
LEDERUDDANNELSE
“STYRK DIN INDRE LEDER
OG SKAB TEAMS, DER VINDER”

30 LEDERE HAR NU CHANCEN FOR AT DELTAGE I ET UNIKT UDDANNELSESPROGRAM, 
DER TAGER SPORTENS PERFORMANCE- OG VINDERKULTUR OG FORENER DEN MED 
PRAKTISK FILOSOFI OG VIRKSOMHEDSLEDELSE.



• styrket bevidsthed om din egen lederrolle og inspiration til egen 
udvikling. 

• konkret viden om ledelsesbegrebet og udvalgte ledelsesfilosofier. 

• fokus på sammenhængen mellem motivation, arbejdsglæde og 
resultatorienteret ledelse. 

• erfaring med arbejde i bodygrupper og forståelsen af feedback,  
evaluerings- og reflektionskultur. 

• praktisk erfaring med “action learning” i din egen virksomhed.

• viden om implementering af performancekultur i din virksomhed.

• forståelse af teorien om at ”medarbejdere er virksomhedens styrke og 
største aktiv”. Fra medarbejder til bundlinje.

• Udvidelse af dit personlige ledernetværk.

Har din virksomhed brug for et boost 
af vinderkultur?
Nykøbing FC, Erhvervsakademi Sjælland og Business Lolland-Falster 
går sammen om et uddannelsesforløb, der giver ledere redskaberne 
til at implementere en performancekultur og et miljø, hvor hver enkelt 
medarbejder tager ejerskab og bidrager maksimalt til fællesskabet. 
Startskuddet lyder til februar 2018. 

I løbet af 1- og 2-dages intensive kursusmoduler (fordelt over 5 måneder) 
gennemgår kursisterne et udviklingsforløb, hvor de bliver løftet viden-
mæssigt i forhold til ledelsesteorier, får værktøjer til personlig udvikling, 

ledelse og selvledelse og oplever praktisk læring. Du får den viden, du 
skal bruge, for at etablere og udvikle en vinderkultur gennem glæde på 
arbejdspladsen.

Uddannelsen retter sig mod ledere, mellemledere og virksomhedsejere, 
der ønsker at skabe synlige resultater og løfte deres ledelsesmæssige 
kompetencer til et nyt niveau. Du bliver undervist af nogle af landets bedste 
undervisere, der selv er de bedste eksempler på performancekulturens store 
styrke.

Som deltager i uddannelsesforløbet får du:



På lederuddannelsen arbejder vi med
praktisk filosofi, ledelse og træningskultur og 
skaber dermed mulighed for yderligere succes

LEDELSE

TRÆNING &
REFLEKSION

SPORT FILOSOFI

At blive god til ledelse handler om at være god til både at tænke og træne - 
derfor kombinerer vi den praktiske filosofi med sportens verden, når det gælder 
ledelsesudvikling. Det er svært præcist at definere hvad god ledelse er - for god 
ledelse hænger både sammen med det menneske, lederen er og den organisation, 
der skal ledes. Til gengæld er det ikke så svært at konstatere, at det kræver både 
træning og feedback at blive en god leder - og her kan vi lære meget om både 
motivation, træning og præstation fra sportens verden. 

Ved at forene ledelse med sport og filosofi, har vi skabt et helt unikt 
læringsforløb for ledere, der vil sætte spor i hverdagen - længe efter den sidste 
undervisningsdag. Essensen er at skabe en fælles forståelse og retning for, 
hvordan den enkelte leder kan udvikle sig selv, påvirke sine medarbejdere og 
skabe en succesfuld organisation. 



 Modul 1: “Ledelsesfilosofi og lederadfærd”
 6.-7. februar, Bandholm Hotel

I en tid, hvor kravet til ledelse i alle danske virksomheder stiger, er det helt 
centralt at målsætninger, handlinger og holdninger bidrager til at skabe så
god en tilstand i virksomheden som overhovedet muligt. Såvel i holdsport
som erhvervsliv er ledelse afgørende for succes, men hvad er god ledelse? 
Hvad kræver det at være en god leder? Og hvordan udvikler man sin lederstil? 
Det er centrale områder på første modul, hvor vi blandt andet berører: 

•      Ledelse, lederskab og ledelsesfilosofi
•      Mindset og adfærd i lederrollen
•      Personlig ledelsesstil
•      Træningskultur i sport, ledelse og virksomhed

 Modul 2: “Motivation og vinderkultur”
 6.-7. marts, Hotel Saxkjøbing

Både som virksomhed, medarbejder, sportsudøver på et hold, er det vigtigt at 
være bevidst om de nødvendige forventninger og forudsætninger for at skabe 
vindermentalitet og performancekultur. Med inspiration fra elitesportsfolk og 
deres toppræstationer og succesfulde holdindsatser, vil dette modul give indsigt 
i og overblik over de væsentligste redskaber og fokusområder til at skabe energi, 
motivation og forståelse for, hvordan man kan toppræstere i din organisation. 
På dette modul vil vi blandt andet gå i dybden med:

•      Motivation – nøglen til succes i hverdagen, hvordan og hvor meget?
•      Motivation på formel – de grundlæggende faktorer i  dagligdagen
•      Teamwork – fælles fokus og individuel udvikling
•      Udvikling af vindermiljøer og vinderkultur

 Modul 3: “Succesfuld ledelse gennem medarbejdere”
 20. marts, Comwell Sorø

Virksomheders vigtigste ressource er medarbejderne og deres evne til at 
skabe en succesfuld hverdag. Det er afgørende at medarbejderne har forståelse 
for, hvordan de omdanner den overordnede strategi til daglige indsatser. 
Ledelsen har her en stor opgave i at understøtte, guide og skabe retning for 
medarbejderne, således at alle ressourcer udnyttes optimalt og skaber værdi i det 
daglige – og strategien efterleves.

•      Medarbejdere som virksomhedens vigtigste aktiv
•      Hvordan skaber vi konkurrencefordele gennem vores medarbejdere?
•      Medledelse og selvledelse - de rigtige mennesker til de rigtige beslutninger?
•      Strategiske beslutninger og værdifulde handlinger
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5 moduler med værktøjer til personlig udvikling, 
ledelse og selvledelse  - så du kan etablere og 
udvikle en sund vinderkultur i din virksomhed.

SKAB SUCCES 
GENNEM BEDRE 
LEDELSE



Deltag i et unikt uddannelsesprogram, 
der tager sportens vinderkultur og forener den 
med filosofi i ledelsen af din virksomhed.
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 Modul 4: Studietur til England 
 “Professionel træning og toppræstationer”
 13.-14.-15. april, London

På dette modul tager vi på en studietur. Vi vil stifte bekendtskab med et 
professionelt sportsmiljø i en engelsk top-klub, hvor der hele tiden fokuseres 
på at tage/hjælpe den enkelte fra deres nuværende niveau - og til det næste. 
Gennem foredrag og besøg i en professionel fodboldklub vil Claus Jensens og 
hans mangeårige erfaring fra engelsk fodbold, giver denne tur et unikt indblik i 
og mulighed for at lære af det professionelle miljø
- både når det gælder træning og kamp. 

•      Den professionelle hverdag – en særlig måde at agere på
•      Elitesportsudøvere og det udviklende mindset
•      Hvordan arbejder man med at gøre sit umage i træning og kamp?
•      Feedback som metode til udvikling af træningsmiljøer

 Modul 5: “Træning og udvikling i hverdagen”
 16. maj, Comwell Sorø

På dette modul er der fokus på afklaring af lederens personlige fundament 
samt konkrete metoder til fortsat at udvikle eget lederskab og vinderkultur, 
som en del af hverdagen som leder.
Undervejs i lederudviklingsforløbet vil alle deltagerne arbejde med at definere 
og formulere indholdet fra de enkelte moduler, til konkrete handlinger i 
hverdagen. En del af dette arbejde foregå i ”body groups”, hvor sparring og 
feedback er centrale elementer. 

•      Afklaring af personlige ledelsesfilosofier og målsætninger
•      Implementering af metoder til træning og feedback i hverdagen
•      Præsentation af og feedback på personlige handlingsplaner
•      Aftaler om fremtidige samarbejder og projekter



ULRIK LYNGE har haft egen virksomhed siden 
2007 og har over de seneste 10 år inspireret mere 
end 20.000 mennesker i både Danmark og udlandet. 
Ulrik er en af landets mest brugte foredragsholdere 
og undervisere. Han arbejder til dagligt med nogle 
af de dygtigste sportsfolk herhjemme og er også 
tilknyttet som mentalcoach for NFC. 

MICHAEL HØJLUND LARSEN arbejder som 
foredragsholder, underviser, konsulent og forfatter 
og har et stærkt fokus på, at gøre den praktiske 
filosofi anvendelig og tilgængelig for så mange 
mennesker som muligt. Det gælder for det 
meste ledere, medarbejdere og frivillige i mange 
forskellige organisationer, hvor han inspirerer alle 
til at reflektere og forstå deres egen rolle i flere 
perspektiver.

ANDERS IBSEN har mere end 20 års ledererfaring 
fra militæret, den finansielle sektor og 
konsulentbranchen. Han har i samarbejde med 
virksomheder i Europa, Asien og Afrika udviklet 
og leveret effektive Leadership Pipeline-løsninger, 
der øger lederes evne til at skabe resultater på alle 
lederniveauer. Han er Vice President og Global 
Partner i Leadership Pipeline Institute.

ESKILD EBBESEN, cand.scient. i idrætsfysiologi, 
har siden 2001 arbejdet med sundhedstests og 
motivation af ledere og medarbejdere gennem 
sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen. 
Herudover er Eskild en efterspurgt foredragsholder. 
Han har blandt andet vundet OL-guld i 1996, 
2004 og 2008, OL-bronze i 2000 og 2012 og VM-
guld i 1994, 1997, 1998, 1999, 2002 og 2003 med 
“Guldfireren”. 

CLAUS JENSEN var en fast del af Premier League 
og det danske fodboldlandshold gennem 10 år, hvor 
han begejstrede med sin sublime teknik og overblik 
på fodboldbanen. Hans passion og erfaring har 
han efterfølgende brugt i en række virksomheder, 
i sit formandsskab for fodboldklubben NFC og når 
han holder foredrag omkring ledelse med fokus på 
hvordan man skaber de rette miljøer og kulturer.

Undervisere



“Forandring starter hos dig selv”
Jeg har deltaget i mange ledelseskurser. Forskellen til dette kursusforløb er, 
at jeg var sammen med ledere fra andre brancher, hvilket gjorde at jeg blev 
udfordret på nogle tankesæt om ledelse, som jeg ikke er blevet på interne 
ledelseskurser. Dette sammenholdt med at kurset løber over en periode gjorde, 
at jeg kunne sætte mål og arbejde med de ledelsesværktøjer, som jeg fandt 
kunne virke i min dagligdag. Stor ros til arrangørerne for dette initiativ.”

Flemming Jørgensen
Erhvervsfilialdirektør Nordea

“Stor indsigt i egne stærke og svage sider som 
leder”

“Jeg føler, at jeg blevet en bedre leder”
Jeg deltog på DBU og BLF’s lederuddannelse i 2016/2017. Uddannelsen gav 
mig for det første et rum, hvor der var tid til at reflektere over hverdagens 
dilemmaer og drøfte dem med andre ligesindede. Vi havde et rigtigt godt hold 
og mit ledernetværk er blevet styrket efter deltagelsen. I en travl hverdag kan 
det være svært at trække sig lidt tilbage og tænke over, hvad vi gør og hvorfor 
vi gør dette. Uddannelsen var det frirum for mig,. Når vi var afsted, var det 
udelukkende for at blive klogere på ledelse og os selv som ledere. Der var en 
passende variation af sportens verden, erhvervslivet og teori. Jeg føler, at jeg 
er kommet ud som en bedre leder. Jeg vil klart anbefale andre at deltage på 
denne uddannelse.”

Jacob Goldbeck
El Installatør & Partner Rask EL

“Ledelsesuddannelsen har givet mig et godt 
netværk og en masse nye sparringspartnere”

“Yes, yes, yes”
Min oplevelse af uddannelsen var virkelig positiv. Den henvender sig direkte 
til ledere på alle niveauer og i alle brancher. Den indeholder gode takter og 
paralleller, man kan bruge fra sportens verden, hvilket jeg med stor succes 
bruger i mit virke som salgschef i dag. Jeg har personligt aldrig oplevet en 
uddannelse, hvor der har været så kompetente undervisere – de spænder vidt 
og har stor erfaring fra det virkelige liv. Alle formår at motivere og inspirere 
på et meget højt niveau. Uddannelsen skiller sig også ud, da den er over 
flere moduler, hvilket betyder at man kan nå at reflektere og afprøve de nye 
værktøjer på sine medarbejdere. Alt i alt en kanon uddannelse, hvor man 
oplever/møder en masse spændende mennesker fra forskellige brancher – så et 
rigtigt stort 10-tal herfra.

Michael Therkildsen
Filialchef, Frimann

“Uddannelsens output er en ledelsesværktøjskasse, 
der gør os bedre til at lede i dagligdagen”
Kim Pajor, CEO Pajor

Anbefalinger fra sidste års deltagere



Opgradér kurset til en Akademiuddannelse 
(10 ECTS-point)
Kurset kan opgraderes til modulet “Ledelse i praksis” på Akademiuddannelsen 
i Ledelse. Det kræver, at du undervejs læser udvalgte tekster om ledelse, som du 
bruger i dit Action-Learning-projekt. Efter sidste modul får du ekstra coaching 
og skal afslutningsvis forsvare dit projekt til en eksamen. 

Tilkøb af eksamen “Ledelse i praksis”:

 3.500 kr.
inkl. litteratur, individuel coaching samt eksamen med feedback.

Projektansvarlige:
Anders Due, Business Lolland-Falster
Ulrik Lynge, NFC
Michael Højlund Larsen Erhvervsakademi Sjælland.

For yderligere information og tilmelding kontakt:
Anders Due, Business Lolland-Falster - 28 19 90 74

Pris for ikke-medlemmer:
Pris pr. deltager: 

39.995 kr.  
(ekskl. moms)

Særpris for medlemmer af Business Lolland-Falster og Nykøbing FC:
Særpris pr. deltager: 

33.995 kr.  
(ekskl. moms)


