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Få indgående kendskab til udbudsreglerne og EU-udbud på kun 7 kursusdage, inkl. de 

seneste ændringer efter revisionen af udbudsloven, hvor nye self-cleaning regler bl.a. 

lige er trådt i kraft. Du bliver kort og godt klædt på ift. praktisk, juridisk håndtering af 

offentlige udbud og får indblik i juraen hele vejen gennem udbudsprocessen.

Certificeringen er målrettet 

praktikere, og de erfarne 

undervisere er: 

Der er lagt stor vægt på at gøre juraen spændende, nærværende og letforståelig 

gennem et væld af eksempler, som relaterer til din hverdag. Uddannelsen svarer til 5 

ECTS-point og afsluttes med en online certificeringstest.

CERTIFICERING I
UDBUDSRET

EARLY BIRD:3 FOR 2-RABATINDTIL 6 UGER FØR

Mikala Berg Dueholm

Partner // DLA Piper 
Advokatpartnerselskab

René Franz Henschel

Professor // Juridisk 
Institut, Aarhus Universitet

”Bedste mulighed for uddannelse på 

markedet. Super relevant, fagligt stærkt, og 

super godt formidlet. Begejstret kursist her.”

Elisabeth Jessen 

Tårnby Kommune 



3 gode grunde til at deltage:

☞ Få overblik over udbudsprocessen og 

hvordan du håndterer et udbud

☞ Få styr på de grundlæggende EU-

retslige regler og principper

☞ Få metoder og værktøjer til at arbejde 

med prækvalifikation og 

tilbudsevaluering  

Din investering
34.999,- kr. ekskl. moms 

Afholdes i København
7 kursusdage: 21/3 – 6/6 2023

Tilmeld dig på 
www.nohrcon.dk

CERTIFICERINGSTEST

- FÅ STYR PÅ UDBUDSLOVEN 
OG UDBUDSPROCESSEN

MODUL III:
EFTER UDBUD 

Kursus:

Contract Management 
i udbudssektoren 

(1 dag)

MODUL II:
UNDER UDBUD 

Kurser:

Udbud med forhandling
&

Point- og evaluerings-
modeller i praksis

(2 dage)

MODUL I: 
FØR UDBUD 

Kurser:

Udbudsloven for 
ikke-jurister

&

Sådan laver du 
udbudsmaterialet

(4 dage)



Få helt styr på AB18 og ABR18 og den grundlæggende entrepriseret hele vejen gennem 

bygge-/anlægsprojektet på 7 kursusdage målrettet praktikere!

Du bliver klædt på til at kunne gennemføre et bygge- eller anlægsprojekt med øje for de 

juridiske detaljer i AB-vilkårene, så du bevidst kan arbejde på at undgå unødige og dyre 

tvister. Uddannelsen svarer til 5 ECTS-point og afsluttes med en online certificeringstest.

Underviserne er eksperter i 

entrepriseret fra Bech-Bruun 

Advokatpartnerselskab – såsom 

Jens Hjortskov – og en af landets 

førende eksperter i Contract

Management: 

CERTIFICERING I
ENTREPRISERET 
- FOR BYGHERRE & RÅDGIVER

EARLY BIRD:

3 FOR 2-RABAT

INDTIL 6 

UGER FØR

Jens Hjortskov

Partner // Bech-Bruun 
Advokatpartnerselskab

René Franz Henschel
Professor // Juridisk 

Institut, Aarhus Universitet

"Dygtige og fængende undervisere på 

samtlige kurser. Rare omgivelser. God info, 

velkommen atmosfære”

Anne Sommer, Rambøll



3 gode grunde til at deltage:

☞ Få indsigt i de grundlæggende 

principper inden for entrepriseretten

☞ Få styr på håndteringen af 

ekstraarbejder, ekstraomkonstninger, 

forsinkelse og dagbøder

☞ Få indblik i kontrakter mellem 

bygherrer, entreprenører og rådgivere

Din investering
Bygherre/Rådgiver (7 dage): 
34.999,-
Entreprenør/Underleverandør 
(6 dage): 29.999,-
ekskl. moms.

Afholdes i København
1/2 – 7/6 2023

Tilmeld dig på 
www.nohrcon.dk

CERTIFICERINGSTEST

- FÅ STYR PÅ
AB 18 & ABR 18

MODUL III:
KONTRAKSTYRING

Kursus:

Entreprisekontrakter i praksis
&

Contract Management

(2 dage)

MODUL II:
TYPISKE TVISTOMÅRDER

Kurser:

Tidsplaner, forsinkelse, 
dagbøder og ekstraarbejder 

i byggeriet

&

Rådgivers ekstrahonorar 
og –ansvar

(1-2 dage)

MODUL I: 
ENTREPRISERETTENS 

FUNDAMENT

Kurser:

AB 18 for ikke-jurister
&

ABR 18 & 
ydelsesbeskrivelser

(3 dage)



KURSUS
GRØNNE OFFENTLIGE 
INDKØB

Kurset ”Grønne offentlige indkøb" er en mulighed for dig, 

som ønsker at gøre en forskel gennem dit arbejde med 

offentlige udbud.

▷ Bliv klogere på, hvordan du inddrager bæredygtige 

elementer i alle udbuddets faser.

▷ Få bl.a. styr på brugen af miljømærker, markedsdialog, 

og grønne klausuler.

▷ Vil du også være en bæredygtig frontløber? Det er nu, vi 

skal slå til, hvis vi vil bidrage til den grønne omstilling.

OBS: Afprøv allerede nu dine evner indenfor grønne 

offentlige indkøb med det nye online læringsspil om 

bæredygtige udbud: Udbudsspillet.dk

EARLY BIRD:3 FOR 2-RABATINDTIL 6 UGER FØR

Underviser:

Mikala Berg 
Dueholm

Partner i DLA Piper 
Advokatpartnerselskab

14. Juni 2023
Scandic Falkoner
Frederiksberg, KBH

Din investering
4.999,- DKK 
ekskl. moms

Tilmeld dig på
www.nohrcon.dk



BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE

På 6 kursusdage bliver du klædt på til at møde udfordringerne i 

hverdagen inden for bygge- og anlægsbranchen. Du bliver introduceret til 

projekt- og økonomistyring, juridiske forhold – og projektlederens rolle.

CERTIFICERING I PROJEKTERINGSLEDELSE

Gå ikke glip af Nohrcons internationale udbudskonference i KBH med 

selveste professor Sue Arrowsmith som keynote speaker! Du kan både 

deltage på workshops og hovedkonferencen. Læs mere på www.nohrcon.com.

KØBENHAVN 
28. marts - 17. maj 2023

ANDRE 
ARRANGEMENTER

KØBENHAVN / AARHUS
10. - 11. maj 2023 / 20. - 21. juni 2023

Har du længe drømt om at gøre din byggepraksis mere grøn? På dette 

kursus om bæredygtigt byggeri bliver du på bare én dag klædt på til at 

lave grønne omstillinger i dit arbejde i bygge- og anlægsbranchen.

KURSUS: BÆREDYGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

KØBENHAVN 
Dato på vej i 2023 – hold øje med hjemmesiden

Se alle
programmer og priser: 

www.nohrcon.dk



PRØV NOHRCONS LÆRINGSSPIL GRATIS:

Udbudsspillet.dk ///   AB18spillet.dk

www.nohrcon.dk


