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NF-förbundet:
Ordförande Erling Kleiner, tel: 08-99 21 96,
E-mail: ordforande@nfseglare.com
Ansvar: Kontakter SSF och medlemmar mm

Sekreterare Niclas Stang, tel: 08-615 22 55,
E-mail: sekreterare@nfseglare.com
Ansvar: iNFo, protokoll, intern och extern 
information i olika media

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

Ledamot Nisse Virving, Tel: 08-895022, 
E-mail: medlemsinfo@nfseglare.com
Ansvar: Gammal är äldst
 
Ledamot Kent Hammar, Tel: 08-39 44 75,
E-mail: teknik@nfseglare.com
Ansvar: Teknisk kommitté.

Utöver styrelsen:
Kappseglingskoordinator Sture Nyholm
Tel: 08-88 12 62
Ansvar: Ostkustserien samt NF-Race

Webbmaster: webbmaster@nfseglare.com

Klubbmästare: Mårten Blixt

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

Artiklar skickas till sekreterare genom e-mail 
till: sekreterare@nfseglare.com
Annonser läggs in på hemsidan av annonsör.

Vi tackar speciellt Lars, Mårten, Ulf och 
Sture för medverkan i detta iNFo
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Ordförande har talat
Varför NF…
Hej! Jag heter Erling Kleiner och är se-
dan i våras ny ordförande i NF-förbun-
det. Jag har seglat NF sedan sommaren 
2002. Jag valde inte NF i första hand 
för kappsegling utan ville ha en trygg, 
lagom stor båt som är bra på kryss och 
med självslående fock. NF är lättseglad  
och man kan också utan problem segla 
den ensam. För mig har det blivit en 
del klubbseglingar och seglingar som 
ingår i NF serien med blandat resultat 
sedan starten 2002.

Sommaren som gick…
Nu när båten ligger på land och man  
summerar säsongen så blev det en hel 
del segling även om det blev mindre 
kappsegling, helg och semestersegling  
än jag hade hoppats på, bland annat 
pga sämre juliväder. 
Säsongstart för mig som för många 
andra var Lidingörunt, men tyvärr gick 
det inte att segla i mål pga svag vind 
alt. ingen vid alls. 
Sista seglingen med NF:en blev avslut-
ningssegling i klubben sista lördagen i 
september med kraftigt regn och blåst 
även om vinden avtog något mot slutet 
av dagen.

NF fyller 30år i år 2007…
I år nu när NF  fyller 30 år funderade 
vi i styrelsen på hur vi kan fira det. Vi 
kom fram till att NF-Race var det som 

vi ville trycka lite extra på. Ett stort 
tack till styrelsen som jobbade med 
NF-race  och till Sture Nyholm som är 
banläggare och starter. Det resulterade 
i en kul kappsegling med avslutande 
mingel och underhållning efter seg-
lingen.

Vad skall NF förbundet propagera för / 
jobba med?
Vad tycker ni som medlemmar att vi 
som förbund skall satsa på? Ex. propa-
gera för kappsegling, materialval i segel 
etc. 
Våra båtar är 30 år så det är nog många 
som funderar på hur man renoverar 
och underhåller på bästa sätt, tex. de-
laminerade ytor, byta motorer, nya av-
lastare, när skall man byta fall osv.
Vad tycker ni? Maila synpunkter.
Har själv testat PENTEX  i år, mer om 
det kommer.

Vad händer framåt?
Vill propagera för kommande NF träf-
far där vi får diskutera vad ni vill samt 
gå gärna  in på vår fantastiska  hemsida 
som Niclas Stang uppdaterar. Läs eller 
skriv egna  inlägg!

Tack för ordet..
Erling
NF SWE141
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Fredagen den 15:e juni samlades ett 
femtiotal båtar vid Gåshaga på Lidingö 
för 2007 års RSR, allt från en Accent 
(lys 1,03) till en R12 (lys 1,54). Högst 
lystal (1,67) hade de 13st F18 katama-
ranerna.
Två NF startade i år, 205 Kölbåten 
med Ola Barthelson och 223 Viktoria 
med Lars Thorén. Bland besättningen 

på Kölbåten återfanns en välkänd 
NF- profil nämligen Carl Frykfeldt 
(numera utan NF!). Viktoria mönstrade 
även dotter Maria (hennes tredje RSR), 
sonen Erik med kamrat Henrik.
Vi startade i lilla lys-klassen kl 14. Stora 
lys-klassen gav sig iväg en ½-timma 
senare. F18 katamaranerna startade yt-
terligare en ½-timme senare.

Roslagen Sea Race sätter uthållighet och nerver på prov med underbart vacker 
natur som fond. En segling som gjord för NF tycker Lars Thorén på NF SWE223.

Foto: Lars Thorén

Roslagen Sea

Race
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Starten blev seg med en svag, växlande 
vind med huvudriktning sydväst. Efter 
någon timme slog vinden om till ost 
4-6 m/sek. Det blev en fin kryss förbi 
Tynningö som följdes av en bog med 
delvis spinnaker mot och förbi Ox-
djupet. Nu kom de första F18 kata-
maranerna visslande förbi med fint 
dragande gennakrar.
Efter rundningen av kumlet vid 
Muskholmen fick vi kryss ostvart i 7-8 
m/sek. Vi höll Kölbåten bakom oss 
hela tiden.

Efter rundningen av Grinda tunnade 
vinden ut och det blev en sned kryss 
nordostvart ut mot Morsken. I början 
av Karklöfaret fick vi ge oss för Scam-
pin Trimle (flerfaldig Gotland runt 
vinnare). I de 2-3 m/sek som då blåste 
kändes NF:en klart underriggad. Strax 
innan Morsken kunde vi hissa spinna-

kern. När vi rundade Morsken fick vi 
både se och höra en sälfamilj. Fantas-
tiskt fint i den ljusa sommarkvällen.
Det blev en utdragen läns i en avtagan-
de sydvind mot rundningen av grinden 
söder Fejan. Kölbåten rundade några 
minuter efter oss.

Vid rundningen av Fårholmsrevet 
(nära Kapellskär) dog vinden helt. Nu 
blev det omstart för hela gänget samti-
digt som solen började värma. Vinden 
drog nu svagt från norr. En sydgående 
ström på en knop gjorde att spåret 
på GPS:en slog knut på sig självt. Så 
småningom kryssade och sträckte vi 
ut mot Simpnäsklubb i en nordost på 
2-3 m/sek. Enligt prognosen skulle 
det blåsa ost 5-8 m/sek. Kölbåten och 
Viktoria växlade ordning några gånger 
innan Simpnäsklubb.

Foto: Lars Thorén
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Väl där var Viktoria några hundra me-
ter före. Vi styrde rakt mot Svartklub-
ben som var nästa märke in mot målet 
i Öregrund. Kölbåten styrde närmare 
Väddölandet. Den utlovade vinden 
uteblev.
Tack vare sjöbriseffekten nära Väddö 
fick Kölbåten ett bättre tryck i spin-
nakern och kunde runda Svartklubben 
cirka en ½-timma före oss. Det blev 
en lång läns, med mycket varierande 
vindstyrka till Öregrund.
Kölbåten gick i mål efter drygt 28 tim-
mars segling och vi 35 minuter senare. 
Totalt vann en Rapier 31 (lys 1,11), tvåa 
kom fjolårssegraren, en Linjett 30 (lys 
1,08) och som trea Kölbåten. Vi kom 
totalt på 8:e plats.

Än en gång visade NFen framfötter-
na. I lätt undanvind höll vi jämna steg 
med båtar som Linjett 33 (lys 1,17). En 

härlig segling med mycket sol var nu 
slut. Roslagen Sea Race är en mycket 
trevlig segling, med segling i skärgår-
den och på havet i en skön blandning.

Se www.lss.a.se för fullständiga resultat.   

Lars Thorén
NF SWE223

Fakta

Roslagen Sea Race är en distanstävling 
och arrangeras av Lidingö SS, Norr-
tälje SS, Tulka SS, Öregrunds BK och 
Östhammars SS.

Start vid Gåshaga, Lidingö, via Ox-
djupet, Saxarfjärden, S Hästholmen(S 
Grinda), Karklöfaret, O Morsken, genom 
grind S Fejan, farleden O Arholma till 
Svartklubben. Mål i Öregrund.

Roslagen Sea Race

Foto: Lars Thorén
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Vår utmärkte banläggare Sture hade 
lagt banan i vattnen väster om Möja 
som var alldeles lagom anpassad för 
den bitvis lite svaga men ändå fullt 
tillräckliga vinden. 15 NF-båtar hade 
anlänt vid starten kl. 11:00. 

Start med kryss mellan Södra Stavs-
udda och Korsö och efter rundningen 
av Korsö kunde man släppa på skoten 
på väg söderut. Här lyckades Britt och 
Anders segla ifrån övriga fältet i den 
lätta och växlade vinden. Banan gick 
sedan via Möja Söderfjärd, Kanholms-
fjäden och in mellan öarna söder om 
Furuskär för att sedan runda Bock-
holmen. Fram till Bockholmen var det 
förligt i lätta växlande vindar.
Efter rundningen av Bockholmen blev 
det åter kryss och vinden tilltog. I led-
ning Britt och Anders följt av Lars T 
och, Nisse V. 

Sedan var det sträckbog söderut och 
rundning av södra Tjägö och vidare i 
mål på samma plats som starten men 
då i avtagande vind. Den svaga vinden 
resulterade i att fältet blev mer samlat 
igen. Efter en hård kamp med Anders 
segrade Britt Fagerlin med båt 242.

Att Britt vann var ingen överraskning 
eftersom hon liksom vid förra årets 
NF-race hade rätt taktik och bra fart på 
båten. 

Den efterföljande sedvanliga tips-
promenaden bestod av 18 frågor i va-
rierande svårighetsgrad, många tyckte 
att frågorna var allt för svåra, främst de 
som handlade om gräsklipparmotorer 
och italienska tävlingsförare. Trots det-
ta var det många som hade 13 rätt eller 
fler. Vid prisutdelningen fick varje be-
sättning dessutom en flaska med torrt, 

Årets NF-race gick av stapeln den 11:e augusti och som vanligt var det samling vid 
Västra Delsholmen. Eftersom NF i år firar 30-årsjubileum passade vi på att fira lite 
extra. 
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mousserande vin. Åtminsto-
ne en flaska öppnades redan 
på väg ner i sittbrunnen.

Efter allt detta hissades 
gomseglet och allehanda 
svalkande drinkar slank ner: 
Det var Kölsvin, Bakåtsvept 
GT, Rostfri Screwdriver, NF 
on the Rocks och Fock Off 
samt förstås favoriten Freddy 
Fuddpucker. Lyckligtvis fanns 
det även mineralvatten för 
de som ville dricka sig otörs-
tiga.

Efter den gemensamma 
grillningen fick vi njuta av 
mycket bra underhållning i 
form av gitarrspel och sång 
av den proffsige Stefan Me-
lander. Som en extra bonus 
hjälpte även Ulf  Silling till 
med sin gitarr. 

Som avslutning kunde, de 
som ville, passa på att bada 
bastu i den vedeldade bastun 
där termometern som mest 
visade imponerande 118 
grader!                  

Henrik & Erling

Var är vinden? undrar Arne och besättning.

Lysande tillfälle att gå husesyn och få tips om lösningar.

Lova, Åsa och utslagen Ola Barthelsson

Bildspecial
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NF hymn
NF, NF går så fort
Ingen fattar hur dom gjort
När vi kryssar först i mål
Som en hal o ilsken ål

Vi går bra på kryss o slör
Vinden för dom andra dör
Och vi tar dom om en stund
Dom tror dom hamnat uppå grund

Klassen är på gång igen
Nya krafter skotar hem
Trötta gubbar hänger med
Med båtarna på sned

Unga rorsmän vässar trim
Andra rosrsmän sjunger rim
För dom har ´ren kollat upp
Hur båten ska nå topp

Nisse, Kjelle o Roman
Andra undrar hur man tar’n
Virving, klassens suverän
Han går ej att plocka dän

Vi kan festa natten lång
Alla stämmer upp i sång
Kryss o läns o slör förgår
Men NF:en består.

Stefan ”Guitar” Melander ledde 
uruppförandet av den redan klas-
siska NF-hymnen. Stefan som 
också skrivit texten kommenterar 
händelsen med: ”Tänka sig så 
många olika tonarter det finns.”

Med NF on the Rocks och Rostfri Screwdriver i glasen.

Bänkade kombattanter Sture, Britt, Mona och 
Stefan nu i samförstånd

Mona och Stefan Melander gör en Bosse Larsson
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Färden från Oslo till Stockholm 
började den 17 maj med bunkring och 
väntan att det skulle sluta regna o blåsa. 
Otålig och med något bättre väder lätt-
tade vi ankar drygt ett dygn senare och 
började styra söderut i Oslofjorden. 
Direkt motvind som ökade tvingade 
redan efter 3 timmar in oss i hamnen 
i Dröbak. Där fastnade vi i 2 dygn 
medans det blåste 18 m/s ute i fjorden.

Blankt hav
Vi motorerade vidare 2 dygn senare 
på en kav lugn och spegelblank fjord, 
förbi bla Moss och Hanköy med sikte 
på Strömstad. Framåt kvällen styr vi in 
i en öde hamn i Strömstad. Det blev 
dusch på badhuset och pizza på den 
yrvakna pizzerian i hamnen. Morgonen 
därpå är det bara vi och några fiskebå-
tar ute på det blanka havet.

DeNFörsta färden
Ritad av en dansk, byggd i Finland, ägd av en norrman, tänkte att om jag som 
svensk köper en båt, måste det väl bli en riktig nordisk familjebåt. Kanske långsökt, 
men ett äventyr att segla hem.
Ulf Silling köpte båt i Norge. Läs den första delen om hans äventyrliga segling här. 
Fortsättning i nästa nummer av iNFo.

17 dygn, 1 fjord, 2 kuster 5 insjöar, 63 slussar och ca 600 – 700 NM i lila
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Farlig farled
Några timmar senare ökar vinden från 
SV och vi hissar stor och 150% genua. 
Vi sträcker ca 60 NM på en bog till 
Lysekil. De största farledsprickar jag 
sett (fyrar på 25 m avsedda för tankfar-
tyg till raffinaderiet) gör att det på långt 
håll ser glasklart och säkert ut vart vi 
skall styra. På GPS-loggen kan man se 
att det går i 7,2 knop med halvvind och 
på väg rakt upp PÅ LAND!! Ca 50-100 
meter ifrån ser jag att vågorna bryter 
emellan kobbarna och styr undan i 
sista minuten. Puh!

öppnar sig med 10 m dyningar och 
man skall styra in mellan 2 stenar.. ehh 
eller var det de där 2?. Det kostar att 
gena. Vid Bleket/Hästholmen dyker 
det oväntat upp en fastbro med lägsta 
höjd 10m. Ajajaj. Luften går ur. Vi läg-
ger till och begrundar läget. På natten 
viner det i mast o stag och det är inte 
lika roligt längre. Ligger o grubblar 
över tilltaget, kanske ska jag ringa 
transportören imorgon och be honom 
komma och lyfta upp och köra hem 
båten.
Men, med lite sömn o god frukost 
tilltar humöret. Via Marstrand kom-
mer vi så småningom till inloppet till 
Göteborg. Nu är plötsligt NF:en inte 
så stor. Här kommer tysklandsfärjan, 
tankbåtar och fraktfartyg. Det gäller att 
hålla undan i god tid. Känslan är stor 
att komma till civilisationen igen och i 
egen farkost styra in under Älvsborgs-
bron. Det blir restaurangbesök, bunk-
ring och vänner på besök i sittbrunnen 
i gästhamnen Lilla Bommen.

Vågbrytaren i Dröbak

Bra fart... men mot LAND

Genväg är senväg
Dagen efter väljer vi pga. oroligt hav 
en snårig o grund rutt inomskärs. Det 
är bitvis charmigt förbi små sömniga 
fiskebyar, bitvis hissnande när havet 

Text och bilder UffeTuff, 
Skeppare Seasong
Fortsättnig följer i nästa iNFo

Bro i Sikte
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Det behövs en mycket liten del vatten 
för att bakterietillväxten skall komma 
igång. Har man dessutom rapsolja 
inblandat som är fallet med CityDie-
seln från landmackarna så bjuder man 
bakterierna på riktigt godis. Bakterierna 
bildar ett slem i tanken som sprider sig 
i bränslesystemet och täpper till och 
korroderar slangar och munstycken. 
Kolla om du är drabbad - öppna vat-
tenavskiljaren på grovfiltret.

Det finns numera hjälp mot proble-
men. A-filter säljer en tillsats Grot-
aMar71 som blandas i bränslet där det 
förhindrar bakterietillväxt och korro-
sion. Tillsatsen finns att köpa t. ex. hos 
LoopenMarin macken under Liljehol-
msbron eller Marinshoppen i Älvsjö 
industriområde invid Huddingevägen.
SLUTSATS: Kör inte på CityDie-
sel från landmackarna och blanda in 
GrotaMar71 i bränslet Hoppas på en 
problemfri säsong.

En som sanerar sitt bränslesystem. 
Sture Nyholm.

Varning!
Se upp med dieseln!
Det senaste året har problem med motorstopp ökat kraftigt! Det beror oftast på att vi 
begåvats med bakterier i bränslet.

Fakta
Svenska Petroleum Institutet (SPI) är 
branschorganisation för oljebolagen:

Från den 1 augusti 2006 blir det möjligt 
att blanda i upp till 5 % FAME  (oftast rap-
solja) i miljöklass 1 dieselbränsle.
Vissa mikroorganismer kan växa i bränslen 
men bara om det finns vatten. Mikroberna 
lever i vatten, antingen i det separata vat-
tenskiktet i botten eller i små droppar som 
svävar i bränslet. Mikroberna använder 
kolet i bränslet som föda för tillväxt. Ge-
nom att se till att tanken är fri från vatten 
kan man undvika tillväxt av mikroorgan-
ismer. Mikroberna finns överallt. De som 
kan överleva i bränslen finns naturligt i 
marken och kommer via luften in i brän-
slet under förvaring och hantering men 
de förblir i vila om inget vatten kommer i 
kontakt med bränslet.

Motorn fungerar enligt SPI lika bra med 
miöljödiesel. Men bränslet blir mer käns-
ligt för mikroorganismer av vatten.
Vattnet är alltså boven enligt dem.
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Denna artikel kanske inte är helt 
vetenskaplig men det är min syn på 
plastpest och bottenbehandling av en 
båt.

Men vad är plastpest för något? Smit-
tas denna sjukdom från båt till båt? För 
tio år sedan var folk jätterädda för en 
båt som hade plastpest och undvek att 
köpa begagnade båtar som hade denna 
pest. 

Nu vet vi mer och det är ett olyckligt 
namn på vatten i skrovet.
Gelcoat är inte helt vattentätt och glas-
fiber suger åt sig vätska. Denna vätska 
som tränger igenom gelcoaten genom 
osmos blir stående inne i skrovet under 
vintern. På vintern i våra breddgra-
der är det minusgrader och då fryser 
vattnet till is. Isen i skrovet expanderar 
och en större hålighet uppstår. Nästa 
år får det plats ännu mer vatten i den 
nya sprickan. Vattenmassan blir större 
och större och till slut har det blivit en 
bubbla och båten har fått sjukdomen 
plastpest.

Våra båtar börjar bli till åren. En känd problematik med äldre plastbåtar är platspest. 
Men vad är det egentligen? Och behöver man oroa sig? Och om man bestämt sig för 
att göra något åt det, hur gör man? Läs mer om Mårten Blixts erfarenheter.

Illustration över förloppet.
Från Hempel.
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Ska vi vara rädda för plastpest?
Nej det anser jag inte att vi ska vara. 
Men att ha en massa vatten i båten 
som fryser och har sönder skrovet är 
aldrig bra. 

Plastpest är ingen sjukdom utan endast 
arbete för båtens ägare.
Innan jag visste hur man ska behandla 
en båt med plastpest så slipade jag bort 
all gelcoat under vattenlinjen på min 
NF. Det tog en hel vinter och arbetet 
var inte roligt.
Sedan lät jag den stå fram till våren för 
att torka. Innan sjösättning målade jag 
med epoxiprimer under båten.

Slipning av skrovet:
Jag rekommenderar att använda excen-
terslip och grovt sandpapper. Använd 
gärna en stark slipmaskin och 40 pap-
per av hög kvalité.
Ju bättre grejer man har desto enklare 
blir arbetet, byt papper ofta. Det är 
viktigt att bära andningsskydd under all 
slipning.

Epoximålning
Till NF:en har jag använt epoxiprimer 
från Lefant. Till mina 606 har jag an-

vänt billigare epoxiprimer från Biltema 
och Jula. Jag kan inte säga att ett märke 
är bättre än något annat. Epoxiprimen 
målas bäst med en mohairroller. Man 
kan lägga rollern i rödsprit i mellan 
målningarna för att inte rullen ska bli 
obrukbar.

Slutslipningen av epoxiprimer
Man bör vänta med slipningen till 
epoxin har härdat. Här är det olika ar-
bete beroende på om man ska ha bot-
tenfärg utanpå epoxin eller inte. Om 
man ska ha bottenfärg (giftfärg) under 
båten ska man slipa botten med grövre 
papper ca 120 (200) papper. Bottenfärg 
har man på en båtar som ligger i vatt-
net under hela sommarsäsongen för att 
hindra beväxning. Vill man ha en båt 
utan bottenfärg bör man se till att ytan 
blir polerad. Börja med 120 papper och 
använder finnare papper upp till 600 
(1200) papper. Efter det är det bara att 
gå på med maskin och Autosol eller 
annat polermedel. Ju finare botten blir 
desto enklare är det att hålla botten ren 
från beväxning.

Bottenfärg
Det finns många olika sorters botten-
färger. Polerande, semipolerande och 
tunnskiktig bottenfärg. De polerande 
bottenfärgerna fungerar om man an-
vänder båten mycket.
Tunnskiktig färg från ”västkusten” 
anser jag är det bästa för en båt med 
normal användning. Vill man ha en 
ren botten måste man tvätta av bå-
ten under säsongen. Har man en båt 
endast för kappsegling föredrar jag 

Små blåsor i vattenlinjen...
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nog att vara utan bottenfärg och sedan 
tvätta båten oftare. Tvättning kan ske 
antingen på land eller i vattnet.

Epoxibehandling av järnkölen
Om man ändå arbetar med botten är 
det lämpligt att fixa kölen särskilt om 
den har blivit rostig och ojämn med 
åren. Slipa bort all rost och bottenfärg 
från kölen. Sedan ska man omgående 
torka ren kölen. När kölen är ren och 
torr är det dags att borsta bort all rost 
från järnets porer. Alternativet är att 
blästra hela kölen. Omedelbart efter 
denna behandling ska man måla första 
lagret epoxiprimer. Sedan börjar man 
spackla kölen jämn genom slipning och 
spackling om vartannat, använd epoxis-
packel. När spacklingen är klar ska 
man fortsätta att måla på epoxiprimer, 
minimum sex lager. Om behov uppstår 
kan man spackla mellan epoxilagren. 
Sedan låter man epoxin härda. När 
epoxin har härdat kan man arbeta upp 
ytan efter det behov man har.

Vad gjorde jag för fel?

1. Jag skulle aldrig ta bort all gelcoat.

2. Ytor som inte är täckta med gelcoat 
bör man spackla med epoxispackel 
eller måla med ren epoxi. Epoxiprimer 
innehåller lösningsmedel som glasfi-
bern kan suga upp och senare kan det 
uppkomma nya blåsor under epoxin.

3. Jag la på allt för få lager epoxi.

Hur borde jag ha gjort?

• Jag skulle först ha öppnat upp alla 

blåsor jag hittade under vattenlinjen. 
Efter det skulle jag ha slipat ner botten 
ända ner till gecoaten men inte längre. 

• När våren kom skulle jag ha börjat 
med att spackla igen alla gropar med 
epoxispackel. Sedan slipa/spackla tills 
ytan blir fin.

• Nästa steg är att måla ett lager epox-
iprimer.

• När hela sidan är helt målad är det 
dags igen att spackla bort ojämnheter.

• När man är nöjd med ytan är det dags 
att måla flera lager epoxiprimer. Man 
ska måla minst sex lager epoxi för att 
ha epoxi kvar när man slutslipar ytan.

• För att få en fin yta ska man låta 
epoxiprimer härda ordentligt. 

• Efter härdningen ska man börja slipa 
ytan jämn.

Alternativt kunde jag ha slipat av all 
gelcoat och sedan kunde jag ha väntat 
till vädret blev varmare så att jag kunde 
måla med ren epoxi. Ren epoxi kräver 
att temperaturen inte går under 10 gra-
der. Om man har otur kan det hända 
att härdningen stoppas upp.  Epoxipri-
mer härdar ner till fem grader och dess 
härdning avbryts ej om temperaturen 
blir lägre. Jag ville sjösätta båten vid 
ordinarie sjösättning och då kunde jag 
inte måla med ren epoxi.

Mårten Blixt
NF SWE025
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Välkommen på höstmöte
Torsdagen den 29 november kl 19.00 ses vi... Just det, var ses vi?

Årets höstmöte har vi hos en känd segelmakare och med en känd seglarprofil. Det blir 
helt säkert väldigt uppskattat! Eftersom föranmälan krävs får du reda på var när du 
mailat ordförande och anmält dig.

Vad pratar folk om? På NForum diskuterar man:
- Segelmaterial och trim
- Renoveringar och ombyggnationer
- Kappseglingar och besättningar
Det kommer säkert även mötet att handla om. Sedan planerar vi även för artiklar och 
bilder till nästa iNFo. Nästa nr beräknas till vår före årsmötet.
Och naturligtvis prisutdelning
Traditionsenligt serveras rostbiff och potatissallad med öl och fika

Anmälan görs till ordforande@nfseglare.com
OBS! Bergänsat antal platser. Anmäl dig NU!

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

Adressen är sekreterare@nfseglare.com
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