Uppdaterad den 27 februari 2013

Entypsmätbrev till IF-båten
Varför mätbrev?
Mätbrevet är ett intyg på att båten uppfyller IF-båtens klassregler. Detta är en förutsättnng för
att båten ska få starta i mästerskapsregattor och andra entypsseglingar.
Enligt klassreglerna ska mätbrevet vara personligt och blir därmed ogiltigt vid ägarbyte. Men
den nye ägaren kan erhålla ett nytt mätbrev utan ommätning av båten om den förre ägaren
på en särskild blankett intygar, att båten fortfarande uppfyller gällande klassregler. Se nedan
under rubriken "Undantag för kravet på mätning"

Hur?
För att erhålla ett mätbrev, måste ägaren låta mäta in sin båt. Mätningens omfattning beror
på, om det finns Marieholms Bruks tillverkningsplåt(ar) monterade. För att kunna få båten
inmätt, måste:
1. En SSF- licensierad mätman ska engageras för mätning av båten
Mätmannen tar normalt betalt för mätningen. Priset beror i allmänhet på hur lång tid det tar,
dvs. både mätningens omfattning och hur väl båtägaren förbereder båten. För en båt med
byggplåt bör kostnaden i normala fall inte överstiga Kr 4 - 500:2. Mätbrevsavgiften ska betalas till IF-båtförbundet
Se nedan under rubriken "Mätbrevsavgift".
3. Det av mätmannen ifyllda och undertecknade mätformuläret ska insändas
till IF-båtförbundets Tekniska Kommitté c/o Marek Janiec, S:t Laurentiigatan 10 A, 222 21
LUND, som utfärdar mätbrevet (om det ifyllda mätformuläret visar, att båten uppfyller
klassreglerna)
Marieholms Bruks byggplåtar
En eller två byggplåtar sitter i allmänhet på något av skotten. Två olika nummer ska finnas,
utom för båtar med segelnummer 48 och lägre, men med undantag av segelnummer 2, 14,
33 och 41. I förekommande fall finns tillverkningsnumret på den mindre av de två plåtarna.
Undantag från kravet på mätning
Om en IF-båt, som innehar giltigt mätbrev, övergår från en ägare till en annan, kan den nye
ägaren ansöka om ett nytt mätbrev utan ommätning av båten. En särskild blankett ska ifyllas,
där den förre ägaren intygar, att båten uppfyller gällande klassregler, samt mätbrevsavgiften
ska betalas till förbundet.
Mätbrevsavgift
Avgiften är Kr 100:- för medlemmar i IF-båtförbundet och Kr 300:- för icke medlemmar

Avgiften ska betalas till IF-båtförbundets PG 55 93 26 - 4
Ange tydligt namn, adress, telefonnummer, segelnummer och att betalningen
avser mätbrevsavgift.

