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Bliv en del af en eksklusiv og gensidigt 
forpligtende kreds af ambitiøse ledere
med fuld fokus på forretningsudvikling
og fortrolig erfaringsudveksling

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 kompetencer 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. 

  Fokus for netværket er ledelsesopgaven og kompetenceudvikling af netværkets
  medlemmer inden for områder relateret til ledelse.

Målgruppe Ledere, direktører, chefer og konsulenter 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.

Medlemsskab Medlemskab opnås via personlig invitation fra IUCE.
  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 prioritere aktiv deltagelse og aktivt bidrag til videndeling i netværket

Netværksdage Medlemmerne af netværket deltager i 2023 i 5 eksklusive arrangementer:

  • 2 heldagsarrangementer
  • 2 arrangementer af 1,5 dags varighed med overnatning
  • 1 studietur til udlandet af 2 – 3 dages varighed

  Alle forløb er baseret på en kombination af undervisning, oplæg og aktive
  workshops indenfor aktuelle og relevante emner for målgruppen. 
 
  Arrangementerne placeres forskellige steder i landet efter behov og de
  bedste muligheder for læring og erfaringsudveksling.
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Kurser &  Medlemmerne af netværket kan deltage i kurser og workshops afholdt af
workshops Idrættens Udviklingscenter i 2023 til en intern rabatpris på 500 kr. pr. dag.
  (Normalpris 2.300 pr. dag).

  Op til to medarbejdere i samme virksomhed, som medlemmerne af
  Ledernetværket kan deltage med 50% rabat.
 
  Idrættens Udviklingscenter udbyder i 2023 6 kurser/workshops pr. halvår.
  Kurserne bliver en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning og
  udbydes både centralt i Jylland og i København. 

  På disse workshops arbejdes med relevante ledelsesmæssige emner for
  idrætsbranchen, som bestyrelsesarbejde, oplevelsesøkonomi, forandringsledelse,
  sponsorering mv.

Pris og Pris for deltagelse ledernetværket I 2023 er 16.850 kr. + moms
 
  Prisen dækker alle netværksarrangementer i Danmark med fuld
  forplejning og overnatning på hotel i forbindelse med 1,5 dags arrangementer 

  Der kan forekomme en ekstra udgift i forbindelse med deltagelse i udenlandsturen

  Ved frafald til netværksmøderne reserveres midlerne til øvrige arrangementer
  i netværket. Der sker ikke refusion ved frafald. 

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

Mere For mere information, kontakt
information
  Direktør Klaus Frejo på mobil 22 38 13 87
  eller mail klaus@iuce.dk

  eller
  
  Kursuskoordinator Lone Frejo på lone@iuce.dk
  eller mobil +45 42 90 13 87
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IUCE Ledernetværk
Datoer og indhold  |  2023

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

02. - 03. marts (Jylland)

Få værktøjerne til at styrke din politiske
indflydelse og arbejde professionelt med
netværk og interessevaretagelse
Som leder bliver det stadig vigtigere at kunne varetage organisationens interesser i forhold til
eksterne interessenter og det politiske system. Derfor bliver evnen til at netværke, gøre sin politiske
indflydelse gældende og skabe stærke alliancer stadig vigtigere. 

Vi inviterer repræsentanter fra både det politiske system samt professionelle, der arbejder med
lobbyisme og netværk. Og du får konkrete værktøjer til at styrke din personlige indflydelse og
samarbejdet med dine centrale interessenter og det politiske system.

18. april (København)

Digitalisering på idræts- og fritidsfacilitetsområdet
– styrket service - eller fremmedgørelse
af brugerne
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?

Og hvordan håndterer vi udviklingen rent strategisk i forhold til udviklingen af vores forretninger
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.

22-25. Maj  

Studietur til Holland 
Få international inspiration til udvikling
af din organisation eller facilitet
Holland er i dag et af Europas mest innovative og strategisk tænkende lande på idrætsområdet.
På studieturen får vi indsigt i nytænkende nationale og lokale idrætsstrategier, besøger spændende
og bæredygtige idrætsanlæg samt nye tilgange til at motivere og engagere befolkningen i idræt.
Få indsigt i idrætskulturer i Holland og Belgien, som vi direkte kan spejle os i, men hvor der samtidig også
er de små forskelle og anderledes tilgange, som kan inspirere os til at styrke idrætssektoren i Danmark.
Turens programpunkter afvikles på engelsk, men interne diskussioner i gruppen foregår på dansk. 

Turen gennemføres i samarbejde med Henrik Brandt fra Idrætsplatformen, som har et stort netværk
i idrætsbranchen i Holland. Den præcise rejseplan offentliggøres, så snart den er klar.
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IUCE Ledernetværk
Datoer og indhold  |  2023

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

26. - 27. oktober (Sjælland)

Forretningsudvikling med udgangspunkt
i teorierne bag Oplevelsesøkonomien
Styrk kundeoplevelsen og dermed og din kundeloyalitet og bundlinje ved hjælp af teorierne
bag oplevelsesøkonomien. Bliv klogere på teorierne og modellerne bag oplevelsesøkonomien
og hvordan de omsættes til konkrete forretningsmæssige indsatser og strategier.

Over en aktiv workshop over 2 dage arbejder vi med at koble teori og praksis. 

Mille Frydensberg fra IUCE har en master i oplevelsesledelse fra RUC, og har arbejdet
med oplevelsesøkonomien ud fra mange forskellige indfaldsvinkler.

13. december

Forandringsledelse
og adfærdsdesign
Få værktøjerne til at komme succesfuldt i mål med din forandringsprocesser

Løbende forandring er et grundvilkår i en idrætsbranche i løbende forandring. Derfor er
evnen til at lede forandringsprocesser i egen organisation vigtigere end nogensinde.

Vi arbejder med: 

 • De strategiske overvejelser, der bør ligge til grund
  for igangsættelse af forandringen

 • De forskellige dele af organisationen, som skal forandres
  samtidigt for at skabe varige forandringer

 • Håndtering af modstand mod forandring hos de berørte personer

 • Adfærdsledelse og adfærdsdesign 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.



Idrættens Udviklingscenter
Rosenstræde 21K, 2. th

8800 Viborg

+45 42 90 13 87

klaus@iuce.dk

Uddannelsescenter
Jacob Gades Allé

6600 Vejen

www.iuce.dk


