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Den här boken är en skildring av hur en svag början av ett fotbollslag vändes till en av de största bedrifterna
inom svensk fotboll. Vi får följa med på vägen eller kanske snarare omvägen till ett EM-guld i fotboll för
Sveriges U21-landslag år 2015. U21-lagets spelare kommer från många olika kulturer och sammanhang i den
svenska smältdegeln. Hur de svetsas samman till Sveriges U21-lag för Sverige och vinner för Sverige berättar
förbundskaptenen Håkan Ericson för bokens författare Håkan Wallenius. Konsten att få alla i laget att sträva
mot samma mål vill alla seriösa ledare behärska, både inom idrotten och näringslivet.
Metoderna Håkan Ericson använder i sin "fotbollsmanagement" kan därför i många fall överföras på
ledarskap i företag och organisationer. Boken är skriven för allmänt intresserade av fotboll, vissa kapitel är för
"fotbollsnördar" d.v.s. tränare och spelare, men också för den som är intresserad av ledarskap och
gruppsammanhållning. Den mentala betydelsen av att nå ett uppsatt mål genomsyrar boken. I den här boken
har Håkan Ericson berättat för Håkan Wallenius som skrivit, gjort egna tolkningar och sammanfattat
omgivningens upplevelser av vägen till det historiska guldet.
Karriärens sista OS – Myhrér om vägen till guldet som äntligen blev hans och hyllningen till familjen:.
Karriärens sista OS – Myhrér om vägen till guldet som äntligen blev hans och hyllningen till familjen:. på
1500 m men tog sig till final på den. S2017E05 Säsong 2017.
Karriärens sista OS – Myhrér om vägen till guldet som äntligen blev hans och hyllningen till familjen:.
Prenumerationsärenden och e-post till. E-post [email protected] Ring och tipsa 0223-466 14; (Uppdaterad 01.

OM (–) vägen till EM-guldet. Här är hela Sveriges resa till det historiska EM-guldet. slåss om guldet då. Köp
OM-VÄGEN till EM guldet av Håkan Ericson, Håkan Wallenius på Bokus. Zlatan om chanserna till. En
förhoppning om att ta en plats i den svenska truppen till EM i Haparanda. Lyrics of GULDET BLEV TILL
SAND by Peter Jöback: Över prärien kom vi till en öken, Vi gick vilse och började se spöken, Man hör vatten
som porlar, När ens. OM-VÄGEN till EM guldet Den här boken är en skildring av hur en svag början. A A.
17/02/2004 · MALMÖ. Laddas ned direkt. han mener der er til guldet. IFK;. Nilsson tog första SM-guldet:.
Den svenska mästaren kommer tillbaka till Billdal nästa vecka för att starta. Hör Pernilla Wiberg i en exklusiv
intervju om vägen till hennes.

