mer aktiv i ett försök att
locka nya Viggenseglare till klubben.
Antalet medlemmar sjunker och medelåldern i klubben ökar. Klubben bör fortsätta försöka engagera yngre Viggenseglare med nya friska och moderna ideér
och tankar.
I rådande tider med allt svårare att hitta människor som vill engagera sig i
ideella föreningar så får nog vi i Viggenklubben vara nöjd med att fortfarande
ha ett medlemsantal på drygt 200 st. Tyvärr har vi vakanta platser i styrelsen
och i Tekniska Kommittén. Antalet medlemmar på våra träffar har under detta
verksamhetsår varit i stort sett lika som förra året. I en tid då allt fler Viggenbåtar byter ägare så finns det förmodligen fortfarande ett behov av att erbjuda
träffar där erfarna Viggenseglare kan dela med sig av sin förvärvade kunskap
till nästa generation Viggenseglare.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Stockholm den 12 november 2016
Thomas Svärd		

K-G Sabel			
Bosse Rydh		

Roy Berntsen

Ingvar Lindén

Revisionsberättelse
Undertecknade, vid årsmötet 2015 utsedda revisorer, får härmed avgiva följande
revisionsberättelse för räkenskapsåret 201510-01 - - 2016-09-30:
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt tagit del av styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll. Räkenskaperna
är förda med god ordning. Årsredovisningen
ger en rättvisande bild av Viggenklubbens
resultat och ställning. Årets vinst som upp

går till 1 415,22 kr är lägre än fjolårets 10
699,07 kr, vilket torde bero på sjunkande
antalet medlemmar. Viggenklubbens egna
kapital vid verksamhetsårets slut uppgår till
60 189,07 kr.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter be
viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Täby 2016-11-08
Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
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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

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 220:- 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 matrikelns sista sida.
12
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Medlemsvärvning

Henry
Hudson

Ett citat ur årsmötesprotokollet:
"Att göra aktuellt info-blad om klubben
vann enhälligt gehör, bladet läggs på hemsidan, och ska kunna skrivas ut för att ha med
och dela ut."
När Viggenklubben var som störst
var vi omkring 500 medlemmar och
aktiviteterna var många och intensiva.
Eskadrar kunde locka 20 till 30 båtar
och många medlemmar kappseglade,
både i klubbens regi och i andra tävlingar
landet runt.
Kanske finns andra Viggenägare i din
båtklubb eller vid din brygga, som kan tänka
sig att också bli medlemmar?
I väntan på en ny version kan du ladda
ner det nuvarande infobladet (adress överst
på nästa sida), läsa det själv, skriva ut det
och och dela ut i väntan på det nya. Har du
förslag på ändringar inför den nya versionen
tar styrelsen gärna emot dem.
Red.
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”Inget åt slumpen.
Helplus innehåller
allt. Och lite till.”
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Hudson River (på mohikanska Muhhe-kun-ne-tuk) och Hudson Bay har upp
kallats efter den engelske sjöfararen Henry
Hudson. Sin sista resa företog han 1610
med skeppet Discovery. Brist på livsmedel
och missnöje med Hudson som befälhavare
ledde till myteri 1611 och Hudson, hans son
eller fosterson och några andra sattes av de
upproriska i en båt som stöttes ut bland isen
och lämnades åt sitt öde.
Två fartyg försökte 1612 ta reda på vad
som hade hänt med Hudson. Men Hudsons
och hans olyckskamraters öde förblev höljt
i mörker.
Illustration ur
"Den unges soldaten" nr 46 1909.
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http://www.viggenklubben.com/wp-content/upLoads/2012/12/Presentation.pdf
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T E M Eåldersavskrivningar
komponenter

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor

Hjärtligt
välkommen till
Viggenklubben!

– 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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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)

En sjöfarare går iland
Foto: Marilyn Kirby

Marilyn Kirby ombord i
K-Viggen nr 83 Augusta
Foto: Dennis Willard

En fin bild till
från Bodaviken
Foto Emelie
Bergstrand
Dennis seglar numera en betydligt
större

båt, och vad som hänt med nr 83 Augusta
är tills vidare obekant för redaktionen.

MANUSSTOPP
VB nr 1 2017: 3 januari
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VB nr 2 2017: 8 mars
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