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Elmotor i NF?



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: 08-39 44 75,
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.



Ordförandeordet
 

Foto: Mats Johansson, Gransegel

I dag har jag läst Segling, På Kryss & 
Båtliv. - Lustigt att de kommer samma 
vecka.  Samtidigt har jag packat till 
sportlov. Skidor för längden och tvären, 
pjäxor, underställ & vantar. 
Trots att några friskusar denna vecka 
både skrinnat till Svenska Högarna och 
korsat Vättern så inser jag återigen att 
våren är i antågande och att skidorna 
snart ska stuvas undan. Underställ och 
vantar får bli kvar för i vår sport så kom-
mer de väl till pass året runt.

Nya seglet är inte beställt än…  däremot 
har jag anmält mig till Gullviverallyt. 
Nu återstår att se om jag anmälde mig 
snabbt nog för att få delta då antalet 
startande är begränsat. 2011 seglar vi 
som vanligt om Ostkustserien.

Vikingarnas regatta i höst gäller som 
DM och kommer seglas utan spinnaker 
för att vi ska få så många som möjligt 
på startlinjen. Det räcker med 2 perso-
ner ombord för att kunna ställa upp så 
väldigt få borde ha giltigt förhinder.
Kanske detta är konceptet för att samla 
så många båtar så att vi får SM status? 

Kappseglare som slöseglare, jag önskar 
er alla en fin sommar.
Vi ses på böljan.  
 
Ola Barthelson NF SWE 205

Ordförande Ola Barthelson hälsar till ny NF säsong



Vikingarnas SS har den stora vänlighe-
ten att arrangera ett DM år oss i år. Det 
är nu 4 år sedan vi körde ett officiellt 
mästerskap, och det känns riktigt roligt 
att komma igång igen. Ta gärna chansen 
att prova bankappsegling under ordnade 
och vänliga former på Lilla Värtan och 
avsluta säsongen den 17-18 september 
med en riktigt trevlig segling.

Regattan pågår under 2 dagar och 
omfattar 6 delseglingar. De 5 bästa 
seglingarna räknas sedan ihop till ett 
totalresultat.
Varje delsegling är mellan 30 minuter 
och 1 timme. Det är riktigt roligt att ha 
alla inom synhåll och kunna jämför fart 
& framsteg hela tiden. 
Det är också en fördel att ett litet miss-
tag eller en chansning i en segling inte 
förstör hela dagen.
Banorna som seglas är kryss-läns, och 
seglas tre varv. Vikingarna lägger alltid 

Kappseglingar 2011

Distriktsmästerskap 2011
fina banor, och förhållandena brukar 
vara rättvisa.
Efter seglingarnas slut på lördagen 
bjuder Vikingarna på After Sail, då det 
ges goda möjligheter att förklara bort 
dagens mindre lyckade manövrar, om 
nu någon skulle gjort någon sådan. På 
söndagen efter avslutat segning blir det 
prisutdelning med pompa och ståt!

För oss som har svårt att hinna fram på 
lördag morgon eller hem på söndag kväll 
ställer Vikingarna upp med trygg båt-
plats. Det är bara att prata med Anders 
Kriström, så ordnar det sig även för oss 
som vill köra dit båten tidigare eller ha 
den ligga kvar efteråt.

Det går bra att följa seglingarna från 
land. Det är fin utsikt från Hundudden 
och det finns fik med skaffning inom 
armlängds avstånd. 

Av Magnus Lindgren, NF SWE 353



Vår vana trogen kör vi även i år Ost-
kustserien. Det är alltid kul att träffas på 
banorna och angenäma samkväm i sam-
band med seglingarna, och jag hoppas ni 
hittar ut i år igen !

2010 var vi inte mindre än 20 ekipage 
total som deltog ! Låt oss hoppas på ett 
bra deltagande även i år. 

Ostkustserien 2011
I ingår följande seglingar:

14/5 Lidingö Runt
21/5 Mälarvarvet 
21/5 Ornö Runt 
17-19/6 Roslagen Sea Race
6/8 NF Race 
3/9 Gran Prix 
17-18/9 VSS Inbjudningssegling (KM & DM)



Eskadersegling
med NF förbundet
Eskaderseglingar är seglingar där flera 
båtar går ihop och gemensamt seglar 
mot ett förutbestämt mål. Vikten läggs 
alltså vid att alla båtar hela tiden håller 
ihop för att öka trivsel, gemenskap och 
trygghet.

En vanlig kritik mot eskaderseglingar 
är att när man har olika båtar kommer 
vissa fram fort och andra får vara ute 
länge på havet. Detta är ju något som vi 
som har samma båttyp inte behöver bry 
oss om.

Vid ett styrelsemöte väcktes tanken om att vi kan prova på eskadersegling inom förbundet. 



NF -förbundet har fram till nu mest or-
ganiserat kappseglingar och möten och 
detta känns spontant som en naturlig 
vidareutveckling och ett välkommet 
komplement. 

Barnfokus
Denna första eskader föreslår vi skall 
ha tydlig fokus på de minsta gastarna – 
barnen. Detta innebär kanske kortare 
tid på havet, bra-väder-segling och gärna 
lite längre tid i land om man vill. Och 
det är viktigt att barnen får vara med 
och bestämma.

Varför och för vem?
För familjer med barn är eskaderseg-
ling en god idé eftersom det alltid finns 
lekkamrater att umgås med i de olika 
hamnarna under resan. De mindre 
rutinerade för att de är lite osäkra, de 
rutinerade för att prova något nytt och 
många äldre för trygghetens skull. För 
alla därför att det är så trevligt, samt 
att man kan få ytterligare ett antal nya 
seglarvänner.

Hur går det till
En lyckad eskader är planerad på för-
hand och det är bra om alla som deltar 
har en gemensam grundinställning. 
Det kan gälla längden på dagsetapper 
och om det finns överenskommelser för 
olika väder och vind. Bara för att allt 
skall gå smidigt och lätt.
Ofta har man en eskaderledning eller 
ledare som har ett större ansvar för hela 
gruppen.

Nästa steg
Vi kan använda forumet för att rösta 
fram lämplig period, önskemål och för-
slag om hamnar etc. En eskaderledning 
(kan också röstas fram) ger förslag på 
rutt med alternativa hamnar. I hamn-
stoppen kan vi arrangera olika aktivite-
ter som man självklart deltar i efter eget 
önskemål.

Bästa seglarhälsningar
Niclas Stang, NF SWE245, Duga



De flesta NF är byggda på 70- eller 
80-talet. Många har originalmotorn kvar, 
ofta en Volvo Penta eller Yanmar. Dessa 
motorer är mer eller mindre outslitliga 
men med tiden så kräver de mer och mer 
omvårdnad och reparationer. Vad man då 
upptäcker är att det kan vara svårt att få 
tag på reservdelar, dessutom är de större 
verkstäderna måttligt roade av att ge sig 
på dessa motorer.
De vill hellre sälja en ny motor men då 
kan prislappen hamna på åtminstone 
80000 kr monterat och klart.

Väljer man ett av de billigare alternativen 
från t.ex. Japan eller Italien så blir det 
runt 50000 kr. 

I nummer 2, 2010 skrev vi om Anders Yt-
terström som köpte en NF där det slutade 
med att han bytte hela inredningen. 
Nu har han plockat ut dieselmotorn och 
håller på med att installera en elmotor 
istället.  Han har behållit motorbäd-
den och monterat elmotorn direkt på 
s-drevet. Den kostsamma bälgen har 
han ersatt med en täckplatta och även 

Batteridriven NF
När diselmotorn ger upp är det bara att vackert betala dyra pengar för en ny. Eller är det? 
Numer finns ju elmotor som alternativ. En som räknat ut detta är Anders Ytterström med 
sin NF SWE 255. Och ja, det är samme Anders vi skrev om sist som gjort om inredningen 
från grunden i samma båt. 



backslaget är borttaget eftersom man 
bara reverserar elmotorn när man backar. 
Förutom motorn och backslaget har han 
tagit bort dieseltanken, startbatteriet, 
avgassystemet och reservdunken. 
Sammantaget ger detta en viktminsk-
ning på ca 150 kg. Detta ger möjlighet att 
kunna placera ett tillräckligt antal bat-
terier i mottorrummet, han räknar med 
att det behövs 400 – 500 Ah. 
Elmotorn går på 48 volt, är borstlös och 
ger 5 kW som effektmässigt motsvarar en 
Volvo Penta MD5. Man kan tillfälligt, 
under ca 1 minut, ta ut max 
15 kW innan den blir för 
varm. Den beräknade drift-
tiden vid ekonomifart är 4 
timmar.
Motorn, reglerenheten och 
det s.k. gaspådraget finns att 
köpa från Tyskland. Driv-
kopplingen som samman-
fogar elmotorns axel med 
s-drevet är av standardtyp 
och är köpt hos en leverantör i Mölndal.
Den totala kostnaden är ca 8 000 kr.  
Motorn har s.k. återgenerering, dvs.  
motorn kan snurra med och fungera 
som en generator när man seglar, detta 
kräver dock att man har en fast propeller, 

Anders har en foldingpro-
peller vilket gör att detta 
inte fungerar. Under vårens 
planerade provturer kom-
mer motorn att drivas med 
vanliga fritidsbatterier men 
framöver är det tänk att det 
ska bli AGM- eller gelbatte-
rier.  Dessa batterityper ger 
många amperetimmar per 

kg men priset är högt, man får nog räkna 
med 10 - 15 000 kr för en batteribank 
av bra kvalitet. I gengäld så bör de hålla 
i många år, förutsatt att man sköter dem 
rätt, t.ex. så är det viktigt att inte ladda 
ur dem för mycket och om man ändå har 
lyckats göra det så gäller det att snabbt 
ladda upp dem igen.
Anders kommer att ladda batterierna 
med solceller och landström. Eftersom 
han normalt endast kör korta sträckor 
så räknar han med att det ska räcka med 
solceller. 

Vi ser fram emot att få veta hur detta 
projekt utvecklas och hoppas att vi får 
återkomma redan i nästa nummer av 
iNFo.

Henrik Waldinger, NF SWE265



Bildkavalkad
Utmanande tävling, trevligt umgänge med goda vänner, avkopplande semester och spä-
nande upptäcksresor med familjen... Våra båtar är en källa till mycket glädje. Här låter vi 
bilderna tala.

Lars Carlefalk i SWE 130 och Sture Nyholm 

i NF SWE 284 ligger bakom Henrik

Waldinger i SWE 265. För första gången?

Rorsmansmöte, NF Race.

Jag har snart vuxit ur hinken!
Längsta skenan?



Äntligen tar tjejerna rodret. Åsa, 

SWE 205, har koll på Britt, SWE 
242,  i lovart.

Möte med SWE 22 på väg 
hem från NF Race.

Bästa gasten på SWE 245 Duga!
Gran Prix 2010. 

Foto Mats Johansson, Gransegel.

Start!
NF träff på Ornö



Ta chansen att segla i 

Tyskland
Det kom ett läsarbrev från Tobias Reinert som med familj vill gärna få chansen att segla i 
Sverige. De har NF GER13 SchnickSchnack och vill gärna bytlåna båt ett par veckor i som-
mar. Verkar som ett fantastiskt tillfälle att få segla i vatten med milsvida vita stränder och 
mängder med utflyktsmål utan att behöva bekymra sig över transportseglingar.



We are a NF sailing family with 2 chil-
dren from Stralsund in Germany. We 
bought our Botnia NF in 2006. Before 
we had a Nordic folkboat for 6 years.
In 2008 we traveled to the eastern 
Swedish archipelagos for the first time. 
It was a very nice trip and we have had a 
wonderful time in this great sailing area.
This year we would like to spend our 
holiday oncemore in Swedish waters 
around Stockholm. Unfortunately we 
do not have enough vacation days to sail 
from Stralsund to Stockholm by our 
own boat and we don’t like to charter a 
boat.
That’s why we are looking for a crew 
that want to change their boat with us 
for 2 weeks in summer season.

Our sailing area is the west and the 
southwest Baltic Sea with wide white 
beaches and lovely towns and harbours. 
During two weeks you can go in shelter 
waters around the Islands Rügen, Darss 
and Usedom or you can do seatrips 
up to the Öresund, with Kopenhavn, 
Malmö or around Bornholm.
 
Our Boat is an a very good condition we 
wish to have a boat in good condition 
too.

Sverige

Bornholm

Stralsund

 We would like to find someone who 
wants to make a boatswitch for 2 weeks.
Unfortunately our holiday schedule is 
now fix with our companies. So we only 
have 2 weeks vacation and have to start 
on July the 24th. We want to sail in the 
Stockholm region with a NF or such a 
kind of boat.  Our boat is free from 6th 
of June until the 12th of July or after 8th 
of August (we want to hand over our 
boat personally).

It would be very nice to get contact with 
interested sailors on this way. Contact 
us by email or cellphone but we doń t 
speak Swedish but English is not a 
problem.

Regards.
Tobias Reinert

Telefon: +49 172 31 32 139
Mail: tobiasreinert@web.de

P.S. Our boat is called “Schnick-
Schnack”. There are some pictures on 
nf.broach.se



När det efter en lång och utdragen 
vinter började bli dags att tänka på 
vårrustningen stod byte av kompassen 
långt upp på listan. Den hade tappat en 
del av vätskan i kulan och var svårläst 
pga sprickor i plasten. 
Det var en gammal finsk modell av 
märke Suunto, som hade nog suttit där 
sen tidens begynnelse.

Ju mer vi funderade över hur kompass-
bytet skulle gå till desto svårare föreföll 
det. Vi jämförde alla möjliga modeller 
och bestämde oss för en Silva 102 B/H. 
Storleken samt funktionaliteten var de 
avgörande faktorerna och den skulle 
helst vara så lik den gamla som möjligt.
Det visade sig dock att hålet efter 
Suunto kompassen var lite större än vad 

Kompassbyte
Dags för byte av kompassbyte? Kompassen på NF SWE 351 Smutje var gammal och svår-
läst. Läs om hur skepparna Julie och Karim gjorde.

Tipssidorna



den nya kompassen behövde. Hur skulle 
vi anpassa det till rätt storlek för den nya 
kompassen, och kommer det att hålla? 
Våra bekymmer visade sig vara oberätti-
gade märkte vi när vi väl hade satt igång 
med arbetet.

Hur gick bytet och monteringen av 
kompassen till? Att ta bort den gamla 
kompassen var lätt. Hålet var som sagt 
lite för stort, så det var bara att fylla på 
längs med kanterna och göra öppningen 
mindre. Vi bestämde oss för att använda 
Glasfiberspackel (GFS, Plastic Padding) 
pga dess höga hålfasthet plus Gelcoatfil-
ler för att släta till kanterna.

Ett tips när man jobbar med GFS: Mas-
san fastnar inte på vanlig plast, och inte 
heller på plastfolie (typ gladpack). Det 
går därför bra att “modellera” massan 
genom gladpacken. Särskilt när man 
jobbar på vertikala ytor kan det vara 
praktiskt att kunna jobba lite med 
fingrarna.

När GFS:en hade härdat ut sågades det 
som behövdes av med en handsåg, även 
det gick bra (se stora bilden).
De vassa kanterna filades bort och hålet 
jämnades till med en metallfil. När vi fi-
lade på spacklet var det fint väder och vi 
jobbade utomhus men vi var ändå noga 
med att bära en enklare andningsmask 
(se bild).

Att sätta dit kompassen när hålet var 
klart gick lätt och vi har haft glädje av 
den hela säsongen.

Dessutom fick vi åtgärda en vattenskada 
i sittbrunnsdurken och monterade en 
solpanel. Detta och lite annat finns att 
läsa om på vår hemsida:
http://yemaya.minsegling.nu/

Julie Sponar & Karim Ryde
NF SWE 351 Smutje.

Tipssidorna



Försäkringen din båt Förtjänar!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50

kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
bli en i ett exklusivt gäng du också! 
ring 08-541 717 50

kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
bli en i ett exklusivt gäng du också! 
ring 08-541 717 50



Skota hem, skota lätt
Med utväxling på storskotet blir det lätt att trimma. Niclas på SWE245 berättar hur.

Det måste vara lätt att trimma. An-
nars kanske man låter bli och då tappar 
man fart. Särskilt skönt med utväxling 
är det i hårdare väder. Alternativet att 
uppgradera från 4:1 till 6:1 var mindre 
lockande för att det ger mer tamp i 
sittbrunnen och tar längre tid att ta hem 

vid tex märkesrundningar. Med 4:1 för 
grovjustering och ytterligare en talja för 
fintrim får man det bästa av två världar 
4:1 och 16:1.

Niclas Stang, NF SWE245, Duga

Foto: Henrik Waldinger

Tipssidorna
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NF förbundets
verksamhetsberättelse
Under året 2010/2011 har vi hunnit med 
många aktiviteter. Vi rivstartade med 
några pubkvällar på vårvintern följt av ett 
årsmöte på SSK med Peter Mattisen från 
Plastskador & Montage AB. Peter berät-
tade hur NF :en kom till vilket även har 
skildrats i iNFo tidigare i år.

Sommarträffen på Ornö har blivit en ny 
tradition för många i södra skärgården 
medan NF-Race alltjämt är klassförbun-
dets arrangemang som samlar flest båtar. 
I år blev det samling i naturhamnen 
Säck med strålande sol och fint badvä-
der.  Kappseglingen körs utan spinnaker 
och gick lätta vindar med navigering 
mellan kobbar & grynnor. Riktigt roligt 
var det med många barn och en familjär 
stämning. 

Under säsongen blev det mycket kappseg-
ling med fina resultat och stor uppslut-
ning.  Storst grattis till följande förstap-
latser:
 
1:a - Roslagen SeaRace,  Lars Thorén 
1:a - Gullviverallyt, Nils Virving 
1:a - Arkörund, Anders Román 

Utöver dessa kör så deltog vi även i NFs 
Ostkustserie med Lidingö Runt, Mälar-
varvet, Ornö Runt, Gran Prix, NF Race, 
samt Vikingarnas Höstregatta.

Året avslutades med höstmöte i Novem-
ber på Ungdomarnas Båtbygge (UBB) 
samt ett föredrag på Gransegel i Decem-
ber.

Ola Barthelson
Ordförande NF-förbundet

Under verksamhetsåret 2010-2011 har NF -förbundet:

Förbundsinformation



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 

inkomsstatus 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 
ständigt behov av nya krafter.

Arbetet är inte särskilt betung-
ande och det finns invanda 
rutiner som förenklar.
Är vi för få 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

Förbundsinformation



Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 14 april kl 19.00 ses vi i SSK klubbhus fredhällshamnen.

På årsmötet träffas vi och röstar. Vi ser också över styrelsen, verksamheten 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 höstmö-
tet.
- Webbsidan, forumet och andra informationsinsatser
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

Tips:
Bromma Marinservice servar fortfarande VP MD5. Verkstaden ligger i Smed-
slätten på SSS varv Bergviksvägen 10, 16763 Bromma, Stockholm på Mälarsidan.
Tel 08-80 03 00


