HÅNDBOLDENS LEDERAKADEMI

2017

En unik og uforglemmelig oplevelse med en masse fantastiske
mennesker, som også bruger en hel masse tid på håndbold! Man
kommer hjem med fornyet gejst, energi og lyst til at klø på med
nye og større opgaver, som man har fået et super grundlag for at
løse endnu bedre end før man var på HLA!
Julie Holst, Foreningskvinde DHG

HLA er Dansk Håndbold Forbunds eksklusive lederuddannelse, der tager udgangspunkt i praksis som
leder i det politiske system, i foreningen og i håndboldadministrationen. Kort sagt er HLA for alle, der ønsker at udvikle sig som håndboldleder. Forløbet afvikles med stor fokus på praktiske cases og kursistaktivering og i meget mindre grad lange teorioplæg.
Lederakademiet består af to moduler – samlet 68 lektioner. Modul 1 foregår en uge på Gr. Canaria og
modul 2 en forlænget weekend på DSB Kursuscenter Knudshoved i Nyborg.

MODUL 1:
24.-31. maj 2017 - Playa del Ingles, Gr. Canaria
Dig som leder
•
Hvilken leder er du?
•
Kommunikation
•
Den anerkendende samtale
•
Gennemslagskraft som leder
Planlægning og projektstyring
•
Hvorfor gør vi som vi gør?
•
Vision, mission og værdier
•
Strategi og planlægning
•
Målsætning
•
Idémand – projektkvinde – ’afslutter’
Organisation
•
Distriktsforbund, Region, kredse, DHF,
kommuner og andre interessenter
•
Hvordan agerer jeg på forskellige niveauer

Relationer
•
Skabelse af og vedligeholdelse af netværk
•
Strategisk brug af netværk
•
Intern og ekstern kommunikation
Projektopgave
•
Design af projektopgave som beskrives i
perioden mellem de to moduler

MODUL 2:

25.-27. august 2017 - DSB Kursuscenter Knudshoved i Nyborg
Ledelse i praksis
•
Ledelse i praksis – 24 timers case
•
Fremlæggelse af projekt
•
Gallamiddag med festtaler og overrækkelse af diplom

Uddannelsesdiplom
Deltagelse i al undervisning på modul 1 samt bestået
projektopgave.
Diplom til beståede akademister med beskrivelse af
indhold/tilegnede kompetencer
Instruktører
Underviserteamet består af undervisere fra både DIF,
DHF samt ekstern coach med speciale i anerkendende
kommunikation

DELTAGERPRIS: KR. 9.500,Som dækker:
•
Flyrejse
•
Kost og logi Gr. Canaria og Nyborg
•
Undervisning
Egen finansiering:
•
Feriedage
•
Kørsel til og fra Billund og Nyborg
Husk at søge kommune om dækning af
kursusudgift, hvis dette er muligt.

Tilmeld her
senest 9. december 2016. Spørgsmål kan
rettes til Søren Simonsen 29420443.
Vi vil opfordre til at man deltager på HLA med en
mission. Fx har man en konkret opgave med
hjemmefra (region, kreds, DHF, forening).
God ledelse skaber gode resultater.
Læs mere om HLA på www.dhf.dk/lederakademi.

Mødet med ligesindede ildsjæle, der brænder
for sporten og dets udvikling. Diskussionerne,
samtalerne, samværet og sammenholdet, på
tværs af mennesker, alle med vidt forskellige
tilgang til håndbolden, men alle med et fælles
mål, om at gøre sporten bredere og bedre. Det
er uddannelse i praksis og udvikling for livet.
Michael Arp Christensen, Foreningsmand Visse IF

En fantastisk “rejse” på mange niveauer. En
fantastisk mulighed for at mødes med andre
ildsjæle og få udvidet ens netværk.
Bettina Sparvath, Horsens

HLA er en fantastisk rejse, både på det personlige,
men så sandeligt også på det faglige. Du bliver udfordret i at lytte, se tingene fra en anden side. Du er i et
fælles forum, hvor du bliver beriget, forstået og anderkendt. og sidst men ikke mindst et fantastisk netværk,
der holder livet ud.
Jan Pedersen, Kreds 7

Jeg lod HLA komme ind under min hud og tillod mig selv at være åben
og det har betydet for mig at jeg kan mærke at jeg udvikle mig som
person og som leder, da HLA giver en rigtig meget.
Dorthe, Foreningskvinde Albertslund

HLA gav ikke kun ledelsesredskaber, men også muligheden for
fordybelse i metoder og livsanskuelser. Begge dele vigtige for
lederrollen. Ydermere gav HLA struktur på netværksdannelse –
og masser af nye personer til mit personlige netværk.
Per Jensen, administrationschef HRØ

