Indstilling af Jakob Frost til Årets "du gør en forskel"-pris
Jakob Frost har været medlem af Faaborg Sejlklub siden han var barn. I 2013 blev han valgt til formand for
Faaborg Sejlklub, og siden da har sejlklubben været igennem en rivende udvikling. Vi er gået fra cirka 400 til
450 medlemmer, hvilket nok er det højeste medlemsantal i klubbens historie, og det er i en tid, hvor andre
sejlklubber har faldende medlemstal. Dette skyldes en masse tiltag, som formanden har været med til i
samarbejde med de øvrige medlemmer i klubben.
I ungdomsarbejdet har der været en udvikling, hvor klubbens aktiviteter er alsidige, så der både er tilbud til
sejlere med lyst til sportslige udfordringer og til sejlere med lyst til mere socialt orienteret sejlads.
Eksempelvis arbejdede formanden for, at Faaborg Sejlklub kunne deltage i Sejlsportsligaen, som er en
nystartet liga i Dansk Sejlunion for eliten. Han er blevet udpeget af Dansk Sejlunion til forretningsudvalget
for Ligaforeningen. Udover de mere sportslige tilbud har Faaborg Sejlklub også oplevelsesrige aktiviteter for
klubbens mindre erfarne sejlere, herunder sommeraktiviteter, som Jakob og hans børn deltager i. Desuden
er krabbeholdet, hvor de yngste af klubbens medlemmer leger, en stor succes. Som træner for
storjolleholdet og de nye C-sejlere, kan man tydeligt se, at der stadig er et stort legebarn i Jakob, men
samtidig er han en god rollemodel for de unge sejlere.
Jakob har også været med til at starte et samarbejde op med kommunens skoler, hvor de unge ud over at
prøve at sejle, også skal have undervisning i naturfag med udgangspunkt i sejlsporten. Dette er med til at
udbrede sejlsporten for mange, som ikke er født ind i en sejlerfamilie.
Et andet nyt tiltag, som Jakob har været med i, er opstart af en ny afdeling i Faaborg Sejlklub, nemlig SUP
afdelingen (stand up paddling), hvor man står op på et bræt og padler. Dette henvender sig til en anden og
ny målgruppe end de, som sædvanligvis er medlemmer af en sejlklub.
Jakob er en ildsjæl udover det sædvanlige. Han bruger næsten alle sine vågne timer i sejlklubben. Ud over
de allerede nævnte aktiviteter, hjælper han som overordnet tovholder på arrangementer, sørger for
sponsorer, hjælper med ny hjemmeside, maler klubhus og laver mad til fællesspisning. Jakob sætter ikke
kun aktiviteter i gang, men deltager også selv i dem. Det sker således ikke sjældent, at han må sende konen
hjem efter tørt tøj, fordi han i en vandkamp er blevet skubbet i vandet eller er kæntret på et SUP bræt.
Når vi holder stævner i klubben har det vist sig, at det ikke er noget stort problem for os at skaffe mange
frivillige. Grunden til det store engagement fra klubbens medlemmer bunder i en klar linje fra vores
bestyrelse – herunder vores unge dygtige formand – hvor ambitionen fra bestyrelsen er, at man i Faaborg
Sejlklub vil have et stort stævne om året, fordi det styrker fællesskabet i klubben.
Der er en enorm god klubånd, hvor man næsten føler sig som en stor familie, og her går klubbens formand
Jakob Frost forrest.

