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FREMGANG STARTER MED Å FJERNE 
HINDRINGENE?
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Adferd og resultat

Følelser

Tanker

Fysiologi



Hvilken holdning skal DU velge?



Være tilstede der og da når det skjer. Være i nuet i svingen. 
«Jeg er så jævlig påskrudd» Du må konkurrere i det daglige, 
ikke bare på VM. 



Som toppidrettsutøver må 
du takle å stå i motgang, 

tåle smerte og være 
fokuserte når du skal 

gjøre kjedelige ting. Det er 
jo ikke OL-kamp hver dag, 
forklarer hun. Nettavisen 



«I acknowledge the negative 
thoughts and let them slide by, 

focusing on the moment» 
Novac Djokovic



WIN



- Hva skal til i OL, og i VM på hjemmebane, for at du skal bli fornøyd prestasjonsmessig?
- Så lenge jeg kan stå rakrygga og slå meg på skulderen og si at jeg har gjort alt jeg kan 
for å være så godt forberedt som mulig, da er jeg fornøyd. Så får resultatene komme 
etter det, sier han til Nettavisen.



Jeg lærte å akseptere at jeg var nervøs, fordi jeg forsto at 
det var et tegn på at det jeg drev med var viktig for meg. 



Heidi Løke
«Jeg lar aldri feilene på 
banen stjele fokus og 
energi. Bommer jeg 3 
ganger på rad, så kliner 
jeg bare til enda tøffere i 
neste forsøk. Ballen skal i 
mål.»



It´s not the size of the dog in 
the fight, it the size of the fight 

in the dog.
Mark Twain



• ”Det er ingen som 
noen gang har 
måtte fortelle meg 
at jeg skulle trene 
en økt.” Bjørn 
Dæhlie



- Det finnes ingen grensen for hvor langt 
du kan gå

Suzann «Tutta» Pettersen



Jeg ser om den andre motstanderen er redd og noen 
ganger ser jeg at de ikke frykter. 
Om jeg selv frykter.. Nei... Cecilia Brekkhus



”Jeg gjør masse feil. 
Noen ganger gjør 
jeg feil som ingen 
andre ser. Men 
ingenting er avgjort 
før det er 
sjakkmatt.” Magnus 
Karlsen



”Jeg evaluerte hele 
tiden hva jeg gjorde” 
Har jeg forberedt meg 
godt nok? Har jeg 
trent godt nok? Har 
jeg levert det jeg 
hadde planlagt å 
levere på 
egentreningen?”
Stig Inge Bjørnebye. 



“Surround yourself with the dreamers and the 
doers, the believers and thinkers, but most of 
all, surround yourself with those who see the 
greatness within you, even when you don’t 
see it yourself.” 
― Edmund Lee



HVA TAR DU MED DEG?



TAKK FOR MEG
«DET ER REISEN SOM GJØR OSS LYKKELIG»
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