
Det er med stor glæde, at vi i samarbejde med racerkører John Nielsen, Niels 
Laulund, CEO og verdensmester i letvægtsfirer (roning) 1994, Olympisk mester i 1996, 
og Trackdayklubben inviterer dig, som medlem af vores topledernetværk, 
til Trackday på Danmarks største motorsportsanlæg FDM Jyllandsringen.   

Le Mans-vinder og Danmarks mest rutinerede racerkører John Nielsen er chefinstruktør, og du 
kan få instruktør med i din egen bil – bag rattet eller som co-driver.

Tid:    Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 7.30 - 17.00
Sted:    FDM Jyllandsringen, Skellerupvej 38, 8600 Silkeborg 

Arrangementet er for 24 deltagere, og der er fuld forplejning hele dagen: Morgenmad, buffet til 
frokost, kage om eftermiddagen og kaffe, te, vand ad libitum. Du kan invitere en gæst med til 
formiddagens arrangement, hvis du vil dele din bil med din gæst. Gæster er også velkomne til 
foredrag med Niels Laulund, men race eventet om eftermiddagen er forbeholdt de 24 tilmeldte 
EGN medlemmer. 

EGN er delvis sponsor for arrangementet.
 
Pris: Der vil være en egenbetaling på kr. 3.995,- ekskl. moms (bindende tilmelding) for EGN 
medlemmer. Hvis du ønsker at invitere en gæst koster det  kr. 200,- ekskl. moms ekstra, som 
dækker forplejning. Gæsten kan IKKE køre om eftermiddagen i FDMs VW Scirocco - hvis dette 
ønskes, er prisen for fuld racepakke kr. 3.995,- ekskl. moms (bindende tilmelding).

Trackday på Jyllandsringen - ”Guldet vindes i hverdagen” 
strategiimplementering – motiverende og meningsfuld ledelse

• Hvordan sikrer du, at du selv, dine ledere og medarbejdere er kapable til at eksekvere strategien og få 
det ledelsesmæssige kompetencesæt succesfuldt i spil.

• Hvordan kan du bruge storytelling dvs. den narrative ledelsestilgang til at omsætte strategien til et 
forståeligt sprog og dermed ”forføre” din organisation til at forstå og blive motiveret?

• Kan du som topleder definere den strategiske retning, kommunikere den, opsætte motiverende mål 
og eksekvere strategien, for derved at opnå målsætningerne? 

• Kan du også oversætte strategien til et sprog og kommunikere den, så den skaber følgeskab i jeres 
organisation?  

Vi kommer ind omkring betydningen af anvendelse af WHY, WHAT og HOW i din kommunikation og retorik.
Dette er blot nogle af de centrale spørgsmål, vi søger svar på, når vi dykker ned i dagens faglige tema, når 
vi ses til Trackday på Jyllandsringen.

”Guldet vindes i hverdagen” strategiimplementering 
– motiverende og meningsfuld ledelse

Læs mere på næste side.



Niels Laulund er tidligere dansk eliteroer. Han har bl.a. vundet VM guld og var med til 
at vinde guld ved OL i Atlanta i 1996 som en del af Guldfireren. Niels ved derfor om 
nogen, hvad det kræver at sætte og nå ambitiøse mål. Niels har en uddannelse som 
cand.merc. i strategi fra CBS i bagagen og har siden arbejdet som adm. direktør for 
bl.a. IT-Mester A/S, divisionsdirektør for EGN Danmark og CEO for Riemann A/S.  
I dag er han admin. direktør for Coworkit A/S og ejer af Laulund & Co., som er  
udgangspunkt for hans foredragsvirksomhed. Niels er også forfatter til bogen 
”Guldet vindes i hverdagen”.

Om Niels Laulund

Vi lover en sjov dag med en masse oplevelser, samtidig med at du kan networke med 
ligesindede.  Du kommer tilmed hjem som en bedre chauffør!  

Vigtigt! Vi har brug for følgende informationer: 
1. Hvilken bil kommer du i? 2. Har du kørt på racerbane før?  3. Navn på din gæst?

Arrangementet er defineret som et køreteknisk kursus med instruktion, så normalt er din 
bilforsikring dækkende, men tjek gerne din aftale. Du skal have gyldigt kørekort, og din bil skal 
være indregistreret og i lovlig stand. Arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise biler, der ikke 
vurderes sikre. Der skal køres med hjelm. Medbring din egen eller lån en på Jyllandsringen. Der 
er strenge støjgrænser på Jyllandsringen, så bilen må ikke larme mere end 95dB.

Har du tekniske spørgsmål til dagens program inkl. forsikring kan du kontakte Jeppe Rimmen 
fra Trackdayklubben på M: 24 99 87 48 eller på mail: jeppe@trackdayklubben.dk
 
Har du spørgsmål til det praktiske kan du kontakte netværksdirektør Carsten Wædeled fra EGN 
på M: 29 24 06 78 eller på mail: cwa@egn.com
 
Læs mere om Trackdays.

Program
07.30   Morgenkaffe m/ rundstykker og indskrivning. Dernæst kørermøde med  
   instruktion for dagen 
09.00   Køreteknik og trackday i egne biler 
11.30   Frokost m/ buffet 
12.00   Foredrag med Niels Laulund 
13.00   Race event med kørsel i VW Scirocco racerbiler 
   •     Træning (60 min)   •     Kvalifikation (30 min) 
   •     Race (45 min)  •     Afslutning og præmieoverrækkelse
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