Start med et spændende
foredrag af Kurt Kragh
Start arrangementet med et foredrag af en pensioneret betjent, der fortæller om mordopklaring i virkelighedens verden. I slutningen af foredraget kommer vores aktører og
afbryder - der er sket et mord på stedet - og snart bliver I alle involveret i efterforskningen.

KORTE FACTS
Antal deltagere
Ingen begrænsning

KURT KRAGH
Kurt Kragh (f. 1950) har været kriminalkommissær og souschef i Rejseholdet.

Varighed
1-1,5 time (efter ønske)

Han fortæller i sit foredrag om ansættelse i Politiet gennem 27 år, hvor han har stået i
spidsen for nogle af de mest omtalte drabssager – både her i Danmark og i udlandet.
Han har desuden undervist i PET og på Politiskolen i bl.a. kognitiv afhøringsteknik og
gerningsmandsprofilering.

Lokalebehov
Plenumlokale med plads til alle og
projektor/lærred. Vi tager udgangspunkt
i hvad der kan lade sig gøre, men er I
over 50 personer vil det være optimalt
med en mikrofon/lydanlæg.

Efter Kurt Kragh blev pensioneret i 2010, har han været forfatter til flere bøger.
’Jeg har været ansat i Rigspolitiets Rejsehold siden 1983, hvor jeg primært har fungeret
som efterforskningsleder af en række tunge drabssager både i og uden for Danmark.
Da rejseholdets drabssektion i januar 2010 blev nedlagt, besluttede jeg mig for at gå på
pension. I stedet har jeg åbnet døren for et helt nyt og spændende arbejdsliv.’

FOREDRAGETS INDEHOLD

EKSEMPEL PÅ PROGRAM

Foredraget kan indeholde en bred fortælling om Kurt Kraghs arbejde med kriminalsager
i Rejseholdet, aktuelle sager f.eks. u-bådssagen, psykopater og deres samvittighedsløse
verden. Samt Sonay sagen, hvor en far dræber sin 14 årige datter, fordi hun krænkede
familiens ære.

Kl. 14.00 - 15.30
Foredrag ved Kurt Kragh om mordopklaring i virkelighedens verden,
hans tid i rejseholdet m.m.

Der kan også vælges fokus på et mere specifikt emne som:

Kl. 15.30
Aktørerne fra det valgte spil afbryder
Kurt Kragh i hans foredrag.

•	Kurt Kraghs bog ’At tænke som en morder’. Hvorfor myrder to drenge en far og hans
teenagesøn. Forsvundne personer, hvor der ligger en forbrydelse bag.
•	De 7 drabsmotiver og psykologisk gerningsmandsprofilering. Hvordan når man frem
til et kvalificeret gæt på en gerningsmands karakteristika.

Kl. 15.30 - 17.30
I får mulighed for selv at prøve
kræfter med mordopklaring i spillet
’Drabsafdelingen’, ’Assistancemelding
Drab’ eller ’Assistancemelding Røveri’.

• Æresdrab. Kultur, religion og ære. Hvorfor myrder en far sin datter.
•	Kognitiv interviewteknik og vidnepsykologi. Hvordan undgår man at ’forurene’ en
forklaring med ledende og lukkede spørgsmål.
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Lykke & Co. A/S står bag en række forskellige spil og underholdende teambuilding aktiviteter til virksomheder.
Vi har eksisteret siden 2007 og laver årligt mere end 300 arrangementer · www.lykkeco.dk · mail@lykkeco.dk · 70 227 112
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