
Leder, find dit mod

Reflektionsvandringer 
Østrig 

d. 10. - 14. September

Vandringer
5 dage i Østrig 1 2 3

3x1,5t. Gennemførelse

1 måned 1 måned 1 måned



Hvorfor dig?

Du er oplagt til at deltage, hvis du: 
• Er en erfaren leder, der oplever 

at det er tid til at ændre og 
skærpe din tilgang til dig selv, 
dit lederskab, måske endda sit 
liv. 

• Søger konkrete øvelser og 
værktøjer til at balancere en 
hektisk hverdag. 

• Ønsker at gøre noget seriøst for 
at forankre dit lederskab i dig. 

• Ønsker at fastholde din læring 
gennem Leaders Network.

Hvorfor vandring?

"Jeg har gået mig mine bedste 
tanker til.” Ordene kommer fra 
Søren Kierkegaard og er blevet 
rammesættende for kurset her, 

Det er ikke uden årsag, at 
Caminoen som selvudviklings-
disciplin er eksploderet i 
popularitet. Som Kierkegaard har 
mange set lyset i vandringens 
isolation og reflektion. Men det er 
ikke altid, at man kan finde tiden, 
der skal til. Derfor har vi skabt 
muligheden ved at bruge 
bjergenes ro og accelerer 
reflektionen med mentorernes 
erfaring og deltagelse.

Hvorfor mod?

“Hvis jeg skal tale med mine 
medarbejdere om noget der ikke 
er fagligt? Det er meget 
grænseoverskridende!”  

Udtalelsen kom under et af vores 
kurser, og fik os til at indse, at din 
komfortzone i høj grad afgør, hvor 
meget du får udnyttet dit 
potentiale. Oftest er det 
begrænsende overbevisninger og 
mind games, der afholder os fra at 
gøre det vi ved, der skal til i 
lederskabet, og det kræver mod at 
gøre nye og uforudsigelige ting. 
Derfor er dit personlige mod 
omdrejningspunktet, men istedet 
for at udfordre det, lader vi tid, 
vandring, reflektionsopgaver og 
1:1 sparring bringe dig til målet. 

Motivation
og baggrund



Dit udbytte
‣ Klarhed for hvad du vil med dig selv 

og dit lederskab,  
‣ hvorfor du vil det og  
‣ hvordan du har tænkt dig at gøre 

det. 

Konkrete værktøjer til at sætte din 
dagsorden på din måde 
Forståelse, accept og indarbejdelse 
af ledelse som en relationel og ikke 
hierarkisk disciplin 
Sparring og udfordring på 
overkommelse af barrierer i 
hverdagen 
Opfølgning med din sparringspartner 
i tre måneder efter hjemkomst 
Medlemsskab af Leaders Network



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

FOKUS Dit lederskab Dine forhindringer Dine potentielle 
løsninger

Dine kommende 
handlinger

Vores samtale 
om 1 måned

07:00 Morgenmad Morgenmad (og 1:1) Morgenmad Morgenmad

08:00 Møde i Kbh. Lufthavn • Morgenbriefing
• Transport til Weng 

(08:15)
• Individuel start til 

Admonterhaus

• 1:1 sparring
• Udviklingsarbejde i 

grupper

• Morgenbriefing
• Transport til 

Gstatteboden (08:15)
• Individuel start til 

Enstallerhütte

• 1:1 sparring
• Besøg på Das Stift
• Opsamling på 

læringspunkter09:00 Take off CPH (10:10)

10:00 Ankomst til VIE

11:00 • Transport til hotel
• Frokost undervejs
• Opgave: Beskriv dit 

lederskab
12:00 Frokost 

(Admonterhaus)
Frokost Frokost 

(Enstallerhütte)
Transport til VIE

13:00 Retur til startsted Fællesstart til Klinke 
Hütte

Retur til startsted Frokost undervejs

14:00

15:00 Fælles retur til 
startsted

Check-in VIE

16:00 Check-in Spirodom Transport til hotel Transport til hotel Transport til hotel

17:00 Egentid Egentid Egentid Egentid Take-off VIE (17:35)

18:00 Middag Orientering om dag 3 Orientering om dag 4 Orientering om dag 5

19:00 Praktiske forhold Middag Middag Middag Ankomst CPH (19:20)

20:00 Status & fireplace talk

21:00 Fireplace talk

22:00



Poul Holck
Poul har beskæftiget sig med 
ledelse fra starten af karrieren i 
Livgarden og videre i så 
spændende virksomheder som 
Maersk, Carlsberg og Center for 
Ledelse. Poul har en næse for det 
gode ledelsesteam og den 
ledelsesadfærd, der skal til for at 
spille enkeltpersoner og 
organisationer gode. Han er 
særligt stærk til at sætte fokus på 
dine behov i mentorsituationen og 
følge dem til dørs med både 
reflektion og praktisk handling. 
Poul brænder helt særligt for det 
at arbejde med dit personlige 
lederskab og individuelle 
mentorforløb.

Michael har arbejdet med Ledelse 
og IT siden 2001, hvor han forlod 
Livgarden og siden succesfuldt 
har skabt og drevet to 
sideløbende IT virksomheder. 
Michael har en pragmatisk 
ejerleders og entreprenørs tilgang 
til at få ting til at ske. Han har hele 
sin karriere arbejdet på at skabe 
ikke kun vækst i sine firmaer, men 
også balance i livet. For både ham 
selv og sine ansatte. 
Det er Michaels fokus på dig og 
din situation kombineret med sin 
troværdige og handlingsprægede 
personlighed, der skaber 
bundsolid værdi i hans 
mentorskab. 

Lars Frisk Rossen
Lars har været leder hele sit liv. 
Fra Livgarden til Maersk, GN Store 
Nord og LEGO har Lars ledet 
forandringer og 
forretningsinitiativer forankret i 
virksomhedernes respektive 
strategier. Ved at kombinere den 
nyeste teori med en legende 
tilgang til ledelse giver han dig 
anderledes og energiske veje til at 
opnå nye resultater i netop din 
hverdag. 
Det, der får Lars’ mentorskab til at 
stå frem, er, at han på egen krop 
har mærket, når værktøjer og 
metoder både har virket og fejlet. 
Erfaringer han gerne bringer i spil 
for at gøre dig til en succes.

Michael Bosholdt

Vores erfaring - Din succes



Alt andet

De fem dage har fokus på at 
finde roen og tiden til reflektion 
når vi vandrer. Derfor er du 
dækket af  med bl.a.: 
• 5 dages ophold på 4-stjernet 

hotel 
• Fly tur-retur 
• Transport under opholdet 
• Fuld forplejning 
• Fri benyttelse af  spa 

faciliteter 

Kurser har det med ikke at 
overleve, når du kommer 
tilbage til hverdagen. Derfor er 
der indbygget 3 x 1,5t. 
personlig opfølgning med din 
mentor i op til 3 måneder efter 
hjemkomst. Fordi det giver 
mening.

Fagligt indhold

Afhængigt af  udgangspunkt, 
dine behov og reflektionerne 
vil vi berøre et eller flere af  
nedenstående emner. 
• Det personlige lederskab 
• Lederrollen 
• Golmans 6 ledelsesstile * 
• Lederen som person 
• Kommunikation 
• Eksekvering 
• Lederen som coach 
• Situationsbestemt ledelse 
• Teamledelse 
• Organisering af  teams 
• Lederen som facilitator 
• Distanceledelse 
• Ledelse af  ledere 
• Forandringsledelse 
*/ obligatorisk 

Hvad får du for 
pengene?

Økonomi og indhold

DKK 29.500,-

LEADERS.dk
Knud Bro Alle 9

DK-3660 Stenløse
Tel: +45 31 506 502

Mail: mail@leaders.dk

http://LEADERS.dk
http://LEADERS.dk

