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I henhold til Dansk Sejlunions tilskudsmodel ansøger DZA 

hermed om støtte til aktiviteter, der direkte støtter op om 

den sportslige udvikling, udvikling af aktivitetsniveauet, 

fastholder og højner engagementet hos sejlerne, samt 

rekrutterer nye sejlere.  

DZA er hovedorganisationen for ungdomsjollen Zoom8 i 

Danmark. 
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Ansøgning: 
Der ansøges I henhold til Dansk Sejlunions tilskudsmodel om følgende:  

1) Kr. 60.000,- til dækning af klasseorganisationens udviklings- og 

sportslige aktiviteter i 2017, jf. specifikation.  

Zoom 8 klassen dækker selv med kr. ca. 75.000,- som finanseres 

gennem kontingenter og bruger-egenfinansiering. Se venligst 

specifikation under punktet ”Klasseorganisationens aktiviteter i 2017” 

herunder. 

 

2) Kr. 55.000,- til dækning af organisationens markedsførings aktiviteter i 

2017 til fastholdelse af engagement og rekruttering af nye sejlere. 

Se venligst specifikation under punktet ”Markedsføring til fastholdelse 

af engagement og rekruttering af nye sejlere”. 

Der kan mod forlangende aflægges regnskab for afholdt udgifter til 

ovenstående.  

Det er i klasseorganisationens interesse, at punkt 1 prioriteres, før ønsket 

tilskud til punkt 2. Ligeledes har vi i punkt 1 prioriteret de for os vigtigste 

aktiviteter i rækkefølge. På grund af uforudsigelig tilmelding fra sejlere til 

de forskellige aktiviteter, ser vi os nødsaget til også at kunne omprioritere 

eventuelle midler indenfor punkt 1. 
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Motivation: 
 

Sejlsport udøvers overalt i Landet og dette stiller derfor store logistikkrav 

til fx transport af joller, træner/gummibåd og andre omkostninger til 

trænere. Det er bestyrelsens vurdering at DZA i meget høj grad støtter 

tilskudspuljens målsætninger på følgende vis: 

 Klassen bidrager til sportslig udvikling i klasserne, ved at løfte unge 

sejlere videre ind i et velorganiseret og engageret udviklingsmiljø, 

med både nationale og internationale stævner. Klassen driver den 

sportslige udvikling gennem de planlagte udviklings- og sportslige 

aktiviteter dvs. ranglistestævner, NM, EM og VM, som tilsammen 

giver et kvalitetsløft for ungdomsklassens sportslige aktiviteter i 

Danmark. 

 Udvikler aktivitetsniveauet i klassen og involverer flere sejlere i 

klassernes aktiviteter gennem ”åben gummibåd”-konceptet, som 

har til formål at fastholde en konstant fremgang i klassen med 

mange glade sejlere, samtidig med, at der vindes medaljer. Det 

unikke ved dette koncept er, at man løser et landsdækkende 

problem med meget begrænset trænerkapacitet blandt de mange 

lokale klubber, som betyder, at mange ungdomssejlere bl.a. 

begrænses i deres kapsejladsudviklingsmuligheder. Derudover er 

konceptets styrke tryghed og fællesskab mellem sejlerne fra de 

forskellige klubber. Se nærmere beskrivelse af konceptet i bilag 3. 

 Bidrage til videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af 

klasser ved at afholde ”No Nonsens sejler-camps” som er åbne 

træningslejre for alle nye og rutinerede sejlere. Senest er klassens 

træningslejre afholdt i samarbejde med andre klasser for at sikre 

erfaringsudveksling og forsat udvikling af og fastholdelse af unge i 

sejlsporten. Et andet område er EM i holdsejlads, som er en ny 

trend inden for jolle sejlsport. 

 Zoom8 er den bådklasse, der fanger og fastholder unge i 

sejlsporten, når de er for gamle eller for fysisk store til optimisten 

og for unge eller fysisk for små til de alternative bådklasser. 

Tilbudet er vigtig for at undgå, at sejlerne dropper sporten. 

Samtidig favner Zoom8 netop en aldersgruppe, hvor sammenhold 

og fællesskab er ekstremt vigtigt. Gennem dette fællesskab og den 

positive atmosfære sammen med en ukompliceret bådtype 

formidles succesoplevelser til sejlerne. 
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1. Klasseorganisationens aktiviteter i 2017 
 

DZA ønsker at realisere følende aktiviteter i 2017: 

 

1.1 ”Åben gummibåd” til 5 stk. Ranglistestævner og 1 DM 
 
Beskrivelse:  

Klasseorganisationens 

tilstædeværelse og coaching til de 

største stævner i Danmark samler 

sejlerne i klassen. Med det 

innovative koncept ”åben 

gummibåd” sørger vi for at sejlere 

på tværs af landet og af klubber 

mødes til skippermøder, hvor 

ekspertbistand og en faglig dialog 

mellem sejlerne hersker. 

Relevans i forhold til tilskudspulje: 

Sportslig udvikling: 

 Træningssamlinger 

 Ekspertbistand  

 Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere 

 

Formål og udbytte: 

 at højne niveau for sejerenes færdigheder 

 at styrke sammenholdet mellem Zoom8 sejlerne på kryds af 

geografi og klubber 

 at udvikle aktivitetsniveauet i klasserne og engagere sejlerne mere i 

sporten og i fællesskabet 

Omkostninger: 30.000 
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1.2 Tre stk. No Nonsens Camps 
Beskrivelse: 

Zoom8 Danmark arbejder ud fra at møde de unge atleter i øjenhøjde og 

igennem klassens ”NoNonsens træningskoncept”, som er weekender – 

altså træningssamlinger – hvor der er der fokus på regellære, fysisk 

træning, taktik samt boathandling, timer på vandet og sejllads generelt. 

Der arbejdes ud fra nogle faste principper bla. med hjælp til selvhjælp 

som udgangspunkt. Lejrene er ikke mindst begærede pga. det sociale 

aspekt, som Zoom8 klassen er kendt for at dyrke. 

Relevans i forhold til tilskudspulje: 

Sportslig udvikling: 

 Træningssamlinger 

 Ekspertbistand  

 Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere  

 

Formål og udbytte: 

 At højne niveau for sejerenes færdigheder 

 at styrke sammenholdet mellem Zoom8 sejlerne på kryds af 

geografi og klubber 

 at udvikle aktivitetsniveauet i klasserne og engagere sejlerne mere i 

sporten og i fællesskabet 

Omkostninger: 6.000 

  

1.3 Tre stk. Internationale stævner (NM,EM, VM) 
 

Beskrivelse: 

Zoom8 gør meget ud af at arrangere 

fællessture til de internationale 

mesterskaber. Vores filosofi er, at alle 

er velkomne, og vi skaber en ramme, 

hvor både sejlerne og deres familier 

sammen kan være fælles om en sund 

sport. Disse ture giver oplevelser for 

livet og er afgørende for at fastholde 

interessen og udvikle sejlerne. 
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Beskrivende turmanual vedlægges i bilaget. 

Relevans i forhold til tilskudspulje: 

Sportslig udvikling: 
 Træningssamlinger (specielt træningsprogram før stævnerne) 

 Ekspertbistand (coaching under stævnet) 

 Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere  

 Bidrage til sportslig udvikling i klasserne, fx kvalitetsløft for klassens 

sportslige aktiviteter og sportslig fremgang for klassens sejlere. 

 

Formål og udbytte: 

 At højne niveau for sejerenes færdigheder 

 at styrke sammenholdet mellem Zoom8 sejlerne på kryds af 

geografi og klubber 

 at udvikle aktivitetsniveauet i klasserne og engagere sejlerne mere i 

sporten og i fællesskabet 

Omkostninger: 100.200 kr 

 

 

 

2. Markedsføring til fastholdelse af 
engagement og rekrutering af nye sejlere 

 

2.1 Videreudvikling og fastholdelse af Zoom8 trænere 
En gang årligt vil vi samle landets Zoom8 trænere fra de forskellige klubber til en enkel dag, 

hvor vi opdaterer trænerne med klassens udvikling generelt (også udviklingen i udlandet). Vi 

kan videndele erfaringer og tale om udfordringer, som trænerne har lokalt. Vi kan dele og få 

idéer til forbedringer i træningen samt til klassen fremgang generelt. 

Relevans i forhold til tilskudspulje: 

Sportslig udvikling: 

 forbedret ekspertbistand (coaching under stævnet) 

 formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem trænerne, 

så de kan videreformidle til sejlere  

 bidrage til sportslig udvikling i klasserne 
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Formål og udbytte: 

 at højne niveau for trænernes færdigheder 

 at styrke engagementet for træningen og klassen 

 

Ansøgningssum: 5.000 

 

2.2 Reportage, artikler 
 

Eksempler på beskrivelse: 

 udfærdigelse af rapportage fra internationalt stævne 

 udfærdigelse af artikler til bådmagasinet men også til lokale aviser 

(generelt om sejlads som fritidsaktivietet eller ifm en sejlerlejr, 

camp osv.) 

 regelmæssige blokindlæg til hjemmeside og facebook om forskellige 

events 

 

Relevant tilskudspulje: 

 

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere: 

 arrangement, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til 

klassen 

 

Formål og udbytte: 

 til kommunikation i klassen om events  

 til at motivere til at deltage i flere aktiviteter 

 til at rekruttere flre sejlere til klassen 

 

 

Ansøgningssum: 10.000 
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2.3 Zoom8 DNA-film 
Beskrivelse: 

Udarbejdelse af film om Zoom8 – sejlglæde, konkurrence, træning, ånd, 

kammeratskab  

Formål og udbytte: 

I levende billeder at kunne informere og begejstre potentielle sejlere om 

klassens DNA og muligheder. 

Relevant tilskudspulje: 

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere: 

 Arrangement, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klassen 

 

Ansøgningssum: 10.000 

 

2.5 Zoom8 international stævne-film 
Udarbejdelse af film om Zoom8 til internationalt stævne 

Formål og udbytte: 

I levende billeder at kunne informere og begejstre potentielle sejlere og 

forældre, hvordan internationale stævner foregår, så de motiveres til at 

deltage -  og understrege fordelene ved deltagelsen med fokus på 

sejlerglæde og sejlerudvikling og kammeratskab. 

 

Relevant tilskudspulje: 

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere: 

 Filmen har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klassen 

 filmen har til hensigt at motivere til et højere aktivitetsniveau og 

engagement hos sejlerne og forældre 

 Kommunikation i klassen om events 

 

Ansøgningssum: 20.000 
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2.6 Zoom8 Foto-sejler-event 
 

Beskrivelse: 

Foto-sejler-event (kan evt. laves ved 

en NoNonsens lejr). En fotograf 

kommer ud og fotograferer sejlerne i 

deres bedste sejlerøjeblik i fuld 

action sideløbende med en 

kapsejlads for sjov. Hver sejler får et 

farveprint i A4 med hjem som gave. 

Sejlerne kan yderligere købe det 

digitale foto.  

Formål og udbytte: 

 at have det sjovt 

 at mærke stolthed (se mig) over sportsgrenen og ens færdigheder.  

 rettighederne til fotos beholder klasseorganisationen til brug i PR og 

reklame for klassen. 

Relevant tilskudspulje: 

 nyt tiltag der skal bidrage til et højere aktivitetsniveau, sjov 

oplevelse og give stolhed for sin sport (og måske være med til at 

bekræfte at opfattelsen af at sejlads kan være andet end familietur i 

kano.) 

 billederne burges efterfølgende til kommunikation udadtil. 

Ansøgningssum: 10.000 

 

 

Bilag: 
1. Årshjul 

2. Budget 2017 

3. Beskrivelse af ”konceptet åben gummibåd” 

4. Kort om Zoom8 

5. Link til Turmanual 

6. Link til eksempel på film fra NM 2016 
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Bilag 1 - ÅRSHJUL 
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Bilag 2 – BUDGET  
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Bilag 3 - Beskrivelse af ”åben gummibåd”-konceptet 
 

”Åben gummibåd”-konceptet består af et erfarent trænerteam; alle med 

baggrund som sejlere på eliteniveau, der coacher nationalt ved de danske 

ranglistestævner og DM, samt internationalt ved NM, EM og VM. I 

forbindelse med disse stævner er trænerteamet ansvarlig for undervisning, 

træning, råd og vejledning for alle deltagere både på land og vand. 

En anden vigtig del af konceptet består af fælles skippermøder på alle 

stævne- og træningsdage, hvor alle sejlere er samlet og får en god start 

på dagen, inden det går løs. Det er også ofte dér trænerne kan spotte 

stemningen, især hos dem, som måske har et ekstra behov den dag. De 

fælles skippermøder tjener også som et samlingspunkt, hvor forældrene 

har mulighed for at lære hinanden at kende og derved skabe tætte 

relationer, som er en vigtig drivkraft i foreningsarbejdet. 

De unge sejlere får med dette koncept hurtigt venner på tværs af klubber 

og i hele landet. 

De tre nøgleord for konceptet er: Fællesskab – Tryghed – Læring 

 

Bilag 4 – Kort om Zoom8: 
Der er ca. 230 Zoom8 joller i Danmark og klassen er i fortsat vækst. 

Zoom8 jollen henvender sig til juniorsejlere i alderen 9 til 18 år, på tværs 

af køn og etnisk baggrund. Klassen har et højt fokus på sejlglæde og 

socialt samvær også til dem som ønsker udfordringer i kapsejlads. 

Klassens målsætning er at skabe en ramme til at fastholde en konstant 

fremgang i klassen, med mange glade sejlere, samtidig med at der vindes 

medaljer. Via et højt ”bund niveau” skal der udvikles sejler til fremtidens 

sejlerlandshold og OL medaljer samtidig med at vi giver de sejler som 

vælger en mindre elitær sejler fremtid mod på og lyst til et liv med 

vandet. I 2016 havde Zoom8 således følgende kapsejlads aktiviteter: 

 DM med 32 deltagere 

 NM med 14 danske deltagere 

 EM i Spanien med 28 danske deltagere 

 Ranglistestævneserie med 46 sejlere sejlede. Ranglistestævnerne blev 

afholdt i Frederiksværk, Egå, Kerteminde og Faaborg. 

 Herudover er der afholdt WM og Hold – EM i udlandet ligeledes med 

dansk deltagelse. 
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Jolletypen findes i mange klubber fordelt over hele landet, og der er 

særlig stor aktivitet i Zoom8-jollen i de etablerede ungdomskraftcentre i 

Kaløvig (Vest) og Yacth klubben Furesøen (Øst). Zoom8 klassen 

samarbejder også med Konsulenter fra Dansk Sejl union, hvor en 

Klubkonsulent i Dansk Sejlunion fx deltager i en af de åbne og 

eftertragtede træningslejre, bedre kendt som ”No Nonsens lejre”.  

Zoom8 familien har også vokseværk uden for Danmark hvor nye lande er 

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. 

 

 

Bilag 5 – Link til turmanual 

 http://zoomriders.dk/faellesture/ 

 

Bilag 6 - Links til eksempel på NM-film 

 https://youtu.be/LIxJd_aPU5Y 
 


