"Det finns ingen dålig vind för en IF-båt"

"Trygg, stabil och säker", "välseglande i alla vindar" och "fina
linjer" är några typiska omdömen om IF-båten, som blev en
av 70-talets verkliga storsäljare.
Av Magnus Lindén
I slutet på 70-talet var jag delägare i en R-10 från 1904. Vi blev bortskämda
med seglingsegenskaperna och på öppna bogar seglade vi ifrån det mesta. även
om vi hade slitna bomullssegel från okänt datum. En höst på kryss på
Nämdöfjärden i Stockholms skärgård blåste det nära kulingvindar och vårt
storsegel var ordentligt revat, inrullat runt bommen på gammaldags vis. En
segelmakare skulle nog ha åsikter om bukens storlek och placering, men vi blev
ändå förvånade då en liten båt i lä höll nästan samma fart och gick betydligt
högre i vind, med fullt storsegel.
Det var en IF-båt med en ensam person ombord.
Vi kände oss nästan lite generade, men blev också imponerade av hennes

vackra linjer, de goda seglingsegenskaperna i hård vind och enkelheten som
hon såg ut att seglas med. Och just detta är nog en av attraktionerna med en
IF. Hon tål mycket vind och hon är lätthanterad. Utan backstag, med 7/8delsrigg och med förmågan att kryssa med endast storen uppe blir hon enkel att
segla ensam om det skulle behövas. Det ringa djupgåendet, 1,21 m, och det
relativt långa överhänget föröver gör att man har större valmöjlighet till
natthamn i skärgården än moderna fenkölade båtar. Att hon är långkölad med
invändig barlast gör att skrovet tål grundstötningar bra, det finns t ex inga
kölbultar som kan skadas även om plastreparationer kan bli nödvändiga på
vintern.
Om man talar med IF-ägare så berömmer de inte bara hårdvindsegenskaperna.
De tycker också att hon har ett brett register utan några svaga punkter,
oberoende av segelbogar och vindstyrkor. Hon har klassiskt vackra linjer och är
relativt billig, runt 50.000 kr beroende på årsmodell och utrustning. Man får
mycket båt för pengarna. Att hon är en strikt entypsklass med ett aktivt
klassförbund bidrar också till att hon lockat många kappseglingsintresserade,
framför allt de som vill kombinera en del tävlande med en trygg båt för
familjesemestern. Kort sagt, i mångas ögon är IF-båten en lyckad kompromiss
som har få svaga punkter.
De nackdelar som nämns är framför allt den lite spartanskt inredda och låga
ruffen (högsta höjd är 1,47 m), en originalmotorbrunn som är opraktisk, lite
obekväma ryggstöd i sittbrunnen och ett ihåligt roder där det finns risk för
vatteninträngning.

Bara detaljer har ändrats
Inredningen är enkel och klassiskt utformad med en relativt rymlig förpik som
med en iläggsskiva (ej standard) kan göras om till en dubbelkoj. I anslutning till
förpiken finns garderober och förvaringsutrymmen.
Bägge sofforna i salongen fortsätter akteröver som stickkojer och på
babordssidan vid ruffnedgången finns en uppfällbar skiva för pentryt. Diskho
och toalett saknas, men det senare kan installeras framme i förpiken eller i en
av garderoberna om man vill. Det finns också ritningar till ett lite större pentry
som kan skjutas in i babords stickkoj. Många IF-ägare har investerat i detta
altemativ.

Det finns gott om förvaringsutrymmen under kojer och under sittbrunnens durk,
den plats där inombordaren normalt sitter på större båtar. Detta utrymme är
emellertid svårt att komma åt och en del har gjort en utdragslåda för att
utnyttja utrymmet effektivt, annars fungerar lösa backar ganska bra som
utdragbara stuvfack.
Till skillnad från många andra populära 60 och 70-talsbåtar är det bara detaljer
som ändrats under de 17 år som IF-båten producerats, dels för att hålla
byggkostnaderna nere och dels för att inte äventyra entypsklassen. Och i
grunden beror det förstås på att båten varit bra så som hon sett ut från början.
I inredningen har ett ryggstöd bakom dynorna tillkommit på senare modeller, då
det var lätt att slå i huvudet i skarven mellan överbyggnaden och skarndäck när
man lutade sig bakåt. Beslag och vinschar har uppdaterats allt efter som åren
gått, men det har även många ägare av äldre båtar gjort själva.
Gamla modellers fönsterrutor med gummiramar var heller ingen speciellt bra
infästning. De kan läcka lite och till och med ge vika om man stampar på dem
eller om de träffas av tung havssjö. De flesta ägare till dessa äldre IF-modeller
har dock åtgärdat detta och installerat nya rutor med aluminiumramar, något
som från mitten av 70-talet blev standard.
Att sittbrunnstofterna är lite smala och att ryggstödet är för lågt och skaver i
korsryggen har varit föremål för klagomål, även om de IF-ägare jag talat med
inte upplevt det som något stort problem.
Rodret är byggt av två halvor med luft emellan. Det finns en dräneringsplugg i
rodret som hör öppnas inför varje års vinterförvaring då det ofta trängt in
vatten som kan skada rodret om det fryser.
De flesta IF -ägarna är inte nöjda med originalmotorbrunnen i utrymmet under
luckan på akterdäck. Det får bara rum en liten klen motor i brunnen, som
dessutom ofta läcker in vatten. Det kan vara svårt att bli av med avgaser, och
att motorn inte ligger i båtens centrumlinje utan vid sidan av rodret gör den
mindre effektiv, speciellt vid backningsmanövrar. Därför har de flesta plastat
igen motorluckan och fått ett större stuvutrymme i akterdäcket istället. Motorn
hänger man istället på akterspegeln.

Folkbåt i plast
Några klipp ur båtpressen från produktionstiden på 70-talet visar att IF-båten
mestadels fick goda vitsord:
"Det positiva med IF-båtens seglingsegenskaper består i att hon är snabb, styv,
fin i sjön, kursstalbil, och känslig f'ör trimning."
"IF-båten är trygg men trångbodd och seglar förvånansvärt bra både på kryss
och läns. Ett gediget bygge rakt igenom."
"Sittbrunnen har för låga sargar, som desstom är för raka. Sittbänkarna är för
smala, Allt detta gör att man sitter mycket obekvämt."
"Båten tål det mesta och om hon känns vek i början så bär hon mycket segel
även i mycket hårda vindar. Ruffen är trång men en väldiciplinerad familj på två
vuxna och två barn under 1,50m kan överleva semestern. Förpiken är till och
med riktigt bekväm."
Att även allmänheten föll för IF-båten visas av alla de tusentals båtar som kom
att byggas. En förklaring till IF-båtens stora popularitet är hennes rötter i en
annan av våra mest folkkära båtar, den Nordiska Folkbåten. De två båttyperna
är näst intill syskon.
Det var 1942 som Svenska Seglarförbundet utlyste en konstruktionstävling för
att få fram en lämplig segelbåt "för folket". Man fick emellertid inte in något
förslag som bedömdes vara tillräckligt bra. Skeppsredaren och seglaren Sven
Salén, som var en av drivkrafterna bakom projektet, hade dock kontakt med
Tord Sundén som hade en konstruktion på gång. Så lite utanför tävlan blev det
segrande förslaget den klinkbyggda Nordiska Folkbåten, som snabbt blev en
stor succé.
När sedan den glasfiberarmerade plasten visade sig hålla måttet för
båttillverkning och var ekonomiskt gynnsamt, designade Tord Sundén en
plastbåt som baserades på den populära träbåten. Den Internationella
Folkbåten, som den först kallades, fick lite högre fribord, en rundare
akterspegel, en överbyggnad som slutade en bit framför masten och en
självlänsande sittbrunn. Den nya båten blev därmed säkrare och fick större

utrymmen i ruffen än sin föregångare i trä.
Med ett lättare glasfiberskrov kunde man också öka både segelytan och
kölvikten. Till skillnad från Folkbåten försågs IFbåten med en genua förutom
focken, vilket i hög grad bidrar till bättre lättvindsegenskaper. En ny
aluminiummast togs också fram, även om Tord Sundén själv inte var helt lycklig
över resultatet.
–Jag ville ha en modern mast som smalnade av i toppen, berättar han för
Segling.
– Masttillverkaren, Proctor i England, hade dock svårt att göra en sån mast på
den tiden. I vilket fall skulle den bli betydligt dyrare. Så det blev aldrig någon
avsmalnande mast, tyvärr.
Och sedan klassreglerna fastställdes har Tord Sundén inte velat ändra någonting
i konstruktionen för att inte äventyra möjligheten till rättvisa kappseglingar för
IF-båtarna, nya som gamla. Att detta varit viktigt och att Tord Sundén är en
traditionell seglare märks då vi pratar om inombordsmotorer, vilket ett fåtal IFbåtar är utrustade med.
– Båtar med inombordare är inga IF-båtar, de mäter inte in i klassen. De
kallades IF Export, för de var främst avsedda för exportmarknaden. Och jag
tycker även utombordare på akterspegeln är en styggelse som förstör linjerna.
Jag designade en motorbrunn som standard med ett rör i akterutrymmet där
utombordaren kan stickas ned utan att den syns. Det är synd att den inte
används av fler IF-seglare.
Men alla IF-båtsägare är inte lika entusiastiska över denna lösning som
konstruktören. De flesta har, som påpekats ovan, plastat igen motorbrunnen
och använder den som stuvutrymme istället.
Den 5 februari 1967 provseglades den första IF-båten utanför Långedrag i
Göteborgs skärgård. Det var Tord Sundén själv, med sina söner som besättning,
som då visade upp henne för den samlade pressen. 27 båtar byggdes detta
första år, och fram till I974, då den sista båten byggdes, beräknas hela 3.600
båtar ha tillverkats vid fabriken i Marieholm. I mitten av 70-talet var
produktionen uppe i över 500 båtar per år!

IF-båten tillverkades av småländska Marieholms bruk, som köptes upp av AB
Transatlantic i mitten på 70-talet och senare fusionerades med Albin Marin. De
enda båtar som inte är tillverkade här är de som licenstillverkats i Australien.
Det kan förekomma exemplar med självbyggda inredningar, men annars är IFbåtarna serieproducerade på varvet.
Båten gör skäl för ursprungsnamnet Internationell Folkbåt. Även om den största
delen av de ca 3.600 båtarna som tillverkats finns i Sverige, cirka 2.500, är hon
väl representerad i framför allt nordeuropa. I både Danmark och Tyskland finns
över 300 båtar, och IF-båtar finns även i Norge, Finland, Holland, Schweiz,
England, Italien, Belgien och Frankrike. Även utanför Europa har hon sina
anhängare. I Australien licenstillverkades ett hundratal båtar och lika många
finns i USA, där en aktiv grupp av IF-seglare finns på västkusten. Där sker
kappseglingarna framför allt i San Francisco-bukten. Det finns även exemplar så
långt bort som i Japan.

Entypsklassen IF
Målsättningen med IF-båten, liksom med Folkbåten i trä, var att hon skulle
fungera både som en bra turbåt och en bra kappseglare. Redan från början var
Tord Sundén på det klara med att det skulle bli en entypsbåt. Därför startade
han själv ett klassförbund, i vilket han var sekreterare under en 16-årsperiod,
och skrev in i stadgarna hur båten skulle vara utformad och utrustad. Dessa
regler, som består än idag, har borgat för att det blivit en stor entypsklass med
rättvisa kappseglingar.
– Klassen skulle skyddas och det var viktigt att göra det från början, annars kan
det lätt urarta, berättar Tord Sundén. Jag har själv ägt och kappseglat IF-båtar
sedan starten till för ett tiotal år sedan. Först med båt nummer 1, sedan
nummer 1.000 och senast med nummer 3.000. Med två seglingsintresserade
söner gick det ofta bra på kappseglingsbanan. Vi klämde bland annat till norska
OS-guldmedaljören Torvald Torvaldsen flera gånger vid Marstrandsregattoma på
70-talet, vilket kändes bra.
1985 invigde Tord Sundén de 24:e SM-seglingama i Stenungssund med hela 57
deltagande IF-båtar. Idag är konstruktören 87 år gammal och kan glädja sig åt
att IF:en fortfarande är en aktiv kappseglingsklass, om än inte med lika stora

deltagarantal i SM som tidigare.
Svenska Seglarförbundet bestämde 1970 att en båt som tillverkades av ett enda
varv inte fick kallas 'Internationell'. Så när hon samma år antogs som en
nationell entypsklass fick hon inte behålla namnet lnternationell Folkbåt, det
blev istället IF rätt och slätt.
IF-klassen har alltid varit en aktiv kappseglingsklass. En stor anledning är just
de mycket restriktiva klassbestämmelsema. Produktionen har alltid hållit sig
inom dessa ramar, vilket gör att samtliga IF-båtar (som inte ägarna själva
förändrat) uppfyller kraven för enlypsklassningen. Vid kappsegling tillåter
reglerna inga avvikelser från originalskrovformen och man har detaljerade
bestämmelser för hur skrov, däck, köl, roder, mast, bom, spinnakerbom, segel
och vikt skall vara. Det finns också reglerat vilken utrustning som inte får
användas, som t ex backstag, kickstag, elektroniska navigationsinstrument,
rullrev för storsegel och extra barlast. Man har utformat reglerna så att
seglarens ekonomi inte ska vara avgörande. Till exempel är inga exotiska
segelmaterial tillåtna. F n pågår emellertid en översyn av klassreglerna för att
anpassa dem till de direktiv om standardkapitelindelning som Svenska
Seglarförbundet gett ut. Men dessa regler, som godkändes av årsmötet 1995,
innebär bara enstaka detaljförändringar. I de nya klassreglerna kommer dock en
genomgående topplatta på storen att tillåtas, då detta inte nämnvärt fördyrar
seglet samtidigt som det får en bättre form och blir mer hållbart.
Det finns detaljerade anvisningar om vilken utrustning som skall finnas ombord,
såsom ankare med en minimivikt på 7,5 kg och med en minst 30 meter lång 12
mm lina, två 10-meters förtöjningstampar, paddel, tre stycken flytvästar eller
livbälten och en handpump eller pyts. Dessa noggranna regler gör att
kappseglingarna kan bli rättvisa och att entypskappseglingar kan arrangeras var
som helst i världen.
Att IF:en är en god allroundseglare och att klassen lockat många duktiga
kappseglare illustreras av att IF-båtens LYS-tal höjts till 1.02, trots att hon en
gång var riktbåt inom LYS med 1,00. Men IF-båtsägarna är inte så intresserade
av LYS-talet, man tävlar helst bara mot sig själva inom IFklassen, som ofta är
bland de största entypsklassema på regattoma.

Beprövad långseglare
Trots sin litenhet kan IF-båten också fungerar 'djuphavsseglare'. Det finns
åtskilliga IF-ägare som utan särskilt stora ändringar på originalbåten seglat vida
omkring. Sven Carlsson soloseglade 1983 med sin IF, som han köpte 1974, till
Västindien tur och retur. Hans erfarenheter grundar sig inte bara på behaglig
passadvindssegling utan också från ett stormigt Atlanten. Och han har många
lovord för sin båt.
– IF-båten rör sig ganska lugnt i sjön tack vare sina slanka linjer och tunga köl,
vilket är fördelaktigt när man måste vara framme på fördäck ute på öppet hav.
Båten blir enormt slutstyv och inte lovgirig i något läge. Hon krängde aldrig så
mycket att det kom in vatten i sittbrunnen och hon är en utmärkt
bidevindseglare. Hon kan kryssa med endast en stormfock, vilket är en bra
livförsäkring vid en farlig Iäkust i hårt väder. Desssutom tål hon att gå på grund
med, säger Sven Carlsson till Segling.
– Nackdelarna är sittbrunnssargen och utombordsmotorns placering samt att
förluckan är svår att få tät.
Stig Lidéhn och Steve Franzén i Oxelösund seglade 1993 under tre månader via
Norge till Shetland, Föröarna, Orkney, Hebriderna och Skottland (beskrivet i
tidigare nummer av Segling). De gjorde smärre förstärkningar på sin 'Röde
Orm', som t ex nyplastade knän och en längsgående förstärkning under kojerna
i förpiken. Undervantet byttes till en 1 mm grövre wire än originalet och ett
toggles sattes dit i överänden. Detta med erfarenhet från en tidigare långsegling
då kardelerna på undervantet gick av i två omgångar eftersom ett flexibelt
toggles saknades. Man gjorde också större självlänsar och sydde in ytterligare
ett rev i storen. En rostfri båge att hålla sig i installerades på rufftaket. Annars
var det originalbåten som man gav sig iväg med, en båt som Stig köpte 1971.
Seglingen gick i stort sett utan problem. Det enda allvarliga var när kardelema
på undervantet gick av vid vantskruven ett par gånger, trots toggles.
Stig tycker till och med att hon nästan seglade bättre ute till havs än på
fjärdarna.
– Det fanns en del som sa att hon inte skulle klara av havssjön något bra. Men
ute till havs är vågorna tillräckligt långa för att IF-båten ska klara kryssen

galant, även när det blåser.

Vad IF-ägarna tycker
Efter en delsegling i Ostkustens Distriktsmästerskap på Rastaholm i Mälaren nu i
höst fångade jag upp några IF-ägare för lite eftersnack om vad de tycker om
sina båtar. Jag började med att fråga dem varför de köpt just en IF-båt.
Christer Wallsten, som är vice ordförande i Svenska IF-båtsförbundet, svarade:
– Det var framförallt för att kunna kappsegla med en entypsbåt, och IF var den
största kappseglingsklassen i Uppsala. Jag hade tidigare haft en Neppare
(Neptunkryssare) men ville ha något bekvämare.
Lars Andersson, klubbmästare i Ostkustens IF-båtsförbund, tyckte så här:
– Jag köpte henne för att det är en trygg, stabil och säker båt oberoende av
vädret. Även om det blåser över 12-14 m/s är det bara att segla vidare, man
behöver inte ens reva. Hon passar därmed bra till familjesegling. När min fru
och jag seglar med våra barn underlättar det att hon är så enkel att hantera. En
person klarar utan problem av båten själv om den andra behöver se till barnen.
Dessutom finns det bra med stuvutrymmen för att vara en så pass liten båt.
Stig Lidéhn från Oxelösund har haft sin båt ända sedan 1971, så han får
verkligen tänka till för att komma ihåg varför det just blev en IF:
– Det var nog inte så många bra båtar att välja bland på den tiden. Då
betraktades hon som en rymlig båt och jag har varit mycket nöjd, annars hade
jag ju bytt båt. Dessutom har hon fina linjer. Jag hade en sexa förut och jag
skulle inte kunna tänka mig att köpa någonting som inte ser ut som en båt.
De varierande svaren understryker en av de stora fördelarna med en IF – det
breda användningsområdet. Man får mycket båt för pengarna, och en båt som
kan användas till allt från kappsegling till långfärdssegling. Och alla är rörande
eniga om att det är en utmärkt allroundbåt.
IF-båten fungerar bra till kappsegling, familjesegling och långfärdssegling. IFägaren är nog ett tvärsnitt av medelsvensson, här finns alla kategorier

representerade, säger Christer.
– Jag mötte en äldre herre i 80-årsåldern i somras som ensamseglade sin IF
som han hade köpt när han var 60. Det var en ungdomsdröm han hade haft.
Visserligen seglade dottern med familj bakom honom i en annan båt, men det
var härligt att se, fyller Lars i.
Lars har stått på båtmässor som representant för IF-förbundet och han säger
att det finns många som haft en IF-båt tidigare som sålt henne för att köpa en
större båt men som nu funderar på att köpa, eller redan har köpt, en IF igen.
Folk behöver inte så stora båtar längre när familjen slutat segla tillsammans,
utan utrymmet i en IF räcker. Då behöver man inte binda upp så mycket pengar
och lägga ner så mycket arbete när man kanske har sommarstuga och villa
också. Det finns också den yngre generationen som 'ärver' sina IF-båtar från
föräldrarna efter att ha seglat på dem under barndomens somrar.
Naturligtvis vill IF-ägama framhålla fördelarna med sin båttyp. Det är påfallande
svårt för dem att komma på några nackdelar eller svaga punkter, och om de gör
det så blir det ofta med något förbebåll.
Hon är lite långsam i stagvändningen jämfört med de moderna båtarna, vilket
kan vara lite frustrerande. Annars seglar hon bra i hela vindregistret, det finns
ingen 'dålig' vind för en IF, säger Fredrik Mattsson från Uppsala. Och han bör
veta, då han som ungtupp i det annars medelåIdersdominerade gänget har
sopat banan med två spikar på dagens kappseglingar, vilket inte är ovanligt för
honom.
Christer tycker möjligen att det är en spartansk och lite enkel inredning, men
han anser ändå att det är mycket båt för pengarna.
– Jag köpte min för 44.000 kronor 1976 och det är ungefär vad jag får ut idag.
Så det är en prisvärd båt med ett bra och stabilt andrahandsvärde.
Jag försöker med den obefintliga ståhöiden i ruffen men får svar på tal av Lars:
– Man vänjer sig snabbt och det är sällan man står i en båt. Enda gången är
egentligen när man lagar mat, men då står man i luckan till ruffen. Så det är

inga problem såvida man inte har pentryt i mitten av båten. Men det är inte
många i IF-båtar som har det.
Lasse fortsätter:
– Hon är enkel att segla själv, bland annat för att hon går bra för bara storsegel.
Det gör henne lättmanövrerad i hamnarna och många gånger behöver man inte
motorn ens vid tilläggning eller avfärd. Hon är också kursstabil, vilket gör att
man till och med kan köra spinnaker själv. Det finns tid att springa upp på däck
och fixa grejor.
Man kan väl sammanfatta så här: IF-båten är en allroundbetonad båt med stor
potential, från dagsegling och semestersegling till djuphavsäventyr. Hon bär
sina segel i ovanligt höga vindstyrkor, men klarar lättvinden bra tack vare
genuan. Lite trång kanske, men det får man offra för att få de vackra linjerna
med ganska låga fribord och måttlig bredd.
IF-båten är en båt att börja med och att sluta med. För att inte tala om hela
tiden däremellan.

Till skillnad från Nordiska Folkbåten har IF-båten en stor genuafock som ger bättre fart i lätt vind.

Pulpit, mantåg och vindroder är minnen från en Nordsjösegling för 25 år sedan, seglen och rullsystemet är
nytt för i år.
Ulf Andrén har behållit motorbrunnen i sin IF-båt. För att lösa problemet med vatten har han tryckt dit
noga utskurna frigolitblock, vilket uppges ge en väl fungerande tätning.

Standardpentryt (vänstra bilden) på IF-båten är enklast tänkbara, en träskiva med ett löst kök. På ,ånga
båtar finns ett alternativ med en utdragbar enhet som kan gömmas inne i stickkojen när köket inte
används, fortfarande med utrymme nog att få plats med benen undertill (högra bilden). IF-båtsförbundet
har ritningar för en standardmodell.

Uppsalaseglaren Fredrik Mattson menar att det finns ingen
dålig vind för IF-båten. Hans båt är ett exempel på en
standardinredd IF.

De som kappseglar med sin IF-båt väljer ofta att dra alla
kontrollinor tillbaka till sittbrunnen. Mycket av detta är
användbart även för familjeseglaren, men det blir många
haländar att hålla ordning på.

