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TURMANUAL 

FÆLLESTUR TIL EM 2020 
PÅ NEUSIEDL AM SEE I ØSTRIG 

Velkommen til Zoom8 fællestur – en oplevelse for livet 

KÆRE ZOOM8-SEJLER OG SEJLERFORÆLDRE 
 
Vi er meget glade for at kunne tilbyde dig fuld træner-support 
til Zoom8 EM i 2020 på Neusiedl am See i Østrig. Denne 
turmanual indeholder information om DZA fællesturen til EM, 
som afholdes i perioden fra d.5/4 - 11/4 2020. 
 
Med venlig hilsen 
DZA Bestyrelsen 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 

Få overblikket og de  
praktiske informationer 

 
”Sejlsport behøver ikke at være en social 
begivenhed. Men vi er vilde med det, når 
det er det!” 
 

Tak for fotos til Christian Nygaard, Morten Møller Rehné og Anne Hopmann 



 

 

3 

 

HOLDLEDERE  
Vi søger 2 friske personer, som vil tage holdlederopgaven. 
 
Opgaven er simpel, og den primære rolle er at være bindeleddet mellem trænerne på vand og 
land og indsamle vigtig information, som videregives i forbindelse med skippermødet. Derudover 
kan der arrangeres hyggesamlinger såsom fællesspisning eller andre sociale arrangementer. 
 

HVEM KAN DELTAGE, TILMELDING OG BETALING 
Europa Mesterskabet i Zoom8 er et åbent stævne, hvilket vil sige, at alle som er interesseret i at 
opleve et fedt internationalt mesterskab er velkommen til at deltage. 
Eneste krav er: 
Du skal være medlem af den danske Zoom8 klasseorganisation og en dansk sejlklub under Dansk 
Sejlunion. 
 
 
 1. Meld dig ind i DZA (Dansk Zoom8 klasseorganisation) – hvis du ikke allerede er det. 

 
    Brug dette link https://dza.nemtilmeld.dk/8 

 
 2. Tilmeld dig fællesturen 

 
Brug dette link: https://dza.nemtilmeld.dk/15/ 
 
Deadline for tilmelding er senest d.15/3-2020 
 
Det offentlige budget for turen, kan rekvireres hos Jacob Dannefer: j.dannefer@hotmail.com. 
 
Til fællesturen er der sørget for trænere, transport af følgebåd m.v.  

 
 
 3. Tilmeld dig stævnet 

 
Tilmelding til EM 2020 skal du selv sørge for. Du kan finde info og tilmelding her:  
http://www.2020-zoom8-EC.at 
 
Tilmeldingsgebyr til EM er € 210. Tilmelding og betaling skal ske senest den 28/2 2020  
Ved for sen tilmelding tillægges der et gebyr på € 50. 
 

 
 

STÆVNET  
Se mere på deres hjemmeside: http://www.2020-zoom8-EC.at 
 

ZOOM8 KLUBTØJ  
Til den festlige fælles indmarch ved stævnets officielle åbning mødes vi alle sammen i Zoom8 
klubtøj. Det kan købes her: https://sportyme.dk/clubme/zoom8/ 
Følgende artikel er vores indmarch-t-shirt: https://sportyme.dk/shop/zoom8-jc-t-shirt-lae/ 
Bemærk min. 10 dages leveringstid - men vær på den sikre side og bestil i god tid. 
 

TRANSPORT, OPHOLD OG FORPLEJNING 
Udgifter til egen transport, overnatning og forplejning skal I selv afholde. 

https://dza.nemtilmeld.dk/8/?fbclid=IwAR0FVqY_UAHXW56jK5ovZTjlWIJZNGVGraaBwIxPO2tTQLI2b2xAe9acUQY
https://dza.nemtilmeld.dk/15/
mailto:j.dannefer@hotmail.com
http://www.2020-zoom8-ec.at/
http://www.2020-zoom8-ec.at/
https://sportyme.dk/clubme/zoom8/
https://sportyme.dk/shop/zoom8-jc-t-shirt-lae/
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BASE  
Der aftales et mødested på havnen. Meddelelse herom vil komme ud på vores facebookgruppe 
Zoom8 Danmark (DZA) 
 

Camping  
Der vil være mulighed for camping ca 1 km fra havnen 
Se mere på stævnets hjemmeside. 
 

Trænere 
Trænerne er Jacob Dannefer og Bo Jarvig fra DZA samt evt. en mere, hvis deltagerantallet bliver 
højt. Bo er træner for drengene, og Jacob er pigetræner. 
 

Program /Træning /Stævne 
 
Træningsdage op til stævnet: 

 Søndag 5. april kl. 10.00. 

 Mandag 6. april kl. 10.00 – Registrering kl. 1500 til 1700. 

 Tirsdag 7. april Kl. 10.00 – Måling kl. 0900 til 1700 og Practice Race./ Opening 
 
Vi starter med skippermøde hver dag under træningen, - så vær omklædt.  

 Onsdag 8. april - 3 race. Start kl.1000 

 Torsdag 9. april - 3 race. Start kl.1000 

 Fredag 10. april – 3 race. Start kl.1000 

 Lørdag 11. april – 3 race. Start kl.1000 – Sidste start kl 1500. 
o Præmie Ceremoni 

 
Vi håber, vi får tildelt et særligt område på havnen, hvor de danske joller skal stå. Sørg for at 
markere din jollevogn tydeligt med dit sejlnummer. Efter hver dag (træning og sejlads) vil der 
være skippermøde med trænere, uddeling af guldsøm og evt. information fra holdlederne. 
 
Husk mad og drikkevarer til alle trænings- og kapsejladsdage. 
 
Hvis der er stemning og mulighed for det, vil vi forsøge at lave et arrangement med 
fællesspisning en aften i løbet af ugen. 
 

VAGTER 
Vagterne bliver fordelt og organiseret af holdlederne søndag den 5. april efter træning.  
Meld dig til og giv en hånd med. Når alle hjælper, behøver vi ikke din indsats hver dag. Det er 
sjovt og hyggeligt at være involveret og være en del af det hele, og vi har brug for din hjælp. 
Havnevagten står i forbindelse med trænerne via VHF eller mobil telefon 
Forældrebåde må gerne hjælpe med måltagningen, så trænerne kan hjælpe sejlere, der er 
kommet i mål. 
 
Havnevagten får en kontaktliste med tlf. numre på forældre. Vagten er den primære backup på 
land, hvis der sker noget på vandet, hvor vi får brug for support. Måske skal der skaffes 
reservedele, eller måske kommer der en sejler ind, der skal modtages af vagten. 
 

BENZINVAGTEN  
Trænerne fylder selv benzin på deres både. 
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MÅLING  
Måling af joller vil forekomme, så sørg for at din jolle overholder gældende regler vedr. udstyr 
mm. 
Alle sejlere skal før stævnet udfylde et dokument, der indeholder alle numre på  

 Mast (også todelte) 

 Ror 

 Sværd 

 Skrog   

 Sejl knap 
 
På dokumentet skriver du under på, at du kun sejler med det grej, som er registreret og 
godkendt af arrangørerne/måleren. Du kan således ikke skifte grej under stævnet. Kun i 
tilfælde af havari på grej, kan man få tilladelse til at starte med andet grej som erstatning. 
 
Der er numre på alle dele af en Zoom 8 jolle. De fleste numre er på klassebeviset, som du skal 
have med sammen med dit forsikringsdokument. Nogle gange skal man aflevere sit klassebevis 
og forsikringsdokument i bureauet under stævnet. Det er derfor en god ide at medbringe kopier 
af dokumenterne, så du kan beholde originalerne selv. 
 
Numrene på båden kan være svare at finde, men de er der! I skrog er de til venstre for sværdet. 
Der er på begge mastedele, hvis den er to-delt. Der er på ror og på sværd, og du skal også bruge 
ISAF nummeret. De er typisk indgraveret i materialet og fremstår ikke farvelagt og kan derfor 
være vanskelige at se. Hav dokumentet sammen med dine øvrige papirer. 
 
 
DET ER DIT EGET ANSVAR, AT DU HAR DOKUMENTER OG JOLLE I ORDEN. 
 

FORSIKRINGER  
Alle både skal vare ansvarsforsikrede gældende for fartøj og over for 3. person med en min. 
dækning på € 1.500.000. DET ER OGSÅ DIT EGET ANSVAR 
 

JOLLEVOGNE   
Sejlernes jollevogne forsynes med rødt/hvidt afmærkningsbånd samt sejl nr. Jollevognene 
samles ét sted. Herfra tager havnevagterne jollevognene i den rækkefølge, sejlerne kommer i 
havn. 
 
Det er god holdkultur, at alle kan bruge alles jollevogne. Det går hurtigst ved slæbestedet. Vil 
man bruge sin egen, skal man (forældre) være der hver gang, med jollevognen, når sejlerne 
kommer ind. Ellers bliver det for svært at organisere. Man skal derfor have en jollevogn med, 
som alle kan være tjent med. Med andre ord beder vi jer om, at I kun medbringer jollevogne, 
som er i orden dvs. uden knækkede rammer og flade dæk. 
 

REPARATION OG RESERVEDELE  
Reparation og reservedele er dit eget ansvar. Vi medbringer dog et lille udvalg af reservedele, 
som kan købes ved henvendelse til trænerne eller holdlederen. 
 

PROGRAMMET OP TIL EM  
Dette skal kun ses som en idé eller mulighed for at kunne forberede sig godt med en god 
træning frem til EM og årets ranglistestævner. 
 
At deltage i et EM er en stor ting. Samtidig er det en fantastisk oplevelse, og for rigtigt mange 
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sejlere er det noget, de ikke oplever hver dag. Derfor er det en god ide at forberede sig godt og 
gøre en ekstra indsats i træningen i sæsonen før, således at man er klar til kamp. Dette skal ikke 
gøres, fordi målet er at vinde det hele, (selv om dette kunne være dejligt). Der skal trænes for 
at få en god mavefornemmelse af, at du har gjort et godt stykke arbejde og kan være tilfreds 
med dig selv uanset resultatet. Sejren ligger i indsatsen og den gode træning. 
 
Følgende træningslejre er opslået pt.: 
 
No Nonsens Boot Camp, og en hel trænings uge I UGE 7 /vinterferien i Kaløvig. 
 
En hel uge til fordybelse i kunsten i at sejle kapsejlads.  
Hvad mere kan du ønske dig. 
  
Mere info vil komme ud på Facegruppen og www.zoomriders.dk (se årshjulet) 
 

Igen vil vi give den gas inden EM 2020.  
 
NoNonsens Campen har fokus på forberedelse til et stævne, og uanset om du skal til EM eller ej, 
kan de værktøjer, vi arbejder med hjælpe dig, inden du skal deltage i et stævne. Vi tager 
udgangspunkt i forholdene på Neusiedl See. 
 
NO NONSENS 21.+22.marts “Up to EM”, Furesøen, Holte 
 
 
Ice Camp  
 

Ice Camp er målrettet alle jolleklasser lige fra optimist til de olympiske klasser. 
DS kraftcentrene er igen en del af Ice Camp og har rullet hele arsenalet ud kun for din skyld. 
Men det er også idéen, at du kan medbringe din egen klubtræner. 
Ice camp har placeret sig på landkortet som Nordeuropas første sejlerbegivenhed, og der vil 
derfor deltage en del sejlere fra Norge, Sverige samt Tyskland. 
 
Ice Cup 

 

Ligesom Ice Camp er Ice Cup en international begivenhed i samarbejde med kraftcenteret. Men i 
denne weekend er der fokus på kapsejladsen. Her må trænerne hjælpe sejlerne under 
sejladsen, så du virkelig får god hjælp fra en centertræner eller din egen klubtræner. 
 
Gå ind på www.zoomriders.dk under årshjulet og se datoerne. 
 
 
 
 

Zoom8 bestyrelsen og trænerteamet  
glæder sig til nogle fede dage sammen med jer sejlere i den kommende sæson. 

http://www.zoomriders.dk/

