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Ordförandens sida
Ordförande deltog i årets Seglardag som
representant för Neptunkryssarförbundet.
Mötet ägde rum i Stockholm den 17 mars.
Deltagarantalet har minskat under de senaste åren och endast nio av drygt trettio
klassförbund var representerade. Några av
distriktsseglarförbunden saknades också
helt.
Varje klassförbund har en röst på Seglardagen förutsatt att man sänt en representant. År 2003 var 434 föreningar anslutna
mot dagens 342, dvs ett föreningstapp på
21% vilket är illavarslande. Det är framförallt mindre föreningar där antalet seglare
är i minoritet mot motorbåtsägare som valt
utträde. Andra orsaker till att föreningar
lämnat Seglarförbundet får nog tillskrivas
höjda medlemsavgifter samt mindre intresse för kappsegling.

Ett av förslagen var att klassförbunden
måste ha minst 100 medlemmar för att få
röst samt ha ett SM.
Neptunkryssarförbundet agiterade för att
detta förslag är orimligt då flera förbund
ej har 100 medlemmar. Efter livfulla diskussioner enades slutligen mötet om att
stryka detta krav.
forts sid 5

Styrelsens förslag för att bryta denna nedåtgående trend är bl a att förbättra den s
k demokratiska strukturen där fler inom
svensk segling ska känna sig delaktiga genom att införa ett modifierat röstsystem.

Nepparnytt nr 2 2018

Förstasidan
Nepparklassen är alltid med tiden - hen
klär även i regnsbågsfärger.
Foto: 		
Tobias Åhlander

Hej!
Våren nalkas och med den seglingssäsongen. Först ut är Saltisregattan och
jag hoppas och tror att detta nummer
är i brevlådan innan det är för sent att
anmäla sig. Om Nisse (se ordförandespalten) bryter en femtioårig tradition
(!!) för att segla i Saltis vet jag inte om
någon annan har skäl att inte vara med!

Andrasidan
Inbjudan till SM och Norrlandsregattan i
Hudiksvall 1956.
		
Tryckning
Nepparnytt är som vanligt tryckt med
stor omsorg av Allduplo Offsettryck,
Stockholm

Vi ses på sjön!			
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Inbjudan  till    
  
SM  för  Neptunkryssare  2018  

  
                              Välkomna  till  Stockholms  Segelsällskap  och  Rastaholm!    

  
  
  
  

Årets  mästerskap  börjar  torsdagen  den  12  och  avslutas    
på  söndagen  den  15  juli.  Åtta  seglingar  är  planerade.  På    
torsdag  12  juli  planeras  tune  up-segling  som  förberedelse.  

  
Seglingarna  genomförs  på  kryss-länsbana  på  Björkfjärden    
                                  utanför  Rasta.    Regattamiddag  i  Värdshuset  på  lördagen.    
      
  
Anmälan  till  SSS  stockholmssegelsallskap.se  senast  28/6.  
  
Anmälningsavgiften  1.700  kronor  betalas  till  SSS    
  
plusgiro  28  41-5.    Efteranmälan  2.200  kr.  
                                  Info:  SSS  08-653  03  55,    Ove  Andersson    070-5532178      

        
  
        Rastaholm    har  varit  samlingsplats  för  kappseglare  i  mer  än    
  
        hundra  år,  långt  innan  SSS  fick  överta  holmen  på  1930-talet.  
                                                  I  det  anrika  klubbhuset  finns  numera    Rastaholms  Värdshus    
  
        med  restaurang,  cafe,  vandrarhem  och  seglarstugor.  
  
  
        Kontakta  värdshuset  för  boende,  måltider  och  lunchpaket  
  
        under  SM.  Tel:  08-560  230  70    e-post:  info@rastaholm.se  

  
  
  
  
  

                  

  

    Tävlingen    genomförs  i  överensstämmelse  med  reglerna    som  de    
    är  definierade  i  Kappseglingsreglerna  (KSR).  Fullständig  inbjudan  
    finns  på  www.stockholmssegelsallskap.se

Formell inbjudan, se sid 18-19
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NEPTUNKRYSSARPOKALEN I UPPSALA

EKOLNS SEGELKLUBB
arrangerar

Neptunkryssarpokalen
25-26 augusti
i samband med Ekolnregattan,
se inbjudan sid 20-22

Ordförandens sida, forts
Ekonomin är f n god inom Seglarförbundet tack vare högre medlemsavgifter samt
intäkter från SRS och tävlingslicenser. De
stora bidragen kommer från Postkodslotteriet och Riksidrottsförbundet som bidrar
med 5 respektive 4,4 miljoner kronor.

tigt för Nepparklassen att vi blir ett stort
antal deltagare. Tyvärr går Lidingö Runt
samma helg och jag själv som seglat Lidingö runt femtio gånger kommer att bryta denna tradition för att deltaga i Saltis!
Väl mött på inledningen av säsongen på
Baggen.

Vår första segling med Neppare i år är
Saltis och KSSS vårseglingar. Det är vik-

			Nisse V
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Neppare på Allt för Sjön 2018

Kontakt togs med Rickard Holmlund
”Zip-up” som under hösten köpt 274:an
Nyx, han meddelad glatt att han gärna lånade ut båt och trailer till mässan.

Som de flesta medlemmar känner till så
var Neptunkryssarförbundet åter representerade på båtmässan. En fundering
var hur vi skulle kunna förnya vår monter
m.m. Vid förberedande möte med Classic
Boat i slutet på 2017, fick vi preliminärt
löfte att åter ställa ut en Neptunkryssare i
anslutning till vår monter C19:36.

BVX-Bilvårdsexperterna fick uppdraget
att polera fribord på och däck till hög
glans, vilket de verkställde med stil och
finess på 274:an tack vare Rickards kontakter.

Göran Haglund ”båt 268” och Kjell Gustafson ”båt 39” var på mötet tillsammans
med de involverade utställarna, där man
i stora drag presenterade vad ”Classic”
skulle bestå av under mässan. Vi och de
andra förbunden hade också möjlighet att
diskutera och påverka en del saker. Bland
annat så bestämdes att montrarna för Neptunkryssare, M-båt, Skärgårdskryssare,
samt SYS och GYS placerades i en lång
samverkande monter, vilket också tidigare
varit givande.

Nils Virving, Göran Haglund, Roger
Månsson, Mikael Sääf, Kjell Gustafson
utförde installationen i montern den 28
februari. Rickard Holmlund körde in med
båten, senarelagt till c:a 18 tiden samma
dag, på grund av att det hade varit fullt
snökaos i Stockholm på dagen, med tillhörande totalstopp brand annat norr ut med
lastbilar som inte kom upp för backarna.
Båtransporten gick dock fint på kvällen,
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Kjell Gustafson ”Tellus Interiör” hade
kontakterna med AudicomPendax AB
som kostnadsfritt lånade ut skärmen och
dator, Bombastik Attitude AB lånade ut de
sköna stolarna med meschrygg, samt bordet. Både nya intressenter samt före detta
Neppeseglare stannade gärna till för en
pratstund och lite vila i stolarna.

bra med M+S däck på släpet! Eller hur
Rickard? Efter att vi rullat in ekipaget var
vi klara c:a kl 20.
Ett nytt grepp lanserades i montern! Att
kunna rita och berätta om segelbåtarna,
samt visa bilder på tv-skärm och jobba
med pekfunktionen det gjorde att vi lyckade fånga in en del extra besökare till
montern. Dessutom fans ju en skrivtalva
och WB pennor och sudd på baksidan av
den fristående skärmen vilka också kunde
användas att rita med. Funktionerna gjorde att vi kunde rita och berätta om teknik,
båtvård och taktik. Vidare gick det också
att gå ut på hemsidan via skärmen. Att enkelt kunna jobba på det sättet med kommunikation, kallas det ”installationsfria
konferensrummet”, inga installationskabeldragningar behövs mer än 220V.

Fjorton olika medlemmar i Neptunkryssarförbundet hjälpte till att fylla de tillsammans 20 passen. Ett stort tack vill jag
rikta till sponsorerna och alla som hjälpte
till att bemanna och sprida kunskap om
Neptunkryssarklassen och båtarna.
Vårt medverkande på Allt för sjön visar
att Neptunkryssarklassen är aktiv som bra
och prisvärd kappseglingsklass.
Kjell Gustafson ”39 Tonita”

Neptunkryssaren 80 år!
Neptunkryssaren fyller 80 år i år.
Det tänkte vi fira med en middag under hösten. Så i november någonstans i Stockholmsområdet så kommer detta att gå av stapeln.
Vi hoppas att så många som möljigt vill vara med och fira båtens 80 års
jubileum.
Mer information kommer att skickas ut / läggas ut på hemsidan när allt
är klart.
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Neptunkryssarcupen 2018
		

SM, Rasta Stockholm		

13-15 Juli

Pokalen, Uppsala			25-26 Augusti
i samband med Ekolnregattan
		
Stockholm
Saltsjöbadsregattan			26-27 Maj
Uppsala
USS-Regattan				9-10 Juni
Sundsvall
Vindhemsregattan			11-12 Augusti
Stockholm
HöstRasta				
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8-9 September

Trailerbart är underbart! Neptunkryssare

Foto: Anders Lundin

Saltsjöbadsregattan 26-27 maj 2018

Varmt välkomna till årets första drabbning i en av Sveriges äldsta kappseglingar.
Med efterföljande samkväm i sittbrunnarna eller på Restaurangen Holmen Kök & Bar
ett stenkast från hamnen.
För alla som ännu inte upplevt seglingsatmosfären i Saltsjöbaden är denna regatta att
rekommendera.
Neptunkryssaren fyller 80 år i år.
För att göra en extra bra uppstart på kappseglingssäsongen för Neptunkryssarklassen i år så
erbjuder Neptukryssarförbundet en utbetalning på 500 kronor till de ägare som kappseglar med sin
egen neptunkryssare på Saltsjöbadsregattan för första gången!
Anmälan
http://shop.ksss.se/sv/articles/2.53.189/saltsjobadsregattan
Dessa klasser och båtar har anmält sig just nu
http://shop.ksss.se/sv/tavlingsdeltagare?competition=R18-Saltsjobadsregattan-Drake
Hoppas Neptunkryssarna blir största klass.
Välkomna

www.neptunkryssare.se
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100-åringarnas regatta
100 åringarna regatta kan vara en kul grej
att vara med och segla på om man har en
Neptunkryssare i trä.

Båtarna ligger sedan i gästhamnen.
27 juli – 10.30 Första start. Distanskappsegling 15-18 m, Beräknad målgång utanför ångbåtsbryggan tidigast kl 14.00.
Båtarna ligger sedan i gästhamnen. 17.00
Prisutdelning vid Gästhamnen.

Hundraåringarnas Regatta i Mariefred välkomnar alla klassiska segeljakter. Regattan i Mariefred lyfter särskilt fram kappseglande båtar som är hundra år och äldre.
Ett av regattans mål är att sätta ett världsrekord i antalet deltagande båtar som fyllt
100 år.

28 juli- 11.00 Uppvisningssegling i form
av ”Turnaround fleet-race” utanför ångbåtsbryggan. Speaker berättar om båtarna
och kommenterar uppvisningen.

Förutom programmets distansseglingar
som sker enligt Svenska Seglarförbundets
kappseglingsregler kommer en del båtar
att segla i ”cruisingklass” utan tidtagning.
På lördagen bjuder båtarna på uppvisning.

Observera att alla tider är preliminära.
Regattan arrangeras i samarbete mellan:
Mariefreds Båtklubb, Skärgårdskryssareförbundet, Veteranbåtsföreningen, Gaff
Yacht Society, Sail Yacht Society, Strängnäs kommun, Företagarföreningen imariefred.nu, Mariefreds Marina, Svenska
Seglarförbundet och SEARCH Magazine
Segling.

25 juli från kl 15.00 – Segeljakterna samlas i Mariefreds Gästhamn.
26 juli – 10.30 Första start. Distanskappsegling 15-18 nm. Beräknad målgång utanför ångbåtsbryggan tidigast kl 14.00.
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INFORMATION FRÅN TK
Om ni har några frågor så kan ni kontakta
någon av oss Tekniska kommittén.
Mikael Sääf
Viktor Skoog
Ulf Tjernberg
Kontaktuppgifter finns i Nepparnytt.

Nu är det snart dags för regelår igen.
Vid årsmötet så antogs nya stadgar för
Neptunkryssarförbundet och en av ändringarna var att vi inte kommer att ha ett
brutet räkenskapsår utan kalenderår. Så
detta år som började i Juli 2017 kommer
att sluta i december 2018. Det innebär
även att nästa årsmöte kommer att flyttas
och läggas under februari/mars 2019 då vi
kan besluta om att anta nya regler för Neptunkryssaren.

Nu i mars så gick hela TK på kurs hos
Svenska seglarförbundet och utbildade sig
till mätman.
Vi väntar på SSF ska godkänna oss för att
få licensnummer innan vi får göra mätningar på båtar och utrustning.
Är det någon som behöver mäta om sin
båt/rigg efter ombyggnad och känner sig
osäker på hur den ska kontrolleras, eller
om det är några andra frågor om våra
klassregler så hör av er till någon i TK.

Så nästa regelår blir under årsmötet 2019.
Så börja fundera redan nu om det är något i våra regler som ni vill ändra på och
skicka in en motion till Tekniska kommittén på micke.saaf@gmail.com.
En annan ändring som kommer att bli är
att dom regler som antas under årsmötet
2019 kommer att börja gälla från säsongen 2020 då alla nya regler som antas måste godkännas av Svenska seglarförbundet.
Då hinner reglerna bli godkända och klara
innan nästa säsong har börjat.

Om ni gör någon förändring på båt eller
rigg så tänk på att kontrollera så att dom
förändringar som är gjorda stämmer
överens men våra klassregler. Det är ni
som båtägare som ansvarar för att båten
stämmer överens med klassreglerna.
Mikael Sääf

TILL SALU
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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Efter hälsningen från Peter Thomasen i Holland och dokumentationen av renoveringen
av S50 ”Maggan” (se andrasidan i Nepparnytt nr 1/2018) fick Nisse Virving nedanstående brev från Åke Westermark i Uppsala, nestor i Nepparklassen:
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Kassörens sida
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.
Dessa uppgifter kan också med fördel
lämnas i ett mail till neptunkryssare@
telia.com. Gamla medlemmar som bytt
adress, telefon, köpt eller sålt båt etc. bör
naturligtvis också skicka ett mail om detta.

Du har väl inte glömt medlems-/båtavgiften?
Medlems- och båtavgifterna har strömmat
in i en ström som är mycket glädjande.
Det sparar både jobb för mig med påminnelser och förstärker också förbundets
ekonomi. Inte desto mindre finns det dock
tyvärr medlemmar som ännu inte betalt
sina medlems-, och i förekommande fall,
båtavgifter.

Om du mot förmodan inte vill kvarstå som
medlem i förbundet så kan du väl vara
bussig och meddela detta på ovan angivna
mailadress så vi kan stryka dig ur registret.

Avgifterna är 200 kr i medlemsavgift och
100 kr i båtavgift. Sistnämnda betalas en
per båt vilket innebär att de som delar på
en båt kommer billigare undan (medan de
som har flera Neppare å andra sidan betalar lite mer). De som inte har någon båt
utan supportar förbundet som gast, entusiast (går utmärkt att kombinera) eller bara
i största allmänhet Nepparintresserad betalar naturligtvis ingen båtavgift utan bara
medlemsavgift.

Betala helst omgående och allra senast
den 31 maj. Annars är detta NepparNytt
det sista du får från förbundet. Och det
vore väl synd?
Hälsningar från kassören
Göran Haglund

Från SM 2014 i Arkösund					
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Foto: Niclas Skärlund

Utdrag ur Båt för Alla 1979:
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Inbjudan
Tävling:
Svenskt Mästerskap för Neptunkryssare
Datum:
13 - 15 juli 2018
Arrangör: Stockholms Segelsällskap

1.

Regler

1.2

Klassreglerna för Neptunkryssare gäller.

1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln
gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller
när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är
inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt
som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3.

Anmälan

1.1

2.1

3.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och rmed Appendix S.

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven
i ISAF Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som
har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan
genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en
majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk
Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om
tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast
placerade som uppfyller kraven.

3.3

Anmälan ska göras senast 28 juni till SSS www.stockholmssegelsallskap.se
Efteranmälan senast 9 juli.
Anmälan ska innehålla uppgifter om segelnummer, klubb, namn på
skeppare och gastar, mobilnummer och mailadress till skepparen.
Anmälningsavgift 1.700 kr (efteranm 2.200 kr) betalas till SSS bankgiro 2841-5.

4.

Registrering och besiktningskontroll

3.2

4.1
4.2

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 12 juli kl 19.00
Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.
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4.3

Samtliga besättningsmedlemmar måste vara medlemmar i en klubb ansluten till
Svenska Seglarförbundet. Rorsman måste också ha giltig tävlingslicens (löses hos
Svenska Seglarförbundet) samt vara medlem av Neptunkryssarförbundet.

5.

Seglingsföreskrifter

6.

Tidsprogram

6.2

8 kappseglingar är planerade.

8.

Kappseglingsområde

9.

Banan

10.

Protester och straff

5.1

6.1

8.1

9.1

11.

11.1
11.2

12.

12.1

12.2

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Torsdag 12/7
Torsdag 12/7
Fredag 13/7
Fredag 13/7
Lördag 14/7
Söndag 15/7

kl 14-19 Registrering,
ca kl 15 Tune up race
Skepparmöte kl 9.30
Tid för första varningssignal 11.00
Kappseglingar, Regattamiddag
Kappseglingar, Prisutdelning

Kappseglingarna genomförs på Södra Björkfjärden.

Banan är en Kryss-läns-bana

Poängberäkning

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre
kappseglingar räknas samtliga.
Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

Priser

RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets
Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och besättningens
klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om
besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något
mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till
besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i
Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver
respektive brons.
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från
minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i
mästerskapet.
Neptunkryssarförbundets priser delas ut i vanlig ordning.
Stockholm 2018-04-15
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Sm 2014 Arkösund

Det blir 80årsfest
i höst.
men först firar vi
jubiléumsåretmed bra
uppslutning på
regattorna, Rivstarta
med Saltis!
läs mer i tidningen.

Bra
seglat björn
nu spikar
vi
:-)

”Gastbank”
kan vara bra
om gastarna får
förhinder!

Saltis och
Rasta,
vilka vill
gasta?
Rimstuga på
länsen,
var går
gränsen?

Neptunkryssaren
80 År i år.
det skall vi fira
i år

Septima
fyller 78 år i år
och Tonita 75

ja lite
fler träbåtar
borde vara med och
kappsegla i år!

Foton: Niclas Skärlund och Tobias
32 Åhlander ”272” Idé Kjell Gustafson

