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DREISTSTORGAARD 

ERHVERVSKLUB 2018

LEDELSE GENNEM MOTORSPORT

INVITATION TIL VORES KLIENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE



Aske Nygaard Bramming 
er Formel 4 racerkører. 

Han har vundet mere end 100 
pokaler i sin karriere. 

2017 sæsonen i Formel 5: 
DASU Danmarksmester. 
19 podiepladser i 21 løb. 

Banerekorder på Ring Djursland og 
FDM Jyllandsringen. 

2015-2016 sæsoner i gokart: 
FIA-NEZ Nordisk Mesterskab 2015 

og podiepladser i både Svensk 
Mesterskab 2016, Dansk 

Mesterskab 2016, FIA-NEZ Nordisk 
Cup 2015 & 2016 og Dansk 

Superkart 2016. Vinder af DM 
Revanchen 2016. 



DREISTSTORGAARD 

ERHVERVSKLUB 2018

LEDELSE GENNEM MOTORSPORT

DreistStorgaard er Sjællands førende advokatkontor. 
En position vi har opnået ved at være en fremsynet virksomhed 

med fokus på kvalitet, tilgængelighed, hurtighed og engagement.  
 

Vi er en virksomhed med stort engagement i både sport og kultur. 
 

I 2017 købte vi en Formel 5 racerbil, som Aske Nygaard Bramming 
kørte helt til tops. Han sluttede sæsonen som DASU Danmarksmester 

og fik tildelt prisen som "Årets Talent Asfalt 2017". 
 

Nu har vi købt en Formel 4 racerbil i 2018 og sætter igen Aske bag rattet. 
Derfor fortsætter vi også vores succesfulde erhvervsklub 

med fokus på ledelse gennem motorsport. 
 

Og DU er inviteret med! 
 
 



Vi ser klare koblinger og læringspunkter mellem ledelse og motorsport. 

 

Vi repræsenterer altid en klient for at vinde sagen. 

I motorsport kører man for at vinde. 

 

Vi er juridiske perfektionister med et unikt fokus på helheden gennem hele sagen. 

Racerkøreren skal være forberedt til fingerspidserne 

og evne at holde fuldt fokus gennem hele løbet. 

 

Bag vores medarbejdere i frontlinjen står et professionelt og dynamisk team. 

Racerkøreren er 100% afhængig af sit team af eksperter i pitten. 

 

 

ET GEAR OP FRA FORMEL 5 TIL FORMEL 4



KOM MED I VORES ERHVERVSKLUB 

MØDEDATOER 2018

MØDE 1: 25. april  2018, kl. 17-19 
Disruption og nye forretningsmodeller 
v/KIM CHRISTOFTE, DIREKTØR EEN-TIL-EEN ARKITEKTER 

MØDE 2: 30. maj 2018, kl. 07-09 
Sådan skaber du et vinderteam 
V/CARSTEN ARNFJORD THOMSEN, DIREKTØR RETHNK.COM 

MØDE 3: 20. september 2018, KL. 07-09 
Bliv en vinder med Digitalisering 3.0 
V/CLAUS NYGAARD, DIREKTØR CPH:LEARNING 

MØDE 4: 30. oktober 2018, kl. 17-19 
Millenials. Bliv klar til fremtidens medarbejdere 
v/THORBJØRN B. HEDEDAL, DIREKTØR SEQUOIAS 
OG HENRIK WINTHER-OLSEN, DIREKTØR THE WHOLE COMPANY 

MØDE 5: 20. november 2018, kl. 17-19 
Op på lakridserne 
V/JOHAN BÜLOW, CREATIVE DIRECTOR, LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW 

* Møderne afholdes på vores adresse i Køge



SVEND-AAGE, ASKE, STEFAN & SØREN
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MØDE 1: 25. APRIL 2018, KL. 17.00-19.00

DISRUPTION OG NYE 
FORRETNINGSMODELLER

Kim Christofte, direktør i Een-Til-Een Arkitekter har skabt en helt ny 
forretningsmodel i byggebranchen. Arkitekttegnede huse bygges af 
robotter på små fabrikker, der ikke fylder mere end en container. 

To personer kan bygge et rå-hus på en uge. Alle led i værdikæden er 
forbundet af ny teknologi og styres fra en App ved hjælp af Kanban- 
systemet. Og huset er bæredygtigt med negativt CO2 impact - også i 
byggeprocessen. Det er den største game-changer i dansk moderne 
industrihistorie. 

Kim fortæller, hvordan han har grebet udfordringerne an, da han skulle 
tænke så radikalt ud af boksen i en traditionel branche styret af store 
konglomerater. 

Et foredrag, der både vil begejstre og skræmme dig! 

Tilmeldingsfrist: 11. april 2018 



#BAGOM

Aske har kørt gokart, siden han var 6½ år. Han bor i 

Mørkhøj i Gladsaxe og går i 9. klasse. Han har tre 

storesøskende. To brødre og en søster. 

Aske interesserer sig også for fodbold og cykling og 

har i mange år spillet fodbold i B73 Herlev. Han har 

også kørt cykelløb i cykelklubben ABC i København, 

hvor han har været klubmester og blev nummer 6 til 

Børne-VM i København. 

Aske skal i gymnasiet til august 2018 og er blevet 

indstillet under Team-Danmark ordningen.

BAGOM ASKE
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MØDE 2: 30. MAJ 2018, KL. 07.00-09.00

SÅDAN SKABER DU ET 
VINDERTEAM

Carsten Arnfjord Thomsen, direktør i RETHNK, arbejder professionelt 
med teamudvikling i virksomheder. Han hjælper virksomhedsejere og 
ledere med at skabe team med gode samarbejdsevner og høj 
performance. 

Carsten viser med teori og eksempler, hvordan medarbejdernes 
personlighed og præferencer for at løse opgaverne er afgørende for 
teamets resultater. Han giver forslag til, hvordan du som leder kan 
anvende den viden til at sammentætte vinderteam og til fortsat at 
motivere teamet til at skabe resultater. 

Du går hjem med værktøjer til at identificere medarbejdertyper og til at 
sammensætte dine vinderteam. En ny vej til succes! 

Tilmeldingsfrist: 16. maj 2018 



ASKE "ÅRETS TALENT ASFALT 2017"

ASKE NYGAARD BRAMMING MODTAGER PRISEN SOM "ÅRETS TALENT ASFALT 2017" 

UNDER DANSK AUTOMOBILSPORTSUNION FOR SIT DASU DANMARKSMESTERSKAB I 

FORMEL 5, FOR 19 PODIEPLADSER I 21 LØB OG FOR 2 BANEREKORDER I 2017-SÆSONEN.
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MØDE 3: 20. SEPTEMBER 2018, KL. 07.00-09.00

BLIV EN VINDER MED 
DIGITALISERING 3.0

Claus Nygaard, direktør i cph:learning, hjælper virksomheder med 
strategisk udvikling. En væsentlig del af denne udvikling vedrører 
digitalisering. Det gælder automatisering, hvor 45% af alle jobs, som vi 
kender dem i dag, kan automatiseres - og vil blive det. Det gælder 
kunderelationer, som i fremtiden vil være overvejende digitale. 

I dette foredrag giver Claus dig et klart overblik over digitaliseringens 
muligheder. Han gennemgår forskellene på digitalisering 1.0 
(distribution), 2.0 (dialog) og 3.0 (samskabelse). 

Og han viser, hvordan den eksterne trussel fra et langt mere 
konkurrencepræget marked kan vendes til en fordel gennem 
digitalisering. For de af jer, der tør tage fremtiden alvorligt. 

Tilmeldingsfrist 6. september 2018 



KOM MED I DREISTSTORGAARD 
ERHVERVKLUB 2018

OG VÆR MED, NÅR VI STØTTER ASKE NYGAARD BRAMMING 

- ET UNGT STORTALENT I DANSK MOTORSPORT 
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MØDE 4: 30. OKTOBER 2018, KL. 17.00-19.00

MILLENIALS - BLIV KLAR TIL 
FREMTIDENS MEDARBEJDERE

Thorbjørn B. Hededal, direktør i Sequoias, stiller skarpt på  Millennials. 
Generationen, der er vokset op med internettet og nu står stærkt på 
arbejdsmarkedet. Nogle arbejdsgivere ser dem som prima-donnaer med 
lav arbejdsmoral mens andre ser dem som kreative individualister, som 
skaber resultater på helt nye måder. Hvad gør forskellen og skal de 
behandles anderledes? Thorbjørn giver dig indsigt i, hvad der driver 
denne generation, deres foretrukne måde at arbejde på samt 5 metoder til 
hvordan du skaber passion og højere performance hos og med Millennials. 

Efterfølgende vil grundlægger og direktør i The Whole Company Henrik 
Winther-Olsen fortælle om nogle af de erfaringer, han har gjort sig med 
de såkaldte Millennials. Gennem årene har Henrik Winther-Olsen haft 
både store udfordringer og store succeser på medarbejdersiden. Han er i 
dag lykkedes med at sætte det rigtige hold. Men det kommer ikke ud af 
det rene ingenting – Henrik har hele tiden haft fokus på at sikre den 
rigtige sammensætning, som i samspillet giver en positiv performance hos 
både unge og ældre medarbejdere. 

Tilmeldingsfrist: 16. oktober 2018 



21.-22. APRIL 2018 
* PADBORG PARK 

12.-13. MAJ 2018 
* FDM JYLLANDSRINGEN 

9.-10. JUNI 2018 
* RING DJURSLAND 

14.-15. JULI 2018 
* RUDSKOGEN, NORGE 

25.-26. AUGUST 2018 
* FDM JYLLANDSRINGEN 

1. SEPTEMBER 2018 
* PADBORG PARK 

22.-23. SEPTEMBER 2018 
* RING DJURSLAND 

6.-7. OKTOBER 2018 
* FDM JYLLANDSRINGEN 

ASKES 
KALENDER 2018



MØDE 5: 20. NOVEMBER 2018, KL. 17.00-19.00

JOHAN BÜLOW 
LAKRIDS OG ØLSMAGNING

Johan Bülow, grundlægger og Creative Director i Lakrids by Johan Bülow, 
afslutter årets Erhvervsklub med et inspirerende foredrag om sin vej fra 
de første gryder med mislykket lakrids til skabelsen af dét, der i dag er en 
international succesforretning. Johan kender om nogen til at sætte mål og 
nå dem. Men vejen dertil er ikke altid ligefrem. Hårdt arbejde, ambitioner, 
held, timing, viljestyrke og nytænkning er vigtige ingredienser for at 
komme så langt – og ikke mindst næse for at lave god lakrids. 

Johan vil i løbet af aftenen fortælle om, hvordan han har formået af skabe 
et nyt marked i en ellers traditionelt tænkende branche. Resultaterne er 
skabt gennem vedvarende produktudvikling og unik branding og ikke 
mindst en tro på, at det vil lykkes. Der er i princippet ikke noget, som står 
i vejen for, at andre virksomheder kan gøre det samme. Kom og lad dig 
inspirere til at gå nye veje med din virksomhed. 

Sammen med Hugo's Vinkælder slutter vi foredraget og sæsonen af med 
ølsmagning. Den perfekte måde at skylle lakridserne ned på! 

Tilmeldingsfrist 6. november 2018 



KONTAKT OS 
FOR TILMELDING

E-MAIL: 

KOEGE@DREISTSTORGAARD.DK 

 

TELEFON: 

 56 63 44 66 

 

LÆS MERE ONLINE: 

DREISTSTORGAARD.DK/ERHVERVSKLUB
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