Et anderledes netværksmøde
Skrevet marts d. 14, 2008
Af Gitte Olin Larsen

Lørdag d. 1.marts 2008 havde to hold fra VUC (Mundtlig formidling), som
Landliv a/s og VUC har samlet i hhv. Roskilde og Holbæk, aftalt at mødes til en
netværksdag syd for Viby sj. I en ridehal … Temaet var hestecoaching.

Hvordan skulle vi kunne lære noget af heste??? ‐
Et anderledes netværksmøde….

Lørdag d. 1.marts 2008 havde to hold fra VUC (Mundtlig formidling), som
Landliv a/s og VUC har samlet i hhv. Roskilde og Holbæk, aftalt at mødes
til en netværksdag syd for Viby sj. I en ridehal … Temaet var hestecoaching. Jeg deltog fra Landliv for at lære
kursusdeltagerne bedre at kende, og jeg forestillede mig, at nu skulle vi sammen finde ud af, hvordan vi kunne
coache 3 heste, som gik rundt inde på banen.
Det var koldt og der var regn i luften, så heldigvis skulle vi mødes inde i ridehallen. De øvrige deltagere, som er folk
med små turismevirksomheder i Holbæk, Roskilde og Ringsted området, er jo et fortagsomt folkefærd, og de
indrettede hurtigt på de første 3 x8 meter en udstilling med deres produkter, som de havde medbragt. Jeg gemte
mine visitkort og kopier af nyhedsbreve væk, da de ville forsvinde ved siden af den blanding af skønne malerier,
skulpturer, urtetheer, creme, smykker, tasker, glasfade og flotte strikkede trøjer, der havde indtaget ridehallens
tilskuerplads.

Vi gik herefter i gang med dagens hovedindhold, nemlig hestecoaching. Vi skulle på skift, uden at snakke eller røre ved
hestene, lave forskellige små øvelser med dem. Efterhånden måtte jeg sande, at jeg sandelig havde misforstået noget;
Heste coaching går ud på at Vi kan lære noget af hestene, og det gjorde vi afgjort… Igennem øvelser blev det mere
klart for os deltagere, hvor vigtigt det er at tro på de mål, man sætter sig; Hestene ville simpelthen ikke være med,
hvis ikke vi troede på det, vi sagde, vi ville gøre; føre hesten gennem forhindringer, eller få den med til et konkret mål i

ridehallen. Ved at studere hestene, kunne vi ligeledes afkode hvor vigtig vores kommunikation med kroppen er, hvis vi
vil fange opmærksomheden, ligesom hestene meget hurtigt afkodede, hvis der var nogen i gruppen, der via deres
kropssprog ’meldte sig ud’ af det fælles projekt, eller med kroppen fik gjort opmærksom på at de ikke troede på det;
hestene ville så heller ikke være med.

Dagen rummede ud over de mange sjove og lærerige øvelser, også en konkret snak om betydningen af netværk. Alle
deltagere fik præsenteret sig og sit ’produkt’, og der var bred enighed om at fortsætte med at danne netværk; det
giver oplevelsen af at være med i et fællesskab, man finder ud af, at man kan bruge og lære af hinanden, frem for at
opfatte hinanden som konkurrenter, ‐ og ikke mindst kan man lave fælles projekter… I pausen blev der grint og
snakket, udvekslet idéer og adresser, samt købt og solgt af de skønne varer.
Dagen sluttede af med en aftale om at lave flere netværksmøder, evt. at man i netværket vælger at oprette et kursus
igen til næste år i årets første måneder, hvor der i denne branche af små turismevirksomheder er lidt ro til at tilegne
sig flere kompetencer og gå på kursus.
Jeg kørte opstemt fra ridehallen, og tænkte at, ja, hvor er det vigtigt at man i netværk laver noget sammen, som både
er sjovt, så man kan grine af sig selv og hinanden, at man laver noget, som er inspirerende og som giver stof til
refleksion og eftertanke, samt at man har en oplevelse af at høre til i et fællesskab eller en gruppe…
Gitte Olin Larsen

Landliv a/s arbejder med dannelse af netværk, - kontakt os, hvis I har brug for idéer eller
rådgivning om dannelse af netværk.

