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2014 – Første hele sæson i Zoom8 

Året 2014 var første gang jeg deltog i et 

ranglistestævne i Zoom8. Torm stævnet fandt 

sted i Faaborg, hvor jeg bor og har daglig træning, 

så jeg følte det var et godt stævne at starte med. 

Jeg kendte stedet og omgivelserne godt.  Jeg 

kendte allerede nogen fra Zoom8-feltet, fra 

dengang mine brødre sejlede Zoom8. Jeg havde 

snakket med mange andre mindre søskende og 

opti-sejlere før.  

 

Den første dag var der næsten ingen vind, så jeg 

kunne holde båden. Begge mine brødre lå på 

sidelinjen og heppede på mig. De så alle de 

forskellige fejl jeg lavede og de kom med 

feedback efter sejladserne - jeg tog det til mig og 

gjorde hvad jeg kunne. 

 Om søndagen stævnets anden og sidste dag var 

helt anderledes. Det startede ud med at blæse 14 

s/m men jeg gik ud, for at gøre hvad jeg kunne. 

Jeg sejlede en sejlads og på denne ene sejlads 

nåede jeg at kæntre 7 gange på læns. Til sidst 

kunne jeg ikke rejse båden mere, og jeg gik ind. 

I forholdet til det var mit første stævne, synes jeg 

det gik fint. Jeg var ikke så god til de forskellige 

ting og det var helt nyt for mig det hele.  

 

 

 

Det stævne var et meget hårdt, men meget 

inspirerende og udfordrende stævne. Jeg gjorde 

mit bedste for at komme op på linjen, ikke ligge 

nederst i flokken.  

Det var selvfølgelig en udfordring, fordi de andre 

have meget mere teknik og lettere kunne se hvor 

de skulle lægge sig på banen. De så alle pustene 

og vendte de rigtige steder, hvor det hele var 

bare en stor pærevælling for mig.  

Jeg gjorde også alt for at undgå situationer, hvor 

jeg var usikker på hvad jeg lavede, fordi jeg ikke 

kunne nogen regler og ikke ville risikere 

protester. Jeg gjorde mit bedst, samtidig med at 

jeg prøvede at skjule mig lidt og undgå 

opmærksomhed.  

 

Næste stævne var Sailextream i Kerteminde, som 

lå i maj måned. Stævnet er på en måde blevet til 

en familietradition, fordi mine brødre, så længe 

jeg kan huske, altid har været deroppe til Pinse 

og sejle. Jeg havde været deroppe en gang før og 

sejle i 2013, da jeg sejlede C-optimist. Jeg havde 

ikke de bedste oplevelser fra den tur, fordi jeg var 

for stor til optimisten og der var absolut ingen 

vind. Det betød at strømmen trak min båd 

længere og længere ind på land og jeg blev mere 

og mere sur.  

Der var mange fra vores sejlklub deroppe for at 

sejle optimist, så jeg kendte mange deroppe. Jeg 

havde også fået nogle bekendtskaber fra sidste 

stævne i Zoom8 og jeg følte, at jeg havde fået 

nogle at snakke med. Som altid var det et 

hyggeligt stævne og mine sejladser gik også fint.  
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Igen i år var der ikke meget vind hele weekenden, 

så derfor lå vi mest og hyggede, imens vi håbede 

på at blive sendt ind på land. Hele weekenden gik 

hurtigt, og det havde været 2 dejlige dage med 

massere af sjovt og hyggeligt selskab.  

Jeg begyndte, at kunne se, at jeg rykkede mig 

resultatmæssigt til hvert stævne.  

Man bliver glad, når man får ros. Jeg blev bedre 

til at lægge mig oppe ved linjen og begyndte at 

stikke lidt til de andre.  

Jeg fik at vide, at jeg hurtig rykkede mig. Jeg tog 

kritik og instrukser fra trænerne til mig og lærte 

af dem.  

Jeg kan specielt huske en sejlads fra i Kerteminde, 

som var det i går. Jeg havde lagt mig helt ud på 

styrbord, og næsten alle andre lå på bagbord. Der 

var anden Zoom-sejler, der var et stykke før mig. 

Jeg spurgte ham, hvordan han troede det ville gå 

og han svarede, at det ville vi se, når vi vendte og 

sejlede hen mod de andre. Vi vendte og jeg 

kunne tydelig se, at vi sejlede forbi næsten alle 

sammen.  Jeg så alle de gode sejlere, som jeg 

overhalede og jeg fik den mest fantastiske følelse.  

Denne sejlads var meget stor for mig, fordi jeg 

der første gang følte, at jeg var blevet bedre og 

jeg begyndte at kunne finde ud af det.  

 

I 2014 blev VM afholdt i Danmark i det store 

sejlsportscenter i Kaløvig.   

Da jeg skulle til VM 2014, var jeg meget stresset. 

Jeg var bange for at jeg ville ligge helt i bunden af 

feltet.  

Frygten for at jeg ikke kunne finde ud af det hele  

var stor. 

 

 

 

  

 

Da vi kom derop var der god og hyggelig 

stemning. Alle sammen glædede sig til at komme 

ud på vandet og man hyggede sig i de andres 

selskab. De første par dage var træningsdage, så 

man kunne kende stedet bedre og se hvordan 

forholdene var. Vi mødtes om morgnen, tog et 

lille skippermøde og hørte hvad vi skulle de 

næste par timer. Vi lavede forskellige ting, øvede 

vendinger, starter, teknik og selvfølgelig meget 

mere. Alt den teknik de øvede sejlere snakkede 

om var simpelthen overhovedet ikke på mit 

niveau, men jeg prøvede alligevel at koncentrer 

mig så meget, at jeg fangede det meste af det.  

 

Hele VM var en fantastisk stor oplevelse for mig. 

Alle de søde trænere og dejlige dage jeg tilbragte 

ude på vandet var sådan en uforglemmelig 

oplevelse. Jeg fik så mange nye venner og jeg var 

så taknemlig for at kunne være med til noget så 

stort som et VM. Dagene var meget forskellige, 

og det startede med ikke at blæse så meget. De 

sidste dage var der god vind og det var en 

udfordring, men jeg tog det i strakt arm.  
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Efter VM havde jeg fået så meget mere viden om 

alle de forskellige ting. Både teknik og meget 

andet. Jeg var lige ved at sprænge, ved alt den 

info jeg havde fået ind i hovedet. Jeg var så vild 

med at komme ud og prøve de forskellige ting, 

jeg var blevet bedre til og ting jeg havde lært. Jeg 

kunne tydeligt se, at jeg var blevet bedre til de 

helt grundlæggende ting, men også det lidt mere 

avancerede ting. Hele min sejlads var blevet 

bedre og jeg kunne tydeligt se de små skridt, jeg 

tog hver gang jeg var ude og sejle.  

 

Det sidste stævne i 2014 var DM. Det var på min 

fødselsdag og det havde jeg det lidt svært med. 

Det var nok lidt det med at jeg aldrig havde 

prøvet at sejle på min fødselsdag, men det gik. 

Det blæste en del til det stævne, men jeg gjorde 

hvad jeg kunne. Den følelse jeg havde, da jeg 

skulle ind på den sidste dag var forfærdelig. Jeg 

kunne ikke mærke mine fingre og jeg havde det 

koldt. Det var så svært når jeg skulle holde fast i 

skødet fordi mine fingre sov. Det eneste jeg  

 

tænkte på var ”Smerten er din ven” som Bo 

(landstræneren for Zoom8) altid siger.  

Igen overlevede jeg og det var så dejligt at 

komme ind. Da jeg sad hjem i bilen, fik jeg sådan 

en dejlig følelse i maven. Jeg havde gjort, hvad jeg 

kunne og jeg glædede mig allerede til det næste 

stævne.  

Året 2014 var et år med massere stævner, dejlig 

selvskab og mange fantastiske oplevelser. Jeg 

havde fået ros af de mange forskellige erfarende 

trænere og fået at vide flere gange, at jeg var 

blevet bedre, men det var endnu dejligere selv at 

kunne se det.  

 

2015 – anden hele sæson – bedre føling med 

grejet. 

Vinteren 2014 vintertrænede jeg ikke. Jeg var for 

doven og orkede ikke at skulle ud i det kolde 

blæsevejr. Det kunne jeg også se da jeg begyndte 

igen om foråret. Jeg havde glemt en masse viden 

om de forskellige ting. Det var faktisk lidt pinligt 

da jeg kom til træningslejer NoNonsen i starten af 

2015, og skulle ud og sejle første gang efter en 

lang pause fra sejlads og intet kunne. Det var 

ligesom, at man havde gjort det før, men havde 

glemt fordi man ikke havde gjort det i lang tid. Jeg 

vidste, hvordan jeg skulle gøre det, men det var 

svære at gøre det end det plejede at være.  
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Det første stævne i 2015 var på Esrum sø. Jeg 

havde aldrig sejlet på en sø før, så jeg havde 

ingen erfaringer med det. Jeg havde selvfølgelig 

hørt de mange historier om hvor meget vinden 

sprang osv.  Den første dag var der okay med 

vind. Da den første sejlads var skudt i gang, 

begyndte jeg at krydse og da jeg vendte hurtigt 

gik min rorpindsforlænger i stykker. Jeg fik et 

chok, fordi jeg aldrig havde prøvet at noget på 

min båd var gået i stykker før. Jeg sejlede ind og 

fik hurtigt et nyt ror på, så jeg var hurtigt ude igen 

til næste start. Jeg var lidt træt af, at jeg havde 

startet så dårligt ud, men så var jeg i hvert fald 

sikker på det kun kunne blive bedre. Den anden 

og sidste dag var der næsten ingen vind og det 

tog et stykke tid for os alle at komme ud på 

banen. Vinden sprang mere og der var nogle pust 

på banen. De øvede kunne selvfølgelig se pustene 

og kom hurtigt frem, imens jeg og nogle andre 

”ikke så øvede” lå og rumlede rundt i bunden af 

feltet. Det var der jeg indså, at der var meget 

mere taktik i det, end jeg først havde troet. Man 

skulle hele tiden holde øje med skyerne, 

bølgerne, de grumsede streger på bølger, 

lufthullerne og de mange andre ting. Jeg gjorde 

det bedste jeg kunne med min viden jeg havde 

fået det sidste år. Det første stævne var hårdt, 

men jeg lærte en masse på de kun to dage jeg var 

der. Og jeg tog det til mig jeg nogenlunde kunne 

relaterer til og forstå.  

 

 

Det andet stævne var ved Vallensbæk. Jeg skulle 

bo ved en af mine sejler veninder, og jeg glædede  

 

mig. Tidlig lørdag morgen kørte mig og min mor 

derover. Vi fik rigget til og ordnet forskellige ting 

på båden, inden jeg skulle ud på vandet. Det var 

store bølger, så det virkede som om det blæste 

meget. Jeg havde ikke prøvet før at være ude og 

sejle i sådan nogle bølger, så det var meget svært 

for mig. Hvis jeg vendte for hurtigt bordfyldte jeg, 

fordi der kom en stor bølge ind over mig båd. Da 

jeg kom ind var jeg træt, og da vi havde spist gik 

der ikke lang tid før jeg sov. Men igen et godt og 

lærerigt stævne under helt nye forhold.   

Sailextream i Kerteminde, var den anden sidste 

rangliste stævne. Min mor havde kørt 

campingvognen der op i løbet af ugen, så vi 

havde en ordentlig plads og ikke skulle bruge 

kræfter på det sent om fredagen. Stævne var helt 

anderledes, end jeg forventede. Man kunne ikke 

være sikker på at det gik godt, når man gik ud på 

styrbord, fordi så var det godt at ligge på 

bagbord. Det skiftede hele tiden, og det var svært 

at forudse, hvor på banen der ville være fordele. 

Enten gik det godt, eller gik det dårligt. Vi havde 

en sejlads, hvor vi kunne styrer direkte op til 

topmærket uden og vende. Alt det med at flytte 

mærker gad dommerbåden ikke til sidst, og vi 

blev sendt ind.  

Efter det stævne forstod jeg rigtigt at vinden ikke 

altid gør som man vil og selvom man bliver mere 

erfaren, kan man ikke altid regne ud hvad der 

sker med den. Jeg kunne heldigvis også se på alle 

de andre at det var svært, og det var dejligt at 

vide at man ikke var alene om det. 

Det sidste rangliste stævne var på Furesøen. Da 

der er meget begrænset plads til camping ved 

klubben, kørte min mor og jeg kørte tidlig lørdag, 

så vi var der i god tid. Da vi havde haft 

skippermøde, skyndte jeg mig at klæde om og så 

tog jeg på vandet. Det blæste ikke så meget den 

første dag og vinden sprang hele tiden. Det 

skiftede hele tiden, hvor der var fordele. Den 
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sidste dag blæste det en helt del og de helt nye 

og uerfarne tog ind. Jeg blev ude og gjorde det 

bedste jeg kunne. Da vi var færdige med alle 

sejladserne tog vi ind, og jeg kunne mærke 

dagens kraftige vind i hele kroppen.  

Det var en dejlig weekend, hvor jeg igen lærte en 

masse. Der var nogle ting der var svære end 

andre og igen følte jeg, at jeg fik ny viden.   

 

VM 2015 var i Østrig i byen Sankt Gilgen.  

 

 

Vi havde bestemt, at køre derned selv med vores 

campingvogn og nyde turen. Mig og min mor 

kørte der ned to dage før træningsdagene, så vi 

ikke havde stress med at komme derned. Det var 

godt vi var kørt før, for på vejen fik vi problemer 

med et dæk på campingvognen, som tog et par 

timer at få lave i en lille by i det sydlige Tyskland. 

Alligevel havde vi god tid til at komme derned. Vi 

kom der ned tidligt onsdag morgen, og sov et par 

timer. Da vi havde sovet satte vi campingvognen, 

hvor den skulle stå og derefter udforskede vi hvor 

de forskellige ting lå.  

Dagen efter var der den første træningsdag. Det 

var simpelthen en fantastisk oplevelse at komme 

ud på sådan en smuk sø, og lægge derude og 

træne. De to/tre træningsdage gik hurtigt, og 

pludselig var det søndag. Om søndagen skulle vi 

ikke noget, så vi var nogle mennesker der tog ud 

og spiste og hyggede os. Dagen efter var der 

tuneup, som går ud på man prøver banen. Det er 

ligesom en almindelig sejlads til et stævne bare 

uden det tæller.  

Sidst på eftermiddagen var der indmarchen, hvor 

der var rigtig mange mennesker. Der var en dejlig 

stemning i hele byen, og vi alle blev revet med i 

den.  

 

 

Den første dag i stævnet var jeg nervøs. Det jeg 

var nervøs for, var at jeg skulle ud og sejle mod så 

mange gode sejlere. Vi nåede alle sejladserne og 

det gik godt i forhold til min viden til tingene. Da 

jeg kom ind forstod jeg ikke hvorfor jeg havde 

været nervøs, fordi det var så dejligt at være der 

ude.  Det var utroligt at jeg fik lov til at opleve 

sådan noget fantastisk, som ikke ret mange 

oplever. 
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Vi fik en hviledag i mellem stævnet så vi kunne 

opleve noget eller slappe af en dag. Mig og mor 

brugte den på at shoppe og hygge. Det er ikke 

ved alle stævner der er det, men vi nåede de 

sejladser vi skulle, så vi fik en fridag. Alle dage var 

der udsættelse oppe, fordi vi skulle vente på at 

bjergene skulle varme op så vinden kom. Imens vi 

ventede hyggede og badede vi.  

Om lørdagen da stævnet var færdig, var der 

præmieoverraskelse. Jeg blev faktisk lidt ked af 

det over at forlade Sankt Gilgen, både fordi der 

var så lækkert varmt, jeg havde fået nogle 

fantastiske minder og jeg ville ikke hjem i skole. 

Selvfølgelig ville jeg også hjem og slappe lidt af, 

men det var der ikke meget af, fordi dagen efter 

vi kom hjem skulle jeg i skole. 

 

VM 2015 i Sankt Gilgen var simpelthen en 

oplevelse for livet. Jeg lærte så meget på de få 

dage jeg var der, og der var fantastisk. Jeg fik 

massere bekendtskaber, og det var helt 

anderledes at være i et andet land og sejle. Jeg 

oplevede den flotte natur, der var omkring mig 

hver dag jeg sejlede. Jeg er så taknemlig for at jeg 

kan opleve noget, som vil blive husket for evigt. 

Det kan helt klart anbefaledes, og du kommer 

helt sikkert ikke til at fortryde det. 

Det sidste stævne i 2015 var Harboe Cup i 

Skælskør. (og vi havde solgt den store bil !) 

 

 
  

 

Min mor og jeg kørte der over om fredagen, fordi 

vi lige skulle sætte min båd af nede ved stranden, 

og derefter skulle hen til en af mors gamle 

gymnasievenner. Tidlig lørdag morgen kørte vi 

derud riggede til, og jeg klædte om. Da der var 

holdt skippermøde, skulle vi ud. Den første dag 

gik det fint med at komme i vandet, og blive 

sendt ud. Men anden dag var en del problemer, 

da det blæste en del, og der var bølger der 

skubbede båden frem og tilbage, fordi vi skulle 

sættes ud fra stranden. Da jeg kom ind om 

lørdagen, fandt vi ud af at min båd var utæt, fordi 

den var fuld af vand. Så hele søndagen tog jeg 

vand ud af min båd med en klud. Det var 

irriterende, men jeg kom igennem dagen og fik 

ingen sidstepladser trods overvægten inden i 

skroget af min båd. 

 

Jeg synes ikke selv, at dette var et af mine bedste 

stævner. Men det kan jo ikke altid gå godt, og vi 

lærer også af vores fejl. 

 

Året 2015 var et godt år, med masser minder, nye 

oplevelser, nye venner og ny læring. Jeg har også 

selv kunne se, at jeg rykkede mig en helt del fra 

starten af året til slutningen. Jeg er blevet meget 

bedre til de basale ting, teknikken i båden og alt 

det andet. Jeg havde en fantastisk halvanden uge 

da jeg var i Østrig for at sejle VM, og jeg er så glad 

for jeg var med og lærte så nye ting. 
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2016 – Jeg fortsætter rejsen som sejler.

Nu venter 2016 på mig. Det bliver min sidste 

sæson i Zoom8. Jeg er vokset meget i højden og 

ligger efterhånden i den ”tunge” ende af 

deltagerfeltet.  

I påsken flyver min mor og jeg til Palamos i Nord 

Spanien, så jeg kan deltage i EM for Zoom8. 

 

 

Der vil være de sædvanlige ranglistestævner 

herhjemme i Danmark og igen i år afholdes det 

ene i Faaborg Sejlklub 28.-29. maj –

Torm Junior Grandprix og 2016 er det sidste år, 

hvor Dansk Sejlunion afholder stævnerne efter 

netop dette koncept.  

Junior Nordisk Mesterskab – hvor man skal ligge i 

top 20 på Ranglisten, for at være kvalificeret 

afholdes i 2016 i Horsens Sejlklub. Jeg vil sætte alt 

ind på, at kvalificere mig til dette stævne

kvalificeret til JNOM i 2015, men syntes, at det 

ville være forbundet med for store udgifter at 

deltage, da stævnet blev afholdt i Finland lige 

inden VM i Østrig.  

 

VM i 2016 afholdes i Estland, hvor vi tidligere har 

været for at sejle med mine brødre. Vi har endnu 

ikke besluttet, om jeg skal deltage. Det må 

forårets resultater, EM og JNOM vise.
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eg fortsætter rejsen som sejler. 

Nu venter 2016 på mig. Det bliver min sidste 

on i Zoom8. Jeg er vokset meget i højden og 

ligger efterhånden i den ”tunge” ende af 

I påsken flyver min mor og jeg til Palamos i Nord 

EM for Zoom8.  

de sædvanlige ranglistestævner 

gen i år afholdes det 

– det er et 

Torm Junior Grandprix og 2016 er det sidste år, 

hvor Dansk Sejlunion afholder stævnerne efter 

hvor man skal ligge i 

for at være kvalificeret – 

afholdes i 2016 i Horsens Sejlklub. Jeg vil sætte alt 

ind på, at kvalificere mig til dette stævne. Jeg var 

kvalificeret til JNOM i 2015, men syntes, at det 

ville være forbundet med for store udgifter at 

afholdt i Finland lige 

VM i 2016 afholdes i Estland, hvor vi tidligere har 

været for at sejle med mine brødre. Vi har endnu 

ikke besluttet, om jeg skal deltage. Det må 

forårets resultater, EM og JNOM vise. 

 

Jeg forventer, at skifte jolle

sommer begynder på Efterskole i Oure. 

Mit mål er at prøve så mange forskellige 

jolletyper som muligt – både en

– og derefter se, hvilken jeg synes bedst om.

Mit sidste stævne i Zoom8 bliver DM i 

eftersommeren – det blive

heldigvis følger rigtig mange af mine gode 

sejlervenner med over i andre klasser.

Marie-Louise Harboe – 14 

som C-optimist og nu klar til 

Zoom8-sejler. 

 

Jeg forventer, at skifte jolletype, når jeg til 

sommer begynder på Efterskole i Oure.  

 

Mit mål er at prøve så mange forskellige 

både en- og tomandsjoller 

og derefter se, hvilken jeg synes bedst om. 

Mit sidste stævne i Zoom8 bliver DM i 

det bliver sært at stoppe, men 

heldigvis følger rigtig mange af mine gode 

sejlervenner med over i andre klasser. 

14 år – Sejlererfaring: 1 år 

klar til 3. sæson som 

 


