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FACILITATOR OG UNDERVISER
Klaus Frejo er facilitator for IUCE Ledernetværk og direktør i Idrættens Udviklingscenter. Klaus har arbejdet 
med bestyrelsesarbejde, ledelse og udvikling i frivillige organisationer mere end 20 år både praktisk og som 
konsulent og underviser. 

 

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. 

At skabe et forum hvor den enkelte leder kan tanke energi og ny inspiration i et fortroligt forum sammen med 
andre ledere.

MÅLGRUPPE
Ledere, direktører, chefer og konsulenter indenfor idræts- og fritidssektoren, der søger et professionelt leder-
netværk 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 med personligt fremmøde. Fokus for netværket er ledelsesopgaven og 
kompetenceudvikling. Arrangemeterne placeres forskellige steder i landet efter behov og de typiske muligheder 
for læring og erfaringsudveksling. Udover arrangementerne med personligt fremmøde, mødes vi et par gange 
om måneden online. 

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
• er indstillet på at deltage og bidrage aktivt til netværk og videndeling i netværket

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

Pris for deltagelse er 16.750 kr. + moms pr. år. 
Inkl. alle arrangementer, fuld forplejning og overnatning på hotel 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 Morten Sørensen på morten@iuce.dk

Aktiviteter 2022 

2 x 1 dag  
2 x 2 dage med overnatning 

2,5 dags studietur til Hamborg 
Online kurser for medlemmerne og 

deres medarbejdere og kolleger 



Kommunale strategier for at anvende idræt og udendørs aktiviteter    23.05.22-24.05.22
som en aktiv del af kommunens strategi for tiltrækning af beboere og turister  

• Vi besøger Cold Hawaii i Klitmøller, som har udviklet sig til en international surf destination for at høre om 
strategien med at udvikle en turisme- og bosætningsstrategi med udgangspunkt i surfing

• Vi besøger andre områder og aktører, der arbejder med at integrere tilbud om aktiviteter og natur i deres 
strategier for tiltrækning af beboere og turister 

• Vi arbejder med hvordan vi som faciliteter og organisationer kan integrere udendørsstrategier i vores egne 
forretningsmodeller og dermed styrke forretningen 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Moderne forretningsudvikling handler i høj grad om at arbejde strategisk med at styrke relationen til  
virksomhedens potentielle partnere. Fra at betragte alle interessenter som konkurrenter, skal vi i højere grad 
lede efter muligheder for at styrke samarbejdet med de potentielle partnere og arbejde for at skabe stærkere 
relationer og gensidige forretningsmuligheder

Styrk din ledelse af andre 03.03.22-04.03.22
Afholdes på Comwell Roskilde

At være leder kræver, at man kan navigere i mange forskellige opgaver og areaner hver dag. Både i forhold 
til egne arbejdsvaner og i forhold til samarbejdet med medarbejdere og nærmeste kolleger, er der meget at 
hente i forhold til at effektivisere det daglige arbejde og blive mere værdiskabende

Efter kurset vil du have en bedre forståelse for:
• Hvad travlheden og stress gør ved os - lær at opdage signalerne på, at du har for travlt
• Hvordan du finder ind til din kerneopgave og bliver bedre til at prioritere din tid
• Sådan får du styr på din mailboks – så det er dig og ikke dine mails som styrer din hverdag
• Hvordan du håndterer du overspringshandlinger og arbejder mere effektivt
• Hvordan du kan arbejde med at ændre dine arbejdsvaner

10 anbefalinger til din personlige effektivitet som leder    22.03.22 & 25.03.22 kl. 08.00-10.30
Online netværksaktivitet

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.

Vi arbejder på at styrke dit personlige lederskab. 
På sidste ledernetværksmøde arbejdede vi med det personlige lederskab, sammen med Lasse Due Andersen 
fra Empa10 og Kim Nielsen af Achievers. Emnet blev meget positivt modtaget, så vi har valgt at arbejde videre 
med emnet sammen med Lasse. Vi genbesøger elementerne i det personlige lederskab og arbejder derfra 
videre til at fokuserer på din ledelse af andre. Undervisere: Klaus Frejo, IUCE + ekstern underviser

Styrk din ledelse og udviklingen af din forretning             28.06.22 & 01.07.22 kl. 08.00-10.30
via strategiske partnerskaber 
Online netværksaktiviteter                  



KOMMENDE ARRANGEMENTER

WWW.IUCE.DK

Vejen Konferencen          26.09.22-28.09.22 
 Vejen Idrætscenter, Idrættens Konsulenthus, HI og IDAN har lagt fælles kræfter i at udvikle Vejen Konferencen, 
som 3-dages branchedage for idrætsbranchens aktører. Som medlem af IUCE Ledernetværk kan man deltage 
med rabat på konferencen. Klaus Frejo afholder den 28/9 en heldags workshop om et relevant emne, hvor 
netværkets medlemmer kan deltage gratis

Moderne forretningsudvikling handler i høj grad om at arbejde strategisk med at styrke relationen til  
virksomhedens potentielle partnere. Fra at betragte alle interessenter, som konkurrenter skal vi i højere grad 
lede efter muligheder for at styrke samarbejdet med de potentielle patnere

Så er det igen muligt at komme til udlandet og høste inspiration fra andre landes måde at lede og udvikle 
idrætsanlæg på.  

Hamburg er i voldsom vækst og på vej mod 2 mio. indbyggere. Byens idrætsliv vokser i et broget landskab 
af kommercielle udbydere, entreprenante events og forandringsparate, lokale idrætsforeninger, hvor især de 
største har kapacitet og vilje til at drive faciliteter og udvikle spændende aktiviteter og partnerskaber, der gør 
dem til relevante og vigtige drivkræfter i deres lokalområder. På turen rundt i Hamburgs idrætslandskaber, 
med Henrik H. Brandt fra Idrættens Konsulenthus som rejseleder, kommer vi til at møde nogle af byens mest 
spændende ildsjæle og kreative idrætsmiljøer. Selv om lovgivning og kultur er anderledes end i Danmark, er 
der flere ligheder end forskelle og gode muligheder for at tage inspiration med hjem fra en spændende storby 
tæt på Danmark

Udlandstur til Hamborg         14.09.22-16.09.22

Opsamling             22.11.22 kl. 08.00-10.30
Online netværksaktivitet  

Adfærdsledelse             13.12.2022
Sportshotel Vejen                

Hvad er adfærdsledelse og hvordan kan vi bruge principperne fra adfærdsledelse og adfærdsdesign i vores 
daglige ledelse af medarbejdere samt til udvikling af bedre servicetilbud til vores kunder. Efter kurset vil du 
have en bedre forståelse af:
• Hvad er adfærdsdesign? 
• Hvordan kan man bruge adfærdsdesign som ledelsesværktøj?
• Hvordan kan man bruge adfærdsdesign til at udvikle bedre kundeoplevelser?

Digitalisering på idræts- og fritidsfacilitetsområdet        01.09.2022
– styrket service - eller fremmedgørelse af brugerne
Jyllinge Hallerne          
Digitaliseringen af idrætsområdet og samfundet øges konstant, med digital registrering af brugermønstre, 
algoritmer og onlineløsninger. 

Men hvor bringer digitaliseringen os hen – er vi på vej mod et samfund med bedre brugerdrevet service, eller 
er vi på vej mod mere kontrol og fremmedgørelse?

Vi inviterer nogle af landets førende eksperter på digitalisering for at gøre os klogere på emnet, og hvordan vi 
som ledere skal integrere digitalisering i vores fremtidige forretningsmodeller

https://iuce.dk
http://WWW.IUCE.DK
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Salg og forhandlingsteknik 
Oplæg fra Kim Tange om salg og forhand-
lingsteknikker og hvilken rolle lederne i  
idræts- og fritidsbranchen har i salg. 
Arbejde med DISC profiler og udvikling af 
salgsstrategier til medlemmerne. 

TIDLIGERE I IUCE LEDERNETVÆRK

Det personlige lederskab
Med udgangspunkt i det øgede behov for ledelse i 
idrætsbranchen, arbejdede vi med at styrke det 
personlige lederskab. Det skete via to eksterne 
konsulenter Kim Nielsen fra Achievers og Lasse 
Due Andersen fra Empa10

Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde
Over 2 dage arbejdede vi med selskabsledelse og 
elementerne i godt bestyrelsesarbejde. Blandt 
andet underviste organisationspsykolog  Robert 
Enroth i god ledelse, samarbejde, bestyrelses-
roller og teamledelse. 

Oplæg om events og nye facilitetsformer
Vi besøgte Aarhus Internationale Sejlsportcenter 
og hørte om VM i Sejllads og den fremtidige 
strategi for udvikling af sejlevents. Derudover 
besøgte vi DGi Huset og Godsbanen. Dagen 
blev afsluttet med kapsejllads. 

https://www.facebook.com/iuce.dk/
https://www.linkedin.com/company/idraettensudviklingscenter

