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Ordförandeordet

Vårvindar i förbundet!
En ny segelsäsong står för dörren, med 
förhoppningsvis lika fina seglardagar 
som sommaren -06. Isen ute på 
fjärdarna försvann snabbt och första 
Laserseglaren dök upp utanför mitt 
kontorsfönster vid Huvudsta redan i 
mitten av mars.

Jag vill också ut! Ut på fjärdarna och 
sitta i lovart med det där lätta trycket 
i rodret, solen i ögonen, dakronet i 
topp på en kryss i 6m/s mellan Kalken 
och Bullerö. Den bilden framför mig 
gör att alla fall jag kan överleva den 
långa vintern. Tja, det får vänta några 
veckor till men sugen finns verkligen 
där och dämpas inte förrän årets första 
skärgårdssegling. Gullviverallyt går av 
stapeln i början av maj, fyra dagar med 
vårsegling i inner- och ytterskärgård 
med 70-80 andra glada vårseglare som 
släpps ut på fjärdarna efter sju månader 
i malpåse.

I år fyller NF-en 30 år. Otroligt att 
en båttyp med så många år på nacken 
fortfarande är på topp, med ett aktivt 
förbundet och många aktiva seglare 
både på kappseglingsbanorna och på 
semesterfjärdarna. Lite stolta får vi allt 
vara, det är alltid NF’ar i topp på flertalet 
av de större LYS Kappseglingarna.
Styrelsen har stora förhoppningar om 
att 2007 ska bli året då vi får igång en 

aktiv västkustsektion. Förbundsmedel 
finns att tillgå, samt många aktiva 
medlemmar på västkusten att 
tillfredställa. Vad vi saknar är en eldsjäl 
som vill dra i startsnöret och få ihop 
en första sammankomst. Hör av er till 
någon i styrelsen så skall vi tillsammans 
se till att vi får igång en sektion.

Hoppas alla uppmärksammat vilken fin 
och innehållsrik medlemstidning vi har 
fått. Ett stort tack till Niclas Stang som 
gett iNFo en ansiktslyftning och som 
håller vår hemsida aktiv och informativ.

Jag får för min del tacka för ert förtroende 
att låta mig styra skutan under det gångna 
året. Jag har informerat valberedningen 
om att plocka fram en ny kandidat till 
att ta över ordförande klubban efter 
mig. Jag har beslutat att ej kandidera för 
kommande period. 2007 kommer min 
tid att gå åt till matchracing och andra 
seglingsuppdrag vilket gör att jag får 
lämna styrelsen till någon som har mer 
tid att fokusera på verksamheten.

Nu är det ut på fjärdarna dom blå, vi ses 
på årsmötet. Och ha annars en underbar 
seglarsommar.

Carl Frykfeldt
NF-324



Det blåste en ganska hård västlig vår-
vind när vi lämnade SSK:s hamn nere 
vid Freddan vid åttatiden på morgonen 
för att deltaga i årets Lidingö Runt. Det 
skulle bli mitt fyrtionde Lidingö Runt. 
Denna gång med NF 138 Borta med 
Vinden 5. Håkan och jag slussade ut 
genom Hammarby och hämtade upp 
Roger, den gamle svenska mästaren, 
nere vid Nacka Strand.

Vi satte segel och kryssade upp till 
Lidingöbron för att invänta vår start. 
Vinden var byig och ökade hela tiden 

Vilken taktik skulle vi ha inför starten? 
Linjen låg så att vindriktningen var 
tvärs med tendenser till slör. Det 
vanliga startförloppet i rådande förhål-
lande brukar bli att båtarna hopar sig 
vid lovartsmärket, därför beslöt vi oss 
att starta i lä närmast Lidingölandet. Vi 
startade och passerade linjen på skottet 
helt fria.

Efter ca 1000 meter började vinden 
att vrida till alltmer meråka. Det vore 
möjligt att testa nylonet, då vi var helt 
fria nere i lä trots att såväl riktning som 

Jubileumsseglingen
Lidingö Runt -06
Lidingö Runt 2006 var blåsigt och spännande. För Nisse Virving blev det lite för 
spännande när NF 138 fick roderhaveri. Läs den spännnande berättelsen här.
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styrka kraftigt varierade. Pang och sla-
bang, där satt den fina Granspinnaren. 
Understatement mellan alla ombord 
gjorde det möjligt att föra spinnaren 
trots någon enstaka nerklapp, (alltid 
bra för att göra våra medtävlare något 
tveksamma till hissning).

Utanför gamla AGA och Gösta Berg 
(där jag en gång praktiserade och 
servade Solö motorbåtar på det tidiga 
60-talet) vred vinden till en mer förlig 
bog. Allt var perfekt, satt, med perfekt 
balans och ringa rodertryck. Bogvågen 
flyttade sig mer akteröver med resande 
stäv för att i nästa sekund köra över 
densamma, stäven ned och vi planar, 
loggen i botten som kan visa max 12 
knop. Så farten var nog upp mot 15. 
Våra konkurrenter är några hundra me-
ter bakom oss. Det känns härligt, men 
jag börjar oroa mig för den kommande 
gippen nere vid den sydvästra udden.

Jag behövde inte oroa mig så värst 
länge. Rorkulten bara försvinner på ett 
helt obegripligt sätt, kinesgippen följer 
med storbommen pekande rakt upp 
mot vårsolen och några skrikande vår-
måsar. Akta huvudena, håll i er, strunt i 
båten, fyra skrämda ögon ser rorsman 
i vitögat. Spinnaren drar för fullt och 
vi broachar med en lutning som man 
kan uppleva på Gröna Lund i någon 
rolig apparat. Borta med Vinden lovar 
upp farligt nära Lidingölandet. Båten 
går inte att styra då rodret vikt sig 
bakom det nedre fästet, vindbyn up-
pskattas till 15 - 20 m/s.

Våra medtävlare passerar oss med en 
viss ängslan i blicken. P.g.a. vindtrycket 
och friktionen får vi inte ner storseg-
let. Spinnacken börjar efter en stund 
tråla vilket blir vår stora lycka, farten 
reduceras till några knop och vi und-
viker landkontakt. Efter en del jobb 
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får vi ner storen och bärgar Granspin-
naren som konstigt nog är hel, däremot 
gick spinnbommen av då den träffade 
förstaget. Vi sökte nödhamn i Breviks 
småbåtshamn.

Efter några timmars sanering och 
ringande beslöt vi oss att med hjälp av 
järngenuan ta oss tillbaka till Grodha-
vet. Vi spjälkade spinnbommen med 
hjälp av paddel och levang, band fast 
den i akterpullpiten och så hade vi 
helt plötsligt ett Kontiki-roder som 
fungerade över 3 knop.

Enligt sakkunskap på hållfasthet 
hade plasten på ena roderhalvan utmat-
tats så att brott uppstod. Utmattningen 
kan komma från de små vibrationer 
som ofta finns i spadroder. Vid höga 
farter förstärks amplituden och kraft-
erna blir så stora att brott kan uppstå. 
Genom eget arbete med sliptagning 
på SSK, demontering och montering, 

målning, anpassa hane och hona, var 
allt fixat på något dygn, mycket tack 
vare Svenska Sjö och Plast Skador AB 
i Svinninge som utan alltför mycket 
pappersexercis fixade det hela på bästa 
sätt. Rodret har aldrig körts på grund 
eller har haft vatteninträngning. De 
roder som idag tillverkas är förstärkta.

När vi åter hissade på några dagar 
senare, fick jag se att Windex pilen var 
avbruten. Den är en av seglarvärldens 
mest sålda pryl och största uppfinning, 
även om jag skrattade åt den då jag såg 
den första gången på Jerrys Neppare 
-68. Hade masttoppen varit under vat-
tenytan eller hade spinnackern lyft vid 
broachen? Ingen vet.

Med seglarhälsningar
Nisse Virving
Bilder från LR 2006 Christian Falk, VSS
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Kolla rodret
Så här gör du

Roderspecial

NF är en i allmänhet mycket välbyggd båt men nu med några år på nacken. Utan-
påliggande roder är alltid en känslig punkt. Med Nisses erfarenheter i färskt minne 
kan du undvika liknande malörer.

Nisse hade observerat rodervibrationer 
under en tid och just under tävlingen 
hade materialet utmattats såpass att det 
inte längre höll.

På slarvigt tillverkade roder kan 
roderbladet knäckas. Kika efter 
sprickor i plasten vid nedre fästet.
Nytillverkade roder är förstärkta.
Två sorters felkällor är kända: 
För 15 år sedan renoverade Nisse 
nedre roderfästet. Den gången var det 
tappen i som havererade. Det som då 
hände var att den “pigg” eller tapp som 
sitter i det plogfomade nedre rostfria 
roderbeslaget gick sönder. Detta beslag 
sitter monterat på själva rodret.
Då var tappen enbart svetsad på ovan-
sidan och inte på undersidan.
Enda sättet att göra en kontroll är att 
demontera rodret och beslaget från 
rodret och kika på beslagets undersida.
För att göra detta så måste man i prin-
cip ta loss hela rodret. 



Den cirkulära tappen i nedre roder-
beslaget ska vara svetsad både på 
ovan- och undersidan för att hålla.

Andra NF-ägare har påpekat detta med 
svetsning av tappen och en kontroll 
bör göras för att undvika roderhaveri. 

Roderspecial

Den andra felkällan är att själva roder-
bladet har knäckts. I Nisses fall mis-
stänker man materialutmattning. Vissa 
båtar, troligen självbyggen, har haft 
slarvigt byggda roder utan nödvändiga 
förstärkningar.
Roder som tillverkas idag är förstärkta.

Kontrollera gärna roderfästets svets-
fogar vid tillfälle. Och titta noga på 
roderbladet efter sprickbildningar nu 
innan sjösättning. 

Text Stefan Fors
Bild Nisse Virving

Svetsat under- och översida

Grövre gods



Vad kostar en NF
egentligen?

Varje punkt i diagrammet visar slutpris vid 
försäljning. Linjen visar prisutvecklingen (linjär 
regressionsanalys).

Prisökningen för NF:ar har varit ca     
5 900 kr per år sedan år 2000

“Det började med ren nyfikenhet” 
säger Stefan.
Sammanställningen är troligen inte hel-
täckande, men så bra det nu går med 
egna ideella krafter.

Informationen är sammanställd på eget 
initiativ av Stefan Fors.
Tack riktas även till Anders Langnäs (www.
sailguide.com) som har bidragit med sin 
statistik (försäljningsår, årsmodell och pris).
Mer information om försäljningsstatistiken 
finns på förbundets hemsida.

Har Du sålt eller köpt en NF, skicka informa-
tion per e-mail till Stefan Fors med informa-
tion om årsmodell, segelnummer, försäljning-
spris och någon kommentar om skicket.
Informationen behandlas konfidentiellt.
e-mail: stefan(kanelbulle)broach.se

Stefan Fors har sedan ett par år tillbaka 
samlat in information om försäljnings-
priser på NF

Stefan fortsätter “Informationen blir 
bättre och nyttigare för alla med fler in-
rapporterade affärer. Men information 
från de som köpt sin båt innan 1999 
saknas fortfarande.”
Inte nog med att informationen un-
derlättar för både köpare, säljare, vid 
försäkringsärenden och annat.
Minst lika intressant att kunna kon-
statera är NF:ens stadiga värdeökning. 
I nuläget ca 6.000 kr per år.
Något som bla undertecknad tar som 
förhandlingsargument hemma för att 
avsätta nämnda belopp till fonden 
“Reparationer & Nyinvesteringar på 
båten”.

Vinden är fri, Niclas Stang
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Alla som har försökt har nog med tiden blivit varse om att NF’en inte är helt optimal 
på bogar akter om 90 grader så länge man har endast kryssfocken att tillgå. Halv-
vind och slör får endast focken vid lättande på skotet att lyfta i hornet och lufta i 
toppen. Plattläns, ja då far focken fram och tillbaka utan att fylla med ett smällande 
ljud i skotskenan. Nej, jag har sedan länge upptäckt att NF’en är underbar undan-
vindsbåt, men då ska spinnakern upp.

NFsegling 
med spinnaker



Jag tänkte nedan ge några tips på hur 
man dels optimalt kan utnyttja båtens 
udanvindsegenskaper vid spinnaker-
segling, dels hur man tryggt och säkert 
kan segla familjesegling med blåsan i 
topp. 

Med blåsan i topp seglar NF’en väl upp 
sitt LYS och är svårslagen på kappseg-
lingar. Såväl i lättvind som hårdvind 
spårar båten extremt bra, stadig på rod-
ret och kan nå farter över 11-12 knop.

För att uppnå säker och optimal spin-
nakersegling bör man tillse att:

Utrustningen
Rätt utrustning och att den är i bra 
trim. Spinnsegling kan vi branta bogar 
ha stora krafter på materialet och 
utrustning.

• 2 st gajar/skot a 2x båtens längd 
dvs ca 18 m. 8 mm Lina av skotkvalité, 
skön att hålla i. Här kan man i vissa fall 
behöva skala av ytterhöljet ca 4 meter 
i ändan för lättvindssegling. Detta 
brukar inte påverka hållfastheten utan 
styrkan sitter i kärnan.

• 2 st suggor 6 mm med 1 st kast-
block (öppningsbara block, går dock 
bra med vanliga små block) i änden. 
Suggorna fästes i ett block placerat vid 
vantinfästningen på relinglisten och en 
råtta med enkel åtkomst från sittbrun-
nen.

• 2 st spärrblock för 8 mm lina. Fästes 
i relingslist i höjd med ruffskottet.

• 1 st spinnbom lättast möjlig, med 
upphal och (nedhal) på lina kopplat till 
ände. Viktigt med att inte koppla upp-

hal och nedhal mitt på bommen då den 
kan gå av vid belastning. Vi använder 
aldrig nedhal därav parentesen.

Besättningsposition
NF’en är smal i förskeppet och i aktern 
med dålig bärighet. Aktern är dock 
bred en bit upp vilket gör att vikten 
måste fram vid plattläns. Får båten för 
mycket vikt i aktern kommer aktern att 
suga fast i vågen och båten tappa fart.

Lätt och mellanvind: fram med en 
man på fördäck, en vid masten för koll 
på bakomvarande båtar och byar samt 
rorsman och spinnskotare som flyttar 
fram i lovart sittbrunnen. Lovart för att 
få visst lovartlut för större exponering 
av spinnakern och storen.

Hårdvind: en vid masten för koll på 
bakomvarande båtar, storbommen och 
byar.
Rorsman och spinnskotare, storskotare 
i sittbrunnen men en bit fram i sitt-
brunnen.

Brant slör: 2 man på relingen i lovart 
bakom vanten för koll på bakomva-
rande båtar och byar. Rorsman och 
spinnskotare, storskotare långt bak i 
lovart för att behålla rodergrepp.

Bläddra vidare >>



Segla båten rätt
Här finns det mycket att vinna. Med 
”rätt” menar jag segla med vinden på 
rätt sida, samt segla båten säkert och 
fort.

Vår teori har alltid varit att segla med 
så stor exponerad yta som möjligt samt 
att säkerställa att vi har vinden på rätt 
sida.
Tumregler

• Segla spinnakern på gränsen för 
inslag i lovart. Mata ut den så mycket 
i lovart att du i plattläns nästan har 
lähornet vid förstaget. Ställ in bommen 
så att större delen av lovartsliket faller 
in. Lite vind bommen nedåt på masten 
mer vind plattare spinnaker upptill 

varvid du skall höja bommen. Mycket 
vind skota spinnakern närmre båten.

• Låt aldrig underliket vara så hårt 
skotat att det tar i förstaget.

• Ta ner focken den stör, om det är 
mycket hårdvind kan det dock vara bra 
att ha den uppe men se till att den är 
löst skotad.

• Segla mot ditt färdmål, gippa så att 
du har vinden på rätt sida mellan slör 
och plattläns men segla plattare än vad 
du tror.

• Använd suggor, använd endast ned-
hal vid branta halvvindar och slörar. 
Ta fullt hem på sugga i lovart så att 
spinnaker gajen tar i relingslisten vid 
vanten. Släpp läsuggan helt. I hårdvind 
och guppig sjö skall lä sugga vara hem-

WindSong med Sture Nyholm i slagläge

Spinnakersegling



tagen 50% för att förhindra pendling 
och därvid stabilisera båten

• Storen: kickas hårt. Var dock beredd 
på att släppa kicken om du broachar 
varvid storen annars skotas mot vat-
tenytan och broachen kan vara svår att 
häva. Viktigt att storen är tillräckligt 
utsläppt, för hårt skotad stor stör spin-
nakern.

• Segla med lovartslut för att expo-
nera så mycket som möjligt av stor och 
spinnaker.

• Segla aldrig brantare med spinna-
kern än att du kan ha spinnbommen 30 
cm från förstaget

• Skota alltid spinnakern med gajarna 
framför dig så att du ser seglet och kan 
få bättre kraft i skotningen.

Till sist: Ut och prova! Detta är vad jag 
och mina seglingskamrater har kommit 
fram till har varit optimalt för vår NF.

Mycket av lösningarna och kommer 
andra mindre kappseglingsbåtar men 
fungerar utmärkt även för familjeseg-
ling på en NF. Med rätt utrustning och 
att du seglar med framförhållning och 
marginaler är det inga problem att segla 
NF’en med spinnaker på en person.

Carl Frykfeldt
NF-324

Bertil Blomdahl och La Fleur i svårt läge



Under tredje veckan i augusti varje år genomförs Tjörn Runt-arrangemangen. Tjörn 
Runt är segeltävlingen där olympiamästare och familjeseglare samsas på samma 
bana och tävlar under samma förutsättningar. Runt 500 - 800 båtar ger sig av runt 
Tjörn varje år för att segla de 28 sjömilen. Tävlingen seglas för 44:e året den 18 
augusti 2007

Stenungsunds Segelsällskap arrangerade ett seminarium om Tjörn Runt på �åtmäs-om Tjörn Runt på �åtmäs-
san i Gbg. Resultatet har de skickat till alla klassförbund. NF förbundet hjälper gärna 
till att informera de egna leden.

Tjörn Runt gör omfattande förändrin-
gar efter att ha lyssnat på seglarna. Vi 
vill satsa på ett ökat deltagarantal 2007.

Bl.a. kommer båtar i entypsklasser att 
få egen resultatredovisning och pris till 
vinnaren under förutsättning att minst 
20 båtar anmäler sig till tävlingen. 
Nivån 20 båtar har diskuterats men vi 
vill sätta ribban på en uppnåbar nivå 
och med arbete ihop med klassförbun-
den få fler seglare att ställa upp.

De förändringar vi har beslutat att göra 
i år framgår här intill. 

Hälsningar
Camilla Rolfsman
Stenungsunds Segelsällskap/Tjörn Runt
Mail: camilla.rolfsman@conera.se



1. Vi kommer att behålla 12 startgrupper 
under 2007.

2. Vi kommer aktivt att arbeta utifrån att 
dela in de anmälda båtarna så att startgrup-
perna blir så optimalt sammansatta som 
möjligt.

3. Vi kommer inte att skapa helt egna starter 
för entyp.

4. Vi inför entypsklasser som startar i de 
ordinarie startgrupperna. Antalet anmälda 
måste vara 20 (inte som tidigare sagt 25) för 
att en vinnare skall kunna utses i entypsklas-
sen. En separat resultatrapportering sker per 
entypsklass.

5. Vi kommer att kontakta klassförbunden 
för att informera om entypsklasserna och för att 
få deras hjälp att samla minst 20 båtar.

6. Vi har flyttat fram första start till kl. 
08:20.

7. Vi kommer att korta tiden mellan starterna 
till 6 minuter. De nya starterna blir därmed 
08:20, 08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 
08:56, 09:02, 09:08, 09:14, 09:20 samt 09:26.

8. Vi ändrar straffet vid tjuvstart till 5 
procents tillägg på seglad tid.

9. Vi kommer även 2007 att prova med SMS 
rapportering av passeringstider.

10. Vi kommer att hålla fast vid LYS. 

11. Vi kommer att försöka underlätta för 
de seglare som inte har LYS brev genom att 
förmedla kontakter till kunniga seglare och 
segelmakare som kan bistå med hjälp.

12. Vi har inlett en dialog med flera av de 

”nya” båttillverkarna för att de skall bistå sina 
köpare med mätuppgifter.

13. Vi kommer att öppna för att seglare utan 
LYS kan segla i en egen ”cruising” startgrupp. 
Deltagarna kan segla om startgruppsvinst men 
inte totalvinst.

14. Vi kommer inte att ha differentierade 
anmälningsavgifter.

15. Vi har flyttat målet en liten bit ut i 
Stigfjorden.

16. Vi har gjort en banbegränsning så att 
alla båtar kommer att segla genom stora 
sundet vid inloppet till Stigfjorden.

17. Vi kommer inte att genomföra några fler 
begräsningar eller ändringar av banan.

18. Vi har satt sista målgångstid till kl. 
22:00 avsett om det är avkortad bana eller 
ordinarie målgång. Avkortad bana kommer att 
meddelas seglarna i god tid.

19. Vi kommer att arbeta för att Tjörn Runt 
skall bli ett så bra arrangemang som möjligt. Vi 
har en pågående dialog med kommunledningen 
i Stenungsunds kommun om bl.a. gästhamnen i 
Stenungsund och hoppas på en givande dialog 
med Stenungsunds köpmän.

20. Ringside TV (fd. TVFyrstad) kommer att 
sända Tjörn Runt programmet i TV8 söndagen 
den 19 augusti kl. 19:00 med repris följande 
söndag.

21. Vi kommer att ha en prisutdelning för 
startgruppsvinnarna, entypsklassvinnarna och 
lottpriserna på söndagen den 19 augusti kl. 
10:00. 

En sammanfattning av nyheterna kring 
Tjörn Runt:



Annons
Säljes

- Volvo Penta MD5 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 årsmöte

Torsdagen den 26 april kl 19.00 ses vi i SSK klubbhus fredhällshamnen. 

Några punkter:
- Årsmöte och eventuella motioner
- Årets seglingar spikas
- Artiklar till Segling
- Artiklar och bilder till nästa iNFo. Nästa nr beräknas till höst.

Traditionsenligt serveras rostbiff och potatissallad med öl och fika

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

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

Adressen är
sekreterare@nfseglare.com

Annons
NF hyres sommar 07

Rutinerad seglare (fd instruktör på 
ABC&SXK) vill hyra en nyare NF (elvström 
eller botnia)veckan efter midsommar 
2007 i Stockholms skärgård!
Eventuellt är det även intressant med en 
helg i maj/juni.

Kontakta peter.stockhaus@hotmail.com

Annons
NF 1983 säljes

NF 1983 års modell till salu.

Kontakta ulf.a.johansson@telia.com


