
Jeg vil gerne lede og være med til at udvikle Danmarks største 

breddeidrætsorganisation. Og jeg tror at min brede idrætsfaglige 

baggrund og idrætspolitiske erfaringer fra idrætter, landsdelsforening, 

hovedbestyrelse, matcher det som DGI har brug for de kommende år.
 

” Opgaven er at være formand for hele DGI,
men ikke at være formand for alt i DGI”

 

Som formand vil jeg give plads til, at mange kan tage del i den 

idrætspolitiske beslutningsproces. Det mener jeg giver den bedste 

ledelse, de bedste beslutninger og den største idrætspolitiske synlighed.

Det er mit ansvar at lede processen frem til de rigtige beslutninger. 
 

”Jeg vil arbejde for at det idrætspolitiske
 ’vi’ og ’os’ bliver større i DGI”

 

Vores evne til at tage ansvar for helheden kommer til at definere 

DGI’s succes i årene fremover. Uanset om vi arbejder i en idræt, 

landsdelsforening eller hovedbestyrelsen, så ligger DGI’s styrke i, at vi 

tager ansvar for hele DGI. Det kræver, at vi har en god balance mellem 

ansvaret for udførelsen og den politiske indflydelse. Og den balance har 

vi brug for at justere for at ruste os til opgaverne fremover.

En formand i DGI har primært tre hovedopgaver:

• At kunne håndtere idrætspolitisk organisationsledelse

• At kunne kommunikere klart internt og eksternt

• At kunne bedrive idrætspolitisk lobbyarbejde

 

Jeg føler mig godt rustet til opgaven som landsformand for DGI

MOGENS KIRKEBY
 Kandidat Landsformand DGI



C.V.
 

DGI
Medlem af DGI’s Hovedbestyrelse siden 2013, hvor jeg har været politisk 
repræsentant i den koordinerende Visionsgruppe siden samarbejdet med DIF om 
Bevæg dig for livet blev etableret. 
Politisk ansvarlig for løb, cykling, kano & kajak, outdoor, international idrætspolitik 
og folkeoplysning og aktivt medborgerskab.
 
Medlem af bestyrelsen i landsdelsforeningen DGI Storkøbenhavn fra 2012 til 
marts 2018. Politisk ansvarlig for kommunesamarbejdet.

 

Erhverv
Formand for ISCA ( International Sport & Culture Association). 
Jeg har været formand for den internationale breddeidrætsorganisation ISCA 
siden 2007. 
Opgaven er politisk ledelse af organisationen, der har 240 medlemsorganisationer 
i 88 lande, samt at styrke medlemmernes idrætspolitiske position i de respektive 
lande. Sidstnævnte sker ofte ved deltagelse i møder med ministre og borgmestre 
sammen med medlemsorganisationen, for derved at fremme deres sag og position. 
Klassisk interessevaretagelse og lobbyisme.
 
I perioden 1998 til 2007 var jeg generalsekretær for ISCA.
 

Souschef Dansk Røde Kors 1994-1998
Leder af landskonsulentgruppen i Dansk Røde Kors og leder af kursusafdelingen 
for førstehjælpskurser til virksomheder. Desuden ansvar for TV-shows i forbindelse 
med rekruttering af indsamlere. I 1996 Dansk Røde Kors ansvarlig i samarbejdet 
med DGI om festaftenen under ’Kulturby 96’ arrangementet i København.
 

Uddannelse
Københavns Universitet (cand. scient fra 1994) . Uddannelsen indeholdt en 2-årig 
bifagsuddannelse i samfundsfag (i dag statskundskab).
En 5-årig kandidatuddannelse i idræt indeholdende:
2-årig praktisk-pædagogisk grunduddannelse
3-årig overbygningsuddannelse med fokus på breddeidræt, idrætspolitik og 
organisationsudvikling.

 
Partimedlemskab: Ingen
 

Foreningsmedlemskab: Mange
Jeg er opvokset i Vestjylland og foreningslivet stod for alle fritidsinteresser; 
gymnastik, fodbold og skydning. Jeg har gennem årene været medlem af 22 
forskellige idrætsforeninger. I dag er jeg medlem af Birkerød Ro-& Kajakklub, 
fodboldklubben Dynamo Birkerød, Furesø golfklub og vinterbadeklubben 
Vedbæk Vikingelaug.
 
 
Jeg er gift med Berit. Vi bor i Birkerød og har sammen tre voksne børn: Augusta, 
Theodor og Osvald.
 
Tel: 28185619  Email: mk@isca-web.org
 
Sociale Medier: LinkedIn, Facebook, Youtube, Twitter: @MogensKirkeby. 
Instagram: @mogenskirkeby
 


