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DZA Årsberetning 2016 
 
 
Danske sejlere i Zoom klassen er en klasse for sig selv!!  
Normalt er det ikke god stil at gentage sig selv, men her syntes jeg, det er en fornøjelse  for igen 
i år har det været et meget flot år for danske zoom sejlere! 
 
EM 
Igen i år var der EM i Palamos i Spanien, og der var 28 danske deltagere.  
Følgende blog på vores hjemmeside beskriver turen rigtigt fint: 
http://zoomriders.dk/blog-post/em-i-palamos-derfor-skal-du-med-pa-naeste-faellestur/ 
 
Jeg vil selvfølgelig gerne nævne de flotte placeringer: 
 
I pigerækken: 
På 1.pladsen Katarine Bjerre, på 3. pladsen Charlotte Bjerg Lorentzen, på 5.pladsrn Iben Dam 
Schmidt. 
 
I drengerækken: 
På 1.pladsen Oliver Ørting, på 3. pladsen Jonas Ullmann, på 4. pladsen Niclas Boserup  
 
Ranglistestævner 
Årets ranglistestævner blev afholdt i Frederiksværk, Egå, Kerteminde og Faaborg. 
Ranglistevinderne år 2016 blev: Charlotte Bjerg Lorentzen & Oliver Ørting 
 
 
VM 
VM blev afholdt i Estland, der var 5 deltagere. 2 sejlere var desværre blevet ramt af sygdom. Bo 
var med som træner. Det var et fantastisk godt stævne, og den bedste danske placering var Niclas 
Boserup med en 7. plads. 

 
 
NM. 
NM blev i år arrangeret i Horsens. I år var der 14 danske deltagere. I kan få et fantastisk indtryk af 
NM ved at se videoen her: http://zoomriders.dk/blog-post/nordisk-mesterskab-i-horsens-med-rab-
regn-og-ristede-polser/ 

 
Her vil selvfølgelig heller ikke glemme og nævne det flotte danske resultat: 
Nr. 1 blev Jesper Fabrin og nr. 2 blev Marie Louise Harboe. 
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DM 
DM blev afholdt i Sønderborg. Et fint stævne med 32 deltagere; i alt 8 piger og 26 drenge. Vinder i 
drenge rækken blev Oliver Ørting og i pigerækken blev det Mette Gade. 
 
 

Kæmpe tillykke til ALLE! 
 
 

TAK 
Jeg vi gerne sige 1000 tak til vores trænere Bo og Jacob, som har gjort et stort stykke arbejde, 
hvilket igen afspejles i de flotte resultater. Derudover har de igen formået at styrke sammenholdet 
mellem sejlerne i Zoom gruppen – Tak for den store indsats! 
 
Tak til de trænere, som har deltaget på fælles skippermøder og i ”åben gummibåd”. 
 
1000 Tak til bestyrelsen for jeres arbejde - og til Anne som igen i år har været en kæmpe hjælp 
med opdatering af hjemmeside, skrevet blog indlæg og artikler og ikke mindst udarbejdet en 
fantastisk videofilm og designet grafikker og tøj med en salgskanal til DZA. Shoppen kan besøges 
her: http://sportyme.dk/clubme/zoom8/ 

 
Arbejdet i DZA 
Vi arbejder inden for de nedenstående rammer: 
 

• 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 inddriver børneattester på alle trænere.  

 
Endvidere har vi arbejdet med videreudvikling af konceptet ”åben gummibåd” i forbindelse med 
ranglistestævner.  

 
Årshjulet ser ud som følger for 2017.  
 
Arbejdshjulet beskriver præcist, hvad der sker året rundt, samt rammerne for det arbejde, som 
trænerne skal udføre under de forskellige stævner. Det er trænernes opgave at planlægge og 
udfylde rammerne i samarbejde med hinanden. Dog skal vi nævne at Dansk sejlunion arbejder på 
et nyt set-up mht. rangliste stævner, derfor er årshjulet ikke den endelige udgave. 

Årshjul 
 Stævner  Lejre 

Forår 

Påske: EM Østrig Vinter Tørlejr 
1. Rangliste stævne 

Forår 
1. NN 

2. Rangliste stævne 2. NN 
3. Rangliste stævne   
4. Rangliste stævne   

Sommerferie 
NM Estland   
VM Sverig   

Efterår 
Efter sommeren 

prioriteres stævnerne 

DM  3. NN 
Sjællandske/Jyske 

Mesterskaber 
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2020-planen: 
 
Zoom8 familien har vokseværk, og der er nye lande på vej. Ved dette års VM er der kommet 
sejlere fra Letland og USA og jolleklassen begynder at blive aktiv i Litauen - Polen - Spanien samt 
Holland. Nationer som Østrig Estland og Finland satser 100 % på jollen som overgangsjolle fra 
Optimisten. De andre lande viser stort engagement og indsats - ikke mindst med forældreindsats 
og høj stævnedeltagelse. Hvis Danmark skal følge med, er der brug for en forøget indsats fra både 
sejlere og forældre. Vi oplever i år en mere afslappet holdning til deltagelse i ranglistestævnerne, 
og for første gang i mange år er et ranglistestævne i Danmark blevet aflyst pga for få deltagere. 
Derfor skal der i de næste par år arbejdes mere intenst på, hvordan vi kan få styrket vigtigheden af 
deltagelse til stævnerne, og på hvordan forældrene bedst kan støtte op om dette. Derudover vil 
bestyrelsen analysere og optimere betydningen af ranglistestævnerne, således at de også af 
sejlerne vægtes højere. For jo flere timer på vandet, jo mere træning, desto bedre resultat og 
oplevelser. 
 
I bestyrelsen diskuterer vi ovenstående udfordring, vi debatterer nye tiltag, lejre og stævner og 
udtænker aktiviteter som kan styrke sejlernes fællesskab - det som Zoom8 klassen er kendt for. 
Arbejds-intensiteten er svingende alt efter behov, men du kan altid selv lægge mere eller mindre i 
arbejdet. Vi alle arbejder frivilligt, og som fællesnævner brænder vi for at vores børn får nogle gode 
sejleroplevelser, hvilket vi sammen sætter rammen for. Der er i år mange, der stopper i 
bestyrelsen, da deres sejlere er blevet større og forlader klassen. Derfor har vi nu brug for nye 
kræfter. Vil du være med til et vigtig stykke arbejde, så byd ind - du bestemmer selv hvor 
mange eller hvor få timer du vil lægge i det. Kontakt undertegnede på beritvendelbo@live.dk 
 
Ny bestyrelse 
På generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med NN i Nykøbing Sjælland d. 20 oktober 
2016 kl. 18:30, skal der sammensættes en ny bestyrelse.  
 
Indtil videre er der følgende kandidater: 
 
Berit Vendelbo formand genopstiller ikke 
Nina Bergman Fabrin bestyrelsesmedlem genopstiller 
Bo Jarvig bestyrelsesmedlem genopstiller 
Carsten Madsen bestyrelsesmedlem genopstiller ikke 
Kim Lindgren bestyrelsesmedlem genopstiller ikke 
Morten Ullmand suppleant genopstiller ikke  
Joachim Berg suppleant genopstiller ikke 
 
Jakob ønsker at forsætte med kasser-posten 
 
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. Forelæggelse af årsregnskab.  
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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! 
 
Berit Vendelbo 
Formand for Zoom8 klassen 
 
 


