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Forskellighed gør stærk Ulrik Wilbek Hent PDF "Hvornår skal du så træne herrerne?" Sådan var der mange,
der spurgte Ulrik Wilbek, da han i 1991 begyndte som træner for landsholdet i kvindehåndbold. Selv kunne
han ikke ønske sig et mere spændende spillermateriale, og seks år senere havde kvinderne vundet så godt som

alt, hvad der var værd at vinde i international håndbold. Men hvordan bærer man sig ad med at samle så
mange individualister til en koncentreret holdindsats? Og hvordan motiverer man så store talenter til at blive
endnu større? Wilbek giver opskriften på succesen, som han krydrer med historier fra kvindelandsholdets
dagligdag og fra de nervepirrende mesterskabskampe i 1990‘erne. Ulrik Wilbek (f. 1958) er bedst kendt for
sin rolle som landstræner i dansk herre- og kvindehåndbold. I 1990‘erne førte han et kvindelandshold, der få
år før havde været på nippet til at blive nedlagt, til store sejre under VM, EM og OL. I 2005 kom turen til
herrelandsholdet, som han trænede frem til 2014. Ved siden af trænerkarrieren har Wilbek også været aktiv i

lokalpolitik i Viborg Kommune og skrevet flere bøger om ledelse og motivation.
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