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Zoom8 introduktion til nye sejlere og deres forældre
Om Zoom8 jollen
Zoom8 er den anden største jolle klasse i Danmark og Zoom8 klubben har ca. 65
aktive medlemmer. I alt er der er ca. 230 Zoom8 joller i Danmark og klassen er i
fortsat vækst.
Zoom8 jollen er forholdsvis ny jolle, der er udviklet i 1994. Jollen er udbredt i Norge,
Sverige, Finland, Danmark, Østrig, Rusland, Estland og Ungarn. Rumænien er lidt på
vej. Der er ca. 1100 joller i de Nordiske lande.
Zoom8 Jollen er one-design, hvilket betyder, at alle joller som udgangspunkt er ens.
Modsat optimistjollen findes der f.eks. kun en leverandør af mast – ror og sværd. Man
konkurrerer derfor ikke på grej, men udelukkende på den enkelte sejlers formåen.
Udviklingen er sket ved at man i klubberne har set at det er en jolle der ikke er en
konkurrent til Europa jollen eller andre jolle typer, men at Zoom8 jollen er en perfekt
måde at udvikle sejlerne efter optimisten. Det sikrer at der kommer flere gode sejlere
videre til andre jolle typer som for eksempel Europa jollen, Laser Radial , 29er, 420 og
mange andre.
Derfor er der i mange klubber kommet fokus på Zoom8 som en måde at fastholde
sejlerne i sejlads på. Kapsejladser er ofte samme stævner som kammeraterne i
optimist gruppen - E-jolle og deres forældre deltager i. Det betyder at man til f.eks.
Torm Junior Grand Prix (JGP) stævnerne møder kendte ansigter.
Udviklingen i klassen har betydet at man har fået bedre trænere i klubberne til
Zoom8, og mange har stor glæde af den relativ korte periode man sejler Zoom8,
inden man går videre til andre båd klasser.
Dansk Sejlunion.
DZA ”Zoom8” er en klasse organisation der er tilknyttet Dansk Sejlunion ”DS”. DS
afholder klassemesterskab ”DM” og vi bruger Torm JGP serien til afvikling af de fleste
Rangliste stævner. Via DS har sejlerne bl.a. mulighed for at komme på talenthold. De
trænere vi benytter har typisk DS trænerkurser.
I Dansk Zoom8 Klub har vi en god dialog med DS, og mange af vores synspunkter er
blevet hørt og implementeret i eks. deres talent arbejde, og mulighed for at alle, ikke
kun Kraftcenter sejlere, kan deltage i Tune-up, og andre sejler lejre for klassen
Vi er ikke altid enige i, hvad DS foretager sig i forhold til klassen, men vi ønsker at
påvirke via dialog – og vi kan se at det virker.
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Zoom8 klassen har fået stor ros fra DS for de resultater klassens sejlere leverer og
det fakta at vi får mange sejlere med over i andre klasser.
Sejlernes udvikling
Sejlerne udvikles ude i de lokale klubber – og i den daglige træning – det sker hvis
der er fokus og engagement i forhold til Zoom8 sejlerne. Det er noget I skal sikre i
jeres lokale Sejlklub.
Zoom8 klassen har oplevet at fremgang fordi mange, og dygtige, A-Optimister kan se,
at de får en udviklings mulighed ved at de kan deltage i mange nationale og
internationale stævner mod gode udenlandske sejlere, uden at de behøver at ligge i
toppen af ranglisten, som ved Optimisterne. Dette betyder at sejlerne efter et eller to
år i Zoom8 jollen har fået så meget "sejltid" sejlerfaring og udviklet sig fysisk, at de
nemt kan stige over i en anden jolle type uden at få tæsk hele tiden.
Nogle af vores gode sejlere er også startet fra B-Optimist og har så over 3-4 år
udviklet sig til gode Zoom8 sejlere. Det er blandt andet sket fordi de har kunnet
deltage i så mange stævner med gode sejlere, og dermed kunnet udviklet sig.
Rangliste
Vi har syv ranglistestævner med to fratrækkere. Det betyder at man har mulighed for
at sejle mange stævner hvis man vil det, eller også kan man vælge at sejle 5 Stk. og
så stadig væk være med i toppen af listen, hvis man er god.
I de tidlige teenageår skal der også være plads til noget socialt liv ved siden af
sejladsen. Zoom8 klubben arrangerer ikke selv ranglistestævner. Ranglistestævnerne
følger Torm JGP serien inkl. DM. De sidste 3 ranglistestævner tilbydes typisk af
klubber med Zoom8 sejlere eller klubber der afholder et andet stævne eller DM for en
anden klasse.
Zoom8 klubbens bestyrelse prøver at sikre at stævnerne er nogenlunde jævnt spredt
rundt omkring i Danmark, således at ingen transportfavoriseres.
Efter det sidste ranglistestævne kåres ranglistevinderne for hhv. piger – drenge.
Ranglisten anvendes af DS som et af kriterierne til Talentholds udtagelse.
Det sociale
Vi gør en del ud af at når man sejler Zoom8 (også til internationale stævner eller
Europa-Cup), er man en del af en gruppe, uanset om man er nr-1 på ranglisten eller
nr-40. Sejlerne er teenagere, så kammeratskab og fælles gode oplevelser er det der
får mange til at blive ved med at sejle.
Vi prøver også at hjælpe sejlerne med til selv at tage ansvar. Det er sejlernes projekt
ikke forældrenes, vi forældre er blot med som sponsor og transport personale.
Trænere - Coach
Der er normalt to eller tre trænere med til EM - JNOM – VM afhængigt af deltager
antal. Minimum en til drengene og en til pigerne. De tager sig af den nødvendige
coaching for alle sejlerne, ikke kun top 5 sejlerne. Det ligges der meget vægt på.
Det betyder ikke at dem der ligger til at vinde eks. VM ikke får lidt ekstra coaching
hvis det er det der skal til, men de andre sejlere får stadig coaching.
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Til Europa-Cup stævner varierer det med antallet af trænere. Fra at der ikke er nogen
med, til at det er en enkelt forælder eller en klubtræner der tager sig af alle danske
sejlere. De trænere vi bruger skal sejlerne være glade for. Ikke nødvendigvis
forældrene. Ellers fungerer træningen bare ikke ordentligt.
I Zoom8 prøver vi at holde fast i de samme trænere over en længere periode, således
at der kommer kontinuitet, og at sejlerne og trænerne dermed kommer til at kende
hinanden bedre.
Internationalt – Europa Cup
EM, VM & Europa-Cup arrangementer er åbne for alle sejlere. Ved EM & VM er der
typisk mellem 120 – 150 sejlere, og her sejler piger – drenge i hver deres start.
Europa Cup er en serie af 5 stævner der altid inkluderer EM & VM, herudover kan
f.eks. SailExtreme i Kerteminde være et EC stævne. EC stævnerne giver sejlerne
mulighed for at sejle mod gode Zoom8 sejlere fra andre lande.
Vi forsøger at holde fast i at lave fælles ture til alle de Internationale stævner, og vi
opfordrer aktivt alle til at deltage i EM - VM & Europa-Cup stævnerne. Det er normalt
en forældre fra bestyrelsen der er med til at arrangere turene.
Vi prøver altid at lave det så billigt som muligt for at give mange en mulighed for at
deltage. Og gerne med så få forældre som muligt til EC stævnerne – teenagere kan
meget uden deres forældre.
Felterne til VM & EM er typisk stærkere fordi flere lande har mulighed for at deltage,
og generelt er der et højt niveau i Zoom8 klasen, også internationalt.
Landshold
Vi har ikke et Landshold som man skal udtages til og betale for at være med på, men
tager altid af sted til internationale stævner som en gruppe der repræsenterer
Danmark. Zoom8 arrangerer fælles ture. Det eneste ”stævne” man skal udtages til er
JNOM, hvor de første 20 drenge og piger på ranglisten udtages. Hvis der så blandt de
første tyve er nogen der ikke har lyst/mulighed fylder vi op med de næste på
listen.
Zoom8 står normalt ikke selv for nogen form for landsholdtræning, men kobler os
typisk på et klub eller DS arrangement, hvor vi søger at samle så mange sejlere som
muligt.
Tøj
Ens påklædning, specielt til Internationale stævner er en god måde at vise flaget på
for klassens sejlere. Vi genanvender vores "Landsholds" tøj flere år ad gangen så man
ikke behøver at købe nyt tøj for mange penge hvert år. Alle der har lyst kan købe
tøjet - og der er ingen købetvang.
Vi arbejder løbende med at finde sponsormidler til vores arbejde, og specielt for tøj,
er det lykkedes os at holde prisen nede ved velvillige forældres hjælp.
Bredde - Elite
Uden bredde ingen elite. Uden elite ingen resultater.
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Der er plads til alle i Zoom8, uanset niveau og ambitioner. Klassen skal derfor også
give mulighed for alle. Vi skal derfor i de arrangementer der afholdes og den måde
klassen drives på sikre at det ikke kun er økonomisk formåen eller ranglisteplacering
der sikrer deltagelse i arrangementer.
Zoom8 arbejder derfor ikke for et Zoom8 landshold eller tilsvarende opdeling. Det
talenthold man har mulighed for at komme på hos DS er ikke en del af Zoom8, men
en mulighed man kan vælge til hvis man opfylder DS optagelses krav.
Zoom8 støtter gerne træningslejre hvor alle, og gerne nye sejlere, har mulighed for at
deltage.
Tilskud – Sponsor
Vi arbejder løbende med at finde sponsormidler til vores arbejde. Som udgangspunkt
skal sponsormidler komme alle sejlere i klassen til gode, eks. som tilskud til åbne
trænings lejre eller rangliste præmier m.v.
Sponsorering kan også være mulighed for låne materiel, eller at have skaffet tøj til
favorable priser.
Klassen har i 2009 fået tilskud fra DS. Det tilskud vi har fået fra DS har typisk været
øremærket til brug ved EM – JNM & VM. Men på trods af dette har det kommet godt
45 af klassens sejlere til gode.
Vi har en simpel og god sponsorstrategi. Sponsorering af klubben kommer fra enkelt
personer og/eller firmaer. Den fulde sponsorydelse tilfalder således Zoom8 klubben.
Vi har mulighed for at sætte Logo på hjemmesiden og omtale vores sponsorer, deres
produkt, i fbm. eks. artikler om trænings lejre – internationale stævner – DM eller
lignende.
Vi involverer os ikke med sponsorer eller organisationer hvor vi ikke kan styre hvad
klassens navn bliver brugt til, som søger at påvirke det sportslige eller hvor Zoom8
klubbens deltagelse vil blive brugt i en sammenhæng der er imod sejlernes, klassens
eller sejlsportens interesser.
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