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18. februar 2014 

Håndboldspiller lærer sydvestjyske ledere om handlekraft  

Hvordan udviser man som leder handlekraft og mod i alle de små og store 

ledelsesbeslutninger i hverdagen? Det er emnet, som oplægsholdere med 

inspirerende personlige fortællinger giver deres bud på i Ledernes 

konferencerække ”Handlekraft og personlig succes”. Tirsdag den 11. marts 

klokken 12.30 står lokalafdelingen Lederne Sydvestjylland bag konferencen, 

som afholdes i Musikhuset Esbjerg. Her kan man blandt andre møde den 

tidligere håndboldspiller Lars Christiansen, der vil fortælle om sine personlige 

erfaringer i et miljø med høje forventninger.   

Lars Christiansen vil på konferencen fortælle, hvordan han i situationer, hvor 

beslutninger skulle tages på et splitsekund, har formået at være handlekraftig og 

bevaret troen på sig selv.  

Ulrik Møll er direktør i Welfare Denmark, som har udviklet en spillekonsol, der 

kan bruges til virtuel genoptræning. På konferencen vil han inspirere deltagerne 

til at være tydlige ledere, der træffer beslutninger og skaber resultater.   

OL-guldvinder René Nielsen, hvis liv ændrede sig radikalt, da han mistede 

begge sine ben i en ulykke, vil på konferencen fortælle sin personlige historie 

om at tage ansvar for sit eget liv og turde handle på de chancer, man får.  

Afdelingsformand for Lederne Sydvestjylland Lars Møldrup ser blandt andet 

handlekraft som en essentiel del af langsigtede strategier. 

- Vi ser et opsving i markedet i første halvår af 2014, og det bør ledere benytte 

til at være mere risikovillige og handlekraftige. Det vil have en positiv effekt på 

både medarbejdere og virksomhedens bundlinje. Jeg ser frem til på konferencen 

at få inspiration fra de tre oplægsholdere, der har det til fælles, at de alle har 

skabt resultater via handlekraft, siger Lars Møldrup. 

Konferencen i Musikhuset Esbjerg 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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