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Höstmötet har genomförts i klubben och som 
vanligt var ett 60-tal medlemmar närvarande, 
vilket jag kan tycka är för få men alla har sina 
skäl, nog om detta. De närvarande fick dock 
mycket information från både kommittéer och 
projektgrupper.

Jag vill belysa några av de frågeställningar som 
styrelsen arbetat vidare med efter höstmötet:
Utomhusbelysningen vid Hamnkontoret/Klubb-
huset, som styrs av en sensor, kommer att märkas 
upp så att den ej av misstag slås av.

Beträffande en eventuell ändring av vaktsystemet, 
kommer styrelsen efter förslag från Höstmötet 
att föreslå en dubblering av avgiften för uteblivet 
vaktpass, dvs till 2000 SEK. Frågan kommer upp 
på årsmötet.

Styrelsen har beslutat att båtägare med enbart 
sommar- eller vinterplats i hamnen endast ska 
utföra sin vakt-tjänst under den årstid båten lig-
ger i hamnen. Även denna fråga kommer att tas 
upp på årsmötet.

Vi har beslutat att genomföra en ”generalstäd-
ning” av våra uppläggningsplatser till våren, efter 
sjösättningen. Vi skall även återställa ytterkan-
terna för att återvinna ett antal kvadratmeter. 
Koordinering kommer att göras med båtar som 
ligger kvar på land under sommaren.

Vår hemsida är för närvarande under uppgra-
dering och kommer i sin nya utformning att 
utformas på så sätt att varje verksamhetsansva-
rig och Hamnkontorets personal på ett enkelt 
sätt kan påföra ny klubbinformation under 
Hemsideredaktörens överinseende.

Frågan om bärighet på uppläggningsplanen har 
bearbetats och jag har deltagit i ett möte med 
Täby kommun, kranbolaget, ”Hamnbyggaren” 
och VBK-representanter. Där framkom bl.a. 
att det, beträffande bärigheten på själva planen, 
föreligger inga problem att placera ett fåtal tyngre 
båtar och att en erfaren kranförare lätt bedömer 
om vissa partier skall undvikas. Däremot kan 
vi behöva förstärka utfarten mot kajen med en 

”länkplatta” som tar upp kraften ut mot vattnet. 
Man misstänker en eventuell vattenläcka som 
eroderat underlaget där och detta blir en fråga för 
kommunen, varför varken åtgärder eller kostna-
der drabbar klubben. Innan beslut slutligen tas i 
frågan måste en dykundersökning göras av våra 
kajer och tyvärr kan detta inte ske just nu pga 
det höga vattenståndet. Vi har med detta som 
anledning tillsatt en projektgrupp, med deltagare 
både inom och utom styrelsen för att planera för 
framtida båtupptagningar, där vi önskar en första 
avrapportering under mars/april.

Möte har hållits med SBU/SMBF angående vårt 
medlemskap, och ytterligare ett möte är planerat. 
Vi har ej nått fram till någon överenskommelse 
ännu och kan se både för- och nackdelar med ett 
medlemskap, en nackdel är att alla medlemmar 
mister tidningen Båtliv om vi bestämmer oss för 
ett utträde ur SBU.

En god fortsättning på det nya året, och vi ses 
på årsmötet.

Hälsningar 
Conny

Omslagsbilden
Sprickopp, Lilla Nassa
Foto: Mats Johansson
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Innan jag återger det som diskuterades vill jag 
passa på att ge en enkel förklaring till varför 
vissa delar sker till synes något ostrukturerat 
och utan föreningsverksamhetens sedvanliga 
hållpunkter. För ett antal år sedan erbjöd sig ett 
antal personer att tillse att klubbens kappseg-
lingar genomförs på ett så bra sätt som möjligt. 
Detta skulle personerna i fråga gärna göra 
förutsatt att de slipper den administrativa delen 
med mötesordföranden, utskick av agenda, jus-
tering av protokoll m.m. Då inga ekonomiska 
anspråk framfördes utöver att få utnyttja klub-
bens utrustning och utnyttja lokalerna som vilka 
klubbmedlemmar som helst så accepterades  
erbjudandet. Efter detta har tävlingssektionen 
levt sitt eget liv till allas belåtenhet.

Är detta ett bra sätt att bedriva verksamheten 
på? För egen del är jag verkligen för nuvarande 
upplägg som ger alla som vill en god möjlighet 
att både delta och påverka utan att de personer 
som utgör grunden för vår tävlingssektion skall 
belastas med delar som de inte alls är intres-
serade av att utföra. Vi har alltså en form av 
”spontan föreningsverksamhet”.

Det enda som jag vill förändra, vilket jag nu 
gör genom denna artikel, det är att förkunna när 
planeringsmötet inför kommande säsong hålls:

Andra onsdagen efter sista upptagningen 
hålls mötet kl. 19:00 i klubbhuset, 2006 innebar 
det 18 oktober. Hit är alla som vill välkomna 
för att delta i planeringen av den kommande 
säsongen. Mötet är på inget sätt hemligt men det 
finns kanske en svaghet i nuvarande upplägg, att 
informationen kanske inte alltid når alla.

Därmed över till det senaste mötet:

Onsdagsseglingar
– Vilka onsdagar och hur många
Här var mötesmajoriteten för att minska antalet 
seglingar till 11 delseglingar då deltagandet förra 
året tyvärr blev något sämre än föregående säsong 
samt för att ta hänsyn till vårens helgdagar. Följande 
onsdagar kommer det att seglas på Värtan:

 Onsd 1 9/5 Gemensam start
 [Bo Frykberg]
 Onsd 2 23/5 Omvänd start 
 [Britt-Marie Backudd]
 Onsd 3 30/5 Gemensam start [Arne Nilsson]
 Onsd 4 6/6 Omvänd start
 Onsd 5 13/6 Gemensam start [Peter Witt]
 Onsd 6 20/6 Omvänd start [Lars Gellerhed]
 Onsd 7 8/8 Gemensam start
 Onsd 8 15/8 Omvänd start
 Onsd 9 22/8 Gemensam start 
 [Magnus Stenhols]
 Onsd 10 29/8 Omvänd start
 Onsd 11 5/9 Gemensam start
 [Bengt Erlandsson]

Det är de sex bästa resultaten som räknas varför 
ett flitigt deltagande oftast betalar sig.

Onsdagsseglingarna riktar sig till alla som 
har en segelbåt som vill ta chansen att utnyttja 
sin båt även i veckan (av egen erfarenhet kan jag 
dessutom skvallra om att det allt som oftast är 
riktigt fint väder just på onsdagskvällarna). Ta 
chansen och använd din båt tillsammans med 
familj, vänner eller varför inte arbetskamraterna. 
Vi som försöker vara med så ofta som familj och 
jobb tillåter vet hur kul vi har och vill väldigt 
gärna dela med oss av denna upplevelse.

– Deltagande
Den fråga som väckte mest debatt var hur vi 
skall hantera de båtar som deltar med ”fast 
besättning” då den ordinarie rorsmannen har 
förhinder. För att klargöra, undertecknad är 
en av de aktiva som har utnyttjat detta undan-
tag. Majoritetsbeslutet baserades på att försöka 
skapa så bra möjligheter som möjligt för att 
få så många deltagare som möjligt. Mot detta 
som bakgrund beslöts det att försöka formulera 
regler som ger både båt och person möjlighet 
att delta. Tidigare har detta bara givits genom 
ett undantag i regeln. Vår förhoppning är att 
vi till starten av Onsdagsseglingarna skall ha en 
uppdaterad regel som tydligare förklarar villko-
ren för att delta.

– Funktionärer till seglingarna
Processen att få samtliga seglingar att ha en namn-
given funktionär startades också. Grundregeln är 
att varje deltagare skall vara villig att ansvara för 
en onsdagssegling. Tanken är inte att den som är 
med ett fåtal gånger per år skall känna ett tvång 
att funktionera, utan det är då man börjar nå ett 
deltagandesnitt på kanske hälften av seglingarna 
som en klar villighet att funktionera bör väckas. 
När mötet avslutades var endast fyra seglingar 
utan namngiven funktionär, därav borde vi få 
funktionärer till alla seglingar.

Alandia Värtan Cup, tillika KM för 
VBK söndagen den 3 juni
Vår egna öppna kappsegling där den bästa 
Vigganbåten får äran att kalla sig för 
Klubbmästare. Inledningsvis på denna punkt 
hade vi en diskussion om att eventuellt göra 
en paus med arrangemanget då deltagarantalet 
tyvärr sjunker. Vi hade dessutom svårt att hitta 
ett datum som inte krockar med andra seglings-
evenemang (där klubben representeras med 
deltagande båtar). Då vi är oroliga för att en 
paus lätt riskerar att blir permanent valde vi att 
arrangera kappseglingen även i år.

Alltså seglingen med två korta banseglingar 
på Värtan innan lunch och därefter en liten 
distansbana lagd efter gällande väder och vind 
kommer även i år att kröna en totalsegrare och 
en Klubbmästare (vi hoppas att dessa två titlar 
tillfaller samma skeppare/båt).

X99 Cup lördagen den 19 maj
Denna segling går planenligt av stapeln på 
Värtan helgen efter Lidingö Runt där Stockholms 
X99:or gör upp om vem som får det stående 
vandringspriset i år. För att vara ett seglings-
evenemang erbjuder just denna kappsegling 
mycket bra möjligheter att faktiskt ta del av 
vad som händer genom att titta från land/piren. 
Vanligtvis är segling inte mycket till publiksport 
men här bjuds faktiskt en bra möjlighet att se 
bra kappsegling på nära håll.

Kräftseglingen, en lördag i augusti
Detta arrangemang är kanske inte riktigt en 
kappsegling i ordets rätta bemärkelse. Här är 
fokus helt klart inriktat på enkelhet och trivsel. 
Tävlingen är en LYS segling med start vid Stora 
Skratten och mål vid klubbholmen. För att göra 
det lika enkelt för alla så tillåts inte spinacker 
och det är vanliga  sjövägsregler som gäller.

Utöver bländande fin segling som oftast 
sker i måttlig undanvind avslutas det hela med 
kräftskiva på klubbholmens brygga i glada vän-
ners lag. Titta gärna på hemsidan där det finns 
ett antal bilder från föregående år. Vilken lördag 
det blir i år får jag återkomma med.

Avslutningsvis vill jag framföra en stor önskan 
om ett bra seglingsår där vi kan glädja oss åt ett 
ökat deltagande; ju fler som deltar desto roligare 
blir det för alla. Du som inte tidigare har delta-
git i detta, tveka inte att prova!

Lars Gellerhed 
(suppleant i styrelsen, där jag har i uppdrag att 
förmedla min bild av läget i tävlingssektionen) 

Från tävlingssektionen
Andra onsdagen efter sista upptagningen går årets ”soppmöte” av stapeln i klubbhuset. Här 
samlas de som har en åsikt om hur, när och var kommande kappseglingar i klubbens regi skall 
genomföras. Så skedde även i år (eller snarare förra året, 18 oktober 2006) och följande är en 
summering av vad vi kom fram till.

Förhoppningsvis blir vi många som 2007 är med och 
utmanar klubbens seglaress: Arne Nilsson som vann 
onsdagscupen 2006 (som seglar Albin 28) och Britt-
Marie Backudd med sin Avance 24 som vann 2005.



Mötet inleddes med att Skeppslagets höfding 
Carl ”Bråvalla” Norberg berättade lite om 
vikingaskeppet Viking Plym´s öden och även-
tyr under året som gått. Därefter fick vi se en 
mycket trevlig videofilm som beskrev hur en 
handelsresa, och sedan själva handeln kunde 
gå till på vikingatiden. Bakom filmen ligger 
Täby Skeppslag som här har samarbetat med 
Slöjdgillet för att förfärdiga tidsenliga kläder.
Stort tack till Carl för detta kulturella inslag!

Sedan en del formalia avverkats var det dags för 
styrelsens verksamhetsansvariga att berätta vad 
som hänt under 2006. Här gavs också tillfälle 
att ställa frågor vilket hörsammades av de när-
varande.

Magnus Hymnelius berättade om Furholmsåret, 
och fick många att längta till nästa besök på 
Klubbholmen. I vår är ytterligare upprustningar 
och förbättringar att vänta. Det framfördes ett 
önskemål om att inseglingsbeskrivningen borde 
finnas på CD, vilket gillades av alla GPS-älskare 
och detta kommer vi givetvis att försöka ordna.
 
Undertecknad passade därefter på att göra lite 
reklam för klubbens kursverksamhet, men även 
för klubbaktiviteter som tex. VÅRFESTEN 
(hjärtligt välkomna!). Vidare framfördes varma 
tack till informationskommittens Britt-Marie 
Backudd och Rolf Karlsson som nu valt att 
avsluta sina uppdrag med hemsidan och 
Vimpeln.

Från Hamnkommitten rapporterade Lars Lindh 
bl.a. att septictanken blivit utbytt. Nu är sjö-
bodarna också färdiga och tack vare detta har 
utrymmet i mastskjulet ökat, pirnocken är vack-
ert vitmålad och dessutom upplyst.
Lars fick med sig små önskemål från några av 
mötets deltagare när det gällde upptagnings-
datum, avstängning av sommarvatten, sly som 
försöker vinna terräng på hamnplanen och 
belysningen utanför Klubbhuset.

Så kom turen till Lars Gellerhed att berätta om 
tävlingssektionens utökade antal onsdagsseg-
lingar och övriga kappseglingsaktiviteter. Man 
önskade större uppslutning, både när det gäl-
ler funktionärer och deltagare, och onekligen 
blir man lite sugen att vara med efter Lars ord:  
”Välkommen ner, hissa segel och kom ut!”.

Samarbetet med TBK och NBS informerade vår 
ordförande Conny Palmehag om, bland annat 
när det gäller besök på varandras klubbholmar.

Så kom vi då till mötets viktigaste punkt: eko-
nomi och budget. VBK:s egen finansminister, 
dvs kassören Sven Fjelkestam (Obs! saknar häst-
svans!) kunde som vanligt glädja alla med en bra 
ekonomisk situation för klubben, Några större 
investeringar kommer att göras under 2007, här 
kan nämnas inköp av 4 nya optimister till seg-
larskolan. Vi beslöt under denna punkt även att 
höja medlemsavgiften med 75:-/år. Budgeten i 
sin helhet finns att få på Hamnkontoret för den 
som är intresserad men missade Höstmötet.

Kvällens kanske mest engagerande diskussions-
ämne kom upp under Övriga frågor, nämligen 
problemet med vakter som inte dyker upp när 
de ska, vilket innebär att våra båtar inte blir 
vaktade den natten. Här var mötesdeltagarna 
samstämmiga, klara och tydliga: Höj avgiften 
rejält för ”vakt-skolk” och vid upprepad miss-
skötsel återstår bara uteslutning Ord och inga 
visor! Nu blir det styrelsens sak att gå vidare 
med frågan.

Vid tidigare Års- och Höstmöten har ofta åsik-
ter om uthyrning av mark på hamnplanen som 
ej utnyttjas av VBK ventilerats, så även denna 
gång. Styrelsen redovisade de icke föraktliga 
inkomsterna av denna uthyrning och medde-
lade även att de båtar som på något sätt ligger 
i vägen för exempelvis masthantering, skall vara 
borta före första sjösättningshelgen. Här är det 
också på sin plats att poängtera vikten av att 
klubben och företagen inom hamnområdet har 
ett gott samarbete, vilket gynnar alla medlem-
mar i form av tillgänglig service.

Innan Conny avslutade årets Höstmöte fanns en 
viktig sak kvar att göra: Vår tidigare ordförande 
Ulf Brynell, som avgick i våras pga hälsoskäl, 
avtackades för mångårigt arbete inom VBK:s sty-
relse med blomsterkvast och present. Tack Ulf!

Carina Norberg

Så har vi avhållit ännu ett Höstmöte i Viggbyholms Båtklubb. Till skillnad från årsmötet, 
där det bl.a. väljs en ny styrelse, är Höstmötet till för att informera om styrelsearbetet och 
ge medlemmarna chans att ställa frågor mm. Dessutom är det Höstmötet som fattar beslut 
om det kommande årets budget. Den 21 november samlades sålunda ett 60-tal personer i 
Klubbhuset. Den kvinnliga representationen uppgick till hela 8 procent!

Rapport från Höstmötet

Kassören Sven Fjelkestam redogör för VBKs 
ekonomi, tidvis sufflerad av MarieAnne på 
Hamnkontoret som har järnkoll på läget.

Med vackra blommor och paket, i de svenska 
färgerna, avtackades vår fd ordförande Ulf 
Brynell av alla VBK-medlemmar genom Conny 
Palmehag.
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BÅT-LOPPIS

Kolla igenom garage och förråd under vårvintern och passa på att sälja de båtprylar du inte längre 
har nytta av på Båt-loppisen i samband med första sjösättningshelgen.
Här finns både chans att fynda och att tjäna en slant, bra för köpare såväl som säljare!

Tid:  Lördag/Söndag 28-29 april kl. 9-16
Plats:   Gräsmattan utanför Hamnkontoret

Ta med eget bord om så önskas. Ingen förhandsanmälan och ingen avgift!

FÖRARBEVIS

Dessa kunskaper borde alla ha som färdas på sjön! Förarbeviset är oftast ett krav för att få hyra båt, 
både i Sverige och utomlands. Inga förkunskaper krävs.
Vi träffas 8 gånger och det blir många tillfällen till frågor, diskussioner och sjökortsarbete. Detta 
upplägg rekommenderas för dig som vill studera i lugnt och behagligt tempo. Åldersgräns 16 år.

Tid:  Onsdagar kl. 19.00 – 21.30 med start 14/3
Plats:  Klubbhuset
Lärare:   Rolf Karlsson
Kostnad:   800:- exkl. mtrl. som du köper på plats
 Kostnad för examination (200:-) tillkommer
Anmälan:  Hamnkontoret 08 – 756 66 77

FÖRARBEVIS INTENSIV

Samma kurs som ovan, men för dig som hellre studerar intensivt under en helg.
Någon sjövana och min. 18 år krävs.

Tid:  Lördag-Söndag 24-25 mars kl. 09.00 – 17.00
Plats:    Klubbhuset
Lärare:   Carina Norberg
Kostnad:  800:- exkl. mtrl. som du köper på plats
 Kostnad för examination (200:-) tillkommer
Anmälan:  Hamnkontoret 08 – 756 66 77 

(Blir det fulltecknat så kör vi intensivkurs helgen 31/3 – 1/4 också!)

VHF-KURS

Att ha en VHF ombord är det säkraste sättet att alltid få kontakt och hjälp i en nödsituation. 
Alla kustradiostationer, lotsar, sjöräddning och yrkesfartyg under gång passar ständigt kanal 16 på 
VHF:n, dessutom kan du anropa bekantas båtar om de är utrustade med VHF, helt gratis! VHF-
certifikat är en förutsättning för detta, allt du behöver för att klara skrivningen lär du dig på vår 
VHF-kurs.
Examination i samband med studiebesök på Stockholm Radio någon vecka efter kursen.

Tid:  Tisdagen den 24 april kl. 18.30 – 22.00
Plats:  Klubbhuset
Lärare:  Kjell Backudd och Carina Norberg
Kostnad:  400:- inkl. mtrl. Examination tillkommer (200:-)
Anmälan:  Hamnkontoret 08 – 756 66 77

NY MED BÅT

VBK:s specialkurs, 2 ggr, för dig som 
är nybliven båtägare eller tidigare bara 
varit ruffhäxa/lovartsfläsk. Vi går igenom 
grundläggande saker som sjökort, kompass 
och säkerhet ombord. Praktiska tips, kul-
turinslag och färdmålstips utlovas också.
Bra familje-aktivitet!

Tid:  Torsdag 3/5     19.00 – 21.30
 Torsdag 10/5     19.00 – 21.30
Plats: Klubbhuset
Lärare:  Carina Norberg
Kostnad: 250:- (mtrl. ingår)
Anmälan: Hamnkontoret 08 – 756 66 77

INFO-MÖTE FÖR NYA 
MEDLEMMAR

Alla nya medlemmar hälsas välkomna till 
informationsmöte i Klubbhuset:

Måndagen den 7/5 kl. 19.00

Se separat inbjudan som kommer i början 
av maj!



Alla VBK:are hälsas hjärtligt 
välkomna till 

med sill
Lördagen den 17 mars kl.19.00 

i Klubbhuset

Vi upprepar förra årets succé och inbjuder till 
vår- och årsmötesfest!

Vi har tänkt oss arrangemanget så att alla tar 
med sig en sill/strömming/anjovis-anrättning 

till vårt stora smörgåsbord.

Vi fixar tillbehören (potatis/gräddfil/lök/öl/vin/
kaffe/tårta mm).

Snaps efter tycke och smak tar man med sig 
själv, liksom övriga drycker som man önskar 
intaga under kvällen (eller bjuda andra på!).

Dans efter maten utlovas!!!

Avgift: 100:-/person

Anmälan: till Carina Norberg
0708 – 67 45 85

senast den 12 mars
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Stockholm, tel. 08 630 0245 
Göteborg, tel. 031 492 060

Mer omtanke

Vi skräddarsyr din båt-
försäkring så att passformen 
blir perfekt. Då betalar du för 
det skydd du behöver. 
Varken mer eller mindre.

Skräddarsytt
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Seglarskolan är till för dig som är mellan 8 och 
15 år och vill lära dig segla optimist, tvåkrona 
eller utveckla din segling och lära dig kappsegla. 
Seglarskolan, som under flera år har anordnats 
av VBK, är en mycket populär aktivitet som 
varje år utbildar drygt 100 barn i grunderna 
inom segling och sjövett. Seglingen genomförs 
på Stora Värtan, och för teorilektionerna dis-
ponerar vi Klubbhuset. Våra instruktörer, som 
även ansvarar för måndags träningarna, har flera 
års erfarenhet av seglarskolor. Årets kurser är:

Nybörjarkurs 8-9 år (N1)
Denna kurs riktar sig till de lite yngre som vill 
lära sig grunderna i optimistsegling under lite 
lugnare former. Förutom segling lär vi oss sjö-
vett, knopar och båtvård. Badäventyr och roliga 
lekar är annat på programmet.
Man skall minst fylla 8 år under 2007 för att 
deltaga på denna kurs.

Nybörjarkurs 10-13 år (N2)
Målet är att alla ska behärska sin optimist själva. 
I kursen ingår teoripass där vi lär oss väjnings-
regler, sjövett, knopar och båtvård. Spännande 
heldagssegling samt grundläggande kappsegling 
står också på schemat.
Tips: Många elever går nybörjarkurserna två år 
innan de har tillräckliga kunskaper och erfarenhet 
för att gå vidare till övriga kurser.

Fortsättningskurs (F)
Riktar sig till dig som kan grunderna i optimist-
segling och vill träna mer avancerad segling. Vi 
varierar teori och praktik. Kursen börjar med en 
kort repetition av nybörjarkursen för att därefter 
träna kappsegling och fartteknik. 
Du ska ha fyllt 9 år.

Tvåkronakurs (T)
Riktar sig till dig som har vuxit ur optimisten, 
behärskar alla seglingssätt väl och vill ägna dig åt 
segling i större jollar. Vi gör flera långseglingar 
då vi äter till sjöss, badar och upptäcker nya 
vikar runt Värtan. Grunderna i kappseglings-
reglerna tas upp samt startprocedurer.
Du ska ha fyllt 10 år.

Kappseglingsgruppen (K)
Vi lär oss grunderna i kappsegling, tränar start-
procedurer och protestförförande. Kursen utfor-
mas efter deltagarnas nivå. Målet är att alla 
ska ha kunskap om taktik och teknik inom 
kappsegling.
Vi kräver att du har fyllt 10 år och behärskar 
optimisten i alla väder.

V. 25 18/6 -21/6 09.00-16.30   N1, N2, T
V. 26 25/6- 29/6 09.00-15.30   N1, F, K
V. 27 2/7-6/7 09.00-15.30 N1, N2, T
V. 32 6/8- 10/8 09.00-15.30 N2, F, T
V. 33 13/8- 17/8 09.00-15.30   N1, N2
(OBS v .25 slutar på torsdagen)

VIKTIG INFORMATION

Anmälan
Anmälningsblankett finns att ladda ner från 
juniorernas hemsida eller  fås av hamnkontoret  
Blanketten postas eller faxas till: 
Viggbyholms Båtklubb, Hamnvägen 1, 
183 57  TÄBY, Fax 08-756 97 25

Betalning
Avgiften för årets seglarskola är 1 750 kr/vecka. 
Medförs egen optimist är avgiften 1 300 kr/
vecka. För deltagande i seglarskolan krävs att 
man är juniormedlem i klubben (100 kr). 

Sista betalningsdag för alla seglarskoleveckor är 
den 17 april.

Avbokning
Vid avbokning efter 17/4 återbetalas avgiften 
med undantag för avbokningsavgift på 400 kr. 
Vid avbokning senare än 10 dagar före kursens 
början återbetalas inte avgiften.

Varmt välkomna med Er anmälan!
Seglingsinstruktörerna genom

Malin Rapp & Catharina Aspegren
Ansvariga för Juniorsektionen
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TISDAGEN DEN 17 APRIL KL 19.00 
är du och dina föräldrar välkomna 
på informationsmöte i klubbhuset. 
Då får du även möjlighet att träffa 
sommarens instruktörer. 

AVGIFTER 2007

Juniormedlemskap 2007 ....................................................... 100 kr     
Träningskort våren ................................................................ 450 kr
Träningskort våren, medtar egen jolle ................................... 350 kr
Träningskort hösten .............................................................. 450 kr
Träningskort hösten, medtar egen jolle ................................. 350 kr
Torsdagssegling ..................................................................... 80 kr/ gång
Torsdagssegling, med egen jolle ............................................ 60 kr/ gång   
Seglarskolan ......................................................................... 1750 kr/ vecka  
Seglarskolan (med egen Optimist/Kappseglingsjolle) ............. 1300 kr/ vecka  
Klubbmästerskap, startavgift ................................................. 100 kr  

De jollar som elever på seglarskolan medför, får ligga gratis på av hamnkapten 
anvisad plats. Dock endast under den veckan eleven deltar i seglarskolan.



Hej alla Juniorer!

Det har blivit dags för en ny säsong med mån-
dagsträningar för alla intresserade juniorer. 

Juniorverksamhetens måndags träningar är upp-
delade i tre olika grupper F, K och T. Man 
anmäler sig till en träningsgrupp i början av 
säsongen. Denna grupp seglar sedan tillsam-
mans på måndagar.

Anmälan görs på bifogad blankett där man anger 
vilken grupp man önskar tillhöra; Fortsättning, 
Kappseglings eller Tvåkrona-grupp. Platserna 
är tyvärr begränsade, så vi ber er göra anmälan 
i tid. Till träningsgrupperna betalar och anmä-
ler man sig för en termin i taget, d.v.s. en ny 
anmälningsblankett för höstterminen kommer 
att skickas ut i början av sommaren. Anmälan 
och betalning skall göras innan första seglings-
tillfället.

Torsdagssegling
Totalt fyra tillfällen för ”drop-in- segling” kom-
mer att finnas för de som inte anmält sig till 
någon grupp, två torsdagar på våren och två på 
hösten. Det går då bra att komma ner oanmäld 
och betala på plats. 

Vid samtliga seglingstillfällen behöver man inte 
ha en egen jolle, utan kan låna av klubben. Vi 
seglar olika utlagda banor och har en del kortare 
teoripass.

Träningsgrupper vt 2007

Fortsättningsgrupp
För deltagande i denna grupp vill vi att du kan 
de enkla grunderna i Optimistsegling och vill 
vidareutveckla Ditt seglingskunnande. Målet är 
att alla själva ska behärska sin Optimist, tycka 
det är kul och känna sig trygga i båten. 
Du skall fylla minst 8 år under 2006.
 
Kappseglingsgruppen
För deltagande i denna grupp ska du behärska 
din båt väl samt kunna segla i olika vindar. Du 
har t.ex. gått en fortsättarkurs eller liknande och 
känner dig trygg i båten. Du kommer lära dig 
grunderna i kappsegling, starter och regler.

Tvåkronagrupp
Gruppen riktar sig till Dig som kan grunderna 
i optimistsegling. Du känner att Du har ”vuxit 
ur Optimisten” och vill ägna Dig åt segling i 
större jollar.

VIKTIG INFORMATION

Anmälan
Anmälningsblankett finns att ladda ner från 
juniorernas hemsida eller  fås av hamnkontoret  
Blanketten postas eller faxas till: 
Viggbyholms Båtklubb, Hamnvägen 1, 
183 57  TÄBY, Fax 08-756 97 25

Bekräftelse på om du har kommit med får du 
per brev tillsammans med inbetalningskort 
(gäller samtliga anmälningar).

Betalning
Avgiften för Träningskort vt är 450 kr. Medförs 
egen optimist är avgiften 350 kr. För deltagande 
på måndagsseglingarna krävs juniormedlemskap 
i klubben senast 18/4 (kostar 100 kr, ansök-
ningshandlingar fås av hamnkontoret eller lad-
das ner från juniorernas hemsida).

Måndagsträningar 2007
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Måndagsträningar

Alla som genomgått seglarskolan är välkomna att fortsätta segla. Platsen är 
Hamnplan och tiderna under våren enligt nedan. Anmälan görs via blankett.

Måndagen 23/4 18.00-20.00
Måndagen 7/5 17.30-20.15 
Måndagen 14/5 17.30-20.15  
Måndagen 21/5 17.30-20.15
Måndagen 28/5 17.30-20.15 
Måndagen  11/6 17.30-20.15
Klubbmästerskap  16/9 09.00-15.00

För senaste nytt se www.vbk.a.se

”Drop-in-segling”

Torsdagen 31/5 kl. 17.30-20.15
Torsdagen 7/6 kl. 17.30-20.15
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•  Vi visar din båt vid vår brygga på Bullandö Marina

•  Genom oss exponeras din båt kontinuerligt med        
    kraftfulla annonseringar i dagstidningar, båttidningar     
    och på Internet. 

•  Vid försäljning genom RTC ingår obligatorisk
    varudeklaration av auktoriserad besiktningsman

•  RTC erbjuder fi nansieringshjälp till köparen
•  RTC har låga provisioner! 
•  Din båt visas av kunnig personal på RTC-bryggan
•  Öpppet 7 dagar i veckan under säsongen

•  Via Bullandö Marinas servicenätverk kan vi erbjuda                 
    reparationer som höjer värdet på din båt.

Besök oss gärna på båtmässan ”Allt för sjön” för att diskutera din båtförsäljning!

RTC Båtkontakten AB
Bullandö Marina, 139 56 Värmdö

Tel: 08-571 452 30 Fax: 08-571 459 80
www.rtc.se  info@rtc.se

Sjösättningsservering i klubbhuset

Under sjösättningshelgerna kan du njuta av fika, hem-
bakat bröd, mackor m.m. i Klubbhuset. MariAnne, Tess 
och Nettan finns på plats med allehanda godsaker. 

VARMT VÄLKOMNA!

När gäddorna leker i vikar och vass
Nej det var varken lektid eller vår 
i luften när Sportfiskeboden med 
Micke Boettge i spetsen arrang-
erade Värtan Cup 2006. Den 1:a 
oktober gav sig 166 båtlag ut på 
Stora Värtan klockan nio på mor-
gonen, och redan 09.05 fångades 
dagens första gädda. Inte nog med 
att det var den första, den sägs 
också ha huggit i första kastet och 
vägde 4,6 kg. Inte så tokigt!

Tävlingen skedde under ordnade 
former med mätning, vägning och 
all möjlig statistik när det gällde 
tider, zoner och olika beten/drag. 
Ingen tvivel om uppgifternas rik-
tighet alltså, storfiskare med sinne 
för överdrifter hade ingenting att 
hämta här.

Totalt deltog 430 fiske-entusias-
ter under dagen. 103 gäddor nap-
pade och bedömdes som godkända 
(dvs över 75 cm).

Vikten på den totala fångsten 
uppgick till 445,5 kg, vilket gav 
en medelvikt på 4,33 kg/gädda. 
Dagens största bjässe uppmättes till 
121 cm och vägde hela 13,1 kg!

Man behöver inte vara 
”Einstein” för att räkna ut vad 

som stod på middagsbordet den 
söndagkvällen, kanske med pep-
parrotssås därtill, för så ska det 
vara i skärgården.

Skämt åsido, alla gäddor förpas-
sades åter till Värtans vatten där de 
nu simmar omkring i godan ro i 
väntan på Värtan Cup 2007.

/Carina
som aldrig får napp, men är glad ändå
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Nattvakten
Nattvakten, ett nödvändigt ont 
eller en insats för klubben?

Årets hitintills kallaste natt den 22 januari åkte 
jag ner till VBK för att höra vad nattvakterna 
hade att säga om det allt vanligare vaktskolket.

Nere vid hamnen visade termometern -12° och 
sjöröken svepte mellan bryggorna. Vattenståndet 
var nästan en meter över medelnivå så alla bryg-
gorna såg ut som flytbryggor.

Inne i vaktkuren hittade jag Peter Olander 
och Mats Roxell. Peter seglar en Dehler 38 CWS 
och Mats kör en TG 700. Peter seglar sin Dehler 
mestadels i skärgården med en del längre turer på 
semestern. Mats använder sin båt till att pendla 
till skärgårdsön Ladholmen.

Båtarna har de i Viggan både sommar och 
vinter vilket innebär att de har vakttjänst knappt 
en gång om året. Skönt med många medlemmar 
för mycket mer än en vakt om året ansåg de vara 
för mycket.

Båda tyckte att det var svårt att klämma in 
en natt i hamnen med tanke på jobb och familj.  
Varje gång kallelsen dyker upp tänker man spon-
tant - nu igen. Men den kommer alltid i god tid 
så med hjälp av planering så löser det sig för det 
mesta. Skulle det dyka upp förhinder kan man 

alltid försöka byta vakt, men båda anser det bäst 
att ”få det gjort”.

Angående vaktskolket så verkar de eniga om 
att det enklaste sättet är att höja straffavgiften 
etappvis. Dock finns alltid en risk att man glöm-
mer sin vakt vilket innbär att straffet ska vara 
rimligt. Vi får hoppas att allt vaktskolk beror på 
glömskhet. Att avgöra vad som är en rimlig straff-
avgift kunde de inte uttala sig om därför ansågs en 
etappvis höjning vara en bra lösning.

Att leja ut vaktjobbet till ett vaktbolag disku-
terades men både Mats och Peter tyckte att en 
av attraktionskrafterna med VBK är de rimliga 
medlemsavgifterna. 

Efter vårt trevliga samtal var det dags för Mats 
och Peter att bylta på sig och gå en runda på 
området.

I vaktliggaren hade ett inbrott i en Bayliner 
som begåtts nyligen annonserats. Det hade stulits 
kikare, stereo, ekolod m.m. En anledning god 
som någon att vara på plats och visa vårt enga-
gemang.

Så tack till nattens hjältar som ställde upp på 
fotografering och delgav oss sina tankar.

Glöm inte att varje natt så kämpar någon av 
dina klubbkompisar med att bevaka just din båt!
/ Mats Johansson

ÖPPNINGSHELG PÅ 
FURHOLMEN 17 – 20 MAJ
Under Kristihimmelsfärdshelgen kommer det att byggas, städas, 
målas och fixas på Furholmen. Bland annat ska fasta bryggan 
förstärkas. Därefter är Klubbholmen klar att möta alla sommarens 
gäster. Dyker ni upp under ”Kristi-flygare” är det blåställ och 
arbetshandskar som gäller!

Nattens hjältar, Peter Olander och Mats Roxell.

Notera det höga vattenståndet.



Nattrean
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Nattrean på SeaSea är en klas-
siker som får oss att shoppa 
båtprylar sent på kvällen i 
slutet av november. Bilderna är 
tagna mellan 21:30 och 22:50. 

Plottrar är alltid spännande. Har man ingen vill man ha en. Har man en är man nyfiken på vart 
utvecklingen är på väg. Här får två herrar god handledning av SeaSeas egen personal

Jonas Seweling fyndar en windex och vår ständige medlem och ex. revisor Magnus Johansson testar 
sina radiokunskaper. Kanske dags för en kurs hos Carina.

Till vänster: Flera av leverantörerna hade egna representanter på plats för en extra professionell råd-
givning. Här ser vi en expert på tågvirke från Polyropes. 
Ovan: Det hela påminde om ett glögg/mingelparty med kaffe och marshaller längs hela Hamnvägen. 
Mycket trevligt arrangemang som vi hoppas fortsätter.



Båtbyggeri - renovering - 
inredning - finish - vårustning - 
plastskador - försäkringskador -

finsnickeri - möbler - mm. 

 
Karlbergsstrand 4

17173 Solna
Tel:08-587 557 89 

www.sbos.se

Vi utför jobb i hela stockholmsområdet

Jonas Magnusson
tel 0730 38 26 46

http://hem.bredband.net/marinelektronik

Inga jobb är för små!

Behöver du hjälp med
el och elektronik?

SÄKRA OCH FUNKTIONELLA
ELINSTALLATIONER

BÅDE 12- OCH 230 VOLT
Paket- och helhetslösningar, Service 
Installationer, Felsökning, Försäljning

Sälja?
Köpa?

batagent_vimpeln.indd   1 06-02-02   00.28.09



Gula kranen
Eftersom den gula kranen bara kommer att köra 
tre av de fyra sjösättningsdagarna innebär det 
att alla båtar som ligger i raderna 1 t.o.m. 6A 
kommer att vara sjösatta den 5 maj.

Sjösättningslistor
Vill du veta vilken dag din båt går i sjön kan 
du fr.o.m. den 25 februari studera de listor 
som finns anslagna i hamnkontorets korridor. 
Turordningen vid sjösättningen kommer upp 
måndagen den vecka du sjösätter, och då anslås 
också vilken plats du ska lägga båten på.
Du som inte har sommarplats i hamnen får 
disponera den tillfälliga platsen i 5 dagar.  
Segelbåtsägare bör alltså planera in påmast-
ningen på lämplig dag efter sjösättningen. 
All aktuell information om sjösättningen finns 
på vår hemsida www.vbk.a.se.

Glykol i Miljömajan
Om du provstartar motorn på land, se då till 
att samla upp den glykol som kommer ut efter 
höstens konservering. 
Om du inte vill använda glykolen till kom-
mande höst ska den förpassas till Miljömajan. 

Pallningsmateriel
Pallningsmaterialet ska läggas upp i vaggback-
en samma dag som du sjösätter din båt.
Personalen som arbetar vid nästa sjösättning 
ska inte behöva börja morgonen med att baxa 
undan vaggor som står i vägen.

Sommarplatser
Sommarplatserna anslås i hamnkontorets  
korridor senast den 15 april. Kontrollera alltid  
så att ingen förändring har gjorts från före-
gående år. Platsen disponeras fr.o.m. 18 april.

Hamn och kansli

Under rubriken Hamn och kansli ger vi plats åt alla viktiga 
meddelanden som rör våra mellanhavanden med klubben 
och hamnen när det gäller avgifter, vakter och andra 
bestämmelser.

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57  Täby
Telefonnummer
756 32 08 Hamnkapten
756 66 77 Kanslist
756 15 69 Vaktlokal/klubbhus
542 433 31 Furholmen
Fax: 756 97 25
Hemsida: http//www.vbk.a.se
E-mail: hamnkontoret@vbk.a.se
Kansliets öppettider
Mån-ons 09.00-16.00
Torsdag 09.00-19.00
Fredag 09.00-13.00
Lunchstängt må-to 12.00-13.00
Telefontid mån-fre 09.00-12.00

Sjösättning sker 28-29 april och 5-6 maj.
Obs! Gula kranen kör inte den 6 maj!
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Egen sjösättning
Alla som har vinterplats och ska sjösätta själva 
ska ha gjort detta senast den 22 april.

Vinterliggare
Vinterliggare ska flytta båten till ordina-
rie bryggplats eller ut från hamnen senast  
måndagen den 16 april. Vid eventuella pro-
blem kontakta oss på hamnkontoret.

Rampen under sjösättningen
Sjösättningsrampen kommer att vara avstängd 
samtliga sjösättningsdagar från kl 06.00-18.00.

Se till båten!
Titta till båtarna i vinter och sätt igång med 
vårrustningen i god tid. Tiden fram till sjösätt-
ningen går fortare än man tror.

Kent Mihnóss / Hamnkapten

Sjösättning när det begav sig 
i mitten på sjuttiotalet

Här ser vi Benny Johanssons Nimbus 26 på väg 
mot södra kajen för sjösättning. 

Notera de vackra träden som stod vid A-raden 
framför Albin Marin. Röta tvingade tyvärr klub-
ben att såga ner dom. Självklart är den svenska 
flaggan i topp.

Har du några båt/hamnbilder från ”förr” så vill 
vi på Vimpelns redaktion gärna ta del av dessa.  

Leta i lådor och fotoalbum och hör sedan av 
dig till Mats Johansson 0708 15 15 53 eller till 
Hamnkontoret. 



MASTHUS 
Öppettider våren -07 
Torsdag 26 april kl. 17.30 – 19.30.
Endast för Er som har master liggande i 
gångarna och som ska masta på 28-29 april 
efter ordinarie sjösättning.

ÖVRIGA TIDER
Söndag 29 april  KL.  08.00 - 15.00
Torsdag    3 maj KL.  17.30 - 19.30 
Lördag     5 maj KL.  08.00 – 15.00
Söndag   6 maj KL.  08.00 – 15.00
Torsdag   10 maj KL.  17.30 – 19.30 
Tisdag  15 maj KL.  17.30 – 19.30
Torsdag  24 maj KL.  17.30 – 19.30

MASTHUSPERSONALEN KOMMER 
INTE ATT BÄRA NÅGRA MASTER. 
BÄRHJÄLP ORDNAR NI SJÄLVA.

UTTAG AV MAST EFTER ORDINARIE 
TIDER KAN GÖRAS EFTER ÖVERENS-
KOMMELSE MED HAMNKONTORET 
MOT EN AVGIFT PÅ 100 KR. 

Mattes masttips
1. Vi påmastning se till att ha gott om 
tid och vara bra förberedd. Tänk igenom 
hela proceduren i förväg. Anteckna vad 
som gick bra och vad som inte gick 
bra. 

2. Skriv en liten påmastningsmanual så 
kommer det att gå som en dans nästa 
år. Kan köras omvänt i höst. Denna lilla 
manual kan delas med vänner eller nästa 
ägare till båten. 

3. Köp en påse nya saxpinnar så slipper 
du brottas med krokiga jungfruben som 
inte vill in i riggbulten. 

4. Se till att ha låg tyngdpunkt (hög 
fästpunkt) på masten. Det blir jobbigare 
att veva upp masten, men klart stabi-
lare när den väl är uppe. Hög fästpunkt 
minskar risken för att krossa windex 
och annat i mastoppen då rörelserna blir 
lungnare där uppe 

5. Se till att du kan få ner slingen när 
du är klar. 

Saxat från www.fendern.se

”Jaha, så nu är årets första incident ett 
faktum. Köpte båten i vintras och skulle 
masta på i måndags. När vi efter långt 
och idogt arbete vinchat upp masten i 
nära lodrät position bytte vi plats, så att 
jag tillsammans med min far stod på däck 
och hustrun stod vid vinchen. Plötsligt 
kalvade fyra - fem varv av vajer av från 
vinchen och la sig kring axeln. Detta 
gjorde att masten föll 50-70 cm rakt ner 
i däcket med ett kraftigt brak. När lugnet 
lagt sig och vi kunde konstatera att masten 
forfarande hängde i vajern, lyckades vi 
efter mycket om och men backa vinchen så 
att vi fick upp vajern på trumman igen. 
Vi kan bara konstatera att vi hade tur i 
oturen, hade någon haft en fot under så 
skulle nog skadorna inte begränsa sig till 
gropen i däcket.”

Tyvärr gick det inte lika bra för en av 
våra medlemmar som krossade en tå på 
liknande sätt. Så iakttag försiktighet!
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