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FORMANDSKANDIDAT
GYMDANMARK

Ny formand for GymDanmark

GymDanmark tager med strategien ’Danmark i bedre bevægelse’ de første, men yderst 
vigtige skridt ind i en spændende fremtid. Med et klart blik mod fremtidens muligheder og 
udfordringer sætter den retning for indsatser og prioriteter. Indsatser og prioriteter der, 
som jeg lovede sidste år, er blevet til i et samarbejde mellem os alle. 

Efter 11 år som folkevalgt, efter 8 år i bestyrelsen og efter bl.a. at have stået i spidsen for 
udvikling af strategien ’Danmark i bedre bevægelse’ ønsker jeg nu at tage ansvaret som for-
mand for GymDanmark. Med mine erfaringer og kompetencer, både i og uden for gymna-
stikken,	mener	jeg,	at	jeg	har	den	rette	profi	l	for	dette	hverv.	

At jeg vil påtage mig opgaven og ansvaret som formand betyder ikke, at jeg ønsker at stå 
alene i spidsen for GymDanmark. Vælger I mig som formand, vælger I samtidig at sige ja til 
fortsat at tage jeres del af et fælles ansvar. 

Mine ambitioner for gymnastikken er store. Tiden er inde til, at GymDanmark bliver det 
stærkeste idrætsforbund i Danmark. Vi skal i fællesskab opbygge en stærk sammenhængs-
kraft	på	tværs	af	discipliner,	foreninger,	organisatoriske	snit	og	geografi	ske	områder.	På	
den måde bliver vi det forbund andre kigger til, når de…
… ønsker at spejle sig i en stærk organisation med frivilligheden i centrum
… ønsker inspiration til innovation 
… ønsker en samarbejdspartner, der på alle områder gør sig umage for kvalitet i løsninger 
og produkter

Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det kræver et kontinuerligt og 
hårdt arbejde over mange år. Jeg er klar, men vil igen understrege, at ingen kan gøre det 
alene.

De første skridt er taget ind i fremtidens GymDanmark. Med et fortsat benhårdt arbejde, 
med en stærk vilje til at gøre en forskel og med en stor og respektfuld kærlighed til frivillig-
heden, gymnastikken og dens mangfoldighed inviterer jeg til, at vi gennem dialog og sam-
arbejde i fællesskab skaber de optimale rammer for 
gymnastikken og dens udøvere.

Navn: Anders Jacobsen
Alder: 40 år
Kandidat til: Formand 
Medlem af forening: 
Vejlby Idrætsklub (VIK)

GymDanmark tager med strategien ’Danmark i bedre bevægelse’ de første, men yderst 
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TILLIDSPOSTER I GYMDANMARK
2015 –   Næstformand
2014 – 2015  Formand for eliteudvalget, og heraf bestyrelsesmedlem
2008 – 2014  Formand for udvalget for TeamGym, og heraf bestyrelses-
   medlem
2005 – 2008  Udvalgsmedlem i udvalget for TeamGym

FREMHÆVEDE OPGAVER I GYMDANMARK
2016 –   Frivillighedspolitik / frivillighedsstrategi
2015 –   Medlem af GymDanmarks ledelse
2015 –   Medlem af DIF/GymDanmark/DGI analysegruppe omkring vision  
   25-50-75 Vi bevæger Danmark 
2014 –   Formand for strategigruppen, GymDanmarks strategi 2017 –   
   2020 Bedre bevægelse

FREMHÆVEDE RESULTATER I GYMDANMARK
2016	 	 	 I	samarbejde	med	bestyrelsen	at	beslutte	nyt	økonomisk	flow		 	
   der sikrer mulighed for mere økonomi i aktivitetsudvalgene,   
   samt større gennemskuelighed i hele forbundets økonomiske   
   opbygning

2015   I samarbejde med bestyrelsen at prioritere en fremadrettet ind  
   sats omkring opbygning af GymDanmarks uddannelse

2014   Tildeling af GymDanmarks (DGFs) æresnål

2009 – 2014  Opbygning af TeamGyms landsholdsstruktur. I 2014 hjembragte  
   GymDanmark fem guld og en bronzemedalje ved EM i  
   TeamGym

2008 – 2014  TeamGym vækstede med over 50 procent.

FREMHÆVET FAGLIG BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
2013 – 2016  Diplomuddannelse i ledelse
2012 –   Daglig leder af en specialdøgninstitution for udviklings-
   hæmmede børn og unge
2004 – 2007  Professionsbachelor i pædagogik, med idræt og sundhed som   
   speciale
1993 – 1997  Uddannelse som bygningsmaler

C.V. FOR ANDERS JACOBSEN
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FORMANDSKANDIDAT
GYMDANMARK

Formandskandidat med nationalt fokus og internationalt udsyn
Gymnastikken og idrætten i Danmark er i disse år inde i en rivende udvikling, lokalt og nati-
onalt, og det internationale billede ændrer sig mindst lige så hurtigt. Dette giver masser af 
muligheder men også udfordringer. 

For at vi kan udvikle vores discipliner og Forbundet i overensstemmelse med klubbernes 
ønsker, og de krav som stilles fra vores nationale og internationale samarbejdspartnere, 
kræver det en stærk ledelse af GymDanmark under en stærk formand.

Jeg har tidligere været formand i Dansk Trampolin Forbund og har siden haft lyst til at 
prøve kræfter med denne position igen. Derfor har jeg nu skabt muligheden for dette og er 
mere end klar til at påtage mig opgaven som formand for hele GymDanmark.

Siden min formandstid i DTF har jeg primært beskæftiget mig med idræt og foreninger, 
både nationalt og internationalt, hvorfor der ikke er mange i Danmark, der kan præstere et 
tilsvarende CV.

Der er med visionen skabt et godt fundament for det videre arbejde, men jeg mener, at der 
fortsat er meget arbejde, der skal gøres. Som formand vil jeg derfor bruge min viden fra 
klublivet og trænergerningen, samt mit nationale og internationale netværk til at fokusere 
på følgende:
-  At GymDanmarks tilbud er i tråd med klubbernes ønsker og understøtter deres dag 
 lige virke i det omfang, det er muligt
- Sikre optimale muligheder for den sportslige udvikling indenfor de enkelte discipli 
 ner
-	 Sikre	GymDanmark	størst	mulig	indfl	ydelse	i	forhold	til	nye	strategiplaner	i	Team		
 Danmark og Danmarks Idrætsforbund
- Sikre en fortsat udvikling af GymDanmarks eventstrategi
- Sikre en fortsat stærk international repræsentation i internationale organisationer til  
 gavn for GymDanmarks gymnaster
- Et økonomisk velfungerende GymDanmark med central styring, men decentral 
 bestemmelse
- Fokus på at have et tilbud til alle vores medlemsforeninger, fra barn til de ældre, fra  
 bredde til elite
- Fortsat udvikling og tilpasning af GymDanmarks organisation

Ingen kan lede alene, hvorfor et stærkt team er nødvendigt og ovennævnte skal opnås gen-
nem lydhørhed og dialog med klubberne og de folkevalgte i GymDanmarks organisation.

Gymnastiske hilsner Erik J. Mogensen

Navn: Erik Juhl Mogensen
Alder:  53 år
Kandidat til: Formand 
Medlem af forening: 
Odense Gymnastikforening (OGF)

Formandskandidat med nationalt fokus og internationalt udsyn
Gymnastikken og idrætten i Danmark er i disse år inde i en rivende udvikling, lokalt og nati-
onalt, og det internationale billede ændrer sig mindst lige så hurtigt. Dette giver masser af 
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INSTRUKTØR- OG TRÆNERBAGGRUND
Instruktør	og	træner	i	trampolin	siden	1979	og	stadig	aktiv	i	hallen	flere	gange	om	ugen

INTERNATIONAL ERFARING
Medlem af UEG’s Excecutive Committee siden 2001, de første 12 år som præsident for 
trampolinsporten i Europa og siden 2013 direkte valgt, med deraf internationalt netværk 
indenfor alle discipliner.

LEDELSESERFARING INDEN FOR IDRÆTTEN
Tidligere	formand,	næstformand	og	kasserer	i	Dansk	Trampolin	Forbund,	flere	ledelses-
poster i regi af GymDanmark, herunder suppleant for Formand og næstformand i 15 år. 
Nuværende suppleant til Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse.

DOMMERERFARING
International dommer siden 1990, med deltagelse ved OL i Sydney 2000 som højdepunktet. 
Har/har haft dommerbevis til Trampolin, Tumbling og DMT, alle kat. 2.

EVENTS OG ARRANGEMENTER
Var ansvarlig for tiltrækning, planlægning og afvikling VM 2001 i Trampolin, Tumbling og 
DMT, har efterfølgende være involveret i over 150 internationale og store nationale events 
– herunder Melodi Grandprix i 2014.

ERHVERVSMÆSSIG KARRIERE
Er uddannet bankmand og arbejdede 12 år i banken herunder også som bestyrer og sous-
chef. Herefter 4 års ansættelse i Danmarks Idrætsforbund. Fra 2001 til 2014 har jeg arbej-
det med tiltrækning, planlægning og afvikling af events som direktør/chef for Sport Event 
Fyn. Siden 2014 har jeg været selvstændig med god mulighed for planlægning af min egen 
dagligdag.

IDRÆTSLIGT NETVÆRK
Stort netværk inden for ledelsen af dansk idræt, i specialforbund, DIF, Team Danmark og 
Sport Event Denmark. Ligeledes internationalt fra mit faglige virke, dommergerning og UEG 
arbejdet.

SPROG 
Ud	over	mit	danske	modersmål	er	jeg	flydende	i	skrift	og	tale	på	engelsk,	taler,	læser	og	
forstår tysk samt forstår basale sætninger på fransk.

FAMILIEFORHOLD
Er gift med Helle på 25. år, som også er selvstændig, og sammen har vi Pernille på 24 år. 

C.V. FOR ERIK JUHL MOGENSEN
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FORMANDSKANDIDAT 
RYTMISK GYMNASTIK

Gymnast af hjertet!
Jeg har de sidste 9 år (6 år som formand) været en del af URG og, med stor fornøjelse del-
taget i udviklingen af den rytmiske gymnastik i Danmark. Jeg har været aktiv i arbejdsgrup-
per inden for Grand Prix, RSG og AGG (Æstetisk Gymnastik) og har et solidt kendskab til 
den rytmiske verden som dommer, kursusinstruktør, stævnearrangør, mv. 

Gymnastikken har altid fyldt meget i mit liv – siden jeg som meget ung begyndte at gå til 
Grand Prix og RSG i min lokale forening. I dag er jeg aktiv instruktør for et hold i min lokale 
klub,	og	stadig	med	fi	ngrene	dybt	nede	i	gymnastikken.	Jeg	har	selv	haft	mange	fantastiske	
oplevelser igennem gymnastikken, og jeg forsøger nu at videregive dette til de kommende 
generationer – foreningslivet er en vigtig del af vores kultur! 

Jeg er uddannet på CBS (Copenhagen Business School) – cand.merc. i strategi og afsæt-
ning, og har i mange år arbejdet i det private erhvervsliv, med bl.a. forretningsudvikling og 
marketing.  Jeg måtte dog på et tidspunkt sande, at det er svært at kombinere et karriere-
job med et brændende engagement for gymnastikken, og jeg tog derfor et valg jeg ikke har 
fortrudt – at gå efter gymnastikken. I dag er jeg gymnasielærer på ZBC Ringsted, hvor jeg 
arbejder med glade unge mennesker.

GymDanmark i fremtiden
Som formand for URG vil jeg, sammen med URG, fortsætte den gode udvikling, der er i 
gang. En del tanker og ideer er allerede ført ud i livet, mens andre endnu er på tegnebræt-
tet.

Vi skal sikre en fortsat tilgang af nye gymnaster og nye klubber i alle discipliner. Der er gode 
initiativer	i	gang	på	alle	områder.	Vi	skal	værne	om	Grand	Prix-gymnastikken	som	”fl	agski-
bet” i den rytmiske verden. Vi skal gøre det attraktivt for nye foreninger at stille op i Grand 
Prix – også hold med mindre træningsmængde, som ønsker at prøve kræfter med konkur-
rencemomentet. 

Den gode udvikling med elitesatsning skal fortsætte. Der er et visionært arbejde i gang in-
den for AGG med opbygning af camp struktur og nationale konkurrencer efter det interna-
tionale reglement. På højeste plan internationalt i IFAGG nikkes der anerkendende til den 
indsats, der bliver gjort i Danmark, og næste fase af dette arbejde venter nu. Indenfor RSG 
er en lignende udvikling i gang, som vi i URG skal støtte og bakke op om. Det er vigtigt at få 
etableret en god bredde, som afsæt for elitearbejdet. 

Vi skal sikre synergi mellem URGs gymnastikdiscipliner – fællesskabet er stort, rummelig-
heden er vigtigt, og indsatsområder på ét område gavner alle områder. Som repræsentant 
i bestyrelsesarbejdet er det min vigtigste rolle at sikre konsistens mellem GymDanmarks 
overordnede	mål	og	strategier	og	arbejdet	i	URG.	I	det	frivillige	foreningsliv	fi	nder	vi	mange	
dedikerede og passionerede mennesker, der vil det bedste for sporten. Dialog – åbenhed – 
respekt for hinanden – sådan udvikler vi sammen den rytmiske gymnastik.

Navn: Hanne B. Jensen
Alder: 52 år
Kandidat til: Formand for Udvalget 
for Rytmisk Gymnastik
Medlem af forening: 
Sorø Gymnastik Forening

Jeg har de sidste 9 år (6 år som formand) været en del af URG og, med stor fornøjelse del-
taget i udviklingen af den rytmiske gymnastik i Danmark. Jeg har været aktiv i arbejdsgrup-
per inden for Grand Prix, RSG og AGG (Æstetisk Gymnastik) og har et solidt kendskab til 
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MIN GYMNASTIK BAGGRUND
Gymnastikken har altid fyldt meget i mit liv – lige siden jeg som ung gymnast trådte ind i 
en gymnastiksal og begyndte at gå til Grand Prix og Rytmisk Sports Gymnastik i min lokale 
forening for snart mange år siden. Jeg blev grebet af træningen, kammeratskabet i gymna-
stikken, og især af konkurrencerne, hvor man blev inspireret til at afprøve nye svære ting 
hjemme i sin egen gymnastiksal.

Siden blev jeg selv instruktør, tog på gymnastikhøjskole i Viborg, og stiftede bekendtskab 
med rep-hold og opvisningsgymnastikkens glæder. Jeg var i min ungdom på mange spæn-
dende kortere gymnastikrejser, bl.a. en månedsturné i USA med Flensted-Jensen, med 
rephold i Sydamerika, til Gymnaestrada i Berlin, m.v. Samtidig med at jeg selv var aktiv 
gymnast, var jeg instruktør i lokale foreninger i Vestsjælland, og underviste børn og unge 
piger i Grand Prix-gymnastik.

MIN GYMDANMARK HISTORIE
Jeg blev oprindeligt ”fanget”, da jeg var på Grand Prix dommerkursus første gang, og her 
blev	min	interesse	for	det	organisatoriske	skærpet.	Jeg	fik	indsigt	i	URG’s	arbejde,	begyndte	
at undervise på dommerkurser og da der blev en ledig plads i udvalget, blev jeg valgt ind. 
Da URG’s formand gennem mange år valgte at stoppe for nu 6 år siden, pegede pilen på 
mig, og jeg blev valgt til ny formand.

Hvis jeg skal pege på de vigtigste ting, der er sket i min tid som formand, og med gode 
kræfter i arbejdsgrupperne:

• Grand Prix gymnastikken er fortsat en stor og stabil del af det rytmiske miljø. Vi udvikler 
til stadighed på reglementet, men fastholder fortsat de grundlæggende værdier – at her 
er plads til alle, uanset træningsmængde. Grand Prix Rytme for efterskoler er kommet 
godt i gang – nu med samme reglement som i ”almindelig” Grand Prix.

• Den æstetiske gymnastik har gennem de seneste 5 år oplevet en rivende udvikling. Via 
camp-struktur og instruktører udefra er det gymnastiske niveau hævet betragteligt. Vi 
følger det internationale reglement 100%, og ved vores konkurrencer er alle dommere 
internationalt	certificerede.	Blandt	danske	hold	er	rejselysten	større	end	nogensinde	
før – i sidste sæson var 16 hold  ude i verden, hvor det for 5 år siden kunne tælles på én 
hånd. I al beskedenhed er dette et projekt, som jeg som formand er meget stolt af. På 
højeste plan internationalt i IFAGG nikkes der anerkendende til den indsats, der bliver 
gjort i Danmark, og vi skal nu videre i samme retning.

• Flere RSG klubber er kommet i gang, både i Øst og Vest. Gymnaster og instruktører 
søger ny inspiration og rejser udenlands til camps og invitationskonkurrencer. Vi er ikke 
på medaljeskamlerne endnu, men viljen er der og udviklingen skal fortsat støttes.

MIT CIVILE LIV
Mor til 2 (gymnastik-) piger på 15 og 17 år, gift og bor i Sorø. Arbejder som underviser på 
Handelsgymnasiet i virksomhedsøkonomi og afsætning ved ZBC Ringsted.
Jeg er uddannet Cand. Merc fra CBS – Copenhagen Business School, med speciale i strategi 
og afsætning, og før jeg besluttede at gå ”all in” på gymnastikken, arbejdede jeg som bl.a. 
Produktchef i Post Danmark, Marketingkonsulent i bankTrelleborg, Direct Marketing spe-
cialist	i	DFDS	Seaways	mv.	

C.V. FOR HANNE JENSEN
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FORMANDSKANDIDAT 
RYTMISK GYMNASTIK

Jeg har været medlem af URG siden 2014, hvor jeg har været optaget af at sikre, at beslut-
ningerne tages i bredt perspektiv med høring af alle parter. I denne periode var jeg tov-
holder for Efterskoler, GPR stævner (Øst), revidering af reglementer samt test af det ”nye 
pointsystem”.

Jeg har indgående kendskab til dagligdagen i en idrætsforening med de udfordringer, der 
skal løses og styring af økonomi. Siden 2009 har jeg været en del af bestyrelsen i Greve 
Gymnastik & Trampolin, der favner 6 konkurrenceafdelinger og en stor bredde – også som 
formand. Såfremt jeg bliver valgt som formand for URG, forlader jeg mine øvrige poster for 
at sikre klare linjer i forhold til interesser. Jeg vil dermed indgå i URG med URGs arbejdsom-
råder som eneste fokus.

Privat	har	jeg	kendskab	til	fl	ere	idrætsgrene	på	højt	niveau.	Jeg	har	været	elitesvømmer	og	
har haft aktive børn indenfor gymnastikkens verden – både rytmisk gymnastik og idræts-
gymnastik - samt fodbold, hvor jeg er medarrangør/skoleleder for landets største DGI 
fodboldskole med mere end 300 deltagere (6-14 år).

At jeg har været engageret i forskellige sportsgrene, giver en unik mulighed for at inddrage 
erfaringer og inspiration fra disse, i arbejdet med den rytmiske verden. Mit engagement 
sikrer endvidere stærkt indblik i såvel breddearbejdet som elitesportens vilkår. Jeg har 
derfor den stærke overbevisning, at bredde og elite skal gå hånd i hånd for at sikre en kon-
struktiv udvikling indenfor idrættens verden.

Hvad kan jeg byde ind med som formand for URG:
•  En stærk vilje og evne til at samarbejde på tværs
•  Stor erfaring i at tænke bredt og åbent i forhold til muligheder for at udviklede for 
 skellige idrætsgrene indenfor den rytmiske verden
•  Blik for det overordnede og principielle perspektiv samtidig med god strukturering  
 af opgaver
•  Mange års erfaring i at begå sig i det politiske miljø herunder det idrætspolitiske og  
 kendskab til næsten alle aktiviteter i GymDanmark
•  Ledelseserfaring fra både foreningslivet og arbejdslivet

Som formand ønsker jeg at samle det rytmiske miljø og samtidig skabe gennemsigtighed 
om initiativer og beslutninger. Jeg vil arbejde for at skabe plads til både elite, talent og 
bredde og for at øge kendskabet til de rytmiske aktiviter og dermed skabe et øget enga-
gement indenfor alle de rytmiske områder, grand prix rytme, rytmisk sportsgymnastik og 
æstetisk gymnastik.

Navn: Lotte Kok
Alder: 48 år
Kandidat til: Formand for Udvalget 
for Rytmisk Gymnastik
Medlem af forening: 
Greve Gymnastik og Trampolin

Jeg har været medlem af URG siden 2014, hvor jeg har været optaget af at sikre, at beslut-
ningerne tages i bredt perspektiv med høring af alle parter. I denne periode var jeg tov-
holder for Efterskoler, GPR stævner (Øst), revidering af reglementer samt test af det ”nye 
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KOMPETENCER OG RELEVANT ERFARING
• > 10 års erfaring fra det frivillige foreningsliv
• mere end 30 års undervisningserfaring
• Solid bestyrelseserfaring
• Ledelseserfaring

KARRIERE (ERHVERVS)
2016 – nu  QA Professional, Novo Nordisk
2009 – 2016  Koord. kvalitetsbioanalytiker, Region Sjælland
2005 – 2009  Product & Marketing Manager, CSL Behring
1992 – 2005  Research Associate, Novo Nordisk/Novozymes
1986 – 1991  Underviser AOF/FOF

POSTER I DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV
2009 – nu  Bestyrelsesmedlem, Greve Gymnastik og Trampolin 
   Konstitueret formand 2014-15 
   Formand 2011-13
2014 – nu  Medlem af Udvalget for Rytmisk Gymnastik
2013 – 2015  Bestyrelsesmedlem, Greve Fodbold

UDDANNELSE
2012 – 2014  Master of Public Quality Management (MPQM), Syddansk  
   Universitet
1989 – 1991  Bioanalytiker, Frederiksberg Hospital
1986 – 1989  Trompetist, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

PRIVAT
• 4 børn (21 år, 18 år og 15 år)
• Gift på 22. år

C.V. FOR LOTTE KOK
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FORMANDSKANDIDAT 
IDRÆTSGYMNASTIK

Mit navn er Morten Rasmussen. Jeg er 42 år, bor i Valby, er gift og har to børn på 11 og 13 
år. 
Jeg er uddannet Cand.Scient i matematik og idræt og arbejder på Frederiksberg Gymnasi-
um som gymnasielærer. Her har jeg tidligere arbejdet som tillidsrepræsentant for 79 ansat-
te og har været bestyrelsesmedlem.

Jeg har været i idrætsgymnastikverdenen fra jeg var 6 år til jeg var knap 30, og har mødt 
gymnastikorganisationen fra aktivsiden. Jeg startede i Nakskov Gymnastikforening, og har 
herefter	boet	og	trænet	med	landsholdet	i	både	AIG	og	Gefi	on.	Derudover	har	jeg	været	
træner	for	et	hold	drenge	på	8-10	år	i	Gefi	on.	Jeg	har	været	Team	Danmark	kandidat	og	har	
en del resultater inden for idrætsgymnastikken med 14. plads til VM i Ringe, 12. plads til EM 
i Ringe og World Cup placeringer i top 10 som mine bedste placeringer.

Jeg vil gerne være en del af GymDanmark og UIG, for at være med til at skabe de bedste 
rammer for arbejdet med idrætsgymnastik i Danmark. 

Jeg	har	en	stor	viden	om	det	at	være	idrætsgymnast,	har	haft	min	gang	i	fl	ere	forskellige	
klubber i Danmark og jeg har et godt indblik i unge og idræt via min uddannelse og mit job.

Jeg vil gerne være med til at skabe tillid til UIG som en pålidelig samarbejdspartner med 
klubberne, trænerne og gymnasterne.

Jeg vil gerne involvere mig i 2020 – arbejdet.

Jeg vil gerne samle KIG og MIG om fælles strategier og samarbejde.

Jeg er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har overskud til at give lidt tilbage til gymnastikver-
denen, og jeg mener, jeg kan bidrage med nye øjne i UIG, og har et ønske om at sætte mig 
ind i, hvordan udvalget fungerer nu, og hvordan vi måske kan udvikle udvalgets arbejde 
fremadrettet.

Alt i alt, vil jeg gerne være en del af at samle idrætsgymnastikken i Danmark om et fælles 
ønske	-		at	få	fl	ere	til	at	dyrke	idrætsgymnastik	og	sende	idrætsgymnaster	til	OL	i	år	2020	og	
derefter.

Navn: Morten Rasmussen
Alder: 42
Kandidat til: Formand for Udvalget 
for Idrætsgymnastik
Medlem af forening: 
Gymnastikforeningen	Gefi	on

Mit navn er Morten Rasmussen. Jeg er 42 år, bor i Valby, er gift og har to børn på 11 og 13 

Jeg er uddannet Cand.Scient i matematik og idræt og arbejder på Frederiksberg Gymnasi-
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UDDANNELSE:
2009   Uddannelse til Tillidsrepræsentant i Gymnasieskolen

2000 – 2001  Pædagogikum til Gymnasielærer

1994 – 2000  Cand. Scient. i matematik (hovedfag) og idræt (sidefag)
   fra henholdsvis Aalborg Universitet og Århus Universitet

1990 – 1994  Matematisk student fra Nakskov Gymnasium
   (Team Danmark-linjen)

ERHVERVSERFARING:
2013	–	2015	 	 Frivillig	træner	for	8-10-årige	drenge	i	Gefion	Gymnastik

2010 – 2014  Kommentator for Eurosport i Idrætsgymnastik

2009 – 2011  Tillidsrepræsentant for 79 gymnasielærere

2009 – 2011  Bestyrelsesmedlem på Frederiksberg Gymnasium

2005 – 2009  Fagansvarlig for matematik på Frederiksberg Gymnasium

2001 –   Gymnasielærer på Frederiksberg Gymnasium

2001    Gymnasielærer på Vesterbro Enkeltfags HF i matematik

1996   Underviser i biomekanik på Aalborg Trænerskole

C.V. MORTEN RASMUSSEN


