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Motivation for kandidatur til næstformand i GymDanmark 

Gymnastik er en stor og vigtig del af mange menneskers hverdag. For nogle en trænings-form, for andre en 

mulighed for at opnå internationale topresultater, men fælles for os alle, en idræt der skaber glæde. 

Jeg er 39 år og jeg lever, og har altid levet, et aktivt liv fyldt med bevægelse, idræt og masser af gymnastik. 

Gymnastikken har altid været en stor del af mit liv på mange forskellige områder og nu efter ti år som aktiv 

folkevalgt, de sidste syv år i bestyrelsen, ønsker jeg, at tage ansvaret på mig som næstformand i 

GymDanmark. 

Jeg brænder for: 

- at arbejde med mennesker 

- at gøre en forskel for andre 

- at hjælpe andre med at skabe resultater 

I min faglige og gymnastiske hverdag føler jeg mig meget privilegeret over, at have fået chancen for at give 

tilbage af alle de store oplevelser og muligheder jeg selv har fået. 

Fremtidens GymDanmark 

GymDanmark er et godt og stærkt forbund. Vi er gennem de sidste mange år vokset til at være Danmarks 

tredje største idrætsforbund, og nu er tiden inde til at give os selv et 360 graders sundhedstjek. Med stor 

respekt for vores fortid og traditioner må vi kigge hinanden i øjnene og tør tage diskussionerne, også de 

svære, omkring hvordan vores fremtidige GymDanmark skal være. Det er et ansvar vi alle er forpligtiget til, og 

et ansvar jeg er klar til at tage på mig i rollen som næstformand. 

I GymDanmark arbejder jeg for en organisation hvor vi alle bidrager til fællesskabet, men hvor der samtidig 

er incitament for at gøre en forskel for lige præcis den del af gymnastikken vi hver i sær brænder for. Som 

formand for arbejdet omkring GymDanmarks strategi 2017-2020, er mit fokus, at vi får afdækket de behov I 

har i foreningerne, og som der er internt i forbundet. Alle skal have mulighed for at være aktiv deltagende i 

udformning af strategien og det gøres bl.a. gennem workshops i forbindelse med repræsentantskabsmødet. 

Fremtiden byder på mange spændende og udfordrende muligheder for gymnastikken. Gennem 

analysearbejdet omkring DIF og DGIs fælles vision 25-50-75, hvor jeg var medlem af både gymnastik og 

fitnessgruppen, er det blevet klart, at et fremtidigt samarbejde på udvalgte områder mellem GymDanmark og 

DGI står for døren. Vi skal bringe vores værdier og kvalitet i gymnastikken med ind i dette arbejde, men det er 

også nødvendigt, at vi tager vores del af ansvaret for, at nedbryde de kulturelle barriere der er mellem vores 

to organisationer.  

For at kunne sikre et højt serviceniveau for den gymnastik vi ønsker at have fremadrettet, er det vigtigt, at vi 

har en stabil drift. Økonomisk stabilitet er en nødvendighed for forbundet i forhold til at kunne arbejde 

strategisk med gymnastikken, og lige så vigtigt, at vi fortsat har en stabil og kompetent administration der 

står til rådighed med hjælp og vejledning om de udfordringer og muligheder I hver i sær står med. 

Med min passion for gymnastik, gennem fortsat hårdt arbejde og med en stærk vilje til at gøre en forskel er 

mit mål, at vi også i fremtiden sammen kan skabe mulighed for det som det hele jo i virkeligheden handler 

om - at lave noget gymnastik.  

 



 

 

 

Tillidsposter i GymDanmark 

2014 -  Formand for Eliteudvalget og heraf en del af bestyrelsen 

2008 – 2014 Formand for TeamGym og heraf en del af bestyrelsen 

2005 – 2008  Udvalgsmedlem i aktivitetsudvalget for TeamGym 

 

Fremhævede opgaver i GymDanmark 

2015 Medlem af DIF/GymDanmark/DGI analysegruppen for gymnastik, og 

analysegruppen omkring fitness, i forhold til DIF og DGIs vision 25-50-75 – Vi 

bevæger Danmark 

2014 -  Formand for strategigruppen, strategi Bedre Bevægelse 2017-2020 

2014 -  Medlem af Team Danmark udvalget og formand for vækstforum  

2011 – 2013 Medlem af OC ved EM og formand for OC for NM i TeamGym 

2006 – 2014 Delegationsleder ved alle int. mesterskaber for TeamGym 

2006 – 2014 Medlem af Nordisk Teknisk komite for TeamGym 

 

Fremhævet resultater i GymDanmark 

2015 -  At være med til at beslutte at GymDanmarks fremtidige uddannelsesstruktur skal 

bygges op omkring alders relateret træning (ATK) 

2015 I samarbejde med eliteudvalget skabe klarhed og gennemskuelighed i 

retningslinjer og rammer for elitearbejdet 

2009 – 2014 Opbygning af TeamGyms landsholdsstruktur, hvilket i 2014 resulterede i 6 ud af 6 

medaljer ved EM, 5 guld og en bronze.  

2004 – 2006 Træner for elitehold, bedste resultater NM og EM guld 

2005 – 2014 At være medvirkende til at TeamGym i denne periode voksede med over 50 % i 

størrelse af deltagere 

 

Fremhævet faglig beskæftigelse og uddannelse 

2013 -   Diplomuddannelse i ledelse (forventes færdig forår 2016) 

2012 -   Daglig leder af en døgninstitution for udviklingshæmmede børn 

2004 – 2007 Professionsbachelor i pædagogik, speciale i krop og bevægelse  

1993 – 1997  Uddannelse til bygningsmaler 


