
 

 

 

TRÆNEREN SOM KULTUREL LEDER 
 

- invitation til workshop med sportspsykolog Kristoffer Henriksen 
 
 
Svendborg Eliteråd har fornøjelsen af at invitere til en spændende workshop den 30. maj med Kristoffer 
Henriksen om bæredygtig sportspsykologi for unge talenter! Workshoppen er målrettet trænere, 
bestyrelsesmedlemmer, holdledere og andre relevante personer med relation til klubberne.  
 
Kristoffer Henriksen er cand. psych. ph.d. forsker og sportspsykolog i Team Danmark. Han er forfatter til 
flere bøger, bl.a. Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, som sætter fokus på, at det i langt højere grad er 
miljøet og den særlige kultur, der er i klubben, som er afgørende for, om en idrætsudøver når 
verdenseliten, og ikke alene potentiale og træning. 
 
Workshoppen har fokus på kulturel ledelse og bæredygtig sportspsykologi for unge talenter, og vil gå i 
dybden med de grundlæggende og bærende værdier i klubberne. 

 
Team Danmark har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og elitekommuner m.fl. udarbejdet et 
værdisæt for talentudvikling. Processen med at omsætte værdisættet til praksis blev igangsat ved en 
workshop i september sidste år. Workshoppen om kulturel ledelse er en opfølgning og fortsættelse af 
denne proces.  
   

 
Svendborg Eliteråd håber, at I vil benytte jer af muligheden for at arbejde med kulturel ledelse i netop jeres 
klub, og dermed være med til at gøre en forskel for talenterne og for klubben – og kom gerne så mange 
som muligt fra hver klub! 
 
På www.conferencemanager.dk/kulturelledelse kan du se en nærmere beskrivelse af indholdet for 
workshoppen, deltagerliste m.m. 
 
 
Mange hilsner 
 
Svendborg Eliteråd, Sport & Uddannelse, Centrumpladsen 7, 1. th., 5700 Svendborg, tlf. 30 63 62 38 
 

 Hvad er kultur? 

 Hvad mener vi, når vi taler om kultur for elite – eller talentudvikling? 

 Hvordan er kulturen i vores klub – og hvordan ønsker vi, at den skal være? 

 Hvad er kulturel ledelse, og hvordan kan jeg som træner blive bedre til at skabe den kultur jeg 
ønsker, og derigennem udvikle de atleter, jeg tror på? 

Tid:  lørdag, den 30. maj 2015 kl. 13.00 – 17.00 
Sted:  SG-Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg 
Inviterede:  klubtrænere, bestyrelsesmedlemmer, holdledere og andre med relation til klubberne  
Tilmelding:  senest den 22. maj 2015 på følgende link: www.conferencemanager.dk/kulturelledelse  
Pris: gratis 
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