
i NFo-2/00
Ordförandeord

Hej på Er seglarvänner. Även detta iNFo blev tyvärr lite försenat. Denna gången tog det tid
att få fram inbjudan till RM. Jag har sjösatt min båt och har seglat Lidingö Runt och tre
klubbseglingar. I klubben ligger det fyra NFar och utav dem så är det tre som deltar i klubb-
seglingarna. Det är alltid något speciellt att tävla mot samma typ av båt. Nu bearbetar jag
och Janne (min båt- polare) övriga kappseglande NFar i klubben för att få med dem till RM.

Vikingaregattan kommer i varje fall jag segla om det blir klass (=tre båtar). Vikingarna är
en utmärkt generalrepetition inför RM. Om du har högre ambitioner inför RM segla då vi-
kingarna och bli en bättre seglare. Vikingarna är en mycket trevlig segling med glad samva-
ro efter seglingarna.

RM kommer i år att seglas på Stora Värtan och Viggbyholms båtklubb står som arrangör. I
verkligheten är det klassförbunden som ordnar hela RM. Det är mycket svårt att få en klubb
att ställa upp som arrangör. Folk anmäler sig inte frivilligt. Ingen har anmält sig från NF-
förbundet som funktionär. Vi söker fortfarande en del funktionärer. För övrigt verkar allt
kunna fungera. Det kommer att bli intressanta seglingar och jag hoppas att någon kan rå på
Virving i år. Förra året var Thorén nära men höll inte linan ut. Kanske det är Thoréns eller
Románs tur i år. Hammar vill nog också lägga beslag på RM. Kanske det finns flera som har
en chans. Ingen har vunnit eller förlorat innan seglingarna. Kanske det är just Ni som kom-
mer att vinna? Vågar just Du? Kom och försök.

NF-race som är en familjesegling (Familjesegling = kappsegling utan spinn med mycket bra
motstånd, många vill vinna seglingen men få har vunnit) efter semestern på Kanholmsfjär-
den mitt i Stockholms skärgård. NF-race lockade endast åtta båtar förra året vilket var ett
nytt bottenrekord. Orsaken var att seglingen flyttades fram en vecka. I år så är seglingen den
5 augusti på Västra Delsholmen. Om ni inte hittar dit ring Mig eller någon annan i styrelsen.
NF-race är mycket mer än en kappsegling. På eftermiddagen anordnas tipspromenad med
prisutdelning. Priserna tar vi själva med oss (startavgiften 50kr). På kvällen umgås man
kring grillen och hör på seglarhistorier. De som vill bastar på kvällen. Som NF-ägare kan
man komma utan att vara med på kappseglingen. Fast alla som har en NF-båt tycker om
segling, varför inte segla en stund, Ta tillfället till en trevlig seglingshelg.

Som tur är ska Stefan ut på nya äventyr i Medelhavet. Dessa resor skildrar Stefan i trevliga
berättelser för oss alla. Man kan tro att inga andra NFar seglar över huvudtaget. Finns det
ingen mer NF-ägare son kan fatta pennan och skriva om sina bravader. Jag vet att NF-ägare
seglar mycket.

Ordförande Mårten Blixt
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NF-förbundet
Ordförande:
Mårten Blixt Tel: 08-87 49 16 E-mail: marten.b@stockholm.mail.telia.com
Ansvar: iNFo, annonser, hemsidan på internet. RM-ansvarig.

Sekreterare:
Carl Frykfeldt Tel: 08-731 78 12 E-mail: carl.frykfeldt@agens.se
Ansvar: Nyrekrytering, RM-ansvarig, utskick till nya medlemmar.

Kassör:
Lars Thorén Tel: 08-724 24 41 E-mail: lars.thoren@atlascopco.se
Ansvar: Ekonomi, medlemsregister. Sköter adressändringar

Ledamot:
Otto Fagerstedt    Tel: 08-570 199 01   E-mail: Otto.Fagerstedt@svt.se
Ansvar: Artiklar till Segling.

Kent Hammar Tel: 08-39 44 75 E-mail: kent.hammar@eke.ericsson.se
Ansvar: Teknisk kommitté.

Klubbmästare:
Hans Lekberg Tel: 08-777 19 42
Ansvar: Förtäring och annat till möten.

Utöver styrelsen:
Sture Nyholm Tel: 80-88 12 62
Ansvar: Seglingskommittén, NF-race

Hemsida på internet:
Hem2.passagen.se/nfboat
Postgiro Sverige: 74 17 29-8
Medlemsavgiften är 100 kr/år från 2000

Annonser skickas till ordförande genom e-mail, brev eller via telefon. Till nästa iNFo
så ska annonserna vara mig tillhanda mitten av april för att de säkert ska komma med i
nästa nummer. Annonsering är gratis.

Fördelningen i styrelsen:
Mårten Blixt Ordförande: INFo, hemsidan, RM, annonser
Carl Frykfeldt Sekreterare: Nyrekrytering, utskick, RM
Lars Thorén Kassör: Ekonomi, medlemsregister. Sköter adressändringar
Otto Fagerstedt: Artiklar till Segling.
Kent Hammar : Teknisk kommitté, klassreglerna.

Mårten Blixt Ordförande NF SWE-025
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Annonser

Storsegel köpes:

Önskar omgående köpa bättre begag-
nat storsegel till min NF. Gärna

genomgående lattor. Tfn hem: 08
54130874

mobil: 070 5553977
mail: jonas.malmlund@deloitte.se

NF köpes:

NF Köpes Ingvar Borgström
Mejl: ingvar.borgstrom@eke.ericsson.se

Tel 070-6990181

Segel Säljes:

Vinnarseglen från RM -99 säljes. Pris
12.000:-

Nils Virving 08-895022, 070-
6712952

NF köpes:

Tel: 031-25 08 93
Email:

lars.fransson@goteborg.mail.telia.com
Lars Fransson

NF köpes

Jag önskar köpa en NF för både familjeseg-
ling och kappsegling.

Inombordare är ett krav.
Det är en fördel om båten ligger i stock-

holmstrakten (jag har småbarn
och har svårt att komma ifrån).

j.edwinson@preeo.se
070-314 34 35 eller 08-798 55 78

NF köpes:

NF köpes omgående. Stockholmsområdet ett
plus, men ej ett måste. Kontakta Stefan De-

neberg tel:08-668 95 89 0739-25 48 20
e-mail: stefan.deneberg@telia.com

Segel säljes:

Till salu..Specialspinnaker tillverkat
för att segla högt i vind (som en Gen-
nacker).Att klara att segla med spin-
naker när focken inte hänger med ge-
nuabåtar på lysseglingar...Seglet är

sytt o designat av Gransegel i Stock-
holm till Rikslys 97...och använt i ca

15 minuter...Med ett perfekt resultat...
Ej använt 98 99...Sålde min NF 98

och har seglet vikt i en påse... Seglet
mäter in som spinn 2 till NF..Ca 55
kvm...Fullradial vitt..Med telltales...

Nypris ca 14.000.
Säljes för halva priset 7.000.

( nyskick )
En lysdödare för fock NF...

0155-210545.....
Johan... Telefon: 0155-210545

Övrigt: Seglet kan lev personligen till 08:a
området..

NF-önskas hyras v. 30 o/el. 31

Hasse heter jag och är ute efter att hyra en
NF rubr veckor. Det blir familjekajkande i
Sthlms skärgård. Eller om det är ngn familj
som bara vill segla enkel resa till/från Åland
så kan vi tänka oss att ta båten den ena vä-
gen. Familjen är mycket segelvan och bra re-
ferenser kan lämnas.

Så om du vet ngn som hyr ut eller om du har
lust att sätta in detta i klubbladet eller på
hemsidan så vore jag hemskt tacksam.

Vänliga Seglarhälsningar & Tack på förhand

Hasse Johansson
08 768 76 68 hem
08 781 39 49
hans.johansson@postnet.se
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Kappseglingsprogrammet 2000 i Stockholm

Lidingö Runt 13  maj Seglad den 13 maj.

Vikingaregattan 17-18 juni
Avgift 250 kr
Sista anmälningsdag 8/6
Tel: 08-99 34 16 eller
Pg 100 85 17-3

NF-race
Utan spinnaker

5 augusti
Avgift: Medtag pris
 för ca 50 kr.
Anmälan på plats.

RM (Viggbyholm) 18-20 augusti
Avgift 500 kr
Sista anmälningsdag 30/6
Pg 74 17 29-8

ÅSS-öppna 9-10 september
Avgift 200 kr
Sista anmälningsdag 4/9
Tel: 08-88 12 62

Vikingarnas höst-
segling
Utan spinnaker

16-17 september
Avgift 250 kr
Sista anmälningsdag 11/9
Tel: 08-99 34 16 eller
Pg 100 85 17-3

Klassregler och dispenser inför RM: Vad vi kräver av NF-båtar inför RM är att seglen
är inmätta, att mätmärken finns på båten och mätmärken på mast och bom. För övrigt
ska NFen vara en NF enligt klassreglerna. Dispenser: NFar som inte har inombords-
motor ska kunna sätta på en attrapp istället för ett riktigt drev. Motorvikten 125 kg ska
givetvis också kompenseras. Övriga dispenser ska vara inne i god tid innan RM.

Hur NF-serien räknas!

Från RM räknas de tre bästa delseglingarna. För Lidingö runt och NF-race räknas slut-
resultatet. För övriga regattor räknas de två bästa delseglingarna i varje regatta (1 st Li-
dingö Runt, 2 st Vikingaregattan, 1 st NF-race, 3 st RM, 2 st ÅSS-öppna, 2st Vikingar-
nas höst). Utav de elva så ska man få räkna med sju resultat i cupen.
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Protokoll från NF-förbundets årsmöte 00-04-06 i Sigridsborg

§1. Mötet öppnande
Mårten Blixt hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Justering av röstlängd
Närvarolista: 8st
Namn: NFnr:
Lars Thorén 223
Lars Schalin 133
Kjell Stoltz 142
Stefan Melander 038
Anders Román 278
Otto Fagerstedt 292
Sture Nyholm 284
Mårten Blixt 025

§3. Val av justeringsman
Mötet valde Stefan Melander till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

§4. Val av  två rösträknare
Till rösträknare valdes Lars Schalin och Kjelle Stoltz

§5. Årsmötes behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst genom kallelse i iNFo nr1/00.

§6. Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande, att leda mötesförhandlingarna, valdes Mårten Blixt.
Mårten Blixt valdes till sekreterare vid mötet.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mårten Blixt drog verksamhetsberättelsen. Sammanfattning:
Styrelsen har hållit två styrelsemöten sedan förra årsmötet. Styrelsen, seglingskommittén och
fam. Lekberg har arrangerat NF-race på V:a Delsholmen. RM har genomförts på Trälhavet av
TBK med 13st deltagande båtar. Under hösten ordnades höstmöte med prisutdelning i SSK:s
klubblokal Sigridsberg den 16 december 1999. Förbundet stod för skaffning. Tre iNFo har ut-
kommit. NF-förbundet har haft en aktiv hemsida på internet. Verksamhetsberättelsen godkännes.

§8. Föredragning av förvaltningsrapporten
Förvaltningsrapporten föredrogs av kassören Lars Thorén. Medlemsantalet har minskat till 131st.
Årets resultat slutade på ett -794.10 kronor. Ekonomiska läget är forsatt bra. Mötet fastslår för-
valtningsrapporten.

§9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse lästes upp av Lars Thorén. Godkännes av mötet.
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§10. Ansvarfrihet av styrelsen
Mötet röstade enhälligt, på inrådan av revisorn, för ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets-
året 1999.

§11. Val av styrelsemöter samt valnämnd
Valberedningens förslag till styrelsen presenterades av Kjell Stoltz.

Styrelsens utseende:
Ordf Mårten Blixt Omvald 1 år
Sekr Carl Frykfeldt Omvald 2 år
Kassör Lars Thorén 1 år kvar
Ledamot Kent Hammar Omvald 2 år
Ledamot Otto Fagerstedt 1 år kvar

Klubbmäst Hans Lekberg 1 år kvar

Revisor Björn Ribbhagen      Omvald 1 år
Revisorsuppleant Britt Fagerlin            Omvald 1 år

Valnämnd:
Kjell Stoltz Omvald (sammankallande)
Kjell Wristel Omvald
Åke Tobiasson Omvald

§12. Seglingsprogram Ostkustserien
Lidingö Runt 13 maj
Vikingaregattan 17-18 juni
NF-race 5 augusti (utan spinnaker)
RM(ViBK) 18-20 augusti
ÅSS-Öppna 9-10 september
Vikingarnas höstsegling 16-17 september (utan spinnaker)

Beräkningssystem enligt föregående år med följande:
Lidingö runt 1 st. Vikingaregattan 2 st. NF-race 1 st. RM 3 st. ÅSS-Öppna 2 st. Vikingarnas höst
segling 2 st. Totalt elva delseglingar får räknas med. Utav dessa elva ska de sju bästa räknas i
ostkustserien.

§13. RiksMästerskap i Viggbyholm ViBK
        regi NF- & Carrera-förbunden

Mårten läser upp fastställt RM-2000 program.
Sammanfattning:
RM i TBK den 18-20 aug seglar på Stora Värtan.
Torsdagen den 17 aug senast 18.00 registrering. Under kvällen den 17 augusti blir det inmätning.
Fredag & Lördag: tre delseglingar. Börjar vid 10.30 för första båt på fredagen.
Lördagen blir det middag som Alandia bjuder på.
Söndag: Två delseglingar och prisutdelning.
Avgifter: 600 kr till NF-förbundet.
Funktionärer sökes till RM.
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§14. Inkommande ärenden

Inga inkommande motioner.

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§15 Mötet avslutat
Mårten Blixt tackade de närvarade för bra mötesförhandling och avslutade mötet. Mårten & Ste-
fan hade införskaffat rostbiff, potatissallad, öl, bröd och kaffe som förtärdes före årsmötets öpp-
nande.

Vid protokollet:

Mårten Blixt/Sekreterare Mårten Blixt/mötesordförande

Av mötet utsedd justeringsman:

Stefan Melander

Inbjudan till
Riksmästerskap för NF och Carrera.

17-20 augusti 2000

Viggbyholms Båtklubb, Täby

Välkommen till Viggbyholms Båtklubb 17-20 augusti 2000!

Seglingen
Seglingarna kommer att hållas på Stora Värtan. Arrangör är Viggbyholms Båtklubb där vi också har regattaexpedi-
tion. ViBK ligger 15 minuters bilresa från Stockholms centrum.

Torsdag 17 augusti är det inmätning samt registrering.
Fredag 18 augusti till söndag 20 augusti är tävlingsdagar.

Kvällsaktiviteter:
18/8 kl 1900 Bortförklaringarnas afton med "daily first". Lättöl med tilltugg samt kaffe serveras. Förbunden bjuder.
19/8 Alandias afton med förtäring för RM och ViBK:s KM. KM har prisutdelning.

Lunchmacka kommer att tillhandahållas om så önskas, för 40 kr/mackan. Lunchmackorna måste beställas på anmäl-
ningsblanketten (ange antal paket och vilka dagar).

För mer information: Kontakta

Svenska NF-förbundets RM-ansvarige:
Mårten Blixt
Tel: 08-87 49 16, 070-482 13 15, 
E-mail: marten.b@stockholm.mail.telia.com
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Carreraförbundets RM-ansvarige:
Johan Carlstedt
Tel: 08-562 645 14, 070-426 45 14
E-mail: johan.carlstedt@tele2.se

Tävlingsledare/Seglingsledare:
Pelle Brandt:
Tel: 08-663 93 70, 070 771 22 29,
E-mail: pelle.brandt@egnelltrading.se

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR), appendix S1.

Anmälan görs till NF-förbundet (Mårten Blixt) senast den 1 juli per post eller (e-mail se ovan)
Mårten Blixt
Arvid Mörnes v 16 nb
168 46  BROMMA

Inbetalning senast den 1 augusti till NF-förbundets PG  74 17 29-8. Avgiften är 600 kr/båt.

Enligt SSF:s bestämmelser S1.3b skall tävlande (hela besättningen) vara medlem i en klubb ansluten till nationell
myndighet.

Seglingsföreskrifter samt karta över hamnområdet kommer att skickas ut till anmälda båtar efter 1 augusti. Mastkran
finns.

Registrering skall göras på regattaexpeditionen senast kl 1800 den torsdagen den 17 augusti,
där också:

Mät- samt försäkringsbrev uppvisas av Carrerorna.
Båtprotokoll samt försäkringsbrev uppvisas av NFarna.
Seglingsföreskrifter kan hämtas ut före regattans start.

Inmätning sker 17/8 kl 1700-2100.

Regattaexpeditionen är öppen:
torsdag 1600–2000; fredag 0700-0830; dessutom efter båtarnas ankomst från dagens seglingar till en halvtimme ef-
ter protesttidens utgång. I övrigt hänvisas till anslagstavlan eller NF SWE-025 (Mårten Blixt).

Invigning/skepparmöte fredag 18/8 kl 0830.

Regattans första start är fredag den 18/8 kl.1030.
Övriga första starter: lördag och söndag kl 1000.

Åtta seglingar är planerade att genomföras, med max tre per dag.

Banan är en kryss/länsbana med start-/målfartyget i lovart om länsmärket. Banbeskrivningen bifogas seglingsföre-
skrifterna.

Poängberäkning enligt appendix XA, lågpoängsystemet enligt XA1.2 tillämpas. (se supplement 2000 till kappseg-
lingsreglerna 1997-2000).

Deltagande båt skall vara försäkrad.

Följande priser kommer att delas ut:
SSF:s mästerskapsplaketter; NF:s och Carrerra:s vandringspris samt ev. sponsorpriser.

Vid förhinder att deltaga återbetalas 200 kr av anmälningsavgiften efter inlämnat läkarintyg gällande skepparen om-
bord.

Viggbyholms båtklubb kommer att ha KM på lördagen.


