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50 år
1967–2017

IF-båt populär skolbåt på
läger och eskadersegling
För många är IF-båten den första kölbåt de styr själv

Segla IF-båt:
• Upplev segelsport nära naturen
• Prioritera segling före skötsel och underhåll
• Upptäck kappsegling på lika villkor

Häng med
på kappsegling
• Klassförbund öppet för alla
• Mixade besättningar i alla åldrar
• Jämförelsevis låga kostnader

Kontakta oss!
Vi hjälper dig att delta

Vill du
prova på att
segla IF-båt?
Kontakta oss så hjälper
vi dig att hitta en IF-båt
att provsegla.

IF-båt uppskattad skolbåt på läger

Foto: Ulrika By

Runt om i landet anordnar segelklubbar och
scouter utbildning och eskadersegling med
IF-båt. Genom detta får 100-tals ungdomar
varje år utvecklas i naturen och dela gemenskap på sjön. De ofta fullbelagda lägren visar
att IF-segling är en uppskattad aktivitet som
lockar många nya till segelsporten och ger
unga ett fritidsintresse för livet.

Hög kvalité gör IF-båt lättskött
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Med IF-båt kan du prioritera segling och
friluftsliv framför kostnader och arbete på
land. Den är robust och enkel, lätt att äga
och sköta. Att båten är byggd i många exemplar skapar en god tillgång på reservdelar,
både nytillverkning och på andrahandsmarknad. Den tål att återbrukas och i framtiden
kan nya generationer fortsätta segla IF-båt.
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IF-båtens klassiska linjer bekräftar en riktig segelbåt. Den är idealisk för familjen som vill uppleva ett naturnära och sportigt liv på sjön. Med
låga fribord är du nära vattnet och färgerna ger
äkta retrokänsla. Lätt att segla för två är den en
entypsracer med plats för dina vänner och som
utan kompromisser för er ända ut i det yttersta
havsbandet. IF-båt ger äventyr för hela livet.
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Upplev segelsport nära naturen

Upptäck kappsegling på lika villkor

Fakta IF-båten:

På tävling är det vanligt med mixade besättningar och deltagare
i alla åldrar. I IF-klassen är det besättningens egenskaper som
skiljer ut mästaren, inte båtens tillverkningsår eller material. Vårt
klassförbund är öppet för alla och våra regionala klubbar hjälper
dig att delta och lära dig mer. Klassregelns krav att tävla med
enkla dacronsegel håller nere kostnaderna. Utrustningslistan där
spis, dynor och ankare ingår, gör klassen idealisk för dig som
söker en båt att kombinera din frittidssegling med kappsegling.

SRS: 0,831 (2017) 1,015 (2016)
LÄNGD: 7,865 m
BREDD: 2,20 m
DJUP: 1,21 m
DEPLACEMENT: 2,15 ton
KRYSSTÄLL: 28,5 m (stor, fock)
MASTHÖJD: 11,5 m (över vattenlinje)
TILLVERKARE: Marieholms bruk
ANTAL: 3 400 + 125 på licens
TILLVERKNINGSÅR: 1967–1984

Vi utfärdar mätbrev till din IF-båt

Vi bjuder in till Svenska Mästerskap

Genom oss kan du få hjälp av en av våra mätningsmän att
kontrollera att din båt uppfyller kraven enligt klassreglerna. Vi kan
då utfärda ett mätbrev som är ett kvalitétsintyg att ta hänsyn till
vid ägarskifte. Kontakta oss för inmätning av din båt.

Sedan 1971 har vi tillsammans med en segelklubb arrangerat
SM i IF-båt. Våra regionala klubbar ser till så att DM seglas på
flera lokala vatten. På vår hemsida hittar du även SRS tävlingar
som ingår i lokala IF-cuper. Ta kontakt, vi hjälper dig att delta.

Vill du också segla IF-båt?

– Vi hjälper dig att förverkliga dina mål
IF-båten har byggts i 3 500 exemplar och seglas på
många svenska vatten. Vi skapar sammanhang för
sociala kontakter och kappsegling där du delar vår
gemenskap och ditt intresse med andra. Genom vårt
klassförbund och vår webbplats har du på ett samlat
ställe tillgång till rådgivning när du ska köpa, sköta
och segla IF-båt. Du hittar reservdelar, båtar att
hyra, och får kontakt med människor för att bilda
besättning. I klassförbundet hjälps vi åt, lär av
varann och upplever äventyr tillsammans.

www.seglaif.se

Foto: Björn Hedin

Besök Svenska IF-förbundets webbplats

Bli medlem i
Svenska IF-båtförbundet
Vi älskar att segla IF-båt och vill dela vår passion med fler.
Häng med du också och gå med i Svenska IF-båtförbundet, klassförbundet
där generationer möts och tjejer och killar seglar tillsammans.

Årsavgift 250 kr
I meddelandeformuläret lämnar du namn, e-post, telefon och adress.
Äger du en IF-båt vill vi även gärna veta båtens namn och segelnummer.

Plusgiro: 559326-4
Svenska IF-båtförbundet är klassförbund för IF-båten. Vi är en del i ett internationellt
nätverk som hjälper alla som vill förverkliga sitt mål att segla IF-båt. I Sverige är vi
nära 500 medlemmar i fyra regionala klubbar. Som klassförbund är vi en del av
Svenska Seglaförbundet (SSF) och anordnar Svenska Mästerskap för IF-båt.

www.gradengrafik.se

Betala medlemsavgiften till vårt plusgirokonto!

