
Jon Mortola Hansen  

Privat: 46 år, bor i Rødovre med min kone og tre børn. 

Arbejde: Uddannelsespolitisk konsulent i HK Stat. 

 

Baggrund 

Jeg er opvokset i Rødovre Kommune, hvor der var masser af idrætstilbud, så jeg har nydt godt af håndbold, 

kampsport, skydning, basketball, fodbold og meget andet. Jeg har altid nydt at komme i foreningslivet, hvor 

fællesskabet og sammenholdet har fanget mig. 

 

Jeg anser mig selv som lidt af en idræts- og sportstosse – og har derfor også fulgt en karriere samt 

frivillighedens vej i idrætsverden.  

Jeg har således være træner og holdleder, i mine drenges sportsgrene. Jeg har haft fornøjelsen af at være 

bestyrelsesmedlem i en taekwondoklub, blive ansvarlig for deres udviklingscenter og siden også side i 

hovedbestyrelsen for Dansk Taekwondo Forbund. 

Professionelt har jeg arbejdet i DIF i 6 år. Her var jeg konsulent i Udviklingsafdelingen, Team Bredde & 

Motion, hvor jeg havde ansvar for kommunale lederakademier, udviklingsudvalg, foreningsledelse og -

udvikling. 

For nuværende er mit eget idrætsengagement begrænset til motionsløbeture, cykelture og funktionel 

træning. 

 

Hvilke områder er vigtige for mig? 

Først og fremmest ønsker jeg at bidrage med min viden og holdninger for at underbygge det kæmpe 

arbejde, som de mange frivillige gør i vores idrætsforeninger og klubber. Så min primære interesse er 

foreningerne, men også udviklingen af de aktiviteter der udbydes. Det kunne være nye fleksible aktiviteter, 

der kan favne behovet for bevægelse, træning og motion, uden at man skal dyrke det samme som ”alle de 

andre”. 

Derudover, har jeg viden og interesse for samarbejdet med kommunerne – især på det politiske niveau. 

Kommunerne har brug for foreningsidrætten ift. at løse de mange opgaver for borgerne og foreningerne er 

dybt afhængige af kommunerne ift. rammebetingelser og vilkår. I den forbindelse har jeg stor interesse i at 

fokusere på det formelle partnerskab, som der er indgået med Rødovre Kommune og jeg ønsker at 

engagere mig i samarbejdet og i de politiske debatter som DGI Storkøbenhavns lokale politiske 

repræsentant. 

I arbejdet med idræt er der vigtigt at husk, at det er udøverne, medlemmerne og børnene/de unge, der i 

fokus. Det er ude i klubber og foreninger, der skal gøres en lokal forskel. Derfor er det også vigtig at 

facilitere mødet med samarbejdspartnerne, som fx kommunerne. Men fokus skal altid være på at 

understøtte og udvikle de mange gode aktiviteter, der sker derude. 
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