


Prestasjonskultur i idretten –
gjelder det samme i arbeidslivet?
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36 år fra Skogn i Nord Trøndelag
Gift med Laila
Ellinor 9 år, Martin 6 år, og Malin 1 år
Bor på Byåsen i Trondheim

Landslaget i langrenn i 14 år
4 VM gull i stafett
VM sølv 15 km
VM bronse sprint
11 WC seire
21 pallplasser WC
7 NM gull

Jobber nå i SpareBank1 SMN som 
finansrådgiver i Private Banking



Det begynte med en drøm…

«Itjnå som kjæm tå sæ sjøl»



Tidlig start…….☺
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• Kan vel si at jeg var over 
snittet interessert i idrett 
ganske tidlig.

• Lekte at vi var skiløpere, 
fotballspillere, 
skihoppere, syklister…

• Drømte om å bli 
langrennsløper. OL i 1992 
var virkelig inspirerende.



«Alt er mulig»



Allsidighet
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Allsidig idrettsbakgrunn

Trening preget av lek

Fjellturer og opplevelser

Nesten aldri skadet

Elsker å konkurrere…



«For å bli best i verden, må du 
trene best i verden»

14 – 52 – 10 



Blir en bedre hvis en øver mer?
Hvor mye kan du øve…?

Godt nok eller ta ut potensial



Ansvar for egen utvikling

Trene vs å bli trent…



Treneren
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• Treningssamtale på hver 
samling med trener

• En diskusjonspartner – stilte 
spørsmål og utfordret

• Møte hver kveld med 
evaluering og diskusjon

• Samtaler med mental 
trener/coach – se ting fra et 
annet perspektiv



Teamet



Teamet mitt i dag

Private Banker 

Anne Valstad-Aalmo
Banksjef 

Liv Melleby

Kapitalrådgiver
Arve Breivik

Private Banker 

Kenneth F. Selbo

Private Banker 

Jan-Ove Reite

Private Banker 

Geir Sunde

Private Banker

Øyvind Thomassen

Private Banker

Kenneth Tjønna

Private Banker

Eldar Rønning

Private Banker

Kent Jakobsen



«Ingen fortjener å 
være på et bedre lag 
enn de er med på å 
bidra til selv»
- Marit Breivik

• Teamet er viktig
• Alle må bidra 
• Alle har forskjellige kvaliteter – hva 

er den enkelte god på?
• Bidra med det du er god på, og få 

det 10-dobbelte tilbake!
• Lære av hverandre, se fremover og 

være i konstant utvikling og 
endring

• Humør og humor
• Intern stolthet og intern 

merkevarebygging

Lagbygging og kultur både i 
idretten og næringslivet



Målsettinger og utvikling

• Hva er vi gode på? 

• Laget vårt, hvordan fungerer det?

• Kommunikasjon, tillit 

• Er det noe vi må bli bedre på, forsterke?

• Sette målet sammen? Hvem er med på å forme målene?

• Målene våre må definere oss, og gjøre noe med adferden vår

• Best på «planlegge - gjennomføre – evaluere 
– justere plan – gjennomføre – evaluere»



Vi klarte det sammen!



Oppsummering
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• Selvdisiplin
• Tålmodighet
• Treningsintelligens
• Prestere under press
• Et godt lag, gode 

treningskamerater
• Godt støtteapparat
• Kontinuerlig evaluering gjennom 

treningssamtaler og diskusjon 
med laget

• Akkurat de samme mekanismene 
er suksessfaktorer i arbeidslivet


