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F - Nordisk Familje-
bit startade som ett
projekt av seglare som
tyckte att utvecklingen

fokuserade fdr mycket pi bobi-
tar. De ansig att det borde finnas
en famil jebit for prestandasegling
och kontaktade Elv-
strom och Kiaerulff
i Danmark. De ri-
tade en snabbsegla-
re med liga fribord,
god bredd, stor sitt-
brunn, djup kol, ut-
anpriliggande roder,
partialriggoch sidlv-
sliende fock.

Genom att hyra ut formen till
sjiilvbygge for 49 85o kr fick NF en
snabb start. Minga med lingsma-
la bitar och familj nappade pi ut-
rymmena, farten och priset.

Snart sig dven Elvstrom och
Kjaerulff mo;ligheterna med NF.
Elvstrom hade en eeen fin bit-

G
+ Pigg seglare
+ Bi l l ig
+ Stor sittbrunn

nffi
- Ingen toalettddrr
- Ojtimn finish
- LAg ruff

fabrik i Rungsted vid denna tid.
Aven segelmakeri, beslagstillverk-
ning och master tillverkades hos
Elvstr6m One Stop Shop Boats.
Elvis tog over ett formset och ut-
vecklade biten med aluminium-
rutramar och fin teakinredning.

Nordic Mast gjor-
de riggen och Elvis
satte standarden pi
beslag och funktio-
ner.

Ndr Elvstrom
Boats upphorde,
koptes NF-rdttig-
heterna av Botnia
Boats i  Finland.

ta rgBr mottes bida versionerna,
men fick stryk av Banner zB och
8o6.

Deplacementet pi NF dr litet
for en 7o-talsbit, med flackt for-
skepp, breda sektioner, kickdown
ldngst akterut och en nerbygg-
nad for att fi kursstabilitet. Rodret
hamnade utanfor aktern, vilket
sparade pengar och utrymme.

Inredningen dr lAg, strihoid
finns inte, hukhold gdller i ruffen,
men pentryt ligger vid ruffl uckan
dar du kan sti och brassa skaff-
ning. Fem kojer finns ombord,
varav en sticker in under sittbdn-
ken om babord. Toaletten ligger
bakom huvud-skottet, men sak-
nar dorr.

Vid kop av en NF bestdms pri-
set av utforandet och finishen.
Sielvbyggena fick som bekant inte
alltid toppfinish. Ddrfcjr varierar
priserna ovanligt mycket pi NF.
Bdsta kop ar en Elvstrom-bit. Den

ger mycket godis for pengarna.
Seglingen med NF Ir sportig,

rolig. Biten ligger trevligt latt pi
rodret och har seglat tuffa, linga
Ostersjomaran med framgiing i
hirtvdder flera ginger. I

NF
Ldngd6a  8 ,85m
L i ingdv l  7 ,35m
Bredd 2,65 m
Djupg 1,55 m
Vikt 2 900 kg
Krilvikt 1 260 kg
Segelyta 36,7 kvm
LYS 1 ,10
Design Elvstr6m & Kjaerulff
Byggare Kuling Marin,
Elvstrdm, Botnia
Byggd 1974-1985
Sjiilvbygge 1978 49 600 kr
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som dopte biten till Botnia NF.
Samtidigt vil le svenska NF-

agare oka ruffhojden och bred-
den. Men klassforbundet ogilla-
de id6n, eftersom entypstanken
forsvann. "Nya NF" var enligt de-
ras mening inte en godkind NF.
I Bitnytts One of a Kind Regat-


