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F-Nordisk Famillebit egenskaperna
vann allasgillande,
startadesom ett sidlv- Iven Bitnltts. Att byggab6tblev ett
byggarproiekt.Tvi seg- mode.
lare tyckte att utveckSnartsAgElvstuomoch Kjaerulff
lingen i mitten avtgTo- m<ijligheterna
med NF. Elvstrom
taletfokuserade
fcirmycketpi bobi- hade en egenbifabrik i Rungsted
tar och ansig att det borde finnas vid dennatid - forutom segelmakeen familiebit for prestandasegling. ri och beslagstillverkning.
Fciliden
Gunnar Lundborgoch Bill Aberg blevattElvstrcjm
Boatstoghandom
tog kontakt med Elvstrcim och ettformsetochutuecklade
biten itKiaerulffi Danmarkoch bad dem skilligt.
rita en snabbseglare
med familieI Danmarkfick den aluminiumutrymmen. De ritade en bit med ruhamar och teakinredning,Norliga fribord, god bredd, stor sitt- dic Mast och hog standardpi det
brunn, diup k<il, utanpiliggande mesta.I Behyfts prowapportostes
roder,partialriggoch sidlvsliende berrimoveruf<irandetoch seglingfock. Den vildsamt framitlutande segenskaperna.
stdvenvar konstruktorernas
speciNir Elvstrcimslutademed bAtella kdnnetecken.
tillverkning, kciptesrdttigheterna
Genom att hyra formen till hu- av BotniaBoatsi Finland och mogade sidlvbyggareoch bara ta 49 dellen kom att heta Botnia NF.
85okr exklusiverigg, segel,inredSamtidigt fanns det svenskar,
ningoch motorfick NF en fin start. somansigatt NF bordeutvecklas.
Minga somtidigaresatsatpilings- De tog sig fciratt h6ia och bredda
malabitar hadebildatfamilieroch ruffen, vilket klassfrirbundetogilbehovdemer utrymmen,vilketNF lade eftersom entypstankenfcirgav.
svann.NyaNF varenligtderasmeKuling Marin hade framging ninginte engodkdndNF. I Bahyfts
med sin affdrsid6och seglings- One of a Kind Regattar98r mottes

Pigg seglore
Billis
Stor sittbrunn
Sjcilvbyggd

E@
Ingen toolettdorr
Ojcimnfinish

bida versionerna,
men fick strykav
Bannerz8 och 8o6.
Deplacementetpi NF dr litet
f<ir en 7o-talsbit,med flackt forskepp,bredasektioner,kickdown
akterstoch en nerbyggnadfcir att
fi kursstabilitet.Rodrethamnade
utanfciraktern,vilket sparadepengNF
ar och utrymme.
....8,85m
Liingdiio..
Inredningendr lig, stihojdfinns
.7,35m
Liingdvl
inte, hukhojd giiller i ruffen, men
Bredd
....2,65m
pentrytliggervid ruffluckandardu
Diup.
....1,55m
kan sti och brassaskaffning.Fem
Depl
. . .2 900 kg
kojer finns ombord,varaven stick. .l 260 ks
er in under sittbdnkenom babord. Kiilvikt
.....36,7kvm
Segelyto
Toaletten ligger bakom huvud...1,]0
LYS200I
skottet,men saknardorr.
. . . . . Y o n m o r 8h k
M
o
t
o
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Vid kop av en NF bestdmspriKonstrukttirElvstrom& Kjoerulff
set av utforandet och finishen.
ByggoreKuling Morin, Elvstrom,
Sjllvbyggenafick sombekantinte
Botnia
alltid toppfinish. Ddrf<irvarierar
Bys96r
....1974-1985
prisernaovanligt mycket pi NF.
. .co 350 ex
Antol
Biistkop dr en Elvstrom-bit.Den
1978
.
.
. .49 600 kr
Sjiilvbysse
ger mycketgodsf<irpengarna.
Begpris
2002
.
.120-150
000 kr
Seglingenmed NF dr sportig,
rolig. Biten ligger trevligt latt pi
rodret och til att seglaOstersj<imaran.Auen i hert vdder.
I

sArNvrr s/2002 9l

