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Ledaren
SSSSSå     varför inte starta en tidning?
Ända sedan jag köpte min Amigo 23:a och
kom på att det finns runt 400 personer
med likadana båtar har jag gått och funde-
rat på att det borde finnas en tidning för
Amigo 23:or. Många andra segelbåtar har
ju klassförbund, klubbar och tidningar så
jag tänkte att det borde ju finnas en för
Amigo 23:an också.
Men det gjorde det inte.
Ofta är det kappseglingen som är den
sammanhållande länken och/eller att båten
har byggts i ett stort antal exemplar.

Amigo 23:an tillhör inte någon av dessa
grupper även om det visst kappseglas med
den. Men behovet av ett forum för andra
båtar än de forna storsäljarna och
kappseglarna finns ändå. Det märks inte
minst på de många positiva reaktioner jag
har fått från alla er intresserade.
Den vanligaste frågan har varit om tidning-
ens inriktning och innehåll. Kort sagt vad
ska den handla om?
Svaret är att det beror till stor del på er!
Min tanke är att tidningen ska skrivas och
formas av oss Amigo 23-ägare.
Mitt åtagande är att skriva en del själv,
sammanställa, kopiera och skicka ut tid-
ningen.
Naturligtvis har jag själv en del idéer om
tidningens innehåll. Tex:

� Ett forum för att utbyta tekniska detal-
jer, konstruktionslösningar, ombyggna-
der och förbättringar.

� Ett nätverk med Amigo 23 ägare som
tillgodoser våra intressen.

� Berätta om härliga och/eller äventyrliga
seglatser

� Ett register med befintliga Amigo
23:or.

� Sälj och köp Amigo 23-delar
� Dokumentation och historia av Amigo

23:an.

� Frågespalt
� Trevliga sommarträffar spontana eller

organiserade.

Men framförallt hoppas jag på läsekretsen
bidrag!
Själv är jag ingen expert på Amigo 23, har
ägt en i två år. Jag har heller ingen erfa-
renhet av tidningsutgivning.
Men jag har en Amigo 23 och en dator!
Jag vill gärna veta mer om min båt (och
om min dator också...) och jag tror att
jag delar den vetgirigheten med andra
Amigo 23-ägare.
Så varför inte starta en tidning!

AMIGO-BLADET
Hemsida: http://medlem.spray.se/amigo23
E-post: amigobladet@tele2.se

Ansvarig utgivare: Hans Nicklasson

© Copyright
Amigobladet/Hans Nicklasson och
respektive artikelförfattare. Du får lov att
spara/öppna/skriva ut pdf-filen för eget
bruk. Det är inte tillåtet att kopiera filen,
eller utskriften av den, till andra.

Du kan beställa gamla nummer av
Amigobladet via hemsidan eller e-postadres-
sen ovan.

Amigobladet utkommer med två nummer
per år. Nästa nummer utkommer: juni/juli-
97. Deadline för material: 31 maj-97

Omslagsfoto: Hans Nicklasson
�Lova� på Porsholmen i Fjällbacka skärgård
sommaren-95.



sid 3

Jag har med stort nöje och även relativt
stor framgång kappseglat min Eleonor som
ju på pappret ser ut som en ganska trög
båt, men som med sina gamla Syversen-
segel har förvånat både undertecknad och
medtävlare. Jag skulle gärna höra synpunk-
ter från andra håll hur Amigo 23 båtar har
hävdat sej i kappseglingssammanhang
eftersom diskussioner om det låga LYS-
talet som regel kommer upp när man som
jag råkar segla ifrån Fenix-ägare som lagt
ner en halv förmögnehet på ett nytt förse-
gel!
Hälsning från en fd GKSS-eka & J14 seg-
lare från Strängnäs.

Finns det någon som är intresserad av eller
vill ordna race och sommarträffar? undrar
Björn Blüme på Orust

Eskadrar och träffar

Jag föreslår att till nästa nummer hör intres-
serade av sej till Amigo-bladet med förslag
på färdmål, träffpunkt, tidpunkt etc. Det
skulle kunna se ut så här:

"Hej jag heter Kurt Kurtsson och bor i Göte-
borg. Jag vill segla till Läsö men tycker det
vore roligt om vi vore fler Amigor. Hör av er!
Vecka 26 eller 28 passar mej bäst. tel 031-
XX XX XX."

eller...

"Hej jag heter Kalle Karlsson. Lördagen den
29 juli tycker jag att alla Amigo-23:or som
har lust och möjlighet möts på Fjordholmen.
Vi syns!"

Ordet är fritt

Innehåll Frågespalten
Hit kan du skicka dina frågor. Om någon i
läsekretsen vet svaret så skicka in det till
Amigo-bladet så publiceras det i nästa
nummer.

Vad är det för skillnad på Amigo 23 och
231?
Hans Nicklasson

Finns det någon som har erfarenhet av att
dra ner fall mm ända ner till sittbrunnen?
Hans Nicklasson

Hur många Amigo 23 byggdes?
Mats Dahlberg

Har någon en lösning på badstege-proble-
met? Jag vet att modellen till IF-båten kan
användas men den tillverkas inte mer.
Per Espensen

Finns det någon som har linjeritning av
Amigo 23:an?
Lars-Eric Bjerke

Ledaren 2

Ordet är fritt 3

Frågespalten 3

Vägen till en Amigo 23:a 4
av Hans Nicklasson

Ida från Mariestad 6
av Mats Dahlberg från Skövde

Köp-Byt-Sälj 8

Tre gamla Amigo 23-tester 8
av Curt Gelin från Båtnytt

S/Y Johanna från Kalmar 12
Av Marika och Stefan

Kom med i Amigo 23-registret! 13

Amigo 23-registret 14
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Vägen till en Amigo 23:aVägen till en Amigo 23:aVägen till en Amigo 23:aVägen till en Amigo 23:aVägen till en Amigo 23:a

Ulvesund, Ljungskile hösten-92
Snipan �Snack� och Bohusjullen �Jullen� till höger
innan riggen kom på.

Vid det är laget hade vi kommit till insikt
om att vi ville ha en segelbåt, snipan var
för liten och träarbetet tog för lång tid.
(Att plast också tar tid har jag nu blivit
varse men det är en annan historia.)

Till saluTill saluTill saluTill saluTill salu
Sagt och gjort vi sålde snipan och degra-
derade Bohusjullen till lekbåt på land för
barnen. Nu var det dock inte så lätt att få
sålt snipan. Först tog det tre år innan jag
hade vant mej vid tanken att göra mej av
med en så kär gammal vän och när jag väl
hade bestämt mej var det ingen som ville
köpa den! i allafall inte för de pengar som

jag tyckte min ögonsten var värd... Nåväl,
skam den som ger sej. Om ingen ville köpa
hela snipan så varför inte sälja den i delar?

I delarI delarI delarI delarI delar
Nu fick jag åter våndas en period innan jag
kunde bestämma mej för att slakta min
kära gamla båt. Till slut började jag lite
försiktigt med att annonsera ut rigg och
segel. Och se det gick bra! En hugad
spekulant från Göteborg gick i riggnings-
tankar, precis som jag hade gjort några år
tidigare. Hans båt var en Bohusjulle i trä.
Den var mindre än min båt, ungefär 5m
lång, så han var lite tveksam i början om
inte riggen var för stor. Men till slut slog
han till. (Riggningen blev för övrigt lyckad
och faktiskt gjorde sej riggen bättre på en
mindre båt både seglings och
utseendemässigt. Jag fick äran att vara
med vid premiärseglingen som gick från
Göteborg till Flatön. Fantastiskt roligt!)
Styrkt av de här affärsmässiga framgång-
arna annonserade jag raskt ut motorn
också. Det kom upp en kille från Malmö
med lastbil och köpte den på studs. Han
hade ett Egyptiskt(!) båtskrov som han
skulle sätta motorn i. Sist men inte minst
såldes skrovet till en kille från Göteborg.
Han fick tag i en Volvo Penta MD2 på
annat håll och monterade den under några
svettiga veckor på min båtplats. Sedan
körde han ner båten till den nya hemma-
hamnen; Björlanda kile på Hisingen.

Med vinstMed vinstMed vinstMed vinstMed vinst
Summan av kardemumman blev att jag fick
ut mer pengar än jag hade begärt för hela
båten plus att jag behöll en hel del utrust-
ning, såsom kompass, tågvirke, dragg,
kök, värmare, kylskåp mm som annars
skulle följt med om jag sålt båten �hel�.

KravKravKravKravKrav
Med pengarna på fickan var det dags att
börja leta plastsegelbåt.

MMMMMin första egna båt köpte jag när jag var
19 år. Det var en ruffad furusnipa med
måtten 7,1 m x 2,4 m byggd på Orust med
en Volvo Penta MD4:a inombordare som
sedan byttes mot en MD3:a. Jag hade den
i tio år och upplevde mycket roligt med
den. Mina seglingskunskaper uppstod
genom att jag konstruerade en gaffelrigg
till snipan i början på 90-talet. Sedan
köpte vi (Jag hade vid det är laget hunnit
bli vi.) en Bohusjulle också. Eller rättare
sagt vi fick den. Sen gjorde jag tofter,
durkar och riggade den med en segeleka-
rigg som jag hade sparat från en segeleka
som vi hade köpt något tidigare för 500
kronor.

av Hans Nicklasson
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Följande kriterier ställdes upp:

� Som fd träbåtsägare ville jag ha en båt
som såg ut som en båt, alltså ingen
Maxi, gärna med träinredning.

� Även om jag fn inte har några
VästIndien-planer så ville jag ha en
långfärdsbetonad båt. En båt man kan
lita på i alla väder. Skagerack kan allt
vara tillräckligt vresigt ibland. Vi vill
kunna gå över till Danmark och vi
hoppas att få tid att utforska Norska
Västkusten om några år. Dessutom
gillar jag öppet vatten.

� Den skulle vara stor nog att rymma
hela familjen dvs två vuxna och två
barn under semestern.

� Den skulle vara liten för att passa vår
plånbok, komma in i grunda trånga
hamnar, komma närmare vattnet,
minimera arbetet med den och lätt
kunna seglas av en person.

� Den skulle ha en diesel-inombordare.

LetaLetaLetaLetaLeta
Det var bara Amigo 23:an som kunde
uppfylla alla våra krav. Vi tittade på en fin
Misil också men vi tyckte Amigon var
vackrare i linjerna och rymligare invändigt.
IF-båten var med på listan ett tag, men
den var så trång invändigt och hade sällan
inombordare. För att påskynda hittandet
av den rätta Amigo 23:an så annonserade
vi själva samtidigt som vi lusläste
begagnatannonserna. Vi fick ett tiotal svar
och jag åkte runt och tittade på de som
låg inom 10-mils radie.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg
Det var ingen som uppfyllde alla krav
samtidigt, dvs bra skick, inombordare och
rätt pris. Sommaren närmade sej och det
började suga i båttarmen. Vi hade tittat på
en i Göteborg som var ganska ok. Den
hade bra segel, vitt välvårdat skrov, inom-

bordare (BMW diesel), ny sprayhood och
nytt bomkapell. Tyvärr var den ganska risig
invändigt, fördäcket sviktade och så var
jag lite skeptisk till BMW-motorn. Begärt
pris var 50000 kr men jag skulle få den
för 45000 kr. Vi var tveksamma, men det
var ändå den båt som bäst verkade upp-
fylla våra krav. Till slut bestämde vi oss för
att ge en tidigare båt en andra chans
dessutom hade min fru inte sett den.

Till OrustTill OrustTill OrustTill OrustTill Orust
Utanför Henån stod den på en båtvagn på
en åker. Båten var välskött och seglen i
gott skick för sin ålder. Segelgarderoben
bestod av stor, fock, genua och storm-
fock. Min fru föll för träinredningen som
redan original är trevlig, här hade dessutom
ägaren förbättrat med durkar i durk-
plywood, luckor i salongens bokhyllor,
ryggstöd till kojerna och smala garderober
i förpiken. I den ena garderoben satt en
fotogen-värmare, en Wallas 1300. Vidare
fanns det isbox, tvålågigt spritkök,
portapotti, mantåg, sprayhood och
sittbrunnskapell. Den var byggd 1977 och
hade segeln:r 248. Begärt pris var även
här 50000:- men efter lite prutande gick
säljaren ner till 45000:-.
Kruxet var att den hade en utombordare.

UtombordarenUtombordarenUtombordarenUtombordarenUtombordaren
Därmed gjorde vi avkall på inombordar-
kravet och det blev en Amigo 23:a med en
Yamaha 9,9 hk fyrtaktsutombordare med
elstart, laddning och inombordsreglage.
Som en inombordare fast den sitter på fel
ställe. Trots allt ska man ju mest segla
intalade vi oss.

SjösättningSjösättningSjösättningSjösättningSjösättning
Sagt och gjort, båten vårrustades på
säljarens mark och den 21:a april 1995
blev det sjösättning i Svineviks kile. Sälja-
ren körde ner den med traktor och hjälpte
till med sjösättning och riggning. Det var
fint vårväder och nästan vindstilla. Nästa
dag skulle vi segla hem den till Ljungskile.
Det var regnigt, kallt och blåste 15 m/s
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ostlig vind! dvs motvind. Här på västkusten
är den dominerande vindriktningen mellan
syd och väst på sommarhalvåret. Sannolik-
heten för ostlig vind med kulingstyrka i
april är ca 2 % ! Nåja färden skulle bara gå
på skyddade vatten så vi beslutade oss för
att ge oss av ändå.

PremiärturenPremiärturenPremiärturenPremiärturenPremiärturen
Det fick bli motorgång, tanken på att vid
premiärturen kryssa oss fram i en för oss
ny båt i 15 m/s lockade oss inte. Amigon
vakade fint i den krabba motsjön. Vi för-
sökte sitta under sprayhooden och styra
men då såg vi ingenting för det skvätte
hela tiden så det var bara att bita i sura

FallenFallenFallenFallenFallen
Redan första året drog vi ner fallen till
sittbrunnen. Har monterat ett däcksblock
vid linhjulet på mastfoten för vardera
fallen. Sedan går fallen direkt upp till var
sina clamcleat som skruvats på den smala
sargen framför luckgaraget. De kommer
något långt fram i förhållande till sitt-
brunnen men man står utmärkt på översta
rufftrappsteget och får på så vis god kraft.
Man kan inte ha sprayhooden uppe vid
hantering av fallen.

CunninghamCunninghamCunninghamCunninghamCunningham
Vi har monterat cunningham till storseglet.

En tamp är knopad i övre knapen på
babords sida av masten, tampen löper upp
genom cunninghamhålet på seglet och
vidare ner i ett svirvlat block som är fäst i
samma schackel som kicken är fäst i på
mastfoten. Tampen går vidare till en
clamcleat i linje med clamcleaten för
fallen. Dirken har gått samma öde till
mötes med svirvlat block vid mastfoten
och clamcleat på rufftaket.

BomlikssträckareBomlikssträckareBomlikssträckareBomlikssträckareBomlikssträckare
Vi har kompletterat bommen med bomliks-
sträckare, Seldén original som vi beställde
direkt från Göteborg. Den är invändigt

äpplet och få allt vatten över sej. Det var
kallt och eländigt och regnet var som

småspik i ansiktet. Vi hade hoppats på lite
öppnare vind någon gång under färden så
att vi kunde testsegla lite, men på något
sätt lyckades vinden alltid dra rätt emot. Vi
fick också bekräftat en av nackdelarna
med utombordare, nämligen att propellern
åker upp ur vattnet titt som tätt när det är
lite sjö. Nåväl, hem kom vi. Efter tre tim-
mar kunde vi lägga till vid vår båtplats i
Ulvesund, en skyddad och fin hamn. Där-
med var både båten och affären i hamn.

LOVA!LOVA!LOVA!LOVA!LOVA!
Man ska inte byta namn på en båt sägs
det, men vi kunde inte motstå frestelsen
att döpa om vår båt till LOVA då våra barn
heter Love och Lovisa. Dessutom kan man
ju lova Lova att lova om det behövs...

Vi, Marianne och jag, är i femtioårsåldern och äger Veronica med segelnr
145 som vi i dagararna bestämt fortsättningsvis ska heta Ida. Vi har seglat
med henne i tre säsonger och hon är vår första segelbåt. Vi har nämligen
börjat segla först på gamla dar, något vi inte ångrar. Ida var i originalskick
och mycket lite seglad när vi köpte henne. Hon är tillverkad -76 och utrus-
tad med en Yanmar 1 GM -86. Vi seglar mest i Vänern med Mariestad som
hemmahamn.

Ida från Mariestad
av Mats Dahlberg, Skövde
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monterad och är även den hanterbar från
sittbrunnen via en knipknap som sitter
längre akterut på bommens undersida över
ruffluckan.
Det är tungt att sträcka upp bomliket med
seglet fyllt, blåser det mycket orkar man
inte. Man får låta storseglet fladdra för att
orka.

Nya segelNya segelNya segelNya segelNya segel
I år gjorde vi det stora lyftet och beställde
nytt storsegel och en rullgenua. Boding i
Haninge var i särklass billigast, tretton-
tusen kronor, av de ca tio segelmakare vi
begärde offerter ifrån. Som rullsystem
valde vi Plastimos minsta modell; 406 S.
Tack vare att genuan endast är tretton kvm
räcker den men man måste beställa en
extra förstagsprofil. Man revar respektive
ökar segelytan på trettio sekunder! Ökade
Idas fart med en knop och minskade
krängningen betydligt.

RevningRevningRevningRevningRevning
Storseglet är utrustat med ett rev 1,20 m
upp. Som original är Ida utrustad med
rullbom. Nu har vi monterat ett snabbrev
med en tamp. Tampen knopas på styr-
bords sida bommen, lodrätt under aktre
revhålet. Den dras upp genom revhålet och
ner till ett linhjul på en revskena som är
monterad på barbord sida bommen. Tam-
pen går vidare till ett svirvlat block som
knopats vid övre knapen babord på masten
upp genom det förliga revhålet och ner till
ett svirvlat block som fästs vid schackeln
för kicken vid mastfoten. Revet låses i
clamcleat placerat på samma ställe som de
övriga. Har märkt upp fallet så vi vet hur
långt det ska släppas. Mastliksskenan har
förlängts med aluminiumprofil ner till bom-
men, inhandlad av Seldén i Göteborg. Vi
har inte använt revet pga hårt väder men
det förefaller fungera.

Teak-luckorTeak-luckorTeak-luckorTeak-luckorTeak-luckor
I vinter låter vi tillverka luckor i teak till
stuvfacken under fönstren i ruffen. Där var
inga luckor alls utan bara öppningar vilket

medfört oreda ombord vid krängning.
Inredningen är för övrigt i ask.

UtrustningUtrustningUtrustningUtrustningUtrustning
Utrustning i övrigt är:
� Ett gammalt ekolod ej digitalt som

dock fungerar.
� Wallasvärmare som sitter på skottet till

styrbord i förpiken. Har dragit ner
varmluftsslang till golvet strax akter om
skottet i ruffen i hopp om att kunna
förlänga seglingssäsongen något.

� Fotogenköket sitter på babords sida
alldeles vid rufftrappan.

� Har friskvatten, sjövatten och diskho i
översta trappsteget.

� Anförskaffat Lagun-bord med fäst-
plattor både i ruff och i sittbrunnen.

� Silva logg och Silva kompass.
� Stuvfack babord med lucka till sitt-

brunnen.
� Elsystemet har två separerade batterier

ett för motorstart ett för hushållsel.

Segla!Segla!Segla!Segla!Segla!
Som jag inledningsvis nämnde seglar vi
mest i Vänern. Närmaste kust är förstås
västerut, gångtid 2-3 dygn. Vi har 54 Nm
till Vänersborg och sedan klarar man Göta
älv på en dag om man startar tidigt. Vi
dagseglar så ofta vi har tid och semester-
seglar två till tre veckor. Ida är lagom för
två personer, trång men trivsam. Det vi
uppskattar mest är att hon är lätthanterlig
och pålitlig seglingsmässigt. Vi övernattar
helst i naturhamnar eller på svaj i någon
vik. Vi har en rik skärgård med Torsö och
Brommö med Hovden som våra närmaste
oaser. Vi har 19 Nm till Läckö med Lurö
skärgård. Vi har lika långt till Djurö som är
nationalpark. Nu har vi bestämt oss för att
ligga lite lågt med förändringar den när-
maste tiden. Vi ska bara segla och
njuuuta! Vi funderar på Skagen, Danmark
som nästa semestermål. Kanske någon har
tips eller eskadersegling?r
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Lokal- och klubbtidningar ligger alltid i topp på listor över läsarvanor. En klubbtidning bidrar avgjort
till ett ökat intresse och ökad aktivitet. Det vill vi gärna vara med och bidraga till, därav denna annons.
Fräscha segel skapar ett ytterligare sug hos de flesta båtägare. Vid beställning av segel i samband med
båt-mässan i Göteborg, senast 15/2, ger vi ytterligare 5% i rabatt på nedan specificerade vinterpriser.

STORSEGEL: Genomgående topplatta i storseglet ger 1 m2 extra i segelyta. Ytan blir 13,1 m2. Inkl.
lattor, 2 rev, travare, märkning, tell-tales är priset: VINTERPRIS: 5900 KR

RULLGENUA: Ytan blir maximalt 12 m2, rullkompensator, 2 uppmärkta inrullningslägen, 2 olika
dukvikter 250g resp.280g, UV-skydd & tell-tales. VINTERPRIS: 4700 KR

RULLSYSTEM: Bland rullsystemen är Plastimo 406Twin ett mycket prisvärt system. Vi har levererat
ett 20-tal de senaste 2 åren, flera till Amigo 23 men även till Maxi 68, Viggen, IW
23 m.fl. VINTERPRIS: 3300 KR

RULLPAKET: Rullgenua & Plastimo 406Twin.
VINTERPRIS: 7500 KR

Utnyttja vår 30-åriga bransch-erfarenhet, det kostar inget att fråga!
Vi syr i marknadens bästa dukar från Contender och Polyant.

BODING SEGEL AB
Kilowattvägen 5
136 44 Haninge
Sthlm. 08-745 12 20  Gborg. 031-93 30 82  Fax. 08 745 42 32

På följande tre sidor publiceras tre
tester av Amigo 23:an från Båtnytt
nr 14/71, 3/73 och 4/74.
Testerna är publicerade med tillstånd
av artikelförfattare Curt Gelin och
chefred Peet Kokla på Båtnytt.

Gamla
Amigo 23-tester
 från Båtnytt.

Köp-byt-sälj

Har du några Amigo 23-delar att sälja?
Behöver du köpa några Amigo 23-delar?
Vill du köpa eller sälja en Amigo 23:a?
Här kan privatpersoner annonsera gratis!
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Lokal- och klubbtidningar ligger alltid i topp på listor över läsarvanor. En klubbtidning bidrar avgjort
till ett ökat intresse och ökad aktivitet. Det vill vi gärna vara med och bidraga till, därav denna annons.
Fräscha segel skapar ett ytterligare sug hos de flesta båtägare. Vid beställning av segel i samband med
båt-mässan i Göteborg, senast 15/2, ger vi ytterligare 5% i rabatt på nedan specificerade vinterpriser.

STORSEGEL: Genomgående topplatta i storseglet ger 1 m2 extra i segelyta. Ytan blir 13,1 m2. Inkl.
lattor, 2 rev, travare, märkning, tell-tales är priset: VINTERPRIS: 5900 KR

RULLGENUA: Ytan blir maximalt 12 m2, rullkompensator, 2 uppmärkta inrullningslägen, 2 olika
dukvikter 250g resp.280g, UV-skydd & tell-tales. VINTERPRIS: 4700 KR

RULLSYSTEM: Bland rullsystemen är Plastimo 406Twin ett mycket prisvärt system. Vi har levererat
ett 20-tal de senaste 2 åren, flera till Amigo 23 men även till Maxi 68, Viggen, IW
23 m.fl. VINTERPRIS: 3300 KR

RULLPAKET: Rullgenua & Plastimo 406Twin.
VINTERPRIS: 7500 KR

Utnyttja vår 30-åriga bransch-erfarenhet, det kostar inget att fråga!
Vi syr i marknadens bästa dukar från Contender och Polyant.

BODING SEGEL AB
Kilowattvägen 5
136 44 Haninge
Sthlm. 08-745 12 20  Gborg. 031-93 30 82  Fax. 08 745 42 32
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S/Y Johanna från Kalmar
Vi som skriver är ett ungt par som valt Amigo som vår första båt. Valet föll
 på Amigo efter att i ungefär ett år ha varit nyfikna på att skaffa oss en
egen båt. Vi ville ha en båt som var hanterlig och trygg för lite ovana seg-
lare, rymlig och samtidigt för en rimlig summa pengar. Avgörande faktor var
utseende, kvalitetskänsla och framför allt trivsel. Tankarna på Maxi 68,
Ohlsson 22, Magnifik Midget mfl. fick stryka på foten.

BlekingeBlekingeBlekingeBlekingeBlekinge
Vi köpte båten i Blekinge förra hösten och
körde hem henne per lastbil för vinter-
förvaring. Hon är enligt uppgift av byggd
1973 troligen i halvfabrikat. Segelnumret är
84 vilket torde tyda på att det vita skrovet
med turkosfärgat däck är inköpt 1972.
Finns det någon tidigare ägare som kan
glädja oss med några berättelser från
hennes första 23 år till sjöss?

MotorMotorMotorMotorMotor
Hon saknar inombordare vilket vi oftast
inte tycker är någon större nackdel.
En 23-årig oljig bensindoftande måhända
lynnig gjutjärnsklump lockar inte. Men vem
skulle tacka nej till en ny liten diesel? Den
lilla fyrahästars snurran räcker till vår
förvåning till ganska bra!

Första säsongenFörsta säsongenFörsta säsongenFörsta säsongenFörsta säsongen
Vår första säsong har trots regnandet i
början förflutit utan större missöden.
En del klanterier har det förstås blivit med
ovan besättning och hispig skeppare, men
hon har varit snäll mot oss.

SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser
Vi har dock kunnat dra en del slutsatser
efter första året:
� Reva i tid! vid säg 6-7 m/s.
� Försök inte kryssa med genuan.
� Hur i hela friden kan tidigare ägare ha

klarat sig utan akterstagssträckare?

S/Y �Johanna� på Vinökalv NO om Västervik.

� Varför finns ingen diskho?
� Badstege behövs när skepparen drullar i.

� Vinden blåser längs med Kalmarsund. SV
blir sålunda S och O blir NNO.

� Ekolod är onödigt.
� Fyra sovande ombord är trångt och orsa-

kar kondens. (finns det någon som har en
värmare att sälja ?)

� Båten är lagom för två, förpiken och
stickkojen är trånga.
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� Fyra knop är bra, fem knop är kanon och
6 knop är rena undret. (det är inte som att
segla 36-fotare men farten upplevs som
mer än vad den är)

� Man blir blöt om fötterna i sittbrunnen.
� Man kan släppa rodret och skota utan

problem, långkölat är bra inte minst när
man går på grund.

Väl bemöttVäl bemöttVäl bemöttVäl bemöttVäl bemött
Vi var ute i två veckor på vår första semester-
segling i regnet. Turen gick norrut en bit norr
om Västervik. Det är vackert i skärgården!
och relativt lite båtar förutom
där hamnhandböckerna säger att det är en

lugn och trevlig hamn. Där kan det vara
knökat. Man blir väl bemött när man kom-
mer i en liten segelbåt, det verkar man vara i
stort sett ensam om.

Var finns alla jämnåriga dvs under 35 år? Det
vore kul  att höra från några yngre
amigofans. Här i Kalmar finns ytterligare
minst två 23:or och en 231:a, dock inga
större Amigos.
V ar finns de mer? troligen från Haparanda
till Koster och på sjöarna, det skall bli kul att
höra från er alla andra.

Hälsningar från Marika och Stefan i Kalmar.

Amigo 23-registret

Uppgifterna i detta
nummer är läm-
nade av respektive
båtägare eller
hämtade från
Svenska
Kryssarklubbens
medlems-matrikel.

Skriv eller ring till Amigo-bladet för att komma
med, ändra eller komplettera de uppgifter som
du vill ska publiceras i registret.
Kolla att dina befintliga uppgifter stämmer!
Registret uppdateras i varje nummer.
(fn 2ggr per år.)

Hjälp till att komplettera Amigo 23-registret!

Registret omfattar hittills 70 st Amigo 23:or. 30 st är från västra
sidan av Sverige, 37 st från Östra sidan, 2 st från Vänern och 1 st
från Helsingøøøøør i Danmark! Ambitionen är förstås att registret ska bli
komplett. Dvs runt 400 st Amigo 23:or! Ett eventuellt framtida
projekt skulle kunna vara en bok där Amigo 23-ägare får en sida
var att skriva och berätta om sin båt (utrustning, historik etc.) och
eventuellt fotografi.
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Segelnr Båtnam n Byggår Hem m aham n Postadress M otor Färg
55 GoodTim eCharlie Göran Norlén A lingsås
57 Honey  III Lars Englund B illdal
61 72 Arvo Norta Södertälje
68 Snork fröken Per Johansson V Frölunda
76 Felic ia Denny W ahledow Åkersberga
79 74 M ars trand Bengt Tegnebrink Floda W ire 6 hk vit
80 E linda Tore Henriksson Luleå
84 S/Y  Johanna 73 Stefan &  M arika M artinsson Kalm ar Utom bordare 4 hk vit
85 Tro Åke Sundling Uppsala
88 72 Rolf A Pettersen V  Frölunda
89 Vännen Kurt Lundberg Tors landa
90 Juni V ilgot Nilsson Sölvesborg

100 A ida Susanne Hedström Floda
101 Gladan Hans B jörkm an Salts jöbaden
103 M iafia 71 M arinkonsult Evert Larsson Ljungsk ile ingen m otor
106 Panda Jan Stefensson Hovås
107 Lindis  av B lidö Lasse Ingevaldsson Knivs ta
113 Pacham am a Urban Hedvall Göteborg
116 Josefin S tig P ihl Södertälje
118 Fiorella Lars Lindborg Höllviken
119 Storm fågel Anders M oss ing Sundsvall
125 73 Öckerö Ingem ar Hult Göteborg Johnson
128 M arina Ingem ar Hasse Vejbys trand
129 Kata II Leif M attsson V Frölunda
134 Nettan Jan-Chris ter Jonasson Oskarsham n
135 M aria Hans  G Strandberg Sundbyberg
136 Petit Fleur Håkan Leek Trosa
143 God vind Lars Skalegård Onsala
145 Ida 76 M aries tad M ats Dahlberg Skövde Yanm ar 1GM -86 vit
150 M alena Torbjörn Jansson B jörkö
151 M orgondis Torbjörn W enners tröm Gävle
155 Irene Carl-O lof Liljeberg Ham m arö
158 74 B jörn B lum e Henån Johnson 6 hk
163 Rita Bo Jonson Norrköping
167 Am iga Karl-E rik Andersson Salts jöbaden

Ägarens  nam n
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Segelnr Båtnam n Byggår Hem m aham n Postadress M otor Färg
173 Gneta Bo Carnes tedt B rom m a
176 Johanna 75 Lennart Åsham re Ytterby Yanm ar
188 Sonia Fredrik A ronsson Hägers ten
199 Båten Tre Bo Ohlsson Salts jöbaden
202 E leonor 76 Jonas Arnell S trängnäs
203 Eufonia Kennet Göransson Stockholm
204 M ianna Bengt W rennm ark V  Frölunda
205 Eyvind Em anuelsson Fiskebäcksk il
208 Anne &  K ris tian Ry ltenius  &  M ogensen Göteborg
209 M iranda Henrik Edin Arboga
210 M ajt Lars  Evert Skoglund Bandhagen
211 Em ilia 76 Rödön Douglas Eriksson Uddevalla Jonson 6 hk gul
222 Ging-Ging Bert il Persson Göteborg
232 Fideli M onica &  Leif Holm in Tors landa
236 76 B jörlanda k ile Lars Berntsson M ölndal Yanm ar 8hk fv
237 Vagabond Jan Borg Linköping
239 Cam illa Hans Strasser M ölndal
240 La Chica Nils Ahls tröm Ask im
244 Peter B ris tedt Halm stad
246 Am igo Anders Lindes trand Karlsham n
248 Lova 77 Ulvesund Hans Nick lasson Ljungsk ile Yam aha 9,9 hk vit
249 Lisa Bo Holm Skärham n
252 77 M ats Eriksson Hässelby
253 M aria Johan Eketorp Ekerö
255 Bona F ide Curt Henrik W elander Täby
256 Lyran Thord Brogren Sundbyberg
259 S ilja Hels ingör Per Espensen Espergaerde
270 Just ina II Jim Stranzenbach A ls term o
272 Fatsy  II P iteå B jörn &  Evert Flem ström Östersund &  P iteå gul
307 Frida Lars Brem berg Salts jöbo
381 Keila 83-88 S tig Berndtsson Väröbacka VP M D5 7,5 hk

76 Tom m y Frisk Södertälje Yam aha 8 hk
S torfot 87 Hinsholm sk ilen G39Lars -E ric B jerke Göteborg
E linda Lars Ljungs tröm Sandviken
Kunigunda Olov Olsson Stockholm

Ägarens  nam n



Prenumerera!
på Amigo-bladet till självkostnadspris! Du får följande två nummer skickade hem till dej om

du sätter in 30 kr på pg 409 52 48-3. Använd gärna bifogat inbetalningskort.
Nästa nummer utkommer juni-97.

Värva!
Berätta om Amigo-bladet för de som har, tänker köpa eller gillar Amigo 23.

Bidra!
med artiklar, frågor, svar och synpunkter. Var med och forma tidningens innehåll! Skriv
och berätta om din båt, någon ombyggnad du har gjort, någon fiffig lösning eller trevliga

och spännande färder. Deadline för material till nästa nummer är 31 maj 97.
Textmaterial får gärna lämnas på PC-diskett sparade som Works 3.0 el 4.0 -filer.

Bildmaterial som TIF eller BMP-filer tack!
Har du inte tillgång till en dator kan du narturligtvis skicka ditt material på vanligt papper

och som vanliga fotografier.
Om du vill ha ditt material i retur bifoga ett adresserat och frankerat kuvert tack.

Allt arbete sker ideellt.
Adressen är:
Amigobladet

c/o Hans Nicklasson
Xxxx xxx xx

xxx xx  Xxxxxxxxxx

och mycket mera!

I nästa nummer:
Rapport från Amigovarvet på Hönö

Förbättringar på Amigo 23:an "Lova"
Uppdaterat Amigo 23-register
Fler artiklar från läsekretsen


