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30. oktober 2013 

Håndboldspiller lærer hovedstadens ledere om handlekraft 

 

Hvordan kan vision, vilje og handlekraft føre til succes for både individet, 

lederen og virksomheden? Det er spørgsmålet på konferencerækken 

”Handlekraft og personlig succes”, som Lederne arrangerer i løbet af efteråret. 

Onsdag den 20. november klokken 13 står lokalafdelingen Lederne 

Hovedstaden bag konferencen, som afholdes i Tivoli Congress Center i 

København. 

 

I 2012 stoppede Lars Christiansen sin karriere som håndboldspiller for blandt 

andet at bruge sin tid som foredragsholder med fokus på viljestyrke og 

handlekraft. Som håndboldspiller har han under et stort forventningspres skullet 

træffe beslutninger på en brøkdel af et sekund, som enten betød succes eller 

fiasko. På konferencen vil han dele ud af disse erfaringer og lære lederne at 

bevare roen i en verden, der stiller større og større krav.  

Som udlandskorrespondent for TV2 har Simi Jan rapporteret fra brændpunkter 

som Afghanistan og Pakistan. I livsfarlige situationer har Simi Jan skullet holde 

hovedet koldt og have overblik for at kunne handle effektivt her og nu. Hun vil 

på konferencen fortælle om sine personlige erfaringer med handlekraft i 

situationer, hvor alt kan ændre sig fra minut til minut.    

Tidligere DONG-direktør Anders Eldrup taler ligeledes på konferencen. Han vil 

lære lederne om mod og handlekraft i mødet med personlige og 

karrieremæssige udfordringer. Anders Eldrup er en visionær erhvervsmand, der 

har arbejdet hårdt og målbevidst for at præge energisektoren og 

samfundsdebatten om grøn energi.  

Ifølge afdelingsformand for Lederne Hovedstaden, Jan Rossil, afdækker de tre 

oplægsholdere forskellige aspekter af handlekraft. 

- Som leder skal man nogen gange træffe hurtige beslutninger og andre gange 

kræves der mere eftertænksomhed. Man skal være empatisk og samtidig turde 

udvise handlekraft – også i situationer, hvor alle ikke er enige. Jeg er sikker på, 

at de tre oplægsholdere med deres meget forskellige baggrunde vil være en stor 

inspiration for lederne på konferencen, siger Jan Rossil. 

Konferencen i Tivoli Congress Center er rettet mod ledere på alle niveauer, og 

både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. Tilmelding kan 

ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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