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Viggen Felicias fortsatta färd
Seglats i österled
i sommar ?

Felicia på väg mot Sandhamn
Foto Stefan Roxenby

Sommarträff
Lilla kastet
på Ingmarsö
6-8 Juli
Mer info på sid. 4

Same procedure as every year ?
Foto Red.

Sid. 13


Jag vet precis hur jag skulle vilja ha det !
Jag vet precis hur jag vill bygga
om i ruffen på vår vigg, måla däcket
med halkfärg, sätta en badstege och
peke. Problemet är bara tid! Varje år
när jag tar upp båten tänker jag: "den
här gången ska jag komma igång i tid,
kanske till och med göra nått på henne
i höst". Sen kommer ursäkterna, det
regnar, det är för kallt, kommer inte
åt under presenningen. Hus och krånglande bilar själ också kraft och tid.
Det brukar sluta med att jag målar botten och den s.k. snobbranden runtom.
För tre år sedan fick jag däremot bråttom att fixa då jag upptäckte en spricka
Foto K-Gpå
Sabel
i balken
skottet inne i ruffen. Det är
ju den balken som ligger direkt under
masten så det var bara att sätta igång
om det skulle bli nån segling. Det blev
balkar i ek med dubbla metallprofiler
inuti så nu kan man spänna ner riggen
riktigt ordentligt.

Att fixa med båten kan också vara
fantastiskt kul om man gör det tillsammans. Det är alltid roligast när jag
och min fru jobbar tillsammans nere
i hamnen med båten. Tar man med
lite lunch och fika är det fantastiskt
trevligt att “jobba”.


På facebook/viggenklubben ser
man då och då hur medlemmarna i
föreningen bygger om och lägger till
olika utrustningar för båten.
Det vore jättekul att få läsa om det
i ViggenBladet. Skriv gärna om era
projekt och dela med er om erfarenheter. Det man läser på facebook är ofta
kortfattat och ni är mitt uppe i projekten, skriver man i tidningen kan man
beskriva mer utförligt och dessutom
brukar det vara delar av bygget som
blir extra bra eller går helt åt helsefyr.
Sånt är också kul att få berättat.
Nu står träden i blom och snart är
alla båtar i vattnet, glöm inte att man
kan fortsätta med båtfix även om hon
är sjösatt, det brukar åtminstone jag
trösta mig med (men det blir inte mer
gjort ändå).
Segla lugnt och ha en bra sommar!
Hälsningar Jonas/ NINA 842.

Sommaren är äntligen här och
seglingssäsongen är i full gång.Efter
en lyckad riggträff i Åkersberga där
ca tio medlemmar ur Viggenklubben
träffades för att diskutera olika
problemlösningar ser vi nu fram emot
en stor uppslutning av viggenseglare
vid årets sommarträff.
Jag vill även här passa på att
uppmana samtliga VB-läsare att gå
in på hemsidan för att besvara den
enkät som ligger ute där. Vi i styrelsen
vill gärna få lite bättre vetskap om
vilka vi är i Viggenklubben och hur
intresset är för det som styrelsen
pysslar med. Förhoppningen med
enkäten är att kunna få respons från
er medlemmar för att bättre kunna
bedriva klubbverksamheten så att
det gagnar så många som möjligt.
Vänliga hälsningar
Niclas A-viggen 1050

I inbjudan till årets sommarträff står
ungefär detta: Kanske planera för fortsatt
semestersegling tillsammans?
Ja men gör det, passar det inte i direkt
anslutning till träffen så kanske ni kan göra
det senare.
Jag tänker närmast på Lars Silens
inbjudan på sidan 14 om en segling i
österled. Samla ihop ett gäng och häng
på! Det kan säkert bli en minnesvärd
upplevelse att tänka tillbaka på när
vintermörkret kommer.
De som inte bor i stockholmsområdet
får naturligtvis starta framseglingen lite
(eller kanske mycket) tidigare men alla
kan faktiskt vara med om tiden passar.
Flera båtar tillsammans blir en eskader,
en långtur lägger grunden till att aspirera
på Per Brohälls Hederspris som naturligtvis
ska delas ut även i år.
"Två flugor på smällen", inte så illa . . .
Alf


Välkommen på
Viggenklubbens sommarträff 6-8 juli !
Nu börjar det närma sig sommarträffen där vår förhoppning är att
så många som möjligt ska dyka upp. Kanske ett nytt rekord i år?
Träffen hålls traditionsenligt på Ingmarsö, vid Lilla Kastet som
förvaltas av Trälhavets Båtklubb. Innehållet är inte klart,
men Viggenbubbel och gemensam middag vid inloppet är givna.
Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad.
Kanske också möjlighet till att byta prylar eller planera
för fortsatt semestersegling tillsammans.
Lilla kastet ligger på Ingmarsös östra del Kålgårdsön.
Koordinaterna du behöver för att ta dig dit är:
N 059.28.83/ E 018.47.54.
Vi ligger i första hand vid bryggan närmast inloppet.
Tid för ankomst bestämmer du själv. Under fredagen är det
oftast lättast att få en bra plats, men vi brukar lyckas klämma
ihop oss så att vi kan ligga relativt samlade.

Ett riktigt bra segel till ett riktigt bra pris från

Boding segel

Som medlem i Viggenklubben får du 20% på
riktpriserna för segel och 15% på kapell


Vägen till vandringpriset – del 3:
På väg hem. Eller..?
Vi vaknar till en vacker sommarmorgon
i en stilla naturhamn. Det är mot slutet av
juli och vi har med vår Vigg Felica tagit
oss till Myrholmen på Björnö i Stockholms skärgård. Det är dag fem på vår
sommarseglats och efter morgonbestyr
och frukost gör sig familjebesättningen Heloisa, Kevin och jag – redo att fortsatta
vår upptäktsfärd. Kvällen innan hade det
visat sig, om än kanske inte omöjligt, så
åtminstone orimligt besvärligt att ta sig
fram genom terrängen på Myrholmen,
där vi ankrat, och över till själva Björnön.
Därför tar vi oss nu med båt och för motor
en kortare bit runt till östra sidan av Björnö,
till Ramsviken -en annan naturhamn
föreslagen i Skärgårdsstiftelsens guide.
Vi inser snabbt att detta är ett mycket
bättre ställe - det var ju här vi skulle lagt
till igår kväll… Viken är väl skyddad, och
vi får dessutom entusiastisk guidning och
hjälp med förtöjning i naturhamnen av en
annan seglare när vi lägger till bredvid
deras båt. Utöver förtöjningshjälpen får vi
också en snabb-orientering till Ramsviken,
med tips om en lagom promenad längs
vandringsspåret.

Felicia i Ramsviken, Björnö

Utsiktstornet på Björnö
Enligt Skärgårdstiftens guide har Björnö
en sevärdhet - ett utsiktstorn med utsikt över
Nämdöfjärden. Detta ska ligga någon kilometer bort längs vandringspåret och efter
en stunds skogspromenad uppenbarar sig
det berömda utsiktstornet. Vi tar oss upp för
de ganska många stegen i trapporna, upp
ovanför trädtopparna, och kan mycket riktigt
njuta av en vacker utsikt över skärgårds
landskapet. Med öns sevärdhet avklarad
promenerar vi tillbaka genom skogen, och
gör oss redo för dagens segling.
”Nej, nu vill vi hem”
Det ska medges att vi varit med om en
del strapatser de senaste dagarna – hårda
vindar och ”nära kantringsupplevelser”,
en skeppare med två stygn i ögonbrynet
efter olycksfall vid landstigning och besök
på akuten. borttappade båtnycklar till en
låst båt (dock lyckligtvis återfunna), och
kamp i avsevärt numerärt underläge mot
Myrholmens myror. Besättningen har därför nu synpunkter på den fortsatta rutten.
Utsikttornet på Björnö räckte inte heller
till för att skapa tillräcklig entusiasm för
fortsatt skärgårdsturism.
www



Det är dags att åka hem. Lyckligtvis,
eller olyckligtvis - beroroende på hur man
ser det, befinner vi oss nu ganska precis
halvvägs runt Värmdö i förhållande vår
hemmahamn på Norra Djurgården. För
skepparen och segelfantasten vid rodret
blir vägvalet därför ganska enkelt. Vi kan
i samförstånd enas om att – OK, nu åker
vi hem. Vilket dock innebär samma sak
som att fortsätta längs den tänkta rutten
runt Värmdö. Det är ju faktiskt också
vägen hem. Och desto roligare än att åka
samma väg tillbaka som vi kom.
Vi sätter segel och tar oss ut i Nämdöfjärden. Vi har god sydostlig vind och
får bra fart i halvvind med kurs åt nord
ost längs med Fågelbrolandet. Nämdö
skymtar på andra sidan fjärden. Det var
tänkt som ytterligare ett möjligt mål, men
givet den inslagna ”hemvägsrutten” får
det vänta till en annan gång.
Det är härlig och okomplicerad segling
på den öppna fjärden. Medan vi passerar
längs Malmaön börjar det bli dags för
lunch. Vi går in vid ön Galtryggen - som
med sin form verkligen förtjänar sitt namn
- och rundar norra änden av Malmaön.
Trots god vind på fjärden kommer vi
nu in i lä bakom de höga klipporna. En
fantastisk lugn vik där vi lägger till mot
den branta klippan. Klippor som med
sin rejäla lutning innebär visst äventyr
för Kevin vid landstigning för förtöjning.
Äventyret och nervositeten är nog dock
större för mamma Heloisa än för Kevin
själv - han klarar både landstigning och
förtöjning galant. Klippans rejäla lutning
gör dock att lunchen tillagas och avnjuts
ombord istället för på land. På menyn
- pasta, pesto, cocktailtomater, solsken
och sommarvärme.
Det goda seglingsvädret med god vind
i rätt riktning håller i sig när vi ger oss
ut på fjärden igen. Vi fortsätter med god
fart åt nordost, nu längs med Hölö, och



har tagit sikte på Stavsnäs som mål för
dagen. Ett namn som låter bekant, och
som enligt guidematerialet ombord har
både gästhamn, restaurang och sjö-mack.
Vi ser fram emot kvällen.
Inte som väntat
När vi kommer in mot Stavsnäs blir det
uppenbart att det inte är uppenbart var
gästhamnen är. Det brukar vara ganska
tydligt, men inte i det här fallet - vilket
skapar viss oro. Stämningen ombord går
också allt mer mot att ”nu vill vi komma
fram” - samtidigt som gästhamnen inte
dyker upp. Däremot syns sjömacken
tydligt, och vi tar oss dit för att gå in
och fråga om väg. Det är dock en ganska
välbesökt sjö-mack med ständig trafik av
främst bensinsugna motorbåtar på hugget
att få komma till och tanka. Vi har med
Felicia svårt att hävda oss och få en plats
vid pumpen. Intill macken finns däremot
en mindre flytbrygga där vi lägger till
temporärt. Väl Inne på macken framgår
det att vi faktiskt redan är i det som avses
med gästhamnen – flytbryggan bredvid
macken. Vi är välkomna att ligga där vi
ligger över natten. Inte många gör det, men
det går bra. Det går också bra att använda
toaletten på macken. Och resturangen?
Ja, det finns en pizzeria i andra änden av
mackbyggnaden. Så – sjö-mack, gästhamn
och restaurang upphittade.
Men inte riktigt vad vi tänkt oss.
Seglandes in mot Sandhamn

Vi tänkte oss nog något mer i stil med
Hotellviken i Saltsjöbaden där vi var två
dagar tidigare.
Familjen samlas nu sammanbitna till
rådslag nere i båten. Klockan börjar gå
mot kväll. Vi är framme i Stavsnäs, med
erbjudande om pizza och en natt vid
macken. Alternativet är att segla vidare.
Men vart? Vart hinner och orkar vi innan det är för sen kväll? En inspektion
av sjökortet visar att det finns en gästhamn till, en bit bort men inom räckhåll.
Bullandö. Även det ett namn vi känner
igen, men inte känner till. Vi ger det
en chans.
Vinden har mojnat, och tiden rinner
iväg. Vi går för motor. Utan vind och med
ont om tid får segelfantasten ge sig. Vi
går norrut från Stavsnäs mot Djurö, och
sedan åt väster in mot Bullandö. När vi tar
in mot gästhamnen är det i det här fallet
ingen tvekan. Det är här hamnen är - en
nästan enorm marina. Vi hittar en brygga
att lägga till vid temporärt och besöker
hamnkontoret. Det finns ledig plats,
dusch, bastu, wifi, butiker och restaurang.
Det känns med ens att vi gjort rätt, och
hamnat i en välskött och trevlig marina.
Vi navigeras oss fram till vår anvisade
brygga och plats. Efter dusch och ombyte
går vi lättade och förhopningsfulla ner till
restaurangen. Och kommer fram till en
trevlig, inbjudande och, vad det verkar,
också fullsatt restaurang.
Jag vet inte hur Heloisa bär sig åt, men
även på en till synes fullsatt restaurang
har hon snart ordnat bord åt oss, med
utmärkt placering på terrassen. Och strax
efter att vi slagit oss ned, som om de väntat på oss, börjar kvällens underhållning
med medryckande live musik. Stämningen i hela restaurangen är på topp och
det blir en fantastiskt trevlig kväll - med
solnedgång, god mat (skärgårdsgryta)
och musikunderhållning.

Besättningen på restaurang i Bullandö
Klart överträffade förväntningar, och
högst sannolikt en bättre kväll än med
mack-pizzerian. Vi glömde nog också ett
tag att vi var på väg hem -det kändes inte
så angeläget där och då.
Dag 5: Björnö - Bullandö: 12,7 M.
Skepparens dilemma
Morgonen därpå njuter vi av förmiddagssolen, besöker butikerna i hamnen,
provianterar lite livsmedel, och avnjuter
en glass. Vi ger oss sedan av, lämnar
Bullandö och går till en början tillbaka
samma väg kom - österut ut mot Kanholmsfjärden. Officiellt är vi på väg hemåt
och dagens tänkta etappmål är Gällnö. Vi
gjorde ett angenämt besök där sommaren
innan – främst serverades det en mycket
god entrecote.
Under en ganska lång tid har dock
skepparen på Felica funderat på en
utmaning - något som kan få en relativ
nybörjarseglare att känna sig mer som en
riktig seglare. Att segla ut till Sandhamn.
Och en förhoppning har följt med under
resan att det ska bli tillfälle att förverkliga
detta under sommarseglatsen. Ju närmre
Kanholmsfjärden vi nu kommer, ju mer
ställs den här frågan på sin spets. Givet
nuvarande position så är Sandhamn inte
på vägen hem - hur man än vrider och
w w w Sid. 10
vänder på sjökortet.



323 Nike i kvällssol för några år sedan.
Foto Thomas Granberg,
Mariehamn

Så
här
fint
kan
det
vara
!



Efter att jag...

. . . som vanligt lustfulIt kastat mig över
ViggenBladet direkt när det kommit i vår brevlåda,
känner jag mig manad att bidra med ett litet kåseri.
Det började för tre år sedan. Alltså sommaren 1995.  
Jag ville ut och segla.
Problemet var att jag saknade både båt
och en likasinnad besättning. Den som gärna
ville med var yngste sonen, då 15 år och med
erfarenhet som endagsgast på en MAXI-B?
”Det var JÄTTEHÄFTIGT när båten lutade
så där” var hans kommentar. Medan min man
inte alls ville höra talas om någon båt, läste jag
båtannonser och kollade i båttidningar. Till slut
ringde jag på några båtar som verkade ligga i
den prisklass som då var tänkbar. Jag hade ingen
aning om hur båtarna såg ut, men det var inget
annat att göra än att åka och titta. Sagt och gjort
– Nu åker vi för att titta på en båt! – Ska du md?
Frågan var riktad till den då ointresserade
maken. Och som han senare sagt "jag följde bara
med för att se till så att köpet inte blev av".
Den första båt jag tittade på var målad med
lila färg! Försäljningsargumentet var: – Du blir
garanterat ensam i skärgården med den där. Inga
fler kommentarer är väl nödvändiga.
Den andra båten vi tittade på (observera vi,
maken började bli vaken) var en KarlskronaViggen och den var vit! Vi föll pladask för den
lilla charmiga båten som var mycket välskött
och invändigt ombyggd som en Albin-Viggen
med köket inskjutbart vid babords stickkoj. Jag
och min man Anders har upplevt tre toppenfina
seglingsomrar med vår Vigg ”Viggtoria”. Och den
som är ivrigast med att få båten i sjön är Anders
som från början inte alls ville ha någon båt men nu
inte kan tänka sig att vara utan denna lilla pärla.
Ann-Charlott i 116 Viggtoria


Men med bra vind, i rätt riktning,
så kan det vara värt en avstickare till
Sandhamn. Det blir en dags extra segling
- men det är ju Sandhamn. Aktuella
förhållanden är bra vindstyrka, lagom
för att segla bekvämt, men det är fel
vindriktning. Det skulle bli kryss österut
mot Sandhamn. Alternativet att ta norrut med sikte på Gällnö blir en angenäm
halvvindssegling. I riktning hemåt, dess
utom. Vad göra?
Viggen Felicia kommer så ut i Kanholmsfjärden, med en besättning på väg hem,
och en skeppare vid rodret som inte vet
vad han ska göra. Men medveten om att
beslutet måste tas. Nu. Vi har spenderat
fem dagar och tagit oss hit. Nästa chans
blir kanske nästa sommar. Eventuellt.
Chansen att segla till Sandhamn är här och
nu. Låt vara i motvind, men så får det bli!
Tillfället är för bra för att inte utnyttjas.
För säkerhetsskull säger skepparen inget
till besättnigen, utan seglar lugnt vidare
som om inget hade hänt. Besättningen är
upptagen med sina mobiler inne i båten.
Bättre att berätta när det är för sent.
Felicia bland de andra
båtarna på Bullandö

Så det blir kryss österut, tvärs över
Kanholmsfjärden och in i sundet mellan
Skarprummaren och Eknö. Kryssen gör
att det drar ut på tiden. Vi hittar en vik
med någorlunda lä och ankrar för en
snabblunch på båten. Färdiglagad, tetraförpackad Gaspacho-soppa. Utmärkt
att ha med i båten för snabbluncher.
I samband med lunchen kommer den
naturliga frågan om ”hur långt är det
kvar” upp. Och helt sanningsenligt är
svaret att ”det inte är så långt, vi kommer
snart att vara framme”. Utan att gå in på
var framme egentligen är.
Överraskningen
Vi ger oss ut för att segla sista biten
efter lunchen. Vinden mojnar något men
ligger fortfarande i kryssriktning. Men
solen skiner och det är en idyllisk eftermiddag. Kevin är med i sittbrunnen. Han
har under veckan allt mer intresserat sig
för sjökortet, och undrar nu var vi är. Jag
pekat ut vår position, och efter en liten
stunds studie pekar han på sjökortet och
noterar:

— Är det där Sandhamn?
— Det är ju jätte-nära.
— Eller hur, svarar jag
med ett hemlighetsfullt leende.
Och med ens har han förstått
vad som är på gång.
— Men det kan ju bli en
överraskning, lägger jag till.
Och genast blev den här delen av
seglingen ganska spännande.
Vi har passerat Getholmen och närmar
oss Sandhamn. Ön ser vekligen idyllisk
ut med husen som vetter ut mot vattnet.
Det är dags att inviga Heloisa, som sitter
upptagen nere i båten, i var vi kommer
att spendera kvällen. Lördagskvällen,
till och med.
— Heloisa, skulle du kunna
komma upp hit?
Vi behöver prata.

Jag fortsätter
— Alltså, du kommer ihåg Gällnö.
Det var ju mest skog, knappt
några hus.
Det ser helt annorlunda ut nu.
Det verkar ha förändrats.
Men det är väldigt vackert.
Heloisa reser sig upp, sticker upp
huvudet och spanar förut. Hon vänder
sig om och tittar allvarligt på mig.
— Var är vi?
— Alltså, vi kanske har kört fel,
men det verkar som att vi kommit till…
till Sandhamn.
Hon spanar vidare föröver, och vänder
sig sedan tillbaka. Nu med förhoppning
i rösten
— Är det där Sandhamn?
— Ja, det verkar så.

Och sen, nästan med hopp av glädje
— Inte nu. Säg till när vi är framme. och entusiasm:
— Jaaa! Vi ska till Sandhamn!
— Ja, det är just det vi behöver
Så roligt! Det blir perfekt!
prata om. Det är något som
Sandhamn!!!
inte stämmer.
Stefan Roxenby
Inget händer. Kevin småler,
Text & bilder
och hjälper till.
Dag 6:
Bullandö - Sandhamn: 10,8 M
— Jo, mamma. Det är viktigt.
— Vad då? Har vi kört fel?
Fortsättning följer…

Saknar du medlemsmatrikeln ?

När du kommit så här långt har du redan
sett att matrikel finns med i mitten av det
här numret. Anledningen är den nya lagen
GDPR. Styrelsen behöver sätta sig in vår
registerhantering i förhållande till lagkraven
och känna att medlemsdata hanteras rätt innan
vi delar med oss av något därifrån.
Medlemsregistret /Alf
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Robin Palmquist
Karlskoga

Hjärtligt
välkommen till
Viggenklubben!
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Hamnar och önsketänkande

Christofer Ahlandsberg skrev i ett tidi
gare nummer VB om störande inslag i
hamnar vilket fick oss att minnas ett par
händelser under vår tid med 1277 Jänta.
Den första tilldrog sig inte i en naturhamn utan i gästhamnen i Öregrund dit vi
tagit oss den långa vägen, alltså sjövägen
från Uppsala, vilket tagit oss några dagar.Nu
var det dags att koppla av ett tag, förutom att
vi skulle reparera en pump som havererat.
Efter välförrättat värv och en promenad på
sta’n var det dags att mysa i sittbrunnen och
njuta av eftermiddagssolen, men riktigt så
blev det inte.
Plötsligt brakade det loss, undrande
seglare i hela hamnen frågade sig; vad är
det som händer? Det visade sig vara en av
våra religiösa sekter som avsåg att stå för
underhållningen och till den änden riggat
upp en högtalaranläggning där volymen
var uppskruvad till en nivå som skulle fått
vilket hårdrocksband som helst att låta
avslaget.
Okvädinsord kunde anas i sittbrunnarna
medan oväsendet pågick – kommer inte
riktigt ihåg hur länge – men rätt som det
var blev det tvärtyst och från åtminstone
en båt hördes ropet:
Gud hör bön! Vad som hände är höljt i
dunkel, kanske en kortslutning eller en yxa
i en kabel. Dolda krafter?
Men resten av dagen var räddad.

Vänner i viken . . .

Det andra tillfället var i den fina
lilla naturhamnen Alkobb precis utanför
Möja. Varmt och soligt, bara ett par båtar
förutom oss på plats. Våra hamngrannars
båtar var av det slag som vår för tidigt
bortgångne kamrat Åke klassificerade
som ”grisbåtar” – sedan får ni räkna ut
resten själva.
Nåväl, i denna stillhet hörs plötsligt
ett fruktansvärt högt motorljud från en
cirka halv meter lång radiostyrd båt som
manövrerades från däck på den största
båten. Runt, runt och idyllen är borta.
Läsa bok – omöjligt, prata med varandra – omöjligt, dricka vin – ja möjligen
om man skulle satsa på att bli full och
somna.
Men man har inte för inte begåvats
med häxkrafter, plötsligt gick modellbåten in i sitt eget svall, det sa "slurp"
och den havererade totalt. Den lille gossen satt resten av kvällen på däck och
försökte förgäves få liv i sin båt.
Vi andra återupptog vårt behagliga
och stillsamma sällskapsliv i sittbrunnen.
Till och med våra katter vågade efter ett
tag komma upp och inta sin spanarplats
på sprayhooden.
Dagen därefter stävade gossen med
familj bort – på flybridge låg hans båt
tyst och oanvändbar!
Alf & Annika, då i 1277 Jänta

VIGGENKLUBBEN 2018

Adress: c/o Niclas Eriksson Helsingforsgatan 143, 752 64 Uppsala
Avgifter 2018: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
STYRELSE
Ordförande:
Kassör
Vice ordförande
och sekreterare:

Niclas Eriksson Helsingforsgatan 143, 752 64 Uppsala
0708-753042
e-post: n-er@telia.com
K-G Sabel Tullgårdsgatan
����������������������������������������������������������������������
36, 1 tr, 116 68 Stockholm
073-627 24 01�
e-post: k-g.sabel@comhem.se

Bosse Rydh Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén Söravägen 183, 184 37 Åkersberga	�������������
073-444 26 82
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
Ledamot	�����������������������������������������������������������������������������
Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Ledamot	����������������������������������������
Jonas Nilsson Kopparmoravägen 2, 139 53 Värmdö���������������
0705-10 36 98
e-post: jonas.d.nilsson@varmdo.se
Ledamot	���������������������������������������������������������������������
Tobias Mattsson Byälvsvägen 233, 128 47 Bagarmossen
073-1531650
e-post: tobias@mojoheartbeat.se
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström

TEKNISK KOMMITTÉ
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck (sammankallande)
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
Andreas Gustavsson
REVISOR
Suppleanter

Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Felix Rehnman

VALBEREDNING

Thomas Svärd (en plats vakant)

08-758 35 74

0709-55 75 25
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0705-97 15 38

072-250 08 40

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Tobias Mattsson
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Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se
Byälvsvägen 233, 128 47 Bagarmossen
e-post: tobias@mojoheartbeat.se

018-59 06 98
08-590 802 98
073-1531650		
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Rapport
från Riggträffen

Varför inte ta en tur till Finland i sommar?
Hej !
Jag har varit Viggenklubbens kontakt i
Finland under några år. Skriver för att se
om det skulle finnas intresse för en Finlands
segling under sommaren 2018. Jag har
själv planerat att delta i en folkmusikfestival
ordnad i Pargas 3-5.8 och jag tänkte själv
segla dit från Esbo (nära Helsingfors).
Ett förslag kunde vara följande:

Wiinit Pelimannit har under snart 20
års tid ordnat en folkmusikfestival i Birknäs
(se karta sista sidan). I år ordnas festivalen
3-5.8. Brygga finns och segelavståndet till
Pargas stads centrum är kort vilket gör att
det är lätt att proviantera.
Retur kunde ske söderut t.ex. staden
Hangö ligger på en dagsetapps avstånd
österut där man vid lugnt väder kan besöka
Bengtskärs fyr. Alternativt segling västerut
mot södra Korpo (Korpoström). Därifrån
segling vidare till Jurmo/Utö. Retur mot
Åland via Kumlinge.
Om det finns intresse för en långfärd
så står jag till förfogande för t.ex. ruttplanering. Notera att Åbo skärgård har
en betydande svenskspråkig befolkning.
Man kan kommunicera på svenska nästan
var som helst.
Lars Silen Viggen nr. 18, Finland

generator

Riggträffen hölls den 8 Maj på Trälhavets båtklubb i Åkersberga, vi var ca
10 medlemmar som träffades tillsammans med Tekniska Kommittén.
Riggningen avhandlades i gans
ka rask takt och större fokus låg på
skrovgenomföringar som visat sig
vara av ganska dålig kvalitét på en del
Start från
viggenbåtar (värt att kontrollera).
Stockholmsregionen
Vi pratade mycket om uppbyggnaden
i slutet av juli ca. 25.7.
av skrovet och hur lätt det kan tränga
in vatten vid t.ex ”bordsbenskopparna” Segling till Mariehamn, Åland
och skotskenan i sittbrunnen, även grabSegling Mariehamn till
bräckena är lite av en akilleshäl.
Brändö Jurmo via Åvafjärden
Tack vare träffar som dessa så lär vi
Åvafjärden är intressant genom att
oss något nytt och mycket erfarenhet
den ser ut som en stor meteorkrater.
sprids mellan medlemmarna.
Niclas Geologerna säger att det är fråga om en
vulkanisk formation ca. 1 miljard år gammal. Personligen är jag inte övertygad
om att detta är korrekt. Orsaken är att
det finns stenkross på vissa ställen längs
kanterna av kratern där stenarnas brottytor fortfarande är skarpa ... 10000 år
”Hos oss får
ja men nog inte 1 miljard år. Om kratern
du vara med
är en meteorkrater så är den inte typisk
och dela på
överskottet ”
eftersom metertjocka lager av ”brekkia”
d.v.s. söndersmulat berg saknas. En enkel
förklaring kunde vara några hundra meter
inlandsis ovanpå berggrunden då nedslaget skedde. Brekkia (söndersmulad is)
bildas men försvinner med smältande is.
Var och en må ha sin egen tolkning ...
Från Jurmo på Åland kunde färden
gå vidare mot Houtskär strax norr om
Korpo. Här lönar det sig att segla runt
Mossalafjärden.

Min kommentar är densamma som
för Åvafjärden. Här gäller igen att det
finns områden runt ”kratern” som ser ut
som färsk sprängsten. Då man tittar på
sjökortet ser området mot sydväst ut som
om man hade dumpat stora mängder sten
i sjön. Är det här ”brekkia” som legat på
inlandsisen? Personligen tror jag inte att
geologerna vet vad de talar om i detta
fall. Då man seglar något söderut i norra
Korpo ser man skarpa oslipade klippblock
ligga på slipade klipphällar. Min tolkning
är att detta betyder att klippblocken har
transporterats på isen (inget slitage) och
då istiden tog slut så placerades klippblocken där de råkade vara då isen smälte.
Ett stort klippblock hamnar inte ovanpå
isen av en slump.
Färden kunde nu gå vidare mot Pargas
i den inre delen av Åbo skärgård.

Josefin, Laser Radialseglare
i världsklass, kund och en av
våra 247 000 delägare.

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 smidig skadereglering, mer
omfattande villkor och resultatbonus för medlemmar. Nu får vi tillsammans pengar tillbaka
för tredje året i rad! Du får vara med och dela på 4,2 miljoner kronor genom direkt bonus
på 2018 års förnyelsepremie.
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Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Länkarna till bilderna finns också på www.viggenklubben.com
och på Facebookgruppen Viggenklubben. Lite lättare att kopiera där kanske . . .
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nd%C3%B6,_%C3%85land
https://www.facebook.com/Jurmo.ax
http://www.kolumbus.fi/larsil/Mossala_and_Ava_craters.html
https://3.bp.blogspot.com/-WgNeJMF5Ts8/UyiYVkaL23I/AAAAAAAACQ4/
bLqm6FsWSKk/s400/merikorttipala.jpg
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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)

Inte en Viggen, men "Mystic" är
också fin, och på en fin plats
Foto Lars Silen
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