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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 Lars och Erling för 
medverkan i detta iNFo
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Ordförandeordet
Hur summerar man 2008?
Ser man till deltagandet vad det gäller 
kappseglingarna, var det i snitt 4 båtar 
per aktivitet. Antal seglingar var 7 st. 
Det är inte många som aktiva i NF-
serien. Men dom få aktiva når kanonre-
sultat som ex. i Roslagen Sea Race, där 
2 st NF kom på första och andra plats. 
Kul att detta också uppmärksammades 
av andra seglarförbund. 
Övriga aktiviteter / seglingar var som 
vanligt NF-race och det årliga höstmö-
tet.
Vad händer under 2009.
Vill propagera för kommande årsmöte 
och att så många som möjligt kommer 

för att diskutera årets aktiviteter. Och 
hur vi tillsammans i förbundet ska öka 
intresset för kommande kappseglingar.

För min del tackar jag härmed för det 
gångna året. 
Med detta sista OrdförandeOrd över-
lämnar jag till valberedningen att ta 
fram en ny kandidat till ordförandeska-
pet.

Hälsningar
Erling Kleiner, NF-141

Ny säsong är på gång. Båtmässan är upptakten för mig att börja fundera på seglar-
säsongen 2009. Så det är snart dags att börja rusta båten nere på varvet.
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Fällbart bord
Få mer utrymme i ruffen!
Hade man då som Lars ett salongsbord modell större och även kunskap och 
händighet är det läge för förbättringar. Läs om hur lite inspiration och några 
vinterkvällars arbete kan förgylla ombordvistelsen markant.

Efter att under NF Race 2007 varit 
ombord på Erling Kleiners NF (som 
numera är i en ny ägares händer) så 
bestämde jag mig för att göra ett nytt 
bord nere i ruffen. 

Det gamla var stort och klumpigt. 
Finessen med det nya är att man 
kan fälla upp det mot skottet och 
därigenom få lite mer rymd i ruffen 
samt att det finns plats för lite 
småsaker även i uppfällt läge. 
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Bordet är också mycket enkelt att ta 
ur båten, det är fäst i skottet med tre 
skruvar med mutter. Se bilderna.
Skivorna och fästet är gjorda 
i 14mm teakplywood (lackat 
med tvåkomponent lack och 
en sista strykning med en matt 
enkomponentlack).

Kan rekommenderas om man vill 
ägna sig åt lite båtpyssel under mörka 
vinterkvällar.

Lars Thorén/NF223
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Bälgbyte!
VP rekommenderar dock att man byter bälgen var 7:e år. Behövs det? Ja kanske. 
Erling bytte sin på en MD5 med 110S drev. Var bälgen dålig efter ca. 20 år? Nej den 
såg helt ok ut!

Det går att göra bälgbytet på olika sätt. 
Jag valde att dela drevet för att kunna 
byta bälgen utan att behöva lossa dre-
vet från motorn.
Det tog mig drygt 1 dag att byta bälg. 
Här följer en enkel beskrivning:

Börja med att tappa ur oljan ur drevet.
Avlasta drevet innan du lossar stålflän-
sen och bakre fästet mellan drev och 
motorbädd. Att avlasta drevet lyckades 
jag med en tamp via ett hål för bords-
fästet.
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Borra ett hål i botten på vardera sidan 
om drevet för att kunna lossa mitten-
bultarna underifrån.

- Övriga bultar kommer du åt. Använd 
långa insexnycklar.
- När alla insexskruvar är lossade går 
det att sära drevet och ta bort bälgen.
- Efter att bälgen är borttagen rengör 
alla ytor noggrant.
- Måla även drevet med drevfärg från 
VP.
- Var noga med att inte få färg på "bäl-
gytorna".

Vid återmontage se till att bälgen ham-
nar i rätt läge. Det är inte svårt men var 
noggrann.
Inget tätningsmedel skall användas, se 
instruktionen som följer med bälgen.

Nu är det dags att gå ner under båten 
och återmontera drevet. Det tog tid 
att montera samman drevet för det 
går inte att se hur axel träffar axelfläns. 
Det är bra om man är två som hjälps 
åt i detta moment. Se till att bultarna är 

tillgängliga när drevet är på plats. 
Bultarna skall dras med momentnyckel 
enligt instruktionen från VP.
När bultarna som håller samman dre-
vet är monterade är det bara att åter-
montera stålflänsen som håller bälgen 
inklusive bakre fästet. 

Använd momentnyckel vid montage av 
ringen se VP instruktion. 
Fyll på olja i drevet.

Den yttre gummiflänsen som sitter 
mot botten runt drevet skall limmas 
med kontaktlim. Använd inte Sikaflex. 

Lycka till!

Angående datummärkning av 
bälgen: På bälgens insida (uppifrån 
sett) kan man läsa av datum-
märkningen. Det finns två ringar 
med siffror och pilar. I den ena 
ringen står det två siffror, t.ex. "0" 
och "7". Mellan siffrorna finns en 
pil som pekar på en siffra, t.ex. 2. 
Detta innebär att bälgen i exemplet 
är tillverkad i februari 2007
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Storslam!
Dubbelseger i Roslagen Sea Race
Roslagen Sea Race, en populär distanssegling på ostkusten, var rafflande från start 
i mål under 2008 års upplaga. Denna segling är lång och en rad olika båtar tampas 
med varandra inom ramen för LYS.
NF båtarna S205 och S223 hade en intern fajt från start till mål och när resultatlis-
torna räknades ihop hade S205 avgått med totalsegern och S223 som totaltvåa, blott 
4 minuter efter.

2008 års RSR blev rekordsnabb 
Fredagen den 13 (!) juni klockan 14 
startade lilla Lys-klassen tillsammans 
med den för året nya tvåmansklassen 
vid Gåshaga för den hundra 

distansminuter långa seglingen till 
Öregrund. De båda NFarna, 205 
Kölbåten med Ola Barthelsson och 
223 Viktoria med Lars Thorén, kom 
iväg fint och växlade ledningen några 
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gånger innan Viktoria kunde gå ifrån 
i samband med en gipp på Oxdjupet. 
Det blev en fin spinnakersegling i SSO 
4-8 m/sek fram till rundningen av 
kumlet vid Aspholmen.

Efter kryssen mot Grinda kunde 
vi släppa på skoten för att styra 
nordostvart ut mot Morsken. Först i 
höjd med Angödrommen kom några 
av de stora båtarna förbi, bland annat 
en Linjett 40:a och en 37:a. Det blev en 
härlig läns i en avtagande sydvind till 
rundningen av märket utanför Fejan. 
Vi hade hela tiden Kölbåten efter oss 
men vid rundningen av Fårholmsrevet 
gjorde vi en alltför vid rundning och 
Kölbåten tog sig förbi.

Under spinnakerseglingen norrut låg 
vi hela tiden inom fem-sex båtlängders 
avstånd från varandra. Ute på Ålands 
hav hade vi en separation i sidled men 
när båtarna sedan möttes utanför 
Svartklubben så låg vi fortfarande 
inom några båtlängders avstånd med 
Kölbåten före. Viktoria följde sedan 
leden mot Öregrund medan Kölbåten 
föll av något och fick under 5-10 
minuter starkare vind så att avståndet 
mellan båtarna ökade lite.

Kölbåten gick i mål klockan 05:11,57 
(seglad tid 15 timmar 12 minuter)  
och Viktoria drygt 4 minuter senare. 
Snabbast i mål var en Mannerberg 38 
(öppna klassen – inget Lystal) med 
en seglad tid av 12 timmar och 53 
minuter. Intressant att notera är att 
bästa Linjett 33a hade en seglad tid 
som var drygt 25 minuter sämre än 
Kölbåtens tid.
Se www.lss.a.se för fullständiga resultat.   

Lars Thorén/NF223

NF223 under spinnaker

Ola B med besättning vann.
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NF förbundets
verksamhetsberättelse

Styrelsen har varit dåliga med att •	
skriva i tidningen Segling. Till viss 
del beror det på att sekreteraren har 
flyttat 2 gånger under året. Det är 
dock är viktigt att synas och höras, 
så bättring utlovas.
Löpande uppdateringar av webb-•	
sidan www.nfseglare.com har dock 
skett. Webben är en fortsatt viktig 
kanal.

NForum drabbades av en hack-•	
erattack under våren 2008 varpå 
det stängdes omedelbart. Det 
fanns risk att NForum skulle 
bidra med att sprida virus till 
forumanvändarna. Det tog ca 3-4 
månader innan detta åtgärdades.
Aktiviteten på nfseglare.com •	
har varit god under året med ca 
47.000 unika besökare (mot tidi-
gare ca 46.000 besök 2007 och 
28.000 besök 2006).
Antal unika besökare i genom-•	
snitt per dag var ca 129 under 
2008 (2005 ca 50 per dag, 2006 
ca 80 st per dag, 2007 ca 125 st 
per dag). Aktiviteten följer seg-
lingssäsongen. Totalt har webbsi-

dan haft ca 145.000 unika besök 
sedan starten i november 2005. 

Vi har bara producerat ett iNFo •	
under året mot planerade två, främst 
pga. brist på material.
Adressregistret är rensat och uppda-•	
terat  (det var nog många år sedan 
detta gjordes).
Fyra nya medlemmar har tillkommit •	
under året. 
Ett antal ägare har under ett flertal •	
år inte betalat medlemsavgiften, 
dessa kommer därför att strykas ur 
medlemsregistret och därmed också 
förbundet. De kommer dock att fin-
nas kvar i ägarregistret.
Ostkustserien bestod av 7 stycken •	
kappseglingar under 2008. Antalet 
deltagare varierade mellan 2-15 
båtar. Flest båtar var det på NF-race 
och Lidingö Runt.

NF hälsningar
Ordförande, Erling Kleiner
Kassör, Henrik Waldinger
Sekreterare, Niclas Stang

Under verksamhetsåret 2008-2009 har NF -förbundet:
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16§ Vid ordinarie årsmöte skall 
följande frågor upptagas till behan-
dling
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 förvalt-
ningsrapport

g) revisorernas berättelse
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) motioner (skall vara inne före 1 jan)
j) övriga ärenden som förbundsstyrels-

en 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

Bäste medlem, styrelsen är i stort 
behov av nya krafter.

Ny ordförande skall väljas och är 
viktigt. Men lika viktigt är andra 
poster som behöver besättas.
Arbetet är inte särskilt betungande 
och det finns invanda rutiner som 
förenklar.
Men nu är vi på tok för få vilket 
gör belastningen hög med sämre 
kvalitet och service som resultat.

Valberedningen representeras av 
Arne Waldau som tacksamt tar emot 
förslag.

Med vänlig hälsning
Arne Waldau, Valberedningen 

waldau.jansson@telia.com
0706 958348
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Kallelse till årsmöte
Tisdagen den 28 maj 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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