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NF-förbundet:
Ordförande Ola Barthelson,
tel: 08-716 33 66,
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 Magnus Lindgren,
tel: 08-08-540 68 219,
E-mail: teknik@nfseglare.com
Ansvar: Teknik, kappseglingsresultat mm.

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

Webbmaster: webbmaster@nfseglare.com

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

Artiklar till iNFo skickas till: 
sekreterare@nfseglare.com
Annonser läggs in på hemsidan av an-
nonsör.
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Inte undra på - Lättseglad, Snabb, Stark, 
Rolig och Lättskött. Med fin gång på havet, 
symetriskt skrov med rimligt djupgående, 
stor sittbrunn, inombordare och självs-
lående fock med modern och trimbar 7/8 
dels rigg.  
Att vi har fina båtar råder ingen tvekan om, 
utöver detta har vi även ett starkt klassför-
bund med mycket att erbjuda.
I vårt klassförbund kan vi hjälpas åt att spri-
da reklam och kunskap om båten men även 
stimulera till gemensamma aktiviteter. På 
så vis har vi trevligt samtidigt som ser vi till 
att båtarna  bevarar och höjer sitt värde.  Vi 
i styrelsen ser det även som vår uppgift att 
hålla reda på de NF:ar som finns, oavsett 
om ägarna är medlemmar eller ej.  I bifogad 
matrikel finns därför de NF:ar vi känner 
till med en notering om medlemskap. 
För endast 100:- bevarar du värdet på din 

båt med många sköna 10.000lappar. Var 
medlem och sök gärna upp de som ej redan 
är medlemmar. Om du säljer, introducera 
klassförbundet och meddela styrelsen up-
pgifter om den nya ägaren. Kontrollera att 
dina kontaktuppgifter är rätt och meddela 
vår kassör Henrik Waldinger om något ska 
uppdateras. Glöm inte E-Mail.  
Nya aktivitetsambitioner 2011 (utöver höst-
möte, årsmöte, NF-Race och pubkvällar):
•	 Eskadersegling i Juli  – Samling  på 

en förutbestämd plats och dag för 
gemensam segling i  3-5 dagar. 

•	 DM i Stockholm  -  Ett första steg mot 
SM status? 

Tack alla vädergudar för en fantastisk 
seglarsommar med mycket Sol & Vind!    
 

Ola  NF 205

Ordförandeordet
NF:en är en fantastisk segelbåt!  

Foto: Mats Johansson, Gransegel
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Årsmötet 2010 hade en alldeles särskild gäst. Ingen mindre än Peter Mattisson från 
Plastskador & Montage AB i Svinninge som var med och byggde NF från allra första 
start. Med stor inlevelse och hjärta berättade Peter hur det gick till båtbyggarsverige på 
det glada 70 talet. En berättelse kryddad med anekdoter och späckat med intressant 
fakta om NF. Arne Waldau var er reporter på plats.
Fler bilder från Peters album finns på webben.

Mötet med en

superhjälte
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Som nybakad byggnadsingenjör skulle 
Peter ut i världen och bygga broar. Men 
från att ha plastat lite hemma i ga-
raget och sedan fått jobbet att bygga 
Sveakryssare i Åkersberga fick han chan-
sen att vara med och ta fram en helt ny 
båt - NF med konstruktörerna Elvström 
och Kjaelrulff.
Till NF gjordes en handbyggd ”plugg” 
i likhet med de flesta på den tiden 
användes detta som kärna till formbyg-
get. Kontrollen av formen gjordes bl. a. 
med lod från taket med mm precision på 
tusentals mätpunkter. Pluggskrovet låg 
med kölen uppåt med kölsträckningen 
markerad i taket och likt superhjältar 
spacklade och slipade de i hela 9 må-
nader för att få pluggen perfekt (se bild 
intill med alla olika skikt med spackel). 
Symmetri är mycket viktigt för en båts 
seglingsegenskaper. Det är något som 
konstruktörer är väldigt noggranna 
med. Det blev den mest symmetriska 
kölbåten byggd på handbyggd plugg för 
sin tid.

Båten är unik då den är byggd i EN hel 
skrovform (inte i två formhalvor som 
brukligt där skrovet därefter plastas 
samman med remsor). Det här ger en 
mycket stark konstruktion och kölin-
fästning.  Endast EN skrovform ger även 
förklaringen till NF:ens breda stäv uppe 
vid däck då stora släppvinklar krävdes 
för enkel urformning. Det var ingen lätt 
manöver enligt Peter att få loss skrovet 
ur formen. Laminatet är handupplagt 
minutiöst rollat med stålroller. Alla 
mattor var tillskurna och förberedda 
innan själva plastningen startade. 

Och plockade man fram plast till var 
båt så gick det åt nästan lika stor mängd 
till alla. Därför brukade det skilja högst 
ca 20 kg plast per båt. Med andra ord 
väger våra båtar väldigt lika. Det gäller 
innan vi bär ner all utrustning, inred-
ning m.m.

Vid premiärturen konstaterade Elv-
ström att båten var alldeles för svår-
svängd. På en för Peter obegriplig dansk 
rotvälska förklarade Paul att skeget 
framför rodret måste bort. Ingen rolig 
nyhet för Peter som fick bygga om 
formen både för skeget och rodret innan 
produktionen kunde dras igång.  Nu var 
det redan vår och båtar skulle levereras 
innan midsommar till flera kunder som 
stod i kö. Det blev mycket jobb och sena 
kvällar. 

Färdigplastat! Peter står till höger.
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Plastskador & Montage AB sysslar idag 
med reparationer och installationer på 
fritidsbåtar. Båtar upp till en storlek av 
max 50 fot kan de ta in i sin servicehall i 
Svinninge. Peter har kvar många formar 
till NF och han är ju väl bekant med 
båten. Har du en skada på din NF kan 
du med tryggt förtroende höra av dig till 
Peter för att få erfaren hjälp.

08-540 272 80
peter@plastskador.se
http://www.plastskador.se/

Peter byggde ett stort antal båtar i 
Åkersberga. Det byggdes även båtar i 
Finland och i Danmark dock inte av 
Peter Mattisson. Peter beskrev också hur 
det blev problem med att få de andra 
varven att betala royaltyn från skroven 
men som gärna köpa högkvalitativa 
kölar av Peter som han tagit fram själv 
från gjuteri. Det slutade oftast med löf-
ten men inga pengar. I slutet av 80-talet 
dalade all produktion hos de serietillver-
kande plastbåtsvarven i Sverige och efter 
1990 tystnade ordertelefonerna hos alla.

Många egna fotografier från 70-talet i 
albumet visades av Peter samt en del rit-
ningar och tidningsartiklar under den 
första timmen. Därefter följde en ”liten 
frågestund” som varade dryga timman. 
Ett inspirerat och upprymt sällskap läm-

Prototypen sjösätts. Notera skeget!

nade sent den kvällen årsmötet för att ge 
sig hem till sina unikt fina klenoder.

Arne Waldau, NF SWE 26
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Anders har renoverat 4 båtar ti-
digare. Så när han fick iden att ge 
sig på en eftersatt NF - då skaka-
de hans hustru bara på huvudet...
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Anders Ytterström köpte sin SWE 255 på hösten 2008 
“Från början var det meningen att jag bara skulle byta 
lite dåligt i båten, men det slutade med att jag rev ut 
alltihop”. Hur skulle DU göra om du fick planera om in-
redningen helt från noll? 

Bild från an-
nonsen. På sin 
höjd lite små-
fix och puts?

Och motorn 
går bra?
Den gamla 
järngenuan 
skall ut. An-
ders planerar 
nämligen för 
nymodigheter. 
Det skall in en 
elmotor och 
feta batterier. 
Just Batte-
rierna bör bli 
bra viktkom-
pensation

Äntligen färdigslipat...

Efter köp visade sig att NF SWE 255 var i sämre skick än 
de först trott. Huvudskottet var ruttet, fönstren och 
luckan läckte och det fanns fuktskador här och där. 
Maststöttan var undermålig. Beslutet att totalreno-
vera växte därför fram. Anders fru var inte heller så 
förtjust - tyckte båten var sunkig som den såg ut. Då 
fanns det bara en sak att göra...
Alla gamla sura teakdelar åkte ut och Anders tvättade 
och slipade rent. Sedan var det dags att bygga...
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planlösningen kändes lite gam-
maldags så båten fick en ny layout. 
Anders bygger i Formica som liknar 
perstorpsskivor och är ett lätt mate-
rial.

Formican är plastad 
på divinycell. Alla 
inredningsdelar är 
nytillverkade.

Båten är nu helt 
torr och luktfri. 
Anders fru tycker 
det är kul att segla 
snabbt och stor-
trivs med ståhöjd, 
fin toa och bra pen-
try - trots att hon 
egentligen ville ha 
en Bavaria :)
Mer om SWE255 i 
nästa nummer
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I vår båt har det från början suttit en 
ammoniakkyl med namnet ”On the 
rocks”, som säkert en del har hört talas 
om. Namnet syftar nog på att man kan 
göra isbitar till drinken på förångaren. 
Den har fungerat felfritt under alla år 
och den stora finessen var att den inte 
drog någon ström, förutom den som 
gick åt till att driva termostaten och 
magnetventilen som doserar ammoni-
aken. Det lite besvärliga med den är att 
man var tvungen att ha en lite otymplig 
ammoniakflaska (P6) med på färden. 
Den räckte i ca 5 veckor och när den 
var slut kunde man byta den mot en ny 
på en AGA-depå. För några år sedan 
upphörde detta system vilket gjorde att 

man istället fick åka till någon lämplig 
kylfirma för att få flaskan påfylld. Förra 
sommaren slutade kylen plötsligt att 
fungera och hur jag än letade så lyckades 
jag inte hitta felet. Därför beslutade jag 
mig för att byta till en elektrisk kylbox.

I vår båt är instickskojen på babord sida 
igenbyggd så att diskbänken går hela 
vägen ut till skrovet. Jag ville använda 
utrymmet där den gamla kylboxen hade 
suttit eftersom det där finns ett urså-
gat hål med lock i diskbänken (se bild 
ovan). Detta sitter ganska långt ut mot 
skrovet så det skulle inte gå att få dit en 
av de större inbyggnadsboxarna, som 
säljs i båtbutikerna, som brukar vara på 

Montering av kylbox
På SWE265 är stickkojen igensatt. Istället är där ett extra stuvutrymme med lucka i 
bänken liknande den stuv som vanligvis finns om styrbord. Perfekt för kyl.
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ca 40 liter. Eftersom jag inte ville lägga 
allt för mycket tid på monteringen men 
ändå få ett prydligt resultat och inte 
heller ha för många lösa komponenter, 
såsom kompressor och manöverpanel, så 
började jag titta på färdiga kylboxar. Va-
let föll på en Waeco på 24 liter. Fördelen 
med en sådan är att man har allt i ett, 
dessutom brukar de ha en mycket bra 
isolering av polyuretanskum och en 
påkostad elektronik. Denna kylbox har 
en elektronisk styrning som gör att den 
går på fullt då man kör motorn och den 
ska enligt reklamen dra i genomsnitt 
0,4 A. Den har dessutom en inställbar 
batterivakt.
Själva monteringen var egentligen gan-
ska okomplicerad, det besvärligaste var 
att det är så väldigt trångt att komma åt 
från stuvfacket. Med locket avtaget är 
kylboxen slät på ovansidan, så när som 
på en lite upphöjning i bakkanten som 
utgör gångjärnen till locket. Jag sågade 
därför ett hål i skottet som avdelar 
stuvfacket från utrymmet under disk-
bänken. På det viset kunde jag skjuta in 
kylboxen bakifrån så att den nådda fram 
till det uppsågade hålet. För att få den 
att sitta an mot diskbänkens underkant 
använde jag befintliga stöd från den 
gamla kylboxen som jag kompletterade 
med mellanlägg av gummi för att se till 
att det inte skulle bli några resonan-
ser från kompressorn. Det elektriska 
var enkelt att koppla in: En sladd till 
elcentralen som sitter precis ovanför. 
Alternativt kan man koppla direkt till 
batteriet med en hängsäkring på pluska-
beln. Manöverpanelen sitter på bak-
kanten och nås från stuvfacket. Det kan 

verka krångligt men normalt behöver 
man inte använda den: Man slår av och 
på med strömbrytaren på elcentralen.  
Kylboxen minns temperatur och andra 
inställningar även med strömmen 
bruten. Den inbyggda kompressorn går 
i stort sett ljudlöst och trots att boxen 
bara rymmer 24 liter så räcker den till 
bra för oss. Båten har ett förbrukarbat-
teri på 115 Ah och en solpanel på 30 W 
som sitter på ruffluckan. Detta verkar 
räcka till bra för kylen tillsammans 
med instrument, belysning, TV och 
stereo. För god funktion är det viktigt 
att luftintagen för kompressorn inte blir 
blockerade och att den kan suga i sig sval 
luft från en så låg punkt som möjligt.   
Visst skulle en inbyggnadsbox ha kun-
nat ge ett proffsigare montage men jag 
tycker att resultatet blev tillräckligt 
prydligt, mycket därför att allt är samlat 
i en enhet. Med en inbyggnadsbox är 
man ofta tvungen att montera kompres-
sorn separat för att boxen ska få plats. 

Henrik Waldinger, NF SWE265

Den provisoriska isoleringen i överkant är 
numera ersatt med en snyggare. För ännu 
bättre resultat kan boxens isolering kom-
pletteras t. ex. med några lager liggunder-
lag runt om kylen.
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Skaffa dig kontroll på

focken
På en NF är focken viktig för både fart och höjdtagning. En fördel är om man 
kan trimma den lätt under gång i skiftande förhållanden. Niclas visar hur 
han löst det på sin SWE245.

På SWE245 satt en rullfock som jag skif-
tat ut mot laminatsegel. Och i samband 
med bytet blev det lönt att intressera sig 
för att trimma focken lättare.
I skärgårdssegling skiftar det ofta under 
dagen och vindar kan vara byiga runt öar 

och i sund. Efter att ha sneglat på andra 
NF och läst på har jag därför nu ett sys-
tem för att kontrollera spalten mellan 
fock och storesgel, nedhal som fungerar 
som skotvagn och utväxlat fockskot.
Det skall vara lätt att trimma.

Tipssidorna
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Kontrollera spalten
För att kontrollera spalten kan jag finjus-
tera skenans placering på vagnen (se röd/
grön tamp på bilden till vänster). Infuck-
er eller barberhaul, välj själv. Spalten styr 
möjligheten att seglen skall kunna upp-
fattas som en enhet av vinden på kryss 
och därmed kunna öka vindströmningen. 
På skenan satte jag öglebultar, HARKEN 
29 kindblock samt HARKEN 29 med 
svirvel i skenan.
Bonusar jämfört med tamp framför 
skenan eller block upp på masten är att 
focken kan straffas ut på skenan så man 
kan bräcka, dreja bi och undvika att den 
inte smäller fram och tillbaka på skenan 
om man saxar seglen på läns.

Utväxling på skotet
Om man sätter ett block i skothornet på 
focken får man en mer lättskotad fock (se 
bild till vänster). I blocket (Rutgersson) 
har jag ett snäpp-schackel för att enkelt 
fästa i clewboard på seglet. I skenan sitter 
2 stycken HARKEN classic.

Nedhal/cunningham
På båtar med vanlig skotskena kan man 
lättare kontrollera buken. Med skot-

punkten längre fram blir fockens undre 
del bukigare etc. Med självslående fock 
och ett clewboard motsvaras ett högt hål 
en skotpunkt långt fram på däck, men är 
bökigt och omständligt att justera under 
gång. Ett alternativ är att hissa focken 
olika högt på förstaget. Att hissa seglet 
högre är samma sak som att flytta skot-
punkten framåt på en däcksskena.

Utan ett nedhal till focken sträcker man 
normalt fallet när det tutar i. Det är i 
själva verket tvärs emot vad man önskar 
i hårdare vind eftersom det är som om 
”skotpunkten” flyttas framåt (uppåt på 
clewboard) vilket ökar fockens buk och 
stänger akterliket. Nedhal är att föredra. 
I halshornet (se bild till vänster) sitter ett 
38mm HARKEN  304 block som leder 
en 6mm Dyneema  akteröver till en talja, 
totalt 10x i utväxling (se ovan). 

På focken sitter det telltales på tre ställen 
vid förliket och två i akterkant för att 
hjälpa till att läsa focken. 

Teori och praktik
Nu återstår bara att rorsman skall lära sig 
hantera allt detta i olika förhållanden =) 

Niclas Stang, NF SWE245

Tipssidorna
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Att man har glädje av en gummijolle på 
semestern är oomtvistat. Barnen älskar 
att ro runt på egen hand och upptäcka 
små vikar och kanaler. 
Tyvärr är den inte lika kul att släpa 
på. Vi har därför jollen på däck. Några 
ovetenskapliga tester visar på ca 0,5 
knops fartökning vilket resulterar att 
man kan segla om många  snabbare 
båtar med sin jolle på släp. Således ett 
måste för den som vill ” kappsegla ” på 
semestern.

Med den vanliga focken bör man släppa 
30 cm på skotet vid stagvändning. Med 
stormfocken (se bilden) är det bara att 
köra. Jollen bör inte ligga kvar på däck i 
hamn då den blockerar fördäcksluckan. 
Vår jolle väger ca 28 kg och för att 
underlätta sjösättning har jag satt en 
plastrulle på mantåget. 

Ola Barthelson, NF SWE205

Öka en halv knop!
Ola tipsar om hur du ökar farten i båten, men också trivseln ombord och glädjen med 
båtlivet. 

Tipssidorna
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Kasta ankar!
Anders Ytterström har vi stiftat bekantskap med i detta nummer. Inte nog med att han 
har lätt för att ta på sig rejäla projekt. Det är en finurlig kille också - som fäller ankaret 
med en klackspark. Bokstavligen! 

Anders har på sin SWE255 hittat på en 
helt egen lösning i form av ett rostfritt 
rör som rymmer ankaret. I underkant på 
röret finns ett ett fäste som fungerar som 
ett gångjärn på akterspegeln.

När det är dags för ankring är det bara 
att kicka till röret så det fälls akteröver 
och ankaret glider ner lätt och smidigt i 
vattnet.

Tipssidorna
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Välkommen till höstmöte
Torsdagen den 25 november kl 19.00 ses vi på Ungdomarnas Båtbygge.
Under höstmötet får vi även en presentation av UBB verksamhet och möjlighet att kolla in 
fartyget med pågående byggprojekt.

Plats: UBB:s lokaler är inrymda i föreningens egna fartyg Stenfjell som ligger förtöjt vid Söder-
mälarstrand, kajplats 17, mitt för Münchenbryggeriet.
Gå från Slussens eller Maria Torgets T-Bana. Att parkera på kajen funkar på egen risk. 
Marschaller visar vägen.

- Prisutdelning från kappseglingarna under året
- Summering seglingsåret
- Studiebesök eller föredrag under vintern
- Artiklar och bilder till nästa iNFo
- Kommande kappseglingar och träffar
- Aktivera valberedningen
Framförallt är det som vanligt trevligt att ses och prata om något vi alla tycker om. 

Anmäl er helst innan så vi vet hur mycket mat vi ska inhandla, även oanmälda är såklart 
välkomna. Alla bjuds på mat och fika efter tillgång. Välkommen!
Mail: 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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