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Förord
Vad är Tekniska Tips?
Vår ambition inom Tekniska Kommittén är
att bearbeta, redigera och publicera tips
som samlats in vid Viggenträffar, via brev,
samtal och på annat sätt. Framför allt hoppas vi att alla hjälps åt. Det är ju klubbens
medlemmar som har idéerna. Vi tror att
tips om enkla, billiga och lätt gjorda anordningar är särskilt välkomna.

Så här är Tekniska Tips uppställda.
De är indelade i grupper enligt nedan och
ursprungligen utsända i form av lösa blad.
Varje grupp har ett nummer som motsvarar
en flik i ett register. Register och pärm
hoppas vi Du kan skaffa själv.
Följande grupper finns:

Du som har sett någon knepig sak, Du som
själv har gjort något i din båt som Du är
nöjd med, hör av dig med några enkla rader till Tekniska Kommittén. Gör gärna en
enkel liten skiss eller allra bäst bifoga ett
foto.
Det är inte meningen att Du ska behöva
presentera fullt färdiga tips. Det viktigaste
är att Du prövat anordningen och vet att
den fungerar.

1.
2.
3.
4.
5.

Skrov och däck
Rigg och segel
Sittbrunn
Ruff och skans
Lös utrustning, motor m.m.

På varje Tips anges grupptillhörighet, löpnummer inom gruppen samt datum. Dessutom anges om tipset gäller Karlskronaviggen, Albinviggen eller båda. Slutligen
anges tipsets ursprung.

Namnet Tekniska Tips har vi lånat från
Vegaklubben. Sedan vi hade gjort några
blad, kom vi på att de borde hetat Praktiska
Tips - men då var det så dags!

Under årens lopp har enstaka Tips blivit
inaktuella, eller inarbetats i andra Tips och
därför utgått.

Många har funderat över: Var placera
brandsläckare? Hur stuva bordet? Hur ordna värme, radioantenn, säkerhetsdetaljer?
Finns det några knep med fall och andra
tampar?

Undrar du hur en viss anordning fungerar,
ta då kontakt med en som har den i sin båt.
Tycker du att tipset är ofullständigt redovisat, kontakta gärna
Tekniska Kommittén.

Hur har Du gjort?
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