NF deplacement

Redovisning styrelsens utredning av bå tens vikt 2018-2020
Stockholm 2020-09-03

Inledning och bakgrund
Många NF seglas på SRS-seglingar runt om i landet och för dessa båtar finns därför ett motiv att NF
inte har ett för högt SRS -tal. Och frågan om den vikt som specificeras i SSF båtdatablad för
entypsbåten NF (2,9 ton) är korrekt har aktualiserats sedan SRS började införa SRSv 2011.
Alla båtar kan ansöka om individuellt mätbrev och segla som SRS -båt istället för som entypsbåten
NF enligt båtdatabladet, men frågan här gäller alltså om entypsbåten NF verkligen väger som den
ska.
Frågan har diskuterats i omgångar under åren och olika propåer har ställts om att förbundet borde
utreda detta en gång för alla. Under höstmötet 2017 diskuterades frågan igen. På årsmötet 2018 fick
styrelsen i uppdrag av årsmötet att utreda frågan. Målet med utredningen är att klarlägga en vikt för
entypsbåten NF så att man ska kunna ställa upp i en SRS -segling med sin entypsbåt, segla på
båtdatabladet för entypsbåten NF, och vara säker på att man seglar på rättvisa villkor, båden mot
andra båtar (SRS) men också mot andra NF som seglar entyp i samma segling.

Styrelsens arbete
Arbetet har krävt hela styrelsens resurser och vi har diskuterat och bearbetat frågan internt, ställt
upp olika hypoteser och även tagit kontakt med SSF/SRS. Redovisningen av arbetet har varit av
explorativ art. Dvs att allt eftersom arbetsgruppen har talat med berörda parter och läst på har vi
blivit lite klokare - och kunnat gå vidare med förslag som vi ansett kunna komma närmare målet.
Arbetet har kontinuerligt redovisats för medlemmarna:
•
•
•
•
•
•
•
•

iNFo #1801: SRS-talet och deplacement. Publicerad 2018-03-16
På årsmötet 2018 den 18 april diskuterades frågan. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan
vidare.
Artikel på förbundets webbsida: Viktfrågan, del 1 – är det dags nu? Publicerad 2018-11-22,
Artikel på förbundets webbsida: Viktfrågan, del 2 – efter diskussion med SSF. Publicerad
2018-11-27
Artikel på förbundets webbsida: Viktfrågan, del 3 – arbetsgrupp efterlyses. Publicerad 201901-08
Artikel på förbundets webbsida: Viktfrågan, del 4 – inför årsmötet. Publicerad 2019-04-23
På årsmötet 2019 den 8 maj diskuterades frågan. Utredning fortsätter enligt förslag.
iNFo #1902: Viktfrågan – mogen för beslut? Publicerad 2019-10-17
Redovisningen är även bifogad som bilagor till detta dokument.

Sammanfattning och resultat
Styrelsen har haft tillgång till Björn Erixsons båt NF S 305 Attack som vägts med verifierad våg av SSF
mätman till 2890 kg, alltså endast 10kg differens mot målvikten 2900kg. Styrelsen har genomfört
kontroll av S305 flytläge 2 gånger – dels under september 2019 och även i augusti 2020.
Vid första kontrollen hade inte S305 Attack flytmärken inritade så kontrollen skedde med
förmarkerade lattor. Den 10 maj 2020 målade styrelsen på flytmärken och gjorde en ytterligare
kontroll av flytläget i samband med NF Race den 8 augusti.
Ombord vid båda tillfällen för kontroll av flytläget fanns samma utrustning som vid vägtillfället + 10
liter bränsle. Resultat av båda kontrollerna är:
Korrekt deplacement på en NF som mäter in enligt klassreglerna är 2,9 ton.
De flytmärken som specificeras i klassreglerna är korrekta.
Ingen ändring i vare sig klassregler eller SRS båtdatablad för entypsbåten NF behövs.

NF S305 Attack förligt flytmärke 2020-08-08

NF S305 Attack flytmärke akter 2020-08-08

Med detta anser styrelsen att vi fullgjort årsmötets önskan om att verifiera korrekt vikt på NF och
hemställer åt årsmötet 2020 att lägga frågan till handlingarna.

Styrelse och arbetsgrupp 2018–2020
Ordförande Richard Pahlm
Sekreterare Niclas Stang
Kassör Hasse Jansson
Kappseglingsansvaring Lasse Carlefalk
Ledamot Nisse Virving

Slutnot: SRS har 2020 gjort en förändring i utrustning som ska ingå vid vägning av SRS -båtar, bla pga
en harmonisering med redskapsreglerna. Pga detta har alla båtar som vägts före 2020 fått ett
generellt avdrag på vikten i SRS-brevet med 2%, så även S305 Attack. Kvar står faktum att Björns båt
vägde 2890 vid mättillfället och flytmärken har kontrollerats med samma utrustning ombord som vid
mättillfället.

SRS-talet
och deplacement

Bilaga 1, publicerad 2018-03-16

På höstmötet diskuterades SRS-talet. Flera
NFar och många andra båtar seglar med
egna SRS-mätbrev. Man kan ha andra segel
än standard, exvis genua på NF och andra
’flygande segel’ . Ibland låter man väga sin
båt. Vanligtvis så väger båtarna mer än vad
som anges i SRS’ båtdatablad, vilket då
resulterar i ett sänkt SRS-tal. För NF gäller
enligt båtdatabladet att minimivikten är
2,90 ton. Om vi antar att en vägning visar
3,26 ton så skulle SRS-talet sänkas med
cirka 0,01 vilket betyder 36 sekunder per
seglad timme. I NF-klassreglerna definieras
deplacementet enligt flytmärken.

tet att visa att båtarna väger mer än 2,90
ton. Därmed skulle standard SRS-talet för
NF kunna sänkas något. I bästa fall kan
konsekvensen bli att fler väljer att segla
som klassbåt och ej med eget SRS-mätbrev.
Förutom det praktiska med att arrangera
vägning så måste klassreglerna arbetas om
vad avseende flytmärken. Att väga en båt
kostar i storleksordningen 1500kr.
Kollade på 8st NF-mätbrev avseende 2017.
Tre båtar var vägda, av dessa hade två st
också avvikande försegel/flygande segel.
Resterande 5 båtar hade avvikande försegel/flygande segel.

Höstmötet efterlyste en beskrivning av
vilka alternativ förbundet har och deras
konsekvenser.
Altrnativ 1. Vi gör ingenting. Förbundet
skall ju främja entypssegling och då är SRS
ej intressant. Tyvärr har ju entypskappsegling med NF minskat och speciell då utanför stockholmsområdet. Vill man kappsegla
är man hänvisad till att segla enligt SRS.
Konsekvensen blir då att fler och fler NFar
kommer att segla med egna SRS-mätbrev.
Alternativ 2. Förbundet arrangerar vägning
av 5-6 NFar. Troligen kommer då resulta-

Trenden inom svensk segling - undantaget populära jollar och kölbåtar som seglar
entyp - är att fler och fler skaffar egna
SRS-mätbrev. Exempel, Kolfiberrodret
2017, av 110 anmälda båtar seglade 14st
som ’tabellbåtar’ övriga seglade med egna
SRS-mätbrev! Svårt att säga hur detta kommer att påverka breddseglingen i Sverige i
framtiden.
På årsmötet skall vi diskutera vidare och
besluta hur förbundet skall gå vidare.
Styrelsen

Bilaga 2, Publicerad 2018-11-22

Viktfrå gan, del 1 - ä r det dags nu?
Vägning av NF har diskuterats i omgångar under de senaste åren men än har ingen motion lagts.
Styrelsen har nogsamt lyssnat på medlemmars argument, följt utvecklingen på banorna och även
inhämtat information från SSF för att utreda tillvägagångssätt, kostnader och konsekvenser. Syftet
med detta inlägg är att få igång en diskussion inom förbundet där alla medlemmar skall få
information och även möjlighet att tycka till. Om inget oförutsett dyker upp eller om
medlemmarna inte bestämt säger ifrån är styrelsens avsikt att lägga en proposition till årsmötet
2019 om vägning av NF.
Du som är medlem har möjlighet att påverka diskussionen och utfallet. Är du inte medlem blir du det
enklast genom att följa instruktionerna här //länk till webbsidans hur man blir medlem//.

1. Varför skall vi väga båtarna?
Ett av de bästa sätten att marknadsföra en båtklass är att den är med på kappseglingar och syns i
resultatlistorna - gärna högt upp i listorna. NF har kappseglats mycket och har lockat duktiga seglare
som har gett ett grundmurat positivt avtryck av båtklassen i seglarsverige. En båt som kappseglas
framgångsrikt gör att andra seglare i båtbytartankar och de som funderar på rätt förstabåt lättare
intresserar sig för båttypen vilket i sin tur leder till att marknadsvärdet lättare hålls uppe (relativt
andra båtar). Och mycket riktigt - jämfört med andra båtklasser står NF och NF-förbundet i en
särställning vad gäller nyrekrytering av duktiga seglare, omsättning på båtar och aktivitet i
förbundet.
Men… för intresserade kappseglare som seglar i vatten där de kanske är ensam NF i ett startfält har
det blivit en alltmer frustrerande uppgift att försöka hålla de andra i bakvattnet. Även för andra som
tampas med fler NF på linjen är det attraktivt att väga båten - om båten är tyngre än tabellbåtens
2900 kilo resulterar det nämligen i ett lägre SRS -tal som ger större chans till bättre placering i
totalen. Några NF har idag tagit ut eget mätbrev där de vägt båten.
Som många 70 -talsbåtar ligger NF djupare i vattnet än vad konstruktionsbladet anger. Det får till
följd att NF under alla år dragits med ett högt SRS-tal och intrycket bland de kappseglande NF seglarna är att NF halkat efter i resultaten på kappseglingar. Kanske beror det på att mer moderna
konstruktioner med mer modern byggteknik som bättre stämmer överens med konstruktionsvikten
kommit ut på banorna.
Exempel: tabellbåtens deplacement är idag 2,9 ton men enligt de NF som vägts (ur SRS-brev från
hösten 2018) ser det ut såhär:
NF 42: 3,19 ton
NF 357: 3 ton
NF 278: 3,02 ton

NF 120: 3,17 ton
NF 305: 2,89 ton (ej inombordare)
NF 323: 3,1 ton
NF 317: 3,1 ton
(Not: vi jämför inte SRS-talen då det kan finnas andra delar i dessa båtars SRS-brev som skiljer utöver
vikten)
Konsekvenser av vägning för dig som ägare av NF och medlem i förbundet.
Ringa konsekvenser. SRS-talen uppdateras varje år oavsett och om klassen som sådan får ny vikt och
nytt SRS-tal som konsekvens av detta är det som det brukar.
Om styrelsen föreslår att Klassförbundet skall sponsra en del av kostnaden för vägningen påverkar
denna del förbundets ekonomi. Om detta ingår i förslaget till årsmötet kan du ta ställning till detta
vid den eventuella röstningen.
Sanningen är nog att för de allra flesta medlemmar är kanske frågan om ny vikt rätt ointressant.
Särskilt för de som inte kappseglar. Men även ej kappseglande medlemmar kan säkert se fördelarna
med fler kappseglande NF som marknadsför båttypen.
Är vägning ett nollsummespel?
Men vad händer då om andra aktivt kappseglande klasser också gör vägning med nya SRS -tal som
följd? Är vi då inte tillbaka på ruta noll?
Jo, om andra båtklasser väger sina båtar är vi tillbaka där vi började. Kanske. Men skillnaden då är att
de vägda båtarnas SRS tal i så fall är än mer rättvisande än de är idag vilket bara är positivt.

2. Hur går vägningen till?
Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de
svarat - men på ett ungefär:
Uppmätning av båt, rigg och segel samt vägning av båten ska göras av en av SSF auktoriserad
mätman.
Vilken utrustning får finnas med i båten vid vägning?
Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de
svarat - men på ett ungefär:
Enligt SSF: Se klassregler för SRS, Appendix 2. Specifikt betyder detta att all lös utrustning som inte är
specificerad i Appendix 2 inte skall vara med vägning. Man får alltså inte ha fulla tankar, lös
utrustning som livflottar, gummibåtar, grillar etc. och inte heller förtöjnings och ankargods utöver
den tillåtna vikten på max 1.5% av deplacementet. Skall utrustning anses som fast monterad skall
den vara permanent monterad med skruv och/eller lim. Exempel på fast monterad utrustning är tex.
värmare, kylskåp, varmvattenberedare, stereoanläggningar, autopiloter och instrumentsystem.

Appendix 2. Appendix 2 gäller endast för standardbåtar och mätbrevsbåtar. För klassbåtar gäller
klassreglerna.
För NF gäller då: klassreglernas C.3
Obligatorisk utrustning
o

a) Eldsläckare min. 2 kg.

o

b) Ett ankare + kätting om min 7 kg med min Ø12 mm lina eller vävt band av min 30

o

meters längd. Band hållfasthet skall vara minst jämförbar med Ø12mm lina.

o

c) 4st dynor helt täckande över kojerna, tjocklek min 50 mm

o

d) Ett 12V batteri, vikt min 17kg.

o

e) Flytplagg till varje besättningsmedlem

o

f) Minst en fast monterad länspump som hanteras från sittrummet

o

g) Lanternor

o

h) 4st fendrar

o

i) Ett förtöjningståg av tampen/linan min Ø12mm längd min 10m

o

j) Funktionsdugligt kök

Frivillig
o

a) Elektronisk eller mekanisk navigationsutrustning fritt

I klassens SRS-blad (tabellbåten) framgår även följande:
o

Nedgångsluckor Obligatoriskt

o

Dynor Obligatoriskt

o

Toalett Obligatoriskt

o

Batteri Obligatoriskt

o

Bord/Table Obligatoriskt

o

Pentry Obligatoriskt

o

Inredd förpik Obligatoriskt

o

Rullfocksystem ovan däck Ej obligatoriskt

3. När är detta tänkt att ske?

Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de
svarat - men på ett ungefär:
Se tidsplan nedan.
Själva vägningen kommer troligen äga rum någon gång hösten 2019.

4. Påverkar vägning/ny vikt klassregler eller stadgar?
Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de
svarat - men på ett ungefär:
Troligen inte.

5. Vad händer sedan?
Tidsplanen är som följer:
•

Vår 2019: Årsmötet 2019 röstar om vi skall genomföra vägning. Om vi behöver förändra
klassregler och/eller stadgar röstar vi om möjligt om detta också. Eventuell uppdatering av
klassregel tar styrelsen med SSF.

•

Höst 2019: Vägning genomförs.

•

Inför säsongen 2020 hoppas vi få nytt SRS-tal och om så behövs en uppdaterad klassregel.

Kommentera gärna artikeln med dina synpunkter. Det är viktigt att den här frågan genomlyses och
diskuteras.
Bästa hälsningar, Styrelsen i NF förbundet

Bilaga 3 Publicerad 2018-11-27

Viktfrå gan, del 2 – efter diskussion med
SSF.
Styrelsen har nu språkat med SSF och frågan om vägning, vikt och SRS-tal börjar klarna. Här
kommer en sammanfattning av läget så här långt.

Klassförbundet bestämmer båtens vikt
Å ena sidan är det fritt upp till förbundet att säga vilken vikt som vi vill att entypsbåten NF skall ha
och anpassa klassreglerna efter det.
I dagsläget står inget om vikt i klassreglerna utan denna fråga bestäms istället av skrivningar om
flytmärken (avsnitt C.4.2).

Bild: Klassreglernas skrivning om 'vikt' idag

Analys
•

En nackdel med att skriva in en vikt istället för skrivning om flytmärken (man kan inte ha
både vikt och flytmärken) är att den enskilde båtägaren då måste låta väga sin båt och ev
justera med kompensationsvikter för att anses som klassbåt. Väldigt mycket mer
komplicerat förfarande än idag där det endast behövs måttband för att rita in flytmärken.

Summa summarum verkar nackdelarna med att skriva in en vikt i klassreglerna vara stora och leda
till komplikationer.

Justera flytmärkenas placering

En mer framkomlig, om än snäppet mer omständlig, väg att gå är att via seglarförbundet ta fram en
ny, mer korrekt, placering av flytmärkena. Rent konkret kan flytmärkena i för och akter komma att
placeras någon centimeter högre upp. Som tumregel motsvarar 1cm ca 100 kg.

Bild: flytmärkenas placering idag från mätdiagrammet

Seglarförbundet har matematiska formler för kalkyler och, goda nyheter, NF skrovform finns även
som ORC -fil. Detta gör att framtagandet av nya mått för flytmärkena kan i stort sett låta sig göras via
kalkyler. Via dessa kalkyler kan vi då "bakvägen", få fram en ny vikt för NF.
Bonus - att det finns en ORC -fil över NF är goda nyheter då detta möjliggör att få fram VPP -siffror
för NF.
Not: En ORC -fil är inte allmängods utan den ägs av någon, tex konstruktören i vårt fall kanske
Elvströms dödsbo, och vi får ansöka om att låna eller hyra den för detta arbete.
Analys
•

En fördel med att angripa 'problemet' om vikt via en uppdatering av måtten för flytmärkena
är att det är relativt enklare (än vikt jmf ovan) för den enskilde båtägaren. Bara att ta fram
ett måttband.

•

En nackdel med skrivning om flytmärken är att den enskilda båtens exakta vikt förblir okänd
(om man har en extra megastor värmare till exempel... :). Det kan såklart även
fortsättningsvis locka till att genomföra en separat vägning i förhoppningen om att få
ytterligare sänkt SRS-tal. Sannolikheten att en egen vägning verkligen leder till ytterligare
sänkt SRS-tal i ett läge där flytmärkena har blivit injusterade av SSF och ORC skrovform
kanske dock får anses som liten eller obefintlig.

Styrelsen lutar i dagsläget åt att 'flytmärkesmetoden' är den som är mest framkomlig.

Andra alternativ - sponsra enskilda SRS-brev

Andra vägar som dryftats är att låta klassbåten ha en vikt - egentligen vilken som helst - den är ju
irrelevant vid entypssegling. Och att förbundet istället sponsrar de båtägare som kappseglar med att
ta fram verifierad vikt genom vägning av sina båtar (helt eller delvis). Detta alternativ framstår dock
som kanske mest oattraktivt av flera skäl.
Analys
•

Motivet som talar för denna lösning är att det kan motivera fler NF att börja kappsegla och
kappsegla oftare.

•

Den främsta nackdelen är att det kan blir dyrt för förbundets medlemmar.

•

Ett annat argument mot denna lösning är att den går stick i stäv mot tanken om NF som
entypsbåt iom att NF -båtarna då definitivt kommer få olika starttider.

Övrig information
Oavsett om man går via 'viktvarianten', 'flytmärkesmetoden' eller enskilda SRSv -brev kommer
resultatet inte enbart vara positivt. Positivt alltså i bemärkelsen att det bara ger ett lägre SRS-tal. Om
båten konstateras ligga djupare i vattnet (via antingen 'viktvarianten' eller 'flytmärkesmetoden' eller
annan väg) får den då ett högre rätande moment och även längre vattenlinjelängd som påverkar
SRS-talet i motsatt riktning mot ett högre SRS-tal. Därför är det svårt att idag sia om vilket tal vi
landar på i slutändan.
Vatten med olika salthalt påverkar båtens vikt. Ju mer salt i vattnet ju mer väger båten. Båtar på
västkusten 'väger' därför mer. Att ta hänsyn till i den fortsatta diskussionen.

Förslag
Styrelsen fortsätter kommunikation med SSF med fokus på 'flytmärkesmetoden'. De tidsangivelser vi
har fått indikerar att vi kan få mer klarhet under vinter/vår, kanske även med siffror att redovisa.
Tidsangivelserna hänger mest ihop med deras egna mötesagenda. Ambitionen då är att ha ett mer
konkret underlag framme i god tid före årsmötet.

Kommentera och diskutera gärna. Det är viktigt att frågan genomlyses och olika synsätt, åsikter och
idéer ventileras.
Mvh, Styrelsen

Bilaga 4 Publicerad 2019-01-08

Viktfrå gan, del 3 - arbetsgrupp
efterlyses
Styrelsen har diskuterat hur vi bäst kommer framåt re frågan om NF -båtens vikt. Det står nu klart att
vi bedömer det knepigt att hantera frågan inom ramen för ordinarie styrelsearbete givet de
önskvärda tidsramarna.
Detta leder till att vi nu efterfrågar frivilliga insatser i form av att en arbetsgrupp bildas som kan ta
frågan vidare. Vi behöver hjälp. Detta är inget ovanligt eller konstigt för föreningar och NFförbundets stadgar §19 ger styrelsen möjlighet att utse arbetsutskott eller kommitté vid behov.
NF-förbundet är en livaktig förening med många intresserade medlemmar så det borde inte vara
helt omöjligt att hitta 2-3 personer som kan hjälpas åt att driva detta vidare. Att döma av
diskussioner på facebook och på höstmötet finns det gott om intresserade som ser detta vara en
fråga av vikt (?). Nu har du din chans!
Mål
Målet för arbetsgruppen är att förbereda ett förslag som årsmötet kan ta ställning till. Not: det kan
också vara så att arbetsgruppen kommer fram till att vi inte skall ändra något. Oavsett vilket så är
det viktigt att alla bevekelsegrunder redovisas i underlaget för medlemmarna.
Tid
Den tidsram arbetsgruppen har att förhålla sig till är en bortre gräns där förslaget bör vara klart i
mars i god tid för ett årsmöte som kan hållas i april. På ett ungefär.
Det är önskvärt om arbetsgruppen kan bildas nu i januari så man kan läsa in sig på frågan och även
ge SSF tid att behandla ev frågor som dyker upp.
Vad skall göras/mandat?
Rent konkret handlar arbetet om att tala med SSF för att driva fråga vidare. Där har Styrelsen krattat
manegen och gjort en del grovjobb med förslag på väg framåt (via befintligt ORC -brev vaska fram NF
riktiga deplacement som kan ge ny placering av flytmärken).
Vi har namngivna personer på SSF som är förhandsunderrättade om att vi i NF-förbundet kikar på
frågan, men SSF kommer inte göra något av egen maskin så det blir alltså arbetsgruppens uppgift att
driva frågan med dem.
Se gärna artiklar här på nfseglare där vi skrivit om vad som gjorts och hur tankarna gått:
•

Viktfrågan, del 1 - är det dags nu?

•

Viktfrågan, del 2 - efter diskussion med SSF (obs, notera kommentarer till artikeln)

•

Höstmötet: diskussion om vikt

Kommunikation
Styrelsen kommer naturligtvis vara med i loopen, men det kommer vara arbetsgruppen som driver
frågan framåt. Vi kan gärna ha en meddelandegrupp via messanger på facebook (det har styrelsen
och det funkar kalas) för snabba avstämningar eller epostlista, det får arbetsgruppen bestämma vad
som passar dem bäst.
Om inte…
Utan en dedicerad arbetsgrupp ser styrelsen det svårt att klara av arbetet med viktfrågan och det
riskerar försenas.
Intresserad?
Meddela ditt intresse att ingå i arbetsgruppen via mail eller tfn (se tfn i iNFo, sid 2) till en
styrelsemedlem idag:
Ordförande Richard Pahlm
Sekreterare Niclas Stang
Kassör Hasse Jansson
Kappseglingsansvaring Lasse Carlefalk
Ledamot Nisse Virving

Hälsningar, Styrelsen

Bilaga 5 Publicerad 2019-04-23

Viktfrå gan, del 4 – infö r å rsmö tet.
Styrelsen har på senaste styrelsemötet diskuterat hur vi ska gå vidare med viktfrågan. Vi har
tidigare provat att få till en arbetsgrupp bland medlemmarna som vill dra i denna fråga men tyvärr
så har ingen velat ta tag i detta. Vi har en bra dialog med Svenska Seglarförbundet (SSF) och vi har
diskuterat om olika alternativ och vad de anser skulle vara en bra väg framåt för förbundet och vi
har sammanställt resultatet av diskussionerna nedan.
Väga båtar
Vårt respittal är baserat på de dimensioner som finns i båtdatabladen vilket avser att representera
”den bästa” båten. Om man kontrollväger båtar för att revidera båttypens standardvikt, så kommer
inte ett genomsnittsvärde att godkännas utan snarare den lägsta vikten som man skulle kunna finna
och därtill kanske SSF även lägger till en viss säkerhetsfaktor. Ett genomsnittsvärde skulle ju annars
statistiskt sett medföra att halva NF-flottan bryter mot reglerna om de seglar efter tabellvärdet. Att
väga båtar medför alltså inte automatiskt att NF:ens tabellvikt ökar, snarare tvärsom
Det finns idag i SRS-registret 8 st NFar med egen vikt specificerad i sitt mätbrev. Dessa båtar varierar
mellan 2890 och 3260 kg. Dock är det bara 3 av dessa som är vägda med verifierad våg (verifierade
vikter: 2890, 3000, 3020). Detta pekar åt att den vikt som redan finns i SRS tabellen (2900) är ganska
rättvisande.
Vill vi så kan vi kontrollväga ett ytterligare antal båtar men det behöver i så fall dokumenteras att de
är av olika årsmodeller och tillverkare och detta kan medföra att båtar tillverkade på olika orter får
egna klasser med eventuellt olika SRS-tal , tex NF-Birka, NF-nya modellen etc vilket vore olyckligt.
Och som sagt kommer detta sannolikt dessutom leda till att tabellvikten kan justeras åt "oönskat"
håll.
ORC-fil
Det finns en ORC-fil (Offshore Racing Congress) som man kan nyttja mot ersättning till SSF och då få
tillgång till ORC-databasen för att kunna ta fram teoretiska mått på båten. Att använda den skrovfil
som finns för NF för att bestämma absoluta fribordshöjder anser dock SSF vara lite vanskligt, dels för
att filen är gammal och inte säkert exakt och dels för att den inte har använts till uttag av mätbrev
tidigare. Men för att använda den till att hämta teoretisk prestandainformation (polardiagram) går
bra. Att mäta på detta sätt kan dock medföra att mätstationerna skiljer sig från hur klassregeln är
utformad.
Flytmärken
När det gäller flytmarkeringar som finns på ritningarna på bla hemsidan så är en tes att dessa med
största sannolikhet är måttsatta efter ursprungsvikten på 2600 kg.

Denna kom senare att ändras till 2900 kg (på 1980-90 tal?), troligen utan att ritningen ändrades.
2900 är den vikt som gäller idag enligt båtdatabladet. Om man då som noggrann ägare mäter ut
flytmärkena enligt ritningen så kommer de hamna under vattenytan och effekten blir att man tror
att sin egen båt är tyngre än klassbåtens 2900 - och har detta som ett argument för att resultatet på
kappseglingarna inte går ens väg. Förutom frågan om 2600 vs 2900 är att båtarna med tiden ofta har
utrustats med diverse saker som septitank, kyl, värmare etc och allt detta tillsammans med mer fukt
i plasten gör att båtarna väger något mer. Av ovanstående 3 båtar som är verifierade så skiljer det
runt 110 kg vilket gör att tabellvikten på 2900 kg anses stämma rätt bra för "bästa båt".
Hur gör vi nu? Och vem gör vad?
Vi i styrelsen anser att vi har utrett frågan som utlovat och kommer med konkret förslag:
1. Alternativ 1, att väga fler båtar anser vi går bort pga dyrt, kommer sannolikt inte leda till
tyngre båt i båtbladet utan snarare tvärsom samt risk för att NF splittras i flera olika klasser.
Alternativ 2, använda ORC-fil anser vi går bort helt enkelt för att SSF avråder från det. Om
filen är inexakt vore det kontraproduktivt att använda den då hela målsättningen med
viktarbetet är att hitta en mer rättvisande vikt.
2. Styrelsen anser därför att den väg framåt vi har är att kontrollera/justera placeringen på
flytmärkena så att dessa överensstämmer med tabellbåtens vikt på 2900 kg och att vi
därefter reviderar ritningarna och skickar in denna ändring i klassreglerna för godkännande
hos SSF. Därför bör det utses en arbetsgrupp på årsmötet och att dessa personer mäter upp
detta på någon av båtarna som ligger nära 2900 kg under året så kanske vi kan ha detta
justerat till 2020. Det krävs dock att båtarna är tömda och uppfyller klassreglerna i övrigt
vilket innebär att berörd båtägare behöver delta med iordningsställande av sin båt.
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Viktfrågan

mogen för beslut?

Bakgrund
Vad en NF verkligen väger har av olika
medlemmar lyfts under senare år. Huvudskälet är att handikappsystemet SRS sedan
några år har infört en parameter, verifierad
vikt eller SRSv. Eftersom en högre vikt ger
lägre SRS -tal vid i övrigt likvärdiga båtar
innebär en tyngre båt en fördel vid SRS
-seglingar. Enskilda medlemmar som i jakt
på placeringar har därför vägt sina båtar
(antingen i egen regi eller med verifierad
våg via SSF) och fått olika resultat med

viktangivelser på mellan 2,9 till 3,1 ton
enligt deras SRS -brev. Diskussionen nu
handlar om att om det nu är så att båten
väger mer än 2,9 så skulle SRS -talet för
klassbåten sänkas - med följden att även
klassbåten NF skulle hamna längre upp i
resultatlistorna på SRS seglingar. Vid samtal med SSF har det framgått att de inte
accepterar något medelvärde utan endast
den lägsta vikten. Om vi skulle kontrollväga ett antal båtar skulle alltså endast det
lägsta värdet accepteras av SSF.

Hypotes
På årsmötet 2019 diskuterades olika alternativ som landade i att styrelsen fick i uppdrag att kontrollera om våra flytmärken är
rätt angivna i klassregeln, KR. Den vikt
klassbåten nu har angiven är 2,9 ton sedan
någon gång på -80 talet vilket är en ändring från 2,6 i båtens begynnelse. En hypotes var därför att befintliga flytmärken i
KRs originalritningar felaktigt motsvarar
vikten 2,6 ton och inte dagens 2,9 ton.
Mätning och resultat
NF 305 har vägts hösten 2017 med krönt
våg av SSF mätningsman. Den vägde då
2,890 ton, bara 10 kg från klassbåtens 2,9
ton. Björn Erixson äger NF 305 har tacksamt ställt sin båt till styrelsens förfogande
för kontrollmätning av flytmärkena vilket
skedde nu i september 2019. Eftersom NF
är en klassbåt är det enligt SSF vår klassregel som definierar den utrustning som
måste finnas i båten vid kappsegling och
invägning vilket den också vid mättillfället hade. NF 305 har ingen inombordsmotor men har kompensationsvikter och
drevatrapp i enlighet med KR. Vid kontrolltillfället rådde bleke och svag vind. Båten vägdes in långskeppsvis och kontrollen
ägde rum från en båt bredvid. Båten saknade flytmärken så vi använde måttsatta
lattor enligt KRs mätdiagram som ”mall”
för att kontrollera de i KR angivna måt�ten. Resultatet visar att NF 305 flytläge
stämmer väl överens med måtten i KR.
Hypotesen att KR flytmärken skulle motsvara 2,6 ton kan vi nog med stor säkerhet
därför avfärda. Istället pekar resultaten
på att flytmärken i KR korrekt motsvarar
klassbåtens vikt enligt SSF på 2,9 ton.

Analys och nästa steg
SSF och SRS utgår alltid från en optimerad båt. Om en enskild därför båt är
tyngre än klassbåtens 2,9 ton kan detta istället bero på att skrovet sugit vatten. Även
olika komfortutrustning (kyl, värmare…)
som ägare installerat och som enligt SSF
räknas som fast installerat och inte skulle
plockas ur vid vägning kan vara orsak till
ökad vikt.
Styrelsen anser att frågan är väl utredd och
att nästa årsmöte skulle kunna fatta beslut
om att avfärda frågan. Men för att vara på
den säkra sidan har styrelsen beslutat att
medverka vid utsättning av fysiska flytmärken på NF 305 i vår innan sjösättning.
Detta ger en ytterligare mätpunkt (höst vs
vår) när båten är i vattnet. Avsikten är att
kunna klara ut den mätningen före årsmötet 2020.
Not: se äve nfseglare.com för flera utförliga
artiklar i ämnet.
Mvh Styrelsen

