
FORRETNINGSUDVIKLING I 
IDRÆTS- OG FRITIDSBRANCHEN

Målrettet ledere, medarbejdere og konsulenter i idræts- og  
fritidsbranchen, eventorganisationer og private virksomheder, der 

ønsker en dybere forståelse for elementerne i god  
projektledelse og gennemførelse af succesfulde udviklingsprocesser 

for organisationer, klubber og virksomheder i branchen

I SAMARBEJDE MED

WWW.IUCE.DK

Et modul på Den merkantile diplomuddannelse 

med fokus på Idræts- og fritidsledelse





Forretningsudvikling i idræts- og fritidsbranchen

Dette uddannelsesforløb er målrettet dig, der arbejder eller ønsker at arbejde indenfor idræts- og fritidsbran-
chen. Det kan være som konsulent, leder, underviser eller selvstændig. Du er løbende involveret i forskellige 
projekter og udviklingsprocesser og ønsker at få fyldt værktøjskassen op med den nyeste viden om projektle-
delse, ledelse af forandringsprocesser samt konkrete værktøjer til at styre processer og skabe ny innovation 
i organisationer, klubber og virksomheder til idræts- og fritidsbranchen. 

På uddannelsen får du en dybere forståelse for de særlige økonomiske vilkår, som gør sig gældende for at 
gennemføre forandringsprocesser i idræts- og fritidsbranchen. Du får værktøjerne til at udvikle strategier og 
handlingsplaner, der skaber resultater. Uddannelsen styrker på afgørende vis din viden og kompetencer som 
leder og udviklingskonsulent. 

Idræts- og fritidsbranchen i Danmark er i konstant udvikling, og kravene til at drive idræts-, og fritidsvirk-
somhed i Danmark er tilsvarende stigende. Dette gælder uanset, om der er tale om sportsklubber, idræts-, 
og fritidsfaciliteter, idrætsorganisationer, offentlige eller private aktører. Med den aktuelle Coronakrise er 
behovet for at understøtte og udvikle organisationer og nye bæredygtige forretningsmodeller i branchen 
mere aktuel end nogensinde.

Grænserne mellem foreningsdrift og kommercielle aktiviteter bliver mere udflydende og fremtidens 
idræts-, og fritidsaktiviteter finder i stigende grad sted i spændingsfeltet mellem forening og forretning.  
Kommercialiseringen er stigende i de fleste områder i idræts- og fritidsbranchen, og foreningslivet skal 
kunne begå sig i en øget konkurrence med flere private aktører.

Især unge og voksnes aktivitetsmønstre er under hastig udvikling mod mere individualitet, nye aktivitetsfor-
mer og en bevægelse fra folkeoplysning og forpligtende fællesskaber som bærende værdier, mod sundhed og 
aktivitet som individuelle motivationsfaktorer. 

Fremtidens klubber, organisationer og virksomheder kommer dermed til at bevæge sig mellem tre  
forretningsområder; det offentligt støttede folkeoplysningsområde, det private marked og offentligt støttede 
projekter indenfor sundhed, ældre mv. Som succesfuld forretningsudvikler skal man forstå rationalerne bag 
alle tre økonomier, og hvordan de spiller sammen.

På denne uddannelse får du en dybere forståelse for teorier, modeller og procesværktøjer til at skabe  
udvikling og innovation i idrættens organisationer samt håndtering af forandringsprocesser i frivillige  
organisationer med stærke værdier og kulturer som kan udgøre en særlig udfordring. Herudover får du en 
konkret værktøjskasse til at udvikle, planlægge og styre konkrete projekter og udviklingsprocesser.

Du har mulighed for at tage udgangspunkt i din egen organisation eller virksomhed eller arbejde med mere 
generelle problemstillinger – det bestemmer du. 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Fritidssamrådet.

Klaus Frejo

Idrættens Udviklingscenter
www.iuce.dk



Forretningsudvikling og Innovationsledelse
• Innovative forretningsmodeller
• Organisationens værditilbud
• Nye forretningsmodeller og innovationsprocesser, og hvordan du kan 

bruge dem udviklingsorienteret
• Konkrete modeller og redskaber til at gennemføre innovationsprocesser
• Udvikling af nye betalingsmodeller og forretningsmodeller

Forretningsudvikling og Innovationsledelse
• Planlægning og ledelse af innovationsforløb
• Forandringsledelse og håndtering af komplekse og vanskelige  

forandringsprocesser 
• Forstå fremtidens frivillige og hvad der kræves for at lede forskellige 

typer af frivillige gennem forandringsprocesser. 
• Håndtering af komplekse situationer omkring gennemførelsen af 

forskellige innovationstile

UNDERVISNINGSDAGE

KL. 17.00-21.00

UDDANNELSENS OPBYGNING

Internat:
23.09.2021-24.09.2021
på Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1, 
6600 Vejen

29.09.2021
Onlineundervisning

Internat:
08.09.2021-10.09.2021 
på Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1, 
6600 Vejen

14.09.2021
Onlineundervisning

Projektledelse
• Introduktion til projekt- og eventledelse og styring
• Hvad definerer et projekt og en event, projektarbejdsformen og de 

forskellige projekttyper?
• Værktøjer til udvikling af oplevelsesbaserede events
• Etablering og strukturering af projekter og events
• Baggrund for projekter og events samt og projektbeskrivelse
• Idégenerering og idévurdering
• Projektets og eventens hovedforløb og etablering af projektorganisa-

tionen

Internat:
25.10.2021-27.10.2021
på Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1, 
6600 Vejen

03.11.2021
Onlineundervisning

Projektledelse
• Interessent analyse
• Måldefinitioner, målhierarki, risikostyring  
• Planlægningsværktøjer og tidsestimering
• Projektets ledelse samt afslutning og evaluering af projekter og 

events.
• Kvalitet i projekter og events. 
• Ledelse af projektmedarbejdere (personprofiler, ledelsesteori)
• Afslutning og evaluering af events og projekter

Internat:
08.11.2021-09.11.2021
på Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1, 
6600 Vejen

15.11.2021
Onlineundervisning

MODUL 1

Uddannelsen er baseret på diplomfagene Forretningsudvikling og Innovationsledelse på 5 ECTS samt 
Projektledelse på 5 ECTS point

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4

EKSAMEN

EKSAMEN
Modul 1 og 2 er baseret på diplomfaget Forretningsudvikling og Innovation på 5 ECTS point. 
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på en erhvervscase. Online eller fremmøde. 

05.10.2021

Modul 3 og 4 er baseret på diplomfaget Projektledelse på 5 ECTS point. Uddannelsen afsluttes med en 
mundtlig eksamen baseret på en synopsis. Online eller fremmøde. 

22.11.2021



Internat:
08.09.2021-10.09.2021 
på Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1, 
6600 Vejen

14.09.2021
Onlineundervisning

Internat:
25.10.2021-27.10.2021
på Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1, 
6600 Vejen

03.11.2021
Onlineundervisning



Uddannelsessted
Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen og Vejen Idrætscenter med overnatning på enkeltværelser. Du 
har adgang til benyttelse af faciliteterne på Vejen Idrætscenter i forbindelse med uddannelsen inkl. 
wellnessfaciliteter.

Undervisningsmetode
Du arbejder under uddannelsen med udgangspunkt i udviklingen af egen organisation, således at der  
skabes konkret læring og grundlag for udvikling. Uddannelsen og undervisningen tager sit udgangspunkt i dine  
behov og ønsker. Forløbet er bygget op om en veksling mellem undervisning, gruppearbejde og diskussioner 
i plenum.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen udgør 2 af fagene på Den merkantile diplomuddannelse på i alt 60 ECTS point, der gennemfø-
res på deltid gennem ca. 3 år. Du kan fortsætte med uddannelsens øvrige moduler, når det passer dig.

Studieordning
Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Dania under åben uddannelse i henhold til studieordningen for 
Den merkantile diplomuddannelse.

En uddybende beskrivelse af uddannelsens indhold og formalia findes i studieordningen for Den merkantile 
diplomuddannelse HER.

Idrættens Udviklingscenter (IUCE)

Idrættens Udviklingscenter har samlet mere end 30 års erfaring med at lede og udvikle idræts- og fritids-
organisationer i Danmark. Vi har gennemført overordnede kommunale analyser og udviklingsprocesser i 5 
kommuner og analyseret mere end 80 forskellige faciliteter, klubber og idrætsorganisationer. 

Derudover har vi tilsammen de sidste 10 år undervist mere end 500 ledere, medarbejdere, bestyrelsesmed-
lemmer og studerende i sportsmanagement, oplevelsesøkonomi, ledelse, bestyrelsesarbejde og udvikling af 
idræts- og fritidsorganisationer på alle niveauer fra kurser til akademi- og diplomniveau. 

Alle undervisere ved IUCE har solid erhvervserfaring fra branchen og som minimum en kandidat. 

Derudover benytter vi en række af landets dygtigste foredragsholdere og undervisere og eksperter fra  
branchen for at sikre størst mulig relevans og aktualitet

Mød vores undervisere og læs mere om uddannelsesstrategien på www.iuce.dk

INFORMATIONERUDDANNELSENS OPBYGNING

VI UDVIKLER IDRÆTTENS ORGANISATIONER OG FACILITETER



WWW.IUCE.DK

DIPLOMUDDANNELSE
I samarbejde med Erhvervsakademi Dania udbyder Idrættens Udviklingscenter Den merkantile  
diplomuddannelse med fokus på idræts- og fritidsledelse. Uddannelsen omfatter i alt 6 moduler inkl. den 
afsluttende hovedopgave. 
Alle moduler kan tages individuelt og afsluttes med eksamination efter hvert modul. Denne uddannelse i 
Forretningsudvikling udgør to af de obligatoriske moduler i den samlede diplomuddannelse.

Læs mere om diplomuddannelsen på www.iuce.dk
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Tilmelding
Vil du tilmeldes uddannelsen?
Uddannelsen er en diplomuddannelse, der afholdes på deltid. Diplomuddannelsen svarer til et bachelorni-
veau. For at blive optaget på diplomuddannelsen skal du have afsluttet en kort videregående uddannelse, 
akademiuddannelse eller en uddannelse på samme niveau (se studieordning for specifikationer). 

For at blive optaget skal du have:
• en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning for specifikationer)
• Mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs mere 
om Realkompetencevurdering HER og dine muligheder for at blive realkompetencevurderet. 

Tilmelding til uddannelsen foregår til Idrættens Udviklingscenter på cecilie@iuce.dk eller telefon 42901387.

Tilskudsmuligheder:
Studerende og deres arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til uddannelsen via 
Statens Voksen Uddannelsesstøtte samt Kompetencefonden såfremt den studerende opfylder betingelserne.

Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på op til kr. 522,- pr. uddannelsesdag tildeles til 
arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. 
Læs mere på hhv. www.svu.dk og www.ufm.dk eller kontakt Idrættens Udviklingscenter

Brug for mere information?

Kontakt os på info@iuce.dk eller mobil 42901387 for en indledende samtale og vejledning, hvis du er i tvivl, 
om du kan optages, eller du bare vil høre mere om uddannelsen.

TILMELDING OG ØKONOMI PRIS INKL. MOMS KR. 22.500,- 



WWW.IUCE.DK

Find os på Facebook og Linkedin

Ønsker du at høre mere om dine muligheder for uddannelse og udvikling i 
idræts- og fritidsbranchen?

Kontakt Klaus Frejo på mobil 22381387 eller mail klaus@iuce.dk
eller Poul Duus Gilling på mobil 51315326 eller mail poul@iuce.dk

Vi udvikler idrættens organisationer og faciliteter


