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I Ungdomsafdelingen taler vi ofte om, hvad både sejlerne (børnene – de helt nystartede, de unge og 

lidt mere erfarende sejlere) og forældrene kan forvente af udvikling indenfor en given tidsramme rent 

teknisk i sejlsporten. 

Marie-Louise har forsøgt at beskrive sin udvikling i artiklen – hendes erfaringer, hendes op- og nedture 

– og sidst men ikke mindst oplevelserne, venskaberne og hendes planer omkring hendes sejlsport. 

Måske kan det give indblik i mulighederne og udfordringerne, for os som forældre til sejlere.  

Vi er deres venner, deres individuelle træner, deres hovedsponsor, deres krisepsykolog og sidst men 

ikke mindst dem, som man har alle de skønne minder med. 

Det er vigtigt at huske, at man ikke nødvendigvis skal køre Europa tyndt med campingvogn og jolle. Det 

er også vigtigt, at huske, at man ikke kan finde hverken tid eller penge til alle ønsker. Vi har med tiden 

lært, at det kan være smart at være delt i flere hold i familien – så andet end sejlsport kan blive 

passet. Vi lægger en plan inden sæsonstart – hvilke stævner vil vi prioritere, hvor vil vi køre hen, 

hvordan vi kan overnatte og laver et cirka budget. 

Vi var super heldige, da vi startede med sejlsporten, for snart mange år siden. Vi hægtede os på en 

familie af erfarende jollesejlere fra Faaborg Sejlklub, lånte en brugt CampLet og tog til det første 

stævne. Solen, sammenholdet, hyggen og alle de glade sejlere fangede os i den grad og inden det næste 

stævne havde vi fundet en brugt CampLet til 5.000,- på nettet – det er nu 12 år siden og der har 

været 3 brugte CampLetter igennem familien. Der har været sejlet Optimist, Zoom8 og Laser-jolle. Vi 

har været rundt i hele Europa og har også nået et VM i Skotland. Samtidig har vi set dele af Danmark, 

som vi ellers aldrig ville være kommet forbi – de skønneste kroge med små hyggelige sejlklubber, hvor 

der har været holdt stævner. Vi har mødt så mange mennesker og fået venner for livet. 

PRØV det – vær nysgerrig – tag med til et stævne indenfor rimelig køreafstand – føl hyggen og mærk 

det danske sejler- og sommervejr …………………..  Alle er velkomne …………. 

Gudrun Harboe 

Ungdomsudvalgte Faaborg Sejlklub  

 


