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Projektleder på 
verdens tag Under mine arrangementer fortæller jeg om 

erfaringer, hvor forholdene virkelig er sat på 
spidsen. 

Oplevelserne er fra ekstreme forhold og 
fortæller derfor næsten sort hvidt om succes 
og fiasco, om overlevelse og død og om det, 
der fører til dette: om minutiøs planlægning 
eller kaos, om forberedelser eller laden stå til 
og om at vide, hvornår du kan lade topfeberen 
rase eller om du hellere må vende om. 

Dermed tydeliggøres vigtigheden af at vide, 
hvad du vil opnå, hvordan du vil gore det, 
hvordan du vil håndtere ikke at nå dit mål og 
hvordan du vil komme videre mod nye mål. 

Hvad kan du bruge det til? 

Af Bo Belvedere Christensen - K2 adventure: 
Det handler om mennesker, samspil,  
koordinering og konflikthåndtering men også om 
projektledelse, risikostyring og målfokusering. 

www.K2adventure.dk 
Take you to adventure or bring adventure to you 

Klatrer på vej gennem Everest isfaldet 
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K2 adventure v. Bo Belvedere Christensen 

Udvalgte referencer 
Martin Rex Empacher, Kundechef Gudme 
Raaschou Bank A/S: 

“Vi havde et meget positivt og professionelt 
billede af Bo Belvedere Christensen fra tidspunk-
tet hvor vi planlægger omfanget og detaljerne for 
præsentationen der skal afholdes, samt under 
selve præsentationen/arrangementet. Selve 
præsentationen var meget levende og alle kun-
derne fik en utrolig oplevelse med hjem, men fik 
også et rigtig godt billede af den enorme forbere-
delse og udfordringer der er ved planlægningen 
og udførelsen af en bjergbestigning.” 

 

Jacob Jespersen, Konsulentdirektør IPTeams: 

“En overraskende og positiv indgang til projektle-
delse. Alle discipliner I projetkledelse finder ud-
tryk I meget konkrete problemstillinger omkring 
store ekspeditioner til bjergene. Det var en  
øjenåbner af format. Kan anbefales til kick-off på 
projekter eller som inspiration ved fastkørte pro-
jekter.” 

Find flere referencer i mit “klatre CV” på min 
hjemmeside. 

K2 verdens næsthøjeste bjerg og måske det 
sværeste er det ultimative mål for bjergbestigere, 
derfor et godt symbol for mit firma, hvor jeg øn-
sker at levere det bedste til mine kunder. 



På basis af mine erfaringer som Himalaya kla-
trer og ekspeditionsleder har jeg skabt en 
række foredrag/seminarer som kan under-
støtte mange formål i det offentlige såvel som i 
virksomheder. 

Der er flere vinkler som et Himalaya bjergbes-
tigningsprojekt kan anskues fra. Men det gen-
nemgående er, at det handler om mennesker 
og håndtering af den latente risiko. Hvad gør vi 
for at forberede os på den farefulde færd og 
hvad gør vi undervejs for at minimere risikoen, 
men samtidigt være fokuseret på at nå vores 
mål? 

Temaerne i mine foredrag/indlæg er derfor 
meget kontante emner, som ledsages og un-
derstreges af smukke billeder fra mine mange 
ekspeditioner i  Himalaya, Sydamerika, 
Grønland og flere andre steder. 

De erfaringer, jeg trækker på, er fra ekspedi-
tioner, hvor jeg har været med gennem hele 
forløbet fra idé fasen over planlægning og gen-
nemførelse til efterarbejde med markedsføring 
og sponsorpleje. 

Anvendelsesområder 

Mit foredrag “Projektleder på verdens tag” har 
været anvendt i mange forskellige sammenhænge. 

• Kick-off seminarer, hvor den meget kon-
tante måde, jeg beskriver et bjergprojekt 
fungerer som inspiration og giver billeder 
på fokusering, målrettethed, samarbejde og 
mange andre termer 

• Kundeseminarer, hvor i gerne vil give en 
god oplevelse, men hvor indholdet samtidigt 
skal være selvstændigt retfærdiggjort 

• Som inspiration til fastkørte projekter. I 
bjergene er vi overladt til os selv. Derfor 
kræver det en minutiøs planlægning at 
sikre, at alt er på plads inden vi drager af-
sted. Samtidigt er der en ikke ubetydelig 
risiko involveret, hvilket gør en risikoana-
lyse til noget meget konkret. 

Mit foredrag 

Foredraget “projektleder på verdens top” fortæller 
om de store bjergekspeditioner fra et projektledel-

ses synspunkt, hvor den samlede varighed af 
projektet kan være op til 3-4 år. Ydermere er 
der en langtidshorisont på projektets følgepro-
jekter, som kan være helt op til 10 år. 

Til smukke og vilde billeder fra Himalaya kom-
mer emner som interessentanalyse, riskostyr-
ingsplan, kommunikationsplan, ansvarsfor-
deling og mange andre emner næsten til live. 

Den række emner, som bliver behandlet i fore-
draget er som taget ud af en lærebog i projek-
tledelse. Her er problemstillingerne blot så 
konkrete, at man kan forholde sig til det. Det 
virker på de fleste som en øjenåbnende 
oplevelse, at se en parallel situation til ens 
egne problemstillinger og samtidigt at se en 
løsning - sommetider en kreativ løsning. 

• Andre foredrag kan ses på hjemmesi-
den: www.k2-adventure.dk 
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