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Om uddannelsen
Sportslig ledelse er et bredt felt, som 

spænder fra daglig ledelse af medarbej-

dere, til strategisk udvikling af klubben. 

Konkurrencen i moderne talent- og elite-

idræt er hård, men en klar retning fra 

klubbens strategiske lag til trænerne, som 

står i miljøet, kan ofte være det, der gør 

klubben bæredygtig i et langsigtet per-

spektiv. Det kræver sportslig ledelse.

Kolding Talents ”Uddannelse i sportslig 

ledelse” er udviklet med inspiration fra 

Team Danmark og Doubleyous Sports-

chefuddannelse målrettet forbund.

Erfaringer fra de to tidligere forløb i hen-

holdsvis 2020/21 (vest) og 2021/22 (øst) 

indgår som væsentlig inspiration.

Jeg er blevet skarpere på mine 
personlige styrker og svaghe-
der, og er derfor også blevet 
mere tryg ved enten at tage 
ansvar, eller uddelegere til 
andre personer, som er 
dygtigere end mig selv.

Denne uddannelse har givet 
mig mest i form af modet til at 
tage de lidt mere følsomme/
personlige/private udfordringer 
op. Jeg synes det har fungeret 
som et godt eksempel på god 
ledelse, at vi selv skal udfor-
dres og tør sætte os selv i spil 
overfor andre mennesker, in-
den vi selv skal ud at lede. 
Det har klart givet mig mest!

”
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Deltagere på ”Uddannelse i 

sportslig ledelse”, 2020-21.
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”Uddannelsen henvender sig til sportslige 

ledere med ledelsesansvar. Det kan være 

sportschefer, sportslige ledere, sportslige 

udvalgsmedlemmer, talentansvarlige og 

trænere, som har ledelsesansvar for andre 

trænere på talent- eller eliteniveau. 

Hvis du kan svare ja til neden-

stående er uddannelsen helt 

sikkert noget for dig

•  Jeg har lyst til at udvikle mit  

personlige lederskab

•  Jeg har lyst til at udfordre min  

organisation, præsentere og  

implementere min case

•  Jeg har lyst til at blive inspireret om, 

hvordan jeg motiverer frivillige

•  Jeg er indstillet på at spille andre gode

•  Jeg prioriterer deltagelse og frem- 

møde på alle moduler

•  Jeg er indstillet på at arbejde, både  

på uddannelsesdagene og mellem de 

enkelte moduler (2-4 timer pr. gang) 

Der opfordres til, at flere fra samme klub/

organisation deltager.

Klarhed over ressourcer i min 
organisation som jeg ikke fik 
øje på før, ”fjende” blev til 
”venner”.

Inspirationen fra andre sports-
grene, som vi har taget med 
ind i vores klub, gør det per-
sonligt for vores klub, og kan 
bruge det aktivt på at eskalere 
vores klubs udvikling.

Vi har fået iværksat en ny 
struktur i klubben, og forskel-
lige personer begynder at tage 
ejerskab på specifikke områ-
der, som før bare tilfaldt til-
fældige og oftest forkerte.

Se også videoklip fra 
tidligere deltagere:

facebook.com/koldingtalent/
videos/347445943431235

facebook.com/koldingtalent/
videos/513857390041962

http://www.facebook.com/koldingtalent/videos/347445943431235
http://www.facebook.com/koldingtalent/videos/347445943431235
http://www.facebook.com/koldingtalent/videos/513857390041962
http://www.facebook.com/koldingtalent/videos/513857390041962


Formål
Sportslig ledelse er et særligt arbejdsfelt, hvor nogle ledelses-

mæssige udfordringer adskiller sig fra andre arbejdsfelter. 

Ofte kan man fx stå i dilemmaer mellem kortsigtede resultater 

på den ene side, og langsigtet udvikling på den anden. 

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en række 

værktøjer til strategisk og organisatorisk ledelse, til det personlige 

lederskab, til ledelse af teams og til ledelse af frivillige.

Undervisere  
Underviserne på uddannelsen er Jakob Freil og Henning Hansen 

og undervejs i forløbet inddrages eksterne undervisere. 

Henning Hansen

Henning er indehaver af konsulenthuset Sporthouse, som 

arbejder med ledelses- og organisationsudvikling, primært 

inden for idrætten på bestyrelsesniveau. Henning arbejder 

herudover med udvikling af bestyrelsen som et team og 

udvikling af talent- og elitestrategier.

Jakob Freil

Jakob er sportspsykolog og en del af Team Danmarks 

sportspsykologiske netværk. Jakob arbejder desuden 

med udviklingen af klubmiljøer i Kolding Talent, hvor han 

bl.a. arbejder med effektive teams og træneren som leder. 

Herudover er Jakob tilknyttet Bakken Bears.
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Forløb, form, afvikling og tidsforbrug
Uddannelse i sportslig ledelse er på i alt 71 undervisningstimer, 

og er bygget op omkring 5 moduler, som afvikles over 9 måneder. 

Modulerne afholdes i eller omkring Kolding. Det forventes, at man 

prioriterer overnatning på de pågældende moduler.

Undervisningen har tre gennemgående principper:

• Personlig og erfaringsbaseret læring - action learning

• Korte oplæg, analyser, afprøvning, refleksioner

• Kollegial sparring

Uddannelsen afvikles således:

      Dato   Dag 1           Dag 2    Overnatning

Modul 1     22.-23. august 2023 15.00-20.00      8.00-16.00         Ja

Modul 2     14.-15. november 2023 15.00-20.00      8.00-16.00         Ja

Modul 3     23.-24. januar 2024  8.00-16.00       8.00-16.00 

Modul 4     12.-13. marts 2024  8.00-16.00       8.00-16.00 

Modul 5     28.-29. maj 2024 15.00-20.00      8.00-16.00         Ja
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Indhold
Modul 1: Indsigt i din verden og dig selv som leder

På modul 1 vil du få redskaber til:

• At blive klogere på dig selv

• At arbejde med dit personlige lederskab

•  At blive opmærksom på egne værdier og bevæggrundene  

for din ledelsesmæssige adfærd

• At skabe overblik over dine overbevisninger

Modul 2: Det organisatoriske kompas

På modul 2 vil du få redskaber til:

• At analyse organisationens kultur

• At arbejde med det effektive team

• At få indblik i teamets faser og beslutningsprocesser

• At skabe overblik over din organisations teams og interessenter

Modul 3: Sæt kurs og naviger

På modul 3 vil du få redskaber til:

• At præsentere professionelt - hvordan når jeg min målgruppe?

• At skabe en tydelig ledelsesmæssig strategi 

•  At forberede og implementere samt tackle modstand  

mod forandringer

• At tackle ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser

Modul 4: Ledelse og følgeskab

På modul 4 vil du få redskaber til:

• At lede, motivere og rekruttere frivillige

• At udarbejde din personlige udviklingsplan

• At skabe følgeskab

Modul 5: Paradokser på rejsen – kryds op mod vinden

På modul 5 vil du få redskaber til:

• At forebygge og håndtere konflikter

• At forberede og gennemføre det gode møde

• At stille de rigtige spørgsmål på rette tid og sted



Mødepligt og bevis
Der er ingen eksamen. Det forventes, at deltageren har fuldt 

fremmøde på uddannelsen. 

Der udleveres et kursusbevis som dokumentation for, at man 

har deltaget på Kolding Talents ”Uddannelse i sportslig ledelse”. 

Hvis deltageren delvist udebliver fra uddannelsen, vil det ikke 

være muligt at få kursusbeviset. 

Ansøgning og pris
Ansøgning sker gennem formularen på

https://www.kolding.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid-og- 

idraet/kolding-elite/uddannelse-af-sportslige-ledere

Ansøgningsfristen er januar 2023. For at uddannelsen oprettes, 

skal der som minimum være 16 kursister tilmeldt. Maksimalt antal 

er 24 kursister. Ansøgninger vurderes ud fra jobfunktioner og 

relevans ift. uddannelsen.

Uddannelsen udbydes til kr. 22.000 pr. person. 

Prisen er inkl. forplejning, overnatning og uddannelsesmateriale. 

Betaling foregår over to rater. Første rate på kr. 14.000 opkræves 

i februar 2023. Anden rate på kr. 8.000 opkræves i februar 2024.

 

Tilmelding er bindende, og 2. betaling opkræves, selvom du ikke 

skulle gennemføre uddannelsen, eller må melde afbud kort inden 

et modulstart. 

Deltagerne afholder selv udgifter til rejse i forbindelse med 

uddannelsen. 
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