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Intelligent humørfyldt ledersparring! 
 

 

Susanne Teglkamp 

 

 

Ledersparring handler om at have nogle at tale højt med, at udvikle sammen med, at blive 

inspireret af, at blive afklaret sammen med, der udfordrer og giver flere perspektiver.  

 

En ægte sparringspartner har ikke forudfattede meninger eller præferencer for bestemte løs-

ninger, men stiller sig til rådighed for dig uden anden dagsorden end at bistå dig i din leder-

gerning. 

 

Hvori består det intelligente i ledersparringen? 
Selve formen for sparring er intelligent. Det vil sige, at formen tilpasses dit aktuelle behov og 

udfordringer. Det enkelte møde vil således forme sig som en blanding af sparring, rådgivning, 

coaching, mentoring, fælles refleksion, udforskning og udvikling. 

 

Selve dialogen er intelligent. Det vil sige jeg matcher dig i forhold til den person du er. 

 

Og så er jeg som din sparringspartner i al beskedenhed også i besiddelse af en vis intelligens. 

 

Hvorfor humørfyldt? 
Det er ikke en betingelse, at en sparringssession skal være humørfyldt, men min erfaring er, 

at de oftest bliver det – også selvom emnerne er meget alvorlige. Mit grundlæggende gode 

humør er med til at give energi, skabe nye åbninger og ikke mindst nye og holdbare løsninger. 

 

Eksempler på konkrete sparringstemaer 
Gennem årene har temaerne være mange og forskelligartede, eksempelvis: 

• Forretningsudvikling 

• Udfordringer med bestyrelsen 

• En illoyal leder, der er en nøgleperson i organisationen 

• Udfordringer i forbindelse med større forandringsprojekter 

• Udfordringer i forbindelse med en fusion 

• At få balance mellem arbejdsliv og privatliv 

• Vurdering af, hvilke kampe der skal tages 

• Udvikling af organisationen 

• Afvejning af dilemmaer 

 

Skal vi mødes? 
Kontakt mig og hør nærmere på tlf.nr. 2160 2999 eller på mail ste@teglkamp.dk  

 

Jeg vil gerne være din intelligente, humørfyldte 

sparringspartner! 

 

Jeg stiller mig til rådighed med tung praktisk ledel-

seserfaring fra forsvaret, fra stillinger som kommu-

naldirektør, HR-direktør i IT-virksomheder og som 

selvstændig ledelseskonsulent og sparringspartner i 

mere end 10 år. Hertil kommer forskellige teoretiske 

lederuddannelser på højt niveau.  
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