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En VIWA® AMBASSADØR er kendetegnet ved stort set altid at udvise  
GEJST, GLÆDE og VINDERINDSTILLING (VIWA®).  
Det er et menneske, der ser muligheder og ikke begrænsninger.  
Et menneske, der ved, at det er godt at fejle og formår at gøre disse fejl til erfaringer. 
Et menneske, der er guld værd for ethvert team, da vedkommende bidrager med positiv 
energi. Et menneske, der evner at tænke i løsninger frem for problemer. Et menneske,  
der praktiserer Positive Leadership af sig selv, og de mennesker han/hun leder på sin vej.  

 

Jan, tak fordi du bare er den mest fantastiske ildsjæl jeg har mødt.  

I de otte år jeg har kendt dig, er jeg gang på gang blevet overrasket over hvor 

mange projekter du står i spidsen for. Du har været stærkt involveret i visionsar-

bejdet på Køge Marina. Samtidig har du været en meget stor drivkraft i forbindel-

se med Køge Søspejds indmarch på Køge Marina, og sidst men ikke mindst viser 

du din vinderindstilling ved at gå forrest i oprettelsen af Dansk Sørednings  

Selskabs opstart på Køge Marina. Det viser noget om det menneskelige overskud 

og den brændende ildsjæl der gemmer sig i dig. Samtidig inspirerer og motiverer 

du andre mennesker, og er altid klar til at give en hjælpende hånd når der opstår 

udfordringer. Det at vinde for dig, er altid at gøre andre til vindere, hvad enten du 

som mentor for unge, eller som frivillig leder, hjælper andre til succes. Dine evner 

til at samarbejde – se muligheder, og skabe stærke personlige relationer gør dig 

hele vejen igennem til en sublim personlighed. J 

eg er beæret over at have lært dig at kende. Du er et forbillede for mig og mange 

andre.   

 

Indstillet af Kenneth Højlund – juni 2015 

VIWA® Coachings  mission er at udbrede VIWA® - hjælpe mennesker og teams med at få 
mere vinderadfærd og vindertanker.  
 
Jeg brænder for at hjælpe folk til at få succes med deres liv. Succes er individuelt, dog er 
det dejligt at lade sig inspirere af rollemodeller, som har fundet deres veje til succes.  
VIWA® AMBASSADØRER  er rollemodeller.  
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