
”Golf, ledelse og forandring”

Bliv den bedste version af dig selv

11.-14. november 2021



Mål med uddannelsen

På denne uddannelse kan du forvente:

• Inspiration til dit lederskab og dit golfspil.

• Mentoring i et netværk af ligestillede.

• Løsninger på aktuelle udfordringer.

• Inspiration til at få det optimale ud af dig selv, dine kolleger og virksomheden .



Golf, ledelse og forandring 

”Vi giver dig en større bevidsthed omkring dig som leder, rollen som leder, så 
du kan skabe bedre resultater – både i virksomheden og på golfbanen”

Du ved det jo godt! Din måde at agere på er helt afgørende for dine medarbejderes trivsel og 
for kulturen i din virksomhed. Der bliver gjort rigtig meget for at sikre medarbejdernes trivsel i 
mange virksomheder. Men hvad med dig? Mange ledere glemmer at give sig selv den fornødne 
tid til refleksion, inspiration og selvudvikling, som er vejen til at være den bedste version af sig 
selv i rollen som leder.

Står du med en problemstilling eller en udfordring i din virksomhed, som du ønsker en løsning 
på?

Det ved vi, at langt de fleste erhvervsledere gør. Specielt oven på Covid-19 hvor 6 ud af 10 
danskere forventer mere stress i hverdagen, og mange skal efter 18 måneders nedlukning til at 
vænne sig til en ny måde at arbejde på. Det er for eksempel at arbejde mere hjemmefra, 
udfordringer med at få varer hjem og ud til kunderne, mangel på ny arbejdskraft og en række 
andre udfordringer.

Hvordan kan du som leder møde disse nye udfordringer på en god måde for dine medarbejdere 
og dig selv?

Vi hjælper dig med at finde den løsning på en sjov og lærerig måde. Vi bruger golfen som en 
indgangsvinkel til at spejle et arbejdsmiljø, der sætter fokus på de problemstillinger og 
kommende forandringer, som den nye verden og generation af medarbejdere stiller krav til.

Det er en uddannelse for dig som leder, hvor vi tilføjer golf som et lærende element.

Vi skaber kendskab til egne reaktionsmønstre, tanker og følelser og derigennem også 
medarbejdernes udfordringer. Vi skaber et nyt fundament til en positiv forandring til stor gavn 
for både dig, din virksomhed og dine medarbejdere.



Golf, ledelse og forandring 

I dette forløb iscenesætter vi nogle konkrete problemstillinger via forskellige øvelser på og 
udenfor golfbanen:

• Uhensigtsmæssige reaktionsmønstre 
• Egne tanker
• Egne følelser
• Håndtering af egne tanker og følelser 
• Uddelegering af ansvar og udvise tillid vs kontrol 
• Forstå medarbejdere – bagvedliggende reaktionsmønstre, tanker og følelser

Målet er at opnå en større accept og forståelse omkring kulturen i virksomheden, så der kan 
opbygges en stærkere tillid internt og eksternt. Dette vil på kort og lang sigt skabe bedre 
resultater, langt flere ressourcer og mere effektivitet. Men det væsentligste resultat er øget 
trivsel blandt dine medarbejdere og hos dig selv.

Vi præsenterer teori via modeller og skriftligt materiale, notesbog mm. der giver dig et bedre 
overblik. Det betyder, at når du rejser hjem, er der en klar plan for, hvad det er, som du står 
overfor og hvad der skal gøres fremadrettet for at skabe en forandring. 

Vi kombinerer teorier til udvikling af det personlige lederskab med udfordrende golftræning, 
anderledes matchformer og spil på spændende baner – nogle af Spaniens absolut bedste. Vi 
starter dagene med teorier og læring, og i løbet af dagen på golfbanen får du lejlighed til at 
opleve teorierne i praksis på dig selv. Vi afslutter hver dag med afrunding af teori og giver 
mulighed for, at der kan stilles spørgsmål til aktuelle problemstillinger.

Det her er en sjov og udviklende måde at udvikle dig selv som leder og dit golfspil.

Skal du også med os?



Program

Dag 1: 
06:00 Afrejse 
09:40 Ankomst Malaga, baggage udlevering
10.15 Transfer til Hotel Encinar de Sotogrande
11:30 Hotel ankomst
12.00 Teori (Tema – Reaktionsmønstre) incl. frokost
13:30 Transfer golf (La Reserva Sotogrande) 
14:30 Tee-off (18 huller) 
19:30-20:30 Drinks og teori (Tema – Tanker)
20:30 Middag 

Dag 2: 
07:00 Morgenmad 
08:00 Teori (Tema – Følelser)
09:30 Transfer golf (Finca Cortesin)
11:00 Tee-off
15:00 Frokost
16:30 Hotel 
18:30-19.30 Drinks og opfølgning på teori 
19:30 Middag

Dag 3:
07:00 Morgenmad 
08:00 Teori (Kontrol vs Tillid)
09:30 Transfer golf (Valderrama)
10:30 Tee-off
14:30 Frokost
16:00 Hotel 
18:30-19.30 Drinks og opfølgning på teori 
19:30 Middag

Dag 4:
07:00 Morgenmad 
07:45 Transfer golf (Soto Grande Old)
08:30 Tee-off
13:00 Frokost - opsummering af teorier og læring
14:30 Transfer til Malaga lufthavn 
17:25 Fly afgang til København
21:20 Ankomst København

Dato: 11-14 november 2021 - Malaga 



Undervisere

Mads Vibe Hastrup 

Professionel golfspiller og mental coach

• Tour Professionel 1999-2011
• Challenge Tour Sejr 2002
• European Tour Open de Madrid 2007
• Golf Instruktør 2011-2018
• Comeback Tour Professional 2016-2019
• Stifter af Padel og Indoor golf center 2019
• EFT-MR Traume Terapeut 2021

Bedste golf resultater er:
Sejr ved VM for juniorer 1996 (amatør)
3 sejre på Nordic League 2001
Sejr på Challenge Tour 2002 (pro)
Sejr på European Tour 2007 (pro)

Jørgen Faddersbøll
Management konsulent gennem 22 år
Speciale i udvikling af ledere og kulturforandringer i organisationer.
Har undervist og udviklet medarbejdere, ledere og bestyrelser  i danske, nordiske og 
nord-europæiske organisationer i 22 år med Mindline’s værktøjer og teorier. Altid 
med udgangspunkt i kundens strategier og værdier.
Har succesfuldt flerårigt samarbejdet med kunder som blandt andet BMW Northern 
Europe, Porsche, Paulig Food, NDI, Gangsted Advokater, IOGN, Poul Stig Briller.

Ingen specielt gode golf resultater J

Kontakt for mere information:

Mads:
Telefon: 53 71 62 66
Mail: mads@vibe-hastrup.dk

Jørgen:
Telefon: 24 21 85 51
Mail: jf@mindline.dk

mailto:mads@vibe-hastrup.dk
mailto:jf@mindline.dk


Pris
Hvad indgår i prisen: 

Det er vigtigt at nævne at dette er en uddannelse, hvor vi tilføjer golf som et 
lærende element, og ikke en golfrejse. 

Flybillet København-Malaga tur/retur incl. golfbag og kuffert
3 overnatninger på hotel Encinar de Sotogrande i enkeltværelse
Halvpension (morgenmad og middag ekskl. drikkevarer)
Greenfee på La Reserva Sotogrande, Finca Cortesin, Valderama og Soto Grande Old
Transfer på hele turen
Undervisning i selvledelse 7 timer
Træning på golfbanen

Pris for deltagelse:

Prisen bliver kr. 25.000,- ekskl. moms, men på denne første tur 
tilbyder vi det til vores netværk for kr.  20.000,- ekskl. moms.

Sidste frist for tilmelding er den 24. September 2021 på mail til Mads, Jørgen eller
tf@mindline.dk

Betaling: 50% ved tilmelding og 50% senest 22. oktober 2021.

Teknisk arrangør er de erfarne og dygtige medarbejdere hos green2green, der er 
specialiserede i golf og erhvervsrejser, og som gør det muligt at spille
på disse fire helt fantastiske baner til denne pris.

Vi tager forbehold for eventuelle programændringer.


