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Nått vägs ände ?

Världens fulaste !


Vägen till vandringpriset – del 4:
Med både tur och medvind
Framme – men ändå inte

Det är sen eftermiddag, sommarsol
och entusiastisk stämning ombord på
Viggen Felicia när vi nu, dag 6 på
vår sommarsegling, i lätt vind seglar
sista biten in mot Sandhamn. I en kort
manöver går vi upp mot vinden, plockar
ner seglen och får igång motorn. Ganska
högtidligt glider Heloisa, Kevin och jag
i vår Vigg in mot Sandhamn, dagens
etappmål - och hela sommarseglatsens
höjdpunkt. Vi är inte riktigt ända framme
än, men förväntningar är höga. Det är
en vacker sommarkväll, mitt i juli - en
lördagskväll dessutom - och vi närmar oss
seglingsmetropolen Sandhamn, i vår egen
segelbåt. Vår Albin Viggen - Felicia!
Det märks på långt håll att i hamn är
stämningen på topp. Folk sitter på fyllda
serveringar och njuter av sol, mat och
dryck. Båtarna ligger uppradade i hamnen.
Det är sommarlördagskväll i Sandhamn.
Även om den trevliga stämningen iland
smittar av sig ut i båten, kan vi inte låta bli
att fundera på konsekvensen av hamnens
popularitet.
Felicia och motorbåtarna
på Sandhamn



Gästhamnen är fylld till sista
bryggmetern. Vi glider sakta längs
med hamnen på jakt efter skymten
av en öppning. KSSS har ett upplägg
med ytterligare en gästhamn på en
intilliggande ö, Lökholmen, med någon
form av skyttelfärja till Sandön. Med
utsikt över den glädjefyllda och fulla
gästhamnen informerar jag Heloisa om
detta Lökholmsalternativ – att lägga
till i en hamn på en annan ö, alldeles i
närheten.
— Nej. Kommer inte på fråga.
Vi ska till Sandhamn!
Varpå vi ger oss på telefonen och
Heloisa ringer in till KSSS hamnkontor
för att få dem att förstå vår besvärliga
situation, och vårt stora behov av en
gästhamnplats i Sandhamn. Nu.
Förutom KSSS, så har det omtalade
Seglarhotellet en egen gästhamn i
Sandhamn. Medan Heloisa energiskt
diskuterar i telefon med KSSS, lyckas Kevin
och jag få kontakt med Seglarhotellets
Fortsättning på sid 6 w w w

Vi har nu lämnat en fantastisk
seglingssommar bakom oss, med
fina vindar och strålande sol. Aldrig
har jag sett så mycket båtar ute i
skärgården.
Lika så har aktiviteten i Facebookgruppen varit hög och många har
”spottat varandra ute till havs”.
Det är kul att se hur vi bryr oss
om varandra som viggenseglare
och det är ju ändå det som klubben
är till för.
Styrelsen har jobbat lång
samt framåt med bland annat
en enkätundersökning och
uppstädning av klubben i och med
GDPR-lagen. Vi ser fram emot ett
fortsatt arbete och en förhoppning
om att ta ett nytt steg framåt i
klubbens aktivitet.
Vänliga hälsningar
Niclas A-viggen 1050

Trevligt att få hälsa så många
nya medlemmar välkomna till
Viggenklubben i näst sista numret
av VB 2018 – elva stycken!
Sämre var det tyvärr med
inflödet av material till tidningen
(bara två bidrag), så det blir lite
"skåpmat" igen, i möjligaste mån
ändå aktuell den här tiden på
året.
Flertalet båtar lär väl vara på
land nu, men läs för säkerhets skull
ändå TK:s råd på sidorna 10-11
– kanske har du glömt något som
bör rättas till innan vintern är här
på riktigt.
Och alla ni som hittills bara
"spottat" varandra på FB – kom
igen med historierna om ert eget
båtliv i kommande nummer!
Kanske ses vi på årsmötet?
Alf


Förslag till dagordning
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Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Fråga 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

0       Dag Erik Hagerup
KVALOYA
NORGE
0

Tom Johansen
HAFSLUNDSØY
NORGE

0

Amanda Åberg
GÖTEBORG

140

Victor Sannicolo
TÄBY

258

Per Mohr Thygesen
BALLERUP
DANMARK

441

Samuel Duek
KARLSTAD

508

Katarina Pehrsson
VÄRMDÖ

525

Magnus Nord
ALNÖN

1014 Calle Kalldal
LUDVIKA

”Hos oss får
du vara med
och dela på
överskottet ”

1269 Jan Jakobsen
HOVMANTORP

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

1350 Robin Palmquist
KARLSKOGA

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.
Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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Hjärtligt
välkomna till
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För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
inkommit till styrelsen senast den 10 november.

Bosse Rydh, mob 070-391 91 80

NYA
MEDLEMMAR

generator

Plats: Föreningslokalen
på Helsingforsgatan 143 i Uppsala

A-Viggen 1186 Hulda från 1975.
Ej sjösatt efter 2004. Hon är sliten,
och sjövattenpumpen behöver renoveras.
Utrustning:
Riggen är komplett, men samtliga segel är dåliga,
utom stormfocken som knappt är använd.
Spirbom till försegel.
Sprayhood, bomkapell, och sittbrunnskapell
(läggs över bommen). Hopfällbar dragg samt
tallriksankare, båda med kätting och tågvirke.
Dynor, samt kök typ Trangia.
Vagga av rör, helt ok.
Ställning för täckning sätts i mantågsbeslagen,
takåsen längre än båten. Presenningen är dålig.
Övrigt: Ingen mögellukt i båten.
Dyvikans plugg saknas. Bör snarare plastas igen,
eftersom funktionen helt saknar betydelse.
Ligger på Nykvarns varv, strax S Dyvik.
Vägvisning:
Åkersberga väg 276 N ca 10 km, ta höger vid
Åsättra, Bammarbodavägen.
Dyviksvägen t v, sedan Trossgränd t h
(vid busshpl), sedan höger på smal väg.
Båten ligger nedanför stora gamla
kvarnbyggnader, bakom gammal verkstad.
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Lördag 17 november 2018 kl 13:00

Bortskänkes,
hämtas i så fall denna höst!
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Kallelse till
Viggenklubbens årsmöte
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w w w Fortsättning från sid 2

Det är sen eftermiddag, sommarsol
och entusiastisk stämning ombord på
Viggen Felicia när vi nu, dag 6 på vår
sommarsegling, i lätt vind seglar sista biten
in mot Sandhamn. I en kort manöver går
vi upp mot vinden, plockar ner seglen och
får igång motorn. Ganska högtidligt glider
Heloisa, Kevin och jag i vår Vigg in mot
Sandhamn, dagens etappmål - och hela
sommarseglatsens höjdpunkt. Vi är inte
riktigt ända framme än, men förväntningar
är höga. Det är en vacker sommarkväll,
mitt i juli - en lördagskväll dessutom
- och vi närmar oss seglingsmetropolen
Sandhamn, i vår egen segelbåt. Vår Albin
Viggen - Felicia!
Det märks på långt håll att i hamn är
stämningen på topp. Folk sitter på fyllda
serveringar och njuter av sol, mat och dryck.
Båtarna ligger uppradade i hamnen. Det är
sommarlördagskväll i Sandhamn. Även om
den trevliga stämningen iland smittar av sig
ut i båten, kan vi inte låta bli att fundera
på konsekvensen av hamnens popularitet.
Gästhamnen är fylld till sista bryggmetern.
Vi glider sakta längs med hamnen på jakt
efter skymten av en öppning. KSSS har
ett upplägg med ytterligare en gästhamn
på en intilliggande ö, Lökholmen, med
någon form av skyttelfärja till Sandön.
Med utsikt över den glädjefyllda och fulla
gästhamnen informerar jag Heloisa om
detta Lökholmsalternativ – att lägga till i en
hamn på en annan ö, alldeles i närheten.
— Nej. Kommer inte på fråga. Vi ska till
Sandhamn!
Varpå vi ger oss på telefonen och Heloisa
ringer in till KSSS hamnkontor för att få
dem att förstå vår besvärliga situation, och
vårt stora behov av en gästhamnplats i
Sandhamn. Nu.
Förutom KSSS, så har det omtalade
Seglarhotellet en egen gästhamn i
Sandhamn. Medan Heloisa energiskt



diskuterar i telefon med KSSS, lyckas Kevin
och jag få kontakt med Seglarhotellets
hamnsguide som rör sig ute på vattnet i en
mindre motorbåt. Vi framför vår förfrågan
om en plats i gästhamnen över natten.
Svaret är inte oväntat att det tyvärr är fullt
även i Seglarhotellets gästhamn. Inte heller
oväntat är det till sist också detta svar som
Heloisa får i samtalet med KSSS.
Var ska vi sova i natt?
Vi har nu småputtrandes för motor
passerat Sandhamns hamn, utan att hitta
någon plats. Fortsatt puttrande leder nu
snarast ut till havs. Utan att fundera så
mycket vänder vi om och puttrar planlöst
tillbaka längs hamninloppet, i brist på bättre
alternativ och i behov av att fundera på vad
vi ska göra nu.
Ett planlöst lyckodrag visar det sig. Vi
hinner inte komma så långt med frågan om
vad vi ska göra nu förrän Seglarhotellets
gästhamnsguide kommer fram till oss i sin
motorbåt.
— Jag har en plats till er om ni är
intresserade, ropar han frågande.
Det är med ganska kort betänketid vi
meddelar att, jo, det är vi intresserade av.
Faktiskt. Mycket.
Han känner sig dock tvungen att upplysa
oss om att det kan bli lite högljutt och stökigt
under kvällen, och natten. Det är en del
festande på gång, informerar han. Han ser
tydligen inte denna familjebesättning på en
Albin Viggen som en naturlig del i nattens
festande…
Givet vår brist på alternativ försäkrar vi
att det är helt i sin ordning, varpå han ber oss
följa efter in i Seglarhotellets gästhamn.
Hans tidigare kommentarer kommer
snabbt i perspektiv. Här ligger motorbåtarna,
de flesta av modell större, på rad.
Och ja, på flertalet av dessa är någon
form av cocktailparty eller förfest i full
gång.

Med musik, drinkar, och glatt högljutt
skrålande. In i hamnen glider nu en
Albin Viggen. Om en hamn är full eller
inte beror ju faktiskt på storleken på
den båt som ska lägga till. Här visar
sig nu Albin Viggen ha en stor fördel i
sin relativa litenhet. Hamnguiden har
uppenbarligen, vilket vi är tacksamma
för, sett att för en mindre båt, som Albin
Viggen trots allt är, finns det faktiskt en
plats där man kan trycka sig in mellan två
av motorbåtarna. Och så blir det. Utan
alltför mycket besvär kan vi manövrera in
vår Vigg mellan motorbåtarna och är så
på plats i Seglarhotellets gästhamn, mitt
i lördagskvällens förfest!
Heloisa ser nu snabbt till att vi smälter
in. Redan under förtöjningen kommer
lilla bordet, sittdynor, duk, vinglas, vin,
läsk, snacks och moderiktiga solglasögon
snabbt på plats i sittbrunnen. Det finns
ju faktisk all anledning att fira den
vändning kvällen har tagit. Vi kunde
ha befunnit i ett helt annat läge…Vi
pustar ut, och skålar och hälsar på våra
motorbåtsgrannar. Förfesten på Felica är
minsann inte sämre den.
Så småningom blir det kväll och dags
för middag. Efter dusch och ombyte ger vi
oss i väg på promenad längs hamnen. Det
är vackert och sommarkvällsstämning.
Vi hittar en restaurang med ett ledigt
bord strax bredvid Seglarhotellet, där vi
firar med en god middag. Det är ju något
av en milstolpe i familjens ännu ganska
korta seglarhistoria - att ha seglat ut till
Sandhamn! Och fått plats i Seglarhotellets
gästhamn. Det senare kanske mer en
bedrift än det första. Värt att fira dubbelt
alltså.
Som familjebesättning avstår vi dock
besök på nattklubben, vilket annars
verkar vara kvällens huvudattraktion.
Vi går istället en längre promenad i den
ljusa varma sommarkvällen, genom de

smala gatorna, mellan de pittoreska
husen. Fantastiskt lugnt, stilla och
Sandhamnsvackert. Och så småningom
somnar vi ombord på Felicia, med
nattklubbens sorl i bakgrunden.
Morgonen därpå bryter vi rutinen med
frukost i sittbrunnen. Med hamnavgiften
kom en voucher att spendera på
Seglarhotellet. Denna omsätter vi nu
i frukost på Seglarhotellet, vilket blir
något av en höjdpunkt. En välsmakande
frukost, mer varierad än den som serveras
i sittbrunnen, i trevlig hotellmiljö – väl
värt en rekommendation. I synnerhet om
man har en voucher på fickan.
För att se mer av Sandön tar vi
sedan en förmiddagspromenad. Med
någon kilometers vandring genom öns
vackra skärgårdsnatur kommer vi till
Lilla Trouville och dess sandstrand på
södra sidan av ön. Vi slår oss ner på
klipporna och njuter av sol och lugn. Efter
vandring tillbaka gör vi oss och Felica
redo för avfärd, lägger ut och tar farväl
av Sandhamn. Besöket på Sandhamn blev
något av en avstickare på vår väg hemåt.
Men nu är vi på väg hemåt – på riktigt.
Med vind i seglen
Vi tar sikte på Gällnö som etappmål
för dagen. Det blåser ganska kraftig
sydlig vind, och när vi kommer ut i
Kanholmsfjärden lutar båten lite väl
mycket. Men med en rev på storseglet,
och vinden snett bakifrån slörar vi stabilt
och med riktigt god fart åt nordväst över
fjärden.
Vi gör här en ny erfarenhet. Vi har
tidigare hela tiden seglat tillräckligt nära
strand, öar och skär för att navigera
utifrån dessa landmärken. När vi nu
korsar Kanholmsfjärden med en längre
sträcka öppet vatten blir det navigation
med kompass. Vilket visar sig fungera
alldeles utmärkt.



När vi närmar oss norra delen av
fjärden och åter kan utskilja kobbar och
skär befinner vi oss på vår tänkta kurs,
mer eller mindre. Kompassen fungerar.
Med god vind, vackert väder och
halvvind efter kursändring österut mot
Gällnö, är det angenäm segling med
fortsatt god fart. I entusiasmen över att
äntligen vara på väg hemåt på riktigt
beslutar besättningen att undvara dagens
lunchstopp, och istället segla vidare när
vi nu har bra fart på båten. Den rejäla
frukosten på Seglarhotellet spelar säkert
också in. Vi närmar oss Gällnö tidigare
än kväll, och beslutar i ännu ett utslag av
hemfärdsentusiasm, att segla vidare ännu
en bit, med sikte på Grinda.

lång non-stop segling från Sandhamn
pustar vi ut och ser till att få en dusch.
På väg tillbaka från duschen noterar jag
att platsen bredvid vår, som tidigare var
ledig nu är upptagen. Inget konstigt med
det, men jag inte låta bli att förundras
över båten som ligger där bredvid vår.
Den ser ju precis likadan ut. Jag kan
knappt tro att det är sant - det är en Albin
Viggen!!! Det leder förstås till en del
samtal och utbyte. Jag försöker slå ett slag
för Viggenklubben. Dock utan respons.
Båten är en hyrbåt, hyrd för en vecka, så
intresset för medlemskap i Viggenklubben
är svalt. Men svar på några funderingar
om båten bidrar vi mer än gärna med.
Efter seglarsnacket är det dags för
middag. Heloisa har förutseende, redan
Dubbel Viggen på Grinda
i samband med landstigningen, bokat
Även om vinden mojnar något framåt bord på värdshuset. På terrassen, i
kvällen, kommer vi fram till Grinda i solnedgången, avrundas dagen med
rimlig tid.
skärgårdsgryta, vin/läsk och kaffe.
Vi hittar lätt, till vår lättnad, en ledig
Dag 7: Sandhamn - Grinda:
plats i gästhamnen. Efter en ganska 16,1 M.

Kevin och en sevärdhet på Grinda



Hemma av bara farten
Efter en god natts sömn och
sittbrunnsfrukost går vi vår nu nästan
obligatoriska förmiddagspromenad,
denna gång längs Grindastigen runt ön
med alla dess sevärdheter – gris, höns,
tupp, ägg, utsiktspunkt, lanthandel och
café. Vi lägger sedan ut och har även
idag god vind, från sydost. Vi seglar
med bra fart åt nordväst i Saxarfjärden,
hemåt. Dagens etappmål är Vaxholm
för en sista segelsemesterkväll innan
sista sträckan in till hemmahamnen i
Ekhagen på Norra Djurgården. Liksom
under gårdagen blåser det på så bra
att intresset för lunchstopp blåser bort.
Redan mitt på eftermiddagen når vi fram
till Vaxholm. Trots att vi redan seglat
ett antal timmar och att Vaxholm ligger
idylliskt framför oss när vi rundar kastellet

är hemlängtan så stark att besättningen
propsar på att fortsätta ända hem. Med
god vind, i gynnsam riktning, och ett antal
timmar kvar på dagen är det görbart. Av
bara farten passerar vi alltså Vaxholm,
fortsätter söderut i Vaxholmsfjärden och
västerut i Askrikefjärden. När vi vid sen
eftermiddag, eller tidig kväll, når fram till
Storholmen vid Stora Värtan är skepparen
både trött och rejält hungrig. Ett besök på
Storholmens Sjökrog för en kombinerad
lunch och middag förefaller som en trevlig
avslutning på seglingssemestern. Det är
gott om platser vid restaurangbryggan.
Ingen annan är där. Det har dock sin enkla
förklaring i att restaurangen är stängd. Vi
har lyckats pricka in en måndag av alla
dagar, då restaurangen håller stängt. Synd,
för vi vet sedan tidigare att det är en både
bra och trevlig restaurang, värd både ett
och flera besök. Tyvärr dock inte just denna
måndag.
Det blir istället en snabblunch på
resterna i proviantlådan. Ett paket Gazpacho
soppa (som inte behöver tillagas) och
knäckebröd. Med förnyade krafter och
fortsatt god vind seglar vi den sista biten från
Storholmen söderut längs Lidingö, genom
Tranholmssundet, och till vår hemmahamn
i Ekhagen. Med både lättnad och vemod
revar vi seglen för sista gången på denna
seglat, och lägger till vid vår kajplats.
Mycket nöjda med att ha seglat ända från
Grinda till Ekhagen i ett svep. Väldigt nöjda
med att äntligen vara hemma.
Heloisa och Kevin har förberett
packningen under seglatsen. Vi stuvar
snabbt upp på bryggan, låser igen båten,
lastar bilen och kör hem. Det har nu blivit
ganska sent. Det är precis vi hinner besöka
den lokala hemmapizzerian. Det blir pizzamiddag hemma i vardagsrummet - inte
så båtlivsmässigt, men en fullt godkänd
avslutning på seglingssemestern.
Dag 8: Grinda - Ekhagen: 20,6 M

Vandringspriset
Någon månad senare läser jag
ViggenBladet, och uppmaningen att
delta i tävlingen om Per Brohälls

Sommarsol i Lilla Trouville, Sandön
vandringspris. Varför inte - det
blev ju en hyfsad sträcka under
semesterseglatsen. Och till det några
ytterligare turer under säsongen med
samma besättning. Det kan vara värt
att skicka in, om inte annat så för
engagemanget i klubben.
Som ny medlem har jag datumet
för klubbens årsmöte inplanerat.
Förväntansfull åker jag dit för att
bekanta mig med klubben. Och får då
äran att ta emot Vandringspriset!
Detta hänger nu, ännu ett litet tag,
på hedersplats i vårt vardagsrum. Det
är få av våra gäster under året som
inte blivit serverade en redogörelse
om Viggen, Viggenklubben, och
familjens segelbedrifter utifrån
denna tavla. Den kommer att
saknas när den vandrar vidare
- till en ny välförtjänt plats.
			
Stefan Roxenby
Text & bilder



Från Tekniska
Kommitténs höstbord
Kräftskal och surströmmingsburkar har städats undan - och kvällarna
blir trots vår motvilja tidigare mörka. TK månar som vanligt om
klubbmedlemmarnas (och deras båtar) bästa och kommer här med
några tänkvärda rader om avmastning och båtupptagning eller
torrsättning på fackspråk. Kanske kan detta spara onödigt lidande
när vårsäsongen kommer.
1. Avmastningen
Det brukar finnas gott om folk
vid mastkranen - se till att ni är
minst 3 man för avmastningen.
En man sköter kranen, en man
på båten och en man som hela tiden
håller masten från lyft till fällning
och placering på bockar. Definintion
av man: människa oaktat kön
.
1.1 Skruva loss undervanten (4
st) och gör fast dem på lämpligt sätt
vid masten tillsammans med falllinor m.m. På så sätt är allt ur vägen
när du skall hantera masten under
nedtagningsmomentet.
Detta spar onödigt lång liggtid
under mastkranen och inte minst
s l i p p e r man irrit era väntande
klubbkompisar i kön efter sig.
Har du båten under uppsikt kan
även övriga toppvant lossas på för
att underlätta avmastningen. Men
var då försiktig - masten känns då
ganska vinglig.

Skruva loss samtliga och sätt på lock
eller annat skydd över kontakterna.
Litet kontaktolja som konserverar
till våren är en bra åtgärd.
1.3 Du behöver inte nödvändigtvis
plocka ned Vindex och mätutrustning
i masttoppen innan du mastar av.
Är du ovan kan du be någon hålla
uppsikt över masttoppen så att inget
kommer till skada under arbetet.
1.4 Lyftöglan för masten placeras
enklast under spridarna. Se till att
masten under arbetet hela tiden
hålles under kontroll av en man.

1.5 Det är inte nödvändigt att
demontera all utrustning från masten
- om den förvaras torrt. Detta är en
individull bedömning som kan styras
av risk för stöld m.m.
Har man en fockvinsch monterad på
masten - är den rätt enkel att demon
tera för rengöring och smörjning.
Knyt gärna fast fästskruvarna i en påse
1.2 Glöm inte alla kontakter till på vinschen under vinterförvaring.
lanternor, vindmätare och annan Dessa har förunderlig förmåga att
mätutrustning i masttoppen.
försvinna till våren.
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1.6 Smörjning av vantskruvarnas
gängor är alltid lättast att göra
nu. Det är lätt att glömma bort vid
vårrustningen, då allt ska var klart
på kort tid.
2. Torrsättning
Se över pallningen i tid - var finns
pallbockar eller vagga och hade du
inte tänkt reparera något?
Båten på land behöver litet stöd
för att hålla sig upprätt under
vinterstormarna.
Det gäller också att se till att båten
är väl understödd i fören och i syn
nerhet i aktern, innan man klättrar
upp och lastar över en farligt stor
vikt akteröver i samband med
tömningen av båten inför vintern.
2.1 Innan lyftet, kolla var loggen
sitter - frågan kommer säkert om
var lyftbandet skall läggas. Det är
skönt att ha ett klart besked då - det
bästa är en liten tejpbit fastsatt när
båten stod på land. Själv har jag
vinscharna som kännemärke.
2 . 3 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 bordläggning
och däck.

2.5 Dynor, segel och andra textilier,
tampar och naturligtvis värdesaker
plockas ur båten.
Spritköksburkar mm förvaras bäst
torrt. - Organisera förvaringen så att
du hittar grejorna senare.
2.6 Batteriet
Plockas ur och laddas upp även med
komplettering någon gång under
vintern. Förvara svalt men frostfritt
och torrt. Destillerat vatten kan
behöva fyllas på till nivåmarkering i
vissa batterityper - men se upp - fyll
sparsamt.
2.7 Torrpumpa vattenpumparna
omsorgsfullt.
2.8 Färskvattentanken töms
och är lättast att göra ren innan
beläggningar torkar!
2.9 Täckning görs omsorgsfullt,
men luftväxling under presenningen
är ett måste. Enklast görs detta ge
nom att en taknock arrangeras i hela
båtens längd. Ventilationen i båten
underlättas genom en liten glipa i
förpiksluckan. Givetvis är båtens alla
ventilationskanaler öppnade.

2.10 Öppna alla kranar med
skrovgenomföringar för fullt och se
till att de är tömda på vatten!
2.4 Efter en grundlig tvättning är Självklart töms kölsvinet och tvät
det självklart att en polering och tas ur – en torr båt ger bästa vinter
vaxning ger ett bra skydd under vinter förvaringen.
förvaringen. Men det verkligt trevliga
är att vårarbetet går som en dans och Till sist… lycka till!
att bordläggningen i synnerhet håller
sig fräsch under många år.
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Egentillverkad torrboll
Mer goda råd inför vintern:
TK (Viggenklubbens Tekniska
Kommitté) rekommenderar att
man stänger båten på vintern
med en eller flera torrbollar i
ruffen för att hålla luftfuktigheten
nere. Den s.k. torrbollen kan man
köpa i flera olika affärer alltifrån
matvarukedjor till bensinstationer.
Vill man spara pengar eller bara
lära sig något nytt kan man fixa sin
egen torrboll. Jag ska nu beskriva
hur man gör.
Tre saker behövs för att fixa
en egen ”torrboll”: En hink, ett
durkslag och kalciumklorid.
Det är viktigt att det är just
kalciumklorid. Vanligt vägsalt typ
magnesiumklorid fungerar inte
alls lika bra. En hink kostar runt
20 kr, ett durkslag hittar man för
runt 30 kr och 25 kg kalciumklorid
kan man köpa för ca 125 kr. 25 kg
räcker förmodligen resten av livet
för det flesta av oss.

Egentillverkad mega-maxi torrboll
i ruffen på en Albin Viggen.
Foto Thomas Svärd
Jag brukar lägga hushållspapper
i botten på durkslaget för att
hindra att kalciumkloriden ramlar
igenom.Sätt durkslaget på hinken,
lägg i hushållspapper och fyll
durkslaget med kalciumklorid. Din
egen torrboll är nu färdig!
Du har nu en alldeles egen
mega-maxi torrboll som du kan
ha i båten för att binda fukt och
få ned fukthalten. Har du en tät
båt fungerar nog din mega-maxi
torrboll hela vintersäsongen.
Thomas Svärd

Nu är det hög tid att sända in uppgift
om årets seglade distans för dem som aspirerar på

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.
12

En erfarenhet rikare
Förra året ledsnade jag på min
gamla ”seglarväst”, som dels alltid hade
en tendens att peta mig i nacken när
jag böjde mig ned i båten, dels efter
flera års användning inte längre gick
att tvätta ren så att den såg fräsch ut.
Jag köpte därför en ”räddningsväst”
av modern konstruktion, d v s med en
gaspatron som utlöses automatiskt när
man hamnar i vattnet. Som bonus är
västen dessutom smidig – sitter som en
hästsko runt bärarens hals, och hindrar
inte på något sätt seglarens rörelser/
verksamhet ombord.
I somras påminde jag mig att
utlösningsanordningen hade ”bästföre-datum”, och vid kontroll visade det
sig att den faktiskt gick ut i november
2009. Nu brukar ju detta datum inte
vara helt kritiskt, åtminstone för många
matvaror, men varför chansa med
en säkerhetsfunktion? Dessutom var
jag rätt nyfiken på hur västen skulle
funka i vattnet, och ny gaspatron och
utlösningsanordning (även den kan
benämnas ”patron”) hade jag med
mig i båten. Sagt och gjort, vädret var
fint, och vattnet badbart. Jag hoppade
därför i med västen på.
Sensation! Det small till i öronen
bara någon sekund efter det att jag
hamnat i vattnet, och plötsligt var
huvudet helt inbäddat i det som kallas
västens ”lunga”. Jag provade att vända
mig fel i vattnet, men västen vände
mig omedelbart rätt igen, d v s så att
andningsvägarna var fria.

Efter detta experiment förstår
jag inte riktigt hur ”seglarvästar”,
som bara har en viss hjälpande
flytkraft, får säljas utan att katalogen
TYDLIGT anger skillnaden mot en
RÄDDNINGSVÄST, som alltid ska
vända personen rätt i vattnet. Den
skillnaden kan vara livsavgörande.
Tidigare generationens räddningsväst
har kraftiga flytelement i kragen, och
blir därmed både otympligare och
mindre sportig. Man kan misstänka att
den sålde sämre av dessa två skäl. Men
nu är dessa nackdelar eliminerade i
och med den automatiskt gasuppblåsta
lungan. Javisst, man får byta den
vattenkänsliga patronen emellanåt, men
den kostnaden uppvägs av den avsevärt
ökade säkerheten, plus bekvämligheten
ombord. Investeringskostnaden
seglarväst-räddningsväst förhåller sig
typiskt som 1-4, men jag tvekar inte
en sekund att råda alla medlemmar,
åtminstone i samband med nyköp
av väst, att köpa räddningsväst med
automatiskt uppblåst lunga.
Harald Akselsson
(Bild Sjöfartsverket)
(Artikeln är
från 2010)
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Adress: c/o Niclas Eriksson Helsingforsgatan 143, 752 64 Uppsala

Har din Viggen
nått vägs ände?

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		

Foto Erik Hjelte

De här raderna är ingalunda en uppmaning att skrota din gamla
Viggen – en båt som nästan har kultstatus borde inte behöva sluta så,
men inte heller som båten på bilden – en övergiven miljöfara i skogen,
långt från sitt rätta element. Men skrotning behöver inte vara det enda
alternativet; du kan göra som Bosse, skänka bort den (se sid 5)
– med en ny ägare kan säkert en Viggen hänga med många år till.
En ny skrotningspremie har fått fart på skrotningen av äldre
fritidsbåtar. Resten av året – eller så länge pengarna räcker – är det gratis
att lämna in sin båt till återvinning
Av Sveriges cirka 900 000 fritidsbåtar är över 100 000 40 år eller
äldre. Antalet sjöodugliga fritidsbåtar uppskattas till 62 000 och ca 2 000 är
övergivna. Många ligger i naturen där de utgör en miljöfara. Den vanligaste
båten som skrotas är en segelbåt på runt
sju meter från 1970-talet.
Återvinn din båt
Det finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar i hela landet.
Så mycket som möjligt återvinnas och rester av giftiga
båtbottenfärger tas om hand
Länkar, kommer även att finnas på www.viggenklubben.com (så slipper du knappa så mycket)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nu-sjosatts-nationell-batskrotning
http://pakryss.se/batskrotar-i-hela-sverige/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fritidsbatar/skrotning-av-fritidsbatar.html
https://www.hamnen.se/artiklar/miljoe/gratis-batskrotning-aret-ut.html
En del fakta har – med deras tillstånd – lånats från en artikel i Upsala Nya Tidning. Tack!
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POSTTIDNING

B

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)

Världens största – och fulaste !

Eller? Er sedan många år båtlöse VB-redaktör med sambo bodde i september
en vecka i den lilla trevliga staden Parga i Grekland, varifrån vi en dag gjorde
en dagstur till det tämligen närbelägna Corfu där vi på avsånd kunde beskåda
monstret här nedan som låg för ankar utanför hamnen. Foto Annika Forsberg

Den minsta båten som syns torde redan
den vara avsevärt srörre än vad en Viggen
är, lite svårbedömt eftersom fotografen
stod på land ganska långt ifrån motivet.

VB nr 5 2018: 20 nov.
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Lite data om "A", som hon heter:
Längd 142,81 m, Stormast 100 m
Segelyta 3742 m2, Besättning 54
Konstruktör Philippe Starck
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