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VALGOPLÆG  
til Dansk Sejlunions bestyrelse 
 
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 19. marts 2022 vælge medlemmer af 
bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen. 
 
Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater 
skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest lørdag den 22. januar 2022.  
 
Opstilling kan ske ved at sende en mail til ds@sejlsport.dk vedhæftet denne indstilling. 
Indstillingen skal omfatte beskrivelse af kandidat og et valgoplæg – følg skemaet nedenfor: 
 
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på 
www.dansksejlunion.dk 
 
Klub:  

Faaborg Sejlklub 
 
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds) 
 

 Valg af formand til Dansk Sejlunions bestyrelse 2022-2024 

X Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2022-2024 

 Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelse 2022-2024 
 
 

Navn: Jakob Frost Alder: 45 

  

Adresse: Nyborgvej 72 Postnr./by: 5600 Faaborg 

  

Telefon: 20166609 E-mail: nbv72frost@gmail.com 

  

Medlem af DS-klub: Faaborg Sejlklub 
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Min motivation for at stille op: 

Jeg er SEJLER. For mig er vi alle SEJLERE. Ikke kap- eller tursejler eller en 
anden form for sejler. For mig er det vigtigt at vi værner om og dyrker 
fællesskabet.  
 
Sejlads har så ufatteligt meget at byde på. Jeg vil, hvis jeg bliver valgt, 
arbejde på at styrke sammenholdet på tværs af interesser. 
 
Jeg ønsker en mere synlig sejlsport, så det ikke kun er hvert 4. år ved OL at 
hr. og fru. Danmark er ved at falde på halen over vores flotte præstationer. 
Der er så mange gode historier som mangler at blive fortalt.  
 
Jeg vil arbejde for at der bliver lavet en udviklingspulje. I den skal være 
midler til at DS og klubber kan gå sammen om at afprøve nye ideer. Som 
senere kan komme os alle til gode. 
 
Jeg ønsker en større grad af erfarings deling, på tværs af klubber og 
sejlsporten generelt.  

Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse: 

Jeg har en meget bred erfaring inden for dansk sejlsport. Jeg er en forenings 
mand. Det frivillige fælleskab betyder virkelig meget for mig.  
Både som aktiv sejler og for min tid i maskinrummet i Faaborg sejlklub, 
kender jeg til, hvad der skal til for at udvikle en sejlklub. Jeg har mange ideer 
til hvad der skal til, for at udvikle sejlsporten som helhed.  
 

Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:  

Jeg har siddet i bestyrelsen i Faaborg Sejlklub i 10 år og har været formand 
for Faaborg Sejlklub i 8 år. Jeg var med til at starte Sejlsportsligaen op, sad i 
bestyrelsen de første 4 år. Jeg har siddet i bestyrelsen for Folkebådsklubben i 
en årrække. Er storjolle træner i Faaborg Sejlklub. Har trænet de sidste 30 år. 
Jeg har været stævneleder ved utallige stævner, flere DMer og to EMer er det 
også blevet til.  
 

Eventuel erhvervserfaring: 

Jeg er medstifter og medejer af Tuco Yacht Værft. Hvilket også betyder at jeg 
har et indgående kendskab til den maritime branche i Danmark. 
 

Eventuel sejladserfaring: 



Generalforsamling 2022 
 

CL 16. december 2021 
 
 

Jeg har sejlet hele mit liv. Optimist-Piratjolle-Snipejolle-606-Folkebåd-
Carbon3-Frost 38. Her sejlet meget klassebåds- og distancesejlads blandt 
andet Danmark rundt tre gange. Sejler tursejlads i Frostboxen med familien. 
Sejler 2000-3000 sømil om året. 
 
 

Klubbens motivation:  
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand) 

Jakob er et aktiv, som er drevet af en brændende lyst til sejlsport og et stort 
engagement. Han er fuld af gode idéer og er meget arbejdsom. Han har haft 
stor indflydelse på, at Faaborg Sejlklub er en velfungerende klub på tværs af 
alle afdelinger. Samtidigt er Jakob aldrig kedelig at være sammen med. Jeg 
kan give ham de bedste anbefalinger herfra. 
Mvh. Erik Medelby Andersen, Formand for Faaborg Sejlklub 
 
 
 
  




