
#DeSkjulteHelte - fortællinger om vores frivillige og medlemmer som er med til at gøre en 

forskel for sporten 

Anne Mine Møller Petersen har været i sporten i mange år i og har sat sit tydelige aftryk på DFU. Hun har 

været på FS landsholdet, siddet på formandsposten i bestyrelsen og har været SU-formand, hvor hun har 

været med at skabe en ny struktur på sportens elite, samt haft indflydelse på hvordan og hvorfor vi 

planlægger vores aktiviteter. Hun har bl.a. prioriteret en løbende og tættere dialog med vores 

elitspringere og har formaliseret ansøgning- og udvælgelsesproceduren for DFU’s elitespringere. 

 

I dag er Anne Mine stoppet på landsholdet og er heller ikke længere i bestyrelsen. Men hvor er Anne 

Mine henne i dag? Er hun færdig i faldskærmsporten eller kan vi være så heldige at møde hende på 

springpladsen til næste sæson? Vi har haft Anne Mine på besøg til en snak om alt fra hvordan hun 

startede i sporten, hendes tid som konkurrencespringer til hvad hun ser som DFU’s udfordringer, samt 

hvordan vi løser dem.  

 

Skysurfing og modelfly til landsholdspringer 

Anne Mine startede som 17-årig i Vardefaldskærmsklub (VAF), efter hun fik overtalt sine forældre til, at det 

var en god ide. Det startede med et barndomsminde: 

”Jeg har et barndomsminde, hvor jeg så en der skysurfede og tænkte, at dét vil jeg også prøve, når jeg bliver 

stor. Da jeg var 16 år gammel, begyndte min storebror at flyve med modelfly på Vardeflyveplads, hvor der 

også lå en faldskærmsklub. Jeg blev hooked på tanken om at blive faldskærmspringer og ville gerne i gang 

med det samme. Jeg nåede dog at blive 17 år, før jeg fik mit første spring, da mine forældre lige skulle være 

”med på beatet” og indse at det var en god ide, før jeg fik lov.” 

Herfra gik det stærkt for Anne Mine og der gik ikke lang før hun fik øjnene op for sportens 

konkurrencemuligheder: 
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”Jeg mener det var en vinter før jul tilbage i ca. 2003, at jeg snakkede med Vibeke Tidemann og hendes 

daværende kæreste om, at vi ville være ligeså seje og dygtige som Mikael Toft og Bjarke Gjødesen, som var 

en del af landsholdsprojektet dengang. Vi startede derfor vores eget lille VAF-projekt. Maria Brøgger-

Rasmussen, som kom med på holdet som fjerde springer, arrangerede en to ugers træningstur til Rusland, 

som blev efterfulgt af et DM, som også varede to uger. Det betød, at jeg måtte bede om fire ugers ferie hos 

min chef – det mente han ikke jeg havde ret til, så jeg måtte forklare ham, at jeg kom til at holde fri, så 

måtte han vurdere om jeg skulle komme tilbage efter ferien… Faldskærm skal jo prioriteres.” 

 

 

Fra landsholdspringer til SU-formand 

Anne Mine har været mere end konkurrencespringer, hun har også siddet i DFU’s bestyrelse bl.a. som SU-

formand, hvor hun har sat sit tydelige præg og har været med til at lave en ny struktur på sportens elite. 

Udvalgsarbejdet startede i 2009, hvor hun kom med i FSU (formationsspringssudvalget) og i 2015 blev hun 

valgt som næstformand og SU-formand i DFU’s bestyrelse. Anne Mine fortæller hvorfor hun gik ind i 

bestyrelsen: 

”Der er flere grunde til, at jeg synes det var 

spændende at være i DFU’s bestyrelse. Jeg 

synes først og fremmest, at det var en 

spændende mulighed for at bruge mine 

kompetencer og være med til at drive og 

udvikle en sport, som jeg brænder for. Og 

det er fedt at få lov til at være med i 

maskinrummet. Derudover får man jo lov 

til at arbejde sammen med nogle gode 

mennesker undervejs, og jeg har både lært 

rigtig meget af at sidde i bestyrelsen og 

samtidig fået rigtig meget anerkendelse 

for min indsats. Det har jeg været rigtig 

glad for, især når det er inde for et fag, 

som jeg og medlemmerne brænder for. 

 

Følelsen af at skabe noget som folk har lyst 

til at bakke op om, er en stor forløsning og utrolig belønnende. Det var nok primært det der drev mig. 

Opbakningen betyder meget.” 
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”Aktivitetsseminaret er et frø vi har sået” 

I oktober måned afholdte DFU årets aktivitetsseminar for tredje gang. Seminaret handler om at få samlet 

klubberne og få planlagt og lægge budget for næste års springaktiviteter. Anne Mine har været en primær 

drivkraft bag opstarten af det det årlige aktivitetsseminar: 

 

”Det er med stolthed, at jeg vælger at tage noget af ansvaret for at 

have fået ideen til vores aktivitetsseminar. Det var i hvert fald på min 

vagt, at det blev igangsat og det er jeg rigtig stolt af at have været 

med til. Jeg håber den nuværende bestyrelse, vil arbejde videre med 

afholdelsen og udviklingen af aktivitetsseminaret. Udover at vi 

planlægger aktiviteterne til den kommende sæson, er det et godt 

forum til at skabe dialog og sparring mellem bestyrelsen og klubberne 

og klubberne imellem, samt disciplinrepræsentanterne fra 

aktivitetsudvalget og sportsudvalget. Når vi snakker fastholdelse, 

udvikling og vækst i sporten, ser jeg det som en stor værdi, at vi 

samler vores kernefrivillige og giver dem mulighed for at de kan 

fortælle hvad de har brug og at vi finder frem til hvordan vi kan 

facilitere det.  

Jeg håber derfor at aktivitetsseminaret, er et frø vi har sået, som vi 

kan blive ved med at ånde og vande på.  Jeg tror fuldt og fast på, at 

det er vejen frem, at vi faciliterer en weekend, hvor vi skaber muligheden for dialog og ideudveksling samt 

mulighed for at støtte hinanden, snakke sammen om udfordringer og problemer. Det betyder også, at vi går 

derfra med et færdigplanlagt budget.” 

 

Man kan ikke sprinte et maratonløb 

Anne Mine stoppede i bestyrelsen i marts 2019. Hun beskriver selv at hendes passion og dedikation, var 

medvirkende til at hun stoppede i bestyrelsen: 

”Jeg blev så passioneret omkring bestyrelsesarbejdet, som 

også var medvirkende til at jeg stoppede, da det kom til at 

fylde for meget og kom til at gå udover min egen 

springvirksomhed. Jeg bliver så opslugt af det, at jeg har 

svært ved at lægge det fra mig. Det mærkede jeg især på 

springpladsen, når jeg snakkede med andre springere om 

mine tanker og ideer, så kom jeg til at bruge mere tid på 

det end på at springe faldskærm. 

Derudover så synes jeg, at fire år også er et godt stykke tid, 

når man sprinter hele vejen. Bestyrelsesarbejde er 

nærmere et maratonløb, som ikke altid harmonerer med 

mit tempo.”  

 

”Vi er godt på vej mod at fastholde flere at vores medlemmer”   

En udfordring i DFU er, at mange af vores nye medlemmer melder sig ud. Det er en udfordring Anne Mine 

er meget bekendt med bl.a. gennem sit bestyrelsesarbejde. Hun mener dog, at vi er på vej i den rigtige 

retning i forhold til fastholdelse af nye springere. 



”Den største udfordring er at fastholde flere af vores springere. Især vores førstegangsspringere. Vi har en 

meget bred sport med mange forgreninger, så det er svært at sætte finger på præcis én ting, som vi kan 

gøre for at flere af vores medlemmer bliver i sporten, og man kan anskue sporten og dens udfordringer på 

mange måder. Det gør det hele komplekst og vanskeligt at gå til. Jeg synes dog vi er godt på vej til at 

fastholde flere medlemmer. Jeg mærker en øget bevidsthed omkring fastholdelse af vores medlemmer ude i 

klubberne. Der er blevet sat flere elevaktiviteter i gang og klubberne har større opmærksomhed på nye i 

sporten. Derudover tror jeg også, at vi løser problematikken med fastholdelse ved fx aktivitetsseminaret, så 

vores tilbud er gennemarbejdet og bliver meldt ud tidligt.”  

 

En travl fremtid med flere faldskærmsplaner 

Selvom Anne Mine er stoppet i bestyrelsen, kommer hun ikke til at ligge på den lade side. Tværtimod har 

hun lagt mange planer og hun har store ambitioner for hendes kommende tid i sporten: 

”Jeg overvejer at genoptage instruktør virke som instruktør II’er samt måske blive AFF-instruktør, da det 

kunne være min vej tilbage i sporten.  

Ellers kunne det være fedt at springe noget video. Jeg vil gerne dygtiggøre mig indenfor noget nyt og vi 

mangler dygtige videofolk, så det kunne være en god mulighed for mig. Jeg kan godt lide, at man får lov til 

at være sig selv og have sin egen performance, og være en del af et hold. Et drømmemål kunne være at 

vinde DM for et 4-mandshold, hvor jeg springer video for dem. 

Det lader til, at vi kommer til at se Anne Mine på springpladsen i fremtiden.  

Vi siger tak for snakken med Anne Mine og vi glæder og til at se hende i en faldskærm. 
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