
IUC LEDERNETVÆRK 2019
Kompetenceudviklende netværk for ledere,  
direktører og chefer i idræts- og fritidssektoren. 

WWW.IUCE.DK



FORMÅL
At skabe et professionelt netværk af høj faglig kvalitet for ledere,  
direktører og chefer inden for idræts- og fritidssektoren, der kan  
bidrage til at styrke deltagernes professionelle netværk, faglige niveau og 
løbende udvikling. 

At levere undervisning, oplæg og workshops af høj kvalitet til styrkelse 
af deltagernes kompetecer indenfor ledelse, strategi, bestyrelsesarbejde,  
selskabsledelse, servicestrategier og salg. 

MÅLGRUPPE
Ledere, direktører og chefer indenfor idræts- og fritidssektoren,  
der søger et professionelt ledernetværk til sparring og faglig udvikling  
af høj kvalitet. 

Det kan typisk være centerledere for større idræts- og fritidsfaciliteter,  
chefer i golfklubber, ledere indenfor sektoren, direktører 
i professionelle sportsklubber, ledere af specialforbund eller ledere  
af større idræts- eller kulturelle events

Der afholdes 4 arrangementer årligt. Fokus for netværket er ledelsesop-
gaven og kompetenceudvikling. Udgangspunktet for Ledernetværket er på  
Sportshotel Vejen, men arrangemeterne placeres efter behov og konkrete  
muligheder for læring og  erfaringsudveksling. 

Årlige aktiviteter

2x 1 dag med undervisning
2x 1,5 dag med undervisning 

 inkl. overnatning

FACILITATOR OG UNDERVISER
Klaus Frejo er gennemgående underviser  ved arrangementerne og facilitator for 
IUC Ledernetværk. Er direktør i Idrættens Udviklingscenter og har arbejdet med  
bestyrelsesarbejde, ledelse og udvikling i frivillige organisationer i 20 år både  
praktisk og som konsulent og underviser. 
 



Dit personlige lederskab                                             02.09.2019-03.09.2019

Vi arbejder med elementerne i dit personlige lederskab: 
• Personlige overbevisninger som udgangspunkt for udøvelse af ledelse 
• Din personlige kommunikation og gennemslagskraft 
• Hjernen på hjemmebane - om at forstå hjernens funktioner når det gælder vaner og ledelse
• Coaching som ledelsesværktøj
• Netværksaktiviteter om aftenen
• Gæsteunderviser offentliggøres senere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Vi arbejder med elementerne i forhandlingsteknik for at styrke dine evner som forhandler
Gæsteunderviser offentliggøres senere

Forhandlingsteknik            12.12.2019

• Hvad kan vi lære af hotelbranchen når det kommer til udvikling af servicestrategier og 
gode kundeoplevelser?

• Vi inviterer repræsentanter fra hotelbranchen til at dele deres viden og strategier når det gælder om at 
udvikle gode kundeoplevelser. 

Servicestrategi og gode kundeoplevelser 28.02.2019-01.03.2019

Vi inviterer forskellige repræsentanter fra frivillige organisationer til at dele deres viden og erfaringer omkring 
rekruttering og ledelse af frivillige

Frivillig ledelse 02.05.2019

Vi arbejder hele tiden på at indgå aftaler med nogle af de mest relevante og kompetente personer og ramme de 
mest aktuelle tendenser og problemstillinger for netværket. Det betyder, at indholdet på de forskellige datoer kan 
ændre sig, men datoerne og det stærke netværk er det samme hver gang.



Pris og tilmelding
Det er en forudsætning for at indgå i netværket at man: 
• udøver ledelse 
• arbejder med strategisk ledelse og udvikling af egen organisation
• arbejder med udvikling af servicestrategier i egen organisation
• er involveret i bestyrelsesarbejde 
• er ansat indenfor idræts,- fritids eller kulturområdet

Alle forløb er baseret på en kombination af undervisning, oplæg og aktive 
workshops indenfor aktuelle og relevante emner for målgruppen.

Pris for deltagelse er 16.000 kr. + moms pr. år. 
Inkl. alle arrangementer, fuld forplejning og overnatning på Sportshotel Vejen i  
forbindelse med 1,5 dags arrangementer. 

Kontingent betales for ét år ad gangen og udmeldelse kan ske til årsskiftet med  
minimum 1 mdr. varsel. 

For tilmelding og mere information, kontakt direktør Klaus Frejo på mobil 
22381387 eller mail klaus@iuce.dk eller kursuskoordinator Cecilie Hallstrøm på 
mobil 42901387 eller mail cecilie@iuce.dk
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