Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 4 2020

VB – för kunskap och förströelse

Viggenklubbens årsmöte
lördag 14 november,
se sidan 2
Ett referat från
sommarträffen
hittar du på
sidan 5

Foto Harald Akselsson

Viggen 135 "Abigail" lämnar Sverige för Medelhavet, Foto Máté Pálla



Kallelse till Viggenklubbens årsmöte
Lördag 14 november 2020 kl 13:00
Plats: Svenska Kryssarklubben
Augustendalsvägen 54, 131 52 Nacka Strand
Buss 443 från Slussen mot Jarlaberg
Avstigning vid hpl Nacka Strand därifrån ca 5 min. promenad

Foto Red.

Förslag till dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisionsberättelse
8. Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer,
vå revisorssuppleanter samt valberedning
9. Val av övriga funktionärer
10. 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.
11. Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
Inkommit til styrelsen senast den 10 november.
Det fysiska mötet
kommer även att erbjudas online via zoom
och följande länk blir aktiv 12:30 på årsmötesdagen:
https://uu-se.zoom.us/j/68532084003
Mötes ID : 685 3208 4003
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Året började väldigt bra för
Viggenklubben, en kalender
full av aktiviteter under våren
med sommarträffen som grädden på moset och en hoppfull
styrelse.
Tyvärr ströks aktivitet efter
aktivitet och det enda som blev
av var en förvisso mycket lyckad
sommarträff, i år tillsammans
med Vegaklubben.
Vad som också kommer
strykas detta år är mig som
ordförande. Det är med en
gnutta vemod och en känsla av
besvikelse som jag har tagit det
här beslutet. Med det sagt så
välkomnar jag alla på årsmötet
den 14 november.
Må Gott! Hälsningar
Niclas Gilljam Svahn

Hej alla !
Som Niclas säger här till
vänster; 2020 ��������
började ����
bra ����
för
Viggenklubben, men sedan kom
det ju dessvärre in en del grus i
maskineriet.
Rapport från en lyckad sommarträff kan ni läsa på sidorna
5-6, seglingstips finns liksom
goda råd från Tekniska Kommittén om vad ni ska tänka på inför
den kommande vintern.
En liten utläggning om just
utläggning finns på sid. 10 och
ett litet matlagningstips hittar
ni på sid. 11.����������������
Styrelsesoppa, ����
det
ni, när det suger i magen!
Och som ni ser på sid. 2 så
kan den som har möjlighet delta
digitalt på årsmötet. Gör det!
VB-Red. / Alf


Ordföranden har ordet
Årsmöte –
Avgående Ordförande
– avsaknad av valberedning
Som jag nämnde i spalten ”Från
bryggan” har jag tagit beslutet att
inte kandidera till ordförandeskapet i Viggenklubbens styrelse för
verksamhetsåret 20/21. Det har
varit tre spännande, utmanande,
roliga och lärorika år för mig som
ordförande i Viggenklubben.När
jag införskaffade min Albin Vigg
2016 rådde det ingen tvekan om att
jag skulle bli medlem i klubben och
när föregående ordförande 2017
desperat sökte efter någon som
kunde ta över ordförandeklubban
valde jag att ta på mig det ansvaret då klubben inte skulle kunna
fortsätta utan en ordförande.
Det var med noll inblick i föreningen och utan att ens vara
närvarande på årsmötet som jag
tog på mig det ansvaret av den
enkla anledningen att jag alltid
har trott på föreningslivet och vad
det betyder för människor gällande
gemenskap, kunskapsutbyte och
socialisering.
Jag nämnde att det var med
vemod och en känsla av besvikelse som jag tagit beslutet att nu
avsluta min tid som ordförande i
klubben.


Vemodet kommer ur känslan av
att jag kommer sakna det aktiva
arbetet med föreningen, kontakten med medlemmar och övriga
styrelsemedlemmar. Besvikelsen
grundar sig i att jag trodde att jag
skulle lyckas åstadkomma mycket
mer än vad som faktiskt blev av,
jag vill inte på något sätt avskräcka
någon som känner sig redo att ta
över ordförandeskapet men det var
ett mycket tuffare jobb än vad jag
förväntade mig, i ärlighetens namn,
tuffare än vad som sades till mig
när jag tackade JA 2017.
Men det har varit många oväntade hinder på vägen så som post
nords ändrade avtal för föreningsbrev, GDPR, digitalisering och inte
minst Covid-19.
Nu står föreningen alltså åter
igen vid ett vägskäl, utan ordförande kan inte föreningen fortsätta
och utan valberedning blir det svårt
att rekrytera en ny ordförande så
jag riktar nu en förfrågan till alla
er som läser detta. Finns det någon
medlem där ute som är redo att ta
på sig ansvaret som ordförande i
Viggenklubben?
Vi kommer in i det sista att
hoppas på att någon dyker upp
men saknas det en kandidat när
årsmötet kommer till den punkten
så yrkar vi från styrelsens sida på
en nedläggning av klubben om inte
andra kreativa lösningar/motioner
kommer in.
Med försiktig optimism
Hälsningar
Niclas

Björnö 27 - 28 juni 2020
Foto Fleming Falkenstad

Detta nådens Corona-år, då
inställda evenemang haglat
runt om i samhället, blev det
i alla fall en sommarträff med
Viggenklubben, denna gång i
samverkan med Vegaklubben.
Viggenklubbens styrelse arrangerade med den äran. Björnö
administreras av Skärgårdsstiftelsen, och är mycket välordnat
med toaletter, informationsbod
(som kan tjäna som tillflyktsplats vid regnskur, grillplats
och flera möbelgrupper). T o
m en vattenpump modell Ä,
vars anslag om att vattenkvalitén INTE var kontrollerad fick
tanken att associera till gamla
västernfilmer med dödskallemärkta plakat vid vattenhålen.
Nu var det nog ingen större fara
med det här vattnet – jag såg
massor av folk nyttja det, och
ingen verkade grina illa.
6 Vegor och 3 Viggen dök

upp, med sammanlagt mellan
15 och 20 deltagare ombord.
Ordförande Niclas hälsade välkommen med sedvanligt bubbel,
och berättade att bland begivenheterna för kvällen fanns
dels kubbspel, dels ett ”pyssel”
som bestod i att tillverka ett s
k överlevararmband. Bakgrunden sägs ha sin grund i att fallskärmsjägare hittade på detta
sätt att ta vara på fallskärmslinor genom att fläta dem till
kompakta armband – lätt att ta
med, lätt att repa upp igen för
att få en stark och användbar
lina lämpad för vildmarksliv.
Det blev väldigt populärt, och
många gjorde t o m flera armband i olika färger.
Per-Arne Ståhlberg i Vegaklubben är proffs på fotografering med drönare, och
hade naturligtvis med sig
utrustning o c h för e V I G G ad e w
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oss både från luften och
m ed h a ndbu r e n kamera. En
c a 7 m i n l å n g film går att
h ä m t a p å n ä t e t via länken
https://www.dropbox.com/
s/j3qoj9yaajuhqqu/ViggenVegatr%C3%A4ff%202020.
m p4 ? d l =0 .
S o m s y n e s v ar d et emel l a n å t l i t e s i o c h så me d d en
s o c i a l a d i s t a n s eringen. Und e r t e c k n ad hö l l d ärfö r lite
l å g p r of i l , m e n d et gick b ra
det också.
Vädret var fantastiskt, med
klarblå himmel och temperat u r s ä k e r t r u n t 30-strecket,
och i vattnet uppmättes
2 2 g r ad e r . D e t b lev d ärfö r
m y c k e t b ada n d e, och kväll e n a v s l u t ade s som vanligt
m e d g e m e n s a m m i dd a g p å
berget.

Sammanfattningsvis en
m y c k e t l y c k a d t r ä ff , o c h
modellen att variera mötesplats borde bli mer regel än undantag så att fler
i regionen ges möjlighet
att delta. Att det i år blev
bara 3 Viggar får nog tillskrivas Covid-19. Medelåld e r n i k l u bb e n ä r g a n s k a
h ö g , s å d e t ä r fö r s t å e l i g t
om en del tagit det säkra
fö r e d e t o s ä k r a o c h s t a n n a t
hemma.
Men vi får hoppas på
stabilare läge nästa sommar. Och samverkan med
Vega borde fortsätta, som
e n ” g a r a n t i ” fö r a t t d e t
blir lite aktivitet, och vi
har så mycket gemensamt.
Harald Akselsson,
1103 Costa Jourtan

Säker och enkel
segling . . .

. . . och en
kommentar

Foto Harald Akselsson

Artikeln här ovan fanns med i VB nr 5 2010 och på den tiden trycktes
VigggenBladet inte i färg men även svartvitt räcker långt ibland.




Om det
kärvar ihop sig
i maskineriet . . .
Vi utgår från att alla läst
ordförandens spalt Från Bryggan. Läget för klubben är med
andra ord prekärt - ordföranden ställer inte upp för omval,
och vi saknar en fungerande
valberedning.
Redaktionen tog därför initiativet att lägga ut ett upprop
på FB (se sidan till höger) för
att nå även Viggenentusiaster
som av någon anledning valt
att inte vara medlemmar i
Viggenklubben. Hoppet är det
sista som dör – kanske finns
det ”någon där ute” som inte
är främmande för att göra en
insats.
Efter det slog oss en tanke:
den digitala tekniken går
ständigt framåt, och Coronapandemin har inneburit att

både företag, föreningar och
privatpersoner har blivit fantastiskt mycket bättre på att
kommunicera på distans för att
minska risken för smittspridn i n g . D i s t a n s e r i n g m i n s k a r
belastningen i form av resor
till fysiska möten, och minskar
därmed tidsåtgången totalt.
Skulle inte det kunna vara ett
nytt arbetssätt i klubben?
En riggträff har tidigare
sänts digitalt med möjlighet för
vem som helst att ta del, och
motsvarande planeras för kommande årsmöte. Och bortfaller
kravet på fysisk mötesnärvaro
finns möjlighet för styrelsearbete oberoende av geografisk
hemvist. Väl värt att överväga
tycker
ViggenBladets redaktion

. . . så är det
kanske värt att
våga pröva nya
vägar ?


Hej, Viggenklubben
anropar!

Det närmar sig årsmöte i klubben, och vi har ett problem: nuvarande ordförande har meddelat
att han inte ställer upp för omval,
och eftersom posterna i valberedningen gapat tomma under året,
måste vi andra uppmärksamma
alla Viggenseglare om läget.
För att vara övertydlig: utan
ordförande går det inte att driva
klubben vidare. Får vi inte tag
på någon som är villig att vara
ordförande i åtminstone ett år,
så återstår bara att planera för
nedläggning av klubben, och det
tycker vi vore beklagligt.
Många kanske tycker att det
räcker med FB för att hålla kontakt viggenseglare emellan, men
då glömmer man att det finns ett
betydande värde i att ha kvar en
klubb som förvaltar och kanske
t.o.m. vidareutvecklar de immateriella värden som skapats under
alla år som klubben verkat.
Den kanske mest betydelsefulla är den erfarenhet och tekniskt
kunnande som Tekniska Kommittén besitter.
Vid nedläggning skingras den
instansen, och den som därefter
söker svar genom att ställa frågor
på nätet riskerar att få flera olika
svar, som i värsta fall går stick i stäv
mot TK:s grundade uppfattning.

TK:s auktoritet utgör ett
tryggt stöd för en, kanske inte
så tekniskt begåvad, nybliven
Viggenägare.
Om vi nu lyckas hitta någon
som är villig att ikläda sig rollen som ordförande, så måste vi
i ärlighetens namn understryka
att det inte kommer att saknas
utmaningar. T ex har vi i Viggenklubbens redaktion aviserat att
vi behöver få avlösning. I första
hand en ny andreredaktör som
under ett inskolningsår sätter sig
in i programvaror och rutiner, för
att därefter bli huvudredaktör.
Mer information kan ges
av nuvarande styrelse, www.
viggenklubben.com
ViggenBladets redaktion



Konsten att lägga
ut från en brygga
Vadå konst att lägga ut? Filmen
hette ju konsten att angöra en
brygga! Det här är inte film utan
verklighet.
Historien tilldrog sig när jag var
nybliven Viggenägare och är ännu
ett exempel på att om något kan
strula så gör det det. En vacker
sommardag skulle jag förevisa den
nyinköpta stoltheten för en bekant.
Personen ifråga hade närmast vattuskräck, och hade först efter lång
övertalning förmåtts komma med
på en kort tur med bara motorgång,
när absolut inget kunde inträffa.
Jag seglade båten till den närbelägna gästhamnen och lade till
långsides bryggan, med en för- och
en akterförtöjning i ringar. Min
fru anlände med gästen som klev
ombord med ett något spänt ansiktsuttryck. Därefter lämnades vi
att klara oss själva.
För att utläggningen skulle gå
så smärtfritt som möjligt hade jag
förberett allt i minsta detalj. Både
för- och akterförtöjning var tillbakadragna till båten så att de kunde
lossas utan att behöva gå iland.
Motorn startades och puttrade
snällt på tomgång.
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Jag går fram på fördäck och tar
in förtampen. Tillbaka i sittbrunnen ber jag min gäst skjuta ifrån
fören med båtshaken samtidigt
som jag släpper aktertampen,
lägger i växeln och ger duktigt
med gas.
Allt går enligt planen, jag ser hur
aktertampen löper igenom ringen
på bryggan och båten accelererar
snabbt. Jag ser föröver och koncentrerar mig på styrningen.
Aktertampen kan jag ta in senare.
Då! Tvärstopp! Vad har hänt?
Jo den allra sista änden på aktertampen snor sig runt öglan på
bryggan och gör på egen hand ett
halvslag runt egen part!
Glada miner på bryggan och
något knäckt självförtroende hos
skepparen. Gästen tar dock det
hela med fattning och verkar trösta
med att en olycka, tvärt emot talesättet, vanligen kommer ensam.
Resten av färden går utan problem och tilläggningen vid hemmahamnen var perfekt.
Sedan dess tar jag alltid in alla
förtöjningar innan båten skall
börja röra sig. Det minskar ju också
risken att man får dem i propellern, vilket jag troligen fått om jag
lyckats lägga ut som jag tänkt!
Jan-Olof i 837 Magda

Matspalten
STYRELSESOPPA

Detta behövs:
1 purjolök
1 msk margarin
1 tsk curry
1½ msk vetemjöl
1 l vätska (vatten o. grönsaksspad)
2 fiskbuljongtärningar
1 pkt djupfryst fisk, ca 450 gram
1 burk blandade grönsaker, ca 400 g
persilja, dill, salt
Gör så här:
Skär purjolöken i strimlor och fräs
den i margarinet tillsammans med curryn i en gryta. Pudra över mjölet och
häll på vätskan och lägg i buljongtärningarna. Låt allt koka upp och under
tiden skärs fisken i kuber. Lägg i fisken
och låt blandningen sjuda sakta under
lock i 7 minuter. Blanda till sist ner
grönsaker, dill, persilja och kryddor och
ge soppan ett snabbt uppkok och så är
soppan färdig att servera.
PS. Det frysta fiskblocket fungerar
som kylklamp i kylväskan före tillagningen.
Ovanstående har varit med förr
och är väl kanske inte ett alternativ till
grillkvällarnas flintastekar och andra
köttbitar men kan säkert smaka bra
någon gång när vädret är mindre gynnsamt för utomruffsmatlagning. Funkar
säkert hemma också, och har du egna
tips på lättlagad båtmat så är de också
välkomna i Matspalten.
Red.
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Hjärtligt
välkomna
till Viggenklubben!
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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@toutlook.com

08-590 802 98

e-post: n-er@telia.com

0708-75 30 42

F r å n Te k n i s ka
Kommitténs
höstbord:
Hoppas din båtsommar blev
bra.
Minns du några varnande ord om
upppallningen av din Viggen i ett
tidigare nummer av ViggenBladet?
Det gällde då att se till att båten
var väl understödd i för och i synnerhet i aktern, innan man klättrar
upp och lastar över en farligt stor
vikt akteröver i samband med tömningen av båten inför vintern. Här
kommer en fortsättning i form av en
checklista:
1. Avmastningen
Det brukar finnas gott om folk vid
mastkranen - se till att ni är minst
3 man för avmastningen. En man
sköter kranen, en man på båten och
en man som hela tiden håller masten
från lyft till fällning och placering på
bockar. Definintion av man: människa oaktat kön.
1.1 Skruva loss undervanten (4
st) och gör fast dem på lämpligt sätt
vid masten tillsammans med fall-linor mm. På så sätt är allt ur vägen
när du skallhantera masten under
nedtagningsmomentet. Detta spar
onödigt lång liggtid under mastkranen och inte minst slipper man
irritera väntande klubbkompisar i
kön efter sig.
Har du båten under uppsikt kan

även övriga toppvant lossas på för
att underlätta avmastningen. Men
var då försiktig - masten känns då
ganska vinglig.
1.2 Glöm inte alla kontakter till
lanternor, vindmätare och annan
mätutrustning i masttoppen. Skruva
loss samtliga och sätt på lock eller
annat skydd över kontakterna. Litet
kontaktolja som konserverar till våren är en bra åtgärd.
1.3 Du behöver inte nödvändigtvis plocka ned Vindex och mätutrustning i masttoppen innan du mastar
av. Är du ovan kan du be någon hålla
uppsikt över masttoppen så att inget
kommer till skada under arbetet.
1.4 Lyftöglan för masten placeras enklast under spridarna. Se till
attmasten under arbetet hela tiden
hålles under kontroll av en man.
1.5 Det är inte nödvändigt att
demontera all utrustning från masten
- om den förvaras torrt. Detta är en
individull bedömning som kan styras av risk för stöld m.m. Har man
en fockvinsch monterad på masten
- är den rätt enkel att demontera
för rengöring och smörjning. Knyt
gärna fast fästskruvarna i en påse
på vinschen under vinterförvaring.
Dessa har förunderlig förmåga att
försvinna till våren.
www
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w        
w w 1.6 Smörjning av vantskruvarnas gängor är alltid lättast
att göra nu. Det är lätt att glömma
bort vid vårrustningen, då allt ska
var klart på kort tid.
2. Torrsättning
Se över pallningen i tid - var
finns pallbockar eller vagga och
hade du inte tänkt reparera något?
Båten på land behöver litet stöd
för att hålla sig upprätt under
vinterstormarna - hemska tanke
så här i början på september!
2.1 Innan lyftet, kolla var loggen sitter - frågan kommer säkert
om var lyftbandet skall läggas. Det
är skönt att ha ett klart besked
då - det bästa är en liten tejpbit
fastsatt när båten stod på land.
Själv har jag vinscharna som kännemärke.
2.3 Tvätta botten omedelbart
som du kommit upp - det sparar
mycket slit. Högtrycksspruta är
bekvämast och ger ett bra resultat. Lös bottenfärg åker av på en
gång. Givetvis tvättas även bordläggning och däck.
2.4 Efter en grundlig tvättning
är det självklart att en polering
och vaxning ger ett bra skydd
under vinterförvaringen. Men det
verkligt trevliga är att vårarbetet
går som en dans och att bordläggningen i synnerhet håller sig
fräsch under många år.
2.5 Dynor, segel och andra
textilier, tampar och naturligtvis
värdesaker plockas ur båten.
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Spritköksburkar mm förvaras
bäst torrt. Organisera förvaringen
så att du hittar grejorna senare.
2.6 Batteriet plockas ur och
laddas upp även med komplettering någon gång under vintern.
Förvara svalt men frostfritt och
torrt. Destillerat vatten kan behöva fyllas på till nivåmarkering
i vissa batterityper - men se upp
- fyll sparsamt.
2.7 Torrpumpa vattenpumparna omsorgsfullt.
2.8 Färskvattentanken töms
och är lättast att göra ren innan
beläggningar torkar!
2.9 Täckning görs omsorgsfullt,
men luftväxling under presenningen är ett måste. Enklast görs detta
genom att en taknock arrangeras i
hela båtens längd. Ventilationen i
båten underlättas genom en liten
glipa i förpiksluckan. Givetvis är
båtens alla ventilationskanaler
öppnade.
2.10 Öppna alla kranar med
skrovgenomföringar för fullt och
se till att de är tömda på vatten!
Självklart töms kölsvinet och
tvättas ur – en torr båt ger bästa
vinterförvaringen.
Till sist… lycka till!

CLUB

SHOP

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
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Eftersom styrelsens upprop i ett tidigare VB ännu
inte lett till några ringlande köer av arbetssökande utanför
redaktionsdörren, så får vi väl ta det igen:

Frågan om
engagemang
i VB-redaktionen
Som Harald skrev på sid. 2 i
VB nr 1 i år så har redaktionen
bestått av samma medlemmar i
mer eller mindre 30 år vilket är
ett enastående engagemang.
Det har nu blivit dags att
fö r n y a r e d a k t i o n e n s å d u s o m
känner dig motiverad till att
vara en del av ViggenBladets
redaktion; skicka ett mejl till
Harald och/eller Alf så kommer
de att hjälpa dig in i arbetet
med ViggenBladet och under ett
övergångsår se till så att inträdet
i redaktionen ska fungera så bra
som möjligt.
Övertagandet kommer ske
off iciellt på nästa å r s möt e o c h
gälla från och med verksamhetsår
2020/2021.
Hälsningar från Styrelsen

Viggenseglarnas tidning
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Nuvarade
redaktörer har
som framgår i
spalten här till
vänster varit med
ett tag och våra ersättare
behöver ta över så snart
som möjligt för att vi gamlingar
ska hinna med att sätta dig/er in
i vad det innebär att stå för den
framtida produktionen av vår anrika klubbtidning ViggenBladet.
Så hör av dig till
Alf
070-628 87 92
vebe@comhem.se
Harald 08-590 802 98
jourtan@outlook.com

MANUSSTOPP
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