
ROGER
FINJORD
IDRETTSLEDER, FOREDRAGSHOLDER OG
TIDLIGERE LANDSLAGSSJEF

DEL 1:

Jakten på 
det gode laget

FAKTA: KONTAKT:

Et foredrag som både gir deg humoristiske historier, og samtidig tar deg med 
inn i alvoret i lederskap og samspillet mellom mennesker.
Humør og seriøsitet går hånd i hånd gjennom foredraget når det snakkes om 
røtter, stolthet og identitet.   

Han underholder og motiverer. Med sin blanding av humor og visdom, fengsler 
han sitt publikum.

TEMA SOM PRESENTERES I FOREDRAGET:

• Humør og seriøsitet. To sider av samme sak.
• Hva er det som kjennetegner den gode garderobelukta?
• Raushet
• Unne og beundre
• Kultur og identitet
• Stolthet i hverdagen
• Hva ser vi etter i hverdagen. Hva er ditt bidrag?
• Hvordan kan DU utgjøre en forskjell på din arbeidsplass?

Roger Finjord tilpasser sitt foredrag etter oppdragsgiver, uten å miste sin  
særegne fortellerinnlevelse. Dette foredraget kan utvides.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende forespørsel!

Lengde: 80 minutter

Pris:  Ta kontakt

Se mer på frikant.no/finjord

Frank Rune Isaksen

Tlf. 977 21 140 | fri@frikant.no
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En tydelig landslagssjef. Og 
kan motivere hvem som helst 
til hva som helst.

Roger Finjord snakker så du 
tror på han.

Det var helt enormt bra! Folk 
ble nesten satt ut hvor bra det 
var.

Roger Finjord må være en av 
Norges beste foredrags- 
holdere! 3. gang jeg hører ham 
- like begeistret!

• Humør og seriøsitet. To sider av 

samme sak

• Garderobelukta

• Raushet

• Unne og beundre

• Kultur og identitet

• Stolthet av røtter, jobb og drakt

• Hva ser vi etter i hverdagen. 

Hva er ditt bidrag?

• Viktigheten av et klapp på 

skuldra

VIKTIGE TEMA:

Helene Husvik, TV2

Øyvind Brenne, VG

Telenor

Hege Yli Melhus Ask, Gjensidige 
Konserndirektør, Privatmarked


