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Ordförandeord

Ett nytt år och en ny säsong har startat. Det är
dags att planera årets seglingar. Följande är
på gång i NF-förbundet:

• Rättning av klassreglerna så att de bättre
överensstämmer med NFen.

• Se till att RM kommer till stånd även
detta år.

• Uppdatering av hemsidan.
• Arkivering av förbundets handlingar,

t.ex. protokoll, iNFon, matriklar m.m.,
från anno datsomal och framåt

Hemsidan har fått ny adress:
http://hem.passagen.se/nfboat
Kenneth Björnfot och förbundet har startat
ett diskussionsforum om NF-båten. Länk
finns på hemsidan. Gå gärna dit och var med
i debatterna. Jag har försökt att få en an-
siktslyftning på hemsidan under vintern. I
fortsättningen ska jag försöka uppdatera
hemsidan lite oftare. Är det någon som är en
klippa på engelska och har tid skulle det vara
bra om hemsidan kunde presenteras även i en
engelsk version innehållandes en presenta-
tion av båten och förbundet. Vad som är nytt
är att jag har gjort en test på WAP för hemsi-
dan. WAP är internet för mobiltelefoni.
WAP-sidorna utgör endast text och ligger ute
endast som test och om du är intresserad kan
du surfa med din WAP-telefon till NF-för-
bundet.
WAP adress är:
http://hem.passagen/nfboat/index.wml

RM kommer att gå på Björkfjärden i Mälaren
den 16-19 augusti. Ekerö båtklubb i samar-
bete med Stockholms SS kommer att vara ar-
rangera RM och vi kommer att segla till-

sammans med X79orna. Jag hoppas att vi
kommer att bli ca 16st NFar på RM. Jag
hoppas att det kommer nya båtar från Enkö-
ping och Västerås nu när de för nära till re-
gattan. Även Södertäljebåtarna har nära. Från
Ekerö båtklubb hoppas jag att vi blir tre båtar
till start. Det är jag och Janne Björnsjö som
anordnar RM för EKBK. Inbjudan finns på
hemsidan och kommer att skickas ut med
nästa iNFo.

Jag hoppas på att få upp innertaket i båten i
år. Men det är inte lätt att arbeta med båten
när min minitolva ligger i vattnet. Visst är det
roligt att arbeta med sin båt men det är
mycket roligare att segla. Om det finns in-
tresse skulle jag kunna ordna matchracing
med minitolvor en helg för NF-folk Om det
är några som är intresserade så hör av er. Det
är väldigt roligt att segla dessa små båtar. Om
någon eller några är intresserade att låna bå-
tarna en kväll går det också att ordna. Kom
och testa om Du vågar. De finns i min hem-
mahamn på Ekerö i Mälaren ca 25 minuters
bilväg från Stockholm. Båtarna tas upp en-
dast under den tid isen ligger på Mälaren.
Om någon vill låna en eller två båtar någon
kväll så hör av Er.

Mårten Blixt NF SWE-025

http://hem.passagen.se/nfboat
http://hem.passagen/nfboat/index.wml


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:
http://Hem.passagen.se/nfboat
Postgiro Sverige: 74 17 29-8
Medlemsavgiften är 100 kr/år

Annonser skickas till ordföranden 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.

mailto:lars.thoren@atlascopco.se
mailto:Otto.Fagerstedt@svt.se
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Annonser

Önskas köpa NF
Bra pris för välskött/välutrustad båt.

Tomas Forsberg
tel. kväll 08-767 97 64,

dag 08-579 33 141.
tomas.forsberg@zurich.se

Jag önskar hyra en NF
Veckorna 28-30.

Jag är van seglare och har skepparexamen.
Familjen består av två vuxna och två barn 11

och 9 år

Hans Sibring
Tel:08-456 10 39, 070-632 23 33

Jag önskar köpa en NF av den nya
modellen.

Eventuellt kan jag lämna min Supers-
campi 30 emellan.

Lars Lindbäck
Tel 08-57022984,0704-137771.

Säljes:
Spinnbom Benn's med gajar. ev. gammal

spinn -1985
carl.frykfeldt@agens.se

tel.: 08-731 78 12 el 070 698 17 13

Höstmötet den 21 November

Vi var ganska många samlade som vanligt i SSK:s klubbstuga. Vi hade prisutdelning i
Ostkustserien. Priser delades ut till Mig, Román och Lükander. Jag gick igenom nästa års
RM på Rasta i Mälaren. Ekerö Båtklubb som jag tillhör kommer att ordna tävlingen i
samarbete med SSS. Alla tyckte att nästa års NF-race ska gå andra helgen i augusti vilket
kanske kommer att locka flera deltagare. På senare år har deltagarantalet minskat. Vi vill
ändra den trenden. Nu ligger NF-race helgen innan RM. Detta medför att alla som ska
delta i RM kan segla in sina båtar in i Mälaren under söndagen. Ekerö båtklubb har lovat
att ställa upp med platser under veckan.
Stefan Melander höll ett som vanligt trevligt föredrag om sina seglingar i Medelhavet.
Många vackra bilder från sin resa visade han. Stefan pratade om alla intressanta männi-
skor han mötte under resan. Det blev en sen kväll.

Mårten

RM-2001
RM kommer att gå på Björkfjärden i Mälaren den 16-19 augusti. Ekerö båtklubb i samar-
bete med Stockholms SS kommer att vara arrangera RM och vi kommer att segla till-
sammans med X79orna. Jag hoppas att vi kommer att bli ca 16st NFar på RM. Jag hop-
pas att det kommer nya båtar från Enköping och Västerås nu när de för nära till regattan.
Även Södertäljebåtarna har nära. Från Ekerö båtklubb hoppas jag att vi blir tre båtar till
start. Det är jag och Janne Björnsjö som anordnar RM för EKBK. Inbjudan finns på hem-
sidan och kommer att skickas ut med nästa iNFo. Arrangemanget blir som vanligt med
inmätning på torsdagen och seglingar fredag till söndag. Bana kryssläns och åtta delseg-
lingar år planerade. Vill du veta mer om RM så titta på NF-förbundets hemsida.
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Status för funktionärer i förbundet inför årsmötet

                                                  Styrelse:
Ordförande:

Mårten Blixt NF-025
Mandattid utgår

Sekreterare:
Carl Frykfeldt nf-324

Ett år kvar

Kassör:
Lars Thorén NF-223

Mandattid utgår

Ledamot:
Kent Hammar NF-205

Ett år kvar

Ledamot:
Otto Fagerstedt NF-292

Mandattid utgår

Klubbmästare:
Hans Lekberg NF-287

Mandattid utgår

§§  Omarbetning av klassreglerna  §§
NF-förbundet har i samarbete med lic.mätman Stefan Ryott utarbetat flera förslag till nya
klassregler. Dessa förslag ska gås igenom på årsmötet. Vissa omarbetningar i klassreglerna
behöver inte tas upp på årsmötet utan är en ren omskrivning av reglerna bl.a. byta INFA (In-
ternationella nordiska familjebåts association) till SNFF (Svenska NF-förbundet). INFA har
aldrig uppstått och kommer nog inte göra det. Målet med dessa förslag är att se till att reglerna
blir mer anpassade till NF-båten och att förenkla reglerna samt även att städa upp bland reg-
lerna. För att inte diskussionerna ska dra ut på tiden så kommer det endast finnas två alternativ
att välja på vid årsmötet. Har Ni några synpunkter på reglerna innan årsmötet kontakta mig
eller K. Hammar i god tid. Vad som är lämpligt är att kolla upp den egna båten om den mäter
in med de nya förslagen. Alla förslagen och förklaringarna till varför vi vill göra ändringarna
kommer att finnas på hemsidan.

Förslag till nya klassregler är följande.

4.2.1 Ta bort byggnadsår och löpnummer och istället införa endast segelnummer.
(Dessa plåtar har ej tillverkats och satts på plats)

5.4 Tages bort helt. Fyller ingen funktion.

6.2 Tages bort helt. Fyller ingen funktion. Vad eller hur ska man mäta?

6.3 Tages bort helt. Fyller ingen funktion. Står redan under punkt 1.

7.2.1 Övervant och undervant ska placeras inom en sektor som begränsas av: Tvärs
mastcentrum, linjen som skär mastcentrum till  600 mm akteröver vid relingen
från mastcentrum,  ruffsidan och skrovsidan. Området visas i mätningsdia-
grammet. (Detta för att underlätta reglerna).
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7.8.1 Mätmärke i avvikande färg, min 20mm breda ska finnas på masten enligt följan-
de. (Man måste kunna få använda annat än färg för att markera mätmärkena)

8.1.4 Lägga till en minimilängd på stålwiren. Längden presenteras på årsmötet.

8.2 Regeln tas bort. Fyller ingen funktion. Regel 11.7.5 begränsar detta redan.

8.4 Ändra spridarnas mått så att alla NF-båtarna kan mätas in. Nytt mått presenteras
på Årsmötet.

8.6 Ta bort regeln eller gör om alla master.

10.2 Infoga mätmärke på masten vid maxhöjd spinnfästet. (Nytt mätmärke)

11.2 Gör en tabell med tillåtna segel.

11.5 Segelnummer, nationalitetstecken och klassemblem ska placeras i
enlighet med ISAF:s regler för tävlingsredskap.

11.5.1 till 11.5.4 Tas bort. Förklaras i regel 11.5

11.6.2.1 Ändra lattfickornas bredd till 65mm innermått. (65mm rekommenderas av se-
gelmakare) Tidigare är inte specificerat att det är innermåttet som gäller.

11.6.5 Tas bort. Detta är onödiga mått. Fyller ingen funktion

11.7.1 Lägga till: Stormfockens maximala mått: Förliket 8770mm, övriga mått som
focken.

11.7.3 Ändra lattfickornas bredd till 65mm innermått.

11.7.4 Ta bort: Andra meningen. Vad ska denna regel begränsa?

11.8.1 Ändra till: Segelnummer enligt regel 11.5

11.8.3.4 Ta bort andra meningen.

11.8.4.4 Ta bort andra meningen.

13.1 Båten ska ha en inombordsmotor. Vikten av denna inklusive självstart, genera-
tor, backslag, propelleraxel eller drev, propeller och eventuella kompensations-
vikter ska vara min 109.5kg. Alternativt kan båten förses med av SNFF godkänd
drevattrapp samt kompensationsvikt av min 109.5kg. Dessa detaljer ska vara
min 2140 mm från centrum av maststöttan. Drevattrappens framkant ska vara
min 950 mm ± 100 mm från akterkant köl.

14.1 Flyttas till "16 utrustning"

16.3.1 Ändra till: Ett ankare + kätting vägande minst 7kg och minst 30m lina med
minst 10mm diameter.
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16.3.1.1 Ta bort: madrasser och kök ur klassreglerna. (Alternativet är att beskriva antalet
och storlek på dynorna)

16.4 Ta bort: 10l drivmedel. (Går ej att kontrollera)

16.7 Ändra texten till: fast monterad stege. (finns ej på mätdiagrammet).

16.10 Tas bort. Fyller ingen funktion.

18.2.1 Lägga till: Ägarbyte ska meddelas till förbundet.

Kappseglingsprogrammet 2001 i Stockholm

Lidingö Runt 12  maj
Avgift ? kr
Sista anmälningsdag ?/4
Tel: 08-765 05 09
Pg 1 27 04-3

Vikingaregattan 16-17 juni
Avgift ? kr
Sista anmälningsdag 11/6
Tel: 08-99 34 16 eller
Pg 100 85 17-3

NF-race
Utan spinnaker

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

RM (Rastaholm) 16-19 augusti
Avgift 800 kr
Sista anmälningsdag 1/8
(Pg 74 17 29-8)

Vikingarnas höstse
ling
Utan spinnaker

29-30 september
Avgift ? kr
Sista anmälningsdag ?/9
Tel: 08-99 34 16 eller
Pg 100 85 17-3

120 sjömil till RM

Två långseglande båtar infann sig till kamp i årets RM. NF 41 med Mats Roos som skeppare
och NF 210, som Hans Jonsson köpte av Åke Ljungqvist för fyra år sedan. Jag ringde upp
Hans på höstkanten för en kommentar.

-Vi hade faktiskt talat i flera år om att vara med på ett RM, säger Hans Jonsson,  men
det är ju inte så lätt att få till det när avstånden är så stora som i vårt fall.

Har ni kappseglat NF i Söderhamn?
-Ja, vi brukar vara med på klubbseglingar i Söderhamns Segelsällskap och där är det

ju kul att vi är två NFar.
Hur brukar det gå?
-Ganska bra. Vi är några båtar som är rätt jämna, en Maxi Racer, någon Express, en

Murena och en Cumulus. Mellan dom två NF-båtarna är det hugget som stucket. Mats har
också seglat Gräsö runt i sommar. Den seglingen samlar 60-70 båtar och jag tror han var sexa
totalt och tvåa i sin klass.

Har du seglat länge?
-20 år i alla fall, i H-båt och en Maxi 77 innan det blev NF. Första året gastade jag åt

Mats innan jag bestämde mig för att köpa en NF själv.
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Vad tyckte ni om att delta i RM?
-Det gav mersmak. Vi tyckte det var riktigt kul. Jag fick en del trimtips och skotar

focken lite bättre efter det. Jag märkte de första dagarna att jag inte tog lika bra höjd som en
del av de andra och det tror jag att jag kom till rätta med.

Du gick bäst sista dagen då det blåste lite friskare.
-Ja, jag tror att det passar mig bäst när det blåser en del.
Hur var färderna fram och tillbaka?
-Långa. Det är ca 120 sjömil enkel resa. Ner seglade jag med en kompis som inte

seglat förr och det blev kuling hela vägen från Kusön till Öregrund, så jag kunde inte ge ho-
nom pinn som det var tänkt. Så jag var rätt slut när vi nådde Öregrund. Men sedan har vi pas-
sat på att semestersegla i skärgården innan vi lämnade båtarna på Lidingö(Carl Frykfeldt som
fixade) två veckor före RM.
Hemvägen från RM blev rätt dryg. Det började bra med spinnakergång ända till Öregrund,
men sedan mötte Bottenhavet med mycket sjö och samtidigt så avtagande vind att vi fick vän-
da för en övernattning extra i Öregrund innan vi kunde ta oss hem, halva sträckan för motor.

Det vore roligt att se er nästa år igen. Vad tror du om möjligheterna?
-Vi fick blodad tand och jag hoppas vi kan ställa upp med åtminstone en båt från Sö-

derhamn. Det skulle vara kul att kunna delta med nya segel. Mina har hängt med ett tag.

Otto Fagerstedt, NF292

NF 205 med Kent Hammar som skeppare knep årets RM-titel efter en magnifik inledning
med fyra raka spikar. Grattis!
Vi bad kappseglingsräven Kenta dela med sig en smula av sina erfarenheter av bankapp-
segling

Vad som är viktigt för oss på NF-205:
Starten:
På det senaste RM:et var det starten som var avgörande i de flesta seglingarna. Den båt som
ledde i starten vann seglingen, med några få undantag. För att kunna göra en bra start måste
man veta hur linjen ligger. Nu var det läfördel i 90% av starterna, men det var alltid få båtar
där…

Fart:
Fart är alltid viktigt. Om man startar bra och har god fart är det väldigt lätt att segla. I vindarna
som rådde under RM var det väldigt viktigt att trimma båten kontinuerligt för att bibehålla far-
ten. Samspelet mellan rorsman och besättning är avgörande.

Konkurrenter:
Bra start, bra fart, sedan behöver man inte ta så många beslut själva. Man seglar med eget hu-
vud och slår när man vill men man styrs av det totala fältet. Strävan är att befinna sig mellan
fältet och nästa märke.

Överblick på banan:
Många beslut kan man ta innan situationen uppstår, framförallt när det är flera klasser på sam-
ma bana. Observera kryssvinklar på startfältet som startat före er, ha koll på om de länsande
båtarna seglar för styrbord eller babord. Se alla båtar på banan som en instruktionsbeskrivning
för hur just denna specifika segling ska genomföras.
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Jag tror att vi på 205 har dessa tankar med oss när vi seglar. Självklart är det lättare att segla när
man ligger högt uppe i fältet och har möjlighet att mer eller mindre bevaka fältet. Så avslut-
ningsvis kan man säga, att vi satsar allt på att komma dit, och det kan vara svårt stundtals, men
när man väl är där är det bara att åka med.

Kent Hammar, NF 205

Nepparvirving

Som många NF-seglare vet, så delar Nisse Virving  det mesta av sitt seglande mellan NF och
Neptunkryssare. Den senare återknöt han bekantskapen med efter ett längre uppehåll. Det är en
kostlig historia hur Nisse lyckades snabbrusta sin återköpta båt och till på köpet i närmaste SM
kunde visa ungtupparna i klassen vad en gammal trä-Neppare anno 1949 gick för. Historien bak-
om ger så mycket båt-feeling, att också NF-seglare bör få en chans att läsa.

Återseendet
Sanningen är att jag i mitten av januari
1994 var på Nordiska Museet med min
hustru Lena. Vi såg ”vår tids historia”
från Gustav Vasa till våra dagar. Det var
den första riktigt kalla helgen i Stock-
holm med –10 på nätterna och ett centi-
metertjockt snötäcke. Efter museibesöket
beslöt vi oss för en kort promenad på
Norra Djurgården, där vi av en händelse
passerade Vikingarnas Segelsällskap på
Hundudden. Då jag visste att min gamla
Neptunkryssare, som jag sålt för ett tju-
gotal år sedan, legat där tidigare, höll jag
ögonen öppna. Båtarna låg där täckta
med presenningar och endast kölarna
tittade fram. En träbåtsseglare kan med
ett tränat öga dock känna igen sitt flyte-
tyg enbart på köl och dödträ. Längst ut
efter stängslet låg en otäckt, övergiven
Neppare. Hon syntes frysa och plötsligt
låg hon där framför mig. Det var min
gamla skönhet från flydda dagar, ingen
tvekan. Ett snabbt hopp upp i sittbrunnen
och mina misstankar besannades; dur-
karna, tofterna och ruffsidorna saknade
fernissa och den röda mahognyn hade
bleknat och lyste nu som teak. Visst var
det Neppare S140. Durkarna flöt i issör-
jan med ett rostigt stockankare i kölsvi-
net. Hon skulle med stor sannolikhet fry

sa sönder under natten, då kvicksilvret
var på väg mot –10 C.

Vi lämnade varvet med tunga hjärtan,
tog bilen och körde hem. Jag satte mig i
finsoffan och slöt ögonen. Mina tankar
gick tillbaka 40 år i tiden. I mitten av
femtiotalet råkade jag se en bild i Gefle
Dagblad på en Neppare. Det hade varit
en regatta i Gävlebukten och på första
sidan tror jag det var fanns en perfekt
bild på en Neppare i hård kryss och upp-
rört hav. Denna bild satte sina spår för all
framtid, jag bestämde mig för att någon
gång i framtiden äga och segla en sådan
båt.

fter att ha seglat kanot i ett tiotal år
tog jag äntligen examen och fick

ekonomisk möjlighet att köpa min dröm-
båt. Året var 1967. Jag hade under våren
varit på jakt efter en Neppare, men ingen
av båtarna som var till salu föll mig i
smaken. På omvägar hade jag hört att
S140 Sjökråka var till salu uppe i Gävle.
Jag tog tåget till min mormors gamla
hemstad en dag i början av juni och små-
sprang ut till Segelsällskapet Surfings
varv.

E
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är jag andfådd svängde in genom
varvsgrinden mötte mig en syn som

för alltid och för all framtid kommer att
finnas i mitt bakhuvud. Längst bort på
slipen, uppdragen, nere vid vattenbrynet,
låg hon. Vit i skrovet med en snobblinje i
rött och den klassiska bottenfärgen i
brons, masten pekande mot skyn med
klubbflaggan smattrande i försommar-
vinden. Undervattenskroppen och fribor-
den var jämna och fria från sprickor och
hon hade dessutom ett nylagt däck med
ny akterspegel. Hon var en skönhet. De
svepande linjerna kunde mäta sig med de
klassiska och mest linjesköna skärgårds-
kryssarna.

Efter en kvarts diskussion med säljaren
fick jag henne för 12.000 kronor efter att
ha prutat en tusenlapp. Veckan därefter
lämnade pappa och jag Gävle och Gavle-
ån på egen köl med kurs mot Stockholm
och S.S.K. Båten döptes i bleke på Gäv-
lebukten i jämnhöjd med Karlholm till
det stolta namnet ”Borta med vinden II”.
Ettan kom från min andra ägandes E-
låda. Några dagar senare gled jag in på
”Vademecumhavet” vid Freddan mellan
Traneberg och Essingeöarna och lade till
vid SSK:s kanotbrygga. Några minuter
senare hade Neppar-Fredrik hoppat om-
bord och efter en snabb besiktning kon-
staterade han att jag gjort en bra båtaffär.
Lennart Bölja, kappseglingsentusiasten,
kom någon timme senare för att instruera
mig hur en Neppare skulle seglas.

nder de kommande sju säsongerna
seglades hon kors och tvärs utefter

våra kuster. Vår första kappsegling var –
67 på Barösundsregattan. Min gamle
skolkamrat och ”guldgast” Kajjan blev
en trogen besättningsman och följeslaga-
re och åtskilliga dråpliga händelser in-
träffade på såväl kappseglingar, i hamnar
som på dansbanor. Vi ställde upp på
mängder av lokala seglingar samt som-
marens höjdpunkt Neppar-SM. Många

fina seglarkontakter skapades och äldre
gentlemän inom sporten gav både råd
och dåd till oss unga nybörjare inom den
ädla segelsporten. Bryggan mellan olika
seglargenerationer utjämnades och de
mest fängslande seglarberättelser från
flydda dagar hördes ofta långt in på nät-
terna i sittbrunn eller i klubbstugor. ”Du
förstår, det var på den tiden då man hade
sex dagars semester, körde med bomulls-
segel och ej hade någon hjälpmotor.
Ungarna fick ligga i skjutlådan. Det var
tider det!”

Mina tankar skingrades, tillbaka till
verkligheten, min gamla båt skulle i natt
med stor sannolikhet frostsprängas och
förvandlas till ett vrak om något ej gjor-
des åt situationen. Hon förtjänade ett
bättre öde. Hon som givit mig så många
oförglömliga upplevelser under ung-
domsåren.

fter några timmars efterforskning
lyckades jag spåra ägaren per tele-

fon. Han var inte medveten om S140:s
tillstånd. Jag erbjöd honom min hjälp. Vi
kom överens om att träffas samma kväll
på Vikingarna, kl 19.00. Vi samman-
strålade i månskenet och den bitande
vinterkylan. Min gamle seglarpolare Pe-
ter, en gång ägare av Neppare S67, ställ-
de upp med några pressar från  vår gamla
X99. Efter några timmars jobb i vinter-
mörkret var värmare och pressar på plats
och utsikten att kunna rädda henna var
betydligt bättre. Isproppen i dyvikan
smälte och ”vattnet gick”. Luckor, dur-
kar och annan utrustning kom fram allt
eftersom vattnet dränerades. Då jobbet
var klart, och vi stod där andfådda, frå-
gade ägaren om jag inte ville köpa båten.
Jag förklarade på det bestämdaste att jag
redan hade fullt upp med de båtar jag re-
dan ägde och följaktligen ej hade några
planer på att köpa henne.”Men du får
henne billigt” bönade han. Min spontana
läggning spelade mig ett spratt som så
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många gånger tidigare. ”Vad vill du ha,”
frågade jag. Pengarna betalades med
check som skrevs ut i månskenet. Sum-
man var blygsam. Jag åkte hem till sälja-
ren och hämtade segel, dynor och motor.
Tog bilen hem och anlände sent. Där
stod jag med alla prylar och erkände för
min kära hustru att jag köpt ytterligare en
båt. Hon kom ut i tamburen där jag stod
med manchestermadrasserna. ”Dom har
ju jag sytt”, sa hon med ett glatt leende,
”kommer du inte ihåg det?” Taktiken
hade lyckats, kom alltid först hem med
madrassen, annars kanske köpet får gå
tillbaka!

ästa morgon åkte jag ner till varvet
för att kontrollera vad jag egentligen

hade köpt. En sak är säker, båtaffärer
skall ske i dagsljus. Återupprustningen
påbörjades omedelbart samma vecka,
nytt rufftak lades med hjälp av profes-
sionell båtbyggare, nya luckor, renskrap-
ning av kölsvin och botten, all inredning
demonterades och togs hem för skrap-
ning och lackning. På vårkanten åkte jag
till Greven för att kolla seglen som in-
gick i köpet. Några av dem var från –63.
Vi pratade om gamla tider och Greven
påminde mig om att jag var den första
som beställde kölbåtssegel av honom,
året var –68. Mats snackade om den nya
designen som utvecklats under de se-
naste åren. ”Du ställer väl upp i SM”
garvade Mats. ”Självklart” sa jag med ett
leende. Pojkarna fick sin beställning.

Det blev en kamp med tiden för att hålla
sjösättningsdatumet i slutet av april. Det
missades med en vecka på grund av då-
ligt vårväder, men grabbarna på Viking-
arna blev alltmer intresserade ju längre
upprustningen pågick och stöttade mig i
mitt arbete. Min hustru såg inte mycket
av mig under helgerna denna vår. Idogt

klättrande upp och ner på stegen samt
bortrationaliserade luncher bidrog till att
jag gick ned 5 kilo, vilket min hustru av
någon anledning såg som mycket posi-
tivt.

et var en underbar känsla att åter få
vara med om sjösättningen. Det var

en strålande majdag. Då jag klev ombord
tänkte jag på gamla Nepparoraklet Harry
från Uppsala, som en gång sa: ”Du för-
står Nisse, S140 är ett sommarbygge, det
känner du på ”gunget”, när man hoppar
ombord på stäven, skall hon rörasig på
det rätta sättet.”

Att renovera en gammal träbåt tar tre
gånger så lång tid som planerat, men
känslomässigt är hon värd det. Det sägs
att hela livet egentligen består av en
massa upplevelser. För en del människor
kanske det inte blir så många men i mitt
fall blev detta något som berikat mitt liv.
En gammal träbåt beställd av Plåtis Jo-
hansson från Uppsala på Johanssons i
Norrtälje –49 är åter i min ägo. Jag ser
fram mot den dag då min hand åter gri-
per rorkulten, vinden leker i min kalufs,
solen bränner min nästipp och skrovet
skjuter fart i dikt bidevind på jakt efter
ett okänt mål någonstans i vår avlånga
skärgård.

Med seglarhälsning

Nils Virving

Liten ordlista:
• E-låda: E-kanot 13m2 segel
• Vademecumhavet: Reklamskylt. Barnä-

nens, nuvarande Alviks strand
• Freddan: Fredhäll
• SSK: Stockholms Segelklubb
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Årsmöte
Tisdagen den 3 april kl 1900

• Val av styrelsemedlemmar
• Klassreglerna
• Årsredovisning
• Information om RM 2001
• Information om ostkustserien

Traditionsenligt serveras rostbiff o. potatissallad m. öl o. fika

SSKs klubbhus i Fredhällshamnen i Stockholm

T-bana; Kristineberg, vänster, höger vid SSK-skylten.

Bilväg; Rålambsvägen förbi SvD o. DN -skrapan, höger, vänster och ner mot
hamnplan

Fri parkering


