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Et Levende Netværk baseret på 

Oplevelser, Relationer og Forretning!
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Vi har en ambition om at skabe et anderledes 
netværk end det, mange måske kender i forvejen. 

Vi tror på, at et netværk, hvor man kombinerer 
traditionelle netværksmøder med arrangementer ude 
af huset – både formelle og uformelle – er den måde, 
man skaber nogle gode relationer. For det er i vores 
øjne relations-opbygningen, som er afgørende for, at 
man får det ud af netværket, som man ønsker. 

Vi kalder det derfor også ”Det levende netværk” – et 
netværk baseret på oplevelser, netværk og forretning. 

Dels får man sportslige oplevelser sammen med 
Skanderborgs Ligakvinder ifm. kampe og events, men 
eksempelvis også på en netværkstur med 
overnatning på Ruths Hotel i Skagen.

Netværkets formål er at udvikle værdiskabende 
relationer mellem deltagerne. 

Gennem et varieret og inspirerende program, 
sammensat af både formelle og uformelle aktiviteter, 
tilføres netværket ny viden og perspektiver, der kan 
udvikle og styrke deltagernes forretning.

For netværk handler selvfølgelig i sidste ende om salg 
og forretning. 

Men netværk handler også om ny inspiration.

Derfor vil vi sørge for, at der på møderne vil være 
spændende og relevante faglige input, som alle i en 
eller anden form kan omsætte i egen virksomhed. 
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Når du har været med i Skanderborg Håndbold 
Erhvervsnetværk i et år 

▪ er du blevet en bedre netværker
▪ er du blevet skarp på din egen fortælling
▪ har du skabt nye relationer i erhvervslivet
▪ har du fået nogle gode fællesoplevelser
▪ har du fået et godt udgangspunkt for at skabe 

ny forretning 
▪ har du fået ny faglig inspiration 
▪ har du fået en masse gode håndboldoplevelser 

med Skanderborg Håndbolds Ligakvinder

Deltagelse i netværket 2022/23 inkluderer blandt 
andet følgende aktiviteter og eksponering:

▪ 4 x Morgen-netværksmøder
▪ 4 x Netværksmøder og deltagelse i VIP med 

spisning ifm. hjemmekampe i kvindeligaen
▪ 3 x AfterWork-arrangementer ”ude i byen” inkl. 

øl/vin
▪ 4 x Team-møder – 2 før jul og 2 efter jul
▪ 1 x netværkstur til Ruths Hotel i Skagen
▪ 1 x Julefrokost
▪ 1 x Sæsonafslutningsarrangement

▪ 2 x Sæsonkort til hjemmekampe i Kvindeligaen
▪ 20 x kunde/medarbejder-billetter til 

hjemmekampe i Kvindeligaen
▪ Eksponering som NetværksPartner på klubbens 

hjemmeside og i kampprogrammer med link til 
egen virksomhed
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Netværksmøderne forløber typisk som følger:
AGENDA morgenmøder: Kl. 07.30-09.00 Morgenkaffe 
og rundstykker, netværk og dialog, eventuelle oplæg.

AGENDA afterwork-møder: Kl. 15.00-16.30 Vi mødes 
ude i byen og får et glas vin eller lignende, netværk 
og dialog, samt eventuelle oplæg.

AGENDA netværksmøder og VIP ifm. hjemmekampe: 
Vi mødes 2 timer før kampstart. Vi starter med 
netværksdelen, får så noget at spise i VIP’en og ser så 
håndboldkampen. Altså masser af netværk og dialog -
eventuelle oplæg.

Netværket 22/23 løber fra 1/9-22 – 1/6-23.

Dagsorden for netværksmøder og programmer for 
events og ture ud af huset udsendes altid i god tid 
forud for mødet.

Facilitering
Netværket faciliteres af Michael Blohm fra 
Ausfahrt.com og Louis Ebler fra Bake The Cake. 

Michael har mange års erfaring med netværk fra bl.a. 
Viborg Håndbold, SønderjyskE Håndbold, DHG, samt 
diverse fodboldnetværk og har de sidste 11 år som 
selvstændig bygget et stort netværk op i Tyskland. 

Louis har ligeledes stor erfaring med facilitering og 
drift af netværk. Louis har derudover været del af 
forskellige erhvervsnetværk i bl.a. Horsens Håndbold 
og AGF Fodbold, og er endvidere lokal forankret i 
Skanderborg med et godt kendskab til det lokale 
erhvervsliv.
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Priser, tilmelding og yderligere information:

Deltagerpris - Netværk 2022/23: kr. 11.995 

For yderligere information og tilmelding kontakt da:
Claus Jørgensen 
Tlf.: 4940 7882 
Mail: sh.dameelite@gmail.com

Eller læs mere om netværket på klubbens hjemmeside:
www.skanderborghaandbold.dk/erhvervs-netværk

mailto:sh.dameelite@gmail.com

