
 
CURRICULUM VITAE – sammendrag 
Eivind Bogerud 

 
Personlige data: 
Eivind Bogerud   Født: 23.09.1966  
c/o Lachmanns vei 66  Sivilstatus: Gift med Heidi Våge Bogerud 
0495 Oslo   Satelitt tlf.: +88 163 145 1095 
eller    email:  eivind(at)sy-empire.com 
s/y Empire   web:  www.sy-empire.com  
 
 

Utdannelse: 
Handelsakademiet/Bedriftsøkonom   1989  
Undervannsbåtskolen, Kongelig Norske Marine  1988  
Befalsskolen for Marinen, Kongelig Norsk Marine 1988 
Nordstrand Videregående skole, Naturfag  1985 

 
Erfaring: 
s/y Empire – på laaang seiltur   www.sy-empire.com   2005 –  
Seilas – norsk seilmagasin   Journalist – fra seilasen,teknisk m.m. 2005 –  
Cowboy i  Australia    2 kalvings sesonger som cowboy (fra  

hesteryggen) med ansvar for 150  
kuer + kalver    2009/2010 og 2010/2011 

Ovlov Marine Ltd New Zealand   Service Tekniker    2007 – 2008 
Lunde Båt Skole    Kaptein/Instruktør/båtleveranser 1999 – 2005 
Lunde Båt     Servicesjef (og selger)    2001 – 2005 
Lunde Båt Charter Kaptein på chartrede båter, turopplegg 1999 – 2005 
Schlytter A/S  Selger/utstillinger, båtutstyr, kajakk/    

 kano, vildmarks utstyr   1990 – 2005 
Dykkersport     Dykker instruktør (PADI)  1997 – 2004 
Norsk Ama Dablam Ekspedisjon 1999  Klatrer (planlegging og klatring) 1997 – 1999 
Frosken Dykkeskole    Daglig leder/instruktør (CMAS)  1995 – 1996 
Furuset Auto Senter (STATOIL)   Daglig leder    1994 – 2001 
Smestadkrysset Auto Senter (NOROL/STATOIL) Daglig leder    1988 – 1994 
KNM Utsira (undervannsbåt)   Kommunikasjons/Navigasjons befal 1987 – 1988 
Nordstrand Auto Senter (BP/NOROL)  Servicemann/selger/mekaniker  1983 – 1986 
 
Språk 
Gode norsk og engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig. Kan også gjøre meg forstått skriftlig og muntlig på tysk. 
 
Kommentarer : 
- Å oppleve verden fra seilbåt innebærer mye mer enn bare seiling. I tillegg til alle opplevelser til vanns og til 
lands skal båten holdes vedlike. Vi har så godt det lar seg gjøre sørget for til enhver tid å holde Empire i tipp 
topp stand. Vi har selv stått for alt vedlikehold underveis. Ingen tjenester er kjøpt utenfra. Selvfølgelig har vi 
iblant vært avhengige av deler, men alt arbeid – innen seil, rigg, motor, elektronikk, elektrisk, kommunikasjon,  
data, websider m.m. har vi stått for selv. Vi har også fått to barn underveis, som begge har vokst opp om bord! 
- Som nyansatt servicesjef ved Lunde Båt var det min oppgave å bygge opp serviceavdelingen samt å få  
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oversikt over utestående servicearbeider. Da salget av Bavaria seilbåter tok av på slutten av 1990-tallet, skapte 
dette store utfordringer i forhold til ettermarkedet. Med struktur i serviceavdelingen og dyktige 
servicemedarbeidere kunne Lunde Båt Service i 2003 utvide sine tjenester til å gjelde båtbransjen generelt, og 
ikke bare Bavaria eiere. Planlegging og praktisk gjennomføring av båtutstillingen ”Sjøen for alle” på  
Skøyen/Lillestrøm og ”Båter i Sjøen” på Høvik, samt utstyrløsning/planlegging ifm nybåtsalg var også 
servicesjefens ansvarsområder. I tillegg kom prosjektarbeid ifm mudring og bygging av maritimt senter i 
Leangbukta. 
- Furuset Auto Senter åpnet som ny servicestasjon 1. juli 1994, langs E6 nordover ut av Oslo. Som daglig leder 
var det en stor utfordring å starte fra scratch i 1994 til å bli Statoils mestselgende stasjon i 1997. Ansettelser, 
opplæring og rutiner, samt full drift under siste del av nybygg-prosjektet  var store utfordringer i startfasen. 
Furuset Auto Senter var en døgnåpen servicestasjon med stor butikk med dagligvarer og (trolig den siste i sitt 
slag med) eget service verksted. 
- Som daglig leder ved Smestadkrysset Auto Senter var det min oppgave å lede personalet og skape struktur i 
bedriften. Med mange unge ansatte var det også behov for rutiner og regler. Smestadkrysset Auto Senter var 
første bensinstasjon med dagligvareavdeling og var pioner innen både fargekopiering, videoutleie og 
bil/varebil/minibus-utleie fra bensinstasjon. I tillegg drev stasjonen eget bilservice-verksted. 
- Frosken Dykkeskole utdannet dykkere innen CMAS**. Dykkerkursene ble holdt på ulike studiesteder i Oslo og 
omegn med bassengtrening på Linderud Bad. Sjøtrening ble holdt på Bakkehell i Hurum. Som dalig leder var 
det min oppgave å sørge for markedsføring og kursoppsett, samt å koordinere instruktører . Både instruktører 
og daglig leder var i full jobb andre steder eller heltids studenter. Omkring 200 elever gjennomgikk CMAS** 
grunnkurs og 100 elever gjennomgikk CMAS** kvalifiseringskurs  årlig ved Frosken Dykkeskole! 
  

Sertifikater/førerkort: 
Førerkort BE,C1E, D1E 
Førerkort for gaffeltruck/kran med div tilbehør 60t (2002) 
Decks Officer Class 5 (up to 50T)(Master offshore)(1989) 
Generelt radiotelefoni sertifikat (2001) 
Dykker sertifikat CMAS** (1994) + PADI Instructor (1999) + Licence S (inspeksjon/arbeidsdykking)(1999) 
 
Tilleggskurs/annet: 
Gjennom Statoilskolen en rekke kurs innen salg/service/personal/ledelse, samt HMS og brannkurs. 

 

Nøkkelkvalifikasjoner: 
Økonomi og lederutdannelse kombinert med variert praktisk arbeidserfaring gir meg mulighet til å se 
problemer og løsninger fra forskjelige vinkler. Jeg er initiativrik og ansvarsbevisst, full av ideer og har erfaring 
fra ledelse og praktisk arbeid i forskjelige bransjer. Jeg arbeider rasjonelt selv under stort press. Jeg verdsetter 
kvalitet.  
 

Informasjon: 
Lunde Båt er norsk importør og forhandler for Bavaria seil- og motorbåter (frem til 2008 også importør av Nauticat seilbåter). Lunde 
Båt solgte i perioden 1999 - 2005 +/-200 nye Bavaria seilbåter  og siden 2001 også  +/- 100 Bavaria motorbåter pr år!! Lunde Båt har 
egen serviceavdeling, navigasjon- og seilskole og egen charteravdeling. Lunde Båt Service utfører service, reparasjoner, vedlikehold, 
montering og salg av utsyr på alle typer båter og merker.  
Smestadkrysset Auto Senter og Furuset Auto Senter er 24t servicestasjon med dagligvarehandel og med årlig omsetning på omkring 
120.000.000 (1999) og 30-40 hel- og deltidsansatte.  
 


