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Navn: Dorte Sommer 
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 3460 Birkerød 

Mobil: +45 2596 2596 

E-mail: dorte@sommercoaching.dk 

Personlig status: Gift med Henrik (selvstændig erhvervsdrivende), 2 sønner 

Født: 31. marts 1970 

 

Synopsis og fokus: Nye tider kræver ny tænkning 
Finanskrisen har skabt øget fokus på nødvendigheden af også at have dygtige medlemmer i 

bestyrelsen, således at bestyrelsen skaber et forum for en kvalificeret diskussion af ledelsens 

planer – den strategisk sparring. Det er i spændingsfeltet mellem direktionen og 

bestyrelsen, at de stærke resultater skabes. Netop dette er mit fokus.  

 

Min erfaring indenfor  business-to-business og business-to-retail er solid med særlige 

spidskompetencer indenfor salg, forretningsudvikling og ledelse i balance med god 

økonomisk indsigt og regnskabsmæssig foreståelse. Dette - i kombination med min 

forståelse for de faktorer, som gør sig gældende for dels at skubbe en virksomhed i den 

rigtige retning, dels at støtte og accelerere virksomhedens udvikling - er særligt 

kendetegnende for mig som bestyrelsesmedlem. 

 

Med mine nuværende tre bestyrelsesposter i to danske virksomheder og et svensk selskab, 

dækker jeg hele værdikæden (supply chain) fra produktion til detail indenfor 

textilindustriens sportmode. 

 

Karriereforløb:        
2011- Equity & Managing Partner Career Coach A/S 

2010 - Bestyrelsesmedlem af SportM. Frederiksberg ApS (omsætning fortrolig) 

2009 -  Bestyrelsesmedlem af LTP Denmark A/S (omsætning niveau dkk 200 mio) 

2001 –  Bestyrelsesmedlem af de svenske selskaber Casall Sport AB og Casall 

Sport Products AB (omsætning niveau SEK 250 mio.) 

2007 – 2011 Professionel erhvervscoach og konsulent, Sommer Management ApS 

2001 – 2007 Adm. direktør, Casall Danmark ApS 

1997 – 2001 Selvstændig virksomhed og adm. direktør, AAA Sport ApS 

1995 – 1997 Marketing Manager, EAC Graphics Nordics, ØK 

1993 – 1995 Product Manager, Supply Services ApS 

1990 – 1993 Salgsadministrator, Erik Levison A/S, ØK (udnævnelse som Trainee) 

1989 – 1991 Trainee, Østasiatiske Kompagni (ØK), Informatics og Grafisk Division 

mailto:dorte@sommercoaching.dk

