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Radiostyrd kappsegling 
 
IOM – Ny klass på frammarsch!  
 
 

 
Foto: Thomas Freye 
 
International One Metre-klassen (IOM) är på stark frammarsch just nu och ett ordentligt 
genombrott i Sverige har skett under det senaste året. 
  
IOM är en internationellt erkänd klass, med över 15 000 båtar. Det svenska klassförbundet 
bildades för 2 års sedan och är medlem i Svenska Seglarförbundet. Klassen får sin SM-
status år 2008. En IOM-båt är en fullvärdig, högpresterande radiostyrd kappseglingsbåt med 
avancerade trimmöjligheter och frihet inom konstruktionsregeln att laborera med olika former 
på skrov, fena, kölbulb och roder.  
 
IOM är troligen en av Sveriges mest aktiva seglingsklasser där vi enbart i Stockholm 
genomförde 17 kappseglingar med i genomsnitt 20 deltagare under 2007. Ett bra tecken på 
att intresset för radiostyrd kappsegling ökar är också att Stockholms Radiosegelskaps 
webplats besöktes av 200 personer varje dag under hösten 2007.  
 
VM i IOM gick i år i Frankrike dock utan svenska deltagare men uttagningarna pågår just nu 
till EM i Kroatien i höst.  Nordiska mästerskapen arrangerades förra året genom Stockholms 
Radiosegelsällskap med 37 deltagare och årets NM avgörs i Norge den 2-3 maj. Vi hoppas 
kunna locka några av våra allra bästa seglare att representera Sverige på kommande EM 
och NM.  
  
Kappseglingarna avgörs oftast på en kryss-länsbana med startlinje på mitten mitt för bryggan 
där alla står och splitboj vid kryssmärket för att undvika trassliga kryssrundningar. Till 



starterna använder vi en inspelad startsekvens med nedräkning från 2 minuter. En tävling 
består av ca 9-11 starter inom 2-3 timmar och maximalt 19 båtar kan starta samtidigt i ett 
heat som tar mellan 10 och 15 minuter att genomföra. Vi seglar året runt och endast riktigt 
låga temperaturer stoppar båtarna då skoten fryser fast annars seglar vi det är öppet vatten 
och vind.  
 
I startlistorna ser vi professionella seglare och svenska välkända toppseglare. Förbundet har 
120 registrerade IOM båtar och klassen växer stadigt och det råder brist på båtar. Båtarna 
tillverkades mestadels som ett rent hantverk och tillverkarna har i dessa tider fullt upp.  
 
Under 2007 startades klubbar för radiostyrda båtar i Helsingborg och i Göteborg inom vilka 
IOM-klassen just nu dominerar 
 
I dag har vi ca 10 svenska IOM-konstruktioner och ca hälften av dessa är projekt från vilka 
det går att lägga en beställning på en båt. Den senaste båten är Norlin 1.0 och Håkan 
Södergren håller på med sin andra konstruktion. Se nedan för länkar till tillverkarna.  
  
Några av de svenska tillverkarna av IOM-båtar kommer att vara representerade i förbundets 
monter, dvs Sphincter IOM (design Håkan Södergren), Meterboats (Bagheera/Khaa, design 
Chris Bergenheim/Magnus Woxén), Onemeterfun (Norlin 1.0, design Peter Norlin) och 
Azetone IOM (design Peter Witt/Johan von Matérn) 
 
Besök Svenska Enmeterförbundet i Alpha-hallen på Allt för Sjön och träffa erfarna IOM-
seglare, titta närmare på båtarna och titta på film och bilder från våra kappseglingar där det 
är tajta situationer, hög puls och snabba beslut. Mycket segling på kort tid!  
 
"Det är otroligt spännande och kul segling med IOM-båtarna och man får en fantastisk 
seglingskänsla trots att man står på land. Som seglare blir man snabbt ett med båten 
och man får tänka strategiskt precis som i stor båt!" säger Peter Norlin som är en av våra 
mest kända svenska båtkonstruktörer som nu även har konstruerat en IOM kallad Norlin 1.0.  
 
 
Faktaruta   
 

 
 
International One Metre (IOM) är en konstruktionsregel för radiostyrda segelbåtar utvecklad 
av Internationella Seglarförbundet, Radio Sailing Division (ISAF-RSD).  
 
Båtdata: Masthöjd 170 cm (rig 1), skrovlängd max 100 cm, djupgående max 42 cm, vikt min 
4 kg. Skroven får byggas i trä eller epoxy/glasfiber, fena/bulb byggs vanligen i bly och 
epoxy/kolfiber, roder i epoxy/kolfiber, mast i trä/aluminium och segel i monofilm mylar. En 
seglare med en 2-kanals radio för att styra skot och roder, 1-3 riggar för vindstyrkor mellan 1-
20 m/s.  
 
Svenska Enmeterförbundet är officiell representant i Sverige för IOM, dvs NCA (National 
Class Assocation). Internationella förbundet heter IOM ICA och finns på www.iomclass.org.   
 
Läs mer om det svenska förbundet och klassen på www.enmeter.se  
 
 
 

http://www.alltforsjon.com/
http://www.iomclass.org/
http://www.enmeter.se/


På nedanstående webplatser finns mer information och reportage med bilder från tävlingar:  
 
Stockholms Radioseglingssällskap 
http://www.srss.se/
 
Göteborgs Radioseglingssällskap 
http://www.grss.se/  
 
Helsingborgs Radioseglingssällskap 
http://www.hrss.se/  
 
Tillverkare 
 
www.sphincter.se  
www.meterboats.com
www.onemeterfun.se  
www.azetone.se  
  
Klassregelns omslagsida: 
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