
NORTHUG
SPEAKER’N &
TEAMKRAFT

En dag som de ansatte aldri vil glemme



Omgitt av idioter – i praksis…
Bøkene som startet med ”Omgitt av idioter” har blitt storselgere. Men TeamKraft
har lenge jobbet med adferdsfargene og personlighetsutvikling. Vet du hvem du
jobber sammen med? Kjenner du dine nærmeste? Ved å kjenne adferdsfargene
og kunne bruke dem har du et enormt verktøy som du kan bruke til å gjøre din
bedrift suksessfull samtidig som du forstår dine medarbeidere og de forstår deg.
TeamKraft gir deg en første innføring i fargene og viser praktiske eksempler som
burde bli en aha-opplevelse for de fleste.

Hvordan utviklet vi merkenavnet Northug?
John Northug, pappa til Petter Northug jr.
Eget TV-program om familien, fra bonde til kjendis ”over natta”
Mens Petter Northug jr fightet med skiforbundet og kjørte sitt eget løp
jobbet teamet bak hele tiden med å utvikle varemerket Northug. Det er
det Petter og hans nærmeste skal leve av når karrieren nå er over.

Petter Northug jr har 64 medaljer fra nasjonale og internasjonale
mesterskap samt 13 VM- og OL-gull. Men han har gått sin egen vei og
valgt sine egne løsninger – en vei full av utfordringer! Historien om
familien Northug er en av de mest interessante i norsk idrett og kan
absolutt inspirere og gi viktig motivasjon for andre.

Ekstrem teambuilding
Kjell-Erik Kristiansen, ”verdens beste speaker”
8 OL, nesten 50 VM og mellom 500-1000 World Cup-renn
Møter nesten alltid et nytt team. De skal fungere og levere til et stort
publikum uten samkjøring eller kunskap om personligheter, tidligere
samarbeid eller forventninger. Få steder møter man en slik ekstrem
teambuilding.

”Verdens beste speaker” forteller med erfaring fra 21 forskjellige land
og kulturer, fra alt fra OL til klubbmesterskap, fra Mysen til Garmisch-
Partenkirchen og Pyeongchang.

Her har mange mye å lære. Hvordan takler man en situasjon der
man tvinges til å prestere foran et stort publikukm uten å kjenne de
man jobber sammen med? Idrett kan absolutt inspirere og gi
viktig motivasjon for andre.



alternativt

Avslutning og oppsummering
Gjennomgang av dagen og oppsummering av inntrykk og erfaringer

Middag
(kan også kjøre kurset uten middag og avslutning her)

Lunsj

Pause

Ekstrem teambuilding
Kjell-Erik Kristiansen, ”verdens beste speaker” forteller om hvordan det er å
reise verden rundt for å underholde publikum under store idrettskonkurranser.
Her møter han nesten alltid et nytt team, de kjenner hverandre sjelden fra før,
men de skal prestere på toppnivå fra dag 1

Vet du hvem du jobber sammen med?
TeamKraft gir deg en innføring i adferdsfargene som er det beste hjelpemiddelet
for å sette sammen et perfekt team. Her får mange en aha-opplevelse i hvem man
selv er og hvem medarbeiderne er. Med fargene forstår man hverandre mye
raskere og bedre enn tidligere

Praktiske samarbeidsøvelser
TeamKraft kjører sine velkjente samarbeidsøvelser og man får se adferdsfargene i
praktisk gjennomføring. Det gir en enda bedre forståelse hos medarbeiderne,
og man får en større innsikt i hvordan medarbeiderne fungerer og hvorfor de
reagerer på forskjellig måte i forskjellige situasjoner

15.45

16.15

11.30

13.30

10.30

12.30

13.45

Oppmøte TeamKraft, Mysen
Kaffe, velkommen og introduksjon

Pause
Frukt og kaffe

Hvordan utvikler vi merkevaren Northug?
John Northug forteller om reisen med sønnene Petter, Tomas og Even.
Hvordan de midt i mediastormen og kjendisskapet har utviklet et
merkevarenavn som de skal leve på resten av livet

09.00

10.15

09.15

Program (kan skreddersys og endres etter behov og ønsker)

Interessert?
Ta kontakt med oss!

Tlf. 934 53 484



ADFERDSFARGENE
Med mennesket i fokus

www.teamkraftbloggen.wordpress.comwww.teamkraft.noMESTRING • GLEDE • FELLESSKAP

Styrker
• Praktisk
• Sterk vilje
• Bestemt
• Effektiv
• Ønsker å vinne
• Konkurrende
• Selvstendig
• Stort ego

Styrker
• Perfeksjonist
• Nøyaktig
• Standhaftig
• Seriøs
• Analytisk
• Systematisk
• Forsiktig/varsom
• Logisk
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Styrker
• Optimistisk
• Entusiastisk
• Overtalende
• Oppmuntrende
• Pratsom
• Stimulerende
• Påvirkende
• Menneskeorientert

Styrker
• Støttende
• Medgjørlig
• Tilfreds
• Rolig
• Sympatisk
• Grundig
• Pålitelig
• Lojal

HANDLER

TENKER STØTTER

SOSIAL

Potensielle 
begrensninger
• Dominerende
• Pådrivende
• Utålmodig
• Utilnærmelig
• Hard
• Streng
• Dårlig lytter
• Ufølsom

Potensielle 
begrensninger
• For alvorlig
• Kresen
• Dømmende
• Redd for kritikk
• Kritisk
• Selvkritisk
• Utsetter
• Uengasjert

Potensielle 
begrensninger
• Følsom
• Ustrukturert
• Hissig
• Udisiplinert
• Forfengelig
• Manipulerende
• Pratsom
• I overkant engasjert

Potensielle 
begrensninger
• Sta
• Usikker
• Sjenert
• Kontrollerende
• Motstand mot forandring
• Trenger tid for å beslutte
• Nøler med å snakke ut

Oppgaveorientert Menneskeorientert
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