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Pernille Blume: Blod, sved og tårer af GULD 

OL guldvinder kaster glans over stort erhvervstræf 
og Haderslev Svømmeklubs 50 års fødselsdag 
 
Haderslev Erhvervsråd er stolte af at kunne præsentere Danmarks 
overraskende, følsomme og lynhurtige guldvinder fra OL i Rio – både 
som inspiration for de mange erhvervsfolk, der skal til erhvervstræf i 
Hammelev Hallen den 10. oktober – og samtidigt som en gave fra 
erhvervsrådet til Haderslev Svømmeklub, der har 50 års fødselsdag. 

I Haderslev Svømmeklub vil Pernille Blume give inspiration til de mange lokale 
elitesvømmere, og alle andre interesserede er velkommen til at kigge forbi og 
møde OL-guldvinderen, måske få en autograf eller ønske svømmeklubben 
tillykke med den runde fødselsdag, (som fejres særskilt på et andet tidspunkt). 

Som repræsentant for Haderslev Svømmeklub er den lokale erhvervsmand Jens 
Sonne Mortensen glad for, at Haderslev Erhvervsråd tænkte på svømmeklubben 
med besøget af Pernille Blume:  

”Vi var i gang med at arrangere vores 50 års fødselsdag i klubben, da 
erhvervsrådet spurgte, om vi havde lyst til at få besøg af Pernille Blume. Det 
bliver en fantastisk inspiration for vores mange unge svømmere, og vi håber at 
mange andre får lyst til at kigge forbi og hilse på verdens hurtigste svømmepige 
lige nu. Det er en rigtig god fødselsdagsgave, som vi glæder os til at dele med 
alle svømmeinteresserede i Haderslev”. 

Til erhvervstræffet vil Pernille Blume sammen med direktør for Alm. Brand Bank 
Michael Iversen, fortælle om en OL-guldmedaljes for- og bagsider – og gøre alle 
klogere på, hvordan sponsorater kan give resultater for både udøver og 
virksomhed. Den personlige historie fra en guldvinder, der var millisekunder fra 
at stoppe svømmekarrieren, i stedet vandt OL-guld med endnu mindre margin, 
og nu kan kalde sig verdens hurtigste kvindelige svømmer.  

Pernille Blume bliver suppleret og interviewet af svømmelandsholdets sponsor 
Michael Iversen, der giver et forretningsmæssigt indblik i, hvordan virksomheder 
kan arbejde professionelt med sponsorater. Som tidligere topsvømmer er 
Michael Iversen ekstra opmærksom på bundlinjen. Sponsorater skal kunne 
forsvares økonomisk og ikke kun drives af godhed og personlig entusiasme!  



Erhvervsdirektør Gert Helenius gik i folkeskoleklasse med Michael Iversen fra 
Alm. Brand Bank, og husker hvordan der allerede dengang lå en ekstremt 
målrettet indsats bag, når der skulle præsteres i både skole og svømmebassin. 
Gert Helenius er overbevist om, at deltagerne i erhvervstræffet, får stor og vigtig 
inspiration med sig hjem fra både Pernille Blume og Michael Iversen: 

”Vi får alle vinkler med denne gang, både den personlige historie, som fangede 
hele Danmark, da Pernille Blume strøg gennem vandet som en guldfisk i Rio – 
men også den kommercielle fortælling om, hvad der skal til for at komme til 
tops, og hvordan en sponsor kan optimere forretningen og få det rigtige 
udbytte af sine sponsorkroner. Jeg glæder mig helt vildt til at høre Pernille 
Blumes tanker og møde Michael igen, nu som inspirerende topchef.” 

Erhvervstræffet afholdes 10. oktober kl. 15.00-19.30 i Hammelev Hallen og 
byder blandt andet også på foredrag af Anders Bircow og netværksmesse.  
Læs mere HER: www.her.dk/det-sker/arrangementer/erhvervsmesse    

Pernille Blumes besøg i Haderslev Svømmeklub foregår samme dag kl. 17-18. 
Læs mere om svømmeklubben: www.haderslevsvommeklub.dk  

 
Yderligere info: 

Haderslev Erhvervsråd 
Erhvervsdirektør Gert Helenius, 5170 2050, gert@her.dk 
Marketingkoordinator Jasna Subasic, 5119 9819, jasna@her.dk  

Haderslev Svømmeklub 
Jens Sonne Mortensen, 2330 1829, jsm@sonne.com  
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