
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik J. Mogensen 

Næstformands kandidat med nationalt 
fokus og internationalt udsyn 
 

 



C.V. for Erik Juhl Mogensen 

1963  Født den 11. juni 
1991  Gift med Helle Mogensen, siden 1991 
1992  Sammen forældre til Pernille 
 
Faglig beskæftigelse: 
1983-1995 Elev, specialist, souschef og bestyrer i Bikuben/BG 

Bank 
1995-1999 Konsulent hos Danmarks Idræts-Forbund 
1999-2001 Key Account Manager, El-salg Erhvervskunder hos 

ELSAM A/S 
2001-2014 Direktør Sport Event Fyn/Eventchef Udvikling Fyn  
2014- Direktør og indehaver EJM-Events 
 
Tillidsposter i gymnastikkens verden: 
1979- Trampolininstruktør på eliteniveau i diverse danske 

klubber, siden 2011 i OGF Gymnastik. 
1985-1998 Formand, Næstformand og Kasserer i Dansk Trampolin 

Forbund 
1990 International dommer med OL 2000 som højdepunkt 
1996 Medinitiativtager til introduktion af Tumbling i 

Danmark 
1998-2001 Ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af VM 

2001 i Trampolinspring i Odense. 
1998-2006 Formand og OL-ansvarlig for Trampolin-eliteudvalget 
2000-2001 Medlem af UEG’s (Den Europæiske Gymnastik Union) 

arbejdsgruppe for trampolinspring 
2001-2015 Suppleant for formand/næstformand i GymDanmark 
2001-2013 Præsident for den Trampolin tekniske komite i UEG og 

medlem af Executive Committee 
2013- Valgt til UEG’s Executive Committee 
2014-  Næstformand for Trampolin og Tumbling udvalget i 

GymDanmark   
 



Næstformands kandidat med nationalt 
fokus og internationalt udsyn 
 
Gymnastikken er i disse år inde i en rivende udvikling, hvilket giver 
masser af muligheder men også udfordringer. 
 
Efter at have stået som suppleant for formand/næstformand i en 
årrække kunne jeg nu tænke mig at tage skridtet fuldt ud og melde 
mig på banen som kandidat til næstformandsposten. 
 
Som næstformand vil jeg have fokus på følgende  
 

- at GymDanmarks tilbud er i tråd med klubbernes ønsker og 
understøtter deres daglige virke i det omfang det er muligt. 

- Sikre optimale muligheder for den sportslige udvikling inden 
for de enkelte discipliner 

- Sikre en fortsat udvikling af GymDanmarks event strategi 
- Sikre en fortsat stærk international repræsentation i 

internationale organisationer til gavn for GymDanmarks 
gymnaster 

- Sikre GymDanmarks værdier i den udvikling som er igangsat i 
forhold til DGI og Danmarks Idræts-Forbund 

- Sikre GymDanmark størst mulig indflydelse i forhold til nye 
strategiplaner i Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund 

- Et økonomisk velfungerende GymDanmark med central styring 
men decentral bestemmelse. 

 
Ovennævnte skal opnås gennem lydhørhed og dialog 
 
Gymnastiske hilsner 
 
Erik. J. Mogensen 
 
 
 



Alt det andet. 

Siden jeg var en stor dreng har idræt fyldt meget i min tilværelse, 
og jeg har været så heldig, at en stor del af mit arbejdsliv også har 
været inden for idrætten. 
 
Med mig som næstformand får GymDanmark en person med et 
stort hjerte for gymnastik, kombineret med stor faglighed, samt 
bred national og international erfaring inden for sporten. 
 
Organisationsmæssigt har jeg siden begyndelsen af firserne været 
engageret i forenings og forbundsarbejdet på alle niveauer, 
herunder også som Forbundsformand i det daværende Dansk 
Trampolin Forbund. 
 
Dommermæssigt har jeg været international trampolindommer 
siden 1990 og har i perioder også haft certifikat i tumbling og 
dobbelt mini-trampolin. Højdepunktet var OL 2000 i Sydney, hvor 
trampolin første gang var på OL-programmet. 
 
Sportsfagligt har jeg været ansat hos Danmarks Idræts-Forbund 
med deraf følgende netværk. Dette netværk er efterfølgende 
udbygget i mine 14 år som direktør og eventchef på Fyn.  
 
I denne periode var jeg med til afvikling af mere end 100 store 
nationale og internationale sport events, herunder EuroGym 2010 
samt EM 2008, VM 2001 og 2015 i trampolin. Jeg er i dag direktør i 
eget firma med projektledelse og rådgivning inden for events. 
 
Internationalt har jeg ud over dommergerningen, været involveret i 
trampolins ledelse i UEG, som præsident i perioden 2001-2013. I 
2013 blev jeg valgt som medlem af UEG bestyrelse. 
 
Ovennævnte er hele tiden blevet kombineret med trænergerningen 
i en dansk klub, så forbindelsen til det det hele drejer sig om, 
nemlig vores gymnaster, er intakt. 


