
Stine Sørensen, genvalg til medlem af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 
 

Jeg vil arbejde for:  
- Alle børn skal lære at svømme – og det skal være sjovt 
- Flere voksne skal finde glæden ved motion i vand 
- Styrke foreningslivet – foreningslivet spiller en central rolle i det danske samfund.  

 
Desuden vil jeg, naturligvis, arbejde for bestyrelsens oplæg ”Fremtiden for dansk svømning”, som kan 
læses her https://www.svoem.org/_files/pdffiler/bestyrelsen/fremtiden_for_dansk_svomning.pdf  
 
Styrke samarbejdet 
Min interesse for bestyrelsesarbejde begyndte da jeg stoppede med konkurrencesvømning og blev 
svømmetræner for børn i min lokale klub. Jeg synes det var sjovt at være træner, men det var endnu 
sjovere og mere givende, at arbejde med rammerne omkring svømmere og trænere. Og ikke mindst 
styrke samarbejdet internt i klubben samt styrke samarbejdet med klubbens eksterne parter. I 2011 
blev jeg derfor formand for Svømmeklubben NORD. I 2015 blev jeg valgt ind i SVØMs bestyrelse og jeg 
har i kraft af min post, haft en lang række ansvarsområder. Jeg arbejder med SVØM’s relation til DIF, 
deltager i flere netværksmøder og jeg har i alle år været fast deltager på års- og budgetmøder i DIF. Jeg 
har også i mange år deltaget i regionsudvalget, det har været en stor gevinst for mig at høre hvad 
forskellige svømmeklubber aktuelt arbejdede med. Noget jeg også har taget med ind i mit 
bestyrelsesarbejde.  
 
Derudover sidder jeg i styregruppen for Bevæg dig for livet, Svømning. Et visionsprojekt, som er utrolig 
veldrevet og hvor der er et godt samarbejde mellem DIF og DGI. I projektet har vi blandt andet har 
etableret en fælles grunduddannelse og samarbejder omkring åben vand svømning. Jeg vil arbejde for, 
at det gode samarbejde mellem DGI og SVØM fortsætter og styrkes yderligere, fordi jeg tror på, at det 
vil gavne dansk svømning. 
 
Motion i gode fællesskaber 
Jeg elsker motion i vand! Og svømningen har givet mig et godt afsæt for motion, fællesskab og 
bestyrelsesarbejde. Den dag i dag, er jeg stadig rigtig glad for at svømme og motion fylder generelt 
meget i min hverdag. Jeg nyder ganske enkelt det sociale samvær der er, når jeg cykler i den lokale 
klub eller tager til morgensvømning i den lokale svømmehal, hvor ”alle kender alle”. Derudover giver 
motion mig en fantastisk god energi! 
 
Jeg vil rigtig gerne fortsætte mit arbejde for, at alle skal opleve den gode energi man får, ved motion 
og det sociale fællesskab, som opstår i foreningerne – og igennem de selvorganiserede fora, som 
efterhånden findes. 
 
Frivillighed er kernen 
Mit interessefelt er primært bredde svømning – lige fra børnesvømning til åben vand svømning. Jeg 
brænder for at udvikle svømning og vores klubber. I forlængelse heraf brænder jeg for, at dansk 
svømning skal være et endnu bedre sted at være frivillig, for det er kernen i, at vi kan udvikle svømning 
og få endnu flere ind i vores fantastiske sport. 
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CV for Stine Sørensen 
 
Bopæl: Skørping, Nordjylland 
Uddannelse: Cand.it i it-ledelse 
Alder: 35 år 
Civilstand: Kæreste og et barn 
 
Erhvervserfaring 
Jeg har siden endt uddannelse i 2013 arbejdet med it. Først 3 år i det kommunale og siden 2017 har jeg 
været ansat i Spar Nord Bank som forretningskonsulent, hvor jeg arbejder med digitalisering, 
effektivisering og forretningsudvikling. 
 
Tillidsposter 
2015 – nu Bestyrelsesmedlem, Dansk Svømmeunion 
2019 – nu Tillidsrepræsentant, Spar Nord Bank 
2014 – 2018  Medlem af Folkeoplysningsudvalget (FOU), Aalborg Kommune 
2013 – 2017 DIF ambassadør 
2011 – 2019 Formand, Svømmeklubben NORD 
2013 – 2017 Leder, Region Nordjylland, Dansk Svømmeunion 
2011 – 2013 Medlem af regionsudvalget i Dansk Svømmeunion 
2014 – 2017 Bankrådsmedlem, Spar Nord Bank (Bankområde Nørresundby) 
2009 – 2010 Medlem af Unge Ledertalenters Netværk, DIF 


