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Jeg er kandidat til bestyrelsen i HSK 

Jeg vil arbejde for en bedre sammenhængskraft i vores meget store klub. Jeg ønsker især at arbejde for 

bedre overgange: mellem hold i svømmeskolen, mellem vores discipliner, mellem undervisningsafdeling og 

konkurrenceafdeling, mellem aldersgrupper og ultimativt overgangen væk fra klubben når et medlem 

holder op med sin aktivitet i HSK. Vi skal arbejde for bedre fastholdelse i klubben. 

Jeg ønsker, at vi har fokus på foreningen HSK i forretningen HSK. Jeg mener, at vi skal arbejde mere på at 

skabe en foreningsfølelse i undervisningsafdelingen, som mest af alt lige nu er en forretning hvor 

medlemmerne reelt er kunder. Jeg foreslår som første skridt mod dette, at vi ligestiller børnemedlemmer 

med voksenmedlemmer i foreningsdemokratiet – se særskilt motivation for vedtægtsændring. 

Jeg vil arbejde for, at forældre til børn i HSK bliver budt velkomne og anset som en ressource i arbejdet med 

deres børn. Et bedre samarbejde og kommunikation med forældre vil skabe et mere sammenhængende og 

positivt miljø i klubben. 

Jeg mener, at det vil være en fordel for bestyrelsen i HSK at blive styrket med faglig viden fra 

svømmesportsmiljøet, som sparring og ledelsesmæssigt med- og modspil for vores dygtige ansatte. Jeg 

mener, at bestyrelsen i HSK skal tage mere ansvar for, at de værdier klubben står for, faktisk også udøves af 

vores ansatte. Vi siger det rigtige, vi skal også gøre det rigtige. 

Og her kan jeg bidrage: 

Lige nu er jeg i HSK fordi jeg har 2 børn, der svømmer i HSK. Eske, på 6 år svømmer på Kongepingvin, og 

Andrea på 11 år svømmer på T2. De har begge svømmet på forældre/barn-hold, på flere hold i 

svømmeskolen, og nu i hhv. Teknikskolen og Konkurrenceafdelingen. Som forælder har jeg oplevet hvordan 

overgangene i klubben er svære for børn, voksne og ansatte, og hvordan sammenhængskraften mellem 

afdelinger er fraværende. Jeg har oplevet, at intentionerne er gode, men at det ind imellem kniber med 

praksis. 

Mit tilhørsforhold til HSK er dog længere end det: 

Fra 2003 til 2007:  Var jeg formand i GI 40, en af HSK’s moderklubber, frem til den første fusion med 

Hermes.  

I GI 40 var jeg med til at drive en professionaliseringsproces, der lagde grundlaget for HSK som klubben ser 

ud i dag, og udvikling af svømmeskolen – et holdsystem, som er grundlaget for svømmeskolen i HSK. 

Inden jeg blev formand i 2003 var jeg i en årrække medlem af bestyrelsen i GI 40 og kontoransat, træner for 

babysvømning, børnehold, vandgymnastik, talenthold.  

Sideløbende med mit arbejde i GI 40 var jeg underviser på Svømningens Grunduddannelse 

(svømmetræneruddannelsen) under Dansk Svømmeunion, og udvikler af det første Hjælpetrænerkursus. 

Efter jeg forlod bestyrelsen i GI 40 var jeg i bestyrelsen i Dansk Svømmeunion, hvor jeg var næstformand 

frem til 2017 med ansvar for Breddesektion og Livredningssektion, og arbejdede med udviklingsprojekter 

både inden for udspring og kunstsvømning. Jeg er fortsat Dansk svømmeunions repræsentant i Medicinsk 

komité i det Europæiske svømmeforbund. 

Selv har jeg svømmet konkurrencesvømning som barn, som masters og som konkurrencelivredder ud over 

at have arbejdet som kystlivredder under Trygfonden Kystlivredning. 

Privat er jeg gift med André, er læge og bor på Frederiksberg. 


