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CATO BRATBAKK, LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB 

 
 

SIVIL STATUS 
58 år, opprinnelig fra Rodeløkka i Oslo, bosatt på 

Nordstrand i Oslo, gift med Mona og far til to voksne 
barn Kine og Erik. 

”Engasjert, kreativ, positiv, hjelpsom og lojal.” 

SVØMMESPORTEN 

Jeg kom inn i svømmesporten, som mange andre, via mine barn i 1995. Jeg 
engasjerte meg rask i klubbarbeid, da jeg mener frivillighet er en viktig 

bidragsfaktor for at klubber skal kunne drive sin virksomhet. Jeg har lang 
ledererfaring fra svømmeidretten og andre frivillige organisasjoner. Deltagelse på 
NSFs trener/lederkonferanser har for meg vært viktig, da det gir 

kompetanseheving, men også muligheter for å bygge nettverk. Jeg mener selv at 
jeg er en positiv bidragsyter til utviklingen av svømmesporten. 

 

KVALIFIKASJONER 
Jeg har 20 års erfaring i klubbarbeid i Lambertseter Svømmeklubb. Jeg ble valgt 

inn i hovedstyret i 1997, ble nestleder i hovedstyret fra 1998 og leder av 
svømmegruppa fra 1999. Styreleder var jeg frem til mars 2010, og sitter fortsatt 
som styremedlem. Utarbeidelse av en driftsavtale for Lambertseter Bad med Oslo 

Kommune har vært en av de største utfordringene som styreleder. Jeg har 
arrangert utallige svømmestevner som Lambertseter Open og flere norske 

mesterskap. Jeg ble valgt som nestleder i Oslo Svømmekrets i 2005 og overtok 
som styreleder fra 2006 til d.d. På tinget i Kirkenes ble jeg valgt inn i NSFs 
valgkomité fra 2007-2010. Medlem av Lovutvalget i to perioder fra 2010 til d.d. 

Kretsdommer fra 1996 og forbundsdommer fra 2000. Overdommer i Oslo og  
nasjonal/internasjonal FINA Starter. 

 
YRKESERFARING 
Gründer og Daglig leder i Hexagon AS. 

UTDANNING 
Vahl Gymnas Realfag, Militærtjeneste, Fagbrev som servicetekniker innen 

lyd/bilde med fordypning inne microkontroll programmering og hardware 
utvikling.   

ANDRE INTERESSER 
Når det er helger uten svømmestevner er golf, båt og fotografering noen av mine 

store interesser. Jeg fotograferer mye digitalt, men har stor glede av å fotografere 
analogt med sort/hvit film.  


