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ETT VERKSAMHETSÅR PRÄGLAT AV PANDEMIN

Under verksamhetsåret har förbundets organiserade verksamhet starkt kommit att 
präglats av den pågående pandemin och de restriktioner som varit rådande under året. 
Det har inneburit att planerade tävlingar, mästerskap och läger helt eller delvis har fått 
ställas in. Samtliga möten har hållits digitala och även viss dialog mellan coacher och 
seglare.

Allmänt
Trots att pandemin har satt sin prägel så fortsätter förbundet att arbeta för att främja god 
sammanhållning, vara inkluderande, skapa förutsättningar för alla att delta på sina 
villkor. Det är förstås en stor utmaning att odla den mentaliteten när man inte kan träffa 
så väl seglare som föräldrar i samband med tävlingar och läger och det kommer föreligga 
en stor utmaning inför verksamhetsåret 21/22 att på nytt komma igång med att arbeta 
aktivt med att skapa förutsättning för seglarna att få möjlighet att segla i en kontext där 
det inte bara är fokus på seglingen och prestation utan även på det sociala runt omkring, 
vilket förbundet tror är en viktig del för att kunna behålla tonåringarnas motivation att 
fortsätta med segling. 

Övrig upplever förbundet att det föreligger en brist på båtar i Sverige, det finns en 
efterfrågan som är större än tillgången vilket är en utmaning i relation till den nuvarande 
tillverkaren. Denna fråga fortsätter man att driva i det internationella förbundet eftersom 
även andra nationer upplever liknande utmaning.

I ) 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.
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Möten har i regel genomförts en gång i månaden under säsong och under lågsäsong 
något mindre ofta. Sammanlagt har det blivit 13 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 2020 som till följd av pandemin fick arrangeras digitalt 
vilket gjorde det lättare för flera representanter från förbundet att delta och 
representerade förbundet.

Förbundets ekonomi är relativt god och överskottet används till att försöka hålla nere 
kostnaden för den enskilda utövaren kopplade till 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 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 verksamhetsåret har dialog 
med sponsorer dock till stor del legat på is eftersom vi har haft begränsat antal aktiviteter 
under pandemin.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Andreas Karlsson

Sekreterare: Pär Sköld

Kassör: Anders Hargefors

Ledamot: Christer Stenmark

Ledamot: Ci Eriksson

Ledamot: Magne Möller

Klasstränare: Sanna Delander

Suppleanter: Anita Yngve

II) Medlemmar
Antalet seglande medlemmar under verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till 32 
personer.
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”Många rutinerade Zoom8 seglare har lämnat och 
gått vidare till nya klasser men många nya har till 

vår stora glädje också tillkommit”

lll) Tävlingar
EM inställt

VM inställt

JSM  Råå

Resultat

GP Höstserie 2020

Resultat

IV) Läger 
Höstläger Vänersborg 

V) Tränare
Sanna Delander har även under verksamhetsåret 20/21 agerat coach för Zoom8 Förbundet och 
har aktivt engagerat sig i de aktiviteter som förbundet arrangerat under. Under 20/21 har 
mycket 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
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