PRESS-MEDDELANDE: Från Svenska IF-båtförbundet i Monter C21:21
IF-båten firar 50 år – på Classic Boatshow under Allt för Sjön, Älvsjömässan, 4–12 mars
Sveriges flesta segelbåt tillverkad i fler än 3500 exemplar är högaktuell när människor väljer
sin första segelbåt. Idag seglas den av ungdomar och barnfamiljer, och är en av de starkaste
kappseglingsklasserna bland kölbåtar i Sverige som lockar mixade besättningar i alla åldrar.
-

”IF-båten är en fantastisk kölbåt, en utmärkt förstabåt för nya seglare, men också ett
självklart val för fanatiska kappseglare. Den tål mycket vind, men seglar bra i lättvind
också! För de som blivit varma under seglen, så var IF-båten den största entypsklassen
på förra årets Lidingö Runt regatta”, säger Martin Rundström, ordförande i Ostkustens
IF-båtklubb.

Med IF-båt kan du prioritera segling och friluftsliv framför kostnader och arbete på land. Den är
enkel och lätt att äga och sköta. Att båten är byggd i många exemplar skapar en god tillgång på
reservdelar, både nytillverkning och på andrahandsmarknad.
-

-

”IF-båten är en robust ”evighetsmaskin” som tål att återbrukas om och om igen”, säger
Martin Gradén, projektledare för IF-båtförbundet på Classic Boatshow

Allt från strömförsörjning under semestersegling till trimningstips för kappsegling kan intresserade
seglare få svar på under Allt för Sjön veckan.
-

-

”Två IF-båtar finns att beskåda vid Classic Boatshow, vi ställer varje dag upp med
funktionärer som är erfarna seglare och specialister på var sitt område. Den som vill ha
tips och ställa frågor kan hitta de olika programpunkterna i vårt veckoschema” (se
bilaga), säger Stefan Lillieborg, funktionär från Svenska IF-båtförbundet.

Under jubileumsåret 2017 arrangeras i juli SM tävlingar för IF-båt utanför Rastaholm i Mälaren.
Arrangör är Stockholms Segelsällskap i samarbete med Ostkustens IF-båtklubb.
- ”SM- Tävlingen är öppen för alla i den stora IF-seglarskaran som har en standardbåt
och standardsegel i dacron som är ett krav för att det inte skall bli för dyrt att köpa
specialsegel. Därigenom kan de flesta vara med och tävla på lika villkor utan dyr
specialutrustning”, säger Tiina Andersson, en av de ansvariga för IF-båtens SM
seglingar.
Mer info: (se bilagor)
FLYGBLAD-Segla-IF, presenterar IF-båten och Svenska IF-båtförbundet
EXPERTPROGRAM-Segla-IF, presenterar Svenska IF-båtförbundets experter i Monter C21:21 på Classic Boatshow
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