
ZOOM 8 ranglistestævne i week-enden 16. – 17. april. 

Af Jan Hovald Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsejladsbanen var lagt så man kunne følge sejladserne fra 

havnekajen og vejret blev om lørdagen d. 16. ganske fint med vind 

omkring 6 – 8 m/sek. 

Det er sejlklubbens medlem, Nina Bergmann (Nina Fabrin), der havde fået arrangementet op at stå 

i vores sejlklub med ’Danmarks bedste Sejlervand’, som vi selv annoncerer det på hjemmesiden.  

Der var ca. 27 deltagende sejlere, både piger og drenge, i de små hurtige ZOOM 8 joller, der rask 

væk planer på læns og på tværs, hvis vinden er til det. Vindhastigheder omkring 7 m/sek er netop 

sådant vejr, at man kan være heldig at få god planning på medløbende bølger, hvis sejleren ikke er 

for tung o.s.v. Ninas søn, der er tidligere Optimistsejler, var blandt de deltagende i sejladserne 

Der blev afviklet 6 sejladser om lørdagen. 

Desværre kunne undertegnede som fotograferende amatørjournalist for Frv. Sejlklub først være til 

stede om søndagen, så man må nøjes med sejlerfoto af sejlende joller fra Spanien VM og fotos fra 

ZOOM 8 hjemmesiden, samt mine fotos om søndagen.   

 

 

 

 

 

 

 

Lidt om ZOOM8 jollen: 

ZOOM 8 jollen 

Emandsjolle m. 1 mast m. 2 størrelser 

sejl: 4,8 m2 og 2,8 m2 (begynder – og 

hårdtvejrssejl og det større regattasejl. 

Mål:  længde:  2,6 m, bredde: 1,4 m 

Vægt: 50 kilo (min.) 

Storsejl:  4,8 m2  

 

 

 

 



Jollen betegnes som en mellemting mellem en Europajolle, Laserjollen og en Optimistjolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jollen er udviklet i Sverige og er ret udbredt der. Meget tyder på at ZOOM 8 jollen er et 

godt kompromis mellem enkeltmandsjolle typer og som et næste trin i sejlerudvikling, når 

man kommer fra Optimisten, der for mange nye juniorer er en slags begynderjolle. 

ZOOM 8 jollen har 2 forskellige rigge: En træningsrig og en regattarig. Træningsriggen er 

kun på 2,8 m2, hvilket gør det muligt for børn og begyndere ned til 9 – 10 års alderen at 

sejle ZOOM jollen. Regattariggen på 4,8 m2 bruges til kapsejlads. De 2 forskellige rigge 

gør at ZOOM 8 jollen kan sejles fra kropsvægt ca. 45 kg til ca. 70 kg. Ifølge klassereglerne 

må der sejles til og med det fyldte 18 år. 

ZOOM 8 er helt bogstaveligt talt en mellemting mellem Eurpajollen, Laserjollen og 

Optimisten, idet den har Laserens simple rig, Europaens form og Optimistens enkelthed. 

Trimmulighederne er også enkle: Udhal, Cunningham, Kicking strap og løjgangen. 

Derudover kan trimmes med skødetovet og sværdet, der hæves delvist som det kendes 

fra mange joller og fra Optimisten. Masterne er lavet af kulfiber og er meget flexible. 

Bommen er lavet af aluminium. Sejlet lavet af Dacron. 

Søndagen d. 17. april 

Desværre skiftede vejret til hård vind til hård kuling i vindstødene (der blev registreret 

op til lige omkring 20 m/sek ved det åbne vand) og dette bragte sejladsledelsen i den knibe, at nu 

skulle det besluttes om kapsejladsen måtte aflyses p.g.a. vindstød på ca. 20 m/sek.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinden tog til og sidst på 

formiddagen blev kapsejladsen 

aflyst og de mange unge sejlere 

og forældre begyndte at pakke 

sammen. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Zoom_8_on_shore.jpg


Kl. 13 oplyste ledelsen, at der ville blive præmieuddeling i Frv. Sejlklubs klubhus.  

Banelederen Salskov-Iversen fortalte ved præmieuddelingen om sejladsafviklingen om lørdagen 

og de 6 gennemførte sejladser. Han fortalte om den vanskelige beslutning, ikke at sejle om 

søndagen og begrundede det bla. med at de yngste ikke forsvarligt kunne bringes ud i så hård 

vind og så hårde vindstød. Der blev af andre tilstede nævnt, at selv for de mere erfarne ZOOM 8 

sejlere, så er 17 m/sek ved at være for meget for dem ved brug af regattasejl (læg også til når 

vandet endnu er koldt ca. 8 – 9 gr. C.). ZOOM 8 joller er som mange moderne joller konstrueret så 

en kæntring er en del af sejladsen, idet man hurtigt kan rejse båden op, hvis den ikke kommer helt 

rundt. Men selv kæntringstrænede juniorer vil have respekt for at kæntre i kuling (over 15 m/sek) 

med hårde vindstød – og så skal man altså ikke glemme det med vandtemperaturen og afkølingen. 

Junior ZOOM 8 sejlerne har lige været til EM i Spanien, hvor vandet nok har været en del varmere. 

Nye sejladser venter forude – ZOOM 8 bådtypen kan netop være typen, der kan ’løfte juniorsejlere 

op i de internationale jolleklasser’. Vi må jo som sejlere erkende at vores ’forblæste’ land med 

skiftende vejr netop er tæt på ideelt vejr til at skabe succesrige sejlerstjerner.  

Præmieoverrækkelsen: 

Nina Bergman oplæste resultaterne og både seje piger og seje drenge fik overrakt præmier. Man 

kan se resultaterne ved at gå ZOOM 8 hjemmesiden (www.zoom8.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden vises nogle af sejladserne og man ser de seje unge sejlere i deres situationer 

som eksempler på sejlere på vej, idet vi som medlemmer af sejlklubben i Frederiksværk gerne ser 

at denne aktivitet på fjorden med jollestævne i ’Danmarks bedste sejlervand’ gentager sig – måske 

med inspiration for vores egne juniorer og Juniorafdelingen. 

Så kom snart igen! 

JHP 

 

 

 

 
 


