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Mr. ATTITUDE

Jesper Saltvik Pedersen

WC sammenlagt for fjerde år på rad



Høyeste bud: 50 000 Karmøy

VERDEN ER IKKE ALLTID RETTFERDIG



Jesper Saltvik
Pedersen skjønte
ikke hvor dramatisk
situasjonen var da 
han i sommer ble
fraktet med 
helikopter til
Haukeland med 
hjertetrøbbel

NRK, oktober 2018



DEN STORE 
TÅLMODIGHETSPRØVEN -
USIKKERHETEN



WORLD CUP:

DEN STORE KULA 
FOR 4. GANG



ALLTID SISTE PORTEN

Han lærte meg at jeg alltid måtte kjøre siste porten. 

Vi satte målene sammen, og vi kjørte veldig mange timer i bil for å kunne kjøre på ski, så det var viktig å fullføre
løypene

Bjørn



HVA HOLDT LIV I MOTVASJONEN?

Jeg lærte meg å ta sette pris på de øyeblikkene hvor 
jeg kunne trene, og fant sterk motivasjon i målene 
mine, selv om de lå langt fremme

Jesper



Det at jeg har kjent på den usikkerheten har gjort 
meg sterkere, til å takle mange ting i livet.

Jeg setter mer pris på de mulighetene jeg har

Mye er tatt fra oss nå på grunn av Covid-19, men jeg 
tror mange vil sette mer pris på mye av det vi 
tidligere tok som en selvfølge, når vi etter hvert 
vender tilbake til normalen.

Det er godt å tenke på

Jesper 



VM HJEMMEBANE HAFJELL 2022

DE LANGSIKTIGE MÅLENE – GIR MOTIVASJON PÅ HVER ØKT



MOTIVASJON



Man måste jämföra…..
Mitt liv som Hund



Et år siden det begynte å dukke opp nye ord i språket vårt:

HYTTESKAM
Da 7 åringen hjemme begynte å snakke om «Kohort»........



Amerikansk matematiker og meteorolog – teorien om sommerfugleffekten første gang i 1979



Brasil, Amazonas

Dallas, Texas



DEN KOMPLISERTE 
DEFINISJONEN

Sommerfugleffekten betegner den store 
sensitiviteten for små endringer i
startbetingelsene i kaotiske systemer; 
deterministiske, ikke-lineære dynamiske
systemer. 



DET KAN FORT BALLE PÅ SEG



Den stormen vi står i 
startet her – i desember 
2019



Ferskvaremarkedet i Wuhan





Èn ting er at det kan gå på motivasjonen løs - fra Latin

MOVERE
Å bevege

Det gjelder å holde ting i bevegelse - kanskje den mest åpenbare utfordringen



Konkurransene 
er toppidrettens 
dopamin

Kåre Mol, Beachvolly Vikings



Mye usikkerhet

NÅR TERMINLISTA 
SER UT SOM EN 
SVEITSEROST

Koronatretthet i egne rekker



Anders & Christian

EM-gull
5. plass Mathias og Hendrik



HOPPSJOKK

Norge må legge ned toppidrettssatsingen…

15 utøvere, de nest beste…..



Runde i regionene

TØFT!

I samfunnsdiskusjonen var idretten lite verdt

Det handle om identitet

Noen ble permitterte

Skal jeg ta telefonen?



RIBBET FOR MENING

Jeg kjenner ikke til noen annen 

gruppe i samfunnet vårt, som har blitt

så bombardert i media med hvor 

uviktig den jobben vi gjør er nå.

Det er likevel lov å kjenne på at ens eget toppidrettsprosjekt, er like viktig som før

Det forventes at man skal komme tilbake å prestere



Følte litt på

TOPPIDRETTSSKAM

I søpla med den!



ER DET VIRKELIG SANT?



I disse tider:



TV 2 satser på 
færøysk 
fotball
Fra 9. mai blir det igjen aktiv fotball på TV 
2s kanaler.



Folk stopper meg 
fortsatt på gata og 
takker meg, fordi det vi 
drev med betydde så 
mye for dem

Bjørn Dæhli



Kjenne på det sammen med utøverne – all the time

STOLHET OG POSITIV 

SELVHEVDELSE PÅ 

VEGNE AV IDRETTEN

Det vi bidrar med er 
meningsfullt og viktig, for 
samfunnet, og for hver enkelt 
som har sitt virke og deltar i 
idretten

Da har vi kommet et langt stykke på vei for å skape sterk motivasjon



TOPPIDRETT
BREDDEIDRETT
BARNEIDRETT

TOPPIDRETT

BREDDEIDRETT

BARNEIDRETT

Vi henger jo sammen, omtrent som i et økosystem



HARDSHIP – TØFFE TIDER
Idretten har vært igjennom det før

Vi er sterke - tid for å hente frem styrkene våre

Se jobben vår i perspektiv – de store linjene



VI MÅ IKKE LA DET BLI EN KONKURRANSE 
OM HVEM SOM HAR DET MEST 
UTFORDRENDE I IDRETTEN?



MANGE DELER AV 
IDRETTEN HAR 
BLITT UTFORDRET 
PÅ SOLIDARITET 
OG LOJALITET  –

til den nasjonale dugnaden

For noen har det kanskje aldri vært lettere å delta helhjerta i en dugnad?



Vi skal utfordres hele tiden! Ja, men det er også: 

GODE TIDER FOR 
BRØNNPISSERE





SØKE GRUNNFJELLET

IDRETTSGLEDE

Som drivkraft

HELSE

Som forutsetning for livskvalitet og prestasjon

FELLESSKAP

Som konkurransefortrinn

ÆRLIGHET

I team og relasjoner



VEIEN KORT TIL 
SELVMEDLIDENHET

Det er ikke noe mer synd på oss enn andre

Selvmedlidenhet – motivasjonen forvitrer – bevegelsen stopper opp



Covid-19

VI BLIR SATT PÅ PRØVE

Det er forskjell på folk

De forskjellene kan bli tydeligere under COVID-19, enn 
før

Noen kan trenge mer støtte enn tidligere



HVA MED OSS 

SJØL?

Hvordan har vi det?

Hvordan takler vi COVID-19?

Totalbelastningen vår?

Hvordan tar vi vare på oss 

sjøl, og hverandre?



Vi vil jo levere kvalitet



I den situasjonen vi er i – mindre i praksisfeltet

HVORDAN VITE AT 
VI GJØR EN GOD 
JOBB?
Den usikkerheten det fører med seg



Holdt kontoret åpent

VI HAR STORT 
SETT GREID Å 
HOLDE 
TOPPIDRETTEN I 
BEVEGELSE 
Sentralt og i regionene

Men ikke for en hver pris, for smittevern alltid først 



En slags kontinuerlig tilstand



Viktigste mentale egenskap

Jeg tenker det alltid er 
bedre å være for 
optimistisk, enn for 
pessimistisk.

For hvis man er for 
pessimistisk ser man 
begrensninger, og tar ikke 
alltid mulighetene

Magnus Carlsen

Godt håp – for mulighetsorientering er vi ganske bra på i idretten



I ventetiden

STAGNASJON  
OPPRETTHOLDELSE  

UTVIKLING



DEN DAGLIGE, 
LEVENDE 
TVERRFAGLIGE 
JOBBINGEN



Ser frem til å rusle opp trappa til 2. etage og møte Morten Bråten

ALLE 5-MINUTTERNE MED 
FOLKENE I AVDELING FOR 
TEKNIKK OG 
FERDIGHETSUTVIKLING

Det er i disse spontane møtene gode prosjekter ofte skapes

En fremoverlent, entusiastisk og utviklingsorientert mann – en kulturbærer



Det er en del å savne nå til dags

Å VÆRE MER I 
PRAKSISFELTET – DER 
DET SKJER

Kontakten med idrettene – utøverne – trenerne

Det er en større utfordring enn til vanlig å jobbe godt!

Skien



FRITT Å KUNNE TREFFE 
KOLLEGAER I REGIONENE –

Kunnskapsturneen 2019

OLT Midt-Norge

DA IVER TYLDUM 
BLÅSTE OSS AV 
BANEN I 
STEINKJER
Om samarbeidet med Ane Appelkvist Stenseth

Dypt i utøver-trener relasjonen



Utøverne vil være forberedt –

Det samme skal vi være



Vinteridrettene har levd I Covid-bobla siden oktober – de har stått i det

Vi vil da ikke være noe dårligere – de skal vite at de har oss på skuldra 





SAMME FOKUS –
STORT SETT KONTROLL

Daglig treningskvalitet
Relasjoner i laget
Konkurransegjennomføring

Stiller krav til:

Omstillingsevne
Kreativitet
Løsningsorientering





COVID-19

Kunne fort sett slik ut på fotballbanene i nabolaget i 
lange perioder



I stedet er det stort sett slik det har sett ut…….



Episenteret – britiske varianten – det har vært en periode

DU VILLE HELST 
IKKE VÆRE HAN 
DERRE IDIOTEN 
FRA NORDRE 
FOLLO…….
Litt spedalske



Nordre Follo episenter for den britiske mutanten

LØSNINGSORIENTERTE
Tekniske øvelser uten kontakt



Hvis vi legger ned 
aktiviteten bare i 2-3 
uker, så begynner det 
fort å rakne i alle 
ender

Trener G-2012 Oppegård



Den første og beste medisin i alle typer kriser

NORMALISERE 
HVERDAGEN

Opprettholde struktur og rutiner

Vi gjør de riktige tingene



Covid-19 – nasjonal dugnad

Barneidretten – breddeidretten - toppidretten

VI STÅR SAMMEN OG 
TAR ANSVAR - FRA 
TOPP TIL BUNN

Vi har ingenting å skamme oss over

Tvert imot – la ossheller være stolte over den jobben vi gjør



Holde hjulene i gang - vi gjør de riktige tingene – ikke bare i forhold 
til prestasjon

OPPRETTHOLDELSE AV GODE 
RUTINER OG GOD STRUKTUR 
KORRELERER MED GOD MENTAL 
HELSE HOS UTØVERNE I 
UNDERSØKELSEN

378 eliteutøvere – sommeren 2020



Insomnia

GANSKE MANGE 
I TOPPIDRETTEN 
SLITER MED 
SØVN (38,8%)

Det må vi ta på alvor



OPTIMISME – FREMTIDSTRO

9 av 10 utøvere i utvalget tror at det 
kommer til å gå greit å komme seg 
gjennom pandemien



SUPERSØNDAG
Med trener fra Vålerenga klokka åtte om morgenen

Tidspunktet – alle foreldres favoritt, men ungene har glede seg i uker



VÅLERENGA TRENER`N



Hva trenger unge utøvere rundt segf?

EN ENKEL, MEN STERK UTVIKLINGSFILOSOFI

• Trenere med høy kompetanse - i idretten og relasjonelt

• Trenere og ledere med gode moralske og etiske kompass

• Kontinuitet i treningsarbeidet og å ha det morsomt på trening



GOD IDRETTSLIG OG 
RELASJONELL KOMPETANSE

Alle er med, gutta blir sett, og de hører etter



DE DELER GLEDEN NÅR DET GÅR BRA DE TRØSTER NÅR DU HAR TAPT KAMPEN PÅ TRENINGA

SVÆRT GODE OG SOLIDE KOMPASS



KONTINUITET –
Til å bli imponert av



MORO PÅ TRENING –

Hver eneste gang….



Marcus Rashford
Manchester United 

Robert Lewandowski
FC Bayern München 

Carlos Vinícius
Tottenham 

For å unngå misforståelser

HER SNAKKER VI VIRKELIG 
TOPPIDRETT!



Drømmene i et barnesinn er så sterke:

DRAKTA ER ALLTID PÅ
Trener med den
Spiser med den
Sover med den

Den er ALLTID på: Hjemme, på skolen, og helst også på julaften, når vi skal pynte oss

Hvorfor det ble akkurat Vinicius, er jeg litt usikker på – bare på utlån fra Benfica



Synes du jeg bør spille på Tottenham, PSG eller Real Madrid Pappa?

En av toppidrettens viktigste funksjoner er å gi næring til alle de millioner av barndomsdrømmene som finnes

Ser ingen grunn til å realitetsorientere – for realitetene kommer fort nok – for de fleste

Mørke stunder – Cork City



MED DE SOM IKKE HAR LATT SEG 
REALITETSORIENTERE

MED DE SOM ALDRI HAR TATT AV SE 
DRAKTA

VI JOBBER MED DE SOM ALDRI SLUTTA Å LEVE BARNDOMSDRØMMEN



VI JOBBER MED DE SOM ALDRI SLUTTET Å LEKE
Med de som aldri tok av seg drakta

Avgjørende viktig å minne oss selv på
Mange tunge debatter i norsk idrett
Mye hardt arbeid, og kan ofte oppleves alvorlig
Men det skal – som Leif Olav sier – fortsatt være MORO
Idrettsgleden – mister vi den blir det tungt
For da er det bare det harde arbeidet og alvoret igjen
Da kan vi fort ferdig



VI JOBBER MED DE MODIGSTE

Jeg var ikke redd for å ha drømmer, og gjøre det som måtte til 
for å realisere drømmene

Tutta



MANGE TYPER 
FARTSHUMPER



DET HOLDER IKKE Å 
DRØMME OG LEKE ALENE

Noe av det sentrale i jobben vår er å være  
med blant de som tror, som er med og leker, 
og bidrar til å realisere drømmene



Vi i idretten er sterke sammen, og kan være helt trygge på
at vi er en del av noe som er mye større enn oss selv,

VI GIR OSS
ALDRI, OG
IKKE DA
HELLER

Leif Olav Alnes



Sport has the power to 

change the world. 

It has the power to 

inspire.

The power to unite 

people, that little else 

does

Nelson Mandela

Det skal vi minne hverandre på i idretten – hver eneste dag – for motivasjonens del

24 år på Robin Island



En hardhaus

WILHELM 

TYSKBERGET

To døgn i et myrhull på Finnskogen –

reddet av snusboksen






