
IF-båtträff i Råå 2018
Då IF-båten nu har uppnått god ålder om drygt 50 år
bjuder SSIF in till en träff i Råå den 15 till 17 juni
2018. Tanken är att det ska bli ett tillfälle för alla IF-
seglare och -intressenter att träffas för diskussioner, en
enklare tävling och för gemensam kvällsaktivitet.

Träffen genomförs i Råå småbåtshamn, 55°59.455'N
12°44.457'E. Landaktiviteterna sker vid stora
klubbhuset i nya småbåtshamnen. Seglingen
genomförs i norra Öresund.

Alla är välkomna; ägare, gast eller intressent på IF-båt
eller M26.

Program
Fredag 2018-06-15 Tillsegling

18:00 – 22:00 Öppet i klubbhuset 

Lördag 2018-06-16 10:00 Välkomsthälsning vid klubbhuset och skepparmöte
12:00 – 12:15 Start Segling
18:00 Gemensam middag

Söndag 2018-06-17 Hemsegling

Segling
Under lördagen planeras en enklare tävling. Alla IF-båtar och varianter av den är välkomna att 
deltaga. Traditionell IF-båt, IF E eller M26 har ingen betydelse; seglingen görs enligt SRS. 
Utrustning och antal personer är fritt. Nationsflagga ska föras.

Tävlingen genomförs på ett förenklat sätt. Det betyder att du väljer själv när du vill starta inom 15 
min starttidsram. Du registrerar själv starttid och målgångstid. Det kommer inte att finnas några 
funktionärer på banan. 

Banan kommer att offentliggöras vid skepparmötet 10:00. Avsikten är att banan ska kunna seglas på
2-3 timmar. Rundningsmärken kommer att vara sjömärken eller naturliga begränsningar i norra 
Öresund.
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Anmälan
Anmäl ditt intresse av att deltaga genom att kontakta johan@winberg.com +46 70 418 3795. 

Anmälan är inte bindande, men var snäll och meddela ditt eventuella intresse för att underlätta 
organisationen.

Deltagande är kostnadsfritt, men eventuell hamnavgift behöver betalas.

Övrigt
Var och en håller sig med mat och dryck. 

Frukost kan köpas på Ankaret i hamnen. 

Förnödenheter kan inhandlas på Råå Center (Maxi och Systembolag). Cykel eller bil kan lånas.

På lördagskvällen tänder vi grillen, så vi kan grilla vår medhavda mat. 

2

mailto:johan@winberig.com

	Program
	Segling
	Anmälan
	Övrigt

