
 

 

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV 
FRA CONNECTSPORT 
 
Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. 
 
Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade 
sig inspirere for at være inspirerende? Inden man farer vild i 
managementbibliotekets bogreoler, burde man se på det oplagte svar: I 
ConnecSport. 
Netværk er det vigtigste, for sammen kan man flytte noget. 

 
God fornøjelse med ConnectNews December 2014.  
 
Peter Mejer Mortensen 
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"Networking er den nemmeste måde at gøre et stort problem til et lille og den 
hurtigste måde at få sat dine skibe i søen. Er du ambitiøs i dit eget liv, og vil du 
holde trit med tiden, så må du kunne networke. Det er igennem dit netværk, du 
har adgang til masser af værktøjer og muligheder for at skabe en endnu bedre 
livssituation og karriere. Uanset hvilken type leder du er, må du forholde dig til, 
at folk omkring dig networker. Networking er ikke en smart trend, men en måde 
at tænke og arbejde på, som er kommet for at blive." 
Vi har i år haft 4 meget spændende session’s, hvor vi har haft inspirerende 
indlæg fra specialister bl.a. omkring branding, ledelse og lean.  ConnectSport er 
med de mange fantastiske medlemmer en super platform og netop det 
sprudlende mødested vi havde som mål, da vi startede først på året. 
Vi glæder os over at flere har meldt deres ankomst fra 2015 og vi glæder os over 
de mange inspirerende medlemmer vi har i dag og vi kæmper alle for sammen at 
udvikle branchen sammen. 
  
Vi er ved at udvikle sublime koncepter og super gode indkøbsfordele for vores 
medlemmer, som vi allerede kan se flytter noget. Vi forsætter ud af den sti, og er 
sikre på med de tiltag der pt. i gang vil rykke max fremover. 
  
ConnectSport medlemmer er aktive medlemmer. 
  
Er du til udvikling, sparring og vil du gerne være med til at gøre en forskel så kig 
forbi vores web www.connectsport.dk eller ring til Peter Mejer Mortensen på 
24774503. 
  
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. 
 
Vi ses. 
  
Team ConnectSport  

 

 

Citat fra September Session “Vi 

kommer alle ind i de samme vinde 

og storme. Vi skal huske at 

vidensdele og bruge hinanden, så 

vi sætter de rigtige sejl, så vi alle 

kommer sikkert i havn. Jeg er 

overbevist om at vi sammen vil 

flytte branchen og gøre en 

forskel” 



 

CONNECTSPORT SIGER MANGE TAK FOR SIDST I 
SPEKTRUM ODDER , DET VAR ET PAR SUPER DAGE. 

TAK FOR SIDST 

OPLÆG FRA TREFOR OMKRING 
ENERGI I HALLERNE 

TAVLEMØDER VAR UNDER LUP 

SPÆNDENDE CASES BLEV DRØFTET 



 

Peter Mejer Mortensen fra ConnectSport 
 
Vi kender det bedst fra radioen. Men på 
Campus 2014 udgjorde tre deltagere 
monopolet, mens Peter Mejer Mortensen 
fra ConnectSport agerede interviewer i 
en alternativ version af ”Mads & 
Monopolet”. Udfordringer som en alt for 
dominerende bestyrelsesformand, 
rygeregler, nepotisme og ytringsfrihed 
blev sat i spil som reelle problemstillinger 
fra hverdagen på et idrætsanlæg, og 
monopolet bød ind med deres forslag til 
at håndtere sagerne. 

»Vi bruger ofte Mads & Monopolet tilgangen i 
praksis i ConnectSport, hvor et medlem byder 
ind med en konkret problemstilling, og vi så 
forsøger via input fra andre medlemmer at 
byde ind med gode løsninger,« fortalte Peter 
Mejer Mortensen. 
For netværk og videndeling er hele essensen i 
ConnectSport, som i høj grad baserer sig på 
en aktiv facebookside. 
»Her får man lynhurtigt svar på sine 
spørgsmål og hjælp til en konkret 
problemstilling. Vores medlemmer kender 
hinandens hverdag og er gode til at dele ud af 
deres erfaring, så vi har et meget aktivt 
netværk,« lød det fra Peter Mejer Mortensen. 
 
Samarbejde med HI præsenteret 
 
ConnectSport har netop indgået en 
samarbejdsaftale med HI, fortalte Peter Mejer 
Mortensen i sit oplæg. 
»Et langsigtet samarbejde med HI giver rigtig 
god mening, for selvom vi arbejder i samme 
branche, gør vi mange ting forskelligt. Derfor 
kan vi sammen udnytte hinandens styrker og 
udnytte vores fælles potentiale for at skabe 
videndeling og stærke netværk. Der ligger en 
stor synergieffekt,« lød det. 
Som medlem af ConnectSport får man blandt 
andet nyhedsbreve, fordelagtige 
indkøbsaftaler, et stærkt netværk med andre i 
branchen og fire sessioner årligt, hvor 
medlemmerne blandt andet besøger 
hinandens centre. 
»I år har vores sessions blandt andet handlet 
om branding, samarbejde, ledelse og om 
effektive tavlemøder. Vi oplever, at 
medlemmerne får rigtig stort udbygget af 
arrangementerne, fordi vi rammer lige ned i 
deres hverdag, og fordi vi så at sige taler 
samme sprog,« forklarede Peter Mejer 
Mortensen. 

Connect Sport skaber  
aktivt netværk 
Med en helt ny aftale indgår HI et samarbejde med netværksgruppen 
ConnectSport, der på Campus præsenterede organisationen – og viste 
en alternativ måde at udveksle viden og erfaringer på. 



 

 

HI OG CONNECTSPORT INDGÅR LANGSIGTET SAMARBEJDE. 

Halinspektørforeningen HI og netværksvirksomheden ConnectSport har indgået et 
langsigtet samarbejde med fælles fokus på udvikling af Idrætsbranchen.  

Dette betyder, at den daglige dialog mellem HI og ConnectSport kommer til at køre 
væsentlig tættere fremover. HI er en organisation for ledende medarbejdere i 
Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren, og ConnecSport udvikler, faciliterer sparring og 
videndeling inden for idrætsverdenen. 

 

”Vi oplever en kæmpe interesse for branchen i øjeblikket, og derfor var det helt 
naturligt at indgå et samarbejde med ConnectSport, der sætter fokus på netværk 
og udvikling. Vi oplever, at medlemmerne i høj grad efterspørger mange forskellige 
ydelser bl.a. vores Videnscenter og GreenKey der går fantastisk. Et stort fokus i 
branchen er også netværk og indkøbsaftaler, og her er ConnectSport i førertrøjen. 
De vil komme til at flytte noget for vores medlemmer” udtaler formanden i HI 
Jørgen Mosbæk, og fortsætter “Vi vil i HI fortsætte vores spændende udvikling, af 
vores kerneområder, samtidig med at vi også vil komme med spændende tiltag 
sammen med ConnectSport.  

”Vi glæder os til samarbejdet med HI og er sikre på, at de mange i branchen rundt 
omkring i landet vil drage nytte af den professionelle ekspertise ConnectSport kan 
give, både når det kommer til netværksdelen samt indkøb”, siger Direktør ved 
ConnectSport Peter Mejer Mortensen og tilføjer, “vi har samme syn på branchen og 
hver vores forcer og sammen kan vi virkelig nå langt, så jeg glæder mig meget 
over denne aftale. Vi vil i ConnectSport holde fokus på det vi er gode til, og det er 
netværk, konceptudvikling og indkøbsaftaler. 

Rent praktisk vil HI kunne tilbyde deres medlemmer et medlemsskab af 
ConnectSport til en reduceret pris. ConnectSport tager sig af indkøbsaftaler for 
medlemmer af HI.  

For supplerende kommentarer kan formand for HI Jørgen Mosbæk kontaktes på 
mobil 21 72 81 55 e-mail jm@h-i.dk eller direktør for ConnectSport Peter Mejer 
Mortensen e-mail pm@connectsport.dk på telefon 24 77 45 03. 

 



 

HVAD ER CONNECTSPORT ? 
ConnectSport er en væsentlig 
idéskaber, samarbejdspartner, 

omdrejningspunkt og igangsætter 
indenfor udvikling i branchen 

Gennem projekter, der inddrager 
innovation, dialog og samarbejde, 

fremmer ConnectSport 
medlemmernes udvikling og 

kompetencer 

ConnectSport er medlemmernes 
foretrukne mødested - fysisk og 

virtuelt 

ConnectSport  afdækker,                         
udfordrer og varetager                                   

medlemmernes individuelle 

og fælles interesser 
Via netværkstanken vil vi skabe 
udvikling for alle medlemmer 

Vi er samarbejdspartnere og ikke 
konkurrenter. 

Vi skaber win-win situationer for 
alle, og bidrager med vækst. 

Vi er landsdækkende og udvider dit 
netværk samt skaber stærke 

relationer. 

Medlemmerne inspirerer 
hinanden og  motiveres af 

indlægsholdere udefra. 

ConnectSport er et netværk i 
udvikling og tilpasser sig tidens 

trends. 

Du møder andre kollegaer med 
de samme udfordringer som dig. 

Du sparer penge på indkøb 

Du får noget konkret med hjem 
/value for money. 

Du udvider dit netværk. 

Du skaber resultater på jobbet 
og sikrer en sparring og råd til at 

lykkedes. 

Inspirerende indlæg omkring 
ledelse… 

Oplæg omkring hvordan vi takler 
de digitale udfordringer, som 
facebook, Instagram og Twitter. 



 

TRESS OG CONNECTSPORT INDGÅR SPÆNDENDE SAMARBEJDE. 

En af nordens største leverandør af kvalitets sports- og aktivitetsudstyr TRESS 
indgår samarbejde med ConnectSport. 

Aftalen mellem TRESS og ConnectSport er et langsigtet projekt og er et oplagt 
match mellem to stærke brands. Med et produktkatalog der rammer hele 
idrætsverdenen inden for sport, fritid, leg og læring, og ConnectSport med en stærk 
platform til synliggørelse af TRESS brede sortiment, er dette det perfekte match. 

Vi kan virkelig se ideen med, at lave et samarbejde med netværksgruppen 
ConnectSport, der er i stor vækst, og med spændende fremtidplaner udtaler 
salgsdirektør i TRESS Johnny Jacobsen, og tilføjer: 

- Vi ser mange af de samme værdier som ConnectSport. Vi står begge for kvalitet, 
engagement og så vil vi gerne begge flytte branchen, udvikle og gøre en forskel.  

Hos ConnectSport hilses samarbejdet med en af nordens største leverandører TRESS 
velkomment. 

- Det glæder mig, at den førende inden for sit felt, har valgt ConnectSport til at 
synliggøre og styrke sin markedsposition. Vi har mange ting til fælles, og den aftale, 
giver os mulighed for at komme endnu tættere på hinanden og udvikle samarbejdet, 
så det tilfører størst mulig værdi til alle parter. 

- Som en del af aftalen får vi eksempelvis mulighed for at trække på TRESS’s store 
ekspertise inden for sportsudstyr – blandt andet i forhold til et så vigtigt område 
som sport, fritid, leg og læring. TRESS bliver således den foretrukne vejleder på 
dette, siger Peter Mejer Mortensen, direktør i ConnectSport. 

Samarbejdet vil i højeste grad komme ConnectSport’s medlemmer til gode, bl.a. i 
form af spændende kampagnetilbud på sportsudstyr. 

Læs mere om ConnectSport’s spændende netværk for Idrætscentre og Sporthaller i 
Danmark på www.connectsport.dk og se TRESS’s spændende katalog på 
www.TRESS.dk. 

 

 



 



 



 



 



 



 

KONTAKT CONNECTSPORT 
 

PETER MEJER MORTENSEN 
E-MAIL : PM@CONNECTSPORT.DK 

TEL. : 24 77 45 03 

FOR NÆRMERE INFORMATION OM  
MEDLEMSSKAB AF CONNECTSPORT, KONTAKT 

OS FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE. 

Et medlemskab koster årligt kr. 8.900,- ex. moms og inkluderer 
 

•4 årlige netværksmøder 
 

•Sparring med andre i netværket 
 

•Nye forretningsrelationer 
 

•Medlemsnyt 
 

•Tilbud om Kurser, arrangementer o. lign. 
 

•ConnectSport logo til fri afbenyttelse 
 

•Indkøbsfordele igennem ConnectSport 



 

 

CONNECTSPORT 
ØNSKER ALLE EN 
GLÆDELIG JUL 
SAMT ET 
LYKKEBRINGENDE 
NYTÅR. 


