
GULDROERENS TIP TIL RYTME PÅ HOLDET 

Mandag den 2.3.20 var der fyraftensmøde 

på Oringe. 

Arbejdsmiljøgruppen vandt sidste efterår 

prisen for den gode arbejdsplads i SL 

Storstrøm. På dagen deltog udover 

medarbejdere fra Autismecenteret også 

medarbejdere fra socialpsykiatrien i 

Vordingborg. 

 

Roeren Eskild Ebbesen fortalte, hvordan 

man får et hold til at arbejde godt sammen.  

Ebbesen trak på sine erfaringer fra Guldfireren, hvor han var med til at vinde guld ved 

både OL og VM. 

Han fortalte om Guldfirerens ”succesgrundlag” – fire ting, som tilsammen gjorde, at 

de opnåede så flotte resultater. 

For det første havde de en fælles målsætning. De vidste alle fire, hvad de gik efter. 

Men det handlede ikke kun om at vide, at de ville vinde guld. 

Faktisk mener Ebbesen, at kun 5 % af ens mål skal handle om de resultater, man 

gerne vil nå. De resterende 95 % skal handle om, hvilken indsats man skal lægge på 

vejen til at nå resultaterne. 

For hvis man stiler efter resultatet, men ikke lægger indsatsen for dagen, opnår man 

ikke noget. Yder man derimod indsatsen uden at have et resultat for øje, kan man 

stadig nå et godt resultat. 

For det andet var de gode til at samarbejde. 

Ebbesen fortalte, at der er to ting, man kan gøre for at få en robåd til at sejle 

hurtigere: man kan trække hårdere i åren, og man kan reducere modstanden mod 

båden. 

Det første kan man sammenligne med den faglige indsats, vi lægger på vores 

arbejdsplads hver især. Der er dog grænser for, hvor langt vi kommer ved bare at ase 

og mase hver for sig. 

I stedet skal vi blive bedre at se den ”modstand”, der bremser os. For så kan vi nå 

mere med de samme kræfter. 

Det kan handle om at finde nye hjælpemidler, som kan støtte os. Det kan også handle 

om at tale sammen om, hvordan vi kommer til at modarbejde hinanden i vores 

samarbejde.  

For det tredje vidste de fire roere, at de skulle være bedst, når det gælder. Hvis du 

hele tiden giver 100 %, har du ikke mere at give af, når det virkelig tæller. 

For roerne handlede det om at tage den med ro lige op til et løb, så de var udhvilede, 

når løbet gik i gang. 

Det handlede også om at starte stærkt ud for at komme foran for derefter at holde lidt 

igen indtil slutspurten. Ellers ville de risikere at syre til på de sidste 500 meter. 



På samme måde skal vi også holde øje med, at vi ikke ”syrer til” i det daglige arbejde. 

For hvis vi gør det, kan vi ikke give den en ekstra skalle, når nogen for eksempel har 

det svært, eller når der sker noget uventet. 

Sidst, men ikke mindst havde de styr på deres kommunikation. De vidste, hvem der 

skulle sætte farten under løbet, så de kunne ro i takt. 

I f.m. træning vidste de, hvordan de skulle give god feedback. Ebbesen fortalte, at 

forskning har vist, at negativ feedback vejer fem gange tungere end positiv feedback. 

Så for hver gang man kritiserer noget, en anden gør, skal man rose dem fem gange - 

sådan, groft sagt. 

Ebbesen opfordrede også til, at man udøver ”aktiv optimisme”: vælge at tænke de 

rigtige tanker. 

Han beskrev, hvordan vi alle sammen har en ”ur-hjerne”. Og den tænker tit nogle 

uhensigtsmæssige ting. 

De tanker kommer til at stå i vejen for at kunne forbedre sig.  

Det kan både være positive og negative tanker. 

For eksempel kan det være at tænke: ”det nytter alligevel ikke noget, for vi bliver 

aldrig nummer ét”. Hvis man tænker det, giver man op på forhånd. 

Men det er lige så skidt at tænke: ”den er hjemme – det klarer vi nemt”, for så 

behøver man jo ikke gøre en indsats.  

Det er også nemt at komme til at tænke: ”det er de andre, der gør tingene forkert”. 

Så behøver man ikke selv forbedre sig; det er de andre, der skal ændre sig. Men så 

kommer man jo aldrig til at forbedre sig. 

Vi kan ikke beslutte os for, at vi ikke vil tænke u-konstruktive tanker. De kommer, 

uden vi vil det. 

Men vi kan vælge også at tænke noget andet. Som for eksempel: ”hvordan bliver vi 

bedre, end vi er nu”? Eller måske: ”hvad kan jeg gøre for, at vi gør det bedre”? 

Man kan altså vælge at tænke konstruktive tanker, som kan trænge de destruktive 

tanker i baggrunden.  

For i sidste ende er det kun dig selv, der kan ændre, hvordan du tænker. 

Hvis andre skal kunne motivere dig, skal du være modtagelig for motivation. (Skrevet 

af Elias Helfer) 

 


