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Sejlbar
Typisk aldersspænd i besætningsvæ
dansk talentudvikling gt
Verdensklasse vægt Andre forhold

Dansk udbredelse
Klassen er stærk i Danmark og den har
prioritet i talentudviklingen
Klassen er stærk i Danmark og den har
prioritet i talentudviklingen

Zoom8
Zoom8
Europe
Europe

drenge
piger
mænd
kvinder

13-16 år. Enkelte yngre
11-16 år
14 år +
14 år +

43-60
43-60
55-75
50-75

50-55
50-55
60-70
52-68

Byte CII

m/k

13-17 år

50-65

58-60

Laser 4,7

m/k

Aldersgrænse: U18.
Typisk alder 14-17

50-65

55-60

Laser Radial

piger

14 år +

62-75

66-68

Laser Radial

drenge

14 år +

58-78

70-74

Laser Standard

mænd

17 år +

75-85

81-82

Finn
RSX 8,5
RSX 8,5

m/k
kvinder
mænd

17 år +
15 år +
15 år +

85-110
50-70
50-70

90-100
60-62
65-66

RSX 9,5
Formula
420
420

mænd
m/k
mænd
kvinder

18 år +
14 år +
12-19 år
12-19 år

70-80
data mangler
110-135
110-135

72-76
data mangler
120-125
115-120

29´er

m/k

14 - 22 år

100-150

120-125

29´er XX
470
470

m/k
piger
drenge

14 år +
17 år +
17 år +

120-150
120-145
120-145

120-125
130-135
130-140

49´er

drenge

17 år +

135-165

148-155

Hobie 16 spi

m/k

14 - 80 år

100-170

125-135

Sportslige kendetegn i klassen
Overgangsjolle fra optimist til Europe, Laser eller toHøjde 140-175 cm. Piger og drenge
mandsjolle og surf. Taktisk jolle. Klassen har en
konkurrer på lige fod
stærk social profil.
Piger og drenge konkurrerer næsten på lige Taktisk, Strategisk og moderat fysisk jolle med
fod.
udstyrsudvikling. Både ungdoms og seniorjolle, samt
Jollen var YOG jolle i 2010. Frem til dette
mesterskab sejlede mange eurpæere i
Taktisk og fartteknisk jolle. Mindre fysisk tung end
jollen.
Laser.

Godt at være høj. Helst over 1.70.

Jollen har ingen udbredelse i Danmark.

Meget udbredt i asien. Ringe
udbredelse i Europa.
Laser 4,7 har en større udbredelse i
andre lande i Sydeuropa og resten af
verden.

Taktisk, strategisk og fysisk og kropsligt teknisk en
meget krævende jolle.

Jollen har ringe udbredelse i Danmark

Taktisk, strategisk og fysisk og kropsligt teknisk en
meget krævende jolle.

Laser Radial har stigende udbredelse i
Danmark som ungdomsjolle og olympisk
Laser Radial har stor udbredelse i det
jolle for piger. Der er ca 15 joller til DM. Den meste af verden som ungdomsjolle og
er overgangsjolle til Laser Std for herrer
som olympisk jolle for piger.

Laser Radial har stigende udbredelse i
Danmark som ungdomsjolle og olympisk
Taktisk, strategisk og fysisk og kropsligt teknisk en jolle for piger. Der er ca 15 joller til DM. Den
Godt at være høj. Helst over 1.70.
meget krævende jolle.
er overgangsjolle til Laser Std for herrer
Helst 1.80-1.90 cm høj. Ved indstiling i jollen
Der er 6-10 sejlere i talentudvikling og OL
er en god fysik og en nogenlunde rigtig
programmet. Et master felt er godt på vej i
størrelse er mere vigtig end alder.
Taktisk, fysisk og teknisk jolle. Minimal grejudvikling. Retro-Cup med 20-40 deltagere.
Der ses kun sjældent ungdomssejlere i
denne klasse. Åben for kvinder på det
Taktisk, fysisk og teknisk jolle med meget
Der findes nogle gode fleets omkring
olympiske program.
grejudvikling
København. 25-40 både til DM.
helst ikke under 160 cm i højde
Højde over 170, helst omkring 180. Ikke
under 68kg i indlæringsfasen og minimum
400 timer på 8,5 inden påbegyndelse af 9.5.
Windsurfingbaggrund er en stor fordel.
Meget fysisk og teknisk disciplin
data mangler
Meget fysisk og teknisk disciplin
Springbræt til den olympiske 470.
Gasten helst højere end 160cm, men under
190. Gasten gerne lidt tungere end
rorsmand.
Gasten helst omkring 60-70kg. Rorsmand
50-60 kg. Det er en fordel at være relativt
høj.

International udbredelse
Godt udbredt i et antal lande, men ikke
verdensomspændende. Stor
udbredelse i skandinavien.
Godt udbredt i et antal lande, men ikke
verdensomspændende. Stor

Teknisk, strategisk og taktisk klasse. Klasse med
grejudvikling. Jollen kræver erfaring ved indstigning
Teknisk, strategisk og taktisk klasse. Klasse med
grejudvikling. Jolletypen kræver meget erfaring ved
indstigning.
Meget teknisk og taktisk krævende jolle som også
Traditionel to-mandsjolle.
stiller de største krav til trimforståelse
Teknisk, strategisk og taktisk klasse. Klasse med
Gennemsnitshøjde for to personer over 175. grejudvikling. Jolletypen kræver erfaring ved
Det er en fordel at være højere.
indstigning.
Sjov og holdbar cat til all-round. God ungdomsbåd.
Minimums vægt i ungdom på 110kg.
Teknisk jolle med mindre krav til trimforståelse.

Laser Radial har stor udbredelse i det
meste af verden som ungdomsjolle og
som olympisk jolle for piger.
Laser Standard er den mest udbredte
en-mandsjolle i Danmark
Stor udbredelse som senior-jolle i Nordog Mellemeurpoa. God udbredelse
som olympisk klasse.

Brættet har lille udbredelse i Danmark. Det
er en klasse i udvikling.

Brættet har stor international
udbredelse.

Ca 10 både i det danske felt

Stor udbredelse i Mellem og
Sydeuropa, samt andre verdensdele

ca 15-25 joller i danske national fleets.

God international udbredelse som
ungdomsjolle.

Ny i Danmark.
Ny internationalt
Lille udbredelse i Danmark. En eller få gode Stor international udbredelse som
internationale besætinger.
olympisk og ungdomsjolle
Stærk olympisk klasse i Danmark. Ca 15
joller til DM
God klasse i Danmark med ca 20 både til
DM.

International udbredelse som olympisk
klasse.
Stor international udbredelse. Den
mest udbredte katamaran i verden.

