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Talent Ulrik Wilbek Hent PDF For Wilbek handler talent om meget, meget mere end en medfødt evne eller en
særlig begavelse. Det handler også om vilje, tålmodighed og vedholdenhed. Der er givetvis mennesker, der
kommer lettere til tingene end andre, men det er ikke nødvendigvis de mennesker, der bliver de virkelige

sportstjerner, de bedste elever eller de dygtigste medarbejdere. Det gør kun de, der bliver ved med at øve sig
og udfordre sig selv.

Ulrik Wilbek stoppede i 2014 som landstræner og er nu sportchef for Dansk Håndbold Forbund med ansvar
for talentudvikling, men der bliver trukket på hans viden i mange andre sammenhæng, både i andre

sportssammenhænge og i erhvervslivet. Han er blandt andet rådgiver for fodboldklubben Brøndy, golfspillere
og har også været involveret i et projekt om fokus på særlige talenter i folkeskolen.

I bogen fortæller han om sit arbejde med talentudvikling, og hvordan man både arbejder med de mennesker,
der har en helt særlig evne, og dem, der måske ikke er blandt de bedste til at begynde med, men som til

gengæld har en vilje til at forbedre deres resultater og indsats.
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Ulrik Wilbek stoppede i 2014 som landstræner og er nu sportchef for
Dansk Håndbold Forbund med ansvar for talentudvikling, men der
bliver trukket på hans viden i mange andre sammenhæng, både i
andre sportssammenhænge og i erhvervslivet. Han er blandt andet
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I bogen fortæller han om sit arbejde med talentudvikling, og hvordan
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