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Baggrund 
Zoom8 er en typisk overgangsjolle, hvor der hvert år er en stor udskiftning af sejlere. En typisk sejler sejler i 
Zoom8 jollen 1-3 år hvorefter sejleren skifter til en større jolle. Zoom8 jollen udmærker sig ved at være den 
jolle klasse i Danmark, som fastholder flest unge til sejlsporten. 
 
Zoom8 jollen sejles typisk af sejlere i alderen 14-16 år.  
I denne aldersklasse vægtes sociale relationer og socialt samvær lige så højt som sportslige resultater og 
succes’er relateret til selve kapsejladsen. Dette bevirker at en del sejler som ikke har dyrket kapsejlads på højt 
plan tidligere, bliver motiverede at deltage i vores rangliste stævner og diverse træningslejre rundt i Danmark: 
På denne måde udvikler sejlere hurtig sine kundskaber og færdigheder som sejler.  
 
Zoom8 klassens 2 største internationale stævner er EM og VM. Disse to stævner er åbne for deltagelse og 
derfor vælger en stor del af de aktive sejlere at deltage i disse begivenheder. For mange er det enestående 
mulighed for at deltage i et stort og præstigefyldt stævne. Dette bevirker at deltagerne ved disse stævner 
deltager med en fordomsfri indstilling og i mange tilfælde sejler uden nogle form for forventningspress.  
Ved Zoom8 stævner opleves der en god stemning, hvor sejlerne på kryds og tværs af klub og alder socialiserer 
sig til en god oplevelse samtidig med at der sejles seriøs kapsejlads på højt plan. 
 
DZA´s bestyrelse anser det derfor som afgørende, at sociale relationer skal op- og udbygges. 
Det er derfor vigtigt at sejlerne er fortrolige med de coaches og trænere, som ønsker at deltage ved 
internationale stævner såsom NM, EM eller VM. 
 
Kriterier for udvælgelse af trænere 
Følgende kriterier og forudsætninger kan bidrage til at trænere af DZA´s bestyrelse udvælges som coaches til 
internationale stævner og DS klasse koordinator. Det nedenstående skal dog ikke ses som endelige 
kvalifikationsliste, men kun som kriterier, der højner muligheden for deltagelse som international træner i 
Zoom8 klassen: 
 

1.) Træneren skal har kendskab til Zoom8 jollen, enten ved selv at være have sejlet jollen aktivt  
i en periode - eller at være - eller har været aktivt Zoom8 træner. 
 
2.) Træneren har et bredt kendskab til Zoom8 sejlerne i den aktuelle sæson.  

Dette kendskab kan fortrinsvis opnås ved at deltage som træner i Zoom8 fællestrænings-
samlinger. Der tilstræbes 3 Zoom8 træningssamlinger i løbet af er sæson (forår - lige før 
sommerferie og efterår/sæson afslutning) 

 
3.) Træneren har en pædagogisk tilgang til sejlerne og har mulighed for at differentiere både på 

vands og på land mellem forskellige sportslige og sociale ambitionsniveauer. Træneren skal 
kunne kommunikere med den enkle sejler i øjenhøjde og samtidig evner at skære igennem for at 
kunne holde fokus på præstationen i det på gældende stævne. Trænerne skal kunne booste de 
sociale relationer mellem sejlerne indbydes. 

 
4.) Træneren har deltaget i internationale stævner enten som aktiv eller som træner og er fortrolig 

med konkurrence formen ved internationale stævner. 
 

DZA´s bestyrelse inddrager sejlerepræsentanterne fra klassen i beslutningen om trænerudvalg til 
internationale stævner. 
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