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Min motivation for at stille op:

Det er min vision at forny dansk sejlsport ved innovative tiltag for derued at
få flere unge, lidt ældre og ældre ai begge køn til nernmere og sjovere at
dyrke sejlsport.
DS skal være center for udvikling qf nye sejladskoncepter som f.eks.
Youngsters, WOW, Bluebrothers, så klubberne lettere og bedre kan tiltrække
og fastholde kommende og nuværende sejlere.
DS skal ligeledes sikre, at klubbeme drager fordet af digitaliseringen i forhold
til deres medlemmer, logistik og administration.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

o ErfarinE^fra rnedlemskab af DS bessretse siden 2019.
. D)fbdegående viden om strategi, organisationsudvikling og ledelse på
praKisk niveau.
. E#aring fra udvikling af Sejlsportsligaen herunder koncepterne
Youngsters og WOW.
r Omfattende komrnerclel erfaring bl.a. ved igangsætning og udvikling af
nye kommercielle aktiviteter.
r Erfaring fra mange års frivillig indsats i ungdoms- og eliteudvikling.
o Bestyrelseserf;aring fra virksomheder, KDy og Rungsted Havn"

Eventuel ertaring som leder, frivitlig eller ansat i klubber og foreninger:

.
.
.
.
"
r
.

Har været medlem af DS bestyrelse siden 2019.
Er formand for Sailing Innovation Lab, herunder Sejlsportsligaen.
Er formand for Rungsted Havn og styregruppen for havnens planer for
vaesentlig udvidelse og modernisering.
Initiativtager til kortlægning af digitalisening af sejlklubber.
Har været formand for ungdomsafdeNingen i KDylRungsted i 10 år
efterfulgt af 6 års medlemskab af KDys bessrelse herunder 4 år som
næstformand. Stiftede Elitekraftcentret i Rungsted, som senere blev
Elitekraftcenter Øst.
Har fungeret som stævneleder for optimistjollestævner iEennem 10 år.
Har deltaget som hjælper på vandet ved større stævner i.eks" Sailing
Champions LeaEue, Dragon Gold Cup, Sailing World Charnpionships

(Århus).
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Har været leder oE direktør i konsulent- og lederudviklingsvirksomheden
Mannaz igennem 30 år, hvoraf 15 ån med ånsvar for de internationale
aktiviteter. Undervejs blev Mannaz kåret som Danrnarks bedste arbejdsplads.
Arbejder i dag som freelance neWærksdirektør hos EGN Netværk Danmark
med ansvar for topledergrupper. Er formand for Rungsted Havn.
Jeg er uddannet civilingeniør suppleret med en amerikansk MBA og DBA
(Ph.D.) i strategisk ledelse.

I

Eventuel sejladserfaring

:

Fik min første båd som a-årig og sejlede joller (optimist, ok-jolte, S-0-5)
indtil jeg var 20 år. Sejlede derefter havkapsejlads på nø3t niveau de næste
10 år. Siden har jeg aktivt deltaget i aftenkapiejladser i iportsbåde og sejlet
tursejlads med familien. For tiden nyder vi turene i vor Luffe 4004 og
aftenkapsejladserne med mine sønner i Spækhugger.

Klubbens motivation:
(Kommentar og anbetaling, udfyldes af klubbens forrnand)

Kongelig Dansk Yalhtklub giver sine bedste anbefalinger til Jørgen Thorsell
som har en dybeEående viden om sejlklubbers økonomi, drift og kultur.
Jørgen er sarntidig en dygtig sejler.
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