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Derfor stiller jeg op 

Jeg sad som bestyrelsesmedlem i SVØM fra 2018 til november 2020. Det meste af bestyrelsesarbejdet 

handlede om håndteringen af Svømmesagen. Sagen skabte en række efterdønninger i såvel skrevne som 

sociale medier. Efterdønninger, som har ført til det mistillidsvotum, jeg ser som nødvendigt, for at Dansk 

Svømning kan starte på en frisk. Efterdønningerne er imidlertid ofte foregået på en måde og i en tone, der 

ikke gavner nogen. Jeg har derfor længe overvejet, om jeg burde indskrænke mit engagement til mine 

børns klub eller om jeg fortsat skal kæmpe for de værdier og de potentialer jeg stadig ser for dansk 

svømning. Jeg har efter grundige overvejelser og opfordringer valgt at stille mit kandidatur til rådighed 

igen og vil først og fremmest arbejde for følgende: 

 

Forretningsførelsen skal styrkes 

Jeg håber, at jeg med mit kandidatur kan bidrage til en faglig diskussion af, hvordan bestyrelsesarbejdet 

fremadrettet kan styrke SVØMS position. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg arbejde for fastholdelsen af en ny 

– og i mine øjne - mere tidssvarende og professionel bestyrelsestilgang. Det fordrer bl.a. mere åbenhed og 

inddragelse af klubber og de aktive inden større beslutninger træffes. Det fordrer også tydeligere ansvar og 

rollefordeling mellem valgte og ansatte. Til sidst men ikke mindst fordrer det modet til at prioritere 

anderledes, hvis vi vil noget nyt. Det er nødvendigt og det skylder vi foreningerne og de aktive, når man 

har ansvaret for den politiske ledelse af Danmarks tredje største forbund.  

 

De mindre og ”skæve” discipliner skal opprioriteres 

Flere danskere skal have et livslangt forhold til de foreninger som tilbyder de forskellige vandsportsgrene. 

Desværre stopper alt for mange i ungdomsårene – og vender for det meste kun tilbage på en éngangsbillet 

et par gange om året. Det kan vi gøre bedre. For at lykkes med SVØM´s vision om at få flere danskere i 

vandet - er vi nødt til at prioritere flere ressourcer til udviklingen af og støtten til de mindre vanddiscipliner. 

Der er behov for at arbejde mere taktisk med at få åben vand aktiviteter gjort til et nemt tilgængeligt og 

naturligt tilbud for klubberne at udbyde. Vi skal turde prioritere – vandaktiviteter, som åben vand svømning 

men også vinterbadning og andre mere ”skæve discipliner”. Vi skal hjælpe klubberne med at møde og favne 

danskerne, der hvor de er. På vandpolosiden kunne vi f.eks. lære af, hvordan Dansk Volleyball forbund er 

lykkedes med at tiltrække og ikke mindst fastholde såvel børn som trænere. På livredningsfronten bør vi 

åbne blikket mod de andre livredningstjenester og f.eks. DGI´s tilbud til børn. Disse fungerer – hånden på 

hjertet - på niveau med og til tider bedre (ift. tiltrækning og fastholdelse) end det, vi i SVØM hidtil at formået 

at løfte. Det kræver samarbejde og åbenhed og vilje til ind i mellem at ”sluge kameler”, fordi de, der skal 

samarbejdes med, måske tilgår indsatsen på anden vis og agerer under andre strukturer, end vi som forbund 

gør i DIF regi. Medarbejderne i SVØM har sammen med stærke visionære samarbejdspartnere som 

Trygfonden og Nordea Fonden leveret en kæmpe indsats for, at vi har kunnet kommet dertil, hvor SVØM er 

i dag. Hvis vi for alvor skal kunne se det på medlemsantallet om 3-5 år skal der ikke kun arbejdes i projekter 

og projektansættelser. Strategien for hvordan vi strukturelt organiserer os og prioriterer ift. elitedelen skal 

nytænkes. Også selvom det kræver fravalg af andre indsatsområder. Med mig i bestyrelsen vil de mindre 

discipliner og kravet om opprioritering få en klar og tydelig stemme. 

 

Det får I hvis I vælger mig 

Hvis jeg bliver valgt, får I et bestyrelsesmedlem med en tung strategisk profil med stor idrætspolitisk 

erfaring i og omkring SVØM.  

 

Tung strategisk profil med bred værktøjskasse 

Jeg er uddannet i statskundskab og har i mit arbejdsliv altid arbejdet med interessevaretagelse, strategisk 

udvikling og implementering samt ledelse i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører. Jeg er pt 

strategichef i Danske Spil, hvor al overskuddet går via udlodningsmidlerne til det danske foreningsliv under 

bl.a. DIF og DGI. Mit job handler i høj grad om at få forskellige forretningsenheder og interesser til at 

arbejde bedst mulig sammen. Min enhed sikrer, at forretningsstrategiske beslutninger bliver truffet på 

transparent grundlag og efter fælles styrings principper. Jeg har ledelses- og bestyrelseserfaring fra både 

mit frivillige og professionelle virke, erfaring med politisk udvalgsarbejde inden for folkeoplysningsfeltet og 

er vant til at samarbejde med og forhandle på topledelses-niveau.  



Stor idrætspolitisk erfaring i og omkring SVØM 

Jeg har mange års idrætspolitisk erfaring fra såvel svømmeforeninger, Dansk Svømmeunion og DIF. 

Tilbage i 90´erne var jeg aktiv repræsentant i Vejen Svømmeklub, menigt bestyrelsesmedlem i AGF samt 

trænerrepræsentant i Lyseng Svømmeklub. Fra 2005-2010 fungerede jeg som medlem hhv. leder af 

Livredningssektionen under Dansk Svømmeunion. Var endvidere SVØM´s repræsentant i DIF´s 

udviklingsudvalg fra 2015 til 2017. Til sidst men ikke mindst har jeg erfaring med idrætspolitisk arbejde fra 

godt to år som bestyrelsesmedlem i SVØM. Jeg trak mig fra posten i november 2020, før tiden for mit 

formelle kandidatur udløb. Folk, der kender mig godt, ved, at jeg privat såvel som i mit arbejdsliv er en 

afslutter, der ikke giver op men tager 100% ansvar og løber opgaver, jeg bliver tildelt, helt til dørs. I 

november oplevede jeg, at jeg kun kunne løfte mit ansvar ved at tage tydelig og klar afstand fra flertallets 

beslutning omkring Pia Holmens plads i LEN. Jeg oplevede, at beslutningen om at fastholde støtten ville 

skabe uoprettelige skade i omverdenens og ikke mindst atleternes tillid til unionen. Jeg følte mig ansvarlig 

for at vise, at beslutningen – af principielle og etiske årsager – var forkert. Jeg er stolt af, at jeg tog og 

handlede på den beslutning. Samtidig vil jeg her gerne slå fast at jeg – hvis jeg bliver valgt ind i 

bestyrelsen til den kommende generalforsamling – naturligvis sidder perioden ud. Jeg tror og håber da 

også, at de mange måneders debat er begyndt at få de fleste til at indse, at bestyrelsen som politisk organ 

i et af Danmarks største forbund har en kæmpe forpligtigelse til konstant at tage vare på og agere 

hensigtsmæssig ift. omverdenen. Også selvom man ikke altid deler omverdenens fortolkning af situationen. 

Bestyrelsen skal påtage sig det ansvar, så ansatte og frivillige i Svømme Danmark ikke skal bruge tid og 

ressourcer på at forsvare og forklare sig, men kan fokusere på det, de brænder for: at få flest mulige i og 

omkring svømmeklubberne til at føle glæden, styrken og fællesskabet omkring vores sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 år 


