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Bilder från renoveringen av S200 Doppingen
se sida 12-16

Kölplankan demonterad
ända fram till förstäven

Hängseljärnen
klara för
montering

Mallning av sambord

Den nya kölplankan
I väntan på köl (t h)

Ordförandens sida
Sommaren - 55 då köpte min pappa en
Neptuntolva av Sven-Erik Sahlin (han
som på 80-talet bl.a. byggde Swedish
Entry).
Den hade mer segel genom att storbommen var längre. Den var inmätt i SL-regeln med nr 230. Vi seglade en vecka i
Öregrundsskärgård. Vilken härlig båt!
Den hade 2 sittbrunnar och ett litet kapell
över den främre brunnen som fungerade som en liten ruff. 2-3 personer kunde
sova på durken.Båten hade en liten König
hjälpmotor med rak axel.

Jag fick vänta till 1967 då jag inhandlade
Neppe 140 i Gävle och med den upplevdes många fina seglarminnen. Jag gick
med i Nepparförbundet 1967, så man firar
50-årsjubileum i år! HURRA!

Tyvärr fick pappa sälja den på höstkanten,
då min mor ansåg att det fanns annat att
göra på somrarna! Det var nog då fröet
såddes till att köpa en Neppare.

Nisse V
Foton på SL 230 finns på sida 22.

Nepparnytt nr 2 2017

Förstasidan
Start vid SM 2014 Arkösund.
Foto: Niclas Skärlund

Hej!
Vår igen och dags för en ny seglingssäsong. Som sig bör innehåller detta
nummer inbjudningar till seglingar i
sommar. Därutöver ett fylligt reportage
av Lennart Hägre om renoveringen av
S200 samt en artikel av Göran Haglund
om digitala sjökort. Samt en hel del mer.

Andrasidan
Bilder från renoveringen av S200
Doppingen
Foto: Lennart Hägre
Tryckning
Nepparnytt är som vanligt tryckt med
stor omsorg av Allduplo Offsettryck,
Stockholm

Önskar alla en härlig sommar!
Leif
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Nynäshamns segelsällskap

inbjuder
till
SM för Neptunkryssare 2017
16-18 juni
Oﬃciell inbjudan på hemsidan
http://www.nynashamnyachtclub.se
Se även info på neptunkryssare.se
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NEPTUNKRYSSARPOKALEN I SUNDSVALL
Än en gång får vi förmånen att arrangera en Neptunkryssarpokal!
Den formella inbjudan finner ni på Nepparförbundets och
Sundsvalls Segelsällskaps hemsida.
”Lull-lull” runt omkring återfinner ni här.
Sjösättning och vägbeskrivning
Sjösättning sker inne i Ortvikens småbåtshamn under fredagen efter klockan 13.00 och
där finns det även möjlighet att lämna trailers innanför låsta grindar. Ingen kostnad för
detta. Om ni önskar bogsering ut till Vindhem så meddela oss detta innan.
Beträffande sjösättning och bogsering, ring 070-445 74 64, Christer Östman.
Ni hittar till Ortvikens småbåtshamn genom att köra över Sundsvallsbron och precis
ni kommer fram till norra brofästet så ta av vid första möjliga avfart och håll sedan till
höger ur rondellen. Kör därefter till ni kommer till Hjertmans på höger sida. Ta av till
höger där och ni ser grinden till småbåtshamnen.
Boende
Som vanligt kommer vi att försöka hitta boende åt gästande besättningar ute vid Vindhem med omnejd. Men denna helg är det även ett jolleläger i Vindhem så platserna är
mer begränsade än vanligt. Vi kan alltså inte garantera plats åt alla.
Vi får göra som vanligt att först till kvarn står först i kön. Kön finns hos mig så maila till
belleamie222@hotmail.se om ni önskar boende. Det kommer i så fall att bli i gäststugor och båtar och en viss frivillig ersättning till värden/värdinnan är alltid välkommet.
Sen finns det även plats för tält och husvagn för den som så vill.
Lördagskväll
Vi kommer att ordna någon form av samkväm med mat på lördagskvällen. Pris per
person blir 200 kronor. Anmälan till festen görs på belleamie222@hotmail.se samtidigt
som ni anmäler er till regattan.
Övrigt
Efter seglingarna på lördagen bjuds det på ärtsoppa och punsch.Restaurangen finns öppen hela fredagskvällen och där finns det möjligheter att köpa en bit mat och dom har
också fullständiga rättigheter.
Vi hoppas att få se många gästande båtar. Det blev ett stort SM-fält härom året och visst
skulle det vara häftigt om vi kan få ihop över 20 båtar på en ”Norrlandspokal”.
Frågor besvaras av Björn Karjel, 070-92 92 312

Varmt välkomna önskar Sundsvalls Segelsällskap/Björn Karjel
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Neppare på Allt för Sjön 2017

Innan vi kunde lämna grönt ljus för det
måste vi skaka fram en båt att ställa ut.
För två år sedan var det 273 Svanen som
var utställd och då den är en av de nyaste och fräschaste båtarna (och dessutom
stod bra till på varvet) så gick budet till
Henrik Malmborg om han kunde tänka sig
att ställa ut sin båt igen. Henrik nappade
genast på detta och i och med det så var
saken klar.

Som väl de flesta känner till hade Neptunkryssarförbundet även i år en livs levande Neptunkryssare utställd på båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö i början på mars.
Båten kompletterades med en väggmonter
som vi hade tillsammans med M-båtsförbundet. Lite bilder från mässan har tidigare funnits både på hemsidan och på Facebook men ingen beskrivning om allt jobb
som ligger bakom för att få till både båt
och monter.

Samtidigt som vi jobbade med att få fram
båten så planerades också själva montern.
Även här har Kjell varit den drivande och
är den som fixat fram bilder (både att ha
på väggen och att spela upp i bildspelet),
bildskärm, dator m.m. Till i år hade vi
också en väldigt fin LED-belysning som
verkligen gjorde att bilderna kom till sin
rätt.

Det hela började redan på hösten i oktober
då det kallades till ett möte för ett antal föreningar involverade i Classic Yacht-hörnan på mässan (Veteranbåtsföreningen,
SYS, GYS, Skärgårdskryssarförbundet,
Neptunkryssarförbundet m.fl.). Vårt förbunds representant i detta sammanhang
var (liksom flera tidigare år) Kjell Gustafson (39 Tonita). Från början var det inte
meningen att vi skulle ha någon båt med
på mässan men sedan M-båtsförbundet
inte lyckades få till det med att ställa ut
någon M22 så gick budet till Nepparförbundet att ställa ut en Neppare.

Veckan före båtmässans öppnade (på fredagen för branschfolk och på lördagen för
allmänheten) blev sedan hektisk. På måndagen åkte jag och ordförande Virving till
SSK:s varv och lyckades efter lite bök
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bart är underbart – och det här var ett led i
marknadsföringen av detta koncept). Bilder och belysning i montern arrangerades
och de möbler Kjell fixat fram (skåp, bänkar, soffor m.m.) ställdes på plats. Framåt
åttatiden på kvällen var sedan allt på plats
och vi kunde trötta ta oss hemåt.

dra iväg med båten på trailer till Rickard
Holmlunds ställningsföretag (Zip-Up) i
Hägersten. Där tog vi in bil, båt och trailer i tvätthallen och tvättade av den med
högtryckstvätt (med varmvatten och tvätt
medel i). Därefter blev det fortsatt transport till mässan där vi sen kunde rulla in
hela ekipaget (ja, utan bil naturligtvis) i
mässhallen.

Ett annat jättejobb som Kjell jobbat med
var bemanningen av montern. Så småningom fanns ett bemanningsschema som
täckte hela mässtiden med två pass om dagen – helgdag som vardag. Lättast verkar
ha varit att bemanna vardagspassen (det
finns många pensionärer i förbundet) men
egentligen är det ju roligare att stå på helgerna när det är mer folk.

På onsdag morgon åkte jag ut till Tellus
Interiör i Märsta där Kjell och jag lastade två kombibilar fulla med möbler, bilder, lampor, bildskärm, dator m.m. Efter
en sväng förbi tryckeriet Allduplo Offsettryck på Kungsholmen (för att hämta
överex av Nepparnytt som skulle delas ut
på mässan) så kunde vi sedan efter lunch
kunna börja med att fixa till monter och
båt inför mässan.

Det mesta löpte sen på bra under utställningstiden. Visserligen ligger ju Classic
Yacht-hörnan längst in i C-hallen men
många verkade hitta dit i alla fall. Åtskilliga som kom förbi och var intresserade
hade någon gång i tiden seglat Neppare
(även om det numera av någon konstig
anledning blir fler och fler som pratar om
att det var deras föräldrar som seglade

Så småningom anslöt även Micke Sääf
och Henrik Malmborg och hjälpte till.
Båten putsades upp och arrangerades med
masten på däck och lyftstroppar på plats
precis som inför ett lyft vid kappsegling
(vi försöker ju lansera begreppet – Trailer-
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Monterfixarna: Göran Haglund, Henrik Malmborg och Mikael Sääf.
På bilden saknas projektledare Kjell Gustafson.
Neppare på 50-talet och inte de själva)
men vi fick även kontakt med de som var
intresserade av att börja kappsegla och
ville veta hur man hittar en bra båt på begagnatmarknaden (vilket ju tyvärr är lite
svårt – speciellt om man vill ha en i plast).

Sammanfattningsvis så är det väldigt
mycket jobb med ett mässdeltagande (och
det är ganska få som drar lasset) men det
är ändå värt det med tanke på hur viktigt
det är att synas, träffa nya och gamla medlemmar m.m. Men utan entusiaster som
Kjell skulle det blir svårt att genomföra.

Söndag kväll var det sedan dags att transportera bort båten, riva montern m.m.
Men det är som vanligt lättare att riva ner
än bygga upp så det gick rätt snabbt ändå.

Göran Haglund
268 Sjöfröken II
Foton: Kjell Gustafson
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Kassörens sida
Du har väl inte glömt medlems-/båtavgiften?
Medlems- och båtavgifterna har strömmat Dessa uppgifter kan också med fördel
in i en ström som är mycket glädjande. lämnas i ett mail till neptunkryssare@
Det sparar både jobb för mig med påmin- telia.com. Gamla medlemmar som bytt
nelser och förstärker också förbundets adress, telefon, köpt eller sålt båt etc. bör
ekonomi. Inte desto mindre finns det dock naturligtvis också skicka ett mail om dettyvärr medlemmar som ännu inte betalt ta.
sina medlems-, och i förekommande fall,
Om du mot förmodan inte vill kvarstå som
båtavgifter.
medlem i förbundet så kan du väl vara
Avgifterna är 200 kr i medlemsavgift och bussig och meddela detta på ovan angivna
100 kr i båtavgift. Sistnämnda betalas en mailadress så vi kan stryka dig ur registper båt vilket innebär att de som delar på ret.
en båt kommer billigare undan (medan de
som har flera Neppare å andra sidan be- Betala helst omgående och allra senast
talar lite mer). De som inte har någon båt den 31 maj. Annars är detta NepparNytt
utan supportar förbundet som gast, entusi- det sista du får från förbundet. Och det
ast (går utmärkt att kombinera) eller bara vore väl synd?
i största allmänhet Nepparintresserad beHälsningar från kassören
talar naturligtvis ingen båtavgift utan bara
medlemsavgift.
Göran Haglund
Betalning sker som vanligt till Plusgirokonto 270891-5. Glöm inte att ange avsändare och, om du är ny medlem även
adress, telefonnummer, e-postadress,
båtnummer, båtnamn och hemmahamn.
Sjöhistoriska öppnar ett nytt fritidsbåts museum i Härnösand i sommar.
Det flesta båtar är på väg dit men de saknar en Neppe, gärna byggd eller seglad
vid Höga Kusten.
Har någon känning om en lämplig båt så
kontakta Henrik Olsson, näringslivsutvecklare på Härnösands kommun.
Mobil
E-post
9

070-191 93 60
henrik.olsson@harnosand.se

Bli domare!
För mig började resan redan under SM i
Visby då Hans hörde sig för om det fanns
intresse ibland seglarna att utbilda sig till
domare. Det medelaldes tidigt att utbildningen skulle hållas sent på våren för att
nya regelboken skulle vara klar. Så i januari kom beskedet att kursen var uppe för
anmälan. Innan kursen skulle jag genomföra en regelkurs, det krävs intyg på sådan
och min gamla intygsbok hade försvunnit
på vägen.

karriär. Sakta men säkert flöt vi in på kursens kärna, att beskriva en situation.
Många praktiska övningar där vi åter fick
ta del av situationer på papper likt de i regelkursen. Detta var ett både nyttigt och
lite komiskt inslag då vi alla fick känna på
hur svårt det kan vara att beskriva en situation som 3:e man kan förstå. Efter en hel
dags vändande med regler och situationer
är lördagen snabbt slut. Många stannade
på hotellet över natten men själv åkte jag
norrut för lite båtpyssel hos Anders.

Regelkursen kostar 900kr och är helt digital, enkelt ”köpt” via SSF:s hemsida.
Kursen innebär inge större svårigheter för
aktiva kappseglare men känns bra då den
även belyser regler som sällan används.

Under söndagen fick vi testa en förhandling och fortsätta jobba med att beskriva
situationer. Till sist genomfördes ett prov
med resultatet att alla blev godkända förhandlingsdomare ”blå”. Vad vi blev är lite
intressant då man för att bli Blå domare
även behöver gå kurs i regel 42 och direkt
dömning, efter denna kurs kan vi döma
mindre lokala seglingar och delta i protestkomittér på större seglingar.

I efterhand var det mycket nyttigt att genomgå kursen så nära domarutbildnigen
då det för mig till stor del handlade om
att tänka rätt till båtars väg när man får se
olika situationer utspelas på papper.
Så var det dags att bli domare, kursen
hölls på Sjöfartshotellet i Stockholm. Jag
åkte bil upp från Linköping samma morgon och var tidigt på plats där Hans tog
emot. Allt eftersom dök seglare upp och
efter en stund kom ett känt ansikte då även
Staffan nappat på erbjudandet.

Uppföljande kurser är mer praktiska och
utförs många gånger som en kombikurs i
samband med en kappsegling, vilket för
min del innebär att de ligger lite på is då
denna utbildning krockar med min egen
segling.

Kursen började som vanligt med en presentation och man kan snabbt konstatera att seglarvärlden är liten eftersom det
fanns många beröringspunkter bland deltagarna. Därefter gjorde gruppen gemensamt några regelkontrolluppgifter för att
sedan flytta över i domarens roll. Hans berättade om sitt upplägg som domare med
många erfarenheter från en omfattande

Personligen tycker jag kursen var bra lättsamt utförande med allvarligt innehåll,
jag skulle gärna sett att den låg längre bort
från segelsäsongen och med en snabbare
koppling till kompletterade blå kurser.
Jag rekommenderar absolut fler att utbilda
sig på detta vis, som aktiv seglare tänker
man inta alltid på hur många funktionären
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som arbetar runt en kappsegling men utan
dem blir det inga tävlingar. Nu har iallafall
jag en möjlighet att ”betala tillbaka” lite

genom att kunna ställa upp som funktionär på hemmaplan.
Ulf Tjernberg

Anders Hjelmblad och Ulf Tjernberg, Pokalen 2008.
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Foto: Mats Åhlander

RENOVERING AV NEPPARE S200 DOPPINGEN
3 lager ek som limmats men fogarna hade
gett upp så vi fräste ned 24 mm av plankan
och limmade dit 2 lager iroko i sittbrunnen och fram till kölfickan.

2008 när min son Andreas och jag påbörjat byte av däcket på Ninni (195) kom han
hem och berättade att en mahognyneppare
var till salu på Blocket. Vi åkte till Södertälje dagen efter och slog till direkt. Hon
hade då varit vanskött av tidigare ägare
och legat på land i 8 år.

Renskrapning, nåtlimning och epoxibehandling av botten trodde vi var sista steget i renoveringen. Vi seglade vidare med
mindre läckage men inte bra. Hon läckte
mellan samborden och plankan särskilt
vid hårdare vind och sjö.

När vi fått hem henne såg vi att däcket behövde bytas även i det här fallet så ut med
Ninni och in med Doppingen. Däckbytet
har jag berättat om tidigare på ett årsmöte
på Älvsjömässan så det hoppar jag över
här.

Efter Hyundai cup 2014 beslutade vi
att byta kölplankan. Nu åkte hon in i
carporten igen och stängdes in för att
inte få komma ut förrän hon var tät. Hon
hissades upp med hjälp av hakiställning
och två kedjeblock så att vi kunde få loss
kölen och döträt.

När vi sjösatte 2009 efter däcksbytet läckte hon kraftigt men vi tänkte att det går
väl ihop, hon har ju legat så länge på land.
Men tyvärr så blev det inte så mycket bättre. Värsta läckan var i sittbrunnen ner mot
kölplankan.

För att kunna jobba bekvämt gjorde jag
två rullar av 4 plus 4 st 12mm plywoodskivor som profilerades för att passa framför ruffen och bakom sittbrunnen. Dessa
monterades med hjälp av 8 reglar med
konsoler för att bli stabilt, Sedan firade vi
ner henne på två rullar rom jag fått av en

Vi konstaterade att bottenstockarna i sittbrunnen och i ruffen var i dåligt skick så
vi beslöt att byta ut dom. När vi jobbade
med det upptäckte vi att kölplankan i sittbrunnen hade separerat. Den var byggd av

Separerade och halvruttna kölplankan.under
demontering
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Samborden monterade och ”snurran” kvar
elektriker. Sen var det bara att börja snurra as Milde. Mahognyplankan till kölplankan var 800 x 5000 x 30 mm och fantasoch såga.
tiskt fin. Andreas Tjulander grät nästan när
Vi sågade upp bordläggningen med cirkel- jag åkte därifrån.
sågen för att komma åt kölplankan. Det
var inte svårt att få loss sambordet. De Tack vare att vi tidigare bytt bottenstockgamla mässingsskruvarna antingen gick arna höll sig båten stabil i sitt liggande
av eller skallen gick sönder. Limningen läge på styrbordsidan.
hade släppt och sambordet var bara att
Nu var det bara att såga till de olika biplocka den.
tarna, hyvla, limma och skruva de 2 första
När samborden var bortplockade kapade lagren av kölplankan.
vi kölplankan och tog bort den så hel som
möjligt för att använda som mall. Natur- För att få till en rak och jämn kant att limligtvis var det mera än jag trodde som var ma de nya samborden mot spikade jag en
dåligt så vi frilade plankan från förstäven styrlist och körde med överhandsfräsen.
och 7 meter akteröver.
Jag gjorde en mallbräda och stack av med
en stickpassare enligt Tomas Larssons
Jag sökte dispens hos Nepparförbundet bibel (sid 141 i den nyare upplagan) för
att göra kölplankan av mahogny för att få att få till en bra passning men jag tyckte
bättre limningar än det blir i ek. Dispen- inte att det blev tillräckligt bra. Dessutom
sen beviljades och jag åkte till Stockholms hade jag ingenting annat än 15-20 mm
Båtsnickeri och handlade virket av Andre- delvis spruckna spant att fästa överkanten
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värmdes in med hjälp av en fritös och
varmluftpistol. Hål för M5-skruv borrades
i nedersta bordet och stålen monterades i
epoxilim. Nu var det dag att fortsätta passningen av samborden som var lättare nu
när jag förutom ny kunskap även tagit in
en lärling som heter Irene och är min kära
fru sedan 1971.

av bordet i så jobbet las på is eftersom vi
hade kommit in i april 2016 och vår andra
båt Sofia behövde lite vårrustning.
Sommaren gick och det var dags att fundera på Doppingen igen. Jag bokade en
tid med Andreas Milde för konsultation.
Vi hade en dryg timmes samtal som var
mycket värdefulla för mig. Jag lärde mig
att min passning var helt ok om man använder epoxilim med filler. Vidare lärde
jag mig att göra hängseljärn med genomgående skruv och mutter. Den timmen var
värd varenda krona.

Allt går mycket lättare när man är två även
inom båtbyggeri. Bordläggningen gick
som en dans och nu fattades bara tredje
lagret av kölplankan som vi tidigare grovpassat och nu bara behövde lite justeringar
för att passa. Kompletterade den synliga
delen av förstäven med ek för att stämma med gamla stäven. Borrade hålen för
kölbultarna och resningsbultarna från insidan. Montering av resningsbultarna och
därefter lite proppning och epoxibehandling av den nya delen av bottnen.

Dags att skaffa syrafast plattstål 25x3 mm
och börja kapa, borra och bocka, totalt
blev det 69 stycken olika plattstål som
sedan polerades av Irene och äldsta barnbarnet Linn.
I kölplankans underkant hakade jag ur
med god marginal för plattstålet och M6skruv. Innan vi började limma oljade vi
kölplankan med Kalmarsands linolja som

Halva kölplankan urhakad för hängseljärn och oljad med
Kalmersandsolja
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Kölplankans andra lager med spunningen hyvlad och klar för limning.

Nu var det dags att demontera ”snurren”
och lyfta henne för att få under vagnen.
Takhöjden är tyvärr i minsta laget och
trailern från Roffe lite högre än min gamla varvsvagn som vi hade när vi körde in
henne. Vi fick till och med släppa ur den
mesta luften i däcken för att kunna lasta.

Nu står hon och väntar på sin köl med nytt
döträ för att kunna segla igen. Kölen har
varit på kallgalvanisering i Södertälje och
därefter epoxibehandlats och svetsats fast
på gamla varvsvagnen.

15

Första delen av samborden klar för limning.

Nu är vi framme i april igen och Sofia
behöver få sin nya motor monterad och
komma i sjön innan vi fortsätter med kölarbetet på doppingen. Vi återkommer till
det vid senare tillfälle.

Se även bilderna från renoveringen av
Doppingen på insidan av omslaget !

Lennart Hägre,
text och foto

Doppingen äntligen på nepparvagnen i väntan på köl.
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Göran Haglund, S268
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Neptunkryssarcupen 2017
SM, Nynäshamn

16-18 Juni

Pokalen, Sundsvall
12-13 Augusti
i samband med Vindhemsregattan
Stockholm
Saltsjöbadsregattan

27-28 Maj

Uppsala
USS-Regattan

10-11 Juni

Uppsala
Ekolnregattan

26-27 Augusti

Stockholm
HöstRasta

9-10 September
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SL 230
Foton av båten som Nisse beskriver under
”Ordförandens sida” på sid 3.
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TILL SALU
S210
Vill man renovera båt till kanonskick, är detta ett tillfälle.210:an byggd 1965 i mahogny. Förnissad och i utmärkt skick. Förberedd för nytt däck som är bortskruvat. Rufftak
i sämre skick. Ruffhyllor, rufflucka, skotpåle, rokult, sittbrunnslådor renoverade. Ej
komplett ruff o sittbrunnsinredning. Dubblakvarnar, rullfocksbeslag samt en mängd
utrustningbeslag. Kölficka och döträ behandlade med Borax träskydd o linolja.
Mast o segel saknas. Ligger sen några år inomhus på Arholma.Har varit på äventyr i
England man kan läsa om i gammalt nr avnepparnytt när förbundets trailer försvann.
Därav misskötseln. Pris: 25000:Lars Hansson
Mobilnr: 0701573473, 0176-56262
lars47@gmail.com

S78
Är nu ägare av nr 78 Ci-Ci. Pris 15 000:Ulf Nilsson
070 214 41 01
ulf.nilsson@home.se

S196
Neptunkryssare nr 196 i Mahogny. Båten är fullt utrustad. Motor, storsegel, genua,
stormfock, spinacker, dynor, länspump mm, vagn med vagga (30 km/h). Båten i
originalskick med trämast. Båten har två kojplatser. Allt i bra bruksskick. En fantasiskt
trevlig båt med mycket fina seglingsegenskaper som även går bra i hård vind.
Stefan Griph
070-639 62 11
Diverse segel
Förrådsrensning - flera äldre segel, storsegel, genuor och fock, Delfinsegel och Gran.
Tio-femton år gamla, kappseglade men helt ok för tursegling. 400 kr/st.
Leif Bodinson
076-803 35 05
leif.bodinson@telia.com
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11MOD
2.4mR
606
C55
Finnjolle
H båt
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J 70
Mustang Junior
Neptunkryssare
Optimist
Soling
Stare

www.doylesweden.se

