
Ikke be om en lett reise, be om en sterk rygg. 

- Du må ville det du kan, 

snart kommer dagen du ikke 

kan det du vil 



Suksesskriterier 



VISJON/DRØMMEN 

- Walt Disney 

- Det røde toget 

- Hvem ønsker vi å være? 

- Hvor skal vi reise sammen? 

 

       Drømmen blir til når den er større enn alle unnskyldningene  



W hats  

 

I mportant 

 

N ow?  
 

- Michael Phelps  



Masse energi i høy MÅLSETNING! 

- Kari Traa 

- Vi planlegger aldri å tape 

- Garasjen 

- Delmål & hovedmål 

- Vinnere er offensive 

Når du målsettingen 

hver gang - er målet 

kansje for lavt 



LEDEREN 

-   ”Hvis vårt beste ikke er godt nok må vi gjøre det som er nødvendig” 

-   ”Historien om meg kommer til å bli fantastisk, fordi jeg har tenkt å skrive den selv” 

- Winston Churchil 



- Hvem er ledere her? 
- Hva skal gode leder gjøre? 
 

-    Kjenn deg selv, og de du skal lede (tendenser) 
-    Treat people like they need to be treated 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEREN 



- Vi gjør det vi blir enige om! 
- Tillit 

- Møtet Lido-hjørnet 

- Martin Andresen 

-   Sjokoladen O.T 

-   Heiberg/Tufte 

 



VILJE 

- Triksing 

-    Anne Frank 

 



- 11 VM – medaljer på rad 
- Ungarn  Treningsleir 

RÅSKAP! 
…gjenta suksess er vanskelig 



MOTIVASJON 

- Indre/ytre motivasjon 

- Fotballspiller Lillestrøm 



T A K K 

…som du møter blir du møtt 



KOMMUNIKASJON 

- Kroppsspråk 

- Lappen 0700 

- Rong/Shøtt 

Jeg er ikke baker 

Eplekassen 

 



Smerte er gøy! 
- du skal kontrollere din hjerne, din 
hjerne skal ikke kontrollere deg 

- Apekatten 

-Senebetennelse/rotur 

-K2 10 000 m VM81 

 

 



KUNNSKAP/VISDOM 

- Kald 

- Kan kjøpes 

- Visdom varm 



- Bry oss 

- Bjørge 

- Soveposen S.E 

 

KJÆRLIGHET 

Vits: svigermor 



Vi elsker å sammenligne oss med dem som har det bedre enn oss. 

- Haukeland 

- Sykehus 

- Rotur Anne Frank 



Bevisstgjøring 

Se deg selv lykkes 

Koss 

Eirik V.L plakater 



- Lagbygging-Bjørge 
-Vi gjør hverandre 
gode 
-Er du med å birda? 
-Konsekvenser 
-Ikke behandle alle 
likt! 

 Ingen konstruksjon er sterkere enn det svakest ledd 



Ros er bedre 
enn ris 

Make me feel important 



YDMYKHET 

- Om 50 år? 

-Ekstern spisskompetanse 

- Brann 0700 – 1800 

-Boit/Dæhlie 

 



TÅLMODIGHET 

-Min start i roklubben 

-Du er det dine tanker gjør deg til 

Alexander Dale Oen 



Du blir det dine tanker gjør deg til 

Mr Bean _ Exam Cheat.mp4

- Dine tanker blir til ord 

- Dine ord blir til handlinger 

- Dine handlinger blir til vaner 

- Dine vaner vil prege dine valg 

- Dine valg blir din skjebne 



BEGEISTRING! 

- Fru Tvedt, er du en engel? 

- Uten en tråd, gøy med garn! 

- To kopper og ein duk 

- Blomsterkvisten, jesusen 

- ”You made my day”, Richie 

- 50års cruise  

 



Janteloven: fy, fy! 



RAMMEBETINGELSER   

- Energilekasje 

- Billige gull i padling 

- Svømming i Øygarden 

- Hviterussland 



Treningsdagbok 

EVALUERING 



Se etter mulighetene, ikke la andres begrensninger bli dine! 

Frosken 



”Og veien delte seg i to,  

Jeg valgte den minst brukte. 

Det gjorde hele forskjellen.” 

           

                           - H. Ingstad 



Vinnerne 

Vi blir det våre tanker gjør oss til 



Lev drømmen!  
- Takk for meg 


