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Hvad opnår deltagerne:

• En opdateret, relevant lederuddannelse (kursusbevis medfølger)

• Professionelt fokus på egen udvikling, potentiale og mål

• Øget evne til at balancere fysisk og mental sundhed

• Øget beslutnings- og handlekraft

• Udvikling af det personlige og professionelle netværk

• Glæde, overskud og fornøjelse!

Det med småt: 

• Leadership Week forventes betalt af deltagernes arbejdsplads og såvel 

rejse og ophold samt kursusudgift kan faktureres direkte til 

virksomheden.

• Forløbet er er godkendt af Erasmus+, EU’s program for de 

videregående uddannelser, der retter sig mod institutioner, 

organisationer, offentlige og private virksomheder.  

• Deltagelse kan i visse tilfælde finansieres via fagforening eller som del 

af outplacementforløb.

Se det aktuelle program og find flere oplysninger på www.clublasanta.dk

under events.

Har du et aktivt og ambitiøst jobliv? Er du sulten efter at booste din mentale og fysiske sundhed? Deltag i en intensiv uge med fokus på fremtidens ledelse, personlig 

træning og -udvikling med undervisning og rådgivning af et topprofessionelt team. 

Leadership Week er for dig, der ønsker at styrke dig selv og dit lederskab og opnå synlige resultater. Du får redskaber til at opnå balance i din hverdag, og dertil viden 

om, hvordan du skaber samme værdi i din virksomhed, hvis du er leder. Samtidig får du den nyeste viden indenfor ledelse, og rejser således hjem både klogere og i 

forbedret fysisk form!

Tilmelding og booking:

Rejse- og ophold bookes hos Club La Santa via hjemmesiden under 

Leadership Week eller ved at ringe til salgskontoret i Billund: 76 500 400

Nedenstående er priseksempler ved 7 overnatninger fra fredag til fredag 

inkl. direkte fly tur/retur, transfer til og fra lufthavnen. Dertil fri brug af 

Club La Santas sportsfaciliteter og alle de aktiviteter, der indgår i det 

aktuelle ugeprogram. Dvs. omkring 400-500 aktiviter med instruktør 

indenfor 80 disipliner. 

Man kan vælge at dele lejlighed med en anden deltager, og anigiver dette 

i reservationen. 

Comfort lejlighed uden udsigt 

1 soveværelse med to sovepladser, 1 opredning i stuen mulig.

Pris pr. person:

v. 3 voksne - kr. 5.795,-

v. 2 voksne - kr. 6.795,-

v. 1 voksen - kr. 9.995,-

Comfort lejlighed med udsigt

2 soveværelser med to sovepladser og 2 badeværelser

Pris pr. person:

v. 4 voksne - kr. 6.995,-

v. 3 voksne - kr. 8.095,-

v. 2 voksne - kr. 10.295,-

Halv- eller helpension tilkøbes særskilt. Der anbefales halvpension, da 

dette giver deltagerne mulighed for at være fælles omklring måltiderne 

efter behov.

Uddannelsesforløbet bookes og betals særskilt via Bloch & Østergaard. 

Early Bird for næste uddannelsesforløb i november /december 2018:

Kr. 19.500,- inden 15. oktober 2018.

Early Bird priser gælder uddannelsesforløbet, ikke rejse og ophold. 

Leadership Week – Peak Your Performance  
Eksklusivt uddannelsesforløb med fokus på fremtidens sunde leder

Kontakt udviklingschef Susanne Hoeck 

for yderligere information, hjælp til booking, mulighed 

for grupperabat mv.  

Mobil: 26 29 35 10

Mail: sh@clublasanta.com

sushoeck@gmail.com
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Fremtidens leder – faglige moduler:   

Den moderne virksomhed

• At forklare årsagerne og tendenserne bag behovet for at redesigne

organisationer og ledelse

• At vise, hvordan den moderne leder løser udfordringerne

• At gennemgå de 5 designprincipper for moderne ledelse, og de 

5 områder, det påvirker: Strategi, innovation, kultur, organisering og 

ledelse

• At kortlægge deltagerens virksomhed baseret på "The Responsive

Organization"-modellen

• Den nye kultur og den netværkende organisation 

• At give ledere mulighed for at definere en moderne kultur

• At vise ledere, hvordan digitalt lederskab udføres, og hvad Social Business 

er og kan

• At diskutere de opdaterede succesmål for den moderne forretning: 

Social kapital, værdiskabelse og økonomisk sundhed

• At beskrive, kortlægge og udnytte netværksorganisationens dynamik, 

også fra et personligt perspektiv som leder

• At diskutere, hvordan den netværkende organisation skaber nye 

konkurrencemuligheder

Agil strategi og eksekvering

• At gøre innovation til alles ansvar

• At træne lederne i entreprenørskab

• At forklare, hvordan man gennemfører agil strategieksekvering

• At introducere hypoteser i innovation og ’speedbåde’

• At hjælpe deltagerne med at se på deres forretning på en ny måde

• At hjælpe deltagerne med at planlægge deres forretningstaktik

Lederens nye rolle og adfærd

• At beskrive den moderne leders 4 roller og 8 adfærdsmønstre

• At hjælpe deltagerne med at sætte en personlig udviklingsretning

Erik Korsvik Østergaard

• Uddannet civilingeniør med speciale i kaosmatematik

• EBA i tværkulturel projektledelse

• Gæsteforelæser ved CBS

• Formand for Ledernes Hovedorganisations 

tænketank om digitalisering og ledelse

• Underviser i Ledernes Hovedorganisation

• Jazzpianist, sangskriver og sanger i sit eget band

Erik har arbejdet med ledelse, strategiske projekter, 

forandringsledelse og organisatorisk transformation 

som leder og rådgiver. Han har en brændende passion 

for formålsdrevet ledelse, New Practice Leadership 

og den moderne arbejdsplads.

Har udviklet og implementeret ledelsesudviklings-

forløb i virksomheder som Novo Nordisk, Ørsted A/S, 

Danske Bank m.fl. 

Partner i Bloch&Østergaard ApS

Mail: erik@blochoestergaard.dk

Fremtidens leder

Bonusinfo:  

Erik Korsvik Østergaard er forfatter til The Responsive Leader. 

Få en forsmag: How to be a fantastic leader in a constantly changing world!

http://blochoestergaard.dk/the-responsive-leader-the-book/

Mere inspiration at starte på: 

http://blochoestergaard.dk/wp-content/uploads/2016/01/The-Mindset-of-a-Leader.pdf

”In a world that constantly changes, we need to stay 

relevant to customers, and to our colleagues. 

Leadership is hard work. Leadership is demanding and 

takes time and slows you down until you have got the 

hang of it. Leadership is also rewarding, immensely 

giving, and attracting, and once you have “tasted the 

kool-aid”, you just want more.”

Ledelseskonsulent, Erik Korsvik Østergaard tager udgangspunkt i de vigtigste megatrends, du som leder skal navigere efter i en tid, hvor alt er omskifteligt, 

uforudsigeligt og komplekst. På Leadership Week sætter vi særligt fokus på, hvad digitaliseringen og de nye generationer betyder for fremtidens ledere. 

I undervisningen inddrages de nyeste ledelsesteorier, bla. Responsive Organizations, Exponential Organisations, The Lean Start-Up og Simon Sinek. 

Undervisningen er en kombination af indlæg, øvelser, cases og teori og tager udgangspunkt i den enkelte deltagers situation. 
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Birgitte Zwicky-Hauschild

• Uddannet cand.med. fra KU 

• Speciallæge i samfundsmedicin

• Ansat som afdelingslæge for Klinisk Medicin og 

Rehablitering i Region Midt

• Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Afd. for Socialmedicin, eksamensformand

• Tillægsuddannelse i procesledelse og coaching.

• Stressforebyggelse  og –behandling via Hillerød og 

Bispebjerg Hospital og Stressklinikken v. Bo 

Netterstrøm.

Birgittes faglige fokus er socialmedicin og 

arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse 

af stress. Som læge har hun mangeårig erfaring i 

rådgivning af af ledere, medarbejdere og 

virksomheder.

Birgitte er kendt og anerkendt for at levere en 

målrettet, personlig rådgivning, uanset om det 

handler om akutte problemstillinger eller behovet 

for et decideret livseftersyn.

Den sunde leder – fagligt indhold:

Sund leder - sunde medarbejdere - hvordan gøres det til virkelighed? 

Birgitte Zwicky-Hauschild sætter fokus på, hvordan man skaber vilkår for sund 

adfærd i forhold til livsstil og sundhedsfremme som et forandringstiltag i 

virksomheden.

Hertil fokus på ‘livsstilsygdommen’ stress, som vægtes efter deltagerne ønske 

til prioritering af emnet: 

• Hvordan forebygger vi stress?

• Hvordan spotter man stress?

• Hvordan vender man tilbage til arbejdet efter stress?

Afsættet er lægefagligt og bygger på konkrete resulater fra stressbehandling i 

virksomheder som Københavns Energi, Dansk Elforbund, Dansk 

Musikerforbund, SAS m.fl. 

Personligt sundstjek og rådgivning

Deltageren får et personligt sundhedstjek af:

• Blodtryk

• Puls

• Kolesteroltal

• Hvilestofskifte

• BMI

• Fedtmasse og muskelmasse

• Kropsalder

Med udgangspunkt i den enkelte deltagers sundshedsprofil følger rådgivning på 

de områder, hvor deltageren ønsker at foretage en forandring. Det kan være i 

forhold til kost, rygning, alkohol, motion, søvn og stress eller andre 

livsstilsfaktorer. 

Visionen er, at et godt liv skal leves – også når vi går på arbejde. Ansvaret ligger 

hos den enkelte, men kræver ofte en god ramme, for at det er muligt at udvikle 

og fastholde ambitionerne om et sundt personligt lederskab. 

Den sunde leder
Der har aldrig været større fokus på sundhed i danske virksomheder, og der investeres store summer i medarbejderpleje med fokus på at knække stresskurven. 

På Leadership Week bliver du klædt på til at gå forrest! Med ny viden og konkrete værktøjer til at skabe en sundere hverdag, både fysisk og mentalt, 

bliver du i stand til at motivere og inspirere andre og prioritere rigtigt i forhold til såvel din egen som virksomhedens investering i en sundere hverdag. 

Fysisk træning, ro og balance

I programmet indgår daglig træning med afsæt i de mere end 80 forskellige sportsfaciliteter og 

500 aktiviteter om ugen, der tilbydes på Club La Santa i det ugentlige program. 

Deltagerne bliver udfordret på udholdenhed, styrke, balance, rytmesans og koordination i discipliner, 

der spænder fra yoga, SUB fitness, racket ball og TRX til mountainbike og stand up paddle. 

Man kan deltage uanset fysisk form og kendskab til de forskellige træningsformer.



5

Executive coach, Charlotte Anthonisen giver ved 1:1 coaching mulighed 

for at komme tæt  på den enkelte deltagers ønskede fokusområde. Det 

kan være ledelsesdilemmaer, nye målsætninger, blinde vinkler, mestring 

af ny adfærd eller mindset, kommunikationsstil eller målrettet 

karriererådgivning.

Formålet med 1:1 coachingen er, at deltagerne kommer videre med en 

aktuel udfordring og kan identificere de handlinger, der skal til for at nå et 

ønsket mål. Så der ikke blot skabes gode resultater, men opnås 

toppræstationer.

Executive ledelsessparring
På Leadership Week er ambitionen, at du skal udvikle dig fra at skabe gode resultater til toppræstationer. Vi sætter fokus på deltagernes effektivitet, 

identificerer svagheder og styrker og sparrer omkring de handlinger, der er nødvendige for at nå et ønsket mål.

Coachingen finder sted i et tillidsfuldt, fortroligt og konstruktivt miljø i et 

ligeværdigt partnerskab mellem deltager og coach. Coachens rolle er at 

stille spørgsmål og være katalysator og coachee træffer selv beslutninger 

og bestemmer handlinger.  

Deltageren vælger et konkret emneog får i forløbet mulighed for at 

reflektere, finde nye vinkler og udvide handlemuligheder.

Formål med coaching

• Maksimere præstation

• Forbedre og udvikle effektivitet og kompetencer

• Facilitere læring og øge muligheder

• Øge beslutnings- og handlekraft

• Fokus på egen udvikling, potentiale, mål og handlemuligheder

Forberedelse til coaching

• Hvad vil du gerne have fokus på?

• Hvad vil du gerne ændre?

• Hvilken ambition vil du gerne indfri?

• Hvad vil være et godt mål for dig?

• Hvorfor er det vigtigt?

Charlotte Anthonisen

• Cand.Scient., Københavns Universitet

• ICF Akkrediteret Coach

• Tidl. Ansat i Nordens største konsulenthus AS3

• De seneste fem år executive konsulent i Ledernes 

Hovedorganisation, der repræsenterer 110.000 top-

og mellemledere.

Charlotte har arbejdet som professionel rådgiver siden 

1998, her af de seneste 13 år som executive coach af 

mere end 3.000 ledere og karriereorienterede 

mennesker.

Charlottes fokus er mennesker og organisationer i 

forandring og udvikling. Talent & Performance 

Management samt Crisis Management er blandt hendes 

ekspertområder, foruden den personlige, målrettede 

karriereudvikling.

”Alle ledere er vant til at præstere og 

vise resultater, så hvordan bliver man 

endnu bedre? Typisk er det på de 

dybere planer, der skal rykkes for at 

opnåd de hensigtsmæssige ændringer 

af tanker og handlinger.”

”Min kæmpe faglige og personlige 

tilfredsstillelse, er hver gang en 

coachee får den store AHA- oplevelse. 

En ny erkendelse, en fornyet 

tankegang, når målet står helt skarpt, 

og personen ved, hvordan hun eller 

han når derhen.” 
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”Inspiring, quality, great fun”

Karsten Dahl, Director, 

Economy & Finance, Jyske Bank

”The best was the small size of 

the group and the combination 

of theory and exercise”

Gunnar Eckbo, CEO, 

Styreinformasjon AB (Norway)

”Something for the brain, the body 

and for the heart”

Britta Bjerregaard, First Vice President,   

Danica Pension

Testimonials Leadership Week – Peak Your Performance

“I think you've hit a golden source of leaders (and people) 

of the future, where you as a participant become more 

inspired to physical challenges in the beautiful and 

harsh nature than to drink a beer in the bar. It's brilliant. 

It's the right timing. It is the course of the future!”

Søren Skøtt Andreassen, Director Research, Aarhus Maskinmesterskole

”Erik var supergod og yderst kompetent. Jeg har lært rigtig meget af ham”

”Erik er en super kommunikator. Indhold super relevant og vedkommende for alle”

”Stof til eftertanke, eye opener, konkrete redskaber, relevant og godt formidlet. 

Helt igennem inspirerende og lærerigt” 

”Har absolut brugt samt implementerer mange af de kloge ting som Erik bidrog 

med, jeg fik rigtig meget med hjem”. 

”Trods høje forventninger overgik Club La Santa ALLE mine forventninger!”

”Fantastiske mennesker på holdet! God stemning og atmosfære” 

”Gruppens størrelse var i min optik ideel og tilpas til at vi kunne deles op i de små 

gruppeøvelser”

”De små power breaks var rigtig gode indslag og vores egen tid mellem oplæggene 

og frokosttiden bør bibeholdes, da det lige netop var dér, vi netværkede”

”Rent fagligt og afviklingsmæssigt, så kan Club La Santas faciliteter meget, meget let 

måle sig med alle de kursusudbydere, som jeg er stødt på gennem årene. I har et 

super fint og højt niveau i det hele – hold fast i det! Kvalitet sælger på den lange 

bane”

”Det var en super god uge, uddeler kun rosende ord om mit hold og ikke mindst 

indholdet af kursusforløbet. Kunne faktisk være lidt fedt hvis I lavede en ”niveau 2” 

næste år for alle dem, der har været på første forløb”.

På Leadership Week kan maksimalt deltage 14 personer, da dette giver mulighed for at den enkelte kan tilgodeses i forhold til personlig rådgivning under forløbet. 

Samtidig er gruppens størrelse og sammensætning afgørende for, at der opnås en god dynamik og mulighed for relevant sparring samt udvikling af fagligt netværk. 
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Early Bird pris kursusforløb DKK 19.500 inden 15.10.2018. Herefter DKK 24.500. 
Hertil udgift til rejse, ophold, forplejning, der afhænger af valg af indkvartering. 

Kontakt udviklingschef Susanne Hoeck, sh@clublasanta.com for mere information.

Få en forsmag på, hvad der venter dig på Club La Santa her: https://youtu.be/zcbXHI4tJsQ

Gå ikke glip af næste Leadership Week – Peak Your Performance
30. november – 7. december 2018. OBS! Kun 7 pladser. 


