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Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet 

Ordförandeord 
 
Vad som har hänt i NF-förbundet: 
• Var haft årsmöte och gjort viss rokad i styrelsen och fått in lite nytt blod. 
• Fått igenom nya klassregler i SSF standard  
• mall. (äntligen klart) 
• Mätformulär för nya klassreglerna. 
• Lidingö Runt har seglats med Anders Román som segrare. 
Vad som är på gång: 
• RM  7-8 juni (anmälan senast 30maj)     Hemsida: www.lss.a.se 
• Sommarnatt 13-14 juni (anmälan senast 6 juni) pg.:388019-2  
                 hemsida: www.tbs.cc. 
• NF-race 9 augusti (anmälan på plats) 50kr 
• Vikingarnas inbjudningsseglingar 20-21 september 
                   Senast 15/9  pg 100 85 17-3 250kr Tel: 08-99 34 16 
 
Nu när nya mätformuläret är klart tycker jag att det är hög tid att ansöka om 
mätbrev. Skicka in ett rätt ifyllt mätformulär till mig och om allt är rätt så 
skickar jag ut mätbrev. 
 
Passa på att besöka NF-race och delta i det årliga mötet i Stockholms skärgård 
för NF-seglare. Vi seglar lite på lördag förmiddagen sedan har vi skoj på kväl-
len med gemensam grillning m.m. På NF-race finns det plats för både fritids-
seglaren och den inbitna kappseglaren. Det är ett bra forum att träffa andra med 
samma slags båttyp. Det ger givetvis tid att titta på andra båtar och få tips om 
allt som rör NF och segling. 
 
Nu har jag inte mer att säga utan hoppas att vi syns på sjön.  
 
Mårten Blixt NF-025 



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: 
Otto Fagerstedt    Tel: 08-570 199 01   E-mail: otto.fagerstedt@svt.se 
Ansvar:                Artiklar till Segling. 
 
Kassör: 
Carl Frykfeldt      Tel: 08-731 78 12  E-mail: carl.frykfeldt@tre.se 
Ansvar:                Ekonomi, medlemsregister, RM-ansvarig. Sköter adressändringar 
 
Ledamot: 
Henrik Waldinger Tel: 08-648 01 30 E-mail: henrik.waldinger@fmv.se 
Ansvar:       
                    
Kent Hammar      Tel: 08-39 44 75    E-mail: kent.hammar@eurodis.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 och artiklar skickas till ordförande genom e-mail, brev eller via telefon. Till 
nästa iNFo ska annonserna vara mig tillhanda i oktober för att de säkert ska komma med i 
nästa nummer. Annonsering är gratis.  
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Annonser 
Säljes 

 storsegel och en fock, Elfström segel 
Pris 1500 för båda.  
Gunnar Henriksson 
Båtsmansgatan 1 H 
462 35 Vänersborg 

Tel:0521-661 73 eller mobil 070-6086388 
e-mail gu.henriksson@telia.com 

Nyare NF köpes 
Den ska vara fullt utrustad och inte ha för gamla segel. Inombordare 

med lite "klös".  
Hälsningar Gösta Lindström  

Tel. 036-16 54 58 el. 070-563 22 03  

Hyra båt  
Hej!  

Önskar hyra välvårdad NF i Stockholms skärgård vecka 28, 29, 
30 eller 31. Gärna med full segelgarderob, toa, värmare och inom-
bordare. Har kustskepparkompetens, har haft egen båt (elvström 

717), seglar för närvarande 470, farr40 och H-båt.  
Mvh / Christian & Viktoria  

Kontakt: Christian Törnblom christian.tornblom@lumano.se 
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TILL SALU  
Jag tänkte sälja min NF-fock.  
Uppsydd av North Sails 98/99.  

Genomgången och värderad till 6000:- av North 
Sails Mars -03. Mycket bra skick, optimerad, 

snabb, lite använd.  
Pris: 5000:-  

Carl Frykfeldt NF-324  
Tel: 08-731 78 12 el. 0733 55 77 65  



INBJUDAN  RM 2003 
 

KLASSER 
RM för NF  
Kölbåtar 
REGLER 
Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR 2001-2004) appendix 
S1. 
Expresserna seglar enligt klassregeln med undantag av paragraf 7.1.2c) samt 7.1.2e), 
vilket innebär att dynor ej behöver medföras i båten under kappsegling i region Stock-
holm. 
Båtar som för reklam utöver den som medges i KSR Appendix 1 Regulation 20.3 ska 
inneha giltig reklamlicens utfärdad av SSF. 
Alla båtar kan enligt KSR appendix 1 åläggas att föra tävlingssponsorns reklam. 
INFORMATION 
REGISTRERING 
Registrering ska göras på regattaexpeditionen i Sandhamn senast kl 08:30 lördagen 
den 7 juni. 
TIDSPROGRAM 
SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
Seglingsföreskrifter och startprogram hämtas på regattaexpeditionen i samband med 
registrering. 

MÄTKONTROLL 
Stickprovskontroll av deltagande båtar kan komma att göras. 
KAPPSEGLINGSOMRÅDE / BANA 
Kryss-länsbana nära Sandhamn. 
POÄNGBERÄKNING 
Sex kappseglingar är planerade. 
PRISER 
KSSS-priser i varje klass i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen: ett pris för 
varje påbörjat femtal båtar. 
VANDRINGSPRISER 
Klass Drake: KSSS 160-års pokal. 
Klass Express: KSSS Expresspris. 
Klass 6mR: Sandhamnspokalen. 

fredag 6 juni  

kl 19:00-22:00  Regattaexpeditionen öppen. Registrering. 
lördag 7 juni      

kl 07:00-08:30  Regattaexpeditionen öppen. Registrering. 
kl 10:00    Varningssignal dagens första kappsegling. 
söndag 8 juni  

kl 10:00    Varningssignal dagens första kappsegling.       
 Prisutdelning sker under hösten 2003. 
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Klass 11:metre: KSSS Vandringspris. 
Klass J80: J80 fatet. 
Klass X-79: KSSS Vandringspris. 
Klass X-99: X99-pokalen. 
ANMÄLAN 
Anmälan och anmälningsavgift ska vara KSSS tillhanda senast den 30 maj. 
Anmälningsavgiften är: 800 kr.  
Efteranmälan mot dubbel avgift kan göras fram till och med fredagen den 7 
juni. 
Anmälningsavgiften betalas via pg. 199-0 eller genom att uppge kontokorts-
nummer samt giltighetsdatum på anmälningsblanketten. 
INFORMATION 
För mer information kontakta KSSS kansli på telefon 08-556 166 80 eller email 
ksss@ksss.se. Under regattan även KSSS Regattaexpedition i Sandhamn, tele-
fon 08-571 530 68. 
HAMNPLATSER 
Förtöjning av båtar i KSSS gästhamn endast på platser som KSSS anvisar. Del-
tagande båtar är befriade från hamnavgift under regattan. För ytterligare infor-
mation kontakta KSSS hamnkontor telefon: 08-571 532 85.  
INKVARTERING 
Sandhamn Hotell och Konferens telefon 08-574 504 00. 
Sandhams Värdshus, Missionshuset telefon 08-571 530 51. 
KSSS ANSVAR 
KSSS påtar sig inget som helst ansvar för skador eller förluster, som drabbar 
besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med kappsegling-
ar eller andra seglingar som KSSS arrangerar. 
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Lidingö runt 2003 
 
Anders Roman I NF 278 tog i år hem klass segern i Lidingö Runt och inte nog 
med det, han tog hem total segern i hela Lidingö Runt på lys beräknat. Ett stort 
grattis. 
10 NFar var anmälda, 8 kom till start. Sammanlagt var närmare 500 båtar an-
mälda till Lidingö Runt i år, vilket är ett mycket bra antal. 
Tävlingen gick i från morgonen relativt lugna, till ganska hårda och byiga vin-
dar. 
Starten blev för oss NFar en märklig historia. Start proceduren, med skott och 
flaggor, gick bra ända till startskottet skulle gå, då kom nämligen aldrig något 
skott. OK skottet klickade väl tänkte vi på NF 25 och gick över linjen i en näs-
tan perfekt start. 20 sekunder senare kommer ett antal skott. Vadå allmän om-
start, var det så många som tjuvade tänkte vi. Därpå följer ett antal förvirrade 
minuter, där ingen vet någonting. Vi får senare höra att startklockan gått sönder. 
När 5 minuter skottet skjuts för nästa start, så stämmer det inte alls med GPS 
tid längre och dessutom vet vi inte om vi skall starta nu eller om det är nästa 
klass. Vi på NF 25 spanar då in start flaggorna på bryggan och då ser vi både 
nästa klass klassflagga, samt vad vi tror är våran flagga. Detta tolkar vi som att 
båda klasserna skall gå iväg samtidigt. Jag vet inte vad andra NFar tror, alla går 
dock iväg i denna start. Efter start börjar dock funktionärerna tuta febrilt inne-
från bryggan och hissa upp finska flaggan, vilken betyder enskilld återkallelse. 
Av någon anledning känner sig då alla NFar träffade och vänder tillbaka (trots 
att ingen tjuvade). Då får vi höra att vi skall starta sist, en timme senare, suck! 
Anledningen till vår misstolkning av flaggorna var att varningsflaggan som his-
sas vid 4 minuter vid alla starter var identisk med vår klassflagga (vit med blå 
ram).  
När vi till slut kommer iväg sist av alla båtar, så har vi en fin halvvind. Efter 
några minuter kommer spinnacker efter spinnacker upp. Fältet är väl samlat på 
undanvinden mot rundningbojen innan Askrike. 324, 223 och 25 har dock en 
lite lucka. På Askrikefjärden blir det en lång och utslagsgivande kryss. Här gäll-
er det att ha bra fart på båten, samt ha koll vindbyar och vindskiften. Som van-
ligt kliver då de gamla rävarna fram, med framför allt Anders Roman i spetsen, 
han gör en fantastisk fin kryss och har en ledning efter kryssen vilken han be-
håller in i mål. Tvåa kommer Björn Ribbhagen (317) och trea kommer Kent 
Hammar (205). 
Vi på NF 25 kommer 6:a och får satsa på revanch till nästa år och på det det 
mer närliggande Rmet i Juni. Vi får istället vara nöjda med 17:e plats totalt i 
årets Lidingö Runt, där som ni kanske förstår det var mycket NFar i topp. 
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Mätbrev 
 

Vad ska jag göra för att få mätbrev på min båt? 
Du ska använda ett mätformulär som NF-förbundet har. Enligt detta formulär 
ska alla mått mätas och skrivas upp. Gå igenom båten grundligt. Du får om du 
vill mäta själv. Mäter du själv bör du första hur man mäter. Använd gärna 
ISAF Redskapsregler (finns: www.ssf.se). När mätformularet är ifyllt och un-
dertecknat skall det sändas till ordförande NF-förbundet. Om allt verkar stäm-
ma kommer du att få ett mätbrev på posten. Det kostar inget att få mätbrev. 
Mätformuläret finns på hemsidan. 
 
        Mårten Blixt ordförande 

LYS-Mätbrev 
Vi i styrelsen anser att vi ska tänker på alla medlemmar. Nu skulle vi vilja 
göra en test i två år att sanktionera kostnaderna på LYS-mätbrev. Vi skulle 
vilja bidraga med 100kr per mätbrev/båt. Detta innebär i praktiken att 
dom som har mätbrev slipper att betala medlems avgift till NF-förbundet 
nästkommande år. Detta gäller 2003 och 2004. 
 
Hur gör ni för att få tillbaka pengar på betalt LYS-mätbrev? 
Kopiera mätbrevets bevis och kvitto skicka/e-mail det till kassören. 
                NF-styrelsen 
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Protokoll från NF-förbundets årsmöte 03-04-08 i Sigridsborg 
 
 
         §1. Mötet öppnande 
Mårten Blixt hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
         §2. Justering av röstlängd 
Närvarolista:14 st 
Namn:                                    NFnr: 
 
Åke Tobiasson                       109 
Jan Norman                            216 
Björn Ribbhagen                    317 
Hans Lekberg                         287 
Jan Björnsjö                           025 
Mårten Blixt                           025 
Henrik Waldinger                  265 
Sture Nyholm                         284 
Kjell Stoltz                             142 
Kent Hammar                         205 
Stefan Melander                     038 
Lars Thorén                            223 
Lars Carlefalk                        130 
Carl Frykfeldt                         324 
 
 
         §3. Val av justeringsman 
Mötet valde Jan Björnsjö till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
         §4. Val av  två rösträknare 
Till rösträknare valdes Stefan Melander och Jan Norman. 
 
         §5. Årsmötes behöriga utlysande 
Mötet förklarades behörigen utlyst genom kallelse i iNFo nr1/03 och hemsidan. 
 
         §6. Val av mötesordförande och sekreterare 
Till ordförande, att leda mötesförhandlingarna, valdes Mårten Blixt. 
Carl Frykfeldt valdes till sekreterare vid mötet. 
 
         §7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Mårten Blixt drog verksamhetsberättelsen. Sammanfattning: 
Styrelsen har hållit ett styrelsemöten sedan förra årsmötet. Styrelsen har haft två st möten om 
klassreglerna. Regelkommittén har uttalat sig om de nya klassreglerna. Styrelsen och  Seg-
lingskommittén har arrangerat NF-race på V:a Delsholmen. RM har genomförts i Sandhamn 
regi KSSS 4 st deltagande båtar. Under hösten ordnades höstmöte med prisutdelning i SSK:s 
klubblokal Sigridsberg den 26 november 2002. Förbundet stod för skaffning. Tre iNFo har 
utkommit. NF-förbundet har haft en aktiv hemsida på internet. Verksamhetsberättelsen god-
kännes. 
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         §8. Föredragning av förvaltningsrapporten 
Förvaltningsrapporten föredrogs av kassören Lars Thorén. Medlemsantalet har ökat till 131 
st. Årets resultat slutade på + 4147,39 kronor. Ekonomiska läget är forsatt bra. Mötet fastslår 
förvaltningsrapporten             JA 
 

§9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse lästes upp av Björn Ribbhagen Godkännes av mötet. 
  
 

§10. Ansvarfrihet av styrelsen 
Mötet röstade enhälligt, på inrådan av revisorn, för ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhe-
tåret 2002.           JA 
 
         §11. Val av styrelsemöter samt valnämnd 
Valberedningens förslag till styrelsen presenteras av Mårten Blixt. 
 
Styrelsens utseende: 
Ordf            Mårten Blixt                 Omvald 1 år 
Kassör        Carl Frykfeldt               Ny 2 år 
Sekr            Otto Fagerstedt             Fyllnadsvald 1 år 
Ledamot     Kent Hammar               1 år kvar 
Ledamot     Henrik Waldinger        Ny 2 år 
 
 
Klubbmäst  Hans Lekberg               Omvald 2 år 
 
Revisor                Björn Ribbhagen           Omvald 1 år 
Revisorsuppleant Britt Fagerlin                Omvald 1 år 
 
Valnämnd: 
Lars Thoren                  Ny  
Anders Roman             Ny 
Åke Tobiasson             Omvald 
 
         §12. Seglingsprogram Ostkustserien 
Lidingö Runt                          10 maj 
RM(KSSS)                             7-8 Juni 
Sommarnatt                            13-14 Juni 
NF-race                                  9 augusti              (utan spinnaker) 
VSS Inbjudningseglingar       20-21 september  
 
Beräkningssysten enligt föregående år med följande: 
Lidingörunt 1 st. Sommarnatt 1 st.  NF-race 1 st. RM 3 st. Vikingarnas höst segling 2 st. To-
talt nio delseglingar får räknas med. Utav dessa 8 ska de 5 bästa räknas i ostkustserien. 
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         §13. RiksMästerskap i Sandhamn 
        Regi: KSSS 
Tid:7-8 juni. 
 Anmälan: KSS hemsida eller enligt utskick 

 
 
§14. Inkommande ärenden 

� Inga inkommande ärenden 
 
         §15. Övriga frågor 
Avtackning av Lars Thoren efter 10 års tjänst som kassör. 
Avtackning Kjell Stoltz efter 15 års tjänst i valnämden. 
 
         §15 Mötet avslutat 
Mårten Blixt tackade de närvarade för bra mötesförhandling och avslutade mötet Hans Lek-
berg hade införskaffats rostbiff, potatissallad, öl, bröd och kaffe som förtärdes före årsmötets 
öppnande. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Carl Frykfeldt / Sekreterare            Mårten Blixt / Mötesordförande 
 
 
 
 
Jan Björnsjö / Justeringsman 
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NF-race   
 

Lördagen den 9 augusti 
Familjerace utan spinnaker. 

 
Ta med dig familjen och umgås med  

andra NF ägare.  
 

Program:  
Segling och tipspromenad med prisutdelning. 

 
Kvälls aktivitet:  

Samling runt grillen och förtäring av medhavd mat.  
 
 

Obs: Glöm inte att ta med ett pris av ett  
värde av 50 kr. 

 
Anmälan:  

På plats. Skepparmöte ca 10.00 
Västra Delsholmen: N 59° 22´4, O 18° 48´5 
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