
 

Alla IF-båt-seglare i VIF inbjuds till: 

BRYGGSEGLING 
 

Torsdag 20 maj 2021 kl 19.00, Hinsholmskilens båthamn, Göteborg, brygga N 

 

Erfarna IF-seglare ur Västkustens IF-båtklubb ger tips och visar på några båtar:  

däcksutrustning, trimfunktioner, masttrim och spinnakersättning och svarar på dina frågor om hur 

man utrustar, sköter och seglar sin IF-båt.  

Exempel: 

• Beslagsplacering:   
Med beslagen placerade på rätt ställe underlättas 
båtens handhavande och manövrering.  

• Rigg- & segeltrim  
Lär dig att trimma rigg och segel rätt för bättre 
fart och höjd. Om det inte blåser för mycket vid 
bryggan hissar vi segel!  

• Spinnakersegling  
Hur sätter man spinnakern lättast?  

• Reparationer:   
Även IF:en har en del svaga punkter som kan 
behöva översyn eller reparation.  

• Montering av div utrustning:   
Det finns massor av tillbehör på marknaden för 
den som önskar högre komfort i sin IF. Vilka är 
vettiga, och vad säger klassreglerna?  

• Inredningslösningar: 
Det går att förbättra IF:ens standardinredning 
på en del punkter - utan att det blir för tungt.   

• Övrigt:  
Ställ frågor om vad du vill på IF-båten  

På grund av ev Corona-restriktioner kan det bli aktuellt att maximera antalet deltagare. Därför ska 

du anmäla ditt deltagande till goran@ejdeling.se el. 0734-122616, helst senast måndag 17/5.  

För dem som inte har möjlighet att delta på plats planerar vi att även visa evenemanget digitalt. 

Anmäl om du är intresserad av att delta på detta sätt snarast! Vi kollar möjligheterna nu, länk 

kommer med mail till dem som anmält intresse. 

- Det är bra om du samtidigt med din anmälan talar om vad du vill att vi ska ta upp särskilt. 

Passa på tillfället och lär dig mer om din IF-båt och lär känna andra IF-seglare. Ladda upp med 

frågor! Kom och bryggsegla 20/5! Eller deltag digitalt! 
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