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Läsarbrev & Vinterpyssel
Brev med synpunkter på VB
och Viggenklubben tar vi gärna
emot och publicerar. Är de dessutom riktigt trevliga får de kanske som Tords inlägg på sid. 14
vara med flera gånger . . .

Och på sid. 15
berättar Harald
hur han fixade
till sitt sprayhoodfönster i
Costa Jourtan.


Uppmaning till Viggenvänner!
Under det gångna året har vi i
styrelsen haft en medlemsenkät ute för
att samla in kunskap om vilka vi är som
är medlemmar i klubben samt synpunkter
och idéer som kan hjälpa styrelsen att
på ett aktivt sätt driva klubben framåt.
Enkäten har gett oss en bra grund att stå

på och som ett led i vårt arbete söker vi nu
några medlemmar som kan tänka sig agera
lokalombud ute i landet, detta för att vi ska
kunna anordna träffar på andra platser än där
vi själva bor och på så sätt ge fler medlemmar
de förmåner som vi vill erbjuda alla.
Vänliga hälsningar
Viggenklubbens styrelse

Lite blandat från

Kölgrisen

. . . som rotat i Blandaren.
– Magnetism är den kraft,
som drar en orienterare
genom skogen.
– Jag blev så gripen av
polisen
att jag föll i tårar.
– Om man har dåligt
närminne, får man vänta
tills det gått en stund.
Hel Medlem

– Så ont som det har varit
om svamp i år har jag
haft i benet!
– Vid slut på strömmen,
kontakta närmaste vägguttag.


Året lider mot sitt slut och Viggenklubben
har haft sitt årsmöte där jag fått förtroendet att
fortsätta som ordförande i klubben. Det känns
roligt och utmanande att försöka utveckla denna
klassbåtsklubb. 2018 bjöd på mycket gynnsamt
väder för oss seglare och många seglade distans
har det blivit för min A-vigg och säkert för
många av er andra.
Tyvärr fick vi inte in några aspiranter till
Per Brohälls Hederspris så det får pryda Stefan
Roxenbys vägg ytterligare ett år men vi hoppas
på att få in bidrag inför nästa års prisutdelning.
Det kommer ske en del stora och mindre
förändringar det kommande året och vad
som kommer märkas främst är ändringen av
distributionen av ViggenBladet.
Läs mer om det på mittuppslaget!
Hjälp också gärna till med att fylla bladet
med spännande läsning genom att skicka in
historier, tips, tankar, idéer m.m. till redaktionen.
På så sätt kan vi hjälpas åt med att hålla klubben
levande och intressant. Med det sagt önskar jag
er en God Jul och ett Gott Nytt år!
Hälsningar
Niclas Eriksson, A-viggen Abbe

Hej alla där ute i det dystra decembermörkret,
men snart blir dagarna längre igen och nya
seglingsäventyr väntar.
Det här numret av VB blev tyvärr lite av en
eländeskatalog och sannolikt det sista exemplar
du får som posttidning efter Postnords plötsligt
påkomna regeländring, (som naturligtvis också
drabbar fler små föreningar än vår) men vi får bita
ihop och försöka hitta nya vägar.
Ett sätt att få fortsätta i invanda spår skulle
kunna vara att vi lyckas tredubbla medlemsantalet,
men det kräver krafttag och lär inte vara gjort i
en handvändning, samt kräver att flertalet
medlemmar i����������������������������
Viggenklubben ställer upp.
Ett räkneexempel: Låt oss säga att vi idag
– lite avrundat uppåt – är 200 medlemmar. Om
100 av oss värvar två nya vardera har vi nått upp
till 400 och resterande 100 värvar vardera en var
så "simsalabim" har vi passerat den magiska
500-gränsen med god marginal.
Önsketänkande? Javisst är det, men med bara
ett fåtal dagar kvar till jul så må det väl vara tillåtet
även för en redaktör att önska sig något?
Hur det än blir; God Jul och Gott Nytt År!
Alf



Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse

Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
Niclas Eriksson		
Bosse Rydh		
K-G Sabel		
Jonas Nilsson		
Ingvar Lindén		
Roy Berntsen		
Tobias Mattson		

Ordförande
Vice ordförande och Sekreterare
Kassör
Vice sekreterare
Club Shop-ansvarig
Ledamot
Webbansvarig

Klassnämnd
Gunnar Tidner		
Ingmar Holmström

Sammankallande
Ledamot

Teknisk kommitté
Gunnar Bäck		
Sammankallande, Segel & rigg, ritningar
Göran Lilja		
Skrov, förtöjning, pallning
Ingvar Lindén		
Karlskrona-Viggen-frågor
Lars Fredriksson Elfrågor
Andreas Gustavsson
Vakant			
Motor
Valberedning
Thomas Svärd
Vakant

Revisorssuppleanter
Lars Berg
Stefan Roxenby
Medlemsregisteransvarig
Alf Bengtsson



Under verksamhetsåret har 11 nya medlemmar kommit med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så har klubben 191 aktiva medlemmar varav 11 är ständiga eller
hedersmedlemmar. 5 är Viggenvänner.
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
Sjösäkerhetsträff 5 Mars
Viggenklubbens styrelse anordnade tillsammans med svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) en träff för samtliga medlemmar ute på SSRS station Dalarö.
Denna träff ställdes in på grund av för få föranmälda.
Träff med SXK 24-timmars kommitté 16 April
Denna träff var tänkt som en vägvisare för viggenseglare att prova på dygnssegling
samt nattsegling under ordnade former.
Träffen ställdes in på grund av för få föranmälda
Riggträff 8 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. Tio deltagare kom till träffen och mycket erfarenhet utbyttes under de timmar som medlemmarna spenderade tillsammans.

Revisorer
Carl-Olof Carlsson
Felix Rehman

Redaktion
Alf Bengtsson		
Harald Akselsson
Tobias Mattson 		

Under verksamhetsåret 2018 har:
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med fem nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter, samt haft refererat från aktiviteterna.

Redaktör och ansvarig utgivare
Web, teknisk support

Sommarträff i Stockholms skärgård 6–8 juli
I år låg vi åter vid vår vanliga brygga i Lilla Kastet på Ingmarsö. Träffen samlade
i år fyra Viggar och två Storviggar, Totalt blev vi 12 deltagare. I år blev det tipspromenad och en femkamp men ingen Viggencup. VM-fotboll och grillning i det
vackra sommarvädret stod också på agendan.
Medlemsenkät
Styrelsen hade en enkätundersökning ute under våren och sommaren på såväl
hemsidan som i Viggenbladet och på den fria Fb-gruppen ”Viggenklubbens” sida.
Syftet med enkäten var att bilda en uppfattning om medlemmarnas syn på och
tankar kring klubbens nuvarande form och hur klubben skulle kunna ändras för att
bättra passa efterfrågan. De första frågorna i enkäten gick ut på att få en uppskatt-



ning om vilken typ av medlemmar det finns i Viggenklubben, dvs erfarna viggenseglare eller nya viggenseglare.
Totalt inkom det 40 stycken svar på enkäten vilket ca 20% av antalet medlemmar
och således inte en representativ majoritet med dock en vägvisare. Styrelsen kommer jobba utefter de svar som inkommit med förhoppning om positiva gensvar.
Styrelsen syn på årets verksamhet
Styrelsen består av tre helt nya medlemmar detta år, vilket är jätteroligt och bra
för klubben.
Höga mål sattes upp för detta verksamhetsår och det började ganska så motigt
med två inställda träffar. Men sett över hela året har det hårda arbetet ändå gett
resultat. I och med enkätundersökningen som gjordes vet styrelsen nu i alla fall lite
bättre om åt vilket håll vi skall jobba.
En annan tung börda som damp ner i år var den nya dataskyddslagen (GDPR) som
vi efter bästa förmåga försökt sätta oss in i och rättat oss efter. Därav den uteblivna
medlemsmatrikeln och kontaktuppgifter till regionalombud. Att klubben har fått
elva stycken nya medlemmar i år är jättekul och det faktum att vi fortfarande är
nästa 200 stycken medlemmar ska vi vara glada över och förvalta väl.
Sent på året kom det information från Postnord att Viggenbladet inte längre kan
skickas som posttidning från 1 januari då minsta antal har ändrats till 500 ex.
Detta tvingar oss till snabba beslut och förhoppningsvis en snabb övergång till
digital tidning. I första hand till de som kan tänka sig detta.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning. Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Uppsala den 17 november 2018
Niclas Eriksson		

K-G Sabel			
Ingvar Lindén		

Bosse Rydh		

Roy Berntsen

Protokoll Konstituerande möte
Plats: Helsingforsgatan 143 Uppsala
Närvarande:
Niclas Eriksson (NE),
Ingvar Lindén (IL), K-G Sabel (KG),
Roy Berntsen (RB)
Förhinder: Bosse Ryd (BR),
Jonas Nilsson (JN)
1. Mötet öppnades av ordf NE.
2. Dagordningen godkändes



Jonas Nilsson

Tobias Mattson
3. Konstituering av styrelsen
Ordförande är Niclas Eriksson,
890706-1470, vald av årsmötet
Kassör KG Sabel
Sekreterre Jonas Nilsson
Ledamöter - Ingvar Lindén,
Roy Berntsen, Bosse Ryd.
Clubshop Ingvar Lindén
Medlemsansvarig – fn vakant,
vi löser det snarast
4. Firmateckning för Viggenklubben
2019

www

Rätt att teckna firma för Viggenklubben
har ordförande Niclas Eriksson, 8907061470 och kassör KG Sabel, 480425-0191,
var och en för sig. Vidare att Viggenklubbens kassör Karl-Gustav Sabel får teckna
firma för Viggenklubben i ekonomiska
frågor för PG 407305-2. Adress till KG är
Tullgårdsgatan 36 1 tr, 116 68 Stockholm, samt telefon 073-6272401.
I övriga frågor representerar ordförande
Niclas Eriksson klubben i första hand.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

5. Planering
Manusstopp för ViggenBladet nummer
1 sätts till 4 januari 2019.Bladet sänds ut tillsammans med faktura för medlemsavgift.
6. Nästa möte
Ordförande kallar till nästa möte
7. Ordförande förklarade mötet avslutat
K-G Sabel /sekr/			
Niclas Eriksson /ordf/



OBS! OBS! OBS! OBS!
Detta måste du läsa!

Postnord har med kortast möjliga varsel meddelat att vi efter årsskiftet inte längre kan skicka ViggenBladet som posttidning, genom
att upplagans storlek nu måste vara minst 500 ex. Att skicka som ”brev” till alla medlemmar är av kostnadsskäl helt uteslutet.
Återstår Ekonomibrev, men även där har man nu lagt ribban vid minimum 500 ex, så även den lösningen är utesluten.
Alltså måste inriktningen, som vi ser det nu, vara någon digital version – antingen på hemsidan, eller utskick med e-post.
Båda dessa förutsätter ju att du som medlem har tillgång till internet, antingen hemma eller genom besök på bibliotek eller internetcafé.
Ovanstående behandlades av årsmötet 17 november, och följande beslöts:
ViggenBladet nr 1 2019 måste under alla omständigheter skickas ut som brev, men för styrelsens och redaktionens planering
behöver vi få veta dels om du har tillgång till internet (och därmed hemsidan), dels om du har en e-postadress,
och slutligen även om du kan acceptera att få VB digitalt.
Vänligen meddela snarast till ordförande Niclas Eriksson, Helsingforsgatan 143, 752 64 Uppsala, eller e-post n-er@telia.com.
Uteblivet svar innebär att även följande VB måste skickas som brev, vilket leder till onödiga portokostnader
som klubben i längden inte kan bära. Svara enligt följande
☐ Har tillgång till internet
☐ Har e-postadress, nämligen ……………
☐ Kan acceptera att läsa ViggenBladet digitalt
☐ Har dessvärre varken internet eller e-post
Om svaret är det sistnämnda kommer vi att finna en förenklad tryckmetod för brevdistribution
till dessa medlemmar, men förhoppningsvis blir antalet begränsat.

. . . och även detta:
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Inbetalningskort för årsavgift har tidigare skickats
ut separat vid årsskiftet men du kommer nu istället
att få det i samma kuvert som VB nr 1 2019, alltså
betydligt senare än normalt. Det gör vi för att spara
in på onödigt porto och extra jobb för berörda.

Men du behöver inte vänta på inbetalningkortet; som en "liten
julklapp" till Viggenklubbens kassör kan du rmed fördel
redan nu betala in årsavgiften. Alla nödvändiga uppgifter
för betalning från in- elller utrikes boende medlemmar finns
längst ned hos tomten på sidan 12.


Plats:
Tid:

Protokoll årsmöte 2018

Plats:
Tid:

Föreningslokal, Helsingforsgatan 143 Uppsala
kl. 13:00

Närvarande:
Niclas Eriksson, Ingvar Lindén, K-G Sabel, Roy Berntsén,
Stefan Roxenby, Gunnar Tidner, Alf Bengtsson, Harald Akselsson

Föreningslokal, Helsingforsgatan 143 Uppsala
kl. 13:00

Närvarande:
Niclas Eriksson, Ingvar Lindén, K-G Sabel, Roy Berntsén,
Stefan Roxenby, Gunnar Tidner, Alf Bengtsson, Harald Akselsson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade årsmötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen för årsmötet fastställdes.

2. Fastställande av dagordning

10

www

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

www
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Årsmötet beslöt att mötet var behörigen utlyst.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till mötesordförande valdes Niclas Eriksson
och till mötessekreterare valdes K-G Sabel.
Till justerare valdes Harald Akselsson och Stefan Roxenby.
5. Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Niclas Eriksson, en strykning gjordes av webposten samt några mindre påpekanden i texten. Ordförande rättar dem till införandet i ViggenBladet.
Årsredovisningen föredrogs av K-G Sabel, som slutade på ett underskott 563,93
kr. Orsaken till underskottet var lägre inkomster än beräknat i budgeten på grund
av lägre medlemsavgifter och lägre försäljning. Utgifterna minskade inte samma
utsträckning.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning lades till handlingarna.
6. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Roxenby och lades till handlingarna.
7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Revisionsberättelsen tillstyrker att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
Valberedningens förslag föredrogs av Niclas Eriksson då Thomas Svärd inte var
närvarande.
Årsmötet valde till:
Ordförande Niclas Eriksson
Styrelseledamöter K-G Sabel, Ingvar Lindén, Bosse Rydh,
Roy Berntsen och Jonas Nilsson
Revisorer Felix Rehnman och Stefan Roxenby
www
Avgifter 2019: Aktiv medlem 175:-/Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
Från utlandet:
IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
Mottagare:
VIGGENKLUBBEN, C/O Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr
SE-116 68 Stockholm
SVERIGE
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Revisorssuppleanter Lars Berg samt en plats vakant
Valberedning: Tobias Mattsson
9. Övriga funktionärer
Årsmötet valde till:
Klassnämnd Ingemar Holmström, Gunnar Tidner (sammankallande)
Tekniska kommittén Gunnar Bäck, Göran Lilja, Ingvar Lindén, Lars Fredriksson
Redaktion Alf Bengtsson, Harald Akselsson
Webansvarig och Medlemsansvarig utsågs inte av årsmötet.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att snarast utse ansvariga för dessa funktioner.
10. Inlämnade förslag och motioner samt frågor väckta vid årsmötet
Några motioner var inte inlämnade.
Gunnar Tidner hade skickat ut en skrivelse på epost innan mötet. Ordförande
beslöt att vi kunde ta upp den som fråga väckt vid årsmötet. Gunnar föredrog sin
skrivelse om klassbatar.se samt delade ut den skriftligen.
På Gunnars förslag så lämnades den över till styrelsen att går vidare med klubbens
eventuella medverkan i klassbatar.se.
11. Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgift
Årsmötet beslutade att ge ut 5 nummer av Viggenbladet, att fastställa budgeten för
2019 och att årsavgiften är 175 kr för medlem och 50 kr för Viggenvän 2019.
Budgeten är underbalansered med 3700 kr, men det beror på stor osäkerhet
främst vad gäller ViggenBladets distribution och medlemsutveckling. Styrelsen får
i uppdrag att under året se över vad som kan göras långsiktigt för att kunna få en
budget i balans.
12. Övriga frågor
Alf Bengtsson meddelade att han hade en massa gamla Viggensaker lagrade och
vill att någon tar hand om dem. En genomgång bör göras innan vi kan fatta beslut
om hur vi går vidare.
13. Ordföranden förklarade mötet avslutat, och tackade för uppmärksamheten.
Vid pennan				

Justeras

K-G Sabel				

Niclas Eriksson

Sekreterare				

Ordförande

Justerare
Harald Akselsson			

Stefan Roxenby
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Brev till redaktionen. . .

. . . med synpunkter både på tidningen och klubben droppar ned i
inboxen emellanåt och vi delar gärna med oss till övriga VB-läsare.
Att ViggenBladet är uppskattat värmer i redaktörshjärtat och styrelsen
vill gärna höra vad ni tycker om klubben. Så skriv gärna mera!
Hej!
Tänkte bara dela med mig lite av
mina tankar angående Viggenklubben.
Själv köpte jag en Albin Viggen
för några år sedan. Hade hört talas
om klubben i samband med köpet,
men tänkte, att det är inget för mig
att vara medlem i, då klubben mest
verkar vara intressant för dom som
bor i Stockholmsområdet. Själv seglar
jag min båt i Vättern.
Eftersom jag var nyfiken på
Tekniska Tips, så tyckte jag ändå,
att jag kunde stödja klubben genom
ett medlemskap. Blev glatt överraskad över ViggenBladet, som kom
som ett brev på posten. Där fann jag
mycket läsvärt och trevliga berättelser
från andra medlemmar. Jag upptäckte
också, att det finns medlemmar även
i andra delar av landet, även om aktiviteterna mest riktar sig till 08-orna
med omnejd.
Som relativt ny medlem i Viggenklubben, är det synd att läsa om den
dystra synen på framtiden. Många har
säkert varit medlemmar en lång tid
och det kanske har gått lite slentrian i
vardagen. Man tycker inte, att man har
så mycket nytt att erbjuda. Själv anser
jag, att klubben är helt unik i sitt slag.
14

Hur många segelbåtstyper har en
egen fungerande klubb?
Att ViggenBladet skulle synas
vara ett förlegat forum i dag med
tanke på internet, så beror det kanske
mest på tekniken. På nätet finns inga
väntetider, det man skriver går ut
direkt. Alla jobbar via nätet idag, det
ligger i tiden. Men nätet saknar ”själ
och hjärta” och man drunknar lätt i all
information. Det känns lite grått och
opersonligt på något vis.
Men att upptäcka ViggenBladet
i brevlådan är alltid en mycket trevlig överraskning. Man bläddrar och
tittar på rubrikerna och kanske lägger
undan den ett tag, för att senare ta upp
den igen och läsa artiklarna lite mer
noggrant. Därefter samlar åtminstone
jag på varje utgåva och kan när det
finns tid över, åter ta fram något exemplar att bläddra i. Internet må vara
snabbt och effektivt, men kommer aldrig i närheten av den trivselfaktor, som
ViggenBladet ger mig som läsare.
Hoppas, att jag får vara med om
att upptäcka tidskriften i brevlådan
ytterligare en längre tid.
Tack till eldsjälarna bakom klubben! Jag ångrar inte mitt medlem
skap.
mvh Tord Nilsson

Vinterpyssel med sprayhood
Vid torrsättningen i höstas be
slöt jag mig för att göra något åt
sprayhoodfönstret. Lite missfärgning
hade jag levt med något år eller två,
men nu upptäckte jag även en spricka.
M a o ett tydligt ålderstecken. Eftersom
jag genom arv blivit ägare till en
gammal klassisk Singer 201K (elektrisk,
inte trampdriven) tänkte jag: varför inte
testa ”sjödugligheten”? Sagt och gjort,
1
jag sprättade loss fönstret samtidigt
som jag märkte det med vad som var
upp resp ned (och även SB/BB), vilket
senare visade sig ha varit klokt. Tyvärr
var fönstret aningen bredare än den
bredd man kan köpa fönster-PVC på,
så det blev till att köpa löpmeter =
fönsterbredden. Men, so what, det
handlade om ett par hundralappar. Jag
hittade min leverantör strax söder om
Stockholm. Priset blev drygt 200 kr.
Trådrullen kostade ungefär hälften. Så,
för 289 kr var jag redo att sätta igång.
Viktigt är att tänka igenom i vilken
ordning sömmarna ska läggas, och
har man mallat av det gamla fönstret,
så ska ju det nya passas in på exakt
samma sätt. Jag trodde jag var fiffig
som köpt 6 mm dubbelhäftande tejp på
en hobbyfirma för att fixera plast och
textil före sömnad, men det funkade
dessvärre inte; tejpen fäste lite för
dåligt på textilen, och dessutom visade
det sig att klistret gav alldeles för stort
motstånd för symaskinsnålen. (Jag
hade läst på nätet att silikonspray kunde
underlätta sömnaden i tuffa material,
men jag tänkte att det skulle medföra
missfärgning och kladd, så jag körde
”naturell”).

I stället för tejpning nålade jag
med knappnålar, men det gällde att
ge symaskinens pressarfot tillräckligt
utrymme.
Hej och hå, första sömmen gick hyfsat,
bortsett från att trådspänningen var knepig
att få perfekt. Bitvis blev det lite skatbo på
undersidan, men det kan man leva med.
Värre då att det visade sig att min maskin
inte orkade med att sy 5 skikt textil + plast.
Enbart 4 skikt textil (utan plast) gick med
ett nödrop, men inte mer. Därför fick en
långsöm göras för hand, med tapetserarnål
och en tång. Skam den som ger sig.
För den som till äventyrs vill kopiera
min utmaning kan jag nämna att min
gamla symaskin är märkt ”0,3 Amp vid
210-230 V”, vilket mänskligt att döma
innebär att effekten är knappt 70 W. Har
din maskin motsvarande eller högre effekt,
och dristar du dig till att pröva teflonspray,
så kör! Här finns pengar att spara för den
som kan och vill.
En Brask-lapp måste förstås nämnas:
jag har ännu inte sett hur passformen
blev, monterad på båten, men jag kan inte
tänka mig att något skulle gått snett, när
mallningen gjordes noggrant.
Harald i 1103 Costa Jourtan
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På sidan 5 läste du kanske minireferatet därifrån men saknade
bilder? Det gjorde tyvärr Red.
också, måhända saknade deltagarna kameror?
Så det fick bli ett par
bilder från en annan
plats och en annan sommarträff istället; "Paradiset" 2002, där vi var 18
personer plus 2 hundar
och 2 katter, fördelade
på 11 båtar.

Foto Red.
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