Jacob Hald, Novo Nordisk:
”Det absolut bedste jeg har hørt af
den slags! Der var rigtig meget som
jeg kan tage med mig, og bruge
konkret og konstruktivt både på
arbejde og privat. Det har virkelig sat
noget i gang hos mig! Tak”

Talent wins games, but teamwork and
intelligence wins championships.

www.vinderteamet.dk

kontakt: 26 45 26 45

Lars Buch, CEO, Startupbootcamp Mobile
"Vinderteamet" er de vigtigste læringer
fra GULDFIRERENS bemærkelsesværdige
lange karriere som DE bedste. Ekstremt
relevant og inspirerende for vores
iværksættere, og nok den bedste speak i
årets program".

Du får et af landets bedste foredrag omkring emnet at etablere
og vedligeholde vinderteams og dermed
at skabe en vinderkultur.

Kim Vejlby Hansen, CEO, FOSS
Victor Feddersen's foredrag var en
meget stor succes, der
efterfølgende har været genstand
for megen konstruktiv diskussion.
På en dybt engageret måde
fortæller Victor Feddersen med
udgangspunkt i sine sportslige
erfaringer om en lang række
fundamentale forhold omkring det
at sætte mål og lykkes med nå
disse mål. Foredraget er meget
inspirerende og universelt, og så
alligevel også specifikt - helt
afhængigt af ørerne der lytter.
- Et rigtig godt foredrag med stof til
tanker langt ind i de fleste
virksomheder i erhvervslivet.

Female country manager
Thank you for your lecture in
connection with our conference
in Brussels. It was much
appreciated and the best grade
for your part was that there were
many speakers who referred to
your lecture during the
subsequent program! It was
exactly what we didn’t know we
needed! It really felt right! You
get health and thank from all of
us, you managed to talk about
what we're trying to achieve
right now. You where the icing on
the cake.

www.vinderteamet.dk

kontakt: 26 45 26 45

Når Victor Feddersen går på scenen, vil du
opleve en foredragsholder med en konkret
og brugbar viden og erfaring omkring
emnet, der engageret, passioneret og med
god humoristisk sans, bringer dig ind i et
univers du kender så godt fra din
dagligdag. Det handler jo om konkurrence
og det at være et team i en
konkurrencesituation.
Men hvem klarer sig bedst og hvorfor?
Hvem vinder, når konkurrencen er
knivskarp og der reelt ikke er forskel på
konkurrenterne og dig? Hardwaren er ens,
vi benytter samme software, vi har fået de
samme uddannelser, vi er lige oplagte og
motiverede – vi har oven i købet samme
målsætning..!
Hvad er det så der adskiller vindere fra
resten, når alle parametre er ens?
Dette og mange andre essentielle spørgsmål omkring at skabe en vinderkultur med
vinderteams, vil du få svar på i løbet af foredraget.

Jacob Hald, Novo Nordisk, Diabetes, NBEs and Obesity Biology
Hej Victor
Her lidt feedback.
1) Godt
2) Rigtig godt
3) Virkelig rigtig, rigtig godt
Det absolut bedste jeg har hørt af den slags! Der var rigtig meget som jeg kan tage
med mig, og bruge konkret og konstruktivt både på arbejde og privat. Det har
virkelig sat noget i gang hos mig! Tak

www.vinderteamet.dk

kontakt: 26 45 26 45

Victor Feddersens karriere som eliteidrætsmand må tage pusten fra de fleste.
Olympisk guldvinder i 1996 og olympisk bronzevinder i 2000. Og hele fire
verdensmesterskaber bag sig, samt flere verdensrekorder. Alle resultater opnået med
”Guldfireren” - Danmarks mest succesfulde team i den moderne danske
sportshistorie! I mere end 22 år har Guldfireren med forskellig besætning,
kontinuerligt vundet medaljer ved VM og OL - primært af GULD.
Victor har flere uddannelser bag sig, som har klædt ham på til de opgaver han
erhvervsmæssigt har kastet sig ud i. Senest har han i 2011 afsluttet CBA på AVT
Business School. P.t. er Victor i gang med at erhverve sig en ”CIBE - Certificate In
Business Excellence” på Columbia Business School i New York.
Victors erhvervskarriere har efter livet som topatlet, bragt ham gennem en
interessant læringsfase, bl.a. som direktør for Topledernetværket Presidents Institute,
Adm. Direktør for Charlottenlund Travbane og senest netværksleder i Executive
Cognito der etablerer og udvikler netværksgrupper for direktører og
bestyrelsesmedlemmer. Karrieren har også budt på kedelige oplevelser med teams
der aldrig præsterede. Denne cocktail af bred erfaring fra både sportens verden og
erhvervslivet, sikrer dig et realistisk og anvendeligt foredrag. Ligeledes gælder det for
diverse konsulentydelser.
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