Er Folkebådsklubben elitær?
Fokuserer vi primært og tilmed for meget på den 1/10 af medlemmerne, der dyrker
deres interesse for sejlsport på relativt højt konkurrenceniveau og glemmer vi de 9/10
der får opfyldt deres behov ved tursejlads og hyggetræf med ligesindede? Altså
bredden.
Rent umiddelbart er udsagnet tilnærmelsesvis korrekt. Så snart der har været et
weekendstævne her eller i vore to nabolande Sverige og Tyskland, hvor der har været
dansk deltagelse, er der opslag på Facebook, website og de fleste gange også referat i

bådpressen. Bådpressen aktiverer vi selv, primært for at skabe fokus på at klassen er
aktiv, hvilket også er vigtigt for klassens fortsatte eksistens.
Klassens store stævner som Gold Cup, San Francisco Cup, Internationale mesterskaber
i Sverige, Tyskland og Danmark dækkes med stort slutfokus på stævnernes vindere,
som udtrykker deres vinderglæde på podiets 3 pladser og hyldes af alle
tilstedeværende deltagere og tilskuere. Igen for at vise klassens aktivitet.
Når man dyrker sin favoritsport seriøst, er det naturligt med en stor glæde og
selvtilfredsstillelse over at være blandt de bedste. Så selvfølgeligt er fokus også på
podiepladserne.
Det er selvfølgelig en fokusering på primært eliten, er det så til skade for bredden og
dermed helheden??
Det synes jeg jo ikke, bredde og elite er afhængige af hinanden. Bredden får jo også
opmærksomhed synes jeg, hvert Folkebåds Nyt indeholder en fin artikel fra Lars,
artikler som også bringes på website. Alle får gode råd om hvad man skal forholde sig
til ved salg eller køb af båd. Husk nu at meld ejerskifte til DS osv. Tiltag som
nyhedsbrevet kan rumme alt verdens ting for alle medlemmer og spalterne står åbne for
alle.
Så nu fokuserer jeg så på, hvorfor jeg synes at en sund fokusering på ”eliten” er helt
fint og nødvendigt.
Fodri vi er mange bådtyper og bådklasser der kæmper om sejlernes gunst, især i tider
hvor antallet af aktive sejlere er faldende. Fordi vi ønsker tilgang og dermed flere
sejlere i vor klasse, uanset kategori . Fordi Interessante klassebådsstævner , alene
eller sammen med andre klasser som f.eks. Kieler Woche, er et stort udstillingsvindue
for aktive klasser.
Mennesket har altid i en eller anden målestok konkurreret om at være den bedste i en
eller anden disciplin.
Det gør klassens tursejlere, altså bredden, jo også. En båd der ligger indenfor synsfeltet
trimmer man altid med, hiv/slæk lidt i fokken, trim storsejlet, vi skal jo helst kunne
følge med eller sejle fra. Det skærper ens kunnen og ens viden om båden. Det er ikke
kapsejlads på eliteplan, men breddeinteresse for at drive sin båd hurtigt og smart
gennem vandet.
Men glemmer vi tursejlersegmentet og dermed bredden i klassen? Det synes jeg ikke vi
gør, der har over år fra siddende bestyrelser været iværksat initiativer for at lave
weekendtræf, sommertræf, samt invitationer til at deltage i bestyrelsen med specielt
ansvar og budget for tursejleraktivitet. Ingen bestyrelse eller ledelse har nogen
interesse i at glemme bredden, men bredden må også selv hjælpe til at fokus spredes
retfærdigt.
Klubben gør et stort og vigtigt arbejde for at bevare folkebåden som en klassebåd,
blandt andet ved at deltage aktivt i vor internationale organisation NFIA. Her fokuseres
i den grad på breddens interesser.

Der er fine indlæg i blad og på website med tips, gode råd og goodies for de, som
primært har deres interesse for tursejlads. Arkivet indeholder tidligere års artikler for
både eliten og bredden.
Min egen sejlklub, Kolding Sejlklub, medlem i Dansk Folkebådsklub gør rigtigt meget ud
af tursejlads i klubbens 3 folkebåde. De gider simpelthen ikke race, men sejler da
internt lidt kapsejlads når de sejler fælles tur til en nærliggende havn på en
weekendtur. Det trækker ikke store overskrifter på website eller i bådpressen, men på
Facebook er de da på med jævne mellemrum, og det sørger de selv for.
Dansk Folkebådsklub fokuserer meget på eliten, hvis man henregner alle der sejler
kapsejlads for en del af eliten. Når der er stævner med 30 deltagere er der jo 30
placeringer der skal fordeles og alle 30 er med til at skabe et stævne. Her kunne vi
måske være bedre til at sprede fokus lidt ud på alle 30 deltagere, både hvad præmier
og omtale angår. Det kan ledelse og arrangører så arbejde lidt med.
Økonomiens fordeling mellem elite og tursejler er måske lidt ulige fordelt, men det er jo
en udfordring der er nemt at gøre noget ved, hvis de 9/10 skal og vil være mere ned i
flokken.
Har man gode ideer eller ønsker mere fokus på områder som styrker breddeindsatsen
og sammenholdet blandt vore medlemmer og som kan udvikles inden for vor
klasseorganisation, så spring op på ølkassen og sig frem.
Med sejlerhilsen
Bent ”Mallemuk” Nielsen.

