
 

 

RESTRICTED 

Mia Jappe fra Swim Team Taastrup, stiller op som medlem af bestyrelsen. 
 

Jeg hedder Mia Jappe (47 år). Jeg er gift med Nicolai 

og sammen har vi Sille (13 år) og Sofie (11 år). I 

sommeren 2020 flyttede vi fra Vejle til Taastrup. 

Igennem hele min opvækst boede jeg i Taastrup og 

svømmede som konkurrencesvømmer i først TIK og 

senere VAT89. Jeg ser tilbage på årene som 

konkurrencesvømmer med glæde og stolthed og er 

glad for at min ældste datter også har disse evner og 

lyst.  

Begge mine børn startede i Vejle Svømmeklubs 

svømmeskole, hvor Sille fortsatte på 

konkurrenceholdet og Sofie blev i svømmeskolen. Med 

den baggrund gik jeg ind i Bestyrelsen i Vejle 

svømmeklub, jeg havde en bred berøringsflade i 

klubben og kunne bidrage med viden om hvor der var 

behov for indsats.  

Jeg fik en meget aktiv rolle i svømmeskolen og fik 

indarbejdet en struktur til glæde for både forældre og 

undervisere. Min forankring lå ikke blot i 

konkurrenceafdelingen men også i svømmeskolen, 

hvilket var utrolig brugbart for det arbejde vi lavede i 

bestyrelsen. 

 

1. Hvad er din motivation for at stille op som medlem af Dansk Svømmeunions bestyrelse? 

Ud over at være begejstret for svømmesporten, så er min motivation for at stille op i Dansk svømmeunion gradvist 

øget som unionen har været i medierne og emnerne ikke har været fordrende for unionen. Som nyt medlem ønsker 

jeg at skabe stabilitet og fokus på unionens vigtige opgave om at støtte op svømmesporten og give den de bedst 

betingelser både for bredden og eliten. 

2. Hvilke erfaringer og kompetencer bringer du ind i bestyrelsen?  

Udover at have deltaget i diverse bestyrelser indenfor både vuggestue, skole og svømmeklub, så har jeg en baggrund 

inden for ledelse og ikke mindst forandringsledelse hos Lego, Waoo og Energinet. Jeg er løsningsorienteret, 

procesorienteret og er god til at skabe struktur i det jeg laver, en evne som vil komme til gavn i Dansk Svømmeunions 

bestyrelsen.  

Jeg er en empatisk leder som formår at få det bedste frem i dem jeg samarbejder med, og jeg skaber gode betingelser 

for fremdrift. 

3. Hvilke områder vil du især bidrage til i bestyrelsesarbejdet?  

Tilliden til Unionens bestyrelse skal genetableres og det skal foregå via dialog og samarbejde med medlemmerne og 

her tager jeg en aktiv rolle.  

Derudover vil jeg være med til at sikre, at alle områder indenfor vandsporten prioriteres på lige vis, så der er fokus på 

nybegynderne, konkurrencesvømmerne og seniorerne indenfor alle grene af svømmesporten. Det er vigtigt at 

unionen har synlighed ude i klubberne på begge sider af Storebælt. 

  



 

 

RESTRICTED 

CV for Mia Jappe – erfaren digital profil og kundeorienteret  
 

Jeg er en IT professionel med erfaring indenfor ledelsen, digitalisering, partner management, 

projektledelse, proces optimering, salg og produktudvikling.     

For at få det fulde overblik over min erhvervserfaring, se gerne her: https://www.linkedin.com/in/mia-jappe-b07739/  

Job: 

Nuværende:  

- Commercial manager ved TDC NET 

Tidligere: 

- Partner manager ved LEGO 

- Afdelingsleder ved Energinet 

- Senior Delivery manager ved LEGO 

Diverse udvalg og bestyrelsesposter 

- Bestyrelsesmedlem i Vuggestue Bøgen i Vejle 

- Trivselsråd på Sct. Norberts skole, Vejle 

- Forældrerådet på Sct. Norberts skole, Vejle 

- Bestyrelsesmedlem i Vejle Svømmeklub  

https://www.linkedin.com/in/mia-jappe-b07739/

