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LEDELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSBRANCHEN  

Ledelse og motivation af andre bliver en stadig vigtigere disciplin som leder i idræts- og fritidsbranchen. Med større organisationer, flere 

medarbejdere og flere forretningsområder bliver evnen til at lede stadig vigtigere. Dette gælder både i forhold til: Det personlige lederskab og 

hvordan vi udvikler os selv som ledere i en ny og mere kompleks virkelig, som kræver nye kompetencer og lederskab 

• Ledelse af medarbejdere og frivillige for at kunne skabe robuste organisationer 

• Ledelse ”opad” i forhold til det politiske og administrative system for at positionere egen organisation i forhold til politiske ønsker og 

dagsordener 

Derfor fortsætter vi drøftelsen af ledelse som disciplin på dette møde. Vi opsummerer elementerne i det personlige lederskab og bygger videre med 

perspektiver på ledelse af andre og i forhold til rollen som politisk forandringsagent  

DET HAR VÆRET ET ØNSKE AT VI KAN TAGE UDGANGSPUNKT I KONKRETE CASES FRA JERES HVERDAG. DERFOR VIL VI MEGET GERNE OM I VIL 

SENDE OS KONKRETE EKSEMPLER PÅ LEDELSESMÆSSIGE DILEMMAER, SOM I GERNE VIL DRØFTE PÅ MØDET   

Oplægsholdere og undervisere:  

• Klaus Frejo opsummerer elementerne i det personlige lederskab og faciliterer forløbet 

• Mille Frydensberg har arbejdet mange år som leder i det private erhvervsliv, både indenfor liberale erhverv og kommerciel 

salgsvirksomhed. Derudover har Mille undervist i ledelse, strategi, projektledelse og forandringsledelse ved CPH Business og de seneste år 

ved IUCE. Mille vil blandt andet introducere nogle af de nyeste ledelsesteorier og introducere begrebet ”Followship”, som noget af noget af 

det nyeste indenfor ledelsesteorien 

• Kristoffer Okholm-Naut er direktør for DBU Sjælland og kommer med 17 års erfaring som leder, både inden for det offentlige, hvor han 

som afsnitsleder i Kultur og Idræt kender til samspillet mellem kommuner og idrætsforeninger, når midler til kunstgræs, klubhuse og 

øvrige idrætsfaciliteter skal fordeles. Derudover har han ledelseserfaring fra politisk ledede organisationer, som generalsekretær for 

familie- og børneorganisationen DUI-LEG og VIRKE 
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PROGRAM 
Tid Torsdag 3. marts  

09.00 – 10.30 

Klaus Frejo 

Ankomst til Roskilde 

Kongrescenter Morgenmad 
og netværk 

Vi mødes, spiser morgenmad og hilser på nye og gamle medlemmer 

10.30 – 13.00  

Klaus Frejo 

Elementer i dit personlige 

lederskab 

Vi gennemgår fundamentet for dit personlige lederskab med udgangspunkt i de teorier og 

modeller, som vi blev præsenteret for sidst  

13.00 – 14.00 Frokost og netværk   

14.00 – 15.00  Ledelsesmæssige 

dilemmaer 

Workshop  

Vi drøfter konkrete ledelsesmæssige dilemmaer med udgangspunkt i egen hverdag 

15.00 – 15.15  Pause   

15.15 – 18.00 

Mille Frydensberg 

Ledelse med 

udgangspunkt i tankerne 

om ”followership”  

Hvordan kan vi arbejde med at styrke vores lederskab med udgangspunkt i tankerne bag 

followership som ledelsesteori? 

18.00 – 19.00 Transport til Comwell 
Roskilde, indkvartering og 

omklædning til middag 

Netværksmiddag Comwell Roskilde 

19.00 – ?? Aftensmad og netværk   

 Fredag 4. marts 

07.30 – 08.30  Morgenmad  Vi spiser morgenmad på Comwell Roskilde 

08.30 – 09.30  Transport til 
Kongrescentret 

 

09.30 – 11.30  

Kristoffer Okholm-

Naut 

Ledelse i spændingsfeltet 

mellem marked, 

civilsamfund og politik 

Hvordan håndterer vi som ledere i idrætsbranchen at håndtere spændingsfeltet mellem 

marked, civilsamfund, frivillige foreninger og politiske krav og ønsker til vores 

organisationer?  
Hvad kræver det af fremtidens leder at kunne fungere i dette spændingsfelt?  

11.30 – 13.00 

Klaus Frejo 

Workshop / gruppearbejde Vi drøfter læring og egne ledelsesdilemmaer  

13.00 – 14.00  Frokost  Vi spiser frokost på Roskilde Kongrescenter 

14.00  Afslutning   
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Tilmelding direkte til koordinator Morten Bach på morten@iuce.dk eller 42901387  

 

 

Vi glæder os rigtigt meget til at være sammen med gamle og nye medlemmer igen ☺ !! 
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