Gjestekommentar: Trond Albert Skjelbred

Motet til å fortsette
Retningen er viktigere enn tempoet, skriver Trond Albert Skjelbred,
partner i NOR PR.

Success is not final, failure is not
fatal: It is the courage to continue
that counts.
Sir Winston Churchill (1874–1965)
En som har fått erfare dette er
Chess-gründeren Idar Vollvik. Mye er
sagt og skrevet om hans seire og tap,
men en ting kan ingen ta fra ham:
Motet til å fortsette.
Han sier selv at han ikke hadde noe
valg, og ødelegger dermed litt av den
romantiske forestillingen om hans
comeback. – Du kan ikke ha en ni til
fire-jobb når du skylder 300 millioner
kroner, sier Idar på sitt tabloide vis.
– Det er like bra å selge Justin Biebertannbørster som mobilabonnement,
fortsetter han entusiastisk, Bør Børson-beundreren. Nok om Idar.
Hvor står du i dette? Tåler du en
trøkk i trynet? Har du noen gang
opplevd å få negativ medieomtale,
negativ omtale i sosiale medier eller i
det minste fått en sårende kommentar fra en kollega, et familiemedlem,
en venn eller en konkurrent?
Du kan gjerne få ti positive tilbakemeldinger og én negativ, og likevel er
det den negative du fester deg mest
med. De fleste har det dessverre slik.
Jeg har hatt møter med nye og potensielle kunder som med et brennende

engasjement og med plommerøde
kinn uoppfordret har fortalt om hvor
urettferdig de har blitt behandlet av
en eller flere journalister og jeg har
spurt: – Var dette i går? og fått til
svar: – Nei, det var i 1986!
Det sitter i.
En dame som har lidd menneskelige tap og møtt tøffere fysiske og
psykologiske utfordringer enn de
fleste, er den turglade eventyreren
Cecilie Skog. Hun er et forbilde for
mange og en type som aldri gir opp.
Hun tenker langsiktig og vet med seg
selv at hun til slutt når målet om for
eksempel Sydpolen bare hun “tar den
ene foten foran den andre”, for å
bruke hennes egne ord. Det høres
kjedelig og monotont ut, men vi vet
alle at det er sant. Retningen er viktigere enn tempoet.
– Akseptér og gå videre, sier skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen. Han sikter til bom på siste stående skyting. Det har ikke noe for seg
å ergre seg over det som er gjort. Du
må se fremover og ta tak i det som du
kan gjøre noe med.
Nederlag kan gjøre deg klokere og
løfte deg til nye seire. Senest i forrige
uke benyttet den tyske Liverpooltreneren Jürgen Klopp “Mirakelet i
Istanbul” da Liverpool i 2005 hentet

igjen Milans 3–0 ledelse til pause i
Champions League-finalen som bilde
på at det umulige er mulig. Nå, onsdag 14. april 2016, lå laget hans under
0-2 til pause for hans tidligere klubb,
råsterke Borussia Dortmund, og
Liverpool måtte vinne kampen for å
nå semifinalen i Europa League.
Kampen endte 4–3 til engelskmennene til tross for den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Linekers
definisjon av fotball: “Football is a
simple game. Twenty-two men chase
a ball for 90 minutes and at the end,
the Germans always win.”
“Det som ikke dreper oss, gjør oss
sterkere”, skrev den tyske filologen
Friedrich Nietzsche (1844–1900).
Spørsmålet er om du som Idar, Cecilie, Ole Einar eller Liverpool tør å gå
videre.
Your call.
PS! Artikkelforfatteren var PRrådgiver for Idar Vollvik og mobilselskapet Chess i perioden 2003–2006.
Det bør også nevnes at Skjelbred er
Manchester United-tilhenger og at
det sånn sett er raust av ham å i det
hele tatt omtale Liverpool.
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