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Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet 

Ordförandeord 
 
Lidingö Runt: Vi var sju stycken NF:ar som kom till start. Vinden var svag till 
måttlig och det var varmt i luften.  
Nisse vann en jämn kappsegling. I mål var det tätt mellan båtarna och placer-
ingen avgjordes inte förrän vid målgången. Själv fastnade vi på baksidan av Li-
dingö och tappade ledningen till Nisse och även Thorén slank förbi. Vi har 
svårt för de trånga vattnen innan målgången. Sju båtar var en nedgång jämfört 
med föregående år. Hoppas att det endast är en tillfällig svacka och att vi redan 
nästa år får se ett större startfält. 
 
NF-race: (Se sista sidan) Detta är en kappseglingen som riktar sig till alla NF-
seglare. Det är en skärgårdssegling på 10-17 distans som seglas utan spinnaker. 
Kappseglingen är familjevänlig och är en bra start för nybörjare som vill börja 
kappsegla. Givetvis är även NF-seglare som tycker seglingen i sig är viktigare 
än tävlingsmomentet välkomna. Efter kappseglingen har man möjlighet att få 
tips av andra NF-ägare. Dessutom finns det tid att se på andras båtar. På efter-
middagen har vi en uppskattad tipspromenad och senare har vi samkväm med 
gemensam grillning om så önskas. Ta tillfället och kom till NF-race och umgås 
med andra NF seglare. 
 
RM ÅSS-öppna: RM är årets enda bankappsegling med NF och är den vikti-
gaste kappseglingen. Jag hoppas att vi bli minst 10 båtar till start. Från min 
klubb ”Ekerö Båtklubb” kommer minst tre båtar. Förhoppningsvis kommer det 
några båtar från inre Mälaren. Vi kommer att ha samkväm på Vällinge på lör-
dagskvällen. Vällinge erbjuder både bastu och grillning. Boka upp kompisar re-
dan nu för RM. Det är bra att vara tre till fyra personer i båten vid bankappseg-
ling. Har du frågor hör av dig till mig eller Sture. Saknar du besättning eller båt 
hör av er i god tid så ska vi försöka hjälpa er på traven. Hoppas att just du 
kommer till  RM och Vällinge. 
 
Hoppas att vi syns på vattnet både på och utanför kappseglingsbanorna. 
 



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:                Nya medlemmar 
                    
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  
 
Artiklar skickas till ordförande genom e-mail, brev . Till nästa iNFo ska artiklarna vara 
mig tillhanda i oktober för att de säkert ska komma med i nästa nummer.  
Annonsering är gratis. Och görs via hemsidan. Annonser till iNFo skickas via e-mail till 
Ordförande. 
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Annonser 

NF i gott skick önskas köpas 
tel 0705-740341 
Lars Persson  

NF önskas hyra 1-2 veckor,i 
Stockholmstrakten, helst i 
juli,  Christina Dalman,  
tel 08-260304,  
mobil 070 484 6363.  

F.d Smaragdseglare önskar att 
hyra en NF, En eller några av 
veckorna 26, 27, 28, 29 
Stefan Svensson 
Mobiltfn 070-316 87 50  
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Fock i bra skick köpes. 
Jag finns i Stockholm. 
jens.torsteinsrud@bjerking.se 
070-555 64 87  

Jag vill köpa en bra spinnaker. 
Har Du en i gott skick så hör av 
dig till mig. 
 
Ring eller skicka ett mail 
 
Stefan Fors 
021 - 13 31 00 NF köpes Allt av intresse. 

David Nilsson 
Ankdammsgatan 33 
171 67 Solna 
08-245434 
davidnilsson3@hotmail.com  
 Önskar hyra Nordisk Familjebåt  

Par med 30 års seglarvana vill testa 
NF i sommar, 1-2 veckor. 
070 235 1926  
Boel och Lars-Erik  

Gran segel till salu: 
Stor sydd 2001 Ett rev och travare 
Fock sydd 2000 
 
Komplett 12 000kr. 
Kjell Stoltz 
Tel: 08-91 18 22  



Inbjudan för RM för nordisk Familjebåt NF 
 
Tävling:  ÅSS-öppna        
                     Övriga klasser utöver NF: H-båt, Neppare, Entyp om minst 3 båtar. 
 
Datum:   11/9-12/9 
 
Arrangör:       Årstavikens Segelsällskap ÅSS 
 
 
1.      Regler 
 
1.1      Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) Appen-

dix S1. 
 
2.      Villkor för att delta 
 
2.1      KSR Appendix S1.2a ändras till: 
           För att ha rätt att delta i RF:s mästerskaptävlingar ska varje tävlande (alla 

i besättningen) vara medlem i en klubb som är ansluten till SSF.  
 
3.      Anmälan 
 
3.1      Anmälan ska göras senast 6/9 till Sture Nyholm 
           Tel: 08-88 12 62 
           E-post: anders.bessier@bgc.se 
 
3.3    Anmälningsavgiften är 260kr och betalas vid registreringen. 
 
4.      Registrering 
 
4.1      Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 11/9 kl 08.30.  
 
4.2      Tävlingsexpeditionen finns på Vällinge och det finns även möjligheter att 

registrera sig på Rastaholm ”grinden”. 
 
5.      Seglingsföreskrifter 
 
5.1      Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

4 



 
6.      Tidsprogram 
 
6.1    Program 
         Registrering den 10/9 kl 19.00 till 21.00 Vällinge. 

Registrering den 11/9 kl 07.30 till 08.30 Rastaholm. 
Tid för första varningssignal kl 09.55 för första klass gäller båda dagar-
na. 

         Grillafton: Lördagskvällen är det samkväm på Vällinge. 
Bastukväll med grillning, medtag egen mat och dryck. NF-förbundet och 
ÅSS står för grill och bastu. Vid dåligt väder finns tak över huvudet. 
Prisutdelning. 12/9 på Rastaholm ca 2 timmar efter målgång. 

            
6.2    6 kappseglingar är planerade 
 
8.      Mätkontroll 
 
8.1      Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med reglerna kom-

mer att göras under tävlingen. 
 
9.      Kappseglingsområde 
 
9.1    Kappseglingarna genomförs på Södra Björkfjärden 
 
10.    Banan 
 
10.1  Banan är en kryss/länsbana 
 
12.    Priser 
 
12.1  NF-förbundets vandringpris. 
         SSF:plaketter i guld, silver och brons. 
         ÅSS:s regattans priser. 
 
Datum: 040524 
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Med NF på Orinoco 
 

Nog är det en ganska häftig scen att tänka sig: En liten 29 fots segelbåt med spet-
sigt förskepp - ta mig f-n är det inte en NF! -  stävar långsamt uppför den väldiga 
Orinoco-floden, 80 landmil in från kusten, med Venezuela på östra stranden och 
Colombia på den västra. Stränderna är helt övervuxna med regnskog, regnskurar-
na och hettan får skogarna att ånga. Den lilla dieseln hörs knappt genom det öron-
bedövande ljudet från tusentals fåglar som larmar som besatta längs stränderna. 
         Och - det har faktiskt hänt.  
         Danske Poul Folkersen var vid sin död år 2000 en av världens mer beresta 
människor. Han hade hunnit besöka närmare 200 länder! Själv satte han ingen ära 
i att räkna dem, men resan och äventyret var hans livsluft.  

Under en period på 80- och 90-tal var han ägare till en Nordisk Familjebåt 
med namnet Gipsy Girl. Med denna båt gjorde han tillsamman med sin finländska 
fru Karin flera atlantseglingar. En skulle ta paret ända in till Puerto Ayacucho, så 
långt som Orinoco är segelbar, fram till Venezuelas Amazonasprovins, 800 km in i 
landet från flodens vidsträckta delta vid Atlanten.  

Trosor och solglasögon 
I ett utdrag ur hans reseberättelse som jag läst, skriver Poul hur de i sin NF 

kommer till en liten by, där en biflod skär in i regnskogen. Eftersom invånarna 
verkar vänliga och pålitliga låter de Gipsy Girl ligga kvar i byn, medan de med 
gummijollen och snurran tar sig vidare uppför biflödet. Det blir en tur på flera da-
gar genom småfloder och sjöar som tar dem ända till Angel Falls, världens högsta 
vattenfall, där vattnet störtar fritt 1007 meter. Vägen dit går inte precis i turist-
stråk. Angel Falls drar visserligen till sig besökare, men längs floderna är livet 
fortfarande ostört. Då och då ser Poul och Karin nakna indianer iaktta dem från 
stränderna. Snart känner de att de är noga bevakade.  

Poul får för sig att de ska gå iland och söka kontakt. Han föreslår Karin att 
de ska klä av sig nakna för att liksom visa sig på jämställd fot med innevånarna. 
Karin har visserligen inte mycket på sig och är en rätt tuff tjej, men vid trosorna 
sätter hon gränsen. Trosor och solskärm får det bli för hennes del. Och solglas-
ögon. Efter lång tvekan (och jag har en känsla av att det inte var Karins trosor 
som var problemet, utan snarare Pouls nakna, Vreesvijk-liknande uppenbarelse) 
kommer indianerna dem till mötes.  

Till slut blir man så bekanta, att paret återvänder till indianerna på vägen 
tillbaka från vattenfallet. Denna gång i sällskap med ett nyskjutet vildsvin som 
Poul fällt med en gevärskula vid flodstranden.  Medan indianerna lagar griskött 
tar Poul jollen på en fisketur. Han verkar vara ett födgeni i vildmarken och kom-
mer tillbaka med ett par stadiga stycken kattfisk om vardera 3-4 kilo. Anrättning-
arna drygas ut med ätliga rötter och indianernas favvo-käk krokodilägg.  

Nu är det dags att önska indianerna god jul och ta jollen tillbaka till Gipsy 
Girl. Julafton firas på NF:en, svajankrad mitt i Orinoco för att slippa alla djung-
elns kryp och insekter. Efter en julmiddag på dansk hakkeböf och Karins ruffgräd-
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dade pannkakor sänker sig julfriden över Gipsy Girl. En ensam cikada spelar på för-
däck i den svarta tropiknatten. 

Mot Kina i en pappmoppe 
NF på Orinoco var bara ett av otaliga äventyr Folkersen hann med. Den män-

niskan hade det varit intressant att träffa. De kommentarer jag läst om honom låter 
förstå att han passar ovanligt illa som död. En man som alltid var full av livslust och 
vilda planer, som han också satte i verket. Han lär vara en av få som flugit i ultralätt 
flygplan – en sån där riktigt liten loppa – från Roskilde till Kairo. Och han var defi-
nitivt först med att göra det via Alperna. Målet var Kina. 

Det enda som behövdes för att sätta igång det halsbrytande äventyret var en 
kommentar från hustrun. Poul och Karin hade just kommit hem efter tre atlantseg-
lingar och fem nästan sammanhängande år i sin NF i Västindien och Sydamerika. 
De hade sjunkit ner framför TV:n i Roskilde. Apparaten visade bilder på ett ultralätt 
flygplan. 

-Efter allt sinnessjukt som du hittat på, säger Karin, är det ju konstigt att du 
inte flugit till Kina i en sån där pappmoppe! Det skulle hon inte ha sagt. 

 
Otto Fagerstedt, NF 292 

Försöka duger... 
 
Efter ett antal år med halvdana resultat på våra RM – för att inte tala om Lidingö 
Runt, där 292 brukar placera sig i kön (utom förra året, då vi fick målskott efter en 
o en halv timmes tjuvstart) – slog det mig, att va f-n, skulle man inte be om en 
lektion söderifrån? 
 
Sagt och gjort. I mars skrev jag några rader till gamle mästerseglaren Paul Elv-
ström, jag hade ju träffat honom och pratat NF i slutet av 90-talet, och inbjöd ho-
nom nu till vårt kommande RM på Rastaholm i Mälaren. ”Den här båten är ju 
svår som -- att segla, nu får du faktiskt komma upp och visa hur din gamla NF ska 
hanteras”, försökte jag. Och en del annat.  
 
Visserligen är det inget internationellt RM, men jag tänkte att mina medbröder i 
NF-klassen säkert skulle uppskatta närvaron och deltagandet av båtens konstruk-
tör, mannen som såg till att NF fick en partialrigg, självslående fock, rodret på ak-
terspegeln, kölformen m.m. 
 
Det hann nog inte mer än säga duns i brevlådan i Hellerup, förrän det ringer i mo-
biltelefonen: 
          

-Ja hej, det är Paul Elvström. Tack för din invitation, det låter mycket fres-
tande. Men du förstår, att jag är helt enkelt för gammal. Jag fyllde 75 i år och har 
lagt av.  
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Ja men, kontrar jag, vi i NF292 är rätt gistna redan som det är, kanske vi har 
en junior på fördäck, men annars är du ju i ”gott sällskap”... 
          

-Du ska veta att jag gärna seglar, men nu för tiden blir det bara cruising, 
kappseglingen får vara. Så jag har konsekvent tackat nej till regattor. 

-Men, tillägger Paul, att ni ska segla på Rasta i september fick mig att min-
nas mina egna seglingar där. Vet du, det var där jag seglade ett nordiskt mästerskap 
i Finnjolle 1951. Därför fick jag så hög puls när jag läste din inbjudan...  

-1951 på Rastaholm var den sista gången jag ”förlorade”, innan jag började 
vinna i Finnjolle. Rikard Sarby som hade konstruerat jollen blev etta. Startfältet var 
hyfsat stort. Jag vill minnas att det var tre uppsalabåtar med i seglingen, bland dem 
Rikard, och jag slutade tvåa efter honom. Men jag minns Rasta och Björkfjärden 
som en fin upplevelse i alla fall. Visst var jag alltid ute efter att vinna, men ser jag 
tillbaka, så är det de jämna seglingarna, också dom jag inte vann, som varit mest 
minnesvärda. 
 
 
Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du fick ge dig mot Sarby den 
gången, -51? 

 
-Jag hade inte riktigt hittat trimmet och hur jag skulle ha masten. Jag var ju 

inte gammal i klassen. När jag vann mitt första OS 1948, var inte finnjollen med 
ännu. Så Sarby, som gjort båten, hade ett försprång. Men han seglade bra också.  
 
Hur får du tiden att gå när du inte kappseglar längre? 

 
-Jag är fortfarande till sjöss ibland, och så håller jag igång med cykling, jag 

kör en träningsrunda på ett par mil varje dag. Nog håller gubben igång. Pedalerna 
får duga, men hoppas ni får ett bra RM i alla fall! 
 
Okey, jag hade nog inte trott det skulle vara så lätt att lura med Paul Elvström på 
årets RM. Har man hållit på sedan världskriget kan man ju få ta det lugnt.  
 
Men du som kan tänka dig att dyka upp på RM kommer likafullt att träffa alla de 
seglare som utvecklat NF-seglingen mest på senare år. Så alla som vill uppleva en 
kul och tät kappsegling uppmanar jag att anmäla sig. Man hittar inget bättre tillfäl-
le att lära sig trim och nya saker, förbättra sin segling. Förra gången vi seglade på 
Rasta/Björken gav mersmak. Så kom igen!  
Vi ses på RM 11-12 september! ( Och - naturligtvis - på NF-race den 14 augusti!) 
 
Otto, NF 292 
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Protokoll från NF-förbundets årsmöte 04-04-06 i Sigridsborg 
 
 
         §1. Mötets öppnande 
Mårten Blixt hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
         §2. Justering av röstlängd 
Närvarolista:16 st 

Namn:                                     NFnr: 
Lars Thorén                            223 
Björn Ribbhagen                    317 
Kjell Stoltz                              142 
Lars Carlefalk                         130 
Carl Frykfeldt                         324 
Nils Virving                           138 
Nicklas Stang                         245 
Henrik Waldinger                   265 
Ingvar Borgström                   268 
Sture Nyholm                         284 
Hans Lekberg                         287 
Stefan Melander                     039 
Kent Hammar                         205 
Marianne Pollak                     129 
Otto Fagerstedt                       292 
Mårten Blixt                           025 

 
         §3. Val av justeringsman 
Mötet valde Björn Ribbhagen till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
         §4. Val av  två rösträknare 
Till rösträknare valdes Stefan Melander och Nils Virving. 
 
         §5. Årsmötes behöriga utlysande 
Mötet förklarades behörigen utlyst genom kallelse i iNFo nr1/04 och hemsidan.  
 
         §6. Val av mötesordförande och sekreterare 
Till ordförande, att leda mötesförhandlingarna, valdes Mårten Blixt. 
Otto Fegerstedt valdes till sekreterare vid mötet. 
 
         §7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Mårten Blixt drog verksamhetsberättelsen.  
Sammanfattning: 
Styrelsen har hållit två styrelsemöten sedan förra årsmötet. Styrelsen och  Seglingskommit-
tén har arrangerat NF-race på V:a Delsholmen. RM har genomförts i Sandhamn i regi KSSS. 
RM lockade 10st deltagande båtar. Under hösten ordnades höstmöte med prisutdelning i 
SSK:s klubblokal Sigridsberg den 2 dec 2003. Förbundet stod för skaffning. Under vintern 
har förbundet ordnat ett besök hos Arne Olsén AB. Tre iNFo har utkommit. NF-förbundet 
har haft en aktiv hemsida på internet. Verksamhetsberättelsen godkännes.  
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         §8. Föredragning av förvaltningsrapporten 
Förvaltningsrapporten föredrogs av kassören Carl Frykfeldt. Medlemsantalet har minskat till 
106st betalande medlemmar. Årets resultat slutade på –1854 kronor. Ekonomiska läget är 
fortsatt bra. Mötet fastslår förvaltningsrapporten         
 

§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.   
 
         §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               1 år kvar 
Sekr            Otto Fagerstedt             Ny 2 år 
Ledamot     Kent Hammar               Ny 2 år  
Ledamot     Henrik Waldinger        1 år kvar 
 
 
Klubbmäst  Hans Lekberg               1 år kvar 
 
Revisor       Björn Ribbhagen          Omvald 1 år 
Revisorsuppleant Britt Fagerlin      Omvald 1 år 
 
Valnämnd: 
Lars Thoren                            Omvald 1 år 
Jan Björnsjö                           Nyvald ett år 
Åke Tobiasson                       Omvald 
 
         §12. Seglingsprogram Ostkustserien 2004 
Lidingö Runt                8 maj 
NF-race               14 augusti  (utan spinnaker) 
RM(ÅSS Öppna) 11-12 sep    
 
Ostkustserien: 
Tre regattor räknas. I år räknar vi endast slutresultatet i alla regattorna. Alla regattor värderas 
lika. Ingen får räknas bort. Om man inte är med i en eller flera regattor får man poäng som 
motsvarar alla som deltagare i Ostkustserien +  ett poäng. 
 
 

§13. RiksMästerskap på Björkfjärden 
Regi: ÅSS 
Tid:11-12 sep. 
Anmälan: Till Sture Nyholm 
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§14. Inkommande ärenden 

� En sen ankommen motion. 2004-03-24 
Motion till NF –förbundets årsmöte 2004-04-06 av Nicklas Stang 

Förslag: 
Mitt förslag är att ta bort stycket om "Fock för förstagsprofil" helt utgår ur klassreglerna. 
Därmed skulle en fock avsedd för förstagsprofil ha samma mått som en fock med metallha-
kar. 
 
Motionen bifölls av årsmötet. 
Regeländringen kommer först nästa år att införas och godkännas av SSF. 
Styrelsen kommer att ge dispens för folk som vi segla med ”normal” fock och förstagsprofil 
under 2004. 
 
         §15. Övriga frågor 
 
� Tryck på Tröjor och västar 

Styrelsen ska försöka ta fram underlag för att kunna trycka tröjor som ska kunna söljas till 
medlemmar. 
Intresset för västar med tryck verkade vara svagt. 
 
         §16 Mötet avslutat 
Mårten Blixt tackade de närvarade för bra mötesförhandling och avslutade mötet. Hans Lek-
berg hade införskaffat rostbiff, potatissallad, öl, bröd och kaffe som förtärdes före årsmötets 
öppnande. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Otto Fagerstedt / Sekreterare          Mårten Blixt / Mötesordförande 
 
 
 
 
Björn Ribbhagen / Justeringsman 
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NF-race   
 

Lördagen den 14 augusti 
Familjerace utan spinnaker. 

 
Ta med dig familjen och umgås med  

andra NF ägare.  
 

Program:  
Segling och tipspromenad med prisutdelning. 

 
Kvällsaktivitet:  

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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