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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 och 
adressändringar

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 Nisse, Ola, och Ulf 
för medverkan i detta iNFo
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Ordförandeordet
Jag har startat vårrustningen med att 
byta ut fallen i masten. De är original 
sedan båten var ny. Jag byter fallen pga. 
allmänt underhåll men även för att jag 
vill minska sagget i stor och fock. Ok, 
man blir av med en del via att sträcka i 
cunningham. Men nu är fallen ur mas-
ten. Och sedan skall jag ersätta spin-
nakerfallet i vajer med en lina. Att jag 
startar med fallen i år, beror på att an-
nars blir det inte av när vårrustningen 
börjar bli klar i slutet av april.

Vad jag mer behöver åtgärda visar sig.  
Det finns alltid förbättringar man kan 
göra.

Det är hög tid att börja fundera på 
vilka seglingar som skall vara med i 
NF-serien 2008. Orsaken är att antalet 
båtar som deltar minskar för varje år. 
2007 var det 5 stycken seglingar i serien 
men som sagt få deltagare per segling.
Vad tycker ni? Skriv i NForum på 
hemsidan så att vi kan fatta beslut på 
årsmötet.

OK!! Det är några månader kvar till 
våren och dags för segling. Men vi ses 
på årsmötet i mars…

Hälsningar
Erling Kleiner, NF-141

En ny säsong står för dörren och jag vill passa på att önska alla Nfseglare en god 
forsättning på det nya året. Tack alla ni som bidragit med artiklar i iNFo
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som möjligt. Det gick riktigt bra och 
förutom ruskväder i Grisslehamn och 
en regn natt på Gälnö lyckades vi 
riktigt bra.
Vägen hem gick via Vässarö, Arholma, 
Söderarm, Rödlöga, Stora Nassa, 
Korsö, Mälkobbarna, lunch på 
Lilla Nassa innan stormen på Södra 

Ola Barthelson i NF 205, och även aktiv IC seglare i Värmdö Jolleseglare berättar om 
sitt 2007 och ger tips från egna erfarenheter. 

2007 blev min första säsong då vi var 
med på alla kör, dessutom klämde vi in 
tre veckor semestersegling.
Vi började med Lidingö Runt, följt av 
Roslagen Searace till Öregrund. Där 
blev båten liggande i fyra veckor till 
dess vi började vår semester vars mål 
blev att ta oss söderut i så bra väder 

11 Gastar
och en skön NFplaning

Lova & Viggo när vi seglar genom Stora Nassa
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Östersjön. Här siktade vi även 138:an 
som tog seglade en ovanlig väg genom 
denna arkipelag. 

Bjud med erfarna gastar
Att bjuda med erfarna gastar har varit 
väldigt positivt på flera sätt. Dels lär man 
sig mycket om trim, fart och handgrepp 
och dels utvecklar man sin egen roll 
i båten som någon slags organisatör, 
lagledare, kock, navigatör och gast på 
egen båt. Stort tack till årets gastar. 
Segla alla kör 
Detta visade sig vara konceptet för att vinna 
Ostkustserien 2007 och det som skilde oss 
från 2:an – Thorén,  var vårt deltagande på 
Lidingö Runt. Kalenderbitaren vet att det 
för NFs del bara blev en start utan mål i en 
vindlös regatta.
Planera om semesterrutt efter vind
Och undvik kryss i 15 m/s. Familjen gillar 
hellre en hård slör än att bli dyblöta på en 
böljande Jungfrufjärd.

Ett kort stopp hemma i skurusundet 
och sedan Finnskär, Ornö, Möja, 
Långviksskär med svajankring, bad 
och fika på Tärnskär i 8m/s men med 
lä och sol vid stranden. 

NF och kölbåtssegling är fortfarande 
ganska nytt för mig så det gavs således 
många möjligheter att inhämta nya 
erfarenheter.
Här följer några: 
Visa mera spinnaker
På GranPrix gjorde vi ca 7 knop längs 
Möjalandet. Strax innan kryssen hem 
vinschade jag ut spinnakern en meter 
till och vipps gjorde vi över 10!  Båten 
gick helt stabilt med nästan inget tryck 
på rodret och platt vatten utan gurgel i 
aktern. Min första planing med NF. 
Elda inte upp startmotorn
Onödig dramatik på Stora Nassa och 
dyrt. Tack Peter som seglade ut en ny 
med sin 5,5:a.
Lita lagom på GPS:en
För snäva kurser ger spackeljobb på 
kölen även denna vår. Kör inte med 
nattbelysningen på dagen. 

I solig hamn på Vässarö

Ankra för soliga kvällar
Och lä för rådande vind. Några 
höjdarkvällar på Söderarm snöade inne då vi 
valde att ligga i skugga och vind men säkert i 
lä för den vind som aldrig kom. 
Godis
Vid kappsegling med barn behövs det godis 
och kakor för att flytta besättningen från 
pulpit till lovart. 

Nisses NF-138 tar en genväg?
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Mer, mer...
Att det finns mer att lära framstod 
med all tydlighet då vi avslutade 
kappseglandet med att få stryk 
av Nisse Virving på Vikingarnas 
Höstsegling i alla fem kören. Trots 
denna utskåpning, som delvis kunde 
hänföras till min totala noll-koll 
på starttiden och en viss övertro 
på vår förmåga att hissa och riva 
spinnakern på Lilla Värtans korta 
och buskiga bana, var detta dock en 
av de roligaste seglingarna som jag 
varmt rekommenderar.  NF Race 
och GranPrix är andra trevliga och 
lättillgängliga seglingar för kalendern 
om man måste välja några framför 
andra. 

Ola Barthelson 
NF-205 Kölbåten

Gastar på NF-205 säsongen 2007
Lidingö Runt:
Robert Kraft (fd Express)
Ingemar Lindewall (fd Birdie 32)
Rosalagen Sea Race: 
Carl Frykfeldt (fd NF Cosmonaut) 
Sven Wallin (Safir)
Ingemar Lindewall
NF Race:
Åsa Änggård Barthelson (fd 
Comfort 30)
Lova Barthelson, 7 år
Viggo Barthelson, 3 år
GranPrix:
Sven Ahlenius (IC)
Peter Lundqvist (5,5m med ruff, fd 
IC) 
VSS:
Arne Waldau (NF-)
Christian Nyrén (Comfort 30)
Ingemar Lindewall

På väg till bageriet på Möja
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Minimeck
Tips till dig som vill men inte hinner

Vår badstege saknade en plattform. 
Genom att lägga ditt en lös teakbit fick 
vi en skön och säker avsats att dyka 
ifrån.
Konstruktionen består bara av en 
bräda med två sågade spår utan skruvar 
eller snören.
När man badat klart langar vi in den i 
båten. Jag uppskattar att det tog högst 
30 minuter för hela mecket.
Mycket nöje och trevliga dopp. 

Ola Barthelson 
NF-205 Kölbåten
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Alternativa 
försegel
Den självslående focken är det mest praktiska och optimala förseglet för NF och ett 
krav för NF -seglaren som vill segla entyp. Det hindrar ju inte att som LYS -båt testa 
andra försegel och skaffa LYS mätbrev för detta. 
Nisse Virving har provat det mesta.

I slutet på 70 –talet när NF var relativ 
ny togs det fram en så kallad entypsge-
nua på 21 m2 anpassand för Scandicap 
–regeln. NF fick en mindre höjning i 
mätetalet för detta.
KSSS skärgårdssegling i slutet av juni 
samlade flera hundra båtar, där flera 
NF deltog med framgång. Då segling-
en pågick i 1,5-2 dygn och vinden ofta 
var svag  på nattkröken ansåg vi NF 
–seglare att en mindre genua behövdes 
i den mördande konkurrensen.
Genuan fick följande mått:
Förlik 10.10, akterlik 9.7, underlik 3.97 och 
LP måttet 3.81.

För de båtar med svepta spridare och 
vanten i relingssidan skotades denna på 
insidan undervanten på en skena som 

monterades paral-
lellt med ruff-
sidan på däck. 
Skenan satt 
så långt från 
ruffsidan 
att lekande 
block inte 
skulle 
skada 
sido-
ru-
tor-
na. 
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Akterliket på genuan strök nära under-
vantet på kryssen. En del NF monte-
rade även backstag. Då kunde genuan 
föras upp till 10-12 m/s med ett rev i 
storen. Denna modifiering gjorde NF 
till en vinnarbåt i Scandicap –klassen.

En större genua togs fram för delta-
gande i Augustimånen samt Östersjö-
maran. Denna genua fick måtten: 
Förlik 10.09, akterlik 9.55, underlik 5.46 
och LP måttet 5.12.

Denna genua 
krävde backstag 
för att undvika 
alltför stort 
sagg i för-
staget och 
skotades 
i relings-
listen 
utan-
för 
van-
ten. 

På halvvind löpte NF som en raket och 
då speciellt i lite gropig sjö.

Stormfock
I riktigt blåsigt väder är en stormfock 
att föredra (på bilden visas van-
liga focken). Med 
kombination av 
ett eller fler rev 
i storseglet kan 
man segla 
kontrollerat 
i de flesta 
tillfällen 
upp till 
15-18 
m/s. 

Stormfocken är anpassad för 
skotskenan och skall ha endast en enkel 
öljett i skothornet och måtten:
Förlik 7.85, akterlik 6.77, underlik 2,97 och 
LP måttet 2,60 och.

Nisse Virving
NF SWE138, Borta med vinden

LP mått = avstånd 90o från förlik till 
skothornet.
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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 fortsättningen om hans äventyrliga segling här.

17 dygn, 1 fjord, 2 kuster 5 insjöar, 63 slussar och ca 600 – 700 NM i lila

Detta har hänt; Ulf  har kämpat mot 
elementen under översegling från Norge och nu 
anlänt till Gbg och njuter en stund i sittbrun-
nen med vänner. 

Jäkla kanalbolaget
Morgonen därpå har vi stort sett platt-
läns uppför Göta Älv i 30NM. Ringer 
till GötaKanalbolaget för att anmäla 
min ankomst till Sjötorp om 3 dygn. 

Näh, det går inte. Det skall man göra 
3 vardagar innan. Vill ni ha plats på 
onsdag?

Ringer marknadschefen om eventuell 
ofördelaktig press till hennes 150-års 
firande, med 150-åriga arbetsmetoder. 
Det tar inte. Har tidigare på vintern 
avhandlat hennes pris på 8600 för 
enkel resa…
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Nyckeln av. Under manövern driver vi ….

Oops! Styrbord?

Monster i Skogen
I skymningen runt en böj i skogen 
öppnar dig ett monster som vill svälja 
oss.
Vi puttrar in ensamma, ingen människa 
syns till och gigantiska slussportar 
stänger bakom oss. Det är säkert 20 m 
höga slussväggar, pollare var 4 meter 
uppåt och inga rep att hålla i. Det är 
tur vi är ensamma. Det blir en lite pi-
ruett i slussen. Efter slussarna hissar de 
upp hela järnvägsbron över huvudet. 
Hmm

Panik på Vänern
Kväll eller tidig morgon kan man inte 
tanka i Vänersborg. Avståndet till 
Sjötorp är 64NM. Det tar 15 timmar. 
Skrämd av varningar för nordvind 
på Vänern, får vi tackolov plattläns i 
strålande solsken. För att bla tanka går 
vi upp i vind utanför Spiken. 

Verkligheten bättre än kartan
Framme i Sjötorp chansar jag på att 
slussvakten är smidigare än kontoret. 
Hänger på låset på morgonen. Kom-
mer in i den första slussen, men det 
ligger en segelbåt utanför…. Puh! Nu 
är det bara 57 slussar kvar.

När jag skall starta motorn, ÄR 
NYCKELN BÖJD!! Den vill inte 
röra sig en millimeter. Halv panik! Det 
är inte läge att försöka segla in i den 
trånga farleden. Chansar på att böja 
tillbaka nyckeln. Det går bra. 

Under båten
4 båtar slussar tillsammans och följs 
åt genom kanalen. Snart har det blivit 
rutin. Färden går förbi idylliska platser 
med kossor, får, hotell och restau-
ranger vid sidan. Rätt vad det är blir 
man omkörd av en LASTBIL. Senare 
går biltrafiken under båten!! En sjö 
syns bakom hustaken nedanför och rätt 
vad det är ljuder ett långt tuuuut. Runt 
hörnet kommer kanalbåten Juno och 
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det gäller att hålla undan.
Det bär in i skogen. Det doftar mossa 
och fåglarna kvittrar.

På gastens sista dag, övar jag på att 
slussa själv. Det går bra. Han får 
mönstra av och jag tar de sista dryga 20 
slussar själv. 

Galet i slussen
I en av de sista slussarna går det galet. 
Slussvakten som hjälpt till att lossa 
förtampen står på andra sidan och 
pratar med den stora (frågade mig 
vilket land han kunde tanka billig diesel 
till sin 5 ton tank) holländska motor-
båten. Motvind och motström när 
slussporten öppnar gör att båten driver 
ut på tvären i slussen. Tar mig snabbt 
akteröver, lossar aktertamp och kastar 
mig på gasen för att styra upp båten. 
Strömmen är för stark och jag kör rakt 
i slussväggen. Kastar i backen och 
backar in i … slussväggen.
Självkänslan får större skador än båten. 
Det blir rispor i pulpiten och lite gel-
coat skrapar av i aktern.

Gastbrist
Olika förseningar har skapat logistik-
problem. Gasten som tagit ledig för att 
följa genom hela kanalen måste kliva 
av i Borensberg. Ringer desperat övriga 
kandidater och några till. Jo, nja kanske 
efter helgen. Oroar mig för att fastna 
i kanalen ytterliggare dagar. Börjar 
samtidigt bli lite av en expert efter ca 
30 slussar. Vi har också passerat högsta 
punkten 91möh och nu går det utför, 
vilket är lättare.

Utanför kanalen i Mem, ringer hamn-
chefen och erbjuder sig komma ned 
imorgon och hjälpa mig hem. Vi mot-
rar nästa dag i frisk direkt motvind upp 
till Arkösund. Gasolen tar slut när jag 

Vackert

Sällskap
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ska bjuda på finfin biff. Inget är öppet 
i Arkösund. Det blir lite improviserat 
kallskuret. Norsk spekeskinka, melon 
och grönsaker.

sationens högborg. Det är en smått 
fantastisk känsla att efter 16 dygn i 
båten, kliva in på McDonald’s. Gasten 
tar pendeln hem.
Själv kryper jag till kojs inför den sista 
etappen.

Varmt & kallt
Det är kallt i motvinden trots att vår-
solen skiner över Bråviken. Vi möter 
seglare som länsar förbi i T-shirt och 
shorts. Själv har jag satt på mig allt jag 
har av kläder. Vi bunkrar diesel och 
äter lunch inne i Oxelösunds hamn. 
Fortsätter genom den vackra skärgår-
den och passerar bla Stendörren.

Sommar?

Åter till civilisationens högborg
I Södertäljekanal börjar vi se bekanta 
siluetter. Framme i Södertälje lägger vi 
till i gästhamnen och besöker civili-

McD = civilsation?

Efter 62 slussar, blir det löjligt en-
kelt att gå igenom Södertäljeslussen. 
Hemma är nu som norrmannen säger  
”rett runt hjörnet”.
I strålande vårsol anlöper jag efter 17 
dygn, 1 fjord, 2 kuster 5 insjöar, 63 
slussar och ca 600 – 700 NM hemma-
hamnen.

Text och bilder UffeTuff, 
Skeppare Seasong

Hemma!

info 0801.indd   13 2008-01-31   08:29:33



NF förbundets
verksamhetsberättelse

Skrivit i tidningen Segling (nästan •	
varje nummer). Det är viktigt att 
synas och höras bland andra klasser.
Löpande uppdaterat webbsidan •	
www.nfseglare.com. Webben är en 
fortsatt viktig kanal.

Under våren 2007 stängdes NFo-•	
rum för gästbesök. Det gjorde 
att antalet registrerade forum-
medlemmar ökade från ca 35 till 
nu dryga 80. 
Ny lösning för bilder har lanse-•	
rats. Nu kan vem som helst ladda 
upp bilder från vilken dator som 
helst.
Filmerna på nfseglare.com har •	
setts av ca 200 besökare.
Antal unika besökare i genom-•	
snitt på webbbsidan sedan star-
ten: 2005 ca 50 per dag, 2006 ca 
80 st per dag, 2007 ca 125 st per 
dag. aktiviteten följer seglings-
säsongen. Totalt har webbsidan 
haft ca 100.000 unika besök 
sedan starten i november 2005. 

Producerat planerade två iNFo. •	
Kommande utgivning är osäker pga 
avsaknaden av artiklar och bilder 

från medlemmarna.
Vi har arrangerat 5 stycken kappseg-•	
lingar som ingick i NF-serien under 
2007. Antalet deltagare varierade 
mellan 2-15 båtar. Flest båtar var det 
på NF-race. Fyra av fem var distans-
kappsegling och sista höstseglingen 
var en bankappsegling anordnad av 
Vikingarna.
Under Jubileumsåret anordnades lite •	
extra festigheter vid NF-race. Sär-
skilt uppskattat var Heriks drinkar.
Vid årets höstträff  var Per Lind-•	
forss från Quantum Sail Design 
Group inbjuden för presentation av 
segelmakeriet och nyheter vad gäller 
segel. Därefter prisutdelning och ut-
byte av erfarenheter och upplevelser 
av årets segelsäsong.

NF hälsningar
Ordförande
Erling Kleiner, NF SWE 141
Kassör
Henrik Waldinger NF SWE 265
Sekreterare
Niclas Stang, NF SWE 245

Under verksamhetsåret 2007-2008 har NF -förbundet:
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16§ Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor upptagas till behandling

a) årsmötets öppnande

b) upprop och justering av röstlängd

c) val av en justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll 
samt val av två rösträknare

d) fråga angående årsmötets behöriga utlysande (senast 20 dagar innan)

e) val av årsmötes ordförande och sekreterare

f) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

g) revisorernas berättelse

h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i) motioner (skall vara inne före 1 jan)

j) övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill bringa under årsmötets beslut

k) fastställande av utgifts- och inkomsstat samt årsavgift

l) val av ledamöter i förbundsstyrelsen

m) val av revisor och revisorsuppleant

n) val av tre ledamöter i valnämnden

o) övriga frågor

Dagordning
NF förbundets årsmöte
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Kallelse till årsmöte
Tisdagen den 11 mars kl 19.00 ses vi i SSK klubbhus fredhällshamnen.

På årsmötet träffas vi och röstar om ev motioner. Vi ser också över styrelsen, verksam-
heten och annat vi kan förbättra (se dagordning). Dessutom pratar vi bla om:
- Kappseglingskalendern och andra träffar
- Planering av artiklar och bilder till nästa iNFo. Nästa nr beräknas i höst i tid till 
höstmötet.
- Webbsidan, forumet och andra informationsinsatser
Framförallt är det som vanligt trevligt att ses och prata om något vi alla tycker om. De 
som anmäler sig får mat, rostbiff och potatissallad med öl och fika. Välkommen!

Tbana: Kristineberg, vänster, höger.
Bil: Rålambsvägen förbi SVD och DN -skrapor, höger, vänster och ner mot hamnplan. 
Fri parkering.
Lat: 59:19’55N, Lon: 17:59’52E

Anmälan görs till ordforande@nfseglare.com

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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