PERSON- OG KOMPETENCEPROFIL samt VALGOPLÆG
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2012 - Valg til DS bestyrelse
Indstilling skal iht. DS vedtægter være DS sekretariat i hænde senest 5 uger inden DS
generalforsamling den 24. marts 2012 – dvs. mandag den 20. februar 2012 kl. 12.00
og kan sendes per e-mail (Word eller pdf), telefax og/eller brev.
Billede (pasfoto størrelse – gerne digitalt .jpg) bedes medsendt m.h.p. offentliggørelse af
kandidaterne på www.sejlsport.dk m.v., ønskes medsendt et billede

Klub: __Dragør Sejlklub / Sønderborg Yacht Club_____________________
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
__X__

Valg af DS formand – for en 2-årig periode 2012-2014

_____

Valg af DS bestyrelsesmedlem – for en 2-årig periode 2012-2014

_____

Valg af DS bestyrelsessuppleant – for ét år

VALGOPLÆG skal jævnfør DS vedtægter tillige fremsendes for kandidaten. Venligst
vedhæft dette i form af en pdf fil – max. 2 A4 sider.

Navn
Adresse
Postnr./by
Telefon privat
Mobil
E-mail

Hans Natorp
Drogdensvej 6
2791 Dragør
3294 0277
4070 9901
hans@natorp.dk

Medlem (aktivt) af DS-klub
Alder
Civilstand
- gift, ugift/samboende, børn
m.v.

Dragør Sejlklub
47
Gift med Lone Natorp
3 børn Dirk 24 år, Yu Linn 11 år og Li Li 8 år

Sejladserfaring
- herunder sejlads meriter
f.eks. kapsejlads, tursejlads,
undervisning m.v.

Jeg har gennem mine 40 år som aktiv sejler prøvet kræfter
med de fleste af sejlsportens hovedfelter fra
ungdomsjollesejlads på Sønderborg Bugt til OL-deltagelse i
Pusan. Fra det intensive træningsmiljø i Århus til en
ungdomslederpost i Dragør. Og med mange gode oplevelser
som tursejler i danske og nordiske farvande samt farvande
over hele kloden.
I detaljer ser billedet sådan ud:
Kitesurfing, når vind og vejr byder på en tur efter fyraften.
Kapsejlads:
Aftenmatch, distance/DH sejladser, Two Star osv.
Sejlede 470-jolle frem til 1996.
Fra 1995 aktiv i Dragør Sejlklub.
DIF DM 1989 470-jolle.
OL deltager 1988 470-jolle.
DIF DM 1986 470-jolle.
Fra 1986 aktiv i Århus Yachtclub – nu Århus Sejlklub.
Aktiv på landsholdsniveau i 470-jolle i perioden 1984 til 1991.

Fra 1983 aktiv i 470-jolle.
NOM 1983 Flipperjolle.
DK repræsentant ved WYSC 1983 470-jolle.
DS-Junior DM og DM 1983 Flipperjolle.
DK repræsentant ved WYSC 1982 420-jolle.
DS-Junior DM og DM 1982 Flipperjolle.
Aktiv sejler i Sønderborg Yacht Clubs juniorafdeling fra 1971 –
Optimist- og Flipperjolle.
Tursejlads:
Har i familieregi altid sejlet tur i danske og nordiske farvande i
bådtyperne Belinda 22, GD 28, Maxi 95 og nu Nordisk Folkebåd
(træ – nr 361).
Siden 2005 partshaver i S/Y Roselina – 62 fods ketch – som
sejler togter på alle have.
Skipper på Roselina på diverse togter i danske, nordeuropæiske
og caribiske farvande.
Skipper på Roselina fra september 2007 til december 2008 på
jordomsejlingsetape fra Kiribati i Stillehavet til Sydafrika.
Skipper på togt fra DK til Caribien t/r vinteren 1985/86 i
familiens Maxi 95.
Undervisning m.m.:
Træner i ungdomsafdelingen i Dragør Sejlklub fra 2010.
Træner/underviser/ungdomsleder i ungdomsafdelingen i Dragør
Sejlklub fra 1997 til 2002.
Træner/underviser i ungdomsafdelingen i Århus Sejlsport fra
1989 til 1994.
Junior-hjælpetræner i Sønderborg Yacht Club 1979-1981.
Klassemåler Flipperjolle.
Hjælper i arrangementskomite og på vandet (startbåd,
mærkebåd, m.m.) ved diverse nationale og internationale
stævner.
Har sønæringsbevis som Yachtskipper af 1. grad.
Er CMAS*** dykker og hjælpeinstruktør.
Holder meget af at stå på ski og køre motorcykel.
Organisationserfaring
- herunder f.eks. tillidsposter i
sejlsportsregi, andre
idrætssammenhænge eller
udenfor idrætten

Formand for Dansk Sejlunion fra 2010.
De væsentligste overskrifter fra perioden:
- Omstrukturering i eliteafdelingen med oprettelse af
sportschef stillingen.
- DS Strategi 2011, som blev udarbejdet i et bredt
samarbejde med 80 repræsentanter for dansk sejlsport
og DS bestyrelse.
- Opstart på at udføre anbefalingerne i DS Strategi 2011.
Den overordnede opgave er, at flytte Dansk Sejlunion
fra at være ’klubbernes klub’ til også at være ’sejlernes
organisation’.
Formand for DS ungdomssektor 2002-2003.
De væsentligste overskrifter fra perioden:
- Ungdomssektoren gennemførte i min formandsperiode
et afgørende sporskifte med iværksættelse af ”Sejlsport
til tiden”. Det var en opgave, som ikke mindst blev løst i
kraft af det gode hold vi havde med ungdomsledere i
klubberne, ungdomskonsulenter og trænere fra
sekretariatet/DS organisationen samt mange flere gode

kræfter.
Medlem af bestyrelsen i Århus Yachtclub.
Medlem af DS jolleudvalg.
Erhvervsmæssig baggrund
- herunder f.eks. nuv. og
tidl. funktioner, bestyrelses
poster, uddannelse m.v.

2012: Business Kolding og INSEAD
EMP og EBP lederuddannelse
2011- : Neuco IP A/S, teknisk chef
Partner og medlem af bestyrelsen
Strategisk planlægning. Formidling af teknik og tværfaglige
problemstillinger og løsninger til medarbejdere og kunder.
2009: Kaospiloterne i Århus
Creative Leadership, module 1 - The creative foundation
2005-2010 : Neuco IP A/S, teknisk chef
Partner og bestyrelsesformand
Budget- og uddannelsesplanlægning. Formidling af teknik og
tværfaglige problemstillinger og løsninger til medarbejdere og
kunder.
2002-2004: Ncore A/S, dataingeniør
Medstifter
Design og salg af highend voice og data infrastruktur.
Udvikling af driftcenter services.
1999-2002: finsen.net A/S, dataingeniør
Design og salg af highend voice og data infrastruktur.
Udvikling af driftcenter services.
1997-2002: Betyrelses- og tillidsposter i Tele & Data gruppen –
et landsdækkende netværk af Tele & Data installatører med
udspring i el-branchen.
1995-2002: Natorp ApS, dataingeniør
Ejer (en af to partnere)
Opbygning af Tele & Data afdeling.
1990-1995: Natorp Data, konsulent
Stifter og ejer
Konsulentvirksomhed med speciale i drift af virksomheders
lokalnet, servere og PC'ere.
1985-1990: Sønderborg og Århus Teknikum
Svagstrømsingeniør
Speciale i digital elektronik og software.

Specifikke kompetencer
- som ønskes fremhævet i
relation til en bestyrelses
post i Dansk Sejlunion

Jeg har altid arbejdet som iværksætter/entreprenør – jeg
sætter et mål sammen med et hold og er god til at føre det ud i
livet. Jeg lægger stor vægt på åbenhed, kommunikation og
brugerinddragelse.
Jeg
-

har stor forståelse for og glæde ved alle former for
sejlsport.
er god til at lytte/forstå og formidle.
har et godt indblik i Dansk Sejlunions struktur og et
bredt netværk, såvel nationalt som internationalt.
taler/læser og skriver engelsk og tysk flydende.
har gennem hele min erhvervskarriere arbejdet med
mindre og større teams med henblik på at optimere
samarbejdet, lade individer bruge deres kompetencer og

