VALGOPLÆG – Bestyrelsesmedlem for Dansk Sejlunion – valg 2018
Stamoplysninger:
Søren Johnsen 48 år
Kielgastvej 23 - 7800 Skive
Tlf: +45 4017 5275
E-mail: soren1461@hotmail.com
Medlem:
Skive Sejlklub
Familieforhold:
Har en sød kæreste, Bitten som jeg lever sammen med. Hun har 3 drenge, som jeg har stor
fornøjelse af at være sammen med.
Sejladserfaring:
Sejlerliv er – og har altid været – en vigtig del af mig. Det er frihed, livsnydelse og fællesskab.
Jeg startede med at sejle som 6-årig. De første 10 år var det i optimistjollen og derefter over i
europajollen, det var der at min karriere tog fart.
Efter nogle år i europajollen lykkedes det mig så godt, at jeg snart nåede toppen. Min karriere som
professionel startede i 1995 efter mit første danske mesterskab blev sikret. Det var naturligvis kun
et skridt, så mit næste mål var det nordiske mesterskab og derefter det europæiske mesterskab.
Det førte til mit største mål - i 1998 - at vinde verdensmesterskabet - Ja - at kæmpe for GULD.
Gennem årene har jeg vundet mange VM. Det har været mange spændende år. Jeg sejler på
topniveau endnu.
Som en person betragter jeg mig selv som udadvendt, åben med en positiv holdning. Jeg er altid
klar til nye udfordringer.

Egne resultater indenfor sejlsport
"Årets sejler" 1998 i konkurrence mod Jesper Bank, Kristine Roug og Stig Westergaard.
Europa jolle:
VM:
Guld i 1998, 1999, 2001 og 2002, sølv i 2000
EM:
Guld i 1999 og 2002, sølv i 1997 og 2000
VM (holdsejlads):
Guld i 2006 – 2013
VM (veteran):
Guld i 2004, 2005, 2006, 2015 og 2017
NM:
Guld i 1997, 1999, 2001 og 2003, sølv i 1996, bronze i 1995 og 1998
DM:
Guld i 1992, 1993, 1994, 1995, 2002 og 2008, sølv i 2001
Open Week/ VM:
Guld i 1995, sølv i 1996 og 2000
Open Week/EM:
Guld i 2000 og 2002, sølv i 1999
Kiel Week:
Guld i 1994, 1995, 1996, 1997 og 2003, sølv i 2002, bronze i 2013
Goldener Pfingstbusch Kiel:
Guld i 1990, 1996 og 2000
Miami Olympic Regatta:
Guld i 2001
San Francisco Olympic Regatta: Guld i 2001
Trofeo Finessa Cup, Italien:
Guld i 1996, 1997 og 1998
Cup Lago Di Garda, Italien:
Guld i 1999, 2000 og 2002
Trænererfaring
2011 Cheftræner for Skive Sejlklubs Talent og Elitetræning.
2009 - 2013
Cheftræner for vintertræningen i Sønderborg Yacht Club som også omfattede samarbejde med tyske
sejlere.
2004 - 2008
Træner for en række olympiske sejlere, herunder mental forberedelse / udvikling og regatta uddannelse.
2004 Træner og teknisk support til Hollands olympiske hold i Athen.
2001 - 2004
Træner for en række olympiske sejlere, herunder mental forberedelse / udvikling og regatta uddannelse.
2001 –
Træner for det danske ungdomshold i MURCIA.

2001 - 2002
2001
2001
2000
2000
2000
1999
1997
1997
Projekter
1992 -

Manager / leder til Shanghai top team (Optimist, Laser og Europe jolle) Nationalregattaer, herunder
maksimering af deres udstyr.
Træner for Shanghai top team (Optimist, Laser og Europe jolle) på National regattaer.
Træner for Sara Ayton (olympisk sømand).
Træner for og sparring med Shirley Robertson, GBR. (der vandt olympisk guld i Sydney).
Hovedtræner af det mexicanske landshold på de olympiske lege i Sydney.
Træner for og sparring med Krisia Pohl, USA, Tania E. Calles, Mexico, Emma Jönsson, Sverige, Signe
Livbjerg og Trine Abrahamsen, DK (alle olympiske sejlere).
Træner for og sparring med Tania E. Calles, mexicansk olympisk sømand - Amerikas bedste sømand
Krisia Pohl Det brasilianske sejlhold - Trine Abrahamsen, Dansk Landshold.
Træner for Landsholdet.
Instruktør / Træner på Oure International College of Sports.
Udvikling af udstyr til forskellige olympiske konkurrenter.
Udvikling af coaching materialer til sejlere på alle niveauer af træning.
Udvikling af undervisning / træningsmateriale / manualer (Træn træneren). Gennem 1998-2008.
Udvikling og design af Shirley Robertsons udstyr til Sydney Olympics 2000 (Vandt guld).
Udvikling af udstyr til Tania E. Kald til Sydney Olympics 2000.
Tester af sejlbåde til Green Sails, Danmark. 1992 - 2008.
Tester af sejlbåde til Winner Boats, Danmark og Spanien over en 10-årig periode.
Tester af Bluetooth headset til Nextlink headset og bluetooth headset 2000 -2004.
Tester af Henri-Lloyd Yachtsmens tøj 1998 - 2002.
I øjeblikket ambassadør for Fantini of Denmark, og hjælper med virksomhedens udvikling.

Erhvervserfaring:
Idé-Pro i Skive (i uopsagt stilling)
2010 Operatør / altmuligmand / afløser som holdleder, medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget og
formand for Personaleforeningen.

Skive Talent- og eliteteam i Skive Sejlklub
2011 -

Manager/cheftræner - Opbygning af sejlskole, udvikling af trænere og sejlere.

Krabbeshus Heldagsskole
2008 – 2010
Pedel / servicemedarbejder / undervisningsvikar.
Olympisk træner for dansk sejlerlandshold
2008 – 2009
Mental/teknisk coach
Træning før og under vigtige stævner (vind, bådfart, kapsejladstræning osv.).
Skive Fjernvarme
2007
Montør
Udskiftning og installering af varmemålere. Opmåling af huse til brug for tekniske beregninger.
Johnsens Autoservice
2004 – 2007
Automekaniker
Reparation og serviceeftersyn af køretøjer samt havemaskiner, salg, ordremodtagelse, planlægning af
arbejdsdagen, samt daglig leder af værkstedet.
Skovbørnehaven, Skive
2004
Vikar
Shanghai Sailing School
2001 – 2002
Manager/cheftræner for the Shanghai top team
Opbygning af sejlskole, udvikling af trænere og sejlere.
Skolerne i Oure, Sport & Performance
1995 – 1996
Instruktør og lærer indenfor sejlsport
Formkon ApS
1990 – 1993
Medvirkende ved udvikling af forskellige prototyper

Bestyrelseserfaring
ECD - Europe Class Denmark
2013 –
Skive Sejlklub - Ungdomsformand og Bestyrelsesmedlem
2013 –
Personaleforeningen ved Ide-Pro - Bestyrelsesmedlem og Formand.
2015-

Uddannelse
Idrætslederuddannelse
Skive Idrætsakademi
Forløb 1:

Ledelse i praksis
Erhvervsakademi Dania
Tidsperiode: 2014

Forløb 2:

Foreningsledelse
Danmarks Idræts-Forbund
Tidsperiode: 2013

Grundlæggende Lederuddannelse
Medarbejderinvolvering i ledelse
Ledelse og samarbejde
Konflikthåndtering og kommunikation som ledelsesværktøj
Mødeledelse
Tidsperiode: 2011
Automekaniker
Arbejdsgiver: Johnsens Autoservice
Beskrivelse: I lære som automekaniker i mesterlære
Tidsperiode: 1984-1988
Militæret
Aftjening af værnepligt i Skive
Tidsperiode: 1988-1989
Kurser
Motorbådskørekort
Førstehjælp
Spinninginstruktør
Salgskursus, Q8
Stor truck kørekort
EDB erfaringer
Godt kendskab til Microsoft Office pakken
Billed- /videobehandling, Præsentationsprogrammer, Regneark, Tekstbehandling, Databaser
Internet/e-mail, Sociale medier
Folkeskolen
Folkeskolen på Skivehus Skole 1974 -1982
Himmerlands Ungdomsskole 1982 – 1984

Holdning og motivation.
Sejlsporten har altid været en stor del af mit liv og det vil det altid være.
Min holdning er at DS skal hjælpe med at gøre det nemmere og mere attraktivt at blive sejler. DS skal udbrede
kendskab til sejlads og der igennem give folk – børn som voksne lyst til at prøve kræfter med sejlads.
Sejlsport og sejlads skal være et naturlig og attraktiv valg for alle aldersklasser og for alle typer af mennesker.
DS skal fastholde sejlere inden for egne rækker men DS skal også ud og markedsføre sig uden for egne rækker for at få
flere aktive sejlere. DS skal derfor også gå foran for at vise nye udviklingsmuligheder og tendenser, som kan være med
til at styrke klubberne. DS skal arbejde for - hele tiden - at kunne levere en god og stærk platform for klubbernes
udvikling og for klubbernes mulighed for at skabe stærke rammer for sejlerlivet - socialt og fagligt.
DS skal skabe et stærkt og professionelt fundament for vores bedste sejlere, for at de kan kæmpe for guld til Danmark.
At vise vores stjerner i alle klasser i medierne er med til at skabe opmærksomhed om vores sport. (også til folk som
ikke almindeligvis sejler – så vores sport bliver et mere naturligt valg på linie med andre sportsgrene). DS skal blive
ved med at kontakte medierne for at fortælle vores historier. DS skal støtte og udvikler talenter og elitesejlere ude i de
lokale klubber. DS skal fortsætte og udvikle konstant stræben efter at de danske sejlere skal være de bedste i verden. DS
skal medvirke til at udvikle træningsformerne for at sejlerne kan hente mere guld til Danmark og samtidig skal det gives
mere sikkerhed til tursejlerne og mere lyst til sejlads.
En ting er vigtig for mig at de som ikke kender til sejlads og/eller ikke sejler kommer til at lære mere om sejlsporten og
for lysten til at sejle. Vi skal fastholde vores sejlere i klubben men vi skal også have tilgang udenfor egne rækker for at
kunne udvikle os i positiv retning.
Med venlig hilsen
Søren Johnsen

Klubbens motivation:
Skive Sejlklub kender Søren som en passioneret sejler på alle planer for klubben.
Søren har været stor og aktiv profil for Skive Sejlklub i rigtig mange år i forhold at være den person som altid er der for
klubben.
At han har været en af verdens bedste sejlere i mange år gør at han som træner har stor erfaring med at udvikle talenter
og elitesejlere. Derfor har han også trænet olympiske talenter i Skive Sejlklub.
Han arbejder systematisk, målrettet og samvittighedsfuld, og han er i stand til at tage hånd om situationer, som de
opstår. Han har erfaring med teamwork med fokus på uddannelse og personlig udvikling, hvor gruppens mål er total
succes.
I bestyrelsen er han altid klar til at give en hånd med en række forskellige opgaver.
Formand for Skive Sejlklub.
Ole Moth Madsen
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