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VB – för kunskap och förströelse

EN RIKTIGT GOD & GLAD JUL
TILL ER ALLA!



Återträff
efter 44 år
Den 17 juli 2019 ligger Mait och
jag med vår båt Birdie 32 Dionysos vid
bryggan i Rosala. En grupp båtar från
en eskader är på väg in och lägger till.
Vi ser fram mot att träffa våra vänner
Håkan och Monica Welander som är
med på den eskadern. Vi kramar om
dem och står på bryggan och pratar.
När andra deltagare passerar oss på
bryggan presenterar Håkan oss för dem
och nämner att vi tidigare seglat Viggen
i många år. Då säger Ulf och Monica
Sjöholm, en av deltagarna: ”Vi har varit
med på en Viggeneskader”. När var det?
frågade jag. Jag tror det var 1975 eller
76, sa Ulf. Gick den till Åland? frågade
jag. Nej, den gick till Gotland, sa Ulf.
Åh, sa jag, det var ju Viggenklubbens
första riktiga eskader och så började vi
prata om vad vi mindes. Deras namn
sa mig ingenting men när de nämnde
att deras båt hette Grebba II trillade
polletten ned. Kommer ni håg när vi
på kvällen seglade från Visby till Fårö
och kom fram till Lauterhorn i mörka
natten vid 2-tiden? Jo, det mindes de.
De kom ihåg att vi efter framkomsten
bjudit över dem till vår båt Amfitrite på
glögg. Under kvällen i Rosala fortsatte
vi att prata minnen.

Foto Håkan Welander

Monica & Ulf Sjöholm och Gunnar & Mait
Tidner återsågs efter 44 år i Rosala

Viggeneskadern 1975
Året innan hade flera Viggar under
pingsten seglat till Mariefred på inbjudan
av Lars Fogelström, klubbmedlem där.
Det blev en mycket lyckad mini-eskader
som gav mersmak. Det gjorde att vi i
styrelsen började planera för en eskader
1975 från Stockholms skärgård utefter
ostkusten ned mot Västerviktrakten och
därifrån över till Gotland.
Vi presenterade eskaderplanerna
på ett medlemsmöte i Stockholm. Det
väckte stort intresse. I ett klubbmed
delande som vi skickade ut till alla
medlemmar i Viggenklubben redovisade
vi planen för en eskader till Gotland
och inbjöd intresserade medlemmar att
anmäla sig. Det var inte bara medlem
mar i Stockholmsområdet som anmälde
sig, de som bodde på annat håll kunde
ansluta sig under vägen ner söderut.
En båt skulle komma från Västervik,
en annan från Karlstad. Till slut blev
det 16 båtar som skulle vara med på
Fortsättning på sid 4 w w w

2019 har snart gått till sin ända och
jag börjar längta till nästa sommars
segling nu. Abbe (min a-vigg) ligger
förvisso tryggt i sin vagga men i och
med ett nyss avklarat årsmöte så tändes
seglingslusten igen
Jag kan inte annat än hoppas på
att 2020 kommer bli ett bra år för
Viggenklubben och vi från styrelsens
sida har en del idéer i startgroparna.
Det allra bästa vore om vi kunde
få fler idéer och mer aktivitet från er
medlemmar. Viggenklubben har trots
allt 139 stycken medlemmar vid årets
slut och det är vi tillsammans som kan
hjälpas åt att hålla klubben levande.
Så mejla in dina idéer för 2020 så
gör vi det till ett ännu bättre viggen
år.
God Jul & Gott nytt år önskar
Niclas

Dags att "knyta ihop säcken", dvs att
skriva Red.s alldeles egna spalt innan
det är dags för Annika (sambo, f.d.
klubbordförande och befälhavare på
Viggen 1277 som vi tidigare ägde) att
korrekturläsa.
I övrigt säger jag som Niclas; hör av er
både till styrelsen och till redaktionen
med idéer om verksamheten och
påminner dessutom – som jag nästan
alltid gör – om att ViggenBladet be
höver material från er därute!
Alla nummer av klubbtidningen
kan ju inte fyllas med protokoll
och verksamhetsberättelser...
Så skriv om ditt båtliv i VB du också!
Apropå 1277 Jänta som jag nämnde
ovan; hon fick ny hemmahamn ute vid
Upplandskusten, har någon råkat få syn
på henne under senare år? God Jul!
Alf


w w w Fortsättning från sid 2

någon del av eskadern. Från styrelsen
skulle vi bli 3 personer, jag som ord
förande och eskaderledare i Vigg 135
Amfitrite, Allan Gardelius skattmästare
i Vigg 516 Vågspel och Alf H Olsson i
Vigg 345 Vita Frun sekreterare. Allan
och Alf blev biträdande eskaderledare.
När jag berättade om eskadern för en
god vän i min båtklubb, Olle Sandberg,
blev han mycket intresserad. Skulle jag
kunna få följa med i min Sheriff, frågade
han. Eskadern är för medlemmar i Vig
genklubben, svarade jag, men det är
inte nödvändigt att ha en Vigg för att
vara medlem, det räcker med att man
vill främja Viggenklubbens mål. Jag
fick ett samtal från Lars Ringborg i Vigg
948 Aqva. Han frågade om han kunde
få vara med på eskadern under vägen
ner men inte segla med till Gotland,
han kände sig osäker efter ganska kort
erfarenhet med båten. Jag svarade att
han var välkommen, du kan hoppa av
när du vill. Jag blev kontaktad av Len
nart Ekman som sommartid hade sin
Vigg i Gnisvärd på Gotland. Han erbjöd
sig att ordna hamnplats åt eskadern i
Gnisvärd och fungera som hamnvärd.
Vi tog tacksamt emot hans erbjudande.
Ingmar Holmström i styrelsen skulle
under juli också vara på Gotland. Han
hade där goda kontakter, bl a med må
laren Eric Olsson Korumpa i Kovik som
berättade för oss om gotländska två- och
tre-männingar.
I Visby hade vi Wiveka Swartz, god
vän till Mait och mig sedan vi bodde
grannar i Linköping på 50-talet. Hon
hjälpte oss på många sätt. Hon hyrde
buss för rundturer på Gotland och Fårö.
Vi var precis lagom många för att fylla
en egen turistbuss.


Amfitrite just ankommit till Visby

Wiveka fixade så att Viggeneskadern
fick ligga på paradplats längst in i Visby.
Wiveka var senare en av initiativtagarna
till Medeltidsveckan i Visby.
Enligt planen skulle överseglingen till
Gotland bli ca 50 sjömil, med 5 knops
medelfart skulle det ta 10 timmar och
med 3 knops fart drygt 16 timmar. Jag
ville inte riskera att vi skulle angöra Got
land i mörker därför beslöts att vi skulle
påbörja överseglingen på kvällen, segla i
mörker under natten och komma fram i
dagsljus till Gotland. Jag insåg också att
det skulle vara nästan omöjligt att hålla
ihop en grupp på 16 båtar på öppet hav
i mörker. Därför delade vi upp eskadern
i 4 grupper med 4 båtar i varje grupp.
Gruppledare var vi tre i styrelsen samt
Lars Fogelström från Mariefred i Vigg
478 Klim II.
VHF var på den tiden mycket sällsynt
i fritidsbåtar men det fanns PR-radio.
Det var ett krav att alla båtar skulle
ha PR-radio och vara utrustade med
lanternor.
Lördagen den 5 juli samlades de flesta
deltagande båtar i Kolnäsviken på Ornö.
På söndagen blev det lång och kämpig
kryss till Ankarudden vid sydspetsen
av Södertörn. Nästa dag mer behaglig
segling till Martins vik i Södermanlands
skärgård.

Besök i Kovik, Ulf & Monica Sjöholm i norska Lusekoftor
Efter ytterligare etapper kom vi så
till Kålmålsö och där var hela eskadern
samlad. Lars Ringborg kom fram till
mig och sa att han tyckte det gått så bra
och varit så trevligt så han ville gärna
fortsätta till Gotland men hade inte
skaffat sjökort eftersom han planerat att
hoppa av. Han frågade mig om det gick
att köpa sjökort i närliggande Gamleby,
dit han hört att några viggar tänkte åka
under dagen. Jag svarade att jag inte
visste, men hör av dig om du inte får
tag i några, så kan jag nog hjälpa dig
på något sätt.
Inför avfärden från Kålmålsö sam
lade jag gruppledarna och sa till dem:
Ni avgör själva när ni ger iväg med er
grupp, hur ni sedan seglar eller går för
motor. Håll ihop gruppen. Se till att alla
båtar har fulltankad motor, det kan vara
svårt att fylla på under gång. Kör inte
med motor i onödan.

Vi lämnade Kålmålsö vid 19-tiden
fredag den 11 juli. Det var då vindstilla
och disigt. Enligt väderrapporten skulle
det vara svag SV vind under natten.
Vår grupp gick för motor rakt västerut
ca 3 sjömil, slog av motorn och la oss
samlade strax SO om Storkläppens fyr
och väntade på vind. Båtarna drev lite
från varandra. Vi piggnade upp när det
efter en halvtimme hördes toner av ”Vem
kan segla förutan vind”. Det var Chris
Holmström med flöjt i Vigg 284 Mimmi
som spelade. Snart stämde hans kompis
i båten in med klarinett. De underhöll
oss länge med att spela jass och andra
låtar medan det mörknade. De andra
grupperna hade succesivt satt motor och
försvunnit. Det blev så småningom dags
för vår grupp att göra likadant. Så jag
ropade på radion till gruppen att sätta
motor och komma närmare mig.
www



w w w Efter någon timmes motorgång
kom det vind så att vi kunde segla och
slå av motorn.
Hur det gick för de andra grupperna
fick vi höra först senare när vi samlats på
Gotland. Allan hade blivit chockad och
känt sitt ansvar tungt när Lars Ringborg i
hans grupp under natten i radion talade
om att han inte hade något sjökort.
Olle Sandberg i Sheriffen upptäckte
plötsligt under natten att han och sonen
var helt ensamma på havet, de kunde
inte se någon annan båt i gruppen.
Men till slut lyckades de få kontakt
igen genom att gå i snirklar och ropa
på radion.
Lars Fogelströms grupp, där Vigg
797 Grebba II ingick, hade på morgo
nen seglat i dimbankar. När de plötsligt
kom ut ur en dimbank såg de Gotlands
Högklint ganska nära.
I Gnisvärd väntade Lennart Ekman
och Ingmar Holmström på eskaderns an
komst. Det var fram på dagen fortfarande
lätt dis med dimbankar på avstånd. Då
hör de ett anrop på radion. Det är Alf
som säger att det är flera båtar i hans

Allan Gardelius
vill påskina att
bussen är hans



grupp som har ont om bränsle för de har
gått på motor så mycket. ”Kan ni skicka
ut en båt med bensin till oss?” frågar
han. Lennart blir ivrig och vill hjälpa.
Då ingriper Ingmar, lugnar Lennart och
säger: ”Det går inte, hur sjutton ska de
kunna träffa varandra i dimman?”.
I Gnisvärd låg vi två nätter. Dagen
efter ankomsten gjorde vi en rundtur
med inhyrd buss söderut till Sudret
och Hoburggubben. På hemvägen up
pehåll i Kovik där vi träffade målaren
Eric Olsson Korumpa och besåg hans
2- och 3-männingar. På kvällen grillfest
på ängen i hamnen.
På seglingen från Gnisvärd till Visby
följde Wivekas 10-åriga dotter Elisabet
med. I Visby låg vi två nätter längst in i
hamnen. Andra dagen bussrundtur till
bl a Lummelundagrottorna. På tredje
kvällen lämnade eskadern Visby och
seglade under natten till Lauterhorn.
Det blev en tuff segling 35 sjömil i frisk
vind med tidvis hårda byar, medelfart
ca 5 knop. När vi vid 2-tiden på natten
kom fram till Lauterhorn låg det 4 båtar
i hamnen.

Det var många barn i eskadern
Det var ett gott betyg åt eskadern
att de som låg där inte hade hört el
ler märkt när vi kom in. På morgonen
blev de överraskade när de upptäckte
att antalet båtar i hamnen 5-dubblats
under natten.
Fram på dagen bussrundtur på Fårö
och nästa dag bussutflykt med bad på
Sudersands fina sandstrand. Lauterhorn
var den sista platsen där hela eskadern
var samlad. Därifrån skulle deltagarna
segla hem och då gå åt olika håll, de
flesta mot Landsort. I vår vigg ville vi
efter avslutad eskader gå till vårt ställe
på Föglö i Åland. Jag hade tänkt att om
vädret var gynnsamt skulle vi ta oss dit
genom att gå via finska Utö. Det skulle
bli mycket kortare än om vi gick via
Landsort och Söderarm. Nu verkade
det vara gynnsamt, så jag frågade om
några var intresserade att följa med
oss. Vi skulle då mellanlanda på Gotska
Sandön där vi kunde avvakta med att
bestämma vägval tills vi såg hur vädret
utvecklade sig. Allan Gardelius i Vågspel
och Lars Fogelström med fru och barn
i Klim II valde att följa med. Allans fru
Eva hade valt att ta färjan från Gotland
hem, så Allan inbjöd vår äldsta dotter
Marianne att vara gast på Vågspel, vilket
hon accepterade. Vi vinkade av övriga
eskaderbåtar som satte kurs mot Lands

ort och vi tre båtar styrde mot Gotska
Sandön. Ön saknar fast befolkning men
det fanns bemannade stationer på några
platser. Det var till en sådan station på
nordostsidan vi gick. Alla ville gå iland
och titta men det blev knepigt när det
inte fanns någon brygga att lägga till
vid. Vi bestämde oss för att ankra upp
nära stranden och binda ihop oss i en
symmetrisk formering som en treuddig
stjärna, se figur.

Så ankrade vi vid
Gotska Sandön
Det tog lite tid och blev inte helt per
fekt men tillräckligt bra för att vi skulle
känna oss trygga att ligga där under nat
ten. Med gummijolle tog alla sig sedan
iland. Det gick en brädlagd väg upp till
stationen. Det var tungt att gå i sanden
på sidan av vägen. På stationen fanns
en radio för att ha kontakt med Gotland
och fartyg i närheten. Vi pratade lite med
de som var på stationen och återvände
sedan till båtarna. Det blev en lugn natt
och vi sov gott i båtarna.
På morgonen nästa dag satte vi kurs
mot Utö, 39°, 106 sjömil dit. Gynnsamma
vindar mellan väst och syd i utsikt. Det
blev en fin och behaglig segling i sol och
lätt vind. Mot kvällen avtog vinden och
det blev stiltje som vi förstod skulle vara
hela natten.
www


w w w Vi tog ner seglen och kom överens

Nästa dag gick vi till Karlby på Kökar,
om att dela upp natten i vaktpass. Det räckte där vi tankade och handlade innan vi
med att en båt i taget höll uppsikt. Då gick till Idö där vi låg för natten. Dan
kunde alla i de övriga båtarna lägga sig därpå kom vi äntligen fram till vårt
att sova några timmar. Mitt i natten kom ställe i södra Föglö. Proceduren att
ett anrop i radion från Allan: ”Amfitrite lägga till blev intressant. Först in gick
och Klim ni håller på att krocka med Amfitrite, slängde sitt stockankare och
varandra!” Vi for upp, drog oss en bit förtöjde på sin vanliga plats och vi gick
ifrån och gick sen ner och la oss igen. i land för att ta emot de andra. Allan i
Vi satte segel när det kom lite vind Vågspel slängde sin blyplätt och gick in.
på morgonen. En ungmås kom plötsligt Vi tog emot och hjälpte till att förtöja.
och slog sig ner på Amfitrites fördäck. Sen var det Klims tur. Lars slängde sitt
Den satte sig på jeepdunken med danfortankare och styrde in. Vi tog
reservbensin som var fastsurrad där. emot deras lina och ropade till Lars
När vi kastade brödsmulor till fågeln att spänna upp ankaret. Han försökte
blev den skrämd och flyttade sig bort men ankaret hade inte fått fäste. Han
men återtog så småningom platsen på måste gå ut igen och ankra om. Två nya
jeepdunken. Den kom att följa med oss försök utan att ankaret fick fäste, han
ända till Finland.
kunde dra upp hela linan, ankaret flöt
Tidigt på morgonen nästa dag siktade ovanpå och kunde inte tränga igenom
vi på långt håll landmärken i form av gräsbeväxningen på botten som täckte
låga skär. Det gjorde tydligen måsen blåleran under. Först vid fjärde försöket
också. Den lämnade oss och flög i rikt lyckades det. Konstigt, han hade inte haft
ning mot skären. Seglingen från Gotska problem tidigare med ankaret, varken
sandön till Utö hade tagit oss lite mer under eskadern eller i Mälaren.
än 2 dygn. Om man räknar bort tiden vi
På kvällen blev det stort kalas i vår
legat stilla utan segel första natten blir stuga. Eskadern är slut för vår del.
vår medelfart ca 2,5 knop.
Vågspel och Klim lämnade oss nästa
Vi seglade förbi Utö och kom vid dag och efter två dagar var de tillbaka
middagstid till Björkskär, känd för stor i Stockholms skärgård.
insjö med sötvatten.
Gunnar Tidner
Foton i artikeln: Gunnar Tidner om inte annat anges

En 3-männing och två st 2-männingar i Kovik


Viggenklubbens Eskader till Gotland 1975		
Datum
Veckodag Dagsetapper
7/5/1975
Lördag
Eskadern samlas i Kolnäsviken på Ornö
7/6/1975
Söndag Segling till Ankarudden
7/7/1975
Måndag Segling till Martins Vik i Sörmlandsskärgården
7/8/1975
Tisdag
Segling till Vässlingsö i Gryts skärgård
7/9/1975
Onsdag Liggedag Vässlingsö, handla i Fyrudden
7/10/1975 Torsdag Ankomst Kålmålsö
7/11/1975 Fredag
Liggedag Kålmålsö, avfärd på kvällen
7/12/1975 Lördag
Ankomst till Gnisvärd
7/13/1975 Söndag
Liggedag Gnisvärd, bussrundtur Kovik mm
7/14/1975 Måndag Segling från Gnisvärd till Visby
7/15/1975 Tisdag
Liggedag Visby, bussrundtur
7/16/1975 Onsdag Avfärd från Visby på kvällen, nattsegling
7/17/1975 Torsdag
02.00 ankom Lauterhorn, bussrundtur på Fårö
7/18/1975 Fredag
Lauterhorn, buss till Suderstrand,
sista kväll då hela eskaden samlad
7/19/1975 Lördag
till Gotska Sandön
7/20/1975 Söndag
Start mot Utö, stiltje natt 1
7/21/1975 Måndag Fortsatt färd mot Utö seglar under natten
7/22/1975 Tisdag
Passerar Utö ankomst till Björkö
7/23/1975 Onsdag
Segling till Kökar
7/24/1975 Torsdag
Ankomst Sältingskär, vårt ställe i Föglö.
Festmiddag i vår stuga

En liten årstidsaktuell tävling fick
vi minsann också plats för . . .

SKRIV ETT KORT JULKLAPPSRIM
med utgångspunkt från bilden,
mejla till vebe@comhem.se
Först och roligast får ett litet pris!



Årsredovisning 2019

Viggenklubben Budget 2020

Viggenklubben Budget 2020

Varför vänta?

Det är helt okej att betala i in medlemsavgiften redan nu, du behöver
ingalunda vänta på ett inbetalningskort från kassören för att göra det!
Fyll i ditt kort enligt mallen nedan, skicka. (Eller betala på annat sätt).
Medlemsavgift år 2020
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Viggenklubbens verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Viggenklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse
Klubbens funktionärer har under verksamhetsåret varit:
Styrelse
Niclas Eriksson (Gilljam Svahn)		
Jonas Nilsson				
K-G Sabel					
Bosse Rydh				
Ingvar Lindén				
Roy Berntsen				

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice sekreterare
Club Shop-ansvarig
Ledamot

Klassnämnd
Gunnar Tidner				
Ingmar Holmström				

Sammankallande
Ledamot

Teknisk kommitté
Gunnar Bäck				
Göran Lilja				
Ingvar Lindén				
Lars Fredriksson				
Vakant					

Sammankallande, Segel & rigg, ritningar
Skrov, förtöjning, pallning
Karlskrona-Viggen-frågor
Elfrågor
Motor

Revisorer
Stefan Roxenby, Felix Rehman

Sommarträff i Stockholms skärgård 6–7 juli
En sommarträff anordnades av styrelsen den 6-7 juli ute på Ingmarsö. Årets träff samlade totalt fem
Viggar och två storviggar. En ökning med en båt sedan föregående år.
På schemat för årets träff var det tipspromenad, lekar och organiserat besök i varandras båtar. Helgen
avslutades med en demonstration av hur en spinnaker sätts och halas för de som var intresserade.

Klassbåtar
Under 2019 har viggenklubben som klubb blivit medlemmar i Klassbåtar.

Revisorssuppleanter
Lars Berg
Vakant
Medlemsregisteransvarig
Vakant
Redaktör och ansvarig utgivare
Web, teknisk support

Under verksamhetsåret 2019 har:
Styrelsen har haft tre stycken protokollförda möten.
Klubbens medlemstidning ViggenBladet har utkommit med fem nummer.
Hemsidan har utlyst klubbens aktiviteter, samt haft referat från aktiviteterna.
Under verksamhetsåret har 15 nya medlemmar kommit med i klubben. Vid verksamhetsårets slut så har klub
ben 139 aktiva medlemmar varav 11 är ständiga eller hedersmedlemmar och sju stycken 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
Tre nya regionombud har utsetts under året, det gäller Region norrlandskusten (Anders Råde),
Upplandsregionen (Niclas Gilljam Svahn) samt Kalmarregionen (Jan Borregaard Jensen).
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Riggträff 7 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. 14 deltagare kom till träffen och mycket erfarenhet utbyttes under de
timmar som medlemmarna spenderade tillsammans.
Nytt för i år var att den teoretiska inledande delen av riggträffen sändes live via streamingtjänsten
youtube. Efter utvärdering av detta har styrelsen kommit fram till att det var ett lyckat försök och
livesändning kommer att tillämpas framöver när det är möjligt. Eventuellt inköp av materiel kommer
att behöva göras för att förbättra kvalitén på sändningarna.

Sponsring
Viggenklubbens styrelse fick i år erbjudandet av en medlem att ta emot en sponsorpeng på 7.500 SEK
från det företag hon jobbar på. Detta mot att företagets logga stod i ViggenBladet samt på hemsidan
under hela kalenderåret. Styrelsen tackade ja till detta erbjudande i tron om att pengarna kan komma
till nytta i klubben inom en snar framtid.

Valberedning
Tobias Mattsson
Vakant

Redaktion
Alf Bengtsson				
Harald Akselsson
Vakant
				

Träffar
Sjösäkerhetsträff
Försök till att hålla en träff med svenska sjöräddningssällskapet har gjorts utan någon framgång.

Styrelsen syn på årets verksamhet
Styrelsen har kämpat på under året men i och med olika privata omständigheter kan 2019 ses som ett
mellanår. Med det menar vi från styrelsens sida att de ambitioner som funnits inte har nått hela vägen
fram. Vi från styrelsens sida är ändå glada över att det kommer nya Viggenseglare på riggträffen och
sommarträffen. Att försöka möta medlemmarnas önskemål i den medlemsenkät som gick ut under
2018 har varit i focus, livestreaming av riggträffen var en del i det.
Ett inledande samtal har förts med Vegaklubben om framförallt ett utökat sammarbete,
ambitionen är att fortsätta på det spåret under 2020.
Ett brev gick ut till medlemmarna om detta i ViggenBladet nr 4 2019.
Ekonomi
Klubbens ekonomi framgår av separat redovisning.
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning för nästa år.
Uppsala den 16 november 2019
Niclas Gilljam Svahn				
Bosse Rydh					
Ingvar Lindén					

K-G Sabel			
Roy Berntsen
Jonas Nilsson
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Plats: Föreningslokal, Helsingforsgatan 143 Uppsala
Tid: kl. 13:00
Närvarande: Niclas Gilljam Svahn, Ingvar Lindén, K-G Sabel, Roy Berntsen, Stefan Roxenby,
Gunnar Tidner, Alf Bengtsson, Harald Akselsson, Jonas Nilsson.
Årsmötet öppnades och dagordningen fastställdes. Frågan om mötet var behörigt utlyst bifölls.
Valet av mötets ordförande föll på Niclas Giljam Svahn och sekreterarrollen på Jonas Nilsson.
Justering av protokollet föll på Alf Bengtsson och Harald Akselsson jämte ordförande.

V

Verksamhetsberättelse.
Förutom det som står i klubbens verksamhetsberättelse justeras den med att det under 		
året kommer utkomma 5 st ViggenBladet. Tekniska Kommittén har under året inte haft några 			
möten då det inte inkommit några större frågor.
Sponsringsbidraget från Didner & Gerge fondbolag var ett engångsbidrag, och vår motprestation i form av
annons i ViggenBladet och hemsida tas bort vid årsskiftet då den avtalade tiden går ut. Vi har haft ett bra
tillskott i ekonomin detta år och slutar i ett överskott. Kommande budgetår ses som stabilt.

V
V

V

V
V

Revisionsberättelse/ ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker revisionen och mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Val av ordförande och styrelsemedlemmar, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning. 		
Valberedningen har tyvärr uteblivit detta år och förslaget är lagt av styrelsen själv.
Årsmötet valde till:
Ordförande: Niclas Gilljam Svahn.
Styrelseledamöter: K-G Sabel, Ingvar Lindén, Roy Berntsen, Jonas Nilsson.
Revisorer: Felix Rehnman, Stefan Roxenby.
Revisorssuppleant: Vakant.
Valberedning: Vakant.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att försöka fylla ovannämnda vakanser snarast.
Årsmötet valde till:
Klassnämnd: Ingmar Holmström, Gunnar Tidner (sammankallande).
Teknisk kommitté: Gunnar Bäck, Göran Lilja, Ingvar Lindén
Redaktion: Alf Bengtsson (ansvarig utgivare), Harald Akselsson.
Medlemsregister och web-teknisk support: Niclas Gilljam Svahn
Motioner:
Gunnar Tidners motion om stadgeändring bifölls.
Harald Akselssons och Alf Bengtssons motion tar styrelsen med sig till nästa styrelsemöte 		
för att se hur man kan jobba med frågorna .
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter:
Årsavgift för medlem och viggenvän ligger oförändrad.
Övriga frågor.
Stefan Roxenby fortsätter att förvara vandringspriset för flest seglade sjömil
(tavla av Per Brohäll). Han kommer också ansvara för att driva prisets fortlevnad. 		
Gunnar Tidner informerade om föreningen Klassbåtar, bjöd in till träff den 19/11 i Täby 		
samt önskade att privatperson ansluter sig som medlem för 20:-/år.

Mötet avslutades
Vid protokollet
Jonas Nilsson
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Justeras
Niclas Gilljam Svahn
Alf Bengtsson
Harald Akselsson

Karlskrona-Viggen nr 14

Vi har haft vår Karlskrona-Viggen nr
Hans’ son Dan gick på grund sent i
14 i familjen sedan 1981, tredje ägaren, oktober omkring 1997 nära Silverkannan
byggd av en arbetare på Karlskronavar och Gällnö port.
vet, trämast, såld till en Viggenflygare
Båten sjönk så att han blev stående
i Uppland.
i vatten till midjan i mörkret innan han
Köpte den i Hargshamn 1981 tillsam räddades. Båten togs upp på varv intill på
mans med en kompis, Måns Ivarsson, norra Värmdö och reparerades för ett antal
och seglade hem den. Måns trodde först tusenlappar. Det hade slagits upp ett hål i
att den var registrerad under namnet det djupa facket i kölens akterkant.
Skeda, men det verkar inte stämma.
Efter att jag själv skilt mig 1996 tog jag
Vi har aldrig döpt den utan bara kallat upp båten till bryggan 2001 för att påbörja
den Viggen. Seglat till bl a Bråviken en ombyggnad av inredningen, plus att
1982.
spridarna hade knäckts, men pga extrema
(Klicka på gula länken längst ned)
Lade den vid Reimersholme och Lug trakasserier och överfall, misshandel m m
net 1981-82 som friliggande. Rammades kopplat till grova fastighetshajar så blev
av snabb motorbåt av racertyp som den liggande oanvänd året om i 18 år, även
tryckte upp ett stort hål i sidan lårings infrusen i isen (inga skrovgenomföringar
vis på babord. Reparerades på varv via utom självlänsar). Men masten förföll då
försäkringsbolaget för 22.000:- .
jag inte hade lämplig och skyddad plats att
Sedan låg den i Duvnäsviken och på lägga den på. Har återställt inredningen
Runmarö. Efter några år köpte min bror och påbörjat en renovering som jag tänkt
ut min kompis Måns och småningom fortsätta.
mig, men vi har kunnat bruka båten i
Köpte en passande aluminiummast
familjen, och den har hela tiden legat som jag eventuellt kommer att använda,
nära mig. Vid min brors skilsmässa men lutar åt att återställa originalskicket
1990 bodde han i båten ett tag och lade med trämasten i original med epoxi och
samtliga sina olika småbåtar vid min förstärkningar. Jobbar just nu med att
brygga i Sicklasjön, (jag är numera Sluss tillverka spridare, bottenstockar, knapar
kapten vid Sicklaslussen) - båten ligger och lägga till ett peke, enda avvikelsen från
där just nu efter att ha tvingats flytta originalet. Samt en mastbalk i ek för att
p g a utförsäljning av Sthlms stads fas förstärka däcket under. Hoppas på lycklig
tigheter utanför stadsgränsen.
utgång.
Torgny Domeij,Viggenseglare sedan 38 år (inklusive bryggsegling i 18 år)
Bakgrundsfoto Red.

Protokoll Viggenklubbens årsmöte 2019

Brohäll skojade till det lite med sina akronymer. Började först jobba i plywood
innan han övergick till plast. Kallade första VELA så för att den hade VE-format
skrov som var LAminerad plywood, då han övergick till plast blev det VE-format
Glasfiber Armerat.. VEGA. Viggen hade också jolleskrov, V i G-igen... V’-igen!
Vill du veta mer om Sicklaslussen? Följ länken nedan
https://docplayer.se/2080437-Sickla-sluss-raddad-i-tolfte-timmen.html
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Viggen Felicia
- i antologin ”Dikt Midskepps”
I oktober kom boken ”Dikt Miskepps” ut
- en antologi med berättelser från de sju
haven, utgiven av Bokanjärerna. Gripande
berättelser på stora fartyg, på de stora
haven, av och med riktiga sjömän.
Men även en berättelse från en Vigg,
seglandes inomskärs, har fått äran att
vara med. Berättelsen om Viggen Felicas
äventyr vid semesterseglingen till Sand
hamn föll utgivaren i smaken och finns
med som ”Dikt Segelsemester” av Stefan
Roxenby.
Boken är inbunden, illustrerad, och
trevlig läsning för den som gillar sjöfarts
historier. Och har alltså också fått med en
Vigg som extra dragplåster!
Boken finns tillgänglig genom förfat
tarna (till ”Viggen-pris”, 150 kr), via
Bokanjärerna (www.bokanjarerna.se),
samt där böcker säljs (som Adlibris och
Bokus).

/Stefan.Roxenby@tele2.se

Om du vill medverka i ViggenBladet...
(Formatet.docx medför tyvärr en del
onödigt merarbete för redaktionen).
Om du använder dator, skriv rakt av och
gör bara radbyte för nytt stycke.
Lägg inte ner möda på formate
ring av texten, som t ex spaltsättning,
det sköter layoutprogrammet om. Bifoga
bilder separat, inte monterade i doku. . . så kan du skicka alla upptänkliga for- mentet. Bilder i VB behöver inte alltid vara
mer av material till VB-Red.; hand-, maskin- foton – teckningar är inte fy skam det heller
eller datorskrivet. Om du använder dator, – så fatta pennan som Måns Jacobsson gjorde
när familjen var på Mälarträff 1993.
spara som .rtf eller .doc

Viggenseglarnas tidning
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