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VALGOPLÆG
til Dansk Sejlunions bestyrelse

Generalforsamling 2O19

Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 23. marts 2019 vælge fire medlemmer
af bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen.

Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater
skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest mandag den 19. februar 2A19,
kl. 12.00.

Send en mail til ds@sejlsport.dk med vedhæftet indstilling. Indstillingen skal omfatte
beskrivelse af kandidat og et valgoplæg - følg skemaet nedenfor:

Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på
www.sejlsport.dk

Klub:

KDY
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)

X Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2OL9-2A2L

n Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelses 2O1}-2O2L

Navn: AIder:

Jørgen Thorsell

Adresse:

67

Postnr./by:

Piniehøj 10

Telefon:

2960 Rungsted Kyst

E-mail:

53 64 02 00

iledlem af DS-klub:

Jorgen@thorsell.dk

KDY

CL 15. januar 2019
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Min vision for Dansk Sejlunion og motivation for at opstille til bestyrelsen:

Det er min vision at forny dansk sejlsport ved innovative tiltag for derved at få
flere unge/ lidt ældre og ældre til nemmere og sjovere at dyrke sejlsport.

DS skal være center for udvikling af 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 klubberne drager fordel af digitaliseringen i forhold
til deres medlemmer, logistik og administration.

Min sejladserfaring:

Fik min første båd som 4-årig og sejlede joller (optimist, ok-jolle, 5-0-5) indtil
jeg var 20 år, Sejlede derefter havkapsejlads på trøjt niveau de næste l0 år.
Siden har jeg aktivt deltaget i aftenkapsejladser i sportsnåOe og sejlet
tursejlads i vore turbåde. For tiden nyder vi turene i vor Luffe 4A04 og
aftenkapsejladserne med mine sønner i Spaekhugger.

Har været formand for ungdomsafdelingen i KDY/Rungsted i 10 år efterfulgt af
6 års medlemskab af KDYs bestyrelse herunder 4 år som naestformand.
Stiftede Elitekraftcentret i Rungsted, som senere blev Elitekraftcenter Øst, Har
fungeret som stævneleder for optimistjollestævner igennem 10 år. Har aktivt
bakket op om Sejlsportsligaen og sidder i dag i dennes bestyrelse. Har
deltaget som hjælper på vandet ved større stævner f.eks. Sailing Champions
League, Dragon Gold Cup, Sailing World Championships (Århus).

Min erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

Min erhvervserfaring:

Har været leder og direktør i konsulent- og lederudviklingsvirksomheden
Mannaz igennem 30 år, hvoraf de 15 år med ansvar for de internationale
aktiviteter. Undervejs havde vi fornøjelsen at blive kåret som Danmarks
bedste arbejdsplads.
Arbejder i dag som freelance netvaerksdirektør 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.
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Mine kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

. Dybdegående viden om strategi, organisationsudvikling og ledelse på
praktisk niveau.

. Omfattende kommerciel erfaring bl.a. ved igangsætning og udvikling af
nye kom mercielle aktiviteter.. Erfaring fra mange års frivillig indsats i ungdoms- og eliteudvikling.. Bestyrelseserfaring fra virksomheder, KDY og Rungsted Havn.. Erfaring fra udvikling af Sejlsportsligaen herunder koncepterne
Youngsters og WOW.

Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Skriv her...
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Klubbens motivation - Jørgen Thorsell, KDY 
 
Jørgen Thorsell er visionær og strategisk, og hans store viden og erfaring om 

sejlsport og klubarbejde, kombineret med mangeårig erhvervserfaring vil være 
et stærkt supplement til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse med henblik på 

at bidrage til sejlsportens fremadrettede udvikling. 
 
Jørgen Thorsell har en stærk og bred erfaring og viden om sejlsportens mange 

facetter, kombineret med solid viden om strategi, organisationsudvikling og 
ledelse samt kommerciel erfaring samt bestyrelseserfaring. 

 
Jørgen Thorsell’s sejlsportsmæssige meriter spænder på det personlige plan fra 

mangeårig kapsejlads på højt plan til familie- og tursejlads, ligesom han samtidig 
har haft et stort frivilligt engagement gennem mange år i relation til KDY’s 
ungdoms- og eliteudvikling, samt herefter klubbestyrelsen gennem en 6-årig 

periode, som er den maksimale periode. 
 

Endvidere har Jørgen Thorsell erfaring med udvikling af nye koncepter i 
sejlsporten, specielt Sejlsportsligaen og herunder Youngsters samt WOW, som 
har været med til at sikre at sejlsporten dels har fastholdt mange sejlere, dels 

appellerer til nye og yngre målgrupper. 
 

Ligeledes har Jørgen Thorsell assisteret olympiske sejlere med udvikling af deres 
planer samt sponsorkoncepter. 
 

KDY anbefaler Jørgen Thorsell til DS generalforsamling, som et af sejlunionens 
kommende bestyrelsesmedlemmer. 

 
 
Carl Erik Kjærsgaard 

 
KDY’s formand 

mailto:kdy@kdy.dk
http://www.kdy.dk/



