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VB – för kunskap och förströelse

Årets sista "event"

Viggenklubbens årsmöte
Lördag 16 november 2019 kl 13:00
läs mer på sid. 4

Vacker avslutning på en sommardag
Foto Jonas Nilsson



Mini-tips
Om man har
ett bomkapell som
försluts i underkant med fastsydda
plastkrokar och en
insydd chock-cord
drabbas man förr
eller senare av att
UV-strålningen utmattar plastkrokarna så att de bryts
av. Det hände mig.
Visserligen är förslutningen inte livsviktig, men fladdret
retade mig.
Att sy fast nya originalkrokar är inte så lätt, om de ens går att få tag
på. Jag köpte istället små standardkrokar för kök/badrum på Clas Ohlson,
och popnitade dem på resterna av de gamla krokarna. En bricka på baksidan duger som förstärkning. Det har hållit utan problem i två säsonger.
Däremot såg jag nu att även chock-corden är mogen för byte.
Det får bli årets vinterpyssel, samtidigt som gamla
symaskinen (se VB 5 2018)
får komma till heders igen
för reparation av flertalet
sömmar i bomkapellet.

...
har och hä
fi
r
http lmat o finns
m
m
s
List ://yo bord er tip
utu
s;
iga
o
kan lösn .be/Y ch du Hans
i
G
ske
k
, el ngar a 4uwh an se eorg
Z
ler
t
h
r
t
vad ta e 6ai4 ans f Maier
i
ilm
säg fter
här Atresi
er T där
a
:
ock
K?
så

Harald i 1103
Costa Jourtan

Denna sommar bjöd minst sagt
på blandat seglingsväder. För mig
började det med en riktigt kall och
blåsig vecka med vindar kring 9 m/s
och temperaturer runt 15 grader och
avslutades med stiltje och 30 grader
varmt.
Efter en lyckad sommarträff
seglade jag runt i 3 veckor och detta
år provade jag på att för första gången
vara ensam i båten. Det blev en rik
erfarenhet och jag känner mig ännu
bekvämare med seglingen.
Nu är hösten här och upptagningen
närmar sig, med lite tur så kan vi
presentera några träffar för er inom
kort men annars hoppas jag på att få
träffa några av er på årsmötet den 16
november.
Ha det gott tillsvidare
Niclas

För att inte sabba Jonas fina
sommarkvällsbild på förstasidan får bara
årsmötet vara med där den här gången,
men som vana navigatörer hittar ni nog
vidare ändå.
Och apropå årsmöte, det förra var
inte så välbesökt så vi hopppas på större
uppslutning i år. Det är inte hela världen
att ta sig hit även om man råkar bo lite
"utsocknes" i förhållande till Uppsala.
Och sta'n har även annat att bjuda på,
så varför inte samla ihop ett gäng och ta
en heldag här (ett årsmöte brukar ju inte
ta hela dagen).
Sevärdheter finns i riklig mängd
i staden på slätten, både nya gamla
– i en blandning av fult och snyggt – och
näringsställen råder det heller ingen brist
på, så både kroppsliga och själsliga behov
kan tillgodses.
Alf


Kallelse till
Viggenklubbens årsmöte
Lördag 16 november 2019 kl 13:00
Plats: Föreningslokalen
på Helsingforsgatan 143 i Uppsala
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
På årsmötet 2019 kommer styrelsen att ta upp
ett förslag på stadgeändring gällande § 14
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande

Viggen + Vega = Sant ?
Sedan åtminstone 2016 har
Medlemsantalet sjunker sakta år
diskussioner och åsikter om en efter år, intresset där ute är svagt
hopslagning av Viggenklubben och och kämpaglöden hos de få aktiva
Vegaklubben varit uppe. Frågan är svalnar allt eftersom. Men, jag vill
ännu en gång aktuell och denna gärna tro att det finns en mening
gång är våran förhoppning att vi med Viggenklubben och för den
ska lyckas ro den iland.
delen alla andra klassbåtsklubbar
Varför? är en befogad fråga som som fortfarande lever och jag tror
kanske många av er medlemmar också att den enda vägen att gå för
undrar när ni läser detta. Lika att behålla det som ändå finns här
svårt som det är enkelt går det att och få en bättre plattform att bygga
svara på denna fråga. Risken finns vidare på är en sammanslutning med
att hela poängen med en klubb av Vegaklubben.
och för Viggenseglare urholkas och
Det är verkligen inget som görs i
tappar relevans om vi skulle ändra en handvändning och är en ganska
på det konceptet kan ju vara en stor process som ändå får ta sin tid
tanke som kommer till en.
men vi i styrelsen har beslutat om att
Det är i alla fall något som jag jobba mot det målet.
har tänkt på men jag har också
Jag skriver detta här nu för att
funderat mycket över hur vi kan få med er medlemmar på tåget så
få klubben att leva vidare och kom gärna med åsikter och tankar
om det finns någon mening med kring detta beslut så hoppas jag att
att försöka få klubben att leva ni är med på tåget in i en ny era av
vidare.
Viggenklubben.
Från styrelsen Via ordförande Niclas Gilljam Svahn

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
inkommit till styrelsen senast den 10 november.




Återblick . . .
Rosala Finland juli 2019.
Vi lägger till i gästhamnen med vår
Linjett 33 och hoppar i land. På bryggan står några personer och samtalar.
När vi passerar är det något bekant
över ett par av dem och plötsligt går det
upp ett ljus för mig. Det är ju Mait och
Gunnar Tidner som var eskaderledare
för den första eskader vi deltog i.

Foto Håkan Welander

Harstena juli 1975.
Albin-Viggen 797 Grebba ll med besättningen Monica, Ulf och barnen Åsa
och Pia har från Karlstad via Vänern och
Göta Kanal tagit sig till Harstena för att
ansluta till Viggeneskadern mot Gotland.
Det är 14-15 Viggar + en Sheriff 600
som anländer fram på e.m. Flertalet
kommer från Stockholmsregionen och
behöver gå in till Fyrudden för bunkring
innan eskadern kan fortsätta till nästa
natthamn, Vässlingsö. Lugn natt men
tidig avsegling nästa dag för att undvika
befarad åska. Kålmålsö är tänkt som
sista natthamn innan överseglingen till
Gotland och vi är framme tidig e.m.
På kvällen samlas alla besättningar på
berget för kaffe, frågesport och allsång.
Regn och åska dagen därpå gör att eskadern inte lämnar Kålmålsö förrän kl. 19
i dis och vindstilla. Efter ett par timmar i
stiltjen, väntande på vind, kommer order
från ledningen om motorgång i kurs 135°
för att möta vinden. Kl 0200 på natten
kommer så mycket vind att vi kan segla
i 3-4 knop. Eskadern är uppdelad i grupper om 4 båtar i varje men trots det är

det svårt att hålla kontakt med övriga
p.g.a. det disiga vädret. Plötsligt ser vi
en strandremsa bara c:a 200 meter förut
men vet inte var vi är. (Överseglingen
sker på död räkning utan tillgång på
GPS eller radio). Tursamt nog lättar
dimman något och vi konstaterar att
vi befinner oss strax norr om vårt mål,
Gnisvärd. Motorgång längs enslinjen i
den smala rännan som för in i hamnen
och väldigt skönt att förtöja efter ett
lååångt dygn.
Hamnliggardag i Gnisvärd och eskaderledningen har fixat busstur på Sudret.
Vi besöker Lojstahallen, Bottarvegården, Hoburgsgubben och Kovik där vi
träffar målaren Eric Olsson Korumpa,
en mycket originell person. Han har
bl.a. restaurerat en gammal fiskeby,
äger en två- och en tre-männing och
har låtit uppföra ett ekumeniskt kapell
till minne av drunknade sjömän. På
kvällen gemensam fest på ängen vid
Gnisvärds fiskarstugor. Fårkorv, fårfiol
och revbensspjäll står på menyn och
smakar förträffligt efter 14 dagar på
konserver.



Från Gnisvärd behaglig segling
längs kusten mot Visby. Vi passerar
Högklint och Kneippbyn med Villa
Villerkulla och fortsätter till trappan
längst in i Visby hamn. Trots lätt vind
är det mycket skvalpigt i hamnen och vi
måste förtöja Viggarna i zig-zag för att
inte masterna skall slå emot varandra.
Det väcker tydligen viss nyfikenhet hos
Visbyborna med så många likadana båtar
på paradplats i hamnen och det blir en
liten artikel i tidningen. En busstur till
Lummelundagrottorna, lite shopping
och besök på varmbadhuset hinns med
innan vi tröttnar på det eviga guppandet
i hamnen och på kvällen avseglar mot
Lauterhorn på Fårö.
Till en början vind på 5-6 m/s och de
flesta båtarna sätter spinnaker. Det är
en härlig syn med alla spinnakrar och vi
gör god fart, drygt 6 knop. Efter ett par
timmar en kraftig vindby, c:a 12 m/s, och
spinnakrarna åker ner, mer eller mindre
kontrollerat. Vår egen hamnar i vattnet

och medan vi bärgar seglet hamnar vi
lite efter övriga eskadern. Med 4 rull
på storen och liten fock seglar vi snart
ikapp de som endast går för storen.
Efter en stund minskar vinden, revet
slås ut och genuan hissas. Det börjar nu
mörkna och runt midnatt ökar vinden
igen. Vi får några surfar om 8 knop och
i mörkret känns det som om vi seglar
rasande fort. Det är skönt att komma in
i Lauterhorns fina hamn och kl 02.20
förtöjer vi utmed Amfitrite, Tidners
Karlskronavigg. Vi blir inviterade på
glögg och det smakar jättegott med en
värmande och avslappnande sängfösare
efter en i vårt tycke jobbig segling.
På e.m. bussutflykt på Fårö, bl.a. till
Flygsandsfältet Ullahau och Fårö kyrka.
Dagen därpå ny busstur till Sudersand
där vi solar och badar till mitt på eftermiddagen. På kvällen spelar vi brännboll
och grillar korv. Skepparmötet på kvällen avslöjar att detta är sista dagen hela
eskadern är samlad.
Forts. på sid 12 w w w

.

Kålmålsö - Gnisvärd



V i ggenklubben s S o m m a rt r ä ff på I n g m a r s ö 2 0 1 9
Årets träff ute på Ingmarsö i
Stockholms skärgård lockade till sig
fem stycken Viggar och två stycken
storviggar. Totalt var vi elva seglare
som möttes upp lördagen den 6 juli
2019.
När väl alla båtar låg mot bryggan
så hälsade ordförande Niclas alla
välkomna och vi skålade i bubbel.
Vädret var ganska så vilt denna helg
och det kom några regnskurar men
framför allt var det väldigt blåsigt och
detta gav som resultat att det inte var
många andra båtar i hamnen.
Några veckor tidigare då det var
midsommarafton och strålande sol
hade Lilla kastet på Ingmarsö nästan
svämmat över av mängden båtar som
låg där, men nu var det som sagt
nästan inga andra där och vädret

bjöd ändå på ganska mycket sol.
Nåväl, efter att vi pratat och druckit
bubbel ute på klipporna anordnades
det en tipspromenad i vanlig ordning.
Denna upplaga hade (passande nog)
skärgården som tema och deltagarna
möttes av en del kluriga och en del
mindre kluriga frågor.
När tipsrundan var avklarad gick
vi vidare till att hålla en rundtur
på båtarna, detta var mycket
uppskattat av alla och man kan lätt
fascineras över hur mycket de olika
upplagorna av Viggen ändå skiljer
sig från varandra. Alla båtar har sina
ägares (och tidigare ägares) tydliga
stämplar och påhittiga lösningar samt
renoveringar. Bl. a. kunde Jonas visa
upp ett mycket vackert arbete med
att förstärka upp skotten i kölsvinet

och Niclas kunde stoltsera med ett
nymonterad peke på sin A-vigg.
Efter rundturen togs grillarna
fram och vi åt alla gott tillsammans
för att därefter utmana varandra i en
trekamp som Jonas komponerat ihop,
denna trekamp bestod av några mer
eller mindre lyckade grenar och det
finns nog allt potential till utveckling
men det bjöds på många skratt och
god underhållning. Favoritgrenen
bland oss alla var nog ändå den där
alla skulle hämta något från båten
som var totalt onödigt att ha med
sig ut i en segelbåt. Nog fanns där
onödiga saker alltid, allt från en
trasig fiskerulle till en träring för
upphängning av gardiner. Vinnaren
var en uppblåsbar svan som ska
fungera som en flytande burkhållare,

det enda problemet är att den välter
med en burk i sig.
På söndagen gav sig alla av
eftersom men innan årets träff var
slut åkte jag ut med några som var
intresserade av att prova på spinnaker.
Jag demonstrerade hur spinnakern
riggas och därefter hissade vi den
och seglade en kort stund innan
vi halade ner den igen. En kort
men förhoppningsvis inspirerande
genomgång.
Avslutningsvis får jag tacka
alla som deltog och hoppas att så
många som möjligt kan deltaga vid
kommande träffar.
Hälsningar från styrelsen genom
Niclas Gilljam Svahn
A-vigg 1050
Ordf Viggenklubben

Red. saknar uppgift om vem som tog
bilderna, men gissar på artikelförfattaren





Förlorat fotfästet?

Tekniska Kommittén har denna vår
fått ett par frågor om var man kan få
tag på en ny mastfotsbult. Det gäller
Proctor-mast som har en mastände
som grenslar en uppstående kam på
mastfoten, och där maständen fixeras
vid mastfoten med en tvärgående bult.
I original har bultens skalle ett spår för
en stor skruvmejsel, större än vad som
brukar finnas i en ordinär verktygslåda.
Vad händer då? Jo, man gör som Kajsa
Warg, man tar vad man har, d v s en
egentligen för liten skruvmejsel. Om
bulten klämmer det minsta, så blir det
problem. Man slinter, svär, sätter på ett
plåster (på fingret), går på f-nstyget
igen. Till slut brukar det lyckas, men
spåret i bultskallen blir slitet, och efter
några sådana besvärliga demonteringar
blir det nästan omöjligt. Undertecknad
vet av egen erfarenhet.
Att få tag på en ny originalbult är
nog mycket svårt. Jag gjorde ett försök,
men fick ge upp. När tankeverksamheten kommit igång åkte jag i stället till
Sifverts, den firma i Stockholm som är
särklassigt mest välsorterad vad gäller
skruv och mutter och andra fästelement.
Jag köpte en 10 mm insexskruv i rostfritt
samt en dito mutter med gänglåsning
av plast. Bultens längd ska vara 10 mm
+ mutterns höjd, så det handlar om
20-25 mm, bultskallen oräknad.
När man ändå köper ny bult köper
man lämpligen två. Även detta av egen
erfarenhet. Det är rent av otroligt vad
en tappad bult studsar bra på däcket:
både högt och oberäkneligt, så även om

man har utmärkt reaktionsförmåga så
är chansen att lyckas fånga den i luften
näst intill försumbar. Då är det gott att
ha en i reserv i båten. Men det finns ett
bra skäl till varför man bör köpa två:
gänglåsningen av plast klarar inte hur
många monteringar/demonteringar
som helst, så den dag man upptäcker
att friktionen är så låg att det vore
klokt att byta muttern, så gör man det
omgående, inte sedan. Sedan är det
bara att vid första bästa tillfälle komma
ihåg att köpa en ny.
För övrigt, vad är det för skillnad på
en ”bult” och en ”skruv”? Ingen, svarar
nog många. Men definitionsmässigt
är en ”bult” egentligen ett i princip
ogängat maskinelement, med huvudsaklig uppgift att hålla ihop två delar
så att de inte går isär i riktning tvärs
bulten. En bult kan ha både skalle och
en gängad snutt för en låsmutter, men
ofta låses förbandet med bricka och
saxpinne i stället. En skruv däremot
är ett maskinelement vars huvudsakliga uppgift är att hålla ihop två eller
flera delar genom friktion. Friktionen
erhålls genom klämkraft, som i sin tur
uppstår genom att skruven dras åt så
hårt att den töjs en liten aning. Så är
det. Mastfotsbulten må vara gängad
så lång den är, men dess funktion är
att förhindra att masten kan flytta
sig i båtens längdriktning, d v s tvärs
bulten. Därför är det helt OK att kalla
den ”bult”.
Harald Akselsson/
Tekniska Kommittén

(Artikeln ovan i original från tidigare införanden, den till höger har redigerats)
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Inför årets sjösättning ställdes en del frågor om mastbultar i FB-gruppen.
Här ett par repriser att läsa och minnas nästa vår . . .

... och så här ser den ut,
den lille rackaren.

Ritningen är baserad på den måttskiss som vi fick av Jäntas tidigare ägare
när vi köpte henne. Inför den sista påmastningen i samband med att vi sålt
henne blev ämnet akut aktuellt – var i
herrans namn finns mastbulten?
Den hade under alla år efter avmastningen på hösten placerats på den lilla
hyllan ovanför köket, tillsammans med
riggbultarna och alltid återfunnits där
på våren, men inte i år. Nu blev det till
att tänka efter. Kunde den blivit kvar i
en ficka, i brådskan att komma hem den
där kvällen i höstas? Och fanns den i så
fall hemma någonstans? Alldeles rätt
gissat; snyggt och prydligt inknuten i
en plastpåse, tillsammans med de åtta
riggbultarna, låg den på det första ställe
jag letade på när jag kom hem. Suck
av lättnad.

Eftersom Jäntas nye ägare inte skulle
ha tillgång till mastkran i hennes nya
hemmahamn hade vi vidtalat Micke,
klubbkamrat i Viggenklubben och i hemmahamnen och van att masta på utan kran
att bistå med påmastning vid bryggan, så
att Anders fick kläm på tekniken. Nu visade
det sig att även Mickes mastbult var på
villovägar så jag fick frågan om jag visste
hur man fixar en ny. Min skiss hade nye
ägaren fått i samband med sjösättningen,
han faxade den tillbaka till mig, jag gjorde
även en egen mätning av bulten, Harald
i TK kontaktades och detta blev upprinnelsen till artikeln härintill.
Så småningom reste vi masten utan
problem och ritningen här ovan överlämnades till TK ifall det skulle komma
ytterligare frågor i ämnet mastbultar.
Alf, då i 1277 Jänta
11

w w w Forts. från sid 7

Nästa dag skall tre båtar gå mot
Finska Utö, resten mot Landsort.
Fyra båtar har gett sig iväg mot
Landsort redan kl 6 på morgonen men
vi avseglar inte förrän kl 10 i sällskap
med ett par andra Viggar. I början skaplig vind, men den tar snart slut och vi
drar igång motorn. Efter någon timme
återkommer västvinden med c:a 7 m/s
och vi gör god fart genom den allt högre
sjön. Vid midnatt passerar vi Landsorts
fyr och letar oss in i Skravleviken där vi
förtöjer efter 70 avverkade M.
Eskaderseglingen är nu slut för vår
del och nästa dag startar Grebba II seglingen till sin hemmahamn i Karlstad.

.

Högklint, Foto Ulf Sjöholm

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

Per Brohälls Hederspris

.

Visby, Foto Ulf Sjöholm

Västervik augusti 2019.
Viggeneskadern till Gotland var
en fin upplevelse för oss. Den var
intressant, rolig och lärorik.
Eskaderledningen hade planerat
och förberett seglingen på ett
utmärkt sätt och det var väldigt
roligt att 44 år efteråt återse
Mait och Gunnar Tidner.

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.

NYA MEDLEMMAR

Nerskrivet av Ulf Sjöholm med
stöd av Monica Sjöholms
loggboksanteckningar.
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Kålmålsö, Foto Ulf Sjöholm
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Hjärtligt
välkomna
till Viggenklubben!

"Event"
. . . står det på förstasidan och Red. har
googlat lite på ordet som förekommer
ganska frekvent idag i olika sammanhang.
Nedan ett stycke hittat på Wikipedia:
"Event (engelsk plural events, svensk plural
event. Ordet är hämtat från engelskans ord för
evenemang eller händelse. Det engelska ordet är
ett förkortat lånord från franskans évenément)
är ett specialarrangemang som ett led i en intern
eller extern marknadsföring och som regel ett
moment i en kommunikationsplan. Eventet ska
fungera som plattform för överföring av värderingar och idéer i avsikt att påverka deltagarna
och öka deras förståelse för till exempel en varas
värden eller ett företags eller en organisations
värderingar och framtidsplaner.
Ofta sker eventet med inslag av stämningshöjande umgänge med underhållning
och catering av mat och dryck. Det interna
eventet avslutas ofta med samkväm, barmingel
och ibland dans. Event genomförs oftast i för
ändamålet specialdesignade miljöer.
Det som skiljer eventet från andra trivselarrangemang som jubileer och firmafester är att
hela genomförandet alltid sker i harmoni med
– och tydligt speglar – de kommunikationsmål
som satts upp av arrangören."
Hur väl det kan passa in på ett årsmöte i
Viggenklubben får du själv avgöra . . .
http://www.viggenklubben.com/12/
arsmote-2003/
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VIGGENKLUBBEN 2019

Adress: c/o Niclas Gilljam Svahn Helsingforsgatan 143, 752 64 Uppsala

CLUB

SHOP

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
STYRELSE
Ordförande:
Kassör
Vice ordförande
och sekreterare:

Niclas Gilljam Svahn Helsingforsg. 143, 752 64 Uppsala
0708-75 30 42
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@bahnhof .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
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

072-250 08 40

Material till ViggenBladet
sänds till Alf Bengtsson
på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Ej tillsatt
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Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se

070-628 87 92

Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

08-590 802 98

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 250:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10: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

E-post till CLUB SHOP ingvarlinden1@gmail.com
15

I väntan på torrsättning

Hej Nina,
kan vi kanske
ses senare?

(Klicka på gula länken längst ned)

Bakgrundsfoto Red.

Tyvärr, då är
jag upptagen!

Och då minns vi väl
den här ?
https://www.
youtube.com/
watch?v=1guY7_
0i2B0

.
Foto Jonas Nilsson

Viggenseglarnas tidning
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