ZOOM8FÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020
1. Allmänt
Vi arbetar vidare med att vara en välkomnande klass där vi försöker möta varje enskild seglare på sin
nivå. Fokus ligger i huvudsak att hitta de moment som bidrar till seglarglädje och i förlängningen
leder till ett livslångt seglande. Ett sätt att få klassen att växa är genom att skapa trivsel vilket har
varit svårare under 2020 som präglats av Covid 19 pandemin eftersom vi undvikit sociala
sammankomster och att arrangera gemensamma regattamiddagar för så väl seglare som föräldrar
och syskon. I relation till andra vissa andra jolleklasser är zoomen relativt liten och lätt vilket skapar
förutsättningar för de till kroppsstorlek sett mindre seglare som vuxit ur optimisten och lämnat den
bakom sig eller börjat segla i ett senare skede i livet och därmed redan passerat optimisten som
nybörjarbåt, detta är något vi arbetar aktivt med att möta på olika sätt, dels genom att anpassa läger
och tävlingar till att fungera för såväl avancerade seglare som relativt gröna, detta har vi under
verksamhetsårets senare hälft fokuserat på utifrån de begränsningar som pandemin innebär genom
att ta fasta på och försökt att odla gröna och erfarna seglare på plats hemma i sina hemma vatten
genom dagläger med vår rikscoach eller andra etablerade seglare som besökt klubbar för att
förmedla kunskap och erfarenhet.

2. Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av sammanlagt åtta personer, IZCAs ordförande Anita
Yngve som sitter fortsatt med som suppleant. Orsaken till detta är delvis för att skapa en brygga till
internationella Zoom8 förbundet, målsättningen är att försöka komma tillbaka till den jämna
fördelning som vi tidigare hade i styrelsen då vi hade 50% kvinnor och 50% män med i styrelsen,
tyvärr har vi inte lyckat uppnå detta men det är fortsatt något vi eftersträvar inför kommande
styrelsesammansättning.
Möten har i regel genomförts en gång i månaden under säsong och under lågsäsong något mindre
ofta. Sammanlagt har det blivit 7 protokollförda styrelsemöten under året. Utöver dessa möten har
ett antal möten kring ständiga förbättringar hållits där vi diskuterat och arbetat med hur vi ska
fortsätta utvecklas inom förbundet och hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för våra seglare
att utvecklas samt för våran verksamhet att förbli hållbar.
Vi deltog under seglarträffen 2019 där Sanna fanns på plats och representerade förbundet.
Förbundets ekonomi är relativt god och överskottet används till att försöka hålla nere kostnaden för
tränare och läger så att ekonomin inte blir ett hinder för någon för att kunna delta. Vi eftersträvar att
med hjälp av låga omkostnader och goda samarbeten göra seglingen tillgänglig för alla.
Vi arbetar vidare med att skapa goda förutsättningar för tävlings- och lägerverksamhet, för att
säkerställa barnens trygghet samt tränarnas arbetsförhållanden ett arbete som under den andra
hälften ab verksamhetsåret har påverkats stort av Covid 19.
Vi har under verksamhetsårets första hälft lyckats bra med att skapa bra avtal med våra sponsorer
PelleP, Baltic samt One design center vilket medför att vi i förbundet får lite mer utrymme att skapa

ovan nämnda förutsättningar, under den senare hälften av verksamhetsåret har
dialog med sponsorer legat på is eftersom vi har haft begränsat antal aktiviteter.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Andreas Karlsson
Sekreterare:
Pär Sköld
Kassör:
Anders Hargefors
Tävlingsansvarig:
Niclas Andersson
Träningsansvarig:
Vakant
Informationsansvarig: Jonas Delander
Klasstränare:
Sanna Delander
Suppleanter:
Anita Yngve

3. Medlemmar
Antalet seglande medlemmar under verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till 21 personer.

4. Tävlingar
Vi har under året medvetet lagt GP seglingar tillsammans med andra klassförbund för att skapa en
brygga över till nästa klass eller för att visa upp våran fina klass och sammanhållning. Ejolleförbundet, Optimistjolleförbundet samt är de förbund vi seglat tillsammans med. Vi har under
året i samarbete med duktiga arrangörsklubbar som arrangerat totalt 6 GP seglingar följande orter:
GP 1 Höst –Björlandakile 9-11/8 2019 (i samband med JSM)
GP 2 Höst – Lomma 7-8/9 2019
GP 3 Höst – Saltsjöbaden 5-6/10 2019 (i samband med Olympiska)
GP 1 Vår 2020 (Stenungsund) – Inställt
GP 2 Vår 2020 (Råå) – Inställt
GP 3 Vår 2020 (Boo) - Inställt

Resultat GP höstserien 2019
1:a – Caroline Sköld Orr KBS
2:a – Oscar Josefsson BooSS
3:a – Tova Källerfält StSS

Resultat GP Vårserien 2020
Ej genomförd pga. Covid 19

Utöver GP seglingarna har vi under året även deltagit vid:

VM i Garda 2019
VM avgjordes 2019 på Gardasjön i Italien. Sverige ställde upp med 8 seglare, 2 killar och 6 tjejer av de
totalt 91 seglarna. VM präglades av fina seglingsförhållanden och sammantaget genomfördes de 12
race som planerats.
Det blev inga medaljer för Sveriges räkning under det här VM et som blev en lika stor kamp mot som
seglarna från de andra nationerna som de unika förhållanden som Gardasjön har att erbjuda.
Kajsa Delander
Johanna Borgström
Caroline Sköld Orr
Sofia Delander
Hanna Larsson
Tilde Thorsson

11:e plats
15:e plats
20:e plats
22:e plats
23:e plats
26:e plats

William Karlsson
Simon Mattsson

14:e plats
47:e plats

JSM i Björlanda Kile
Efter ett par år på ostkusten arrangerades JSM åter igen på västkusten och Björlanda Kile. Björlanda
bjöd på varierande och svåra seglingsdagar. Söndagens planerade seglingar ställdes dessutom in pga
för mycket vind.
Resultat JSM Killar 2019
1:a William Karlsson StSS
2:a Oscar Josefsson BooSS
3:a Alexander Hargefors KKF
Resultat JSM Tjejer 2019
1:a Caroline Sköld Orr
2:a Johanna Borgström SSP
3.a Tova Källerfelt StSS

EM i Österrike 2020 blev inställt pga Covid-19
6. Träning
Sanna Delander fortsätter att agera som coach för Zoom8 Förbundet och har aktivt engagerat sig i de
aktiviteter som förbundet arrangerat under 2019 och 2020. Under 2020 har fokus legat på lokala
dagläger där Sanna tagit sig till klubbarna för att bistå med coachning till en mindre skara seglare på
ett sätt som kunnat garantera smittsäkerheten. De läger vi har arrangerat har varit dagläger där
seglarna själva har fått ta med sig sin mat och man har undvikit aktiviteter som kräver fysisk närhet.

Det har dykt upp en rad nya Zoomseglare under den här perioden och det finns
stor seglingsglädje ute på klubbarna men lite sparsammare sug på att komma ut
att tävla. Utmaningen som vi antar inför kommande år är att få dem att känna sig
trygga i tävlingssituationen och få dem att lära känna andra Zoom8 seglare runt om i landet för att på
nytt bygga gemenskap och sammanhållning i gruppen

7. Visioner och mål
Vi fortsätter vårt arbete med att skapa segling där alla får och kan vara med. Vi vill skapa grunden för
ett livslångt seglande som grundar sig i den personliga utvecklingen och i glädjen att segla och ingå i
en god gemenskap. Vi arbetar aktivt med att involvera, inkludera och engagera föräldrar, barn och
ungdomar så mycket som möjligt för att skapa god gemenskap och trygghet för seglarna. Vårt mål är
att alla ska kunna vara med, varför eventuellt ekonomiskt överskott används till att hålla nere
kostnader för läger och tävlingar. Vi arbetar även aktivt med att stärka synen på jämställdhet och att
alla oavsett kön eller annat har lika värde, seglarna får lära sig att inkludera varandra och att förstå
och värdesätta de olikheter som finns inom gruppen.
Vår vision är: Segling för livet och personlig utveckling på individnivå där alla får och kan vara med.
Vårt mål är: att skapa bra tävlingar och läger för seglarna samt få klassen att växa och bestå.

Datum/Ort

Andreas Karlsson, Ordförande Svenska Zoom8förbundet

