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Aldri God Alene, Oslo 15.september 2018

Kjære alle fantastiske «Praksiseierforeningen SPA» medlemmer, tusen takk for sist og for en energifull 
lørdags morgen! 
Jeg håper dere tar med dere mange av mine historier og min lærdom på veien videre.  
Takk for svært hyggelige tilbakemeldinger. 

Tenk om dere husker på mine 3 «fy-ord» : IKKE, PRØVE og PROBLEM.  
Husk at måten du snakker på, måten DU tenker på, kommer til å avgjøre resultatet! 
  
Min pappa var enestående. Hans mantra i livet var å snu negative tanker til noe positivt.  
Etter å ha blitt sist i alle sykkelritt i 3 år,( 123 sisteplasser ) sa han: « Jeg er så misunnelig på deg, Dag 
Erik - nå kan det bare gå én vei! Hver dag tenker jeg på den historien. Og hver dag gjør jeg mitt beste 
for å tenke positivt. Løse alle utfordringene i stedet for å kalle dem problemer og bare snakke om dem. 
Fix it!   

Jeg snakket mye om innsats. Det å gjøre sitt aller beste. Og med god grunn. Jeg har aldri vært fast 
ansatt noe sted, jeg har alltid levd av resultater. Jeg må yte 100% hver gang. Hver dag. Hver 
forestilling. Hver TV sending. Jeg opplever at altfor mange medarbeidere trives på halv fart. Livet er for 
kort til å prestere middelmådig! På vårt lag er kun 100 % bra nok.  

Det viktigste jeg lærte da jeg kom til Italia, var at alle på FIAT BIANCHI PIAGGIO sa:  
«min jobb er den viktigste». Det sa mine kolleger enten de kjørte bussen, reparerte sykler, masserte 
trette sykkelben, laget maten eller hadde andre funksjoner; alle sa det samme.  
Jeg hadde aldri sett en slik stolthet på et lag før. Den logoen, den magiske logoen - skapte holdninger 
jeg aldri hadde opplevd i Norge før. Husk: du har den viktigste jobben på ditt lag! 

Jeg ønsker dere alle sammen lykke til videre.  


