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NF-förbundet:
Ordförande Lars Thorén,
tel: ,
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.

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.

Framsida: Vandringspriset till Sture Ny-
holms minne. Foto: Niclas Stang
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Ordförandeordet
 
Säsongen 2011 är till ända. Säsongen 
2011 är till ända. Deltagandet i Ost-
kustserien har varit på topp, bästa på 
10 år. Ola Barthelsson i NF205 slutade 
som överlägsen segrare. Bra resultat och
flitigt deltagande i de olika seglingarna 
är Olas recept. Hemsidan har fått ett 
rejält lyft. Stort tack till Karim Ryde 
och vår sekreterare Niclas Stang för er 
fantastiska insats.  Mycket bra att enkelt 
kunna kommunicera med medlem-
marna. Lovar att själv bli lite mer aktiv i 
samband med våra kappseglingar, det är 
häftigt att direkt från båten kunna rap-
portera hur det gått.  För egen del blev 
säsongen en månad kortare än vanligt 
eftersom kranbilskillen jag brukar anlita 
hade slutat i branschen och ersättaren 
var fullbokad till slutet av maj. Det var 
kanske därför det kändes lite mer ovant 
än vanligt när det blev dags för Roslagen 
Sea Race.

Efter att vi klarat oss 20 år utan spray-
hood så hade jag tills i år beställt en 
liten sprayhood över nedgången. Kändes 
väldigt lyxigt. Passa på och skriv ner 
vad som behöver åtgärdas inför 2012 
års säsong. När det blir dags att vårrusta 
så blir det då små mycket enklare. Att 
förlänga badstegen kan vara ett projekt 
inför 2012 – se längre fram i iNFo. 
För egen del så behöver jag ordna en 
vattentank. Har under många år haft 
vattensäck men har nu tröttnat då den 
efter några år börjar läcka. De senaste 
två åren har vi klarat oss med vatten-
flaskor/dunkar. Det är kul att ha något 
eller några projekt att jobba med under 
vintern. 
Som ett ljus i höstmörkret så har vi höst-
mötet den 24/11 att se fram mot. Kom 
och prata NF. 

Lars Thorén, NF SWE223
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I förra numret skrev vi om Anders ytterström som hade plockat ut sin gamla Volvo Penta 
dieselmotor och ersatt den med en egenhändigt designad elmotor. Efter sommarens 
provturer har Henrik Waldinger bett om en uppdatering.

Elmotor i NF
- efter provturen
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Anders har även plockat ut dieseltan-
ken, avgassystemet och reservdunken. 
Sammantaget ger detta en viktbesparing 
på ca 150 kg. Anders berättar att det 
enda han behöll av den tidigare instal-
lationen var S-drevet som han dessutom 
befriade från backslaget eftersom det 
var överfödigt. För att backa så är det ju 
bara att reversera elmotorn.
Då förra artikeln skrevs (iNFo 1101) 
hade Anders fortfarande båten på land 
och hade därför inte haft möjlighet att 
prova installationen. Nu har Anders 
använt motorn under säsongen och 
resultatet verkar vara över förväntan! 
Den längsta turen varade i tre timmar 
med fyra knops fart och då var dess-
utom batterierna inte laddade mer än 
75 % då han startade. Efter en sådan 
långkörning är det mycket viktigt att 
batterierna genast laddas upp, i detta fall 
med landström. Batterierna är av typen 
truckbatterier som man brukar hitta i 
t.ex. gaffeltruckar, byggliftar och golf-
bilar. Dessa batterier är konstruerade 
att tåla riktigt djupa urladdningar men 
om man lämnar de i urladdat tillstånd 
så kommer de snabbt att bli skadade 
genom s.k. sulfatering vilket gör att 
deras förmåga att ta emot laddning 
snabbt kommer att minska. Om man 
däremot snabbt påbörjar uppladdningen 
så minimeras sulfateringen. I normala 
fall så använder Anders motorn endast 
under korta stunder, t.ex. vid körning 
in och ut ur hamnar. Efter en så måttlig 
belastning så klarar Ansders två solpa-
neler på vardera femtio watt att snabbt 
ladda upp batterierna. Eftersom motorn 
går på 48 volt är de fyra truckbatte-

rierna seriekopplade. På en långsegling 
kanske man inte så ofta har tillgång till 
landström men plötsligt behöver köra 
en längre sträcka, då finns det möjlig-
het att koppla in en liten generator 
som antingen laddar batterierna innan 
avresan eller under resan och på så sätt 
förlänger aktionsradien. ¬Det finns små 
bensindrivna generatorer som kostar 
ett fåtal tusenlappar, om man däremot 
vill ha dieseldriven generator så blir det 
dock betydligt tyngre och dyrare men 
för de allra flesta borde en bensindriven 
generator duga alldeles utmärkt. 
Med en dieselmotor så är man van vid 
att det bullrar och vibrerar en del men 
denna motor är så gott som ljudlös, det 
enda som hörs är ett svagt vinande från 
S-drevet. Som ägare till en NF med en 
VP diesel från 1981 så tycker jag att 
detta är mycket intressant. Motorn går 
visserligen bra men den kräver ju ett 
antal timmars pyssel varje år och snart 
är det dags att se över avgassystemet och 
om jag inte minns fel så är det hög tid 
att byta den dyra bälgen… 

Henrik Waldinger, NF SWE 265

Faktaruta: Sulfaterat batteri
Om batteriet står oladdat en längre tid bildas ett 
lager blysulfat på elektroderna som verkar som 
en isolator. Detta kallas för en sulfatering och 
upptäcks genom att batteriet får dålig kapacitet 
samt att det går mycket fort att ladda batteriet, 
endast ett par minuter. Problemet är att det går 
lika fort att ladda ur batteriet igen. Sulfateringen 
kan hävas genom att man laddar batteriet med 
låg ström under en längre tid. Bäst är dock att 
alltid ha batteriet fulladdat för att förhindra att 
sulfateringen uppstår.
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Min första kontakt med Sture var 1988. 
Vi hade planer på att byta upp oss från 
IF till en lite större båt. NF var en stark 
kandidat men man måste förstås prov-
segla. Inför Kanholmen Race augusti 
1988 så ringde jag någon i styrelsen och 
fick då tipset att kontakta Sture Ny-
holm. ’Du är välkommen men vi kom-
mer nog att bli fem ombord ’ var svaret 
jag fick av Sture. Några dagar innan 
kappseglingen ringde Sture för att kolla 

om jag verkligen skulle komma. Anled-
ningen var att övriga gastar hoppat av. 
Väl ombord på Wind Song slogs jag av 
mängden tampar och trimfunktioner. 
Sture såg att jag var lite fundersam så 
han föreslog ’det är nog bäst att du styr 
så sköter jag seglen och trimmar’.  Under 
de två dagar vi seglade tillsammans så 
hade Sture på sitt försynta och kunniga 
sätt övertygat mig om Nordiska Famil-
jebåtens alla förtjänster. Till våren 1990 
införskaffades NF 223.
Denna historia är bara ett exempel på 
Stures stora engagemang för Nordiska 
Familjebåten.

Tack Sture för dina insatser för NF-
seglingens främjande.

Lars Thorén, NF 223

Sture förolyckades i samband med en isolycka 
på Nämdöfjärden i mars. Sture bidrog aktivt 
till att hålla intresset för Nordiska Familje-
båten på en hög nivå. Under många år lade 
Sture intressanta och varierande banor för 
NF Race. Även om han ibland seglade ensam 
ombord så blev linjen lagd och startsignaler 
skjutna samtidigt som han manövrerade sin 
NF 284 Wind Song till en bra start.  

Sture Nyholm
- blev 75 år
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nfseglare.com
- i nya kläder
Under våren har NF-förbundets webb-
plats utvärderats och omarbetats och 
några viktiga slutsatser var att:
•	 Allt mer av kommunikation och 

dokumentation förs över till webben.
•	 Webbplatsen måste vara lätt(are) att 

uppdatera.
•	 Fler måste kunna skriva inlägg.
•	 Webbplatsen måste stödja kommu-

nikation mellan medlemmarna såväl 
som mellan förbundet och medlem-
mar. I båda riktningarna. Vi finns 
därför numer på Facebook.

Ännu en seglingsblogg i Sverige
NFseglare.com är nu en blogg baserad 
på WordPress som går att uppdatera från 
sittbrunnen. En enklare version går även 
att nå via mobiltelefon på samma adress. 
Nu hoppas vi att NForum får vara fritt 
från hackers, spam och annat otyg en tid 

framöver. Vi har dock inte möjlighet att 
lägga de resurser på underhåll som behövs 
så nu kör vi denna version i botten. Eller 
till dess annan kraft tar vid underhållsar-
betet.

Nu är det din tur
Som tidigare är det helt och hållet upp till 
oss själva (upp till dig, käre medlem:) att 
få snurr på detta. Om du tex tycker det 
”händer för lite” på Facebook, i NForum 
eller bara gamla bilder i Galleriet så är det 
bara att skriva ett inlägg eller ladda upp 
en bild. Numer kan alla som vill få login 
och skriva inlägg om båten och annat NF 
-relaterat.

Vi är alla ett stort tack skyldiga till Karim 
Ryde!

Niclas Stang, NF SWE 245.
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Hösten -78 bestämde jag mig för en 
ny båt, jag hade då seglat IF-båt i fem 
säsonger. Familjen växte och jag letade 
efter en hyfsat snabb båt, lätt att segla, 
självslående fock med inombordare. Bå-
ten skulle även klara en grundkänning. 
NF båten konstruerad av Elsvtröm/
Kjearuff, med sin karakteristiska stäv, 
stora sittbrunn och fina segelplan blev 
vårt val.

Tre varv tillverkade båten vid den tiden. 
NF Marin i Åkersberga, CCO Marine 
Danmark samt Birka Marin i Marie-
hamn. Efter besök på samtliga varv 
konstaterades följande: NF-Marine ville 
helst bygga halvfabrikat. CCO Marine 
byggde båtar med bra finish, dock satt 
kölarna snett på samtliga båtar som till-
verkats i fabriken. Jag tror de annars till-

verkade husvagnar. Priset var även högt 
med 170.000 för en fullt färdig båt med 
segel. Birka Marin hade hyfsad finish, 
båten levererades med Nordic Mast och 
självslående skena från Elvström samt 
riktiga ventiler. Pris 126.000 utan segel. 
Efter en del diskussioner bestämde jag 
mig för en båt från Åland med pris redu-
cerat till 96.000 utan segel. Leveransen 
var satt till maj, men p.g.a. leveranspro-
blem kunde seglatsen hem ske först i 
juni. Gran sydde seglen. 

Redan första säsongen gick vi på grund 
– tvärstopp i 6 knop. Allt höll frånsett 
att två flaskor vin kraschade, som tur är 
av den billigare sorten.
Nu efter att ha seglat min Borta Med 
Vinden i över 30 år så har den överträf-
fat mina förväntningar. Jag har aldrig 

Borta...
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seglat en båttyp där man speciellt i 
hårda vindar har full kontroll med 
kursstabilitet och lätt på rodret. Den 
svagaste punkten på båten är annars ro-
derkonstruktionen. Efter 25 års seglande 
bröts rodret av vid det nedre fästet. Det 
skedde vid ett ökänt blåsigt Lidingö 
Runt där vi seglade i över 15 knop under 
spinnaker. Svinninge Plastskador och 
Montage har formarna och tillverkar 
numer roder som är avsevärt förstärkta.
I slutet av -70 talet seglade man enligt 
Scandicap –regeln och en del distans 
seglingar pågick i över 24 timmar. 
Då NF ej seglar upp till sitt mätetal i 
svaga vindar under 2-3 m/s togs det 
fram en Scandicap –genua med mått-
ten FL 10.14, AL 9.62 och UL 4.05. 
Skotskenan placerades intill ruffsidan 
akter om sidovanten. Med ett rev i 

storen plus genua seglades båten då upp 
till 12 m/s.
Min båt är försedd med en Volvo Penta 
MD5 och segelbåtsdrev 110S. De som 
konstruerade dessa två produkter skall 
vara stolta. Motorns avgaskrök samt 
främre vevaxeltätningen har bytts. Dre-
vet har aldrig åtgärdats.
Många hårda kappseglingsduster och 
långa semesterseglingar med familjen 
har under åren genomförts. NF ger en 
unik seglingskänsla med fri sikt tack 
vare en låg överbyggnad och självslående 
fock.
På ålderns höst kanske man vill ha en 
något större båt men vilken kan konkur-
rera med NF:en?

Nisse Virving, NF SWE 138, Borta 
Med Vinden

med vinden
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Efter ett uppehåll arrangerade vi DM 
2011. Nåja, inte vi så mycket som VSS, 
men i alla fall. DM seglades i samband 
med Vikingarnas inbjudningssegling på 
Lilla Värtan helgen den 17-18 septem-
ber. Det var mestadels svaga vindar och 
strålande sol, men vi fick flytta över 
till lovartssidan under första seglingen 
på söndagen då blåsgubben gjorde en 
insats. 
Regattan seglades i fem delseglingar va-
rav tre på lördagen och två på söndagen. 
Banan var en kryss-läns bana som på 
enklaste sätt seglades utan spinnaker för 
vår del. Vi valde att köra utan spinnaker 
med förhoppningen att även mindre ru-
tinerade seglare och skeppare med färre 
gastar skulle vilja vara med.
Förutom vårt DM seglade folkbåtar 
och lysklasser och vi var ca 20 båtar som 
gjorde vad vi kunde för att hitta vind. 
Ola i Kölbåten lyckades bäst och vann 
alla 5 delseglingar - Imponerande ! 
VSS gjorde som vanligt ett kanonar-
rangemang med bra banor och allt annat 

runt omkring. Själv behövde jag köra in 
båten helgen innan och fick bra hjälp 
med en trygg bojplats.
Med våra goda erfarenheter från året 
planerar vi att köra DM 2012 hos VSS. 
Som det ser ut nu så kommer det bli en 
helg tidigare, detta då årets arrangemang 
krockade med Höst-Rasta. Genom att 
lägga det en vecka tidigare hoppas vi att 
fler får möjlighet att vara med. En nyhet 
inför 2012 blir möjligheten till bot-
tentvätt, med eller utan vaxning, under 
veckan innan seglingen. Vikingarna har 
en bra slip som med fördel kan använ-
das. Genom att  ta upp båten så blir det 
lättare att hitta även de finaste tulpa-
nerna, var de än gömmer sig. Anders på 
VSS lovar att, mot själig ersättning, göra 
slipen tillgänglig även efter mörkrets 
inbrott för de som vill hålla sina förbere-
delser hemliga. 

Väl mött på DM 2012 !
 
Magnus, NF S 353

Äntligen DM igen! 
Tävlingssäsongen
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Det blev tre olika banor med start vid 
Gåshaga och med målgång i Furusund 
för alla. Båtar med SRS-tal upp till och 
med 1,16 seglade bana C:
Start Gåshaga, öster om Rindö – Ox-
djupet, kummel om styrbord 59.26.300 
18.23.950, norr om Gällnö Port om 
styrbord, Södermanskärsören om babord, 
Morsken om babord, Rödprick Gran-
hamnsfjärden 59.43.200 19.06.900, 
Furusund 
Enligt seglingsföreskrifterna var ban-
längden 80 nm men i praktiken var den 
bara runt 65 nm. Tur var väl det efter-
som norr om Värmdö var det väldigt 
tunt med vind. Så småningom fyllde 

vinden i och fältet drogs isär en hel del.
De första båtarna i klassen gick i mål 
vid femtiden på lördagsmorgonen efter 
en fin kryss från Granhamnsfjärden till 
Furusund. Ola Barthelson i Kölbåten 
seglade mycket bra och gled ifrån oss i 
den lätta vinden på kvällen. Det blev en 
välförtjänt klasseger för Ola med besätt-
ning.
Med 50 båtar som gick i mål, jämfört 
med fjolårets 25, så får man nog anse att 
nyordningen blev lyckad. Med 5 båtar så 
seglar man i egen klass. Det tycker jag vi 
skall satsa på inför 2012 års RSR!

Lars Thorén, NF SWE223  

Roslagen Sea Race
i ny tappning

Efter ett antal år med samma bansträckning, Gåshaga på Lidingö till Öregrund, så var det 
i år nya tag. Även om man kunde gå genom Väddö kanal så blev tillfartseglingen/hemseg-
lingen före respektive efter racet en dryg historia. Med sjunkande deltagarantal beslöt man 
ändra upplägget.

Tävlingssäsongen
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Tipssidorna

GPS montage
Precis inför sommarens seglats kastade 
min gamla GPS -lösning in handduken. 
Hade en egenkomponerad variant där 
en liten GPS sände via blåtand till en 
handdator med 3 tumsskärm jag hade 
i sittbrunnen. Förträfflig lösning i de 5 
år den varade. Billig, flexibel och enkel. 
Men allt varar inte för evigt. Särskilt 
inte kontorsprodukter till sjöss.
Dålig tajming är bara förnamnet. Det 
lockade inte att spendera en försvarlig 
del av semesterkassan och tiden för 
installation fanns egentligen inte. Men 
vissa äpplen är det bara att bita i.
Efter en rekordsnabb informationsin-
samling (tack webben!) och köpprocess 

befann jag mig några timmar senare 
nära 9.000 kr fattigare och en Lowrance 
HDS 5m + sjökort över Östersjön 
rikare.
Efter att klurat på olika idéer om 
montage kom jag fram till att det är 
bara att ta till sågen. Man kan sätta 
GPS på en arm som svingar ut och in. 
Men då sitter GPS:en som en effektiv 
blockering mitt i nedgången - inte klokt 
när man ensamseglar mycket eller med 
6-åringen ombord. Sedan tänker jag - 
den här grejen kommer jag ha i 5-10 år 
och det är ganska skönt att ha saker som 
sitter på sin plats, fungerar som de skall 
och annars är ur vägen. Nu återstod 
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bara installation. Riktiga hålsågar 
och sticksåg är att rekommendera för 
hålet. Kabeldragningen går rakt upp i 
innertaket, ut över byssan och genom 
skottet akteröver mot elcentralen och 
autopiloten (Raymarine ST2000). Just 
den kopplingen (NMEA 0183) visade 
sig vara det knivigaste där jag fick surfa 
på forum och kontakta Lowrance (svar 
via Facebook inom en dag) för att få ka-

Tipssidorna
belfärgerna rätt. Allt gick på en dag och 
erfarenheterna efter sommaren är odelat 
positiva. Lätt avläst skärm som jag delat 
i två delar (inzoomat och översikt) och 
enkelt handhavande samt förberedd 
för allt möjligt (AIS, radar, 3D-ekolod 
mm). Sammanfattningsvis: Det här 
borde jag gjort tidigare!

Niclas Stang, NF SWE 245 Duga

Hålet klart. På med Sika och snygga till.

Koll att kabeldragningen funkar

Viktigt att få kabeldragningen rätt

Kontakt! GPS:en styr autopiloten!
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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
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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

Gör så här:
Eftersom badstegen är något för bred 
måste den kapas av så att det blir ett 
lagom spel med en bricka i varje ände. 
Här gäller det att vara försiktig om man 
använder maskin så att inte materialet 
blir fult pga värmen.  Kapa teaken i två 
40-50mm bitar, bearbeta teakbitarna så 
att de blir runda och passar invändigt i 
den avkapade delen av stegen (skall vara 
trögt). Borra ett 8mm hål som sedan 
ryms upp så att den gängade stången 
lätt går in. Nästa steg är att borra hål i 
stegen för stången. Kapa stången och 
montera på muttrar och brickor och dra 
fast lite lätt – lite Loctite på gängorna 
rekommenderas om du inte använder 
låsmuttrar. 

Lars Thorén, NF SWE223

Förlängd badstege
Många NF:ar är utrustade med en badstege som kan kännas väl kort när man skall upp ur 
vattnet.  Jag fick för två år sedan tipset av Sture Nyholm hur detta enkelt kan åtgärdas. Här 
är receptet:

1st badstege (nr 01026 Erlandssons 
brygga, 448kr). 1st helgängad M8 rostfri 
stång. 2st rostfria låsmuttrar (eller 
hattmuttrar). 4st rostfria brickor.
2st träpluggar (gärna teak för bästa 
hållbarhet, jag köpte ett kort grabbräcke 
på Biltema).
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Kallelse till vintermöte
Torsdagen den 24 november kl 19.00 ses vi i SSK klubbhus Fredhällshamnen.
- Prisutdelning NF-Race/Ostkustserien
- Summering seglingsåret
- Studiebesök under vintern?
- Artiklar och bilder till nästa iNFo?
- Kommande kappseglingar och träffar?
- Aktivera valberedningen
- Övrigt
Framförallt är det som vanligt trevligt att ses och prata om något vi alla tycker om. Skriv 
en kommentar på webben så vi vet hur många som vill ha 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.

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
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