
Jeg opstiller hermed til Dansk Svømmeunions bestyrelses ved Generalforsamling i 2021. 
 
Navn:  Puk Kirkeskov Hvistendal 
Indstiller:  Disciplinudvalget i Udspring 
 
 

1. Hvad er din motivation for at stille op til Dansk Svømmeunions bestyrelse, og hvilken 
post stiller du op til: formand, økonomiansvarlig eller medlem?  

Jeg melder mit kandidatur som medlem til Dansk Svømmeunions bestyrelse, fordi jeg ønsker at være med 
til at udvikle og bringe Dansk Svømning ind i fremtiden. Jeg kan bidrage med et moderne syn på svømning 
og organisation. Jeg har stor erfaring fra svømningen da jeg I flere år har været både træner, 
svømmeskoleansvarlig, frivillig, bestyrelsesformand og de senere år forælder til svømmebørn.  

 

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

Jeg har arbejdet med svømning både som frivillig og som professionel (bredde) i mere end 20 år. Jeg har 
arbejdet som træner både nationalt og internationalt. Mit primære fokus er at skabe det bedste grundlag 
for gode svømmere uanset alder. Jeg har i 2016 skrevet et bogmateriale omkring vandtilvænning ud fra de 
4 grundelementer – et materiale som Dansk Svømmeunion købte og udgav i projektet ”alle skal lære at 
svømme”. Et materiale, som var nytænkende – præcist hvad jeg kan bidrage med. 

Af ledelses erfaringer, kan jeg bidrage med min nuværende erfaring som leder af Idræt, Fritid og Faciliteter i 
Slagelse Kommune. Her har jeg bl.a. været involveret i den Team Danmark aftale der er lavet mellem 
Slagelse Kommune og Team Danmark. Jeg har også været en del af det spændende projekt med at få en ny 
svømmehal til Slagelse.  

Jeg har erfaring i politisk ledede organisationer som frivillig, professionelt ansat i sporten og fra ledelse i en 
kommune. Egenskaber som alle vil komme unionen og klubberne til gode. Jeg har desuden et bredt 
netværk og har et udvidet fokus på den gode historie og på at vi sammen bliver stærkere. Dette håber jeg 
kommer klubberne til gode – for klubberne ser jeg som rygraden i Dansk Svømmeunion, og klubberne skal 
Dansk Svømmeunion være meget mere for.  
 

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

Jeg er utrolig glad for at blive indstillet af disciplinudvalget i udspring. Disciplinerne og bredden i Dansk 
Svømning ligger mit hjerte nær. Det er ud af bredden, vi senere skaber eliten. Og det er ud af bredden vi 
skaber en masse fantastiske oplever med vand, hvad enten det er klassisk svømning, udspring, 
kunstsvømning, vandpolo, livredninger, open water eller alle de andre måder man kan få gode oplevelser i 
og med vand. Jeg vil arbejde for at udvikle bredden bl.a. skal endnu flere børn og unge opleve alle de 
forskellige måder man kan gå til svømning på.  

Dansk Svømning har et uindfriet kommercielt potentiale. Det gælder både bredden og eliten. Vi skal tænke 
bedre markedsføring af svømningen. Og vi skal blive bedre til at fortælle alle de gode historier, vores sport 
og foreningslivs gemmer på. Svømning eller vand er noget de fleste danskere er i berøring med i løbet af 
livet, det må og skal vi kunne udnytte bedre, lokalt og nationalt.  

Dansk Svømning skal også blive bedre til at opsamle og udbrede de gode ideer, tendenser og initiativer der 
opstår ude i klubberne. Aqua Camp og AquaSafe er ideer, der er fostret af klubber og senere udbredt i 
Dansk Svømning. Det kan vi gøre meget mere af og med kredit til klubbernes arbejde. Klubberne skal have 
en tydeligere stemme i udviklingen af Dansk Svømning.  

 



CV - PUK KIRKESKOV HVISTENDAL 
 
Adresse:   Halkevadvej 13, 4200 Slagelse 
Kontaktdetaljer:  Mobil: +45 29 12 42 03 – mail: puk@khvistendal.dk 
DOB:   070576 
Personlighed:  Relationsskabende, motiverende, målrettet og loyal 
 
 
ERHVEVSERFARING 
 
2020- Leder Idræt, Fritid og Faciliteter, Slagelse Kommune 

• Personaleansvar for fritidsafdelingen og Korsør og Slagelse Svømmehal 

• Budgetansvar 40 mio.+ 

• Projektejer, nyt 50 m. bassin i Slagelse + renovering af svømmehallerne 

• Projektleder, diverse idrætsfaciliteter 
 

2014-2020  Projektleder, Slagelse Kommune, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 

• Projektleder: Ny Trelleborg, oplevelses og videnscenter for de danske Vikinge ringborge 
med National Museet (2018-2020) 

• Projektleder: Kyst- og naturturisme (maj 2016-) – Udarbejdelse og implementering af 
turismestrategisk værktøj i Slagelse Kommune. 

• Projektleder, Udarbejdelse og implementering af talent og elitestrategi (2015-2019), 
herunder at indgå elitekommunesamarbejde med Team Danmark  

• Projektleder, Sportscollege – bygherre (2016) 

• Actity Square Europe – EU forskningsprojekt for inaktive børn (2015-2016) 
 
Reference: Tidl. Centerchef Mette Mandrup, telefon 61 14 09 28 
Reference: Direktør, Slagelse Boligselskab, Arne Juhl, telefon 40 75 20 07 
 
2009- 2014 Breddechef, Hovedstadens Svømmeklub – 6000 udøvende medlemmer 

• Dagligledelse af ca.210 ansatte med fokus på den individuelle såvel som teamindsatsen. 

• Rekruttering og fastholdelse af personale – har udviklet en intern uddannelse og 
udviklingsstrategi. 

• Udvikling af nye koncepter som imødekommer trenden i samfundet herunder eksempelvis 
en Triatlon afdeling og åbent vand svømning. 

• Projektleder på indsatser for Integration, Inaktive voksne og børn i samarbejde med 
kommune og DIF. 

• Budget opfølgning og ansvar overfor forening og kommunen. 
 

2004-2009 Business Development/HR Manager, ParadIS Danmark A/S 

• Rekruttering og oplæring af franchisetagere og salgspersonale 

• Administrative projekter: udarbejdelse af franchisekædens personale og driftsmanualer – 
herunder kortlægge arbejdsgange for flere personalegrupper. 

• Udvælgelse og opstart af nye enheder 

• Budget ansvar og opfølgning 

• Rapportering og sparring med øverste ledelse 
 
2001-2004 Assistance Supervisor/ Teamleder, Nordic Assistance A/S 

• Sagsbehandling af rejseforsikringssager 

• Ansættelse og oplæring af medarbejdere 



• Kundeansvarlig for virksomhedens to store kunder: Gouda Rejseforsikring og SITE OHG i 
Tyskland 

• Udarbejdelse af sagsrapporter, økonomisk afregning og bogholderi 

• Specielt fokus på krisesager, herunder Balibombningen i 2003 
 

1998-2000 Arrangement ansvarlig tjener i restauranten, Statens Museum for kunst 
2000-2007 Svømmeinstruktør på alle niveauer, Gymnastik- og Svømmeforeningen Hermes 
2002-2005 Ansvarlig for svømmeskolen i Hermes – udviklede foreningen fra 500 til 1500 medl. 
 
UDDANNELSE 
2012 Forandringsledelse, VIA College University, Copenhagen 
2009-2010 BA International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet, Slagelse 

• Suppleringsfag i Virksomhedskommunikation, herunder retorik og krisekommunikation 
2006 Friedrich Reihnische Universitát Bonn, Tyskland 

• Tysk sprog, Tyske markedsforhold og business 
1997-2001 BA studie Erhvervskommunikation, Copenhagen Business School 

• International Marketing som speciale. Tysk og Engelsk erhvervssprog 
 
FRIVILLIGT ARBEJDE 
2018- Bestyrelsesmedlem Skørpinge Landsbylaug 
2016-2017 Træner Svøm Korsør – Crawl hold 
2016- Forfatter ”Far, se jeg kan dykke” – Materiale solgt til Dansk Svømmeunion som faglig 
baggrund for Blop app. 
2015- 2017 Udvikling og afholdelse af Strandsjov – svømme og livredning på strand for børn 
2014-2019 Livredningsdommer, Dansk Svømmeunion 
2001- 2014 Medlem af Regionsudvalg Øst, Dansk Svømmeunion 
2002-2007 Bestyrelsesmedlem - Formand fra 2004 – 2008 Gym.- og Svømmeforeningen 
Hermes – stoppede planlagt som formand som led i en strategisk plan efterfølgende fusionen 
mellem GI40 og Hermes. 
1999-2001 Koordinator for udvekslingsstudenter på CBS, ved det Internationale Kontor, CBS 
 
ANDET 
Sprogkundskaber: 

• Dansk: modersmål 

• Engelsk og Tysk: flydende i skrift og tale  

• Skandinavisk: flydende i tale 
 
Fritidsinteresser: 

• Svømning, jagt og dykning 

• Aktiv ferie og rejse 
 
Personlige forhold: 

• Gift med Håkon, mor til 3 børn 


