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Skal vi gå en tur?  
- sparring og refleksioner til fods 
 

 

 

 
 

Hvorfor gå en tur? 
Der er mange fordele ved at henlægge et sparringsmøde møde til det fri: 

 

 Man samtaler og reflekterer så dejligt, når man går. Der er plads til pauser og efter-

tænksomhed. 

 Tankerne har en tendens til at blive større og mere frie under åben himmel. 

 At vi så også får rejst os fra stolen og får rørt os lidt er bare en positiv sideeffekt! 

 

Hvad kan jeg tilbyde? 
Jeg tilbyder at være en du kan dele din tanker og udfordringer med, en du tale højt med, ud-

vikle sammen med og blive inspireret af. 

 

Jeg vil lytte, spørge og udfordre dig. Jeg vil give dig flere perspektiver, dele mine refleksioner 

og mine erfaringer med dig.  

 

Jeg stiller ikke op med forudfattede meninger eller præferencer for bestemte løsninger, ingen 

anden dagsorden end at være din sparrings- og refleksionspartner. 

 

Hvor skal vi gå? 
Skal vi gå omkring din arbejdsplads eller skal vi gå en tur i skovene 

omkring Hillerød, hvor jeg holder til? Det bestemmer du – jeg skal 

nok lægge ruten. 

 

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 

Kære leder! 

 

Du sidder sikkert ned det meste af din arbejdsdag – 

når du ikke lige flytter dig fra det ene mødelokale til 

det andet.  

Derfor vil jeg gerne invitere dig med ud på en gåtur i 

stedet for et traditionelt sparringsmøde. 
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Om mig 
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og re-

serveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme 

på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændi-

ge.  

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet 

som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin 

karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet 

Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp 

udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandringsledelse i praksis’ udkom okto-

ber 2016.  

 
 

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

 

mailto:info@teglkamp.dk
mailto:ste@teglkamp.dk

