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Välkommen till Zoom8-klassen
Zoom8:an är en enkel och rolig båt med stora möjligheter att utvecklas i. Båten är större än
optimisten men mindre än t.ex. laser och e-jollen vilket gör den perfekt för dig som har vuxit ur
optimisten eller söker en roligare seglingsupplevelse innan du är stor nog att hantera en större båt.
Klassen växer varje år och det finns nu flera klubbar med zoom8:or över hela Sverige.
Zoom8-förbundet arrangerar även flera riksläger under våren och hösten. För det mesta är det
ungefär lika många killar som tjejer som seglar aktivt.

Förutsättningar för att segla Zoom8
Zoom8:an är 2,65m lång och väger 44kg segelklar vilket gör den enkel att transportera. Båten riktar
sig till personer som väger 40-60 kg och är 12-19 år. En begagnad båt i bra skick går att hitta för runt
18000 kronor. De flesta annonser kommer upp på tex jolleplan eller blocket eller så kan man fråga
runt i klubbar som har zoom8:an, det finns nästan alltid en båt att köpa. Eftersom båten är en strikt
entypsklass är båten billig att segla och underhålla. Båten är enkel att lära sig segla med många
likheter med optimisten vilket har gjort att många duktiga optimistseglare har haft stora framgångar i
klassen. Tack vare den låga vikten är jollen enkel att lyfta upp och transportera på ett vanligt
takräcke.

Träningsmöjligheter
Sammanhållningen och gemenskapen i klassen är stor bland seglarna tack vare de gemensamma
riksläger och tävlingarna. Tätt samarbete finns inom de nordiska länderna och man deltager, om

möjligt, på varandras läger och tävlingar. Även om ungdomarna tävlar mot varandra finns alltid en
väldigt vänlig attityd mellan seglarna som är måna om att tipsa och hjälpa varandra till att bli bättre
seglare.
Det finns aktiva Zoom8 klubbar på bl.a. västkusten, Skåne, Karlstad och i Stockholm.

Tävlingsmöjligheter
Varje vår och höst så arrangeras en GP-serie, vanligtvis uppdelad i 3 eller 4 tävlingar. Vårserien
avslutas med JSM och höstserien med Olympiska regattan på KSSS. GP-serien är en stor anledning till
den goda stämningen i klassen och oftast umgås seglare och föräldrar vid en gemensam middag
under tävlingshelgerna.
Varje år så arrangeras ett EM runt påsklovet och ett VM i sluten av sommaren. Båda dessa tävlingar
är öppna för alla, man behöver alltså inte kvala. Under 2017 så kommer VM att vara på hemmaplan,
närmare bestämt i Råå utanför Helsingborg.
På regional nivå finns det aktiva tävlingar såsom Gill Stockholm Cup.
Inom klassen tränar och tävlar man också inom lagsegling. Man är då i lag om 4 som utmanar ett
annat lag och det gäller att få hela laget över mållinjen med så bra placeringar som möjligt. Denna
typ av segling brukar vara väldigt uppskattad och bidrar till ökad sammanhållning mellan seglarna.

Nästa steg efter Zoom8-klassen
Vanligast är att man fortsätter att segla e-jolle eller laser efter att de har vuxit ur Zoom8:an, men
flera har också valet gått vidare till att segla 29:er. Kul att veta att det senaste par-tre åren har
åtskilliga Zoom8 seglare kommit in på seglar gymnasierna i Motala och Lerum.

Klasstränare
Klasstränare är Jonathan Åhlander, och han är med som coach på rikstävlingar och riksläger.

Övrigt
Du hittar mer information om träning, tävling och läger på Zoom8 förbundets hemsida: zoom8.se och
en aktiv och öppen Facebook grupp, vilken du enklast når via zoom8.se.

