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-om du ännu
inte svarat så gör
det omgånde !
Vid det här laget har du
väl fått iväg medlems
avgiften till kassörens
skrin? Om inte – betala
in den på direkten!

På de flesta av uppräknade platser
här ovan hade Viggenklubben lokala
ombud de angivna åren, de bistod
klubbmedlemmar i grannskapet med
att arrangera lokala aktiviteter.



FÄRG !
2 veckors semestersegling
Två veckor ombord, en sån dröm! Vänner
som var kvar i stan berättade om regnoväder var
och varannan dag, men med handen på hjärtat
så fick vi ändå helt okej väder. Tillräckligt varmt
för att varje dag kunna segla i shorts och sola i
sittbrunnen. Men tillräckligt mycket regn för att
även regnkläderna kom till användning var och
varannan dag.
Under dessa två veckor skulle vi hinna med
att hälsa på vänner och familj på Sandhamn, Vätö
och Blidö. I vanliga fall hade vi lagt rutten efter
vinden, men denna gång låg rutten mer eller
mindre klar från start med bara lite justeringar
längs vägen.
En av våra favoriter är naturhamnen Säck.
Den skyddar mot alla vindar och bildar som en
liten oas. Säck är ingen hemlighet för sjöfolket och
då den ligger såpass skyddat är det alltid fullt med
båtar här. Men det ligger någon charm över det
också, om man får till en bra blandning mellan
ensamma vikar och fulla naturhamnar tycker jag
semestern blir väldigt lyckad!
Men efter flera dagar är det rätt skönt att
lägga till i en gästhamn, ta en dusch och äta mat
på restaurangen. Kraka ser oftast ut som en stor
jolle där hon ligger hoptryckt mellan de större
båtarna. Tack vare det får vi ofta plats i hamnarna
trots att de ser fulla ut! Årets gästhamnar blev
Sandhamn och Fejan. Sandhamn är ingen större
favorit, hamnen är alltid fullproppad och det är
mer fokus på fest än något annat. Men som ö är
Sandhamn otroligt vacker och trevlig, käka en
hamburgare på dykarbaren, köpa seglarbullar
på bageriet och ta en promenad till stranden på
andra sidan.
Fejan däremot är en stor favorit, Emelie har
varit på Fejan sedan barnsben och nuvarande ägare
har verkligen gjort restaurangen till något extra!
Vi kom lagom till deras champagnetisdag, då en
flaska champagne säljs för några hundralappar.



En sån lyx att se solnedgången med ett glas
kallt bubbel och färska räkor!
Sommarseglingen 2015 blev en riktig hit, men
med ett mindre kul avslut. Avslutet förtjänar ett
eget inlägg, mer om det på sidan 11 w w w

Nyåret firades för min del i
Costa Rica eftersom jag och min
fru bestämde oss för att komma bort
från vintern ett tag.
När man spenderar tiden med att
titta ut över haven och vågorna som
slår in mot stränderna går tankarna
snabbt till kommande sommar och
nya seglingsäventyr. Jag ser fram
emot ett nytt år med Viggenklubben
och trots alla motgångar den sista
tiden tror jag ändå det finns en
framtid för klubben.
Det har varit roligt att få respons
från många av er gällande övergången
till en digital tidning och jag får å
styrelsens samt övriga engagerades
vägnar tacka för förtroendet och
uppskattningen ni visat.
Detta gör att det är värt att kämpa
vidare.
Niclas

Det finns en del uppaningar i det här
numret och en till kommer. Ett utskick
till e-postadresser i medlemsregistret
resulterade nämligen i nedanstående –
och liknande svar – i inboxen, alltså fick
aldrig avsedd mottagare något mail!
"User unknown viggo.albinson@
bahnhof.se. SMTP error from remote
mail server after RCPT TO: <viggo.
albinson@bahnhof.se>:host mail.bahnhof.
se [213.136.33.1]: 550 <viggo.albinson@
bahnhof.se>:Recipient address rejected:
User unknown in local recipient table"
Alltså – och här kommer uppaningen
– om du bytt e-postadress, meddela
snarast medlemsregistret på adressen här
nedan, det är viktigt att vi kan nå dig!
Avslutningsvis ett tack till Emelie &
Oscar samt Harald som bidragit med lite
annan läsning än bara uppmaningar!
Alf, Red & Medlemsregister
vebe@comhem.se


A-VIGGENS KÖLBULTAR

I ViggenBladet nr 10 och 12 år 2000
har jag beskrivit hur jag utförde viss
förstyvning av kölrummet i samband
med att jag åter plastade fast durken
vid skrovet, eftersom den bristfälliga
fastsättningen hade släppt. Redan då
hade jag planer på att förstärka yt
terligare, men ville skynda långsamt.
Jag funderade på anledningen till
att senare A-Viggar fick kölbultsmutt
rarna helt inplastade. Huvudsyftet
kunde knappast vara att skapa ett slätt
och ”trevligt” kölrum, eftersom den
”fördelen” väger lätt mot nackdelen
av att inte enkelt kunna kontrollera
muttrarnas kondition. Lite undersök
ning tydde på att äldre A-Viggar, utan
inplastade kölbultar, hade något kraf
tigare ”flikar” som förenade durken
med skrovet.
Kanske hade man räknat med att
dessa ”flikar” i viss mån fungerade
som förstyvande bottenstockar? Möj
ligen hade man efter några år också
uppmärksammat att kölen var ganska
flexibel när båten hängde i kran.
Min teori blev att man fyllde upp
kölrummet över muttrarna med poly
esterblandad sand i syfte att förstyva
konstruktionen. Samtidigt minskade
kravet på att durkens ”flikar” gjordes
kraftiga och med god passning mot
skrovet. Men detta är min egen teori,
som inte kunnat verifieras.
Utöver ovannämnda hade jag också
funderingar kring varför skarven mel
lan järnköl och skrov var så svår att
hålla intakt på min båt. Avundsjukt
tittade jag på andra Viggar, på vilka


skarven var näst intill osynlig. Slät
och helt intakt. Själv fick jag täta om
skarven vart eller vartannat år. Ett trist
och besvärligt jobb, eftersom det krävde
rätt mycket slipning och rengöring.
Till slut bestämde jag mig för att
frilägga en eller flera kölbultsmuttrar
för att kontrollera deras kondition.
Kanske var de för dåligt åtdragna?
Fina sprickor runt de upphöjda klackarna
i främre och aktre delen av kölrummet,
under vilka vardera en kölbultsmutter
var belägen, gav näring till min oro.
Sagt och gjort, med stöd av ritning
gav jag mig på att hugga bort den främre
plastklacken med en vass huggmejsel
och en kraftig hammare. För säkerhets
skull när båten var torrsatt och stod
stadigt på kölen. Den första upptäckten
var att det enbart var det allra översta
skiktet av ett eller två lager glasfiberväv
som spruckit loss från skrovet. Plast
klacken i övrigt verkade ha gott fäste
mot skrovet.
Men sedan kom överraskningen: när
muttern och den uppstickande bulten
frilagts var det uppenbart att muttern
inte hade varit dragen mot den underlig
gande brickan när överplastningen skett.
Det var en 2-3 mm spalt mellan muttern
och brickan! Visserligen var spalten helt
fylld med sandblandad plast, men någon
förspänning i förbandet hade ju absolut
inte förelegat. Därtill kunde noteras, att
brickan var 4x4 cm, inte 6x6 cm som våra
ritningar visar. Dessutom var muttern
av vanligt stål, inte rostfritt. Möjligen är
det olämpligt att ha rostfritt i både bult
och mutter. Jag vet inte.

Jag knackade anliggningsytan helt
plan (viktigt att få bästa möjliga an
liggning!), skaffade en ny bricka 6x6
cm, och drog åt muttern ”för kung och
fosterland”. Härvidlag använde jag en
lång krafthylsa (6 kanter, inte 12) med
29 mm nyckelvidd (jag fick inte tag på
rätt tum-hylsa 1”1/8), förlängningsstav
och ett T-handtag. Det måste vara en
lång hylsa, eftersom bulten sticker upp
en bra bit. Över T-handtaget trädde jag
ett närmare 1 meter långt rör som gav
bra hävarm. Avslutningsvis penslade jag
mutter och bult rikligt med Dinitrol.
Efter detta frilade jag även den aktre
kölbulten. Med hjälp av mått från ritning
märkte jag ut var bulten borde vara lo
kaliserad, och perforerade därefter den
aktre klacken med hjälp av slagborrma
skin. Varsamt dock, för att varken borra
i skrovet eller i kölbulten.

Bild 1

Det sistnämnda undgick jag av
ren tur – det visade sig nämligen att
ritningsmåttet inte stämde till 100%,
och borren kom i lätt beröring med
bulten, dock utan att skada. När
klacken var perforerad gick det i ett
huj att knacka bort mellanpartierna
med mejsel och hammare.

Bild 1 visar muttern nästan frilagd,
och spalten mellan mutter och bricka
syns tydligt. På bild 2 är muttern bort
tagen. Här syns också att det är ganska
trångt i kölfickan, varför det hade blivit
ganska svårt att frilägga så mycket att
en 6x6 cm bricka skulle fått plats. Jag
behöll därför originalbrickan, och drog
åt muttern på samma sätt som den
främre muttern.
Nu återstod frågan: hade jag för
svagat kölrummet genom att ta bort
klackarna över kölbultarna? Lite inver
kan hade det säkert, så jag beslöt att
kompensera detta genom att lägga in
två extra bottenstockar, ungefär som
jag tidigare gjort. Jag märkte ut var jag
ville ha bottenstockarna, och mallade
av formen med kartong. Enklast var att
malla styrbords resp babords sida var för
sig, och sedan tejpa ihop halvorna.

Bild 2

Denna gång använde jag inte marin
plywood i bottenstockarna, utan 1 cm
furu, med fibrerna tvärs kölrummet.
Glugg i underkant resp hål igenom bot
tenstockarna, för slagvatten resp slang
genomföring. Innan bottenstockarna
plastades fast med epoxi och glasfiber,
Forts. på sid 7 w


FÄRG !
En blick i backspegeln
– och koll framåt
Redaktionen har, som säkert fler andra,
noterat att det inte hörts något från ”regio
nerna” på länge. Har vi fortfarande några ”re
gioner”? Självklart har vi det! Viggenklubben
är så mycket mer än bara Stockholm, även
om det alltjämt finns flest Viggen där. Och av
det skälet finns även styrelsen där. Men sty
relsen är väldigt mån om att tänka nationellt,
och uppmuntra till regionala aktiviteter. Det
är ju svårt, för att inte säga omöjligt, att få
deltagare från vitt skilda landsändar att delta
i alla aktiviteter. Därför är det av avgörande
betydelse att Viggenseglare på olika håll inte
bangar för att ta kontakt med varandra, även
om mobiltelefoner och surfplattor skenbart
verkar få oss att tro att vi stör. Innerst inne
vill vi nog alla ändå ha lite kontakt med andra
likasinnade, d v s Viggenseglare.
Hur är det då idag? Redaktionen är
lite ringrostig – vilka tidigare ”regionombud” finns kvar, och finns det fler
entusiaster som känner för att engagera
sig och andra i regionala aktiviteter?
Redaktionen tar med öppna armar emot
synpunkter och förslag. Det känns som en
livsviktig sak för klubbens fortlevnad!
Vi citerar gärna ett inlägg från en av klub
bens tidigare ordförande, Arne Arvidsson.
Han skrev 1979:

SOMMARENS AKTIVITETER
INFÖRDA I LOGGEN.

I många Viggenloggböcker finns an
teckning om Viggenträffar, Viggeneskader
eller Kappsegling i Viggenserien/klassmäs
terskap.
Andra har minnen, ljusa tror vi, från
Viggenträffar som inte har antecknats i logg
boken. Gemensamt för alla de som har logg
boksanteckningar eller minnen är att de bor
i områden som har regional verksamhet.
Det är tyvärr allt för få som har möjlighet
att vara med i någon form av aktiviteter.



Göteborg, Vänern,Kalmar och Stock
holmsregionerna som har många Viggar är
välförsedda men i övrigt finns inte mycket.
Vi vet att det erfarenhetsutbyte och den
gemenskap som finns vid Viggen- träffar är
mycket värdefullt för Viggenägaren. Därför
hoppas vi att regional verksamhet kommer
igång på fler platser.
Ulf Karlström i Gävle var med på vår
midsommarträff i Stockholms skärgård och
upplevde där värdet av att träffas.
Väl hemma i Gävle sökte han Viggenseg
lare i de lokala segelsällskapens matriklar
och fann ett 20-tal i Gävletrakten, detta
resulterade i en träff den 12 september. Väl
jobbat Ulf och lycka till med en som vi hop
pas aktiv Gävle- region.
På Sydkusten finns ett stort antal Viggar och
därmed möjligheter till regional verksamhet.
Philip Håkansson i Sölvesborg är en entusiastisk
Viggenseglare som tror på regionverksamhet.
Den 22 september går startskottet för en Vig
genträff i Sölvesborg. Viggenklubbens ordfö
rande kommer naturligtvis att vara på plats
både i Sölvesborg och Gävle.
Varför regional verksamhet?
Ja utöver det som nämnts ovan kan näm
nas att man i regionerna bör bestämma om
serieseglingar, gärna så att de kommer med i
kappseglingskalendern.
Detta innebär ökade möjligheter för Viggen
att segla i egen klass. Det fordras som regel att
3-5 båtar skall vara anmälda för att det skall
bli egen klass.
Att segla i egen klass är trevligare och man
kan göra det familjevänligare genom t.ex.
bestämma att man seglar utan spinnaker eller
sätta upp ett särskilt pris för bästa båt med
familjebesättning.
Att Viggenbåtar finns med på kappseglings
banorna innebär vidare att intresset för båt
typen hålls levande och därigenom bibehåller
Viggenbåtarna ett högt andrahandsvärde.
Fortsättning på sid 9 w w w

w Forts. från sid 5
ungefär som jag beskrvit i tidigare VB,
impregnerade jag dem med epoxi.
När jag plastade fast dem blandade
jag denna gång epoxin med förtjock
ningsmedel, enligt West’s anvisningar.
Konsistensen skulle vara ungefär som
majonnäs, vilket gjorde det lättare att
få epoxin och glasfibermattorna på plats
utan att det rann (alltför mycket).
Slutligen snyggade jag upp genom
att tvätta omsorgsfullt (nödvändigt
efter epoxibehandling!), slipa lätt och
måla.
Resultatet framgår av bilderna 3, 4
och 5 här nedan och till höger.
Ganska prydligt. Och det bästa av
allt: det verkar som om skarven mel
lan järnköl och skrov långsiktigt blivit
bättre, peppar, peppar….. Jag har nu
seglat tre säsonger utan att någon ten
dens till spricka syns i fogen.
Harald Akselsson/1103

Bild 4

Bild 5

Bild 3



OBS! OBS! OBS!
Detta måste du läsa

Det ViggenBlad du nu läser har, som du säkert märkt,
skickats ut som brev, men det är en postbefordran vi egentligen
inte har råd med till hur många mottagare som helst.
Som vi skrev i förra VB behöver vi angeläget 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 portokostnaders som
klubben i längden inte kan bära.
Vänligen svara i tillämpliga delar 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.

T . . . råder fortsatt till dess att
P
R
A
" distributionsproblemen
"sK GE!
har kunnat lösas !
LÄ


NYA
MEDLEMMAR
0

Hanns-Joachim
Neubert
FRÄNDEFORS

0

Mogens Wind
GREVINGE
DANMARK

441

Samuel Duek
KARLSTAD

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

Hel Medlem

w w w Forts. från sid 6

Familjeträffar på sommaren med
enkla aktiviteter för barn och vuxna
är mycket uppskattat. Att titta ner i
någon annans Vigg för att få lite tips om
stuvning, brandsläckarens placering,
värmareinstallation eller något annat
som gör livet behagligt ombord, är en
säker aktivitet.
Mysigt och trevligt blir det alltid
när seglare träffas och i synnerhet
när Viggenseglare träffas. Vi ska inte
tala om vilken fantastisk stämning
det blir när Viggenseglare träffas på
vintern med bildmagasinet fullt av
ljuva sommaräventyr som man gärna
delar med sig av.
Hur många härligt drömmande
ögonblick kan man inte få uppleva
vid en sådan träff när snön viner runt
knuten.
Ja, alla orter där det finns Viggen
båtar men ingen aktiv region. Vad
väntar Ni på? Ring eller skriv så hjälper
vi till att få igång verksamheten.
Arne
Något av ovanstående gäller inte fullt
ut idag. Kappsegling har tyvärr rönt så
litet intresse att klassmästerskap inte
genomförts på många år, men kappseg
ling i lokala klubbar kanske fortfarande
intresserar?
Och samsegling några Viggar ihop,
över en helg eller t o m i form av en liten
eskader, borde väl kunna locka?
Och träffar över en fika eller mid
dag.
Ta chansen. Ta kontakt, och gör nå
got gemensamt. Och berätta sedan för
redaktionen, så har vi något trevligt att
skriva om i ViggenBladet. Det är tillsam
mans vi håller Viggenandan vid liv !
Redaktionen


Pågående bogsering ut ur viken

Bogsering och motorhaveri
Semesterseglingen började lida
mot sitt slut, vi planerade att spendera
sista två nätterna intill Gällnö i vad
vi kallar för ”blå lagunen”, en väldigt
lugn vik med kvällssol och utedass.
Hit seglar vi nästan varje helgsegling
och det blir även ett eller två stopp
på längre seglatser.
Vi gick för segel från Granöören
och nådde Gällnö tidig eftermiddag,
seglen revades och vi gick för motor
in i viken för att speja ut en bra til
läggningsplats. När vi närmar oss och
vi precis ska till att ställa motorn på
tomgång så stannar den självmant.
Det komiska i det hela var att vi un
der seglatsen pratat om just ett sånt
här läge rent teoretiskt, att om mot
orn dör måste vi på direkten få upp
focken för att inte tappa all styrfart.
Tur var väl det, för när Oscar började
slita i startsnöret hissade Emelie
snabbt rullfocken och vi kunde fak
tiskt fortfarande styra Kraka framåt,
trots i princip vindstillestånd inne i
viken. Att välja bästa tilläggningsplats
fanns inte på kartan, utan vi fick ta
bästa möjliga plats och hoppas att vi
skulle nå enda fram.
Ankaret kastades i och Emelie
stod i fören beredd att hoppa i land,
men sisådär 6 meter innan land tog
det stopp, ingen mer vind fanns att
få. Vi fick då för första gången an
vändning av vårt plättankare, det
bands fast i förtöjningstampen och vi
försökte kasta plätten framför oss för
att på så sätt dra oss närmare land.
En segelbåt på andra sidan viken såg
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vår kamp och kom klättrandes till vår
hjälp på de hala klipporna. Tack vare
honom kunde vi istället enkelt kasta
tampen (utan plätt) i land och han
surrade fast oss. Återigen, båtfolk är
ett vänligt slag som ställer upp för
varandra!
Nu låg vi i alla fall för ankar lagom
bra förtöjda för kvällens vindar.
Frågan var nu bara hur vi skulle ta
oss härifrån imorgon. Vi fick låna
insextsnyckel av grannbåten (in
sektsnyckel står fortfarande på attköpa-listan) men vi kunde snabbt
konstatera att vi inget kunde göra,
själva cylindern hade låst sig och
rubbade sig inte en millimeter.
Hela kvällen i sittbrunnen gick
därefter åt att fundera ut möjliga
sätt att ta sig ut från viken, det skulle
blåsa motvind hela kvällen och hela
morgondagen och utan styrfart skulle
vi då hamna rakt i klipporna längst in
i viken. Funderingar kring om vi med
tamparnas hjälp skulle kunna dra oss
runt i rätt läge på andra sidan viken,
men oavsett om vi hade skarvat alla
tampar ombord skulle inte det räcka
runt hela viken.
Valen som fanns kvar var
att under morgondagen ringa
sjöräddningen, eller hoppas på
att en motorbåt passerade och
kunde bogsera oss ut till farleden.
Just då kom en motorbåt av större
modell inputtrandes i viken och lade
till bredvid den segelbåt som hjälpt
oss tidigare under dagen.
Forts. på sid 14 www
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VIGGENKLUBBEN 2019

Adress: c/o Niclas Eriksson Studentvägen 17, 752 34 Uppsala

CLUB

SHOP

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 Studentvägen 17, 752 34 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, Sören Rapp

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

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
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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

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 220:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:-

018-59 06 98
08-590 802 98

Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tfn 08-519 549 48.

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS PLUS-GIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Från utlandet IBAN: SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC: NDEASESS
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på matrikelns sista sida.
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w w w Fortsättning från sid 11

Oscar gick bokstavligen med
mössan i handen och knackade på
när vi trodde att deras middag var
uppäten.
Det visade sig att de hade på
känn att vi skulle komma, de var
vänner till segelbåten och hade
hört om våra problem. De kunde
gärna hjälpa oss med utbogsering
imorgon förmiddag. En sån lättnad!
Resterande kväll ställde vi istället in
oss på en hemsegling utan möjlighet
till motorhjälp, vi gick igenom vikten
av att hålla sams och att hålla humöret
uppe. Enligt vindprognosen skulle vi
få bra med vind imorgon, dock mot
vind, men någon vind är alltid bättre
än ingen vind.
Vi var tidigt uppe nästa morgon
och redo att ge oss av såfort vi fick
en signal från motorbåten. Vid 11tiden var det dags och vi drog oss ut
mot ankaret där motorbåten väntade.
Denna dag var vi oerhört tacksamma
att förr-förra ägaren bytt ut knapet i
fören till ett starkare (enligt tekniska
kommittéens handbok). Bogseringen
gick bra och de släppte oss i vindöga
precis i farleden utanför viken.
Där började det som skulle bli en
11timmars segling hem till marinan
i Vaxholm. Mestadels på kryss och
flera gånger fick vi vända för att få
ny fart efter att en färja eller motor
båtars svall tagit all vår styrfart. Solen
sken och vinden blåste, det kunde
ha varit så mycket värre. Vi hade
varit förutseende och kvällen innan
förberett mat som enkelt kunde ätas
utan tillagning.
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Nästa stora prov var att lägga till
mellan y-bommar utan motor, dessu
tom på en helt ny plats där vi aldrig
tidigare varit! Vi funderade nog
grant ut en linje att följa, focken halas
in och vi gick enbart på storseglet mot
bryggan. Vinden kom i snett i sidled
från bryggan sett, bra förutsättning
för en hyfsad tilläggning hoppades vi.
Nödplanen var att sikta mot nocken
på bryggan och sedan dra båten med
tamp till rätt plats.
Oscar tar plats i fören och Emelie
ska sedan på hans kommando snabbt
reva storseglet. Med Emelie vid rodret
och Oscar på fördäck styrde vi in
mot vår plats, någon meter innan vi
passerade början av y-bommen gav
Oscar kommandot ”NU”, och några
sekunder senare flöt vi sakta men
säkert in rakt mellan y-bommarna och
Oscar kunde med lätthet hoppa i land
utan att behöva ta emot båten.
Detta var nog en av våra vackraste
tilläggningar någonsin, så trist att
det var helt folktomt i hamnen an
nars är vi säkra på att vi fått stående
ovationer!
Som nybakade seglare fick vi nu
en massa kunskap och erfarenheter
av segling, visst var det lite nervöst
när grunden närmaste sig oss och
vi hade varken styrfart eller motor,
men allt gick bra och vi var sams och
vid gott mod hela tiden! Efter detta
borde vi åtminstone få kalla oss ama
törseglare?!
Att låsa fast båten tryggt i hamn och
styra bilen mot en välförtjänt middag
på Max kändes underbart.
Emelie & Oscar i Kraka

Solnedgången sett från sittbrunnen på Fejan
Bästa utsiktsplatsen i Säck
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En tidigare ordförande till rors. Foto Red.

Viggenklubben
på väg in i
dimman ?

Nej, inte om vi alla i klubben
kavlar upp ärmnarna och tar
fram den gamla välkända
"Viggenandan", då kommer vi
säkert att fixa vår överlevnad !
Till att börja med: svara på uppropet på sid 8, om du inte redan gjort det. På sid 6
skriver vi lite om regionala aktiviteter. Har du tidigare varit regionombud, och kan
tänka dig att fortsätta med det? Hör då av dig till styrelsen eller redaktionen. Gäller
naturligtvis även andra som känner för att bidra till regional aktivitet! Och till sist: hjälp
oss med bidrag till VB. En öken är fuktig i jämförelse med redaktionens brevlåda!

Viggenseglarnas tidning
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