
Akademiuddannelse 
i outdoor

Skab nye forretningsmuligheder for din virksomhed 
med fokus på outdoor og oplevelser

https://eadania.dk/efteruddannelse/
https://outdoorinstitute.dk/
https://silkeborgbusiness.dk/


Skab nye forretningsmuligheder for din virksomhed med fokus på 
outdoor og oplevelser
Outdoorindustrien er i stor vækst, og for virksomheder, der arbejder med oplevelser og turisme forventes 
det, at outdoor bliver naturlige elementer i den fremtidige forretningsudvikling.

Akademiuddannelsen i outdoor er skræddersyet til dig, der i dag arbejder med outdoor og oplevelser i din 
virksomhed eller dig, som har et ønske om at komme til det. 

Uddannelsen giver dig en uvurderlig ”værktøjskasse”, som du kan bruge til at udvikle og gennemføre tiltag 
i din virksomhed, hvor du vil blive skarp på oplevelsesdesign, innovation og bæredygtige forretningsmod-
eller i en outdoorkontekst. 

Dit udbytte
Med en akademiuddannelse inden for outdoor får du de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves 
i fremtiden inden for oplevelsesindustrien.

Du bliver inspireret af dine medstuderende på uddannelsen, der i lighed med dig brænder for at gøre en 
forskel og skabe udvikling inden for outdoor og oplevelser.

Dine undervisere er nogle af branchens dygtigste og mest erfarne, så du er sikker på at få det bedste med 
dig hjem. De kobler teori med praksis og sikrer, at du får et udbytte, som du under og efter uddannelsen 
kan omsætte til action.

Deltagerprofil
Du har enten et job i oplevelsesindustriens outdoorfelt, eller du har en drøm om at skabe dig en karriere 
inden for området. Måske driver du i dag din egen virksomhed eller påtænker at starte egen virksomhed 
med fokus på outdoor. Uanset dit nuværende udgangspunkt brænder du for at udvikle dig og benytte din 
viden i dagligdagen.

Derudover har du som minimum, gennemført en ungdomsuddannelse eller en relevant uddannelse kom-
bineret med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Varighed og eksamen
Uddannelsen er sammensat af individuelle fag inden for outdoor, og du bestemmer selv om du vil læse 
dele eller hele uddannelsen. Ved gennemførelse af hele uddannelsen opnår du en Akademiuddannelse i  
service og oplevelser med fokus på outdoor. 

Undervisningen vil foregå som en kombination mellem onlineundervisning og klassisk holdundervisning 
med fremmøde. De første to gange afholdes undervisningen med fysisk fremmøde. Herefter bestemmer 
du selv, om du vil deltage online via et hybrid læringsrum eller møde fysisk op. Udover de indlagte under-
visningsdage skal du påregne en del hjemmearbejde i form af forberedelse, opgaver og lignende, ligesom 
der vil være fleksibel onlineundervisning mellem de fysiske mødedage. Endelig afsluttes hvert af de en-
kelte moduler med en obligatorisk eksamen.



Outdoor-uddannelsen består af følgende moduler: 

Mål
Med uddannelsen bliver du i stand til at
• analysere og løse de udfordringer, som en virksomhed i oplevelsesindustrien står over for
• skabe oplevelser og konceptudvikling inden for outdoor 
• analysere relevante nøgletal og udforme økonomiske handlingsplaner på baggrund heraf
• skabe forretningsudvikling og konkurrencemæssige fordele for din virksomhed
• implementere bæredygtighed i dine koncepter og skabe forretning derigennem
• vælge rette markedsføring af dine koncepter
• lede dig selv og dine medarbejdere og kolleger gennem nye tiltag
• grundlæggende udarbejde og implementere handlingsplaner – at lykkes med dine planer i praksis

Samtidig åbner uddannelsen for en lang række andre spændende muligheder for videreuddannelse, 
hvis du ønsker det bl.a. relevante diplomuddannelser.

Akademiuddannelse i 
service og oplevelser

Outdoor  
60 ECTS

Markedsføring af 
service og oplevelser 

5 ECTS

Ledelse af 
bæredygtig udvikling 

5 ECTS

Service, oplevelser 
og værtskab 

5 ECTS

Oplevelsesøkonomi  
10 ECTS

Oplevelsesbaseret 
konceptudvikling 

5 ECTS

Kundeforståelse og 
oplevelsesdesign   

5 ECTS

Vækst, innovation og 
forretningsmuligheder 

5 ECTS

Afgangsprojekt  
10 ECTS
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Oplevelsesledelse 
10 ECTS



Tilmelding
Du kan få mere information om uddannelsen og se datoer for de enkelte fag på:

eaDania.dk/outdoorakademi

 Kontakt for yderligere information:

Dania Erhverv er Erhvervsakademi Danias samlede enhed for efter- og videreuddannelse. Dania Erhverv udbyder 
efter- og videreuddannelser i form af akademiuddannelser, kurser og skræddersyede konsulentløsninger til private 
og offentlige virksomheder. Vi arbejder målrettet med at skabe personlig udvikling for den enkelte og vækst for 
virksomheder i lokalområderne, i regionerne og på landsplan.

 

Dania Erhverv 

Christoffer Vandborg Hosbond
Mail: chho@eadania.dk
Tlf:  +4572291555  / 61953538 

Hvad siger branchen?
”Outdoor-industrien i USA er i dag lige så stor som medicinalindustrien og automobilindustrien  
tilsammen. Trenden i Europa går i samme retning. Det er derfor min forventning, at vi i de kommende 
år vil se en yderligere professionalisering og kommercialisering inden for outdoor-erhvervene, både 
når det gælder udstyrsproduktion, oplevelsesvirksomheder, servicevirksomheder, events og mere  
traditionel foreningsdrift, ligesom der vil åbne sig en lang række nye forretningsmuligheder inden for en 
følgeindustri bestående blandt andet af IT, administrationssystemer og online-platforme til logistik, salg 
og markedsføring. Akademiuddannelsen i Outdoor er således på forkant med fremtiden og omfavner et 
yderst spændende krydsfelt mellem business og outdoor-verdenen.”

Mads Rugholm, Direktør
Phone  +45 86 85 33 99 / Mobile +45 40 16 67 00
mail: rugholm@srgolf.dk
Skovagervej 200, 8680 Ry
www.srgolf.dk
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