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KØBENHAVNSEMINARET

Målgruppe for seminaret er erfarne ledere på høyere nivå som:
> har strategisk ansvar og høy kompleksitet i lederoppgavene
> skal ha blikk for hele virksomheten og internt samspill
> leder en ledergruppe
> skal integrere oppgaver, planer og strategi
> ønsker ny kunnskap om toppledelse
> ønsker erfaringsutveksling med danske toppledere/virksomheter
> ønsker å la seg utfordre og inspirere som leder

NY INSPIRASJON SOM TOPPLEDER:

Københavnseminaret 2016 er et fagseminar for  
norske toppleder som gjennomføres i strategisk  
samarbeid med CfL, Danmarks største ledelseshus.  
Seminaret inneholder foredrag, bedriftsbesøk,  
øvelser, gjesteforelesere, networking og  
kulturopplevelser. Målsetningen er å gi toppledere  
inspirasjon, ny kunnskap og konkrete lederverktøy  
til bruk i eget lederskap og virksomhet.
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PROGRAM

ONSDAG 7. SEPTEMBER TORSDAG 8. SEPTEMBER FREDAG 9. SEPTEMBER

09.35 - 10.40 
Kristiansand (KRS) - København (CPH)
med Widerøe 264
 
11.24 - 11.48  
Transfer fra København Lufthavn til  
Østerport stasjon med Ørestadstoget.

08.30 - 12.00 
Refleksjoner
 
Hva kan vi lære av Danmark og  
danske ledere?  
 
Bedriftsbesøk med hovedfokus på den
teknologiske utvikling og digitalisering/
Big data. Deretter innlegg fra CfL med 
nyeste kunnskap fra Google.

08.30 - 12.00 
Refleksjoner

Samspill mellom ledelse og styre:
• God selskapsledelse
• Dilemmaer
• Hva virker?
• Erfaringsutveksling
 
Action plan: Hva vil du fokusere på i  
forhold til eget lederskap?    

Lunsj hos CfL kl. 12.00 - 12.45

12.45 - 17.30  
Hvordan leder og utvikler du din virksomhet?
• Fremtidens toppledelse
• Toppledelse på rett nivå?
• Leadership pipeline
• Helhetsorienteret ledelse
• Ledelsesgrunnlag
• Beslutningsstil
• Samskapende lederskap

Action plan: Hva vil du fokusere på i  
forhold til eget lederskap? 

12.45 - 17.30 
Din relasjonelle stil som toppleder:  
• Arbeide med relasjonsverktøy 
• Dine adferdsmessige preferanser og  
deres påvirkning av hvordan du inngår  
i samspill med andre 
 
Action plan: Hva vil du fokusere på i  
forhold til eget lederskap? 

Innsjekk på Axel Hotel Guldsmeden.
Middag hos CfL med gjesteforeleser:

Torben Paulin,  
Konsern CEO, BoConcept AS:  

”Slik skaper du årets børsrakett på tre år”.

Lise Julie Dean,  
Director Sales & Distribution, Widerøe:  

”Ledelse i turbulente tider”. 
 

Seiltur på Københavns kanaler. 
Festmiddag i København sentrum.

12.45 - 17.30  
Samspill mellom styre og ledelse.
Gjesteforeleser.

Action plan: Hva vil du fokusere på i  
forhold til eget lederskap? 

Avslutning og oppsummering.

S-tog til Københavns Lufthavn

20.45 - 21.50 
København (CPH) - Kristiansand (KRS)
med Widerøe 277 

Lunsj hos CfL kl. 12.00 - 12.45 Lunsj hos CfL kl. 12.00 - 12.45



BELINDA LANGE  

er sjefsrådgiver og bedrifts- 

psykolog i CfL. Hun har  

mange års erfaring med 

utvikling av toppledere og 

erfarne ledere, både på 

individ- og gruppenivå og er 

en fast del av CfLs Executive 

Programme Advanced  

Business Development.  

Belinda Lange er Cand.

scient.soc (psykologi/filosofi/

pedagogikk), Eksamineret 

Psykoterapeut og dessuten 

blant annet utdannet ved 

York University og Ashridge 

Business School m.fl.

FOREDRAGSHOLDERE

RICCI CARLSSON  

er sjefsrådgiver i strategisk 

ledelse og samtidig leder av 

CfLs Board enhet, som rådgir  

styre og toppledelse om 

samarbeid og samspill.  

Hun har dessuten utviklet og  

undervist på styreutdannelse  

ved Århus Universitet.  

Ricci er Cand. Merc. i  

kvalitetsledelse og har  

styreutdannelse fra Wharton, 

USA og Board Governance.

POUL BLAABJERG  

er CEO i CfL siden 2001.  

Cand.scient.pol. fra Århus 

Universitet og har supplert 

sin teoretiske utdannelse 

med en bred praktisk og  

ledelsesmessig erfaring, 

samt en betydelig råd-

givningserfaring både  

fra konsulentvirksomheter  

og som intern rådgiver. 

Forfatter og medforfatter til 

bøker, kapitler, artikler samt  

en lang rekke kronikker og  

kommentarer om ledelse.  

Sitter i flere styrer.

TOR GEIR KVINEN  

har doktorgrad i samskaping 

(co-creation) fra Aalborg  

Universitet. Kvinen er senior-

forsker ved Agderforskning. 

Han foreleser i organisasjon 

og ledelsesfag ved  

Universitetet i Agder og har 

vært høyskolelektor i 15 år 

ved Handelshøyskolen BI.  

Kvinen har over 20 års  

erfaring som kurs- og  

konsulent for private og  

offentlige virksomheter.

TORBEN PAULIN  

CEO, BoConcept er vår gjeste-

foreleser. Begynte i selskapet 

i 1994 og har hatt stillinger 

som retail og salgsdirektør 

siden 2003. CEO siden mai 2012. 

Tidligere også adm. dir. for 

BoConcept Tyskland. Torben 

Paulin innehar en rekke styre-

verv. BoConcept er en global 

merkevare og en internasjonal 

møbelforretningskjede med 

en unik posisjon i segmentet 

”rimelig luksus”. Kolleksjonen 

selges gjennom 266 BoConcept 

Brand Stores i 60 markeder 

over hele verden. 
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Pris pr. deltaker NOK 24 900,-. Prisen er 
inkl. fly, transfer, hotell, måltider,  
undervisning og materialer. 

PÅMELDINGSFRIST: 22. AUGUST 2016

PÅMELDING

Torbjørn Ravnaas 
Daglig leder CfL Norge
torbjorn.ravnaas@cflnorge.no   
+47 906 88 997

ligger perfekt til på Vesterbro, 5 min. 

gange fra sentralstasjonen. Hotellet har 

eget spa, og rommene er unikt innredet 

i balinesisk stil. Økologisk frokostbufé. 

Koselige gårdsplass - populært sted  

for kaffe eller en cocktail.

For mer informasjon  
og påmelding, kontakt:

AXEL HOTEL  
GULDSMEDEN

Mentor Partner AS har med virkning fra 01.07.2016 inngått strategisk samarbeid  
med CfL Danmark og skifter samtidig navn til CfL Norge AS. Dette markerer  
starten på et nytt og spennende strategisk samarbeid. CfL er Danmarks ledende  
rådgivningsmiljø innen organisasjonsutvikling, lederutviklingsprogrammer,  
testverktøy og konsulenttjenester. CfL Norge har klare ambisjoner om å bli en  
ledende aktør innenfor våre tjenesteområder i det norske markedet. 

www.cflnorge.no

CfL er Danmarks største ledelseshus, etablert i 1913, 
med ca 90 ansatte og 900 medlemsbedrifter og  
organisasjoner. I kjernen av CfL er et sterkt ledelses-
faglig miljø som består av spesialister i en lang rekke 
ledelsesdisipliner. Med internasjonalt samarbeid  
og et meget sterkt faglig miljø, setter CfL ledelse  
øverst på dagsorden via rådgiving, utdannelse  
og networking. www.cfl.dk
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Norge

Næringsforeningens visjon er: Vi skal bli norges beste næringsregion 
For å lykkes med dette har vi utarbeidet fire tydelige og langsiktige mål vi jobber  
etter, hvor et av disse er kompetanse. Å sette kompetanse på kartet på alle nivåer,  
i alle miljøer, vil bidra til at vi blir en attraktiv by- og arbeidsregion.  
CFL Norge AS er Næringsforeningens strategiske samarbeidspartner innen  
ledelse og kompetanseutvikling. www.kristiansand-chamber.no

>

>

>
Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 3000 medarbeidere og en 
årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer  
i året og trafikkerer 46 flyplasser i inn- og utland, sommerruter inkludert.  
Med flere direkte avganger daglig mellom Kristiansand og København er Widerøe  
en naturlig samarbeidspartner for CfL Norge AS.
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