Appeludvalg
Birka Wendy Nielsen, advokatfuldmægtig ved Bech-Bruun
Caroline Smith, advokatfuldmægtig ved Bird&Bird
Mette Melgaard, advokatfuldmægtig ved Andersen Partners Advokatfirma
Nicholas Symes, advokat ved Nordic Law Group

Her følger en kort præsentation af hver kandidat.

Birka Wendy Nielsen
Jeg hedder Birka Nielsen og jeg er 28 år gammel. Jeg er opvokset i Madrid, hvor min far stadig bor. Herudover har
jeg boet i både USA og på New Zealand (hvor jeg var så heldig at komme til flere af All Blacks’ kampe). Jeg blev
cand. jur. i februar 2015, og siden har jeg arbejdet som advokatfuldmægtig ved advokatfirmaet Bech-Bruun.
Pt. beskæftiger jeg mig med skatteret, men jeg har siddet i Bech-Bruuns insolvensafdeling (”Rekonstruktion” for
at lyde mere opløftende) i mit første halvandet år som fuldmægtig, og jeg har derfor siddet med en bred række
retsområder, og har selv haft ansvaret for at løse en masse problemstillinger.
Jeg har altid dyrket meget sport, herunder ballet, fægtning og løb. Jeg er i øjeblikket i gang med at træne op til mit
tredje marathon. Jeg har meget respekt for sportens verden, og jeg nyder at stifte bekendtskab med mange
forskellige typer sportsgrene.
Herudover er jeg meget glad for at rejse, og opleve nye kulturer, sprog og mennesker.

Caroline Smith
Advokatfuldmægtig hos Bird&Bird Denmark med speciale i Corporate/Commercial, herunder sport og
entertainment.
I det daglige beskæftiger jeg mig hovedsageligt med selskabsretlige problemstillinger og M&A transaktioner samt
udfærdigelse af kommercielle kontrakter, sommetider med sportsligt islæt. Jeg har desuden tidligere arbejdet på
et advokatkontor med speciale i proces (litigation) på Manhattan.
Jeg har gennem mange år haft en brændende interesse for sport og har i de seneste 3 år beskæftiget mig med
sportsretten i form af disciplinærsager af diverse karakter, opbygningen det sportsretlige system – herunder
særligt med fokus på sikring af sportsudøvernes retssikkerhed - samt kommercielle aspekter såsom udfærdigelse
af sponsor- og tv-aftaler.
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Mette Meldgaard
Mette Melgaard Sall. Født i 1980.
Har arbejdet som Cand. Merc. Jur. siden 2011 hos Advokatfirmaet DAHL i Esbjerg. Blev færdig som Cand. Jur. i juni
2016, hvorefter jeg blev ansat som advokatfuldmægtig. Startede i december 2016 ved Andersen Partners
Advokatfirma i Kolding, hvor jeg primært arbejder med privatret, herunder familie- og arveret (generationsskifte)
samt almen selskabsret.
Jeg har altid elsket sport og har af samme grund været professionel håndboldspiller i 13 år, hvor jeg som senior
har spillet i Brabrand IF, Slagelse DT, FCK håndbold og Randers HK.
Har vundet DM, Pokal-turneringen, Cup Winners Cup, EHF cuppen og Champions League. Har spillet på det
danske landshold, hvor jeg både har været til EM, VM og OL. Jeg spiller nu Jyllandsserie håndbold i Team Esbjerg,
ligesom jeg er tilknyttet ungdomsafdelingen, hvor jeg engang imellem træner spillerne på eliteordningen.

Nicolas Symes
Meget international. Født 1965 i Sverige, britisk statsborger (efter forældre), uddannet i New York og København,
og har boet 8 år i Grønland. Har eget advokatkontor i Pilestræde, og som hovedområde behandler internationale
sager for selskaber, organisationer og stater.
Altid sportsinteresseret. Har instruktøruddannelser indenfor badminton (tidl. mesterrk. spiller), og dykning
(CMAS), siddet i sportsklubbestyrelser, og har været fodboldtræner for HIK’s elitehold årg. 00 (min søn spillede
der…).
Arbejder med mange sportsretlige emner; har haft dopingsager (nationalt og internationalt), lavet CSR-strategier
og compliance-modeller for top-fodboldklubber (nat./internat.), sponsorrådgivning og klubstrukturer.
Er certificeret fodboldagent (dem er der kun 8 af i Danmark, resten er kun registrerede). Har skrevet
undervisningsmateriale (bøger) om hhv. doping og fodboldkontrakter (udg. af Zenon).
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