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Foto K-G Sabel

Idö gästhamn, foto Lars Fredriksson

Dubbelt Grattis till Stefan Roxenby
som både vann Viggenklubbens
fototävling och tog hem
Per Brohälls Hederspris!
Ovan: Felicia (Albin Viggen 434) i
naturhamn en vacker sommarkväll på
Björnö i Stockholms skärgård i juli 2017.
Till höger: Stefan tar emot det väl emballerade
hederspriset på årsmötet. Foto K-G Sabel.

Ny rorsman i Viggenklubben!
VB-Red. hälsar Niclas som "tagit över pinn"
efter Thomas välkommen till sittbrunnen och tackar
samtidigt vår förre ordförande för de gångna åren vid
rodret. Niclas
����������������������������������������������������
presenterar sig lite kort här till höger men
har lovat att återkomma i VB med en längre så kallad
"profil" framöver.
Nu invänder kanske "vän av ordning" att det där
är inte en Viggen , båten har ju rattstyrning. Stämmer,
Niclas befinner sig inte i 1050 Abbe, han gästspelar
i en annan båt, men Viggen med rattstyrning finns
och det kan du se i Hans Forsströms fina film här:
http://www.viggenklubben.com/11/en-film-om-siljan/



Mitt namn är Niclas Eriksson och jag är
28 år gammal, från och med klubbens årsmöte
den 11 november 2017 har jag fått äran att
hålla i ordförandeklubban och därmed också
spalten ’från bryggan’ i ViggenBladet.
Jag vill börja med att tacka Thomas
Svärd för hans tid i styrelsen och önskar
honom all lycka i framtiden med alla nya
äventyr som väntar. Personligen ser jag fram
emot att få jobba mer aktivt i klubben och
förhoppningsvis kunna bidra med nya idéer
och kanske till och med få igång en mer
levande klubb.
I dagsläget behöver jag strukturera mina
tankar och idéer samt försöka landa i rollen
som ny ordförande i Viggenklubben.
Jag vill även passa på att uppmuntra er alla
att höra av er om egna idéer angående hur vi
som klubb kan verka för att få ut så mycket
som möjligt av vårt gemensamma intresse för
segling och viggen-båtar.
Med det sagt önskar jag en god fortsättning
och så börjar vi tagga inför ett spännande
seglingsår 2018.
Niclas i 1050 Abbe

Förutom ny ordförande i Viggenklubben
har styrelsen fått ytterligare två nya ledamöter,
nämligen Jonas Nilsson och Tobias Mattsson
som vi också hälsar välkomna i det gänget!
Vilka uppgifter de får i �������������
styrelsen är
i skrivande stund okänt för redaktionen
eftersom konstituerande möte inte hunnit
hållas vid det här numrets pressläggning.
"Rapporter från Viggenklubbens årsmöten
under senare år har visat på ett oroväckande
lågt deltagande" skrev jag i förra numret och
tyvärr hade den trenden inte brutits i år heller,
som framgår av protokollet (sid. 8) så var det
����
ungefär samma antal medlemmar som mötte
upp i år som förra året.
I år föreligger ����������������������������
tyvärr ���������������������
ingen separat lite
lättare �������������������������������������
"������������������������������������
årsmötesrapport" så vi som inte var
där får tillsvidare sväva i okunnighet om
huruvida det blev något hullabaloo efteråt på
något mathak i närhetem av möteslokalen.
Nu får vi väl börja ladda för Viggen
�������
klubbens 45-årsjubileum nästa år?
VB-Redaktionen hoppas att alla våra
läsare får en God Jul & Ett Gott Nytt År!
Alf



Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2017
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		
Ingmar Holmström
Sören Rapp		

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Teknisk kommitté
Gunnar Bäck		
Göran Lilja		
Ingvar Lindén		
Lars Fredriksson		
Vakant			

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

Valberedning
Göran Dahlberg
Vakant

Revisorssuppleanter
Lars Berg
Felix Rehnman

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 3 maj
I år ordnade vi åter riggträffen i Åkersberga på Trälhavets Båtklubb där vi hade en
medlemsvigg, en Karlskronavigg som vi kunde beskåda. TK med Gunnar Bäck i
spetsen lärde ut de mesta man behöver veta om Viggen och Riggning.
Femton (15) deltagare kom till träffen vilket var mycket glädjande.

Höstträff 2 september
Årets höstträff ägde rum i Boda Byvik, precis som förra året. Hasse Mathissons ordnade
plats vid brygga och plats för middag. På träffen deltog tre Viggar, en storvigg och sju
personer. Temat för träffen var kräftor och skaldjur. Ett stort tack till Hasse som även i
år stod som värd för denna trevliga tillställning.

Medlemsregisteransvarig
Alf Bengtsson
Redaktion
Alf Bengtsson		
Redaktör och ansvarig utgivare
Harald Akselsson
Jonas Calén 		
Web, teknisk support
Kontaktombud regioner
Thomas Svärd



Under verksamhetsåret har 22 nya medlemmar gått med i klubben.
Vid verksamhetsårets slut så har klubben 217 aktiva medlemmar varav 6 är
Viggenvänner och 15 är ständiga eller hedersmedlemmar.
(11 medlemmar är bosatta utanför Sverige)

Sommarträff 30 juni-2 juli
I år låg vi åter vid vår vanliga brygga i Lilla Kastet på Ingmarsö. Träffen förkortades
pga hårt och dåligt väder. Vi samlades först på lördagen. Träffen samlade i år tre
Viggar och en Storvigg, Totalt blev vi 7 deltagare. I år blev det tipspromenad men
ingen Viggencup. Vädret var överlag bra från lördagen och framåt men humöret och
stämningen var ännu bättre.

Revisorer
Carl-Olof Carlsson
Gunnar Tidner

Regionombud
Ulla Godin			
Lars Silén			

Under verksamhetsåret 2017 har:
Styrelsen har haft fem protokollförda möten.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med fem nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter samt publicerat information om båten och
klubben.

Västkusten
Finland

Samarbete med Vegaklubben
Styrelsen fick i uppdrag av förra årets årsmöte att undersöka om det finns möjlighet
och intresse av att samarbeta och kanske till och med gå ihop med Vegaklubben.
Styrelsen har haft kontakt med Vegaklubben och det visade sig att Vegaklubbens
styrelse har haft samma tankar som vi i Viggenklubben. Vi har inlett en kontakt och
planerar att dra denna fråga vidare. Det är dock viktigt att klubbarnas medlemmar
verkligen får ett mervärde av en eventuell sammanslagning. Vi startade samarbetet
med att bjuda in Vegaklubbens medlemmar till vår Riggträff den 3 maj. Tyvärr kom
ingen Vegaseglare.



Styrelsens syn på årets verksamhet
Ambitionen var att ordna träffar för medlemmarna i ungefär samma utsträckning
som i fjol. Antalet medlemmar sjunker och medelåldern i klubben ökar.
Klubben bör fortsätta försöka engagera yngre Viggenseglare med nya friska
och moderna idéer 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 nöjda 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 något färre än 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 11 november 2017
Thomas Svärd		

K-G Sabel		

Bosse Rydh

Roy Berntsen

Ingvar Lindén

Medlemsregistret saknar både e-postadresser
och telefonnummer till många av er!
I medlemsregistret finns plats för
e-postadresser och telefonnummer till
våra medlemmar, men vi har tyvärr
konstaterat att vi saknar dessa uppgifter
från många av er. Därför ber vi er att kontrollera (i årets matrikel som fanns i VB nr
3) och om e-postadress/telefonnummer
är fel eller saknas att uppdatera oss.


Det kan ju också faktiskt vara så illa
att även din vanliga postadress är felaktig
om du nyligen flyttat men glömt att upp
datera oss. Hittar du något fel så hoppas
vi att du hör av dig snarast!
Skicka de korrekta uppgifterna till
vebe.comhem.se
Medlemsregistret /Alf


Protokoll årsmöte 2017
Plats:

Kvarteret Mjärdens föreningslokal, Tullgårdsgatan 36, Stockholm

Närvarande:
Thomas Svärd (TS) ,Bosse Rydh (BR), Ingvar Lindén (IL), K-G Sabel (KG), Roy Berntsen,
Stefan Roxenby, Gunnar Bäck, Göran Lilja, Gunnar Tidner, Ingmar Holmström, Agneta
Backe Sabel. Jonas Nilsson.
1. Ordförande öppnade årsmötet.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Beslöts att mötet var behörigen utlyst (i VB nr4 för ca 1 månad sedan,
krav minst 2 veckor före).
4. Valdes mötesordförande TS, mötessekreterare BR. Justerare att med ordf justera
protokollet, och räkna röster: Gunnar Tidner och Göran Lilja.
www



5. Verksamhetsberättelsen föredrogs av TS, som tackade för TK’s insatser vid riggträffen 3
maj, och Hasse Mathissons jobb att göra höstträffen 2 september trivsam.
Summering av året berörde bl.a att träffar hållits som vanligt, att vi strävar att locka nya
Viggenägare, och hålla hemsidan levande.Träffar, hemsidan och Viggenbladet är viktiga
kanaler för att dela med oss av erfarenheter till nya ägare.
Vi är 217 medlemmar och önskar att fler går med, också yngre.
Styrelsen har sökt samarbete med Vegaklubben (enl årsmötet 2016) – Vegaklubben har
samma tankar. Vegaklubben inbjöds till riggträffen. Kontakterna ska fortsätta.
Viktigt att medlemmarna får mervärde genom ett eventuellt ökat samarbete.
Årsredovisningen föredrogs av KG. Årets resultat är något lägre än 2016,
mest pga att antal medlemmar minskat något.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning lades till handlingarna.
6. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

www



www
7. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen får ansvarfrihet, vilket årsmötet beviljade.
8. Valberedningens förslag föredrogs och antogs
Ordförande:
Niklas Eriksson
Styrelseledamöter: KG Sabel, Ingvar Lindén, Bosse Rydh, Roy Berntsen,
Jonas Nilsson, Tobias Mattsson.
Revisorer:
Carl-Olof Carlsson, Felix Rehnman
Suppleanter:
Lars Berg, Stefan Roxenby.
Valberedning:
Thomas Svärd (en plats vakant).
9. Övriga funktionärer enligt valberedningens förslag. Förslaget antogs
Klassnämnd:
Ingemar Holmström, Sören Rapp, Gunnar Tidner (sammankallande)
Tekniska kommittén: Gunnar Bäck (sammankallande),
Göran Lilja, Ingvar Lindén, Lars Fredriksson
Medlemsregisteransvarig:
Styrelsen uppmanades att internt tillsätta ansvarig.
Redaktion:
Alf Bengtsson, Harald Akselsson.
Web,
teknisk support: Jonas Calén
10. Inlämnade förslag och motioner. Inga förslag inlämnade.
11. Beslut. Medlemsförmån är Viggenbladet, årsavgiften ändras inte, fortfarande 175 kr.
Föreslagen budget för 2018 antogs.
12. Övriga frågor. Gunnar Tidner orienterade om att LYS ersätts av SRS.
Föreslogs artikel i VB.
13. Ordföranden förklarade mötet avslutat, och tackade för uppmärksamheten.
Vid pennan				
Bosse Rydh, sekreterare			

Justeras
Thomas Svärd, ordförande

Gunnar Tidner - justerare			

Göran Lilja - justerare

Där står det
(året om)
Skicka in
bidrag till
ViggenBladet !
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NY MEDLEM
0

Johannes von Römer
GÖTEBORG

Hjärtligt
välkommen till
Viggenklubben!

Regelhistorik
Rapport från Klassnämnden
Regler för Viggen entypsbåtar
Viggen konstruerades 1964 av Per Brohäll och har tillverkats i två olika utförande:
Karlskrona-Viggen (K-vigg) tillverkad åren 1965 – 1970 av Karlskronavarvet AB
med segelnummer under 300. Albin-Viggen (A-vigg) tillverkad åren 1971 – 1976
av Albin Marin AB med segelnummer över 300. K-vigg var anpassad till RORCregeln och A-vigg till IOR-regeln. K-vigg hade långköl, A-vigg delat lateralplan
med fenköl. A-viggens mast var 30 cm längre än K-viggens. K-viggens bom var
något längre än A-viggens.
Viggenklubben räknar sin tillblivelse från det allmänna mötet som hölls 197306-07 med ägare både av K-vigg och av A-vigg vid vilket stadgar antogs och
styrelse valdes. Om förhistorien till bildandet av Viggenklubben se http://www.
viggenklubben.com/klubben/historia/ .
På ett möte 1970 i ”Viggenklubben” med ägare av K-vigg deltog Lennart Ohlsson, mätningschef i Svenska Seglarförbundet (SSF). Han menade att vi borde
inrikta oss på att segla entyp och inte bry oss om att mäta in båtarna i den nya
IOR-regeln.
Karlskronavarvet hade under sin tid experimenterat med varierande mått på
seglen för att förbättra mätetalet enligt RORC och IOR. De betraktade aldrig Viggen som en entypsbåt. Det brådskade därför med att utarbeta klassregler så att
karaktären av entypsbåt kunde behållas innan Albin Marin gjorde samma sak. På
Viggenklubbens första årsmöte 1973-11-21 antogs klassregler för entypsbåtarna
A-vigg och K-vigg. Segelmåtten var så avstämda att K-vigg och A-vigg skulle kunna
kappsegla mot varandra utan handikapp.
Viggenklubbens ambition var att antagas som klassförbund i SSF och kontakt
togs med Lennart Ohlsson. Vi fick höra att de regler vi antagit inte var tillräckliga
för SSF. ”Reglerna måste kunna avgöra om en båt är en Vigg eller inte”. Denna
knepiga fråga gjorde att det dröjde till 1978 innan vi blev klara och kunde lägga
fram ett förslag till klassbestämmelser som antogs på årsmötet 1978-11-11. Den
knepiga frågan fick en tillfredsställande lösning med:
1. Kontroll av båtens vikt utförs genom fribordsmätning.
2. Stabilitetskontroll utförs med krängningsprov.
www
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För att få underlag för vilka mått som skulle skrivas in i reglerna på dessa punkter samlades ett antal ägare till K-vigg och A-vigg med sina båtar till en träff på
sjön med Lennart Ohlsson som utförde mätningar och beräknade medelvärden
för respektive båttyp.
I det slutliga dokumentet skrevs in att ”Ändring av dessa bestämmelser beslutas
av Viggenklubben på allmänt möte och efter förslag av klassnämnden” och i en
särskild punkt C.4.4 ”Karlskrona-Viggen får vid behov byta masten och/eller
bommen till utförande lika Albin-Viggen”. Bakgrunden till den senare punkten
var att de första K-viggarna hade mast och bom av glasfiberarmerad plast. Om
en K-vigg med plastmast råkade ut för masthaveri (vilket hade hänt) så skulle
ägaren kunna få ersätta masten med en lagerhållen A-vigg-mast vilket antogs bli
billigare än att specialbeställa en ny mast.
När reglerna nu blivit klara ansökte Viggenklubbem om medlemskap i SSF. 197911-30 godkändes reglerna av SSF och Viggenklubben antogs som klassförbund.

stagssträckare ev i kombination med dubbla akterstag, rullfock, familjespinnaker
och sk spinnakerstrumpa. Det skall även vara tillåtet att ha genomgående lattor
i storseglet. Vidare beslöts att några restriktioner beträffande användning under
kappsegling inte skulle finnas. Seglen får ha godtyckliga mått inom ramen för
angivna maximått och dukvikt liksom material blir fritt. Liknande lättnader vilka
knappast påverkar båtens prestanda har införts av andra klasser. Därför torde
ändringarna inte påverka Viggens LYS-tal.
Slutligen uppdrog årsmötet åt klassnämnden att göra en språklig redigering av
reglerna. Motionärerna var påtagligt nöjda med årsmötets beslut. Kaj meddelade
under kvällen att han kommer att byta tillbaka till en mast som uppfyller ändringarna i klassreglerna. Strongt av honom!
Vid årsmötet 1994 beslöts följande mått:
8100 mm

A-vigg 8300 mm

Klassmästerskap (KM) där A-vigg och K-vigg seglade utan handikapp mot varandra genomfördes varje år från 1975 till 1986. Efter år 1998 har inget KM
genomförts.

Förtriangelhöjd, K-vigg 8030 mm

A-vigg 8330 mm

Kaj Johansen i K-vigg 73 vann KM 1992 och kom 3:a 1993. Det visade sig att Kaj
hade bytt till en aluminiummast som var 30 cm längre än den tidigare masten.
Han hade även byggt om rodret, men det hade han fått dispens för. Kaj hade
tolkat C.4.4 på det sättet att det fanns behov att förbättra K-vigg konkurrenskraft
gentemot A-vigg.

Det visade sig att tidigare mallar för hur Seglarförbundet ansåg att klassreglerna
borde vara utformade skulle kräva ett mycket omfattande arbete. Därmed hamnade frågan i långbänk.

Viggenklubbens klassregler blev den stora frågan på årsmötet 1993. Klassnämnden hade utarbetat ett förslag till ändringar och 3 motioner hade lämnats in.
Diskussionen om masten på K-vigg blev mycket livlig. Kaj Johansen försvarade
vältaligt sitt handlande.
Klassnämnden menade att 20 års erfarenheter från kappsegling mellan A-vigg
och K-vigg inte ger stöd för något behov att ”vässa” K-vigg. Det var i stället omtanke om ägarens plånbok som låg bakom. Vid ett ev masthaveri måste man nu
i alla fall specialbeställa en ny mast, det gäller både K-vigg och A-vigg. Därför
bör möjligheten för K-vigg att byta till 30 cm längre mast tas bort. I konsekvens
härmed skall vissa maxmått justeras så att ingen luras att skaffa segel som inte
går att sätta på en K-vigg. Måtten bör sättas så att man inte oavsiktligt straffar
ut någon K-vigg med originalmast. Detta blev också årsmötets beslut och klassnämnden fick i uppdrag att efter närmare utredning föreslå vilka mått som skulle
gälla för K-vigg.
Övriga frågor gällde vissa lättnader i tillåten utrustning. Klassnämnden hade
tidigare givit dispens för en del av dessa. I stor enighet beslöts att tillåta akter12

Förlikslängd, K-vigg

Arbetet i klassnämnden sedan 1994.

Men efter förnyad kontakt med SSF fick vi en ny mall som verkade användbar.
Arbetet underlättades väsentligt av att det nu var allmänt accepterat att inga nya
Viggar kommer att byggas. Vad som är en Vigg definieras nu genom D.1.1:
”Viggen skall vara tillverkad i glasfiberarmerad polyester av Karlskronavarvet
AB eller Albin Marin AB. Registreringsskylt av metall skall finnas, varaktigt fäst i
skrovet, och ha instansad uppgift om båttyp, tillverkare och serienummer.”
Vid omarbetningen var det mycket få saker som föreslogs ändrade i förhållande till
vad som tidigare gällde. Måttuppgifterna överfördes utan ändring. Några uppgifter
togs bort eftersom de inte längre behövdes, exempelvis tidigare skrivning om fribordsmätning och krängningsprov. I B.2.2 infördes en i vårt tycke genial procedur
för Jämförande Kontrollmätning när klassreglerna inte anger något annat. Minst två
referensbåtar ska tas ut genom lottning. Delen mäts på den båt som ska kontrolleras
och referensbåtarna med identiska mätmetoder. Uppmätt dimension på den båt
som kontrolleras skall ligga inom det intervall som bildas av referensbåtarna.
På Viggenklubbens årsmöte 1999 antogs de nya klassreglerna som ännu
gäller.
www
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De godkändes av SSF 1999-12-05 och blev gällande från 2000-03-31.
Reglerna kan laddas ner från http://www.svensksegling.se/forbatagare/Regler/
klassregler/ I tabellen Svenska klassregler leta upp Viggen, klicka på Viggen (2000).
En liten ruta Öppna Viggen-2000.pdf visas. Välj Spara fil.
Respitregler för Viggen
När antalet deltagare är för lågt för att segla Viggen i egen klass hänvisas man
att segla efter någon respitregel i lämpligt startfält med andra båttyper. Exempel
på respitregler som fanns när Viggen kappseglade aktivt under 70- , 80- och 90talet var Skandicap och LYS.
Skandicap Viggen fick svårt att hävda sig mot andra båttyper.
LYS (Lidingö Yard Stick). Upphovsman var Lars-Olof Norlin som gjort omfattande
analyser av resultatlistor från Lidingö Runt och andra kappseglingar med stort
deltagande. 1970 publicerade han den första LYS-tabellen i SXK medlemstidning
På Kryss & Till Rors. LYS-talet var ett relativt mått på båttypens fartegenskaper
där han satt sin egen båtkonstruktion Allegro 27 till norm med LYS 1,00. Båtar
utan spinnaker fick reducerat LYS-tal. Viggen fick LYS 0,95 med och 0,92 utan
spinnaker. LYS blev snabbt populärt. Det behövdes ingen mätning. Systemet var
enkelt att att tillämpa. Seglad tid multiplicerades med LYS-talet för att få den
korrigerade seglade tiden som avgjorde placering.
1979 tog Svenska Seglarförbundet (SSF) över huvudmannaskapet för LYS
som nu benämndes Leading Yard Stick. En LYS-kommitté bildades med Gunnar
Skogby som eldsjäl. Arbete startades att ta fram Båtdatablad. En båttyp i LYStabellen skulle inte kunna få se ut eller utrustas hur som helst. Uppgifter från
klassförbundens regler skrevs in i databladen, även andra båttypsföreningarna
uppmanades lämna uppgifter. Båtdatabladen för A-vigg och K-vigg hade samma
LYS-tal för båda, 0,95 resp 0,92.
Reduceringen av LYS-talet vid segling utan spinnaker blev föremål för
långa diskussioner i LYS-kommittén. Slutligen enades man om att avdrag med
0,03 tillsvidare skulle gälla för alla båttyper.
Det kommande årets LYS-tabell publicerades i god tid före seglingssäsongens början.
Tabellen kunde innehålla små ändringar av LYS-talen, mest uppåt, mera sällan nedåt.
Nya båttyper kunde tillkomma. För båttyp som inte stod i tabellen hänvisades ägaren
att söka mätbrev hos SSF för att få ett LYS-tal för sin båt. Ägare som klagade på att
LYS-talet var för högt fick han till svar: ”Jag förstår att Du är missbelåten , men om
jag sätter för lågt LYS-tal och Du vinner blir kanske 50 andra seglare missbelåtna.
Bättre att Du är missbelåten.” LYS-talet för A-vigg och K-vigg låg länge kvar på 0,95
resp 0,92. Men år 1988 (eller kanske 1987) höjdes LYS-talet till 0,96 resp 0,93, där
det fick ligga kvar tills det år 1994 höjdes till 0,97 resp 0,94
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År 2009 bytte SSF namn på LYS till Svenskt Respitsystem (SRS).
Värdena i den nya SRS-tabellen var i flesta fall desamma som i förra årets LYS-tabell.
För A-vigg och K-vigg blev SRS =0,97 resp 0,94 utan undanvindssegel som det
nu kallades i st f spinnaker. År 2012 införde SSF stora förändringar i SRS. SRStalen angavs med 3 decimaler. SRS-talen utan undanvindsegel angavs också
med 3 decimaler, de kunde nu sättas individuellt för varje båttyp, den tidigare
schablonregeln -0,03 togs bort. År 2017 genomförde SSF en ny stor ändring.
Alla båttyper fick sänkta SRS-tal. Genomsnittligt motsvarade sänkningarna
en multiplikation med en faktor 0,832 av tidigare SRS-tal.
SSF skriver på sin hemsida att en båts respittal i första hand beror på dess mått
men [att] systemet innehåller även empiriska och subjektiva element. Underlaget
för beslut om nya eller ändrade SRS-tal är inte offentligt. ...[för] att hindra att
båtar konstrueras och optimeras specifikt för SRS-kappsegling.
Ändringarna 2012 och 2017 medförde konsekvenser för arrangörsklubbarna.
Dataprogram för resultatberäkning fick skrivas om och respittabeller ersättas
av nya.
Tabellen nedan visar utvecklingen från 2010 av SRS tal för A-vigg och K-vigg.
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

A-Vigg
med
utan
0,97 0,94
0,97 0,94
0,972 0,945
0,971 0,945
0,976 0,949
0,976 0,943
0,984 0,957
0,809 0,788

K-Vigg
med
0,97
0,97
0,964
0,973
0,983
0,983
0,986
0,811
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utan
0,94
0,94
0,938
0,947
0,956
0,956
0,959
0,789

Undanvindssegel

Med

SRS

0,811

SRSs (shorthanded)*

Båt

0,782

Varv

Konstruktör/år

Klassning

Klassbåt

Vigg Karlskrona

NN AB

Per Brohäll / 1967

C/R Cl.

Ja

Skrov
Längd m (SKL)

Bredd m (B)

7,08

2,26

Deplacement ton (Depl)

Motorfabrikat

Effekt HK

NN

NN

Undanvindssegel

Med

SRS

0,809

SRSs (shorthanded)*

Båt

Utan

0,788

0,798

0,781

Båttyp

Varv

Konstruktör/år

Klassning

Klassbåt

Albin Vigg

Albin Marin

Per Brohäll / 1967

C/R Cl.

Ja

Bredd m (B)

Motorfabrikat

Effekt HK

Skrov
Längd m (SKL)

2,24

7,21

Propellertyp

1,4

Deplacement ton (Depl)

Ingen

Skrovmaterial
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Utan

0,789

0,799

Båttyp

Propellertyp

1,4

Ingen

Djupgående m (D)

Trapets, max antal personer

Vattenballast liter

Skrovmaterial

Djupgående m (D)

Trapets, max antal personer

Vattenballast liter

Költyp

Kölmaterial

Mantåg

Invänding ballast kg

Költyp

Kölmaterial

Mantåg

Invänding ballast kg

Kölvikt ton

Svängköl maxlutning grader

0,52

FÖRBJUDET

Kölvikt ton

Svängköl maxlutning grader

0,6

FÖRBJUDET

Solid GRP

1,06

Långköl

FÖRBJUDET

Järn

450 mm

FÖRBJUDET
0

Riggtyp

Mastmaterial

Aluminium

Material i stående rigg

Antal par spridare

Wire

Nej

2,94

0,5

Spinnakerbomlängd m

Förtriangelbas m

2,8
P

Genn halshornsavstånd m

Svängbart bogspröt

Nej

Spinnakerfallhöjd (ISP) m

MHW

Segelyta

0,62

HLP

SLU

8,39
8,39

HHW

4,41

Flygande försegel
SLE

8,39
8,39

HTW

2,21

Utrustning
Nedgångsluckor
Dynor
Toalett
Batteri
Bord
Pentry
Inredd förpik
Rullfocksystem ovan däck

SHW

5,29
5,29

1,10
Segelyta

36,99
36,99

Segelyta

17,92

Nej

2,94

0,5

Spinnakerbomlängd m

Genn halshornsavstånd m

Svängbart bogspröt

Nej

Spinnakerfallhöjd (ISP) m

E

2,64

MHW

11,81

MTW

1,69
HLU

Fock eller Genua

Material

Spinnakerduk i Nylon
Spinnakerduk i Nylon

Halsning

På spinnakerbom
På spinnakerbom

HLP

8,30
Lattor

Nej
Nej

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Ej obligatoriskt

Kommentar
Detta är en klassbåt, måtten i båtdatabladet är givna som information men klassregeln utgör regler för
båttypen
*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.

MUW

1,10

Segelyta

0,61

11,13

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

Typ

Max antal ombord : 2

SFL

5,29
5,29

Backstag/fiol på partialrigg

1

Storsegel

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3
8,10

Förtriangelbas m

2,8

MUW

1,14

FÖRBJUDET
0

Aluminium

Antal par spridare

6,86

MTW

HLU

Masteadrigg

Material i stående rigg

Wire
P

2,7

Storsegel
1,86

450 mm

Mastmaterial

Riggtyp

E

6,86

FÖRBJUDET

Järn

Rigg

Backstag/fiol på partialrigg

1

1,11

Fenköl

Rigg
Masteadrigg

Solid GRP

SLU

8,39
8,39

HHW

4,41

Flygande försegel
SLE

8,39
8,39

HTW

2,21

1,10

Segelyta

18,36

Typ

Fock eller Genua

Max antal ombord : 2

SFL

5,29
5,29

Utrustning
Nedgångsluckor
Dynor
Toalett
Batteri
Bord
Pentry
Inredd förpik
Rullfocksystem ovan däck

SHW

5,29
5,29

Segelyta

36,99
36,99

Material

Spinnakerduk i Nylon
Spinnakerduk i Nylon

Halsning

På spinnakerbom
På spinnakerbom

Lattor

Nej
Nej

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Ej obligatoriskt

Kommentar
Detta är en klassbåt
*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.

Lägg märke till att år 2012 ansågs A-vigg vara snabbare än K-vigg men det ändrades 2013. Nuvarande Båtdatablad för A-vigg och K-vigg visar de nya SRS-talen
för 2017. SRS-talet för K-vigg är 2,5 promille högre än för A-vigg vid segling med
flygande segel (som det nu heter). Så liten skillnad har ingen praktisk betydelse.
Utan flygande segel är skillnaden ännu mindre, bara 1,3 promille.
Täby 2017-11-22
Gunnar Tidner		

Ingmar Holmström

Sören Rapp
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Naturhamn
Till skillnad mot gästhamnen där det
kan gå livat till långt in på småtimmarna
och förväntningarna på lugn och ro inte är
lika höga så söker vi oss till den där stilla
platsen för att njuta av lugnet och naturens
egna ljud. Du vet hur det är, viken du glider in i är inbjudande och ankaret griper
direkt, tystnaden du upplever när du lagt
fast båten i ett par rejäla träd bryts bara
av enstaka fåglar som prövar sångrösten
inför kvällens konsert och du får lust att
plocka fram akvarellfärgerna och föreviga
tavlan du har framför dig. Det är väl så här
det ska vara? Det är väl just så här det är?
Om det inte var för Laddarn, Teknikern,
Näcken eller Fri uppfostran. Vet du vilka
jag menar? Inte? Jodå du har mött dem
eller drabbats av dem snarare. För det är
inte alltid du har viken för dig själv.
•••
"Laddarn" och "Teknikern" påminner om varandra, men en viss skillnad
finns. Båda är smått perverst intresserade
av teknik och fyller sina båtar med all
elektronisk utrustning som finns, men
när Laddarn kör sin illaluktande diesel
2 timmar för att få tillräcklig kräm för
DVD:n, TV:n, PS3 och mikrougnen sätter
Teknikern igång att reparera något. All
inredning i båten rivs ut och sprids på
klipporna inklusive barn och fru som med
fasa och skräck lyssnar på svärandet från
båtens innandöme där Teknikern felsöker,
drar nya kablar, monterar en VHF och
försöker bygga ett kylskåp av en gammal
margarinlåda han isolerar med frigolit från
platt-TV:ns emballage. En extra varning
är på plats då Teknikern plötsligt kan få
för sig att engagera sina grannar. Fråga
aldrig Teknikern vad han håller på med,
dels får du en föreläsning som får en bruks
anvisning från Microsoft att framstå som
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begriplig och kortfattad och ännu värre
är om han får för sig att du har något fel
han kan hjälpa dig med, dina lanternor
kommer aldrig mer fungera och ett nytt
batteri tär på semesterkassan.
•••
”Näcken” är egentligen en ganska
tystlåten individ, men avskyr andra båtar i
naturhamnen så det första han gör när han
lagt till är att slänga shortsen och springer
upp och ner ur båten och visar upp sig, inte
precis som gud skapade honom, utan som
han de senaste 25-30 åren nogsamt undvikit motion och sallader. Näcken medför
gärna förskrämd hustru med pudel och
förgrämd blick.
•••
”Fri uppfostran” har skägg, skägg och
minst 4 barn i olika äktenskap som han lärt
sig helt stänga av från när de skrikande
springer, hoppar, badar och slåss med
varandra eller avlägger besök i din båt där
de sätter smutsiga fot- och handavtryck
överallt när det rotar i alla lådor och fack.
Det är ingen idé att försöka få honom att
ta ansvar för sina avkommor, barn är barn
tycker han och dig ser han som en reaktionär dj-la borgarbracka som ska ställas
mot muren när revolutionen kommer.
Tänk också på att Fri uppfostran aldrig i
livet fendrar av sin båt mot din, ansvaret
är ditt och ytterligare ett bevis på att du
bryr dig mer om värdsliga ting än politiska
orättvisor och genusfrågan.
Så vad gör man? Det är inte lätt och
vapenlagstiftningen begränsar den spontana tanken på att göra processen kort med
dessa fridstörare, men jag ska ge några råd
som kan fungera. Tänk bara på att du alltid
måste vara först in i viken. När nästa båt
kommer in så står du på land och tar emot
deras fånglina.
www

Efter att flera gånger ha trillat
huvudstupa genom förluckan, då
jag försökte fiska upp en segelsäck
nerifrån djupet av förruffen, lade
jag pannan i djupa veck och började
fundera på om det inte fanns en
vettig lösning på detta ofta återkommande problem.
www
Klä dig i höga stövlar och inled med
repliken ”Välkommen, men stanna i båten,
det är så mycket huggorm här att man
måste ha stövlar”, eller ”Va bra att du har
så hög mast, då klarar jag nog åskvädret
i kväll”. Ett tredje alternativ är att fråga
om de också är medlemmar i surströmmingens vänner och ska delta i kvällens
traditionella orgie.
•••
Ha en riktigt skön sommar, har du
turen med dig kommer du hitta din lugna
vik där du kan njuta av tystnaden eller
också finner du precis som jag gjort många
gånger platsen befolkad av själsfränder
som precis som du och jag gärna för lågmälda samtal över sittbrunnssargen där vi
talar om livets stora frågor och ondgör oss
över alla andra som bara förstör för oss.
Christofer

Föll då min blick på det lilla handtaget på förluckans undersida.
Om man sticker in en bit av segel
säcken i detta handtag vore ju det ju
bara att glutta på luckan och säcken
kommer upp som gubben ur lådan?
Jag provade, och si, det fungerade
alldeles som de var tänkt. Nästan. Men
den lilla bit av säcken, som stuckits igenom handtaget, kom vid stängningen
i kläm mellan luckan och sargen. Tydligen fel håll! Jag ändrade då till att
sticka segelsäcken genom handtaget
utifrån och i riktning in mot mitten av
luckan. Nu hängde säcken från början
ner genom lucköppningen och kunde
inte komma i kläm.
Nu fiskar jag fram min segelsäck
snabbt som ögat! Slänger upp luckan
och rycker till mig säcken och den är
ur vägen långt innan luckan hinner
falla tillbaka. Kan det vara enklare?
Prova själv!
Text och bild, Kjell Nylén

Hel Medlem
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Fyra båtar tog sig i alla fall dit och här kommer en någorlunda somrig
rapport att läsa i vintermörkret. Text och foto Thomas Svärd.
Viggenklubbens sommarträff höll på att
blåsa bort i år. Fredagen den 30 juni blev
rejält blåsig! Det blåste enligt uppgift drygt
20 m/s i byarna. En Viggenbåt försökte ta sig
över Östra Saxarfjärden men fick vända och
söka natthamn i Lindalssundet på grund av
det mycket hårda vädret.
1
Vi gick ut med information både på
hemsidan och i facebookgruppen att ingen
styrelserepresentant skulle finnas på plats
på fredagen. Lördagens väder blev betydligt
bättre och vi kunde trots allt genomföra sommarträffen som dock blev en dag kortare.
Tre Viggar och en storvigg deltog. Frågorna till tipsrundan som vår redaktör, Alf Bengtsson, så förtjänstfullt tagit fram var som vanligt
svåra och kluriga men uppskattades mycket av
deltagarna. Någon Viggen Cup blev det inte
av i år heller vilket innebär att vandringspriset
”Ratten” återfinns hos den senaste vinnaren,
Felix Rehnman, i ytterligare ett år.
Vi grillade som vanligt på berget och
hade en gemensam och trevligt middag. Som
avslutning på en lyckad dag fick vi uppleva en
underbar solnedgång över Äpplarö.
Thomas Svärd

Tre Viggar och en storvigg deltog
på den avkortade sommarträffen.

Här förbereder vi kvällens gemensamma
grillmiddag. Ingvar Lindén och Maria Lindström
dukar upp och Roy Berntsen startar grillen.

Vi fick uppleva en underbart vacker
solnedgång över Äpplarö.

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)
Harald Akselsson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
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Gammal kärlek rostar aldrig ...
1975 (tror jag det var) köpte jag en
Albin Viggen, nr 1169, från företaget i
Kristinehamn och fick den levererad till
Gävle som då var min närmaste kusthamn.
Det var en enastående dag. Sedan seglade
jag henne några år innan jag drabbades
av sinnesförvirring och sålde henne och
upphörde med segling under tio år.
Så småningom återvände förståndet
och jag köpte en Allegro 27 som jag
fortfarande seglar men det är svårt att
glömma Viggen. Jag brukar spana efter
alla jag ser när jag ligger ute men har inte
lyckats återse “min” Viggen.

VB nr 1 2018: 3 jan
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Jag kan också berätta om en Viggen
som sedan några år är uppställd vid
landsvägen i Skattungbyn i Dalarna.
Det är väl ungefär så långt man kan
komma från seglingsbart vatten och jag
undrar varje gång jag åker förbi varför
hon ligger där, varför hon inte seglas.
Ibland skulle jag vilja hitta ägaren
och lägga ett bud men det får jag inte
för hustrun.
Text & foto
Erik Hjelte, Orsa

MANUSSTOPP
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