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DZA Årsberetning 2018  

Danske sejlere i Zoom klassen er en klasse for sig selv!!  

Det er næsten blevet en tradition at sige det! Og det er en fornøjelse igen for 2018 at 
kunne sige det samme! 

VM 2018 

VM blev afholdt i Lohjan Finland. Der var 92 deltagere i alt, heraf 7 deltagere på det 
danske hold (5 drenge + 2 piger). Bo Jarvig tog afsted som landstræner og logistikchef. 
Det en sluttet skare, som fik et rigtig godt stævne og en herlig tur i det finske. Vi må nok 
konstatere, at Finland kan være meget langt væk for dansk logistik. 

De danske placeringer var: 

I pigerækken: 36.pladsen Liva Bergholdt Jul Christiansen, 39.pladsen Sarah Fæste 
I drengerækken: 7.pladsen til Simon Christiansen, 12.pladsen til Mikkel Krüger Andersen 

 

NM 2018 

Borås i Sverige var vært. Vi introducerede en vikar for vores to landstrænere – Christian 
Dannefer – som gjorde et rigtigt godt job i det svenske. 

 

DM 2018 

DM i Sønderborg resultatet blev: 

I pigerækken: Guld til Lara Stubdrup 
I drengerækken: Guld til Viktor Lambert 

   

Ranglistestævner 2018 

Årets ranglistestævner blev afholdt i Rungsted, Århus, Kolding, Sønderborg, Skælskør.  

 

EM 2019 

EM blev afviklet i Kaløvig med i alt 73 deltagere i alt, hvilket er en betydelig fremgang fra 
sidste år i Palamos. Landstrænere var Bo Jarvig og Jacob Dannefer. 



 2 

Jeg vil selvfølgelig gerne nævne de flotte medaljeplaceringer:  

I pigerækken: 
På 1. pladsen Signe Visby Svendsen.  

I drengerækken: 
På 1. pladsen William Aasholm-Bradley 
På 2. pladsen Gustav Aasholm-Bradley 
På 3. pladsen Rasmus Berg 
4. pladsen gik til Jacob Svends Nielsen på marginalerne. 

 

Kæmpe tillykke til ALLE! 
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TAK 

Tak til bestyrelsen for jeres arbejde og naturligvis en stor tak til alle forældre som yder et 
stort og vedholdende bidrag til logistik. Uden jer gik det ikke. 

Vores kasserer skal have tak for at have styr på regnskaberne og økonomien. Vi ved 
fagligheden er i orden og at vi er i trygge hænder. I disse hvidvaskningstider er det vigtigt 
at vi trods vores lille økonomi har orden i sagerne. 

Tak også til de eksterne trænere, som har deltaget på fælles skippermøder og i ”Åben 
gummibåd”, som fortsætter med ufortrøden styrke og inspirerer andre jolleklasser.  

Til vores NM-vikar-landstræner, Christian mange tak for indsatsen – vi håber vi må 
kontakte dig igen en anden gang. Til vores landstrænerteam en tak for jeres engagement 
og arbejde, som afspejles i den stærke efterspørgsel på deltagelse i NoNonsense lejrene 
og det store deltagerantal i danske og internationale stævner. 

og nu til to helt særlige personer som igen i 2018 har gjort et yderst værdifuldt stykke 
arbejde for Zoom8-klassen: 

Anne Hopmann – vores enestående kommunikationschef. Hjemmesiden, webshoppen, 
blog-indlæg, nyhedsbrevet, artikler og design og markedsføring af Zoom8 Danmark. Det er 
et arbejde vi er stolte af og ser meget konkrete resultater af. En stor stor tak fra DZA til 
Anne Hopmann. 

Bo Jarvig – vores mangeårig cheflandstræner. Bo din iderigdom, handlekraft, talegaver og 
lederevner af landshold er enestående. Vi – Zoom8-klassen i Danmark – er umådeligt 
taknemmelige for din indsats. 

Til alle jer Zoom8-sejlere og jer der yder en indsats for Zoom8-klassen. Vi ses til et 
sejlerlejre og medaljefest 2019. 
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Arbejdet i DZA  

2020-planen:  

I Danmark har klassens No Nonsense-koncept, som er anerkendt langt ind i DS-regi og 
vores søsterorganisation på den anden side af Øresund. Det er et særligt stærkt koncept, 
som vi fastholder og løbende udvikler. 

Zoom8 er en meget væsentlig overgangsklasse der sikrer at et større antal sejler bringes 
videre fra optimisten til Laser, 29’er og Europa-klasserne, og samtidigt udvikler væsentligt 
dygtigere sejlere.  

Nationer som Østrig Estland og Finland satser 100 % på jollen som overgangsjolle fra 
Optimisten. 

Udfordring 1: LØST 

En konkret udfordring har været af mere logistisk karaktér mht. RIB til landstrænerne og 
No Nonsense-lejrerne.  

I 2018 lykkedes det at finde midler til køb af en renoveret RIB med motor. Det er første 
gang, men nok ikke sidste gang at vi ser på anskaffelser på den måde. 

Udfordring 2: GODT PÅ VEJ  

Zoom8 familien har fået en ny generation sejere. Vi opfordrer på det kraftigste forældre til at 
melde sig til bestyrelsesarbejde eller som hjælper. Det er ikke krævende, man skal reelt blot 
hjælpe med at markedsføre DZA som klasse til de kommende årgange i klubben, på Facebook og 
til danske stævner. Vil du være med til et vigtig stykke arbejde, så byd ind - du bestemmer selv 
hvor meget tid du vil bruge. Kontakt undertegnede på nielsvinding@gmail.com.  

Udfordring 3: STÆRK FREMGANG 

Vi havde i 2018 en fremgang på 40% til 49 medlemmer ved årets udgang. Det ser ud til at 
fortsætte ind i 2019 – ikke mindst takket være stærk markedsføring bla. vores nye 
medlemsmærke. 

Tak for jeres medlemskab og fortsæt med den og giv jeres børn uforglemmelige oplevelser, venner 
og ballast for livet med NoNonsense lejrene og sejlads. 

VM 2019 

Vi skal til Italien i år, så husk at booke ferien sydpå allerede nu – vi har hørt at vejret bliver rigtigt 
godt til både sejlads og solbadning. 
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VM 2020 

Det er med stor glæde vi allerede nu kan fortælle, at VM 2020 bliver i Danmark, nærmere bestemt 
på Furesøen. 

Husk at besøge shoppen på: 

Zoom8-sejlere OG Zoom8-sejlerforældre hermed en opfordring til til at besøge Zoom8-shoppen: 
http://sportyme.dk/clubme/zoom8/. 

Har du gode ideer, sponsorstøtte eller andet, så skriv en mail til nielsvinding@gmail.com. 

 

DZA arbejder primært inden for de nedenstående rammer:  

Årshjulet for 2019 fungerer som vores kalender og gennemgås ikke her, men der henvises 
til zoomriders.dk. Årshjulet findes på forsiden. 

vores primære aktiviteter er koncentreret om,:  

 NoNonsense lejrene,  
 Internationale stævner, 
 Ranglistestævner i regi af DS Grandprix’er.  

Vi vil gerne slå et slag for, at ungdomsjolleklasserne generelt støtter op om DS Grandprix 
og de klubber der lægger faciliteter og frivillige kræfter til. 

 Vi Endvidere arbejder løbende med at videreudvikling af konceptet ”Åben 
gummibåd” i forbindelse med ranglistestævner.  
 

 Alle trænere bliver ansat af DZA i forbindelse med stævner af længere varighed 
NM, VM evt. DM og længere træningsophold. 

 DZA har tegnet en tillægsforsikring, som dækker trænerne, når de udfører deres 
arbejde  

 DZA indhenter børneattester på alle trænere.  

 

 

http://sportyme.dk/clubme/zoom8/
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Ny bestyrelse  

Bestyrelsen som blev valgt på generalforsamlingen i 5. maj 2018 var:  

Niels Vinding formand  
Nina Bergman Fabrin Næstformand  
Bo Jarvig bestyrelsesmedlem  
Karin Dahlberg-Garde bestyrelsesmedlem  
Mickala Kosloff bestyrelsesmedlem  

Nn Suppleant 

Jakob kassér  

Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer og gerne suppleanter, som kan hjælpe i forbindelse 
med de forskellige arrangementer.  

Agenda til Generalforsamlingen  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab.  
4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Ændringer af vedtægter mht. ny rangliste struktur.  

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  

7. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant. 

8. Eventuelt.  

 

Venlig hilsen og 1000 tak for nogle fantastiske gode år i Zoomklassen!  

Niels Vinding 
Formand for Zoom8 klassen  

 


