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Pia, 54 år, Frederiksberg. Talsperson i netværket Fremtidens 

Gymnastik i København. Jeg har altid dyrket idræt og startede 

allerede som ung i forenings-bestyrelsesarbejde. 

 

Jeg er gift med Lars, vi har tre voksne børn, plus svigersøn og et 

barnebarn på 1½ - Grys først idræt er babysvømning! 

 

Jeg arbejder hos Nordea på Christianshavn, som Product Manager 

med ansvar for Nordeas kort til privatkunder (Visa/Dankort og 

MasterCard). 

 

  
Baggrund: Jeg har altid dyrket idræt - fra svømning og dans som barn til håndbold og Basketball 

som ung, til gymnastik, som mor og mormor. Jeg har bidraget til bestyrelsesarbejde 20 år først i 

Falcon Basket og senest i Gymnastikforeningen ODK. 

 

Især gymnastik betyder meget for mig – det er så fedt at se hvad den idræt giver til sine 

medlemmer, instruktører og frivillige. Derfor var det helt naturligt at sige ja til at være talsperson 

for netværket ”Fremtidens Gymnastik i København” – der er virkelig behov for en specialfacilitet 

for gymnastik, da Københavns Kommune ikke har en eneste! Det arbejder jeg målrettet på at opnå i 

tæt samarbejde med netværket. 

Jeg er uddannet Cand.merc. og har arbejdet med marketing, kommunikation, projektledelse med 

fokus på stakeholdere, for gennem samarbejde sikrer vi optimale løsninger. 

Hvilke områder er vigtige for dig?:  

Jeg har siden jeg blev valgt ind i DGI Storkøbenhavns bestyrelse især arbejde med Aktivitets- og 

Foreningsudvikling (også kaldet AFU-gruppen). Foreningerne er vores medlemmer, og de er altid i 

fokus. Derfor lægger jeg vægt på, at DGI er der for medlemmerne. Foreninger - store som små - 

gamle som nye - og i den form der er behov for. Det kræver dialog. 

Hvilken retning bør DGI Storkøbenhavn bevæge sig i ift. den kommende strategiperiode? – 

med fokus på hvilke satsninger og fokuspunkter, der skal prioriteres i den kommende 

strategiperiode 2020 - 2023: 
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Bevæg Dig For Livet-målene kræver, at vi lykkes i København – foreningsdeltagelsen skal styrkes, 

for København halter efter landsplan. Det er i vores landsdel, vi skal hente de mange nye 

idrætsaktive og nye medlemmer i foreningerne. 

DGI’s landsledelse har fokus på dette, og har sat ’børnene’ på agendaen – vi er klar i DGI 

Storkøbenhavn! Den udfordring skal vi lykkes med, og gennem et godt samarbejde med skoler, 

SFO’er og foreninger kan vi (Foreningerne og DGI i samarbejde) tilbyde idræt i trygge rammer i 

overgangen mellem skole og fritid, så det fremtidige foreningsliv vil blomstre. 

Sidst men ikke mindst skal vi have fokus på pigerne. – flere piger med i foreningerne – blandt andet 

ved at bygge faciliteter til idræt, hvor piger er mest aktive. Det lægger jeg kræfter i lykkes for 

foreningerne og i DGI Storkøbenhavn. 

Kontaktoplysninger Pia:  

Pia Nisted, 29280378, pia9sted@hotmail.com 

Se mere hér:   

Du kan se mere om mig på Facebook eller LinkedIn – http://linkedin.com/in/pianisted 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fin%2Fpianisted&data=02%7C01%7C%7C28dc3187f74141f9ac5208d6a38a823b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636876212609753173&sdata=Y8D53hPNcVS1v0K%2Bs7r3ueYzgfpb6%2Bg03U7oT51wmCg%3D&reserved=0

