VI SER DET SOM VORES
PLIGT AT UDVIKLE
VERDENS BEDSTE LEDERE
GOD LEDELSE. GODT FOR ORGANISATIONEN. GODT FOR SAMFUNDET.
High Performance Institutes formål er at fremme verdens bedste lederskab.
Et lederskab som forløser og frisætter det enkelte menneskes fulde potentiale
til gavn for virksomheder, den offentlige sektor, organisationer og dermed hele
samfundet.
Vi inspirerer, lærer og træner mennesker og virksomheder til at udfolde deres
fulde potentiale. Det sker gennem foredrag, workshops, uddannelser og
skræddersyede forløb for private og offentlige virksomheder og styrelser.
Vores erfaring er, når kunsten, sporten, videnskaben og erhvervslivet indgår i
et samlet inspirations, lærings- og træningsforløb skabes der noget unikt
som ikke findes noget andet sted i verden.

“MENNESKER UDVIKLES
GENNEM INSPIRATION,
LYSTEN TIL AT LÆRE OG
GLÆDEN VED AT TRÆNE”
Allan Levann

CEO og stifter af
High Performance Institute

NEJ TIL UNYTTIGE RESULTATMÅLINGER, MENINGSLØSE KPI´ER,
SIMPLE MÅLESKEMAER OG UMOTIVERET REGNEARKLEDELSE.

JA TIL AT UDFOLDE OG UDVIKLE MENNESKERS FULDE POTENTIALER
FOR AT SKABE BEDRE PRÆSTATIONER GENNEM ET STÆRKT
LEDERSKAB, MENING OG RETNING.

1997

OPSKRIFTEN PÅ HIGH PERFORMANCE

Det er de tre drivers, der i dag udgør High Performance Team model.
For vi ved, at sammensætningen af teams, ledergrupper, bestyrelser og
management teams fungerer bedst, når forskellige evner, roller og nye
måder at arbejde sammen på udfordres og udvikles i de rette rammer,
systemer og strukturer. Med andre ord: “Hold målet for øje” – hvorfor det
er opgaven, der sætter holdet!
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Hvad er High performance? Det spørgsmål stillede Allan Levann, fra High
Performance Institutes tænketank, 40 af de mest markante personligheder
inden for sport, kunst, videnskab og erhvervsliv tilbage i 1997. I et år
diskuterede de og udfordrede hinanden, indtil de blev enige om, at High
Performance kræver tre helt afgørende drivers: Vedholdenhed (hårdt
og fokuseret arbejde), innovation (det nye og kreative) samt perfektion
(optimale rammer og systemer).

KUNST

SPORT

Når kunsten, sporten, videnskaben
og erhvervslivet går sammen

VIDENSKAB

ERHVERVSLIV

FILOSOFI

KUNST, SPORT, VIDENSKAB OG
ERHVERVSLIV MØDER HINANDEN

Det, at både kunst, sport, videnskab og erhvervsliv indgår, er helt
centralt hos os. De fire verdener er repræsenteret ligeværdigt på vores
uddannelser: High Performance Leadership og High Performance Team
Leadership og på vores skræddersyede træningsforløb i offentlige og
private virksomheder.
Især kunstens og sportens træningskultur er vigtig. I erhvervslivet
trænes der for lidt. Vi henter derfor værdifuld inspiration og læring

fra kunst og sport. Dét, koblet med videnskabens teoretiske tilgang,
undren, analyse, fordybelse, refleksion og nye opdagelser, gør det mulig
at finde nye veje for mennesker og virksomheder. Det betyder, at man i
erhvervslivet, som er kendetegnet ved forretningsudvikling, innovation,
ledelse, handlekraft og eksekvering, i højere grad kan nå sine ambitiøse
mål, ved at bruge mere tid og træning på, at genopfinde virksomheden
og lederskabet i en digital og bæredygtig fremtid.

High Performance foredragsholdere

CHRISTIAN STADIL

ANDREA RUDOLPH

NIKOLAJ HÜBBE

MARIANNE DAHL

KASPER HOLTEN

METTE HYBSCHMANN

Virksomhedsejer, Thornico

Virksomhedsejer, Rudolph Care

Balletmester, Det Kgl. Teater

Vice President, Microsoft

Teaterchef, Det Kgl. Teater

Director/CPO, Knauf Group

Christian Stadil har en helt
særlig tilgang til at eje og
lede sine virksomheder,
som han kalder Company
Karma. En form for CSR,
som gennemsyrer hele
organisationen. Christian har
også en anderledes tilgang
til kreativitet, innovation og
iværksætteri, som han øser af.

Andrea Rudolph holder
foredrag om at tro på sig selv.
Modet til at skabe sin egen
virksomhed eller få succes på
jobbet. Et lærerigt foredrag
om at turde og lykkes. ”Hvis
passionen er stærk nok, er det
bare med at komme i gang”,
siger Andrea og planter et lille
frø om succes hos alle.

Nikolaj Hübbe har en drøm
om at skabe det bedste
balletkorps – nu! Læg
mærke til det lille nu. Han
ved, hvad han har. Det er
så hans opgave at få det
bedste ud af sit korps. Det
kræver træning, træning og
træning. I kunstens verden
træner de hele tiden. Her kan
erhvervslivet lære noget.

Marianne Dahl er født ind
i den digitale verden, hvor
der kræves en helt anden
form for lederskab. Hendes
foredrag handler om ledelse
i en digital verden, hvor nye
udfordringer, øget hastighed
og nye generationer stiller
krav til virksomhederne og
deres evne til hele tiden at
være relevante.

Kasper Holten holder
foredrag om kunsten at få
mennesker til at yde deres
allerbedste, uanset hvor de er
i organisationen. Lederen er
kun god, hvis medarbejderen
er det. Kasper runder nogle af
de udfordringer, som ledere
og virksomheder står overfor,
uanset hvilken branche.

Mette Hybschmann har i en
årrække arbejdet med at løfte
medarbejderengagement
og kundeadfærd hos
bl.a. McDonald’s, Irma
og Knauf Group. Hendes
foredrag handler om
medarbejderfokus før
kundefokus, som er den
bedste måde at skabe værdi
for virksomheden.

LOUISA LORAN

ASTRID HAUG

KASPER HJULMAND

Head of Supply Chain

SoMe ekspert

Fodboldtræner

Louisa Loran er en af grundene til, at store internationale brands som Mærsk
og spiritusvirksomheden
DIAGEO er lykkedes med
deres digitale transformation.
Hendes erfaring med digital
forandring bringer hun nu i
spil i sine foredrag med
konkrete eksempler
på digitalisering og
transformation.

Astrid Haug er bidt af,
hvordan sociale medier og ny
teknologi kan anvendes til at
skabe en positiv forandring
i verden. Hun har sin egen
virksomhed, hvor hun
rådgiver virksomheder og
topledere om strategisk brug
af sociale medier og digital
transformation.

Kasper Hjulmand ved, at
præstationen kommer
før resultatet. Det er i
dagligdagen, at guldet
skabes. Kasper arbejder med
mennesker – ikke spillere –
som han hver eneste dag på
træningsbanen vil hjælpe
med at blive den bedste
udgave af sig selv.

NIELS OVERGAARD
Kommunikationschef

Da Niels Overgaard skrev
sin bestseller ”Det hele
handler ikke om dig”, tog han
udgangspunkt i fem antikke
principper for et liv med
sindsro, frihed og mening. De
fem principper er indeholdt
i Niels’ foredrag som alle
kredser om det, at være et
ordentligt menneske; leder,
kollega, far, mand og borger.

LARS KOLIND

CHRISTINA BOUTRUP

Forretningsmand

Journalist

Lars Kolind holder foredrag
om, hvordan en virksomhed
bliver til en bevægelse.
Hvordan en Boss bliver til
Unboss. Eller hvordan verdens
største lederuddannelse,
spejderbevægelsen, kan
inspirere os alle til at arbejde
med mening, formål og
retning.

Christina Boutrup er en af
Danmarks førende Kinakendere, hvor hun bl.a. er fast
Kinaanalytiker for TV2 og TV2
News. Hun holder foredrag
om, hvordan organisationer
skal lære af supermagten
Kinas nuværende teknologisk
revolution, samt hvordan man
skal forholde sig til dette.
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MORTEN ALBÆK

MICHAEL KRISTIANSEN

PETER KREINER

SARA LOUISE MUHR

LENE TANGGAARD

CLAUS MEYER

Filosof og forretningsmand

Journalist, tv-vært og forfatter

CEO, NOMA

Professor på CBS

Professor og rektor

Gastronomisk iværksætter

Morten Albæk holder
foredrag om mennesker,
ærlighed, ansvarlighed
og meningsfuldhed. Om
at kende sig selv. Om
at udfolde det enkelte
menneskes potentiale, rolle,
evner og samspil fra det
gennemsnitlige til et højere
niveau, fordi mennesker kun
har ét liv levet i én tid.

Michael Kristiansen er en af
Danmarks mest erfarne og
skarpeste journalister.
Michael holder foredrag om
ledelse, nye dagsordener
og tendenser og strategisk
kommunikation. Med sin store
erfaring øser han af sin indsigt
og viden om de mest centrale
og afgørende dagsordener
ledere og beslutningstagere
skal holde øje med.

Peter Kreiner holder foredrag
om, hvordan man skaber
en global succes med enkle
midler. NOMA er 4 gange
blevet kåret til verdens bedste
restaurant. NOMA 1.0 lukkede
i 2017 for at genopfinde sig
selv fra en position af styrke
i stedet for at ende med at
være irrelevant. Noma 2.0
genåbnede i 2018.

Sara Louise Muhr er professor
på Copenhagen Business
School (CDS). Institut for
Organisation. Sara har i
mere end 15 år forsket i
ledelsesidentitet og HRM,
herunder køn, etnicitet og
high performance kulturer og
lederskab.

Lene Tanggaard holder
foredrag om kreativitet,
innovation og læring. Hun har
udviklet en helt ny tænkning
inden for kreativitet og
læring, hvor udgangspunktet
er, at vi alle er kreative. Det
eneste, det kræver, er lyst og
vilje til at lære på en ny måde
og aflære gamle vaner.

Claus Meyer er noget helt
særligt. Han har skabt sin
egen unikke platform. Et
ocean af nye idéer og kreative
tanker vælter ud af ham hele
tiden. Nogle bliver til noget,
andre ikke, men når han
rammer den, så rammer han,
så vi alle kan mærke det. Hør
om Claus Meyers fantastiske
rejse som iværksætter.

FATIMA ALATRAKTCHI

JIM HAGEMANN SNABE

JACOB BØTTER

METTE HØJEN

TUE MANTONI

KASPER SCHMEICHEL

Forsker og iværksætter

Bestyrelsesformand

Digital Ekspert

Erhvervsretoriker

Investor og bestyrelser

Fodboldspiller

Fatima Al-Zahraa
Alatraktchi er uddannet
civilingeniør fra DTU og har
en ph.d. i nanoteknologi
og molekylærbiologi. Hun
er desuden international
TED-talker, mangedobbelt
prisvinder og stifter af
medicovirksomheden
PreDiagnose. Fatima holder
foredrag om forskning og
iværksætteri.

Jim Hagemann Snabes
foredrag handler om
ansvarligt lederskab i en
digital brydningstid. Netop
nu gennemlever vi nogle af
de største forandringer, og
det kræver lederskab og svar
på, hvordan vi styrer den
teknologiske og menneskelige
udvikling til gavn for alle.

Jacob Bøtter er født ind i
den digitale verden. Nogle
vil kalde ham en nørd, men
han har helt unikke evner til
at kunne kommunikere og
implementerer de nye digitale
udfordringer, så alle kan
forstå og anvende den nye
viden til at skabe nye digitale
forandringer i organisationen
– allerede i morgen.

Mette Højen holder foredrag
og workshops om personlig
kommunikation og
performance. Om evne til at
være autentiske som leder
og menneske. Og brænde
igennem på alle niveauer. Med
enkle og effektive værktøjer
løfter hun hverdagens
performance til nye højder.
Ikke mindst hjælper hun
ledere med at få følgeskab
gennem retorik og træning.

Tue Mantoni har en
lang topleder- og
konsulenterfaring med
sig. Det er disse erfaringer,
Tue bruger, når han holder
workshops om Next Level
Leadership. I dag er Tue gået
bestyrelsesvejen med fokus
på at løfte nye virksomheder
til det næste globale niveau.
Tue har netop
udgivet sin første bog
“Samfundskontrakten”.

Det er med stolthed vi kan
byde velkommen til en af
verdens bedste fra sportens
verden. Kasper Schmeichel.
Landsholdets og Leicester
City FC’s karismatiske og
sikre ankermand.
Kasper vil holde foredrag
om holdets, trænerens og
klubbens betydning, og ikke
mindst den enkelte spiller,
som en del af et stærkt og
værdifuldt fællesskab.

High Performance foredragsholdere

INSPIRATION

LÆRING
FORMÅL

TRÆNING
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ILT

UDVIKLINGSMODELLEN ILT
ILT Bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror på, at udvikling af
mennesker starter med inspiration. Når du er inspireret, åbner du dine
øjne og dit sind, og det vækker din lyst til at lære og skærper din vilje til
at træne. Derfor står det helt centralt for vores virke at være tilknyttet
nogle af Danmarks mest markante personligheder og foredragsholdere
fra fire forskellige verdener: Kunsten, sporten, videnskaben og
erhvervslivet. Hver især holder de inspirerende foredrag, keynotes,
workshops og kurser om at få mennesker til at præstere bedre.
Inspiration, læring, træning er kernen i High Performance Institutes
udvikling af mennesker og organisationer.

De tre ben i High
Performance Institute
Hos High Performance Institute tager vores tre forretningsområder
udgangspunkt i ILT-modellen.

High
Performance
Inspiration

High
Performance
Læring

High
Performance
Træning

Foredrag, keynotes og masterclasses
med nogle af Danmarks mest
markante og inspirerende speakere
og trænere fra kunstens, sportens,
videnskabens og erhvervslivets verden.

Vores to lederuddannelser; High
Performance Leadership og High
Performance Team Leadership,
som vi udvikler og afholder i et tæt
samarbejde med CBS Executive.

High Performance Træning er
skræddersyede træningsforløb for
ledere eller medarbejdere, der vil
have forløb, der passer præcist ind i
virksomheden.

INSPIRATION
Her finder du foredrag, keynotes og masterclasses med nogle af
Danmarks mest markante og inspirerende foredragsholdere og trænere
fra kunstens, sportens, videnskabens og erhvervslivets verden.

HIGH PERFORMANCE INSPIRATION

INSPIRATION FRA HIGH PERFORMANCE
FOREDRAGSHOLDERE

Hos os er nøglen til udvikling og udfoldelse af mennesker inspiration. Derfor
har vi også de mest markante inspiratorer inden for kunst, sport, videnskab
og erhvervsliv tilknyttet vores uddannelser, forløb, workshops og foredrag.
Alle er særligt udvalgte, fordi de inspirerer til læring og træning.

LÆRING
LEDERUDDANNELSER
High Performance Læring er vores to lederuddannelser, som vi udvikler
og afholder i samarbejde med CBS Executive: High Performance
Leadership og High Performance Team Leadership.

HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

UNIKKE LEDERUDDANNELSER SOM BRINGER
DET BEDSTE FRA KUNSTEN, S PORTEN,
VIDENSKABEN OG ERHVERVSLIVET IND I E T
SAMLET LEADERSHIP FORLØB

DET ER IKKE CHEFER, DER ER BRUG FOR ― DET ER LEDERE
High Performance Institute og CBS Executive tilbyder to uddannelser:
High Performance Leadership, som henvender sig til topledere, og High Performance
Team leadership, som retter sig mod team- og mellemledere.
Begge lederuddannelser henvender sig til; Erhvervslivet, private og offentlige
virksomheder, organisationer, kommuner, styrelser, ministerier, regioner og
institutioner, med det ene formål at få ledere og medarbejdere til at præstere bedre.

”High Performance Leadership er en anden måde
at tænke ledelse på. Her er lederens rolle at skabe
en fælles strategisk retning og slippe medarbejdernes
kreativitet, evner og fulde potentiale fri”
- Jim Hagemann Snabe, én af initiativtagerne bag den nye
epokegørende lederuddannelse, som gør op med vanetænkningen,
der kan få dansk erhvervsliv og offentlige myndigheder til at hænge i
bremsen, gå i stå og dermed blive den store taber.

HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

TO UNIKKE LEDERUDDANNELSER I SAMARBEJDE
MED CBS EXECUTIVE
HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

HIGH PERFORMANCE TEAM LEADERSHIP

For topledere

For mellem- og teamledere

En unik toplederuddannelse der som bringer det bedste fra kunsten,
sporten, videnskaben og erhvervslivet ind i et samlet leadership forløb.
High Performance Leadership er den første danske toplederuddannelse,
som i kraft af sin egenskab kan måle sig med de bedste lederskoler og
universiteter i verden. High Performance Leadership er et opgør med
tidens tro på, at mennesker kan drives til succes gennem et utal af
kolde resultatmål og simple belønningssystemer. High Performance
Leadership handler først og fremmest om at inspirere, engagere, vise
tillid og skabe en ægte præstationskultur baseret på en klar retning, et
stærkt teamarbejde, træning og ærlig feedback, der pirrer den enkles
ambitioner, lyst og evner til at præstere bedre.

High Performance Leadership er en helt anden måde at træne og udvikle
virksomhedens mest afgørende ledere: Mellem- og teamlederne.
Vi skaber træningsbanen gennem fokus på inspiration, læring og lysten
og glæden ved at træne. Fordi vi tror, at mennesker udvikles og udfoldes
bedst i mødet med High Performere fra kunst, sport, videnskab og
erhvervsliv. High Performance Team Leadership er den første danske
lederuddannelse, der på en ny måde inddrager træning som den helt
afgørende inspirationskilde for at skabe bedre præstationer.
Erhvervslivet træner for lidt. Det gør vi noget ved på High Performance
Team Leadership uddannelsen, hvor deltagerne vil møde stærke
rollemodeller fra bl.a. kunstens og sportens verdener, som har træning
som en naturlig del af deres DNA. Undervejs kobler vi det sammen med
den mest relevante teori og videnskabelige metoder.

SOM DELTAGER PÅ EN AF VORES TO
UDDANNELSER FÅR DU:
‒ Inspiration fra nogle af Danmarks mest tone-angivende
ledere fra både kunstens, sportens, videnskabens og
erhvervslivets verden
‒ Den nyeste forskning og viden fra nogle af de mest
anerkendte professorer fra CBS
‒ Et stærkt og relevant netværk
‒ Et ledelses-mindset der matcher 2019 og de næste
årtier, frem for et gammelt ledelses-paradigme fra
”industriperioden”
‒ Et lederskab der får mennesker til at præstere bedre
‒ Lederkompetencer til at udvikle, udfolde og realisere
hele potentialet hos dine medarbejdere og i din
organisation
‒ Ledelsestænkning der fokuserer på, hvordan
ledelsessystemet fremmer værdiskabelse og fjerner
forhindringer og bureaukrati for at sikre det rette
mindset, formål og rammer, der sætter medarbejderne
op til succes
‒ Konkrete modeller som hjælper dig med at skabe High
Performance
‒ Action Læring forløb

For tilmelding besøg venligst cbs-executive.dk/hpl
eller kontakt programdirektør Stine Staffeldt,
sts@cbs-executive.dk - tlf. +45 3815 6006

TRÆNING
TRÆNINGSFORLØB
Erhvervslivet, private og offentlige virksomheder, organisationer,
kommuner, styrelser, ministerier, regioner og institutioner, træner
for lidt. Det gør vi noget ved med High Performance Træning,
skræddersyede træningsforløb, som afvikles ude i virksomhederne
– og er nøje tilpasset den enkelte virksomheds behov og særkende.

HIGH PERFORMANCE TRÆNING

SKRÆDDERSYEDE PRAKTISKE TRÆNINGSFORLØB
FOR PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER
UNIKT SAMARBEJDE MELLEM HIGH PERFORMANCE INSTITUTE OG CBS EXECUTIVE FONDEN

Efter flere succesfulde år med af udvikling af Danmarks
nye lederuddannelser, High Performance Leadership (HPL)
og High Performance Team Leadership (HPTL), udvider
High Performance Institute og CBS Executive Fonden vores

siger programdirektør Stine Staffeldt fra CBS Executive
Fonden og adm. direktør i High Performance Institute,
Allan Levann.

samarbejde. Fremover vil vi også udbyde skræddersyede
HPL og HPTL trænings- og udviklingsforløb for
ledergrupper og teams i private og offentlige virksomheder,
organisationer, kommuner og institutioner.

Vores erfaringer og opfordringer viser, at behovet for
skræddersyede trænings- og udviklingsforløb efter endt
uddannelse er ønsket. Derfor rykker vi tættere sammen. I en
stærk praktisk og teoretisk tilgang til fremtidens lederskab.

“Det er en unik mulighed for os begge,
fordi kombinationen af praktik fra
erhvervsliv, kunst og sport koblet med
teori fra videnskaben og forskning, har
vist sig som en bæredygtig, innovativ og
værdiskabende tilgang til ledelse”,

Vi glæder os til at byde alle indenfor i High Performance
Leadership filosofiens unikke univers af mangfoldige
tilgange til ledelse med det ene formål; at skabe
meningsfulde og bæredygtige virksomheder hvor et
ansvarligt og personligt lederskab betyder noget for
menneskers lyst, evne og mod til at præstere bedre.

Stine Staffeldt

Programdirektør CBS Executive

Allan Levann

CEO og stifter af
High Performance Institute

HIGH PERFORMANCE FILOSOFIEN

VIDEN

High Performance Filosofien er grundlæggende et opgør med
Performance Management og New Public Management.

HOLDNINGER

MENING

FORBEREDELSE

Retning viser vejen og meningen i en foranderlig verden.
Mindset er den fælles kultur der sikrer retningen.
Performance er den måde vi præsterer på i hverdagen

LÆRING
RETNING
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Når erhvervslivet, videnskaben, kunsten
og sporten går sammen
Det centrale i High Performance Leadership-tilgangen er inddragelsen
af de fire verdener som inspirations- og læringskilder. Disse verdener
er repræsenteret ligeværdigt gennem hele forløbet, hvor vi forbinder
praktik og teori, så noget helt nyt opstår.

HIGH PERFORMANCE TRÆNING

ILT

VIP

Udviklingsmodellen bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror på, at mennesker
udvikles i mødet inspiration. Når man
bliver Inspireret, får man lyst til at Lære,
og så opstår glæden og vilje til at Træne,
og udfolde hele potentialet hos det enkelte
menneske. ILT modellen er også High
Performance Institutes forretningsmodel.

Diversitetsmodellen bruger vi til at
sammensætte teams og ledergrupper.
Diversitet er helt afgørende for at skabe store
præstationer. V står for vedholdenhed. I
står for innovation og P står for perfektion. I
denne rette balance opnås High Performance.
Forskning viser, at diversitet skaber bedre
performance og resultat.

VIL. KAN. GØR.
Organisations- og eksekveringsmodellen er
udviklet som en enkel model til eksekvering
af strategisk retning. Hvis vi præcis ved,
hvilken virksomhed vi VIL være, må vi kigge
på, om det er noget vi KAN. Har vi de rette
mennesker og kompetencer? Hvis svaret
er ja, kan vi GØR det. Ellers må vi lære og
træne først.

PERFORMANCE

STOR
HIGH

PERFORMANCE

RIES
HIGH

Kunst

FORNYELSENS KUNST PÅ KANTEN AF DET
EKSISTERENDE
Det er en kunst at skabe nyt i det, der allerede er unikt. Kald det
innovation. Kald det at gå på kanten af boksen. Men udfordringen er at
holde sig inden for det, der allerede er, og forny det derfra.
Det er præcis, hvad der skete med Det musselmalede porcelæn fra
Den Kgl. Porcelænsfabrik. Det stammer fra 1784. Godt 200 år senere
præsenterede den unge designer og kunstner Karen Kjældgaard Larsen
sin eksamensopgave for Royal Copenhagen: Hun havde forstørret
brudstykker af mønstret og dermed skabt et helt nyt design. Det megamusselmalede. Som i dag er en af de mest solgte porcelænsserier i
Danmark. Musselmalet er et dekorationsdesign, som stort set alle
genkender og har et forhold til - minder, nostalgi og romantik. Med
tiden er designet blevet fornyet og nytænkt i en hårfin balance, hvor
dekorationens egen fortælling bevares og opretholdes. På den måde har
stellet bevaret sin visuelle identitet.
Det mega-musselmalede er fornyelse på kanten af det, der allerede
er. Innovation i sin bedste form.

Sport

DEN DAG DICK FOSBURY SPRANG REKORDEN
I 1968 vandt en ukendt ingeniør, Dick Fosbury, helt uventet OL-guld i
højdespring i Mexico. Med sin revolutionerende springteknik, herefter
kendt som “Flop-stilen”, passerede han overliggeren i rygvendt position med en vinderhøjde på 2,24 meter. Han satte ny olympisk rekord. I
al ubemærkethed havde Dick Fosbury i årene forinden udviklet denne
springstil med det formål at udfordre status quo.
Historien indrammer High Performance Institutes mindset og ønske
om at udfordre status quo og hjælpe mennesker med at præstere bedre.
Fosbury vidste, hvad der kræves for at slå rekorder og forbedre sin egen
præstation. Vedholdenhed. Innovation. Perfektion. VIP-modellen.
Men han var ikke alene om det. Han havde et helt team bag sig med alle
de nødvendige kompetencer og roller – og vigtigst, de fungerede som et
team, der spillede sammen og supplerede hinanden. Det er altafgørende
for at skabe store præstationer.
I dag, 50 år senere, er flop-stilen stadig standarden for hele verdens
højdespringer-elite.

Videnskab

VIAGRA OG PENICILLIN BLEV OPFUNDET VED ET
TILFÆLDE
Både Viagra og Penicillin blev opdaget ved et tilfælde. I 1989
forsøgte to britiske forskere at udvikle et medikament til at behandle
halsbetændelse, som også kunne forhindre blodprop i hjertet og
lignende forstyrrelser i blodgennemstrømningen. Medikamentet kunne
ikke bevises at have et succesfyldt resultat inden for bekæmpelse af
hjertesygdomme. I stedet for reagerede de mandlige forsøgspersoner
positivt på det, vi kender som Viagra. Penicillinen har en lignede historie.
De to præparater var aldrig opfundet, hvis ikke nysgerrige og innovative
forskere var gået på opdagelse efter det nye. Noget, de ikke vidste,
fandtes, men troede de kunne finde. Ved at fokusere på præstationen i
stedet for resultatet nås ofte det overraskende nye. Forskning, videnskab
og kreativitet kan ikke forceres, men er ofte produktet og resultatet af
en langvarig og vedholdende proces.

Erhvervsliv

DA STEVE JOBS ÆNDREDE VERDEN
Den 9. januar 2007 gik Steve Jobs på scenen til MacWorld-messen i San
Francisco for at præsentere den første originale iPhone for hele verden.
En telefon som var forud for sin tid. Efter præsentationen blev produktet
mødt med hård kritik. Nogen mente, at “iPhone er ikke mere end en
luksusvare”. Andre skrev, at “Apple vil sælge et par stykker til sine fans, men
den vil ikke få nogen betydning i det lange løb.”
Tre år senere præsenterede Steve Jobs den fjerde version af sin iPhone.
I løbet af de første tre dage blev der solgt 1,7 millioner iPhones på
verdensplan. I dag eksisterer der mere end 900 millioner aktive iPhones,
og der er foruden iPads, MacBooks og iPods.
Bliv ved, og hav mod til at være anderledes - især når kritikken er
hårdest. Eller med Apples eget slogan: Think differently.
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