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Stefan Vilner 
forlader Cimber 
Sterling

En ny administrerende direktør 
er udnævnt til to af  Danmarks 
største rejsebrands, Apollo og 
Falk Lauritsen, begge del af  
den globale rejsekoncern Kuo-
ni Travel. Stefan Vilner, 44 år, 
bliver medlem af  direktionen i 
Kuoni Scandinavia og får til op-
gave at videreudvikle Apollo og 
det jysk baserede Falk Laurit-
sen. Han tiltræder sin nye stil-
ling 15. august 2011 og kommer 
fra en stilling som kommerciel 
direktør i luftfartsselskabet 
Cimber Sterling. 
- Vi ser meget frem til, at Stefan 
Vilner skal stå i spidsen for at 

videreudvikle de i forvejen to 
stærke brands, Apollo og Falk 
Lauritsen. Qua sin baggrund 
hos blandt andet lavprisflysel-
skaber bidrager Stefan med god 
indsigt i rejsemarkedet, og her-
udover vil han tilføre essentiel 
viden om online-baseret handel 
fra sine tidligere jobs. Sidst men 
ikke mindst har han bevæget 
sig meget tæt på salgsdelen i 
et serviceerhverv, udtaler Leif  
Vase Larsen, koncernchef  i 
Kuoni Scandinavia. 
Udover Cimber Sterling har 
Stefan Vilner været direktør 
i det irske »Private Aviation« 
selskab JetBird Ltd., kommer-
ciel direktør i Sterling Airlines 
og salgs- og marketingchef  
hos det British Airways-ejede 
Go-Fly i en årrække, ligesom 
han har forestået turn arounds 

i forskellige virksomheder i rej-
sebranchen. 
Stefan Vilner er uddannet cand. 
merc. i international business-
administration og interkulturel 

kommunikation fra CBS. Stefan 
Vilner afløser Jan Lockhart, 
som tidligere på året forlod sin 
stilling og fik job uden for rej-
sebranchen.

For et år siden 
kunne den 
tidligere HCM-
håndboldspiller 
Morten Bjerregaard 
ikke finde mening  
i sit arbejde, men 
så fik han tilknyttet 
en mentaltræner

Af Danny Mastrup

dma@herningfolkeblad.dk

- For mig var der ikke nogen 
mening i at tage til håndbold.
Sådan siger den tidligere pro-
fil hos HC Midtjylland, Mor-
ten Bjerregaard, om en hård 
periode for knap et år siden. 
Det hele gik ellers rigtig godt 
få måneder forinden. HCM var 
netop rykket op i den bedste 
liga, og her var Morten Bjerre-
gaard en af  de bærende kræf-
ter på holdet. Men så begyndte 
verden af  ramle sammen for 
højrebacken.

Psyken var væk
I starten af  august døde hans 
far af  kræft efter en længere 
sygdomsperiode. Det efterlod 
Morten Bjerregaard alene til at 
passe sin hjerneskadede mor. 
Få måneder senere blev han så 
arbejdsløs, da reklamebureauet 
Vermø A/S, hvor han arbejdede 
som ufaglært journalist på del-
tid, gik konkurs.
Og på grund af  de svære om-
stændigheder havde der ikke 
været tid og overskud til hånd-
bold i de første par uger af  op-
starten.
- Derfra var jeg allerede bagud 
på point med hensyn til formen, 
og min psyke var ikke-eksiste-
rende. Jeg kunne slet ikke samle 
mine tanker, og håndbold var 
ikke vigtigt lige dér, fortæller 
han.
Det kom så vidt, at sportsche-
fen tog fat i sin spiller og spurg-
te, om han ikke ville tale med en 
mentaltræner, og det tilbud tog 
Morten Bjerregaard imod.
- Jeg var nok lidt desperat, for 
jeg kunne slet ikke finde sam-
me gejst som tidligere, så det 
var rart at få tilknyttet Carsten 
Oldengaard. Det har jeg ikke 
fortrudt, fortæller han.

Meldt ind i sorggruppe
Arbejdet med Morten Bjer-
regaards mentale blokeringer 
begyndte efter sommerferien 
sidste år, og det første, Car-
sten Oldengaard gjorde, var at 
melde håndboldspilleren ind i 
en sorggruppe for unge menne-
sker. Det var vigtigt, at der også 
foregik en bearbejdning af  ta-

bet af  Morten Bjerregaards far 
i et andet regi, hvis mentaltræ-
neren skulle 
lykkes med 
sit arbejde.
- Det forhin-
drer mit ar-
bejde, hvis 
der ikke bliver 
taget hånd om 
det. Derfor 
spurgte jeg, 
om Morten 
Bjerregaard  
ikke ville star-
te i sådan en 
gruppe for at 
få bearbejdet sin sorg, fortæller 
Carsten Oldengaard.
Herfra var banen ryddet for at 
arbejde med håndboldsspille-
rens selvtillid, og én af  de første 
lektioner handlede om at skille 
det fra, som man ikke kan gøre 
noget ved. Det var vigtigt, at 
Morten Bjerregaard ikke gik og 
koncentrerede sig om alt muligt 

andet inde på håndboldbanen, 
som han alligevel ikke kunne 

gøre noget 
ved. Det skul-
le kun være 
kampene, som 
han fokuse-
rede på. Men 
ikke nok med, 
at han ikke 
skulle tænke 
på andet un-
der kampen. 
Han skulle 
også flytte sin 
ærgrelse over 
et brændt 

skud til noget konstruktivt.
- I starten var det meget vigtigt, 
at mit første skud gik ind. Skete 
det, kunne jeg score 10 mål i en 
kamp. Hvis det gik dårligt, kun-
ne jeg måske score på to ud af  
15 skud. Ja, jeg ved godt, at det 
måske er halvt autistisk, fortæl-
ler han med et smil.
Netop i situationer som disse er 

det ifølge mentaltræneren vig-
tigt at kunne sætte sine analy-
serende tanker i bero, indtil der 
er tid til det. Det kan være, når 
man får en pause på bænken og 
har lidt tid. Så kan man tage si-
tuationen op til overvejelse igen 
og analysere på, hvad man el-
lers skulle have gjort, hvorefter 
man kan forsøge at gøre det rig-
tigt næste gang.
- Det er den øvelse, jeg har 
brugt mest, og som jeg stadig 
bruger. Før blev jeg pissesur på 
mig selv, når jeg brændte, men 
det hjalp øvelsen på. Nu vender 
jeg altid lige episoden med mig 
selv bagefter, så jeg kan komme 
videre, fortæller han.

Tid til refleksion
Den type arbejde er vigtig, når 
man som håndboldspiller skal 
finde mening i sit arbejde. For 
evnen til at vende noget nega-
tivt til noget positivt er ifølge 
Carsten Oldengaard en af  de 

bedste motivationsfaktorer. 
- Det giver en fandenivolskhed, 
når man kommer tilbage. Så 
tænker man: »Jeg var lidt sej, 
og jeg brød noget«. Så det kan 
faktisk være fint nok at miste 
meningen i perioder, for det kan 
også bruges som motivations-

faktor. Det skal bare ikke være 
i for lang tid, siger han.
Generelt set er han heller ikke i 
tvivl om, at det er altafgørende, 
at man kan finde mening i sit 
arbejde. Det er nemlig forbun-
det med to gode effekter, når 
man har en pointe med at tage 
på arbejde.
- Det er vigtigt, at det giver me-
ning, for det giver en lykkefølel-
se, og så har man mulighed for 
at toppræstere. Når man er på 
toppen, får man endnu større 
følelse af  glæde og lykke, og 
det er en positiv spiral, fortæl-
ler han.
Arbejdet med Morten Bjerre-
gaard omhandlede også meget 
hans selvtillid. Her blev der 
igen fundet frem til de ting, 
som han er god til på banen, 
og det blev lagt som et funda-
ment, som han altid kan gå til-
bage til, hvis tingene ikke helt 
flasker sig. Når det er gjort, skal 
man sætte sig mål.
- Hvis man laver mål, der er 
overskuelige og giver mening, 
så er det med til at give hele til-
værelsen mening. Men hele pro-
cessen gælder sådan set også 
i erhvervslivet. Hvis en med-
arbejder eller virksomhed er i 
krise, skal man finde de oprin-
delige styrker og tage afsæt fra 
det, siger Carsten Oldengaard.

Tilbage på niveau
Efter arbejdet med mentaltræ-
neren fik Morten Bjerregaard 
igen fokus på spillet. Det kom 
nogle måneder efter, og da der 
var gået cirka et halvt år, var 
han igen tilbage på niveau.
- Det betyder alt for mig, at det 
giver mening, og at der er de 
optimale rammer. Hvis jeg ikke 
havde haft Carsten Oldengaard 
til at hjælpe, ville jeg stadig 
spille spillet, men jeg ville ikke 
være kommet ud på den anden 
side så hurtigt, fastslår han.
Morten Bjerregaard er nu star-
tet på Medie- og Journalisthøj-
skolen i Århus, mens han spil-
ler håndbold i 1. division for 
Odder Håndbold. Han benytter 
stadig Carsten Oldengaard som 
mentaltræner.

Meningen forsvandt for  
den midtjyske håndboldhelt
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»Jeg var nok lidt desperat, for jeg kunne slet ikke finde samme gejst som tidligere, 
så det var rart at få tilknyttet Carsten Oldengaard. Det har jeg ikke fortrudt«

 

HÅN DBOLDSPI LLER MORTEN BJ ER R EGA AR D, OM AT FÅ TI LKNYTTET EN MENTALTRÆN ER

Stefan Vilner forlader flysædet for at tage plads i direktørstolen i Apollo 
og Falk Lauritsen. PR-foto

Morten Bjerregaard kunne for et halvt år siden ikke finde mening i håndboldspillet længere, og han fik derfor en mentaltræner tilknyttet, for 
at få ham tilbage på sporet. Foto: Henrik Ole Jensen

Hvorfor går vi på arbejde? 
Ja, om ikke andet gør vi det for at kunne betale de regninger, 
vi får. Mange midtjyder oplever imidlertid den glæde, at de-
res job føles meningsfuldt. Netop det emne er den røde tråd 
for erhvervsredaktionens sommerserie »Gi’r det mening?«. 
Vi taler med folk i job, som for nogle kan virke meningsfor-
ladte, men hvor der alligevel findes glæde og begejstring. 
Desuden kommer forskellige forskere i serien med opskrif-
ten på arbejdsglæde: Hvorfor går vi på arbejde? 
De foregående artikler i serien blev bragt mandag 11., ons-
dag 13., lørdag 16., lørdag 23., mandag 25. juli og torsdag 
28. juli.

G i ’ r  d e t  m e n i n g ?GI’R DET

MENING?

Ny direktør til Apollo  
og Falk Lauritsen

FLYSELSKAB Aktionærerne i flyselskabet Cimber Sterling 
har givet sin accept til, at den ukrainske pengemand Igor 
Kolomojskij overtager kontrollen med det kriseramte sel-
skab. Det skete på fredagens ekstraordinære generalfor-
samling i Sønderborg. Igor Kolomojskij skyder nu 165 mil-
lioner kroner ind i Cimber Sterling gennem sit cypriotiske 
selskab, Mansvell. Det betyder, at ukraineren kommer til 
at sidde på 70 procent af  aktierne i selskabet.
Det var dog med triste miner, at aktionærerne sagde ja til 
tilbuddet, skriver Berlingske Business. Rigmandens mil-
lionindskud i flyselskabet er dog nødvendigt for, at flysel-
skabet skal undgå en konkurs. Overtagelsen betyder, at 
Cimber nu bliver slået sammen med svenske Skyways og 
City Airlines, som også er ejet af  Igor Kolomojskij. Ukrai-
neren har tidligere udtalt, at han har planer om at lave et 
stort nordeuropæisk luftfartsselskab. /ritzau/

Nu flyver Cimber Sterling 
på ukrainske vinger

FORSIKRINGER Finanstilsynet har hyret en af  USA’s stør-
ste uafhængige genforsikringsmæglere - U.S. RE Corpora-
tion - til at kigge nærmere på, hvordan de danske forsik-
ringsselskaber er sikret mod en terroraktion.
Søren Møller Christensen, kommunikationschef  i Finans-
tilsynet, forklarer, at analysen er nødvendig i tilfælde af, at 
Danmark bliver udsat for så stor en terrorbegivenhed, som 
reelt kan lægge de danske forsikringsselskaber i ruiner på 
grund af  de høje erstatningsbeløb.
Undersøgelsen af  det danske genforsikringsmarked (hvor 
et forsikringsselskab beskytter sig mod tabsrisiko ved at 
tegne en forsikring, red.) er en del af  den terrorforsikrings-
lov, som blev indført i Danmark i kølvandet på angrebet i 
USA 11. september 2001. Det er anden gang, at analysen 
skal foretages og anden gang, at det amerikanske konsu-
lentfirma har fået til opgave at udføre den. /ritzau/

Danske terror-forsikringer 
skal granskes

TØJSKANDALE IC Companys, der på det seneste har væ-
ret under skarp kritik for ikke at informere kunderne om 
sundhedsskadelige stoffer i firmaets tøj, har nu besluttet 
at indrykke advarselsannoncer med det farlige tøj i flere 
lande. Det skriver Berlingske Business.
Advarselsannoncerne, der vil blive indrykket i landsdæk-
kende medier i flere lande, viser billeder af  det tøj og det 
armbånd, som indeholder giftige stoffer. Det skal hjælpe 
firmaet, der blandt andet står bag kendte tøjmærker som 
Inwear, Part Two, Cottonfield og Jackpot, med at få produk-
terne tilbage. Tøjfirmaet vil samtidig tilbyde sine kunder 
kompensation, hvis de har købt et af  de fem produkter, 
som kan være allergi- eller kræftfremkaldende. Kunderne 
vil få det fulde beløb for produktet retur, mens de ligele-
des kan se frem til at få et gavekort på samme værdi som 
kompensationen.
- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at hvis folk ikke vil 
have produkterne, så skal de komme retur med dem, lyder 
det fra administrerende direktør, Niels Mikkelsen.
IC Companys går med tiltagene i fodsporene på det andet 
danske modefirma Bestseller, som også har været indblan-
det i skandalen om det giftige tøj. 
Bestseller, der har solgt kvindetasker med kræftrisiko og 
børnetøj med kvælningsfare, valgte tidligere på ugen at 
give efter for kritikken ved at tilbyde sine kunder et gave-
kort på 200 kroner. /ritzau/

Dansk modegigant  
bøjer sig i tøjskandale


