
Motivation, kompetencer & områder
Motivationen

• Jeg vil være med til at skabe et stærkere fundament for Svøm/Dansk Svømmeunion og
vores medlemmer. Vi skal sikre at Svøm kommer med ind i fremtiden med et stærkt
lederskab, stærke relationer til klubberne og til samarbejdspartnere. Der skal være
plads og fokus på såvel bredde som elite – og i alle sportsgrene under Svøm. 

• Jeg bringer stor viden og erfaring med om Corporate Branding – noget som skal skabe
endnu mere opmærksomhed og fokus på SVØM. Dertil har jeg arbejdet med mere end 
100 virksomheder – en viden & netværk som bringes ind i bestyrelsen.

• Jeg kan besidde såvel formandsposten, økonomi såvel som almen medlem, og stiller op 
som medlem.

Kompetencer & områder som bringes ind

• Jeg er en meget ambitiøs person med en elitesports baggrund, som ikke er bange for at 
sætte retning

• Stærk på kunderejsen & kundeoplevelsen; erfaring med fra nogle af de største
virksomheder i verden

• Jeg har coachet og rådgivet topledere, atleter og medarbejdere i mere end 10 år

• Jeg har været involveret i strategiske, taktiske og operationelle projekter samt arbejdet
med B2B og B2C salg med blandt andet top 20 virksomheder fra Forbes top 500 liste

• Jeg har et stort netværk, som jeg vil bruge til at åbne døre, få inspiration og forbedre
resultaterne

• Uddannet i Corporate Governance (bestyrelsesarbejde)

• Som tidligere bestyrelsesmedlem i klubregi, cheftræner og som elitesvømmer gennem
20 år kan jeg bidrage med stor forståelse og viden på flere planer. 

• Oprindeligt fra Lolland, og svømmet for klubber i hele landet. 

Patrick Sackner Christensen



Baggrund

I dag:
• Co-founder, Mindcap
• Ejer af Sackner Consulting & 

sportsmanship.dk
• Født i Danmark, bor i Sverige 
• Gift med Jenny (Svensk)
• Sønner – Charles fra Maj 17 & 

Cedric fra marts 19

Erfaring: 
• Salgschef & HR konsulent, 

DISCnordic
• Head of Client Relations Denmark, 

Nordea – Investor Solutions & 
Services

• Salgsdirektør & læringsekspert, 
Learningbank

• Check-out Services Manager, Ikea
• Chefkonsulent & Senior rådgiver, 

Danske Bank
• Cheftræner, Søllerød Svømmeklub
• Ekstern lektor, Niels Brock

Uddannelse:
1. E-MBA Quantic School of 

Technology & Business
2. International Strategy (London 

South Bank university)
3. Master i Professionel

kommunikation
4. Bsc i leadership & management 
5. Diploma i sports 
6. Project leader - Implement 

Learning Institute 
7. Certificeret i DiSC, Sports 

&Business coach, NLP, AdaptGRT, 
Five Behaviors, 15FQ+, Body 
language & Micro- Expressions

8. Finansuddannelse

Baggrund fra sport
• Elitesvømmer i 20 år
• Patruljesoldat I hjemmeværnet
• Cykelrytter, Thaibokser
• Dykker

Kontakt: patrick@sackner.org - www.sackner.org - +4560209335 - LinkedIN

mailto:patrick@sackner.org
http://www.sackner.org/
https://www.linkedin.com/in/patrickchristensen/


Udvalgt bestyrelseserfaring

Bestyrelsesmedlem @ Kristdemokraterna Malmø2021 -

Bestyrelsesmedlem @ Malmø Svømmeklub2021 -

Suppleant @ Djøf repræsentantskab 2019 -

Strategisk Rådgiver @ Tic Tac Interactive2017 - 2017

Bestyrelsesmedlem @ Det Konservative Folkeparti Rudersdal2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem @ Søllerød svømmeklub2008 - 2009

Næstformand @ AB Postgaarden2007 - 2009

Bestyrelsesmedlem @ AB Postgaarden2005 - 2007

Talsmand @ Sammenslutningen Nørrebro2007 - 2007


