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NF-förbundet:
Ordförande Carl Frykfeldt, tel: 08-731 78 12,
E-mail: carl.frykfeldt@octapharma.se
Ansvar: iNFo ,kontakter SSF, 

Sekreterare Niclas Stang, tel: 08-615 22 55,
E-mail: sekreterare@nfseglare.com
Ansvar: WEB - media, material, artiklar Segling.

Kassör Henrik Waldinger, tel: 08-648 01 30,
E-mail: kassor@nfseglare.com
Ansvar: Ekonomi, medlemsregister. Sköter 
adressändringar

Ledamot Erling Kleiner, Tel: , 
E-mail: medlemsinfo@nfseglare.com
Ansvar: Nya medlemmar
 
Ledamot Kent Hammar, Tel: 08-39 44 75,
E-mail: teknik@nfseglare.com
Ansvar: Teknisk kommitté.

Utöver styrelsen:
Kappseglings koordinator Sture Nyholm
Tel: 08-88 12 62
Ansvar: Ostkustserien samt NF-race

Webbmaster: webbmaster@nfseglare.com

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

Hemsida på internet:   www.nfseglare.com
Postgiro Sverige: 74 17 29-8
Medlemsavgiften är 100 kr/år 

Artiklar skickas till ordförande genom e-mail, 
eller snigelpost
Annonser läggs in på hemsidan.

Vi tackar speciellt Björn och Otto för 
bidrag till detta iNFo



- Start av en Västkustsektion. Här vill 
styrelsen skapa möjlighet med de medel 
vi har för västkustseglare att samlas 
och utveckla sitt NF-intresse. Intres-
seanmälan kan ske till Niklas Stang som 
samanställer för styrelsen.
- Klassregelförändringar, framför allt 
med det aktuella ämnet tillåtelse med 
laminatsegel. Förhoppningsvis ett stort 
lyft för klassen.

Många seglar Hälsningar
Carl Frykfeldt

2006 har varit ett fantastiskt år för oss 
seglare, lååååång varm sommar som 
dock började med en kall kuling runt 
Lidingö men som sen övergick i ljumma 
behagliga medelhavsvindar ända in i 
oktober - november.
Lidingö Runt innebar att vi alla fick testa 
hur väl vi tagit hand om vår båt under 
vintern och våren. Det inträffade en hel 
del, bland annat roderhaveri och spin-
nakrar som skörades. Men NF’arna kom 
väl i mål och bevisade sin styrka även i 
hårt väder.

Jag vill påminna samtliga NF-medlem-
mar om att plocka bort rodret (endast 3 
skruvar), och lyssna om det finns vatten 
i. Om du har vatten i rodret är det viktigt 
att åtgärda detta. Förbundet har varit i 
kontakt med Plast- och montage i Åk-
ersberga för att säkerställa att formarna 
hålls i gått skick och det finns möjlighet 
till snabb leverans av nytt roder.

Vad pågår det för arbete i förbundet 
över vintern?
- Styrelsen har plockat fram ett nytt NF-
märke för samtliga medlemmar som 
bifogas 2 st i kuvertet. Varsogod! Fler 
märken kommer att tryckas för dem som 
önskar beställa fler framöver.
- Vintermöte med inriktning på utveck-
ling av förbundet med lite förtäring och 
trevlig gemenskap. Välkomna!

Då var det snart dags igen, att kliva ner på varvet och börja vårrustningen 
av NF’en. 

Ordförande har ordet

Snart släpper isen... :)



Största framgångar har Ola haft i IC, 
en riktigt maffig kanotklass där han 
plockat hem tio SM och varit fyra och 
femma på VM bland 35 till 65 del-
tagare.
Idag har Ola och hans fru Åsa två små, 

på sju och två år, så därför såg man sig 
om efter egen kölbåt som skulle passa 
familjens alla behov.
Tidigare har de lånat och hyrt olika 
båtar bl.a. E-kanot, 707, Safir och 
Express. 

Ny i klassen
Det är roligt när en NF som varit aktiv på kappseglingsbanorna säljs till 
rätt person, d.v.s. till någon som vill fortsätta kappseglandet. Så gick det 
dess bättre med NF 205 när Kent Hammar sålde. Köpare var Ola Barth-
elson, f.d. SSK:are och även Göta SS, numera Värmdö Jolleseglare, som 
seglat både kölbåtar och kanot tidigare. Ola är dessutom aktiv i UBB, 
Ungdomarnas Båt Bygge och FKI, Föreningen för Kanotidrott. 

Av Otto Fagerstedt NF292

Intervjun



 -NF var en bra kompromiss 
för oss, säger Ola, rolig, snabb, rymlig 
och  lättmanövrerad. Jag upplever den 
faktiskt som styvare än Expressen. Vi 
har lättare att sitta kvar med lillgrab-
ben i lovart, om jag jämför. Men Kenta 
hade också satt i bra mothåll för föt-
terna mitt i brunn.

Ola känner också vår ordförande 
Calle Frykfeldt, och det spelade nog in 
vid valet av båt.
 -Calle och jag tittade på en an-
nan NF först, men den såg ut att ligga 
för djupt, så det fick vara. Jag ville även 
ha en båt med bra finish och lösningar 
och absolut inte en söndermeckad Ex-
press. Som kappseglare är man van att 
leta efter båtar som inte är för tunga, 
och det är inte 205. 
(Vi som varit med ett tag kan intyga 
att båten är vass och har vunnit ett par 
RM i klassen.) 

tappa, så det blir viktigare att välja rätt 
från början.

Du fick ett elddop i det tuffa Lidingö 
Runt som första segling i klassen!
 - Ja. Vi tog oss runt. Jag hade 
två andra erfarna IC-seglare ombord, 
så gastar kan jag inte klaga på, men vi 
borde ha varit fyra i den hårda vinden. 
Vi hade även strul med revlinorna som 
gled i råttorna, så kryssen blev marig.

Kommer du att vara med och segla 
entyp med er NF framöver?
 - Ja, men nästa säsong vet jag 
inte ännu hur jag gör. Det är VM för 
IC i Melbourne i januari 08, och ska 
jag vara med där, så gäller det att börja 
satsa redan nu.

Jag har ofta sett några IC trän-
ingssegla på fjärden där jag bor, och 
känt suget av att prova på, men insett 
att jag som 50+ är för gammal för en 
sådan.
 -Det tror jag inte. Vi har 
många 50+ seglare i IC klassen 
internationellt, På årets Europacup i 
Travemünde vann en 70 åring! Och 
jämför du med en E-kanot eller andra 
jollar, så är IC:n exempelvis bra mycket 
lättare att  komma ombord på om man 
gått omkull och inte heller lika fysiskt 
krävande.

Det var lite överraskande att höra. Så 
om man börjar känna sig för gammal 
för sin NF kanske man ”slutar sina 
dagar” i en IC, längst ute på slajden…
/Otto

NF var en bra kompromiss för oss, 
säger Ola, rolig, snabb, rymlig och  
lättmanövrerad. 

Hur tycker du att det känns att segla 
NF efter att ha suttit i en så extremt 
snabb liten båt som IC?
 - Det skiljer sig naturligtvis 
mycket åt. IC planar på kryssen och 
blåser det kan man kompensera för 
ett misstag genom att jobba hårdare. 
Med NF upplever jag det som bety-
dligt svårare att reparera ett misstag. 
Man kan inte heller slå så ofta utan att 



Skulle vilja tipsa om hur jag löst prob-
lemet med sprayhood resp sittbrunns-
kapell på min NF. Vet inte om det kan 
vara intressant men för mig har de 
varit ovärdeliga när man ligger i hamn 
förutom att skydda mot blåst och regn 
ger det litet ‘privacy’.
Skönt också att kunna sitta och äta i 
sittbrunn i alla väder, våta kläder kan 
också hängas på tork under natten.

Så här fiffigt har Björn Dyrssen i Södertälje löst problematiken att få till ett 
funktionellt och mysigt sittbrunnskapell på sin NF.

Sittbrunnskapell 
till NF

En nackdel är att  sprayhooden som 
normalt ligger nedfälld på rufftaket vid 
segling delvis täcker avlastarna på ruff-
taket, jag har 4 st på vardera sidan.

Vid semestersegling går det bra men 
vid kappsegling med många manövrar  
tar jag helt enkelt bort sprayhooden och 
lägger in den i förpiken eller i bilen

Fixa själv



Sittbrunnskapellet är integrerat med 
sprayhooden med blixtlås i spray-
hoodens akterkant, det hålls uppspänt i 
akterkant med hjälp av två alu-rör som 
skarvas ihop i en kanal på insidan av 
kapellet, rören sticks sedan ned i ett 
försänkt beslag i sittbrunnssargen. 

När jag köpte min NF -94 så hade 
den inte någon sprayhood alls än min-
dre sittbrunnstält. Jag bodde i Troll-
hättan och hade Hunnebostrand som 
hemmahamn. Jag kom i kontakt med 
en segelmakare/tapetsör i Uddevalla 
som gjorde sprayhoods och sittbrunns-
kapell mm till bl.a Najadvarvet Henån 
och BSI-varvet (Farr-båtar) i Lysekil. 
Han hjälpte mig med en sprayhood 
med integrerat sittbrunnskapell till 
NF’en.

Sprayhooden är tilltagen gjord 
för att ge ordentligt skydd, man kan 
tex stå i princip rak under den med 
sjökortet på ruffluckan och ha uppsikt 
framåt tex vid motorgång med auto-
pilot vid “tråkiga transportsträckor” i 
ösregn och stiltje, men också för att få 
tillräcklig rymd på sittbrunnskapellet, 
därav höjden vilket gör att den inte går 
att ha uppfälld under segling eftersom 
bommen är relativt låg, speciellt om 
man har litet bakåtlut på masten. 

Nederdelen av kapellet fästs på utsidan 
av sittbrunnssargen med dels vanliga 
kapellbeslag dels med  tryckknap-
par, akterkanten sitter fäst allra längst 
akterut.

Kapellet är lätt att sätta upp och ta ned 
och tar liten plats när det inte används. 
 
Hälsningar
Björn, NF 113 Crème Fräs



Ansökan om förändring av klassregeln till SSF har utformats enligt föl-
jande, utan viktkrav på duk, med öppning för laminat men i övrigt allting 
annat lika mot tidigare.

Ok med laminat
Foto: Dennis Parkborn, NF 256 Frihet



Klassreglerna avseende segelduk:
G.5 Storsegel
G.5.1 Identifikation
Klassmärket ska överensstämma med dimensioner och föreskrifter i mätdiagram.
G.5.2 Uppbyggnad
Uppbyggnaden ska vara: mjukt segel
Seglets huvuddel ska bestå av vävd duk eller laminatduk. Fibrerna i duken ska vara av 
polyester.
G.6 Försegel
G.6.1 Uppbyggnad
Uppbyggnaden ska vara: mjukt segel
Seglets huvuddel ska bestå av vävd duk eller laminatduk. Fibrerna i duken ska vara av 
polyester.

De två senaste årens årsmöten har 
vi beslutat att göra justeringar i klass-
reglerna.
2005 röstades igenom att vi skulle ta bort 
straffet för focken om man använder 
förstagsprofil. Detta gick igenom på 
årsmötet 2005.
2006 röstades det igenom att vi ska tillåta 
material i fock/stor som inte endast är 
vävt.
För att dessa ändringar ska gälla ska SSF 
godkänna dom nya klassreglerna.

Vad vi glömde bort 2006 var att man 
måste ändra dukvikten för att det ska 
vara lönt att ha annat material än vävd 
polyesterduk. Styrelsen har bestämt att vi 
för tillfället att tar bort dukvikten i fock 
och storseglet. Detta ska vi givetvis rösta 
om under nästa årsmöte April 2007.  
Nu har jag justerat klassreglerna efter 
besluten på dessa två årsmöten, och 

skickat in uppdateringen till SSF för  av-
vaktan beslut om dom nya reglerna.

Mer info kommer senare på hemsidan.
Mårten Blixt NF025

Förändringen av klassregeln kan vara 
till nytta för den som kommer att beställa 
segel under vintern & våren. Förslaget är 
utarbetat efter samtal med flertalet av de 
större segelmakarna på såväl väst - som 
ostkusten. Kommentarer från segelmak-
arna finns att läsa på hemsidan.

Styrelsen och årmötets förslag har till 
viss del varit mer restriktiv med mate-
rial valet än vad vissa segelmakare varit. 
Detta mot bakgrunden att huvuddelen 
av flottan seglar med Dacron idag och 
skillnaden i pris  och prestanda skulle 
bli för stor om tex kol eller annat icke 
polyestermaterial användes.

Ändring av NF:s klassreglerna 2005-2006

Fortsättning>>



Laminatsegel från Albatross

Jag skickade ut nägra förfrågningar 
på segel till våra kära segelmakare i 
höstas och laminatsegel verkade vara 
på tapeten. 
Det billigaste alternativet var från 
LUNDH 30 000 kr och det dyrasste 
var HENRIK OTTOSSON 42 000 kr. 

Det blev ALBATROSS som jag tyckte 
var det bättre alternativet och hamnade 
på 37 000 kr och då ingick det översyn 
på de äldre seglena. 

Materialet blev PENTEX som är 
inbakat i en genomskinlig film som har 
en nyans spm påminner om kofiber 
(Görfräckt). 
Sömmarna är sydda horisontellt ock 
riktningen på pentex fiberna är in-
bakade i rätt riktning från början i 
duken. De vita som syns på seglena är 
påklistrad dacron .

Vilken skillnad det blir på höjdtagning 
och aceleration när det kommer en 
vindby. 
Det som var lite annorlunda var att 
focken skulle seglas med större djup 
och skotade man för hårt märktes det 
direkt på drivet.
På den förra laminatfocken så hängde 
focken rakt ner och var väldigt plan i 
lättvind medan den nya hänger med 
rätt form.

Seglena syddes med entypsmått och jag 
blev faktiskt nöjd med detta.

Hälsningar
Dennis Parkborn, NF 256 Frihet

Från arkivet

Elvström och gänget var sannerligen 
före sin tid. Något som numer är 
vanligt på jollar och småbåtar är spin-
naker/gennackertunnlar för enkel och 
snabb nertagning.

Ur NF bygghandbok av Kuling 
Marin:

Spinnackertunnel

Skär ren kanten runt tunneln. 
Plasta fast tunneln i skottet en-
ligt skissen. 2 lager M. För hela 
paketet på plats och kontrollcra så 
att du får dit tunneln utan prob-
lem, Tunnelns kanter skall tvin-
gas utanfor balkens sidor för att 
erhålla bredd och stadga.
När allt är i sin ordning, tag bort 
tunneln och lägg en klick talk o 
plast där tunneln har sin lägsta 
punkt, for att senare ha ett  ho-
mogent ställe att borra igenom 
dranering. Tryck sedsn tunneln 
på plats. Plasta fast spinnacker-
skottet med 2 lager M. 

Borra 
genom tun-

neln på läg-
sta punkt, snett 

utåt fören. Drag fast 
dränering (modell luftning bensin-
tank) med tätmassa. Kapa bort den 
ogängade delen av genomföringen 
innan monteringen (samt mojligen 3 
- 4 gängor till).

Någon som har detta, tro?



Västkustspecial
S-305 Attack 15:e båt i Tjörn Runt
Cleas Amundin kom på 15 plats av 527 
startande på Tjörn Runt. Han var 2:a i 
sin klass LYS 6. Claes lämnade en rad 
olika båtar i kölvattnet, bla First 31.7, 
Twostar 36, X-102, Dehler 34 mfl.
Ett fantastiskt bra resultat. Stort grat-
tis från alla i förbundet!

Andra NF i resultatslistan på Tjörn 
Runt var S-275 Blues med Jan-Erik 
Hallenberg (18 plats i LYS 6), S-329 
Frisco med Bernt Carlsson (45 plats 
i LYS 6), S-204 Fantasia med Peter 
Lund (48 plats i LYS 6) och S-255 Lilla 
fruntimret med Eric Persson (53 plats 
i LYS 6).

S-221 Nikita seglar skjortan av CB66:orna
På www.regatta.nu kan man titt 
som tätt läsa om Hans Wåhlbergs i 
S-221 Nikita framfart. Tydligen är 
onsdagsseglingarna i Lerkil populära, 
inte minst bland de nya klassen CB66. 
Hans med sin NF bjuder in till match 
och ligger ofta i toppen av resultatslis-
torna.
Roligast är ändå att läsa kommentar-
erna av CB66 seglarna som verkar ha 
hög svansföring. Det verkar vara tufft 
att svälja hur Hans, ibland ensam i 
båten(!), emellanåt tar hem förstapri-
set.

Förbundet har snappat upp några intressanta resultat från NF:ar som gör 
bra ifrån sig på västkusten:



Annons
Säljes

- Volvo Penta MD5-D Begagnad exkl 
drev tidigare monterad i NF

- Roder NF-säljes bra skick genomgån-
get renoverat

Intresserad?
Kontakta Nils Virving NF-138
Tel: 070-671 29 52

Välkommen på vintermöte

Onsdagen den 14 Februari kl 1900

• PrisutdelningNF race Ostkustserien 2007
• Summering seglingåret 2006
• Status klassregler
• Samarbete Ost-Västkust
• Diskussion om utveckling av förbundet

Traditionsenligt serveras rostbiff och potatissallad med öl och fika

SSKs klubbhus i Fredhällshamnen i Stockholm

T-bana; Kristineberg, vänster, höger.
Bilväg; Rålambsvägen förbi SVD o. DN -skrapan, höger, vänster och ner 
mot hamnplan. Fri parkering.

Annons
Säljes

Autopilot Fuso 2800 säljes

Perfekt för båt upp till ca 30 fot. Enklare 
variant utan NMEA från 80 -talet i 
mycket bra skick.
Drar i genomsnitt 3 watt. Max load 45 
kg.
Perfekt om du behöver släppa rodret en 
stund. Alla delar + utlänsk och svensk 
manual.

Prisidé 1700 kr

Kontakta Niclas Stang för mer info
e-post: niclas@stang.se

Upprop
Skicka gärna in berättelser och bilder på 
sådant du själv vill läsa och se.

Adressen är
sekreterare@nfseglare.com


