
Forslag til ændring af Danske klasseregler af 2015 for IF-båd. 

 

1.  

Afsnit C4.1. stk. (V). (Side 8 i klassereglerne fra 2015). 

Afsnittet handler om hynder i båden.  

Forslag: Hynder bør ikke være obligatoriske. 

Motivation:  Det er ikke relevant med hynder under kapsejlads. De kan være i vejen og de bliver 

våde. De har ingen vægt af betydning og de færreste sover under et løb. 

 

2.   

Afsnit C.4.1. stk. VII. (Side 8 i klassereglerne fra 2015). 

Afsnittet handler om spritblusset. 

Forslag: Spritblus bør ikke være obligatorisk. 

Motivation: Spritblusset anvendes ikke mere i de fleste både, medmindre man har en velholdt IF’er 

eller har købt et nyt blus. Med bådens og udstyrets alder taget i betragtning virker det ikke i 

klassereglernes ånd at, man skal investere i køkkengrej for at kunne kapsejle. 

 

3. 

Afsnit C.4.1. B stk. I til VII. (Side 8 og 9 i klassereglerne fra 2015). 

Afsnittet handler om elektroniske hjælpemidler. 

Afsnittet kan tolkes som modstridende med afsnit C 4.2. stk III. der handler om elektroniske 

hjælpemidler ved anden kapsejlads end klassekapssejlads. Dvs. at elektronik ikke må anvendes 

under klassemesterskaber, DM etc. 

Ut tolker reglerne som et forsøg på at regulere brugen af elektroniske hjælpemidler, hvorfor nævnte 

hjælpemidler som fx elektronisk kompas er et definitions spørgsmål. Er det et kompas eller et 

måleinstrument ift vindretning?   

I stk. IV står der : ” Icke elektroniska vindriktningsvisare”. (Altså må man ikke bruge elektroniske 

vindretningsvisere. 

Afsnit C.4.1.B. stk. 1. tillader ”En elektronisk kompass med digital visning” (fx Tacktick-

instrumentet). Dette anvendes til at vise ændring i optimal højde ift vindretning. 

 

 

 



Forslag: Alle elektroniske hjælpemidler forbydes under klassesejladser eller alle elektroniske 

hjælpemidler tillades under klassesejladser. 

Motivation: 

I klassereglernes ånd skal det ikke koste en bondegård at, deltage til fx DM, enhver IF’er skal kunne 

deltage uden at investere i dyrt udstyr. 

Personligt tiltaler tanken om kapsejlads uden elektroniske hjælpemidler mig. Omvendt er jeg heller 

ikke imod. Men klassereglerne skal skarpt definere dette. 

Enten skal det være frit for at anvende elektronikken, - eller forbydes. 

 

4.  

Afsnit D.11. a. stk I til III. (Side 24 i klassereglerne fra 2015). 

Afsnittet handler om hvordan båden skal være indrettet. 

Forslag: Indretning af båden jvf afsnit I, II og III bør slettes fra klassereglerne. 

Motivation: En stor del af IF-bådene er ikke længere i god stand og handles til priser omkring 10-

14.000, hvorfor mange nye IF-ejere ikke nødvendigvis har økonomi til at indrette eller renovere 

indretningen i båden jvf afsnit D.11. a. stk I til III. 

Indretningen i jvf afsnit D.11. a. stk I til III, har ingen større betydning for bådens vægt eller 

balance ift trim under sejllads. 

Et eksempel på fri indretning, der har betydning for trim og balance er fx placering af skødespil, 

skødeskinner og blokke. Dette er dog ikke nævnt i klassereglerne, - er det så forbudt? 

Tiderne har ændret sig siden 70’ernes og 80’ernes massive sejlergeneration definerede kravene til 

IF-båden som turbåd. Den nye generation har andre krav til indretning og tursejlads og bør ikke 

skulle vælge klassemesterskaber fra grundet klasseregler om indretning fra 70’erne. IF-båden skulle 

gerne blive en udødelig klassiker, der følger med tiden. 
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