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Fler båtar på banorna
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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 Lars Carlefalk,
tel: 070-768 93 29
E-mail: teknik@nfseglare.com
Ansvar: Teknik, kappseglingar.

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 Race 2012
Foto: Niclas Stang
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Ordförandeordet
 Upptagningstider och därmed dags att 
summera säsongen 2013. Det blev en 
liten nedgång i kappseglandet jämfört 
med toppåret 2012. 16st NFar har seglat 
minst en delsegling i Ostkustserien, 
8st har seglat 2 eller �er seglingar och 
5st har seglat 3 eller �er. Det blev tätt i 
toppen med Nisse Virving på 6 poäng. 
Samma poäng hade Ola Barthelsson. Ola 
blev tvåa e�ersom vid lika poäng är det 
NF-Race som avgör. Flitigast deltagare 
var Ola och Roger Hellström med fyra 
seglingar var. Till 2014 måste vi ändra 
lite på upplägget e�ersom ingen NF del-
tog i Vikingaregattan eller på DM i VSS 
regi. Det får bli diskussion på höstmötet! 
Av seglingar på annan ort så noteras att 
Roger Hellström placerade sig som 20:e 
båt av 70 st på Ulvöregattan i Örnskölds-
vik (snacka om tillfartssegling!). An-
ders Román håller sig som vanligt �nt 
framme och kom 5:a av totalt 57 båtar på 

Arkö Runt och som 3:a på Byxelkroken 
med 84 deltagare. Peter Bäcklund, NF 
120 seglade Tjörn Runt (lilla banan) och 
kom på en �n 25:e plats av 293 båtar. 5 
NFar seglade Tjörn Runt. 
En höjdpunkt under septemberkvällarna 
har varit seglingarna i Americas Cup 
i de gigantiska 72-fots katamaranerna 
med vingsegel och bärplan. Spännande 
och mycket dramatiska seglingar och 
säkerligen den bästa TV-produktionen 
av kappsegling någonsin. Men det lär 
nog dröja innan de tekniksprång som nu 
tagits kommer ner på den seglingsnivå vi 
be�nner oss på.
Ni som bor i stockholmsområdet se nu 
till att boka in höstmötet. NF-meny och 
snack om NF-segling står på program-
met!

Lars �orén, NF SWE 223 Viktoria
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Ibland känns det lite extra bra att 
vara NF-seglare. NF-Race med 
bas på SSKs Västra Delsholmen 
i början av augusti var ett sådant 
tillfälle.
Det var nog den fi naste dagen av 
alla denna kalassommar. Varmt, 
soligt och strax innan starten vid 12 
kom det en syd-sydostbris på 2-5 
m/sek som gjorde att de 13 NF-

arna fi ck en helt underbar segling 
i skärgården norr om Kanholms-
fjärden. Kryssen mot mål mellan 
Träskö och Karsholmen var extra 
trixig i år.
Vid ett tillfälle seglade vi så nära 
land att ett glatt lunchätande sälls-
kap frågade om de kunde bjuda på 
mat. Hade vi inte kappseglat hade 
vi nog nappat på erbjudandet! 

NF-Race
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Sällskapet i land fick i vart fall se 
fältet med NFar passera på mycket 
nära håll.
Väl åter på Västra Delsholmen 
blev det så småningom den tra-
ditionella tipspromenaden. Tack 
klubbmästare Henrik för de klu-
riga frågorna. Nå hur gick det 
då? Seglingen vanns av Britt och 
Hasse i NF 242, tipspromenaden 

vanns av familjen Barthelsson i 
NF205 som därmed också fick en 
ny inteckning i pokalen Sture Ny-
holms minne.
Segling och tipspromenad räknas 
samman i kampen om denna po-
kal. Grillning och trevlig samvaro 
avslutade denna minnesvärda dag.

Lars Thorén, NF 223 Viktoria
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Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring
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därmed den båttypen med klart störst 
deltagande. Med en � n bana på Mysing-
en, trevliga arrangemang i land kommer 
Viktoria säkerligen att delta även 2014, 
speciellt om seglingen räknas med i Ost-
kustserien. Som pricken över i:et blev det 
en härlig hemsegling på söndagen i en 
riktigt frisk västanvind.

Lars � orén, NF SWE 223, Viktoria

En nyhet i Ostkustserien i år var Hyun-
dai Cup. Med hamnen i Nynäshamn 
som bas deltog 160 båtar. På skeppar-
mötet blev vi uppmanade att ladda 
upp videoklipp från seglingen. Gå in 
på Hyundaicup.se för att kolla resulta-
tet. Niclas Stang i 245 Duga och Roger 
Hellström i 291 Magda från Uppsala har 
lagt upp mycket snygga � lmer. Sju NFar 
var anmälda, alla kom till start och vi var 

Hyundai Cup
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Nytt pentry
Anders Gustafsson med sin NF Lafayette på Åland har vi lärt känna tidigare (se iNFO 
12#2) som både kunnig och driftig. Denna gång har Anders gett sig på en omfattande 
renovering av pentryt. Spisen kan lyftas upp vilket ger plats för fötterna nattetid.

Mitt i arbetet, “spisen” i övre läget. Hål för fötterna i styrbordskojen.
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och kylbox
En vettig lösning för kylbox var lika bra att få till och nu är det ordnat så att kylen kan åka 
ut och in på (låsbara) gejrdrar. Gott om plats för att packa kylen, men den är också ur vä-
gen när man inte behöver den.

Här skall kylboxen stå. Handtag och handdukshängare i ett.
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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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Nuläge
Nu räknas de 3 kappseglingarna 
med bäst resultat - har man seglat 
fler seglingar räknas de bort. NF-
Race är utslagsgivande för båtar 
med samma poängställning.
Detta innebär att incitamentet att 
segla en 4:e eller 5:e segling min-
skar eftersom de helt enkelt inte 
räknas med. Som bäst kan man 
kanske hoppas på att putsa sitt re-
sultat. Hårt draget premierar vi nu 
båtar som stannar hemma istället 
för att ge sig ut på banorna.

Diskussionsförslag
Styrelsen vill stämma av tanken 
att istället alla seglingar i serien 
räknas – förutom en som får räk-
nas av. Detta skulle få till följd att:
- Incitamentet att delta i fler 
kappseglingar ökar eftersom man 
då har bättre möjlighet att placera 
sig i Ostkustserien.

- Fler båtar än de som brukar vin-
na har då chansen till topplacering 
i serien – bara man är tävlingsvil-
lig. Viktigt för motivationen och 
mer spännande för hela serien.
- Chansen ökar att vi får ut fler 
NF:ar på kappseglingarna. Bästa 
marknadsföringen för klassen och 
förbundet vilket bidrar till att höja 
marknadsvärdet på båten.
- De som kappseglar mycket lär 
sig båten bättre och blir bättre 
seglare.

Vi hoppas på en bra och saklig 
diskussion på höstmötet och på 
webben om detta. Ser det posi-
tivt ut kan det bli ett förslag till 
årsmötet att ta ställning till.

Bästa seglarhälsningar,
Styrelsen.

Fler båtar på banorna
Styrelsen har under hösten diskuterat hur Ostkustserien är upplagd. Bakgrunden till detta 
är att styrelsen ser det som viktigt att arbeta för att få ut så många NF:ar på kappsegling 
som möjligt. Att NF –båten deltar i kappseglingar är den bästa marknadsföringen för båt-
typen - något vi alla vinner på.

För diskussion
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Kallelse till vintermöte

Torsdagen den 21 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 under inbjudan till mötet så vi vet hur många som vill ha mat,
rostbiff och potatissallad med öl och fika.

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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