
SPORTSMANAGEMENTUDDANNELSEN
Den merkantile diplomuddannelse målrettet 

ansatte i idræts- og fritidssektoren

2018
Sportsmanagementuddannelsen er for dig, der arbejder 
i idræts- eller fritidssektoren og ønsker at supplere din 
praktiske erfaring med ny viden og konkrete værktøjer til 
ledelse og drift. 

Sportsmanagementuddannelsen udbydes i samarbejde 
med Fritidssamrådet i Danmark med særligt fokus på:
 

 ▪ Ledere og medarbejdere i kommunerne på fritids- og 
idrætsområdet 

 ▪ Ledere og medarbejdere i de danske 
idrætsorganisationer og specialforbund 

 ▪ Ledere og medarbejdere i virksomheder og 
organisationer, der arbejder med fritids- og 
idrætsområdet

 ▪ Ledere og medarbejdere i større sportsklubber og 
-faciliteter 

Sportsmanagementuddannelsen tilbyder en mulighed for 
at styrke de merkantile kompetencer inden for fritids- og 
idrætsområdet og indgå i et unikt uddannelsesbaseret 
netværk med andre professionelle inden for sektoren.



Merkantil diplomuddannelse i  
sportsmanagement

fritidsområdet nye merkantile kompetencer. Dette gælder 
uanset om man er ansat som leder i en sportsklub eller 
en organisation, eller man er konsulent med ansvar for at 
rådgive og udvikle organisationer, foreninger og klubber.

Vi ser derfor et stort behov for en kompetencegivende 
merkantil diplomuddannelse med et helt særligt fokus 
på idræts-, og fritidssektoren, der kan klæde fremtidens 
medarbejdere, konsulenter og ledere på til at håndtere 
fremtidens udfordringer. Idræts- og fritidsområdet er 
blevet en branche, og fremtidens professionelle skal 
klædes på til de specifikke opgaver og udfordringer, der 
kendetegner netop denne branche.

Formål
Sportsmanagementuddannelsen har til formål at 
uddanne personer til at varetage ledende funktioner og 
udviklingsopgaver i den danske idræts- og fritidssektor. 
Efter uddannelsen har deltagerne fået kompetencerne 
til selvstændigt at forstå og anvende ledelsesteorier og 
metoder, der kan anvendes til at analysere, planlægge og 
gennemføre de komplekse opgaver, man naturligt møder 
i en professionel idræts- og fritidsorganisation, uanset 
om det drejer sig om en klub, organisation, idræts- og 
fritidsfaciliteter eller en kommunal forvaltning.

Målgrupper
 ▪ Ledere, medarbejdere og konsulenter ved de 
kommunale fritids- og idrætsforvaltninger 

 ▪ Ledere, medarbejdere og konsulenter ved fritids- og 
idrætsorganisationer og specialforbund

 ▪ Ledere og medarbejdere ved større kommercielle 
idrætsklubber og eventorganisationer

 ▪ Ledere og medarbejdere på større idræts- og 
fritidsfaciliteter 

I et samarbejde mellem Copenhagen Business Academy,  
Idrættens Kompetence Center og Fritidssamrådet i 
Danmark udbydes nu en merkantil diplomuddannelse 
i sportsmanagement til idræts- og fritidssektoren i 
Danmark.

Idræts-, og fritidssektoren i Danmark er i konstant 
udvikling, og kravene til at drive idræts-, og  
fritidsvirksomhed i Danmark er tilsvarende stigende. Dette 
gælder, uanset om der er tale om sportsklubber, idræts-, 
og fritidsfaciliteter, idrætsorganisationer eller offentlige 
aktører på idræts- og fritidsområdet.

Grænserne mellem foreningsdrift og kommercielle 
aktiviteter bliver mere udflydende, og fremtidens  
idræts-, og fritidsaktiviteter finder i stigende grad sted i 
spændingsfeltet mellem forening og forretning.  
Kommercialiseringen er stigende i de fleste områder af 
idræts- og fritidsområdet, og foreningslivet skal  
kunne begå sig i en øget konkurrence med flere private 
aktører. 

Især unge og voksnes aktivitetsmønstre er under hastig 
udvikling mod mere individualitet, nye aktivitetsformer 
og en bevægelse fra folkeoplysning og forpligtende 
fællesskaber som bærende værdier mod sundhed og 
aktivitet som individuelle motivationsfaktorer. 

Overordnede samfundsmæssige udviklingstrends med 
fleksible arbejdstider og vilkår betyder behov for nye 
organiseringsformer og nye værktøjer til ledelse og 
involvering af frivillige. 

Udviklingen medfører et behov for at tilføre fremtidens 
medarbejdere, konsulenter og ledere på idræts- og 



Undervisere og oplægsholdere
Undervisningen vil blive varetaget af underviserteamet 
fra sportsmanagementuddannelsen ved Copenhagen 
Business Academy og underviserteamet fra 
Idrættens Kompetence Center suppleret af eksterne 
foredragsholdere.

Kursusleder Klaus Frejo 
 ▪ Uddannet cand. scient. adm. og NLP Master Coach. 
 ▪ Ekstern underviser på sportsmanagementuddannelsen 
ved Copenhagen Business Academy

 ▪ Partner i konsulentfirmaet Frejo&Steen (frejosteen.
dk), der arbejder med udvikling af idrætsfaciliteter og 
organisationer. 

 ▪ Leder af Idrættens Kompetence Center (ikce.dk), som 
er en del af Frejo&Steen

Kursussted
Sportsmanagementuddannelsen finder sted på 
Sportshotel Vejen og Vejen Idrætscenter med overnatning 
på enkeltværelser. Kursisterne har adgang til benyttelse 
af idrætsfaciliteterne, svømmehal og wellness på Vejen 
Idrætscenter i forbindelse med kurset.

Uddannelsens indhold
Sportsmanagementuddannelsen er opbygget således, 
at det er muligt at gennemføre denne ved siden af et 
fuldtidsarbejde. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-
point (European Credit Transfer System) og varer ca. tre 
et halvt år. 

 ▪ Et 10 ECTS-modul har en varighed på otte uger
 ▪ Et 5 ECTS-modul har en varighed på fire uger

Der må forventes en væsentlig arbejdsindsats 
til forberedelse og projektskrivning uden for 
internatperioderne. 

Udgangspunktet er to uddannelsesmoduler pr. år á ca. 
otte uger. Et otte-ugers modul fordeler sig typisk på to 
gange fire dages internatkursus og en dag til eksamen. 

På sportsmanagementuddannelsen arbejdes der med
 ▪ Organisation og ledelse med fokus på ledelse af 
idræts- og fritidsorganisationer

 ▪ Videnskabsteori og metoder til analyse 
af problemstillinger inden for idræts- og 
fritidsorganisationer

 ▪ Personlig, strategisk, intern og ekstern kommunikation
 ▪ Rekruttering og ledelse af frivillige og medarbejdere
 ▪ Markedsføring, kommunikation og branding, herunder 
brug af internet og sociale medier 

 ▪ Økonomi på fritids- og idrætsområdet og intern 
driftsøkonomi

 ▪ Oplevelsesøkonomi og transformationsøkonomi
 ▪ Sponsorering og fundraising
 ▪ Sportsjura
 ▪ Eventledelse og servicestrategier

Alle forløb afsluttes med eksamen. Uddannelsen afsluttes 
med et afgangsprojekt med eksamen.

Studieordning
Sportsmanagementuddannelsen udbydes af 
Copenhagen Business Academy under åben uddannelse 
i henhold til studieordningen for den merkantile 
diplomuddannelsesretning. 

En uddybende beskrivelse af uddannelsens indhold og 
formalia findes i studieordningen for den merkantile 
diplomuddannelse.  



Modul 1: 0b1: Organisation, metode og videnskabsteori 10 ECTS

Modul 2: Rs1: Sportsmarketing 10 ECTS

Modul 3: Rs3: Sportsøkonomi 5 ECTS

Modul 4: 0b2: Økonomisk drift og styring 5 ECTS

28.-31. august og 25.-28. september 2018   

2.-5. april og 29. april-2. maj 2019

DATOER AFTALES SENERE

DATOER AFTALES SENERE

Kursusinternat, 2x4 dage på Vejen Idrætscenter. Internat 28.-31. august og 25.-28. september 2018

• Obligatorisk modul på den merkantile diplomuddannelse
• Organisation og ledelse med særligt fokus på ledelse af idræts- og fritidsorganisationer
• Dit personlige lederskab og ledelse som begreb
• Organisationsteori, organisationskultur, strategi
• Forandringsledelse
• Personlig og strategisk kommunikation
• Videnskabsteori og metoder til arbejde med ledelse, organisationsudvikling og projektskrivning

Kursusinternat, 2x4 dage på Vejen Idrætscenter. Internat 2.-5. april og 29. april-2. maj 2019

• Branding og markedsføring 
• Salg af sponsorater
• Udvikling af sponsorkoncepter
• Tiltrækning af nye kundegrupper 
• Intern og ekstern kommunikation
• Sociale medier, nyhedsbreve, hjemmesider etc. 
• Markedsanalyser og kundesegmentering 
• Tilfredshedsundersøgelser

Kursusperiode på 4 uger. Afholdes på Vejen Idrætscenter.

• Den overordnede økonomi på fritids- og idrætsområdet:
• Hvordan kan vi forstå økonomien i fritids- og idrætssektoren i Danmark 
• Offentlige tilskud og finansiering af fritidsområdet i Danmark herunder Folkeoplysningsloven
• Nye modeller for finansiering af fritidsaktiviteter og -faciliteter i Danmark
• Fundraising

Kursusperiode på 4 uger. Afholdes på Vejen Idrætscenter.

• Obligatorisk modul på den merkantile diplomuddannelse
• Den interne regnskabshåndtering
• Daglig regnskabsstyring
• Budgetter og økonomiske analyser
• Visual factory
• Opbygning af gode forretningsgange
• Balanced Scorecard og lignende modeller
• Leasingaftaler 
• Skat og moms 

ikce.dk



Modul 5: Rs2: Sportsjura 5 ECTS

Modul 6: Rs4: Sportsmanagement 5 ECTS

Modul 7: Vf5: Eventledelse 5 ECTS

Modul 8: Afgangsprojekt 15 ECTS

DATOER AFTALES SENERE

DATOER AFTALES SENERE

DATOER AFTALES SENERE

DATOER AFTALES SENERE

Kursusperiode på 4 uger. Afholdes på Vejen Idrætscenter.

• Bestyrelsesarbejde, risikostyring og jura.
• Risikostyring i den daglige drift 
• Bestyrelsesarbejde opgaver og ansvar
• Forpagtningsaftaler 
• Personaleforhold
• Arbejdspladsvurderinger 
• Foreningsjura 
• Forsikringer 

Kursusperiode på 4 uger. Afholdes på Vejen Idrætscenter.

• Sportsmanagement som en ledelsesdisciplin
• Udviklingstendenser i befolkningens idrætsdeltagelse
• Rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige
• Ledelse af frivillige og ansatte på samme tid
• Mødeledelse og samarbejde med frivillige
• Ledelse af fritids- og idrætsorganisationer som en speciel ledelsesdisciplin
• Arbejde med spændingsfeltet mellem ansatte og frivillige

Kursusperiode på 4 uger. Afholdes på Vejen Idrætscenter.

• Projektledelse
• Eventledelse
• Idéudvikling
• Det gode værtsskab – udarbejdelse af servicekoncept 
• Eventplanlægning og gennemførelse af større events
• Oplevelsesøkonomi og transformationsøkonomi

Obligatorisk modul på den merkantile diplomuddannelse

• Der udarbejdes et afgangsprojekt med udgangspunkt i egen virksomhed eller organisation,  
der opsummerer indholdet fra de foregående moduler. 

cphbusiness.dk



PRAKTISKE INFORMATIONER

Pris for uddannelsen

Ansøgning og optagelse

Uddannelsen skal ses som et samlet forløb med en række emnebestemte moduler, der afsluttes 
individuelt med eksamen. Den samlede uddannelse afsluttes med udarbejdelsen af en eksamensprojekt.

Priser gældende for 2018
• 9.900 kr. for et 5 ECTS-modul
• 19.800 kr. for et 10 ECTS-modul
• 19.800 kr. for et 15 ECTS-modul (afgangsprojekt)

Prisen inkluderer
• 3,5 dages internatkursus (5 ECTS) 
• 2 x 3,5 dages internatkursus (10 ECTS) 
• 2,5 dages internatkursus (afgangsprojekt)
• Opgaver mellem kursusdagene er med udgangspunkt i egen virksomhed eller organisation
• Teambuildingaktiviteter i forbindelse med internat
• Afholdelse af eksamen med interne og eksterne censorer
• Fuld forplejning alle dage inkl. overnatning på enkeltværelse
• Adgang til benyttelse af faciliteterne på Vejen Idrætscenter i forbindelse med kurset inkl. helseafdeling

Uddannelsen gennemføres ved minimum 15 deltagere og lukkes ved 25 deltagere.

SVU
Der er mulighed for at søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte)

Læs mere på svu.dk for en vurdering af om du kan komme i betragtning til SVU.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. December 2017.

Vil du optages på diplomuddannelsen? 
Så skal du opfylde nedenstående krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. 

Du skal have:
• En kort eller mellemlang videregående uddannelse (minimum to år)
• Mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs 
mere på cphbusiness.dk/realkompetencevurdering.
Kontakt kursusleder Klaus Frejo for mere information om realkompetencevurdering. 

Brug for mere information? 
Kontakt kursusleder Klaus Frejo på klaus@ikce.dk eller mobil 22381387 for en indledende samtale og 
vejledning, hvis du er i tvivl, om du kan optages eller du bare vil høre mere om uddannelsen. 

Sportsmanagementuddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen og Vejen Idrætscenter med overnatning på 
enkeltværelser. Kursisterne har adgang til benyttelse af idrætsfaciliteterne, svømmehal og wellness på Vejen 
Idrætscenter i forbindelse med kurset.


