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Appeludvalg  
 
Helene Valbjørn, advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert 
 
Nicholas Symes, advokat ved Nordic Law Group  
 
Mette Brinch, administrerende direktør LEAD | Rödl & Partner 
 
Pernille Brinch, chefkonsulent ved Rigspolitiet 
 
Morten Bro, advokat hos Advice Advokatfirma 
 
 
 
Her følger en kort præsentation af hver kandidat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helene Valbjørn 
Jeg er 25 år gammel og arbejder som advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert med speciale i rekonstruktion og 
insolvens. Jeg har tidligere arbejdet på et kontor med speciale indenfor procesret og har således været i berøring 
med mange afkroge af juraen, herunder især kontraktsretten og selskabsretten.  
Jeg er udannet cand.jur. fra Københavns Universitet, men har læst en del af min kandidat i Australien, hvorfra jeg, 
udover en indsigt i det australske og engelske retssystem, tog et surfboard og en spirende forelskelse i surfing 
med hjem. Jeg har altid haft en stor interesse for sport og det er gennem tiden blevet til både ridning, dykning, 
volleyball og ju-jitsu. 

 

  

Nicholas Symes  
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. Sidder i Udlændingenævnet. 
Altid sportsinteresseret. Har instruktøruddannelser indenfor badminton, fodbold og sportsdykning (CMAS), har 
siddet i sportsklubbestyrelser. 
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 af Dansk Boldspil Union (DBU) som fodboldagent. 
Har skrevet undervisningsmateriale (bøger) om hhv. doping og fodboldkontrakter (udg. af Zenon), samt 
undervisningsmateriale til CMAS***-uddannelsen. 
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Mette Brinch 
Jeg er født i 1969 og uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet som jurist i flere ministerier 
og statslige styrelser og været direktør for Social og Arbejdsmarked, Børn og Pædagogik, Sundhed og 
Forebyggelse samt Kultur og Fritid i Dragør Kommune, centerdirektør for Udbetaling Danmark i Hillerød samt 
sekretariatschef for Politik og Borgerservice i Ballerup Kommune. Jeg er i dag administrerende direktør i et 
internationalt advokatfirma. Jeg har gennemført flere længerevarende lederuddannelser, heriblandt en 
diplomuddannelse i ledelse på Metropol samt en Master of Public Governance på Copenhagen Business School.  
Jeg har altid selv dyrket sport og har spillet badminton på eliteniveau. Jeg har været spillende badmintontræner 
for flere seniorhold og har stået i spidsen for holdturneringer, badmintonskoler og træningslejre.  
Jeg har – qua min tid som sportsudøver og træner samt min rolle som beslutningstager og rammesætter i 
forskellige politiske og organisatoriske sammenhænge – fået et godt kendskab til bredde- og eliteidræt på 
forenings- og landsholdsniveau.   
 

 

Pernille Brinch 
Jeg er født i 1975 og uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1999.  
I de første mange år af min karriere har jeg beskæftiget mig med forskellige elementer af udlændingeretten. I en 
periode på mere end 6 år har jeg været kontorchef på flere områder, bl.a. asylområdet. Siden har jeg været ansat 
i politiet, bl.a. som chef for et center med ansvaret for behandlingen et stort antal borgerrettede sager i hele 
Østdanmark. Det seneste år har jeg været tilknyttet forskellige afdelinger i Rigspolitiet i håndteringen af flere 
strategiske projekter og interne undersøgelser. 
Ved siden af mit arbejde fungerer jeg som ekstern censor på jurastudiet på Københavns Universitet. Jeg har 
løbende suppleret min uddannelse med kurser og efteruddannelse - især i relation til ledelse, og i 2013 afsluttede 
jeg en master i offentlig ledelse. 
Jeg har gennem min tilværelse selv dyrket flere forskellige former for idræt. På nuværende tidspunkt er jeg aktivt 
medlem af Greve Strands Badmintonklub, hvor jeg træner, deltager i holdturneringen og tager del i klubbens 
frivillige arbejde for både ungdoms- og veteranafdelingen.  
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Morten Bro 
Han er specialiseret i e-sport samt dansk og international sportsret og rådgiver bl.a. professionelle sportsfolk, 
agenter og sponsorer. 
Morten har proceserfaring fra domstolene, voldgiftsretter og sportens egne tvistløsningsorganer, ligesom han er 
medforfatter på ”Getting the Deal Through - Sports Law 2019 & 2020” samt ”Coronavirus and its impact on 
football - A Sports Law and Policy Centre and Lawin Sport Joint Survey” med kontorets partner, Lars Hilliger, der 
er voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS) i Lausanne, Schweiz. 
Morten er desuden tidligere Team Danmark atlet i tennis, og er formand for Dansk Squash Forbunds 
Appeludvalg.” 


