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NF-förbundet:
Ordförande Lars Thorén,
tel: 08-724 24 41
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: 08-89 50 22
E-mail: medlemsinfo@nfseglare.com
Ansvar: Gammal är äldst
 
Ledamot Magnus Lindgren,
tel: 08-540 682 19
E-mail: teknik@nfseglare.com
Ansvar: Teknik, kappseglingsresultat mm.

Webbmaster: webmaster@nfseglare.com

På internet:  www.nfseglare.com
Postgiro Sverige: 74 17 29-8
Medlemsavgiften är 200 kr/år 

Artiklar till iNFo skickas till: 
sekreterare@nfseglare.com
Köp/säljannons läggs in på hemsidan av 
annonsör.

Framsida: NF SWE 245 Duga på Ornö Runt 
2012
Foto: Stefan Ljungstedt, seglingsbilder.se
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Ordförandeordet
 I skrivande stund är det mindre än tre 
månader kvar till sjösättning! Verkar lite 
overkligt att minusgraderna och all snö 
skall ha bytts till skön vårvärme tills dess. 
Vi har under vintern hunnit med två 
studiebesök; motorkväll hos Båt och 
Maskintjänst i Åkersberga och en segel- 
och rigga�on hos Svinninge Marina. 
Båda blev välbesökta. Det är helt klart 
att vi NF-seglare vill sköta om våra båtar 
på bästa sätt. SRS-talet har justerats ner 
från 1,104 till 1,103, vilket på en timmes 
segling ger 3,6 sekunder kortare beräk-
nad tid.
Ett trevligt sätt att överleva torrsäsongen 
är att kolla segling på nätet. Min och 
mångas favorit är blur.se som alltid har 
intressant material. Ensamkappseglingen 
jorden runt, Vendée Globe, har i vinter 
varit en annan favorit. Det är otroligt hur 
man lyckas driva dessa båtar och hur man 
med modern teknik kan följa vad som 
sker ute på haven. Sedan skall vi förstås 
inte glömma nfseglare.com som för att 

tillhöra ett klassförbund håller en mycket 
bra standard. 
Priserna på begagnade båtar och speci-
ellt då 1970- och 1980-talsbåtar har ju 
sjunkit rejält. Många har inte justerat 
ner försäkringsbeloppet. Det är klokt 
att göra det e�ersom försäkringsbolagen 
baserar ersättningen vid skada på aktuellt 
marknadsvärde. Man vinner inget på att 
överförsäkra båten. Men kom ihåg att 
med ett starkt och livaktigt klassförbund 
håller vi intresset och därmed priserna på 
NF-båten uppe.
2013 seglar vi som vanligt Ostkustserien. 
Det vore roligt om den positiva trenden 
med deltagandet i serien fortsätter. Men 
innan vi skall sjösätta våra �na båtar och 
sträcka ut på �ärdar och kappseglings-
banor har vi ett årsmöte. Kom och gör 
din stämma hörd. Förbundet bjuder på 
traditionsenlig NF-meny.

Lars �orén, NF SWE 223 Viktoria
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Hur görs väderprognoser och kan man lita på dem?

Vi hade i varje fall tur med

vädret?
Idag görs merparten av alla väderprog-
noser med hjälp av numeriska prognos-
modeller. Fysikformler stoppas in i en 
datamodell som räknar ut värden på 
temperatur, vind m.m. i ett antal grid-
punkter och tidssteg. Modellen ’rättas 
upp’ genom input av aktuella observa-
tioner som i huvudsak kommer från 
satelliter, men även från t.ex. markbase-
rad radar, automatiska observationssta-
tioner, � ygplan och fartyg. Ur modellen 
kan sedan väderparametrar för olika 
platser och tidpunkter plockas ut och 
presenteras på en mängd olika sätt.
Detta görs o� a automatiskt utan att nå-
gon meteorolog kontrollerar värdena.
Prognosen kan presenteras t.ex. som i 
bild 1 som visar tryckfält och tempera-
tur.
Ett mer detaljerat vindfält ses i bild 2. 
Prognosen kan också visas som i bild 3 
i form av en s.k. punktprognos, dvs. de-

taljerat väder för en viss plats dag för dag 
eller t.o.m. timme för timme.
När man tittar på en detaljerad och 
automatiskt framtagen punktprognos 
bör man ha i åtanke att den inte är 
kontrollerad av en meteorolog, samt att 
den mycket väl kan ge sken av falsk nog-
grannhet, e� ersom datamodellen sällan 
har så stor noggrannhet som en timme 
eller några få kilometer.
Mot bakgrund av detta rekommenderar 
jag att man jämför prognoser från � era 
olika källor, t.ex. SMHI, yr.no, Mete-
ogroup, Foreca m.� . Om prognoserna 
skiljer sig mycket åt är prognosen sanno-
likt osäker, men om de är samstämmiga 
är troligen väderläget mer förutsägbart 
och prognosen mer säker. Ännu bättre 
är att kolla på s.k. ensembelprognoser 
där man kör samma prognosmodell ett 
antal gånger och ser hur stor spridning-
en blir. Precis som när man jämför olika 
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www.ecmwf.int
www.foreca.se
www.yr.no
www.meteogroup.se

prognosmodeller får man då ett mått på 
osäkerheten i prognosen och ser tydligt 
i bild 4 att den normalt ökar med tiden, 
vilket tyvärr inte framgår när man kol-
lar på t.ex. en 10-dygns punktprognos i 
någon tidning eller på nätet.

Så några tips är att: 
•  jämföra prognoser från olika källor
•  stämma av prognosen mot det 

aktuella väderläget i form av satellit- 
och radarbilder samt observationer 
för att se om datamodellen är ”i fas 
med verkligheten”

•  uppdatera sig o�a e�ersom tids-
schemat för t.ex. frontpassager o�a 
ändras på ett par dygns sikt

Av Anna-Karin Bergström
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Börja segla

spinnaker

Spinnakern är ett härligt segel som rätt använt kan göra underverk för placeringen i en 
kappsegling eller för hur långt man kan segla en dag på semestern. I Gransegels Gran-
boken (fi nns som app gratis) hittar du bra tips hur man skall trimma spinnakern. Som 
komplement till Granboken har jag sammanställt hur vi hanterar spinnakern ombord på 
Viktoria.

info 1301.indd   6 2013-02-24   20:58



Sättning och nertagning.
Vi förvarar spinnakern i en vanlig se-
gelsäck med förstyvning upptill. Säcken 
krokar vi fast i skenorna för ru�uckan. 

Innan spinnakern hissas så är det viktigt 
att ta hem på gajen (lovartskotet) så 
att hornet kommer fram mot vanten, 
annars �nns det risk att seglet fastnar 
bakom storen.

ordentligt på nya läskotet för att få spin-
nakern runt förstaget. Först däre�er kan 
bommen komma på plats. Så fort spin-
nakern står ordentligt så skall focken 
ner. En klar fördel med att ha säcken för 
spinnakern vid ru�nedgången är vid 
nedtagningen e�ersom hela besättning-
en kan jobba från sittbrunnen. Först 
hissas focken och uthal och Cunning-
ham till storen justeras för nästa bog. 
Seglar man slör så blir det en traditionell 
nertagning i lä. Vid läns så är ett bra 
alternativ att ta ner spinnakern i lovart 
- beroende på hur den skall sättas vid 
nästa spinnakerbog. Först måste lovarts 
sugga vara helt ansatt men även suggan i 
lä sträcks för att stabilisera spinnakern. 
Nästa steg är nämligen att ta ner spin-
nakerbommen så att spinnakern �yger 
fritt. Ser man nu bara till att ligga på 
plattläns så blir nedtagningen enkel, 
släpp i lä och ta hem i lovart samtidigt 
som fallet matas ut.

Spinnakerbommens höjd.
Speciellt i lätt vind så seglar många med 
bommen för högt.

Normalt så är spinnakerbommen på 
plats innan sättningen. Ibland kan 
det hända att spinnakern är på fel sida 
och då får det bli en ’gippsättning’, dvs 
spinnakern hissas först, sedan gippar 
man storen samtidigt som man tar hem 
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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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Grundregeln är att skothornen skall 
vara på samma höjd. Då drar seglet bäst. 
Ombord på Viktoria har vi en skena 
på framkant mast så då kan vi alltid få 
bommen horisontell för att få ut spin-
nakern maximalt. Har man bara en fast 
ögla på masten så är tipset att montera 
en extra ögla längre ner på masten (om 
man nu inte vill ha en skena). Nu kan 
man förstås inte alltid ha bommen ho-
risontell men det är en hyfsad kompro-
miss.

Suggorna
Suggan till gajen har vi o� ast helt hem-
tagen. Skönt för besättningen om man 
behöver sitta på relingen och dessutom 
trycks spinnarbommen fram mot hor-
net.

Skot och fall.
Vi använder ett ’ändlöst’ 8mm skot med 
kärna i Dyneema som är avskalat till 
6mm fyra meter från varje ända. Fallet 
är också 8mm men här duger det med 
vanligt polyester tågvirke, det gör inget 
om fallet � ädrar lite i byarna.

Manövrar
Se till att ha bra fungerande rutiner. 
Träna på att göra manövrarna rätt. När 
väl allt fungerar bra så kan man börja 
tänka på att öka snabbheten. O� ast 
är vi fyra personer ombord och då kan 
rorsman koncentrera sig på styrningen. 
Med tre man ombord blir rorsman mer 
delaktig och då får man ha lite större 
marginaler vid manövrarna.

Det roliga med att segla spinnaker med 
NF är att båten går så � nt från riktigt 
lätt vind och uppåt. I hur hård vind man 
kan/törs segla med spinnaker kan man 
bara lära sig genom erfarenhet. E� er 
några broachar lär man sig i vilka lägen 
spinnakern skall vara kvar i säcken.

Lars � orén, NF SWE 223 Viktoria

Läsuggan sträcker vi på läns i frisk vind 
för att spinnakern skall bli mer stabil 
och därigenom minska risken för pend-
ling. Till nästa säsong skall blocken, som 
skoten går igenom, bytas till alumini-
umringar. Allt för att inte tynga ner 
skoten – viktigt i riktigt lätt vind.

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
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Upp med

blåsan!
Besättningsposition
NF’en är smal i förskeppet och i aktern 
med dålig bärighet. Aktern är dock bred 
en bit upp vilket gör att vikten måste fram 
vid plattläns. Får båten för mycket vikt i 
aktern kommer aktern att suga fast i vågen 
och båten tappa fart.

Skota alltid spinnakern med gajarna fram-
för dig så att du ser seglet och kan få bättre 
kra�  i skotningen.

Lätt och mellanvind: en man på fördäck, 
en vid masten för koll på bakomvarande 
båtar och byar samt rorsman och spinn-
skotare som � yttar fram i lovart sittbrun-
nen. Lovart för att få visst lovartlut för 
större exponering av spinnakern och 
storen.
Hårdvind: en vid masten för koll på bak-
omvarande båtar, storbommen och byar. 
Rorsman och spinnskotare, storskotare i 
sittbrunnen men en bit fram i sittbrunnen.

Calle Frykfeldt, tidigare framgångsrik NF seglare har koll på grejerna. Numer seglar han en 
Dehler 34DD och ingår även i semiproffesionella Team Max Matthiessen. Eftersom Lasse 
Thorén redan berört utrustning fokuserar vi här på Calles råd om trim och besättningsar-
bete. Texten har tidigare varit med i iNFo men tål att upprepas. God läsning!
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Brant slör: 2 man på relingen i lovart 
bakom vanten för koll på bakomvarande 
båtar och byar. Rorsman och spinnsko-
tare, storskotare långt bak i lovart för att 
behålla rodergrepp.

Segla båten rätt.
Här � nns det mycket att vinna. Med 
”rätt” menar jag segla med vinden på rätt 
sida, samt segla båten säkert och fort.
Vår teori har alltid varit att segla med så 
stor exponerad yta som möjligt samt att 
säkerställa att vi har vinden på rätt sida.
Segla mot ditt färdmål, gippa så att du 
har vinden på rätt sida mellan slör och 
plattläns men segla plattare än vad du 
tror. Segla med lovartslut för att expo-
nera så mycket som möjligt av stor och 
spinnaker.
Segla aldrig brantare med spinnakern än 
att du kan ha spinnbommen 30 cm från 
förstaget

Tumregler
Spinnakern: Segla spinnakern på gränsen 
för inslag i lovart. Mata ut den så mycket i 
lovart att du i plattläns nästan har lähor-
net vid förstaget.
- Ställ in bommen så att större delen av 
lovartsliket faller in.
Lite vind: bommen nedåt på masten mer 
vind plattare spinnaker upptill varvid du 
skall höja bommen.
Mycket vind: skota spinnakern närmare 
båten.
- Låt aldrig underliket vara så hårt skotat 
att det tar i förstaget.
- Ta ner focken den stör, om det är mycket 
hårdvind kan det dock vara bra att ha den 
uppe men se till att den är löst skotad.

- Använd suggor, använd endast nedhal 
vid branta halvvindar och slörar. Ta fullt 
hem på sugga i lovart så att spinnaker 
gajen tar i relingslisten vid vanten. Släpp 
läsuggan helt.
- I hårdvind och guppig sjö skall lä sugga 
vara hemtagen 50% för att förhindra 
pendling och därvid stabilisera båten

Storen: kickas hårt. Var dock beredd på 
att släppa kicken om du broachar varvid 
storen annars skotas mot vattenytan och 
broachen kan vara svår att häva.
Viktigt att storen är tillräckligt utsläppt, 
för hårt skotad stor stör spinnakern.

Ut och prova! Detta är vad jag och mina 
seglingskamrater har kommit fram till 
har varit optimalt för vår NF. Mycket 
av lösningarna och kommer från andra 
mindre kappseglingsbåtar men fungerar 
utmärkt även för familjesegling på en 
NF. Med rätt utrustning och att du seg-
lar med framförhållning och marginaler 
är det inga problem att segla NF’en med 
spinnaker på en person.

Carl Frykfeldt
Tidigare NF 324 Cosmonaut

(En längre verion av artikeln är tidigare 
publierad iNFo 2007#2)

Foto: Niclas Stang fotade NF SWE 353 
Sarita på Ornö Runt 2012
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Så mycket pengar som möjligt ska 
gå till att rädda liv. Och så lite som 
möjligt till administration och andra 
omkostnader – som till exempel 
reklam. Det är målet för Sjörädd-
ningssällskapet. Vi får nämligen 
inga bidrag av staten utan litar helt 
på gåvor och frivilligt arbete. 

Ett bra sätt att stödja oss är att bli 
medlem på sjöräddning.se. Du kan 
också ringa 077-579 00 90 eller 
sätta in en slant på pg 90 05 00-0. 
Även om den här annonsen är gratis, 
behöver vi pengar till allt från 
bränsle och reserv delar till utrust-
ning och utbildning. 

ALLT I 
DEN HÄR
ANNONSEN 
ÄR GRATIS.  
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I trettio år har jag ha� båten. Jag har 
blivit äldre. Båten har också blivit äldre 
men inte lika mycket som jag. En del 
beror på att den, i motsats till mig, fått 
en del delar utbytta: ett masthaveri; ny 
mast, ett roderhaveri: nytt roder, seglen 
förstås. Annars har köl, botten och 
fribord alltid blivit omhuldade. Det har 
varit det första på våren. Vilken bot-
tenfärgernas historia ryms inte under 
vattenlinjen! Riggen har också av förstå-
eliga själ hållits i ordning, med en grövre 
mast än den ursprungliga e�er haveriet. 

Inombords, emellertid, har den blivit 
rynkig. Beklädnaden på väggar består av 
mjukt plastmaterial med skumplast som 
isolering på baksidan. Den isoleringen 
har åldrats svårt och ytskiktet släpper. 
Vad gör man? Varje år de senaste åren 
har jag tänkt att jag borde...

Detta är materiella saker. Det �nns, mer 
subtilt framkallade av mig, själsliga ock-
så. Jag har utvecklat ett slags ambivalens. 
Jag har ha� så mycket roligt och skönt 
med henne, ljusa minnen, mest från 
ostkusten, hela vägen (Någon från Kalix 
segelsällskap observerade mig sommaren 
89 i klubbhamnen på Getskär/Renskär 
och har skrivit om det i infobladet.), 
men också från västkusten och �nska 

sidan från Haparanda/Torneå och 
neråt. Samtidigt, nu, är situationen den 
att jag seglar väldigt lite. Nu bor jag vid 
skärgården, har vattnet några minuters 
promenad bort bara. Då bodde jag mitt 
i Umeå och sedan i Uppsala. Kanske har 
det med saken att göra, förutom äldran-
dets ökade mättnad. Ytterligare en sak 
är att min nästan-hustru inte längre har 
lust att följa med. Kanske tycker jag inte 
det är lika roligt att segla ensam. Båten 
ligger där på bojen i viken. Grannen 
som bor vid vattnet säger att det är så 
trevligt att se båten ligga där. Och det 
är också sant att de gånger jag seglar på 
sommaren så njuter jag. Jag har lagt ut 
på Youtube, en liten sekvens med två 
stilla kryssbogar som kanske förmedlar 
den känslan. Sekvensen nås genom sök-
ningen “Yacht NF”. Kolla!

Snart är det dock sommar igen. Då blir 
det först arbete me na. Sen blir det sjö-
sättning och den känslan. Så gäller det 
att komma ihåg hur tamparna satt. Sen 
seglar jag hem runt Rådmansö söderut 
till bojen. Säkert blir det en bättre som-
mar än den förra. Jag ser den framför 
mig.

Göran Nerhardt, NF 218.
Filmen ser du via URL: Korta.se/240

Min NF
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Under verksamhetsåret 2012-2013 har NF -förbundet:

Förbundsinformation

NF förbundets
verksamhetsberättelse
En snöig kväll i februari besökte ett fem-
tontal NF-seglare Benn’s riggverkstad. 
Vi �ck många bra tips om hur riggen 
skall underhållas av Per Skoglund.
De justerade klassreglerna trädde i kra� 
2012-03-01. Placering av revgång i stor-
seglet, antal fönster i seglen och anpass-
ning av regeln för förstärkningsbalken 
när nedsänkt rulle till focken används är 
de viktigaste ändringarna.
Årsmötet hölls traditionsenligt i SSK’s 
klubbhus. NFen har kappseglats �itigt. 
21 båtar har deltagit i serien och hela 
11st har deltagit i två eller �er seg-
lingar. Mycket bra. Även i år vann Ola 
Barthelsson i NF205 totalt men tvåan 
Magnus Lindgren i NF353 och trean 
Arne Waldau i NF26 var tätt e�er. Hela 
femton båtar deltog i NF-Race! Vand-
ringspriset “Till Sture Nyholms Minne” 
stannade kvar hos familjen Barthesson, 
som höll en jämn och hög nivå på både 
tipspromenaden och seglingen. DM 
för NF seglades i samband med Vi-
kingarnas höstregatta. Ola Barthelsson 
blev återigen segrare av fyra deltagande 
NFar. 

Eskaderseglingen med Niclas Stang som 
sammankallade och med som mest fyra 
NFar blev en succé. För oss som inte var 
med kunde eskaderns turer i Stock-
holms mellanskärgård följas i realtid 
via hemsidan. Nisse Virving och Ola 
Barthelsson deltog med framgång (5:a 
och 7:a respektive) i Harken Solo Chal-
lenge utanför Sandhamn.

Ulf Palm i NF293 Spi� initierade en 
NF-trä� för västkustseglare i slutet av 
augusti. Kanske beroende på usel väder-
prognos möttes bara två NF:ar. Målet 
är att dra igång ett NF-Väst, ett initiativ 
som uppmuntras av styrelsen.

Under höstmötet diskuterades som-
marens seglingar och upplägget för 
2013. Motorer och bottenfärg var andra 
ämnen för kvällen. Vi välkomnade två 
nya NF-seglare, Conny Holt (105) och 
Karin Svärd (316) till klassen.

Lars �orén
Ordförande NF-förbundet
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Dagordning
NF förbundets årsmöte

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 utgi�s- och 

inkomsstatus samt årsavgi�
l) val av ledamöter i förbundsstyrelsen
m) val av revisor och revisorsuppleant
n) val av tre ledamöter i valnämnden
o) övriga frågor

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 blir 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 
0706 958348
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Kallelse till årsmöte
Onsdagen den 17 april kl 19.00 ses vi i SSK klubbhus fredhällshamnen.

På årsmötet träffas vi och röstar. Vi ser också över styrelsens arbete, 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 höstmötet.
- Webbsidan, NForum, Facebook 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

SRS är på

skoj
entyp är på allvar

Adlerbethsgatan 35, 112 55 Stockholm 
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
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