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Det dök inte upp någon frälsare på
årsmötet. En styrelse tillsattes för att avveckla verksamheten. Vi har till uppdrag
att se till att de delar av verksamheten
som kan vara till nytta för framtida Viggenseglare finns bevarade. Framöver så
kommer material från klubben att föras
över till klassbatar.se.
Det känns vemodigt att en klubb
verksamhet upphör, men tiderna
förändras. Förhoppningen är att Viggenseglare ska ha nytta av tidigare material och finna nya plattformar för att
träffas och utbyta erfarenheter.
Den traditionella föreningsformen
för en viss båttyp verkar vara svår att
driva. Skulle det dyka upp en frälsare
under verksamhetsåret kanske det ställer
detta på huvudet.
I vart fall så kommer vi att segla vidare
med våra Viggar. De är mer seglivade
än klubben.
K-G Sabel

Dags för ett nytt år snart igen, vad
det nu kan komma att innehålla, något
som framtiden får utvisa. Det är ju svårt
att spå, i synnerhet om framtiden som
någon lär ha sagt.
Som vanligt både i ViggenBladet
(och i snaskpåsarna), lite gott och
blandat även i det här numret av
klubbtidningen; en del har varit med
förr, annat inte. Bläddra vidare och se
vad du hittar.
Under nästa år kommer det enligt
nuvarande plan att komma ut ett nummer mindre av VB; skenande portokostnader och minskande intäkter tär på
klubbkassan. Om du har möjlighet att
ta emot och läsa VB i digital form (som
de flesta i läsekretsen gör numera), men
inte har hört av dig om det ännu - gör
det snarast.
Med det sagt återstår bara att önska
er en God Jul och Ett Gott Nytt År!
VB-Red. / Alf



Medlemsavgift för 2021 är 0 kr för medlemmar
2020 och 50 kr för nytillkomna medlemmar.

Styrelsen inventerar fysiskt material
som tillhör klubben inför nedläggningen.
Sitter du på några viggenprylar som
tillhör klubben så kontakta styrelsen.





Hur VRAKET
blev båt igen





En liten årstidsaktuell tävling
�������������
fick
vi minsann också plats för . . .
SKRIV ETT KORT JULKLAPPSRIM
med utgångspunkt från bilden,
mejla till redaktionen
Först och roligast får ett
(väldigt litet) pris!
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Harald Adler skrev följande den första december i FB-gruppen Viggenklubben: "Hittade den här viggen på en annan
Facebokgrupp och kunde knappt fatta vad jag såg. Någon
som verkligen renoverat om. Vad tycker ni?"

Red. kan inte göra annat än hålla
med Harald Adler; någon ser ut att
liksom Morgan på föregående sidor
ha tagit sin uppgift på allvar.
Eftersom uppgifter om fotona
saknas kan vi inte berätta vem som
tagit dem utan får nöja oss med att
skicka ett tack ut i cyberrymden
till den okände. Om någon av VB-s
läsare rotar vidare på FB och får
reda på mer – hör av er!
Red.
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NY MEDLEM

141 Gabriel Pavon Falk
STOCKHOLM

Hjärtligt
välkomMEN
till Viggenklubben!

Ur VB 3 1981. . .

. . . saxar vi en artikel som garanterat inte gått i repris någon
gång. Den handlar om PR-radion, då
en billig och enkel kommunikationsmöjlighet som inte krävde att användaren innehade formellt certifikat.
Kvalitén var inte den bästa - bl a ita
lienska ”mastodontsändare” störde
effektivt ut oss här i Sverige – men
den funkade! En trevlig och praktisk
livlina för bl a ViggenklubbenVi äldre ”i Viggenklubbens riskgrupp”
tror att reprisen kan återuppväcka (i fler bemärkelser, inte bara på
en hel del gamla minnen hos oss grund av Covid-19). /Red
PR-radio – nya bestämmelser 1981
Televerket har fastställt nya regler för att
använda PR-radio. De som har tillstånd har
fått bestämmelserna från Televerket. Nedan
följer de viktigaste ändringarna. Innehavare
av PR-radio bör dock läsa den fullständiga
texten i Televerkets bestämmelser.
Anläggningar som tagits i bruk före 1/7
1981 får användas till och med juni 1991
om de uppfyller de gamla bestämmelserna.
Kanalerna får användas enligt följande:
Båtkanaler 11A och 16 får endast
användas för att höja säkerheten till sjöss.
Provanrop får ej ske på 11A, medan prov av
tonselektiv får ske på kanal 16.
Anropskanal 13 får endast användas
i samband med anrop, varefter omedelbar
övergång till annan kanal skall ske. Anropssignal, t ex VIGGBÅT 1360, skall alltid inleda
och avsluta samtal. Anrop måste ske på
svenska, men i övrigt får annat modersmål
användas.
Allmänna kanaler 2-8, 10-11, 12,
14-15 och 19-21 får användas av alla tillståndsinnehavare. Detta innebär att vi fått
många fler kanaler att använda, och att alla
får använda dessa oavsett vad som står i de
gamla tillstånden.

Föreningskanaler 1, 9, 22 och 23
får användas av ideella föreningar, intresseföreningar och jaktlag i samband med
speciella aktiviteter som t ex eskadersegling
och tävlingar. Det bör observeras att Viggenklubben inte har tillstånd att använda
dessa föreningskanaler. Kanal 22 får således
ej användas av Viggenklubbens medlemmar
om de ej är med i någon annan förening
som har tillstånd.
Handikappkanal 17 får endast användas av handikappade och sjukvårdspersonal
i situationer då assistans behövs.
Vägkanal 18 är vägtrafikens 11A. Televerket har vidare bestämt att den maximala
samtalstiden ska vara 3 minuter. Allmänt
anrop (utan specificerade mottagare) får
endast ske vid nöd och motsvarande situationer.
Sammanfattning
• Antalet kanaler som får
användas har ökats till 15 st.
• Kanal 16 får endast användas vid nöd
och motsvarande.• Kanal 22 får endast
användas av föreningar med tillstånd (ej
Viggenklubben).• Kanal 13 är endast
avsedd för anrop.
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Droppande kran i 1103 åtgärdad
(Nej, det var inte Haralds näsa . . . )

I somras upptäckte jag plötsligt
vatten på skivan runt diskhon. Eftersom jag i samband med ombyggnad
av hela ”diskbänken” för länge sedan
bytte perstorpskivan mot marinplywood, och flyttade hela skåpet
lite inåt ruffen för bättre åtkomst
(VB 10/1985), är jag noga med att
hålla torrt. När historien upprepades
visade närmare analys att sjövattenkranen var perforerad av korrosion
precis vid kanten av plastförskruvningen. Varje pumptag skickade därför
ut en skvätt vatten på diskhoskivan.
Det här blir väl inte lätt att fixa, var
första tanken.
Men jag blev glatt överraskad – Magneten på
Värmdö, som väl har ungefär samma sortiment som
Erlandssons Brygga, kunde direkt hämta från hyllan.
En pryl på en båt av årsmodell 1975 levde alltså kvar!
Detta till skillnad från t ex dammsugarmarknaden,
som tycks tro att de får skämmas om de inte i princip
varje år kommer med nya modeller – tystare, med
bättre sugkraft, smartare förvaring etc etc. I rena
häpenheten kom jag mig inte för att även ställa
modefrågan, ”finns den i svart också?” Så nu får jag
leva med en svart och en vit kran/plastförskruvning.
Överkomligt, på min ära.
Harald i 1103 Costa Jourtan
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Många ritningar är det...

Ingvar Lindén och Harald Akselsson bläddrar bland
ritningar på Sjöhistoriska Museet 13 juni 2012

I förra
�����������������������������������
veckan fick arkivet besök av
medlemmar från Viggenklubben.
Viggen är en segelbåt som ritades
av Per Brohäll och började byggas
1965 i den första variant som senare
kom att kallas Karlskrona-Viggen.
1971 kom en ny variant med fenköl,

kallad Albin-Viggen. I arkivet finns
sedan tidigare ett hundratal ritningar
till Viggen. Det är allt från stora översiktliga ritningar som linjeritning och
segelplan, till ritningar på små konstruktionsdetaljer som laminatritning
till sittbänksluckor och madrasser.
Malin Joakimson
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Gymnastik för både kropp och själ som kan
utföras året runt och på smittsäkert avstånd.
Samla ihop ett gäng och kör några pass nu när
era båtar vilar tryggt på land i väntan på att få
komma tillbaka i sitt rätta element i vår igen.
För flaggor har du väl skaffat för säkerhets skull?

Viggenseglarnas tidning
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