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God Ledelse  

2021 er året, hvor vi i idrætsbranchen blev konfronteret med behovet for god ledelse på rigtigt mange områder.  

I forhold til vores egen håndtering af nye arbejdssituationer under Corona nedlukningen og det konstante behov for omstillinger til nye opgaver og 

vilkår, som ændrede sig konstant. Og efter Corona med en kraftig vækst i aktiviteter kombineret med en række vilkår, som har gjort ledelse ekstra 

vanskelig. Man kan sige, at mange ledere i idrætsbranchen har været ramt af den perfekte storm.  

• Man har selv været mentalt træt efter en lang periode med nedlukning  

• Aktivitetsniveauet er steget voldsomt over en meget kort periode efter sommerferien 

• De frivillige foreninger har udfordringer med at starte op igen, og flere frivillige har kastet håndklædet i ringen  
• Det er meget vanskeligt at rekruttere unge, fordi de har tjent op til deres rådighedsbeløb som podere 

• Flere medarbejdere har haft brug for mere ledelse for at komme i gang igen efter nedlukningen 

• Kravene om udvikling og omstilling er stigende  

Der er forskel på i hvilket omfang man er ramt, men fælles er, at betydningen af God Ledelse er blevet langt mere tydelig end for bare ét år siden. 

Både i forhold til at kunne lede sig selv og i høj grad også i forhold til at kunne lede andre – både ansatte og frivillige ledere 

På dette forløb sætter vi derfor fokus på elementerne i god ledelse sammen med nogle af Danmarks dygtigste konsulenter inden for det personlige 

lederskab, relationel ledelse og adfærdsdesign.  

• Kim Nielsen fra Achievers har igennem mange år arbejdet med ledelse for blandt andet for ledere i Grundfos, Lego og Novo Nordisk. 
Achievers har uddannet mere end 500 ledere som ”LifeAchievers”. Derudover er Kim formand for Viborg FF og dermed meget tæt på det at 

lede og udvikle en high performance sportsorganisation 

• Lasse Brandt Due Andersen ejer virksomheden www.empa10.com, der arbejder med adfærdsbaseret ledelse. Lasse har endvidere skrevet 

bogen ”Stærke relationer skaber stærke resultater”. Lasse arbejder med opbygningen af stærke relationer mellem mennesker som 
grundlaget for vækst og resultater  

 

Derudover bliver der god tid til netværk og plejer af relationer ☺  

Vi ser frem til at mødes igen til det sidste 2 dages arrangement i 2022 i Danmarks bedste netværk ☺ 

Tilmelding til koordinator Morten på morten@iuce.dk senest 22. november  

Mvh Klaus og Co ☺  

https://achievers.dk/
http://www.empa10.com/
mailto:morten@iuce.dk


   

   

 

 

 

PROGRAM 
09/10-21  Sportshotel Vejen  

09.30 – 10:30 
Klaus Frejo 

Ankomst og 
morgenmad 

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

10:30 – 13:00  

Kim Nielsen 

Undervisning og 

workshop med Kim 
Nielsen  

Det personlige lederskab. For at kunne lede andre er det nødvendigt at kunne 

lede sig selv. Men hvad handler det helt præcist om og hvordan gør man? I løbet 
af dagen vil de to spørgsmål blive belyst og besvaret på en måde som overføres 

til praksis med det samme. 

13:00 – 14:00 

Klaus Frejo 

Frokost og netværk  

14:00 – 18:00 
Kim Nielsen 

Undervisning og 
workshop med Kim 

Nielsen 

Det personlige lederskab fortsat.  

18.00 – 19.00  Pause og netværk   

19:00 - ?  Aftensmad og netværk  

10/10-2021   

08:00 – 09:00 
 

Morgenmad  

09:00 – 11:00 
Lasse Due 

Andersen 

Oplæg og debat Adfærdsledelse 

11:00 – 12:00 Gruppearbejde  Opsummering og gruppedrøftelser. 

12.30 – 13.30   Vi gennemgår programmet for 2022 

13:00 – 14:00 Frokost og afslutning  


