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At coaching er et vidt begreb, kan de f¾rreste v¾re i tvivl om. Og at coaching
kommer i alle former og farver, er ogs et faktum. Et af de nyeste skud p
coach-stammen har Þre ben, en bl¿d mule og kan v¾re st¾dig som et ¾sel
Af Lone Nyhuus, freelancejournalist
Foto: Jakob Mark

Det lignede ellers en ganske almindelig dag for Edall, den lysebrune isl¾ndervallak. Som en del af ßokken p knap 20 heste
stod den p folden. Gumlede lidt i gr¾sset og tyggede lidt i
kammeraternes hr. Just another boring day at the ofÞce!
S kom hun gende, hende, som de alle sammen betragter
som den ¿verste chef. Med sig havde hun en mand, sdan en
stor n med en gr¿n polotr¿je p. De gik rundt p folden og
hilste p hestene. En efter en Þk de et str¿g p mulen. Som
det nysgerrige og foretagsomme v¾sen Edall er, kunne han
ikke n¾re sig. Han gik hen til hende chefen, hilste p¾nt p, og
da han stak mulen lige op til ham f¿lgesvenden, var det sket.
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Han Þk grime p og blev sl¾bt hen til den anden ende af
grden. S vidste Edall godt, hvad der skulle til at ske.
Nu skal jeg tr¾kkes gennem de der gr¿nne m¾lkekasser
igen, og nu skal jeg hundses rundt med af endnu en, der ikke
aner noget om, hvordan han skal tale med mig. Ja, sdan er
det vel, at v¾re en del af denne ßok, hvor vores ¿verste chef
lever af at bruge alle os andre til at lave Ð coaching med
heste!
ÓDet er sket, det som ofte sker, nr jeg laver coaching med
heste. Personen har valgt en hest, som ligner ham selv eller
hende selvÒ, siger Ellen Hvidt.
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Efter hun har sikret sig, at manden i den gr¿nne polotr¿je,
Gert Toft, dansk og svensk direkt¿r i forsikringsagentur for
lystfart¿jsforsikring, Pantaenius, udm¾rket er klar over de
sikkerhedsregler, der g¾lder for omgang med hestene Ð og
det er sdan noget med aldrig at st bag en hest, for den kan
jo sparke Ð forts¾tter hun hen imod ridebanen, hvor selve
coachingforl¿bet skal foreg. At hun havde ret i sin formodning om, at Gert Toft og Edall ligner hinanden, Þk hun bekr¾ftet i den time, der fulgte:
ÓEdall (¾delsten p islandsk) er meget h¿jt placeret i hestenes hierarki. Han er meget dominerende, en rigtig f¿rerhest.
Men han vil ogs gerne have den menneskelige kontakt. Sdan
tror jeg ogs, Gert Toft er. Han vil gerne bestemme, men han
vil ogs gerne v¾re en del af arbejdspladsens sociale livÒ, siger
Ellen Hvidt.

Tu`msldcgdrsd
Coachingforl¿b med de mange afklarende samtaler og kiggen
dybt p egne funktioner og reaktioner er ikke uvant for Gert
Toft. Det falder naturligt ind som en del af jobbet som chef for
20 ansatte fordelt p to kontorer. Nr han denne gang har

s¿gt det relativt nye, coaching med heste, er det, fordi det er
noget andet end blot at sidde ved et bord. Derudover f¿ler
han sig tiltrukket af tanken om at inddrage krop og bev¾gelse
i forl¿bet.
ÓHesten er med til at aktivere mig. Og den ßytter fokus
v¾k fra alt det, som jeg rent mekanisk ved, at jeg skal g¿re; fra
alt det, man l¾rer fra b¿gerne. Her kan jeg ikke l¾ngere skjule
mig Ð heller ikke bag ord som spejlinger eller ruseteknikkerÒ,
siger Gert Toft.
Heste forstr nemlig ikke ord. De lytter i hvert fald ikke til
de ord, som Gert Toft siger. Det kan man tydeligt se, da Gert
Toft og Eldall sammen str p ridebanen. S det er med sit
kropssprog, at Gert Toft skal overbevise Edall om, at det er
en god id at bugte sig ind og ud mellem Þre m¾lkekasser.
Eldall er et h¿ßigt v¾sen, s de f¿rste par gange gr han med.
Men derefter stopper han. Nu er han ikke til at rokke. Og hvis
ikke Gert Toft passer p, kan situationen nemt udvikle sig.
Til en konßikt.
Det er netop p grund af nogle helt aktuelle situationer
p arbejdspladsen om l¿sning af sm konßikter, f¿r de bliver
til store konßikter, at Gert Toft har s¿gt coaching.

OM ELLEN HVIDT
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”HESTEN ER MED TIL AT AKTIVERE MIG. OG DEN FLYTTER
FOKUS VÆK FRA ALT DET, SOM JEG RENT MEKANISK VED, AT
JEG SKAL GØRE; FRA ALT DET, MAN LÆRER FRA BØGERNE. HER
KAN JEG IKKE LÆNGERE SKJULE MIG – HELLER IKKE BAG ORD
SOM SPEJLINGER ELLER RUSETEKNIKKER“
Gert Toft, direkt¿r Pantaenius

ÓJeg synes det er sv¾rt at fornemme, hvornr jeg skal g ind
og tage den direkte konfrontation. I de situationer har jeg
nogle gange oplevet, at min timing ikke har v¾ret den bedste.
Det har gjort, at konßikten har udviklet sig. At den er blevet
for voldsomÒ, forklarer Gert Toft.

@ejk`qdmcdro¾qfrlk
Det g¿r situationen med Edall ikke. Ellen Hvidt str p spring
ved sidelinjen og er hele tiden klar til at tr¾de ind med afklarende sp¿rgsml: ÓHvad skal der til, for at du er sikker i den
sag?Ò, og ÓHvordan viser du hesten (og medarbejderen), at du
er sikker i den sag? Hvordan siger du stop?Ó. Og: ÓTror du, det
er en god id at tr¾de tilbage, samtidig med at du siger stop?
Nej vel, men det er netop det, du g¿r, og det er derfor, Edall
ikke stopperÒ.
Gennem sp¿rgsmlene og den direkte afregning via Edells
reaktioner Ð hvornr gr han, nr Gert Toft vil have det, og
hvornr str han stille, nr Gert Toft vil have det Ð kan Gert
Toft snart se, hvornr han er klar i sit kropssprog. Og hvornr
han ikke er klar. Denne direkte respons er lige pr¾cis en af
de store styrker ved at inddrage heste i coachingen.

ÓHeste er eksperter i kropslig kommunikation. De gr i ßok, de
har en lille smule lyd p, men ellers er det prim¾rt kropssprog,
som de bruger til at tale sammen. Og det har udviklet sig gennem rtusinder. Vi mennesker har jo haft vores talte sprog og
har derfor ikke v¾ret helt s bevidste om vores kropssprog
som hestene. Alligevel betyder vores kropssprog rigtigt
meget. Og det har vi brug for at tr¾ne. Gerne sammen med
nogle, der er mestre til det. HesteneÓ, siger Ellen Hvidt, der
har redet hele sit liv og for 10 r siden begyndte at interessere
sig for hestenes mulighed for at hj¾lpe mennesker i deres
udvikling og v¾kst.

Tcdmenqtce`ssdcdldmhmfdq
En anden fordel ved hestene er, at de ikke kommer med
forudfattede meninger om de mennesker, de m¿der. De er
ligeglade med, om det er en arbejdsl¿s eller en direkt¿r,
de str over for. De svarer direkte p det, de opfatter, og
hvis mennesket er klar i spyttet Ð udviser gode lederegenskaber og blandt andet besidder en naturlig autoritet Ð skal de
nok svare ordentligt tilbage. Ved at g¿re, som de bliver bedt
om.

¹

OM PANTAENIUS OG GERT TOFT
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ÓHestene m¿der ikke op med en id om, hvad de kan forvente,
nr det nu er en direkt¿r, der sidder der. Selvom vi som coach
har en intention om, at vi skal v¾re rene, og vi skal v¾re
objektive, s er vi alts kun mennesker. Hestene derimod er
uden Þltre. Dr kan de hj¾lpe osÒ, siger Ellen Hvidt, der ogs
fr hj¾lp af hestene p en anden mde. Gennem m¿det med
hesten og den direkte konfrontation med det store dyr fr de
mennesker, hun coacher, ikke kun intellektuelle erfaringer med
hjem.
ÓDe fr en st¾rkere fornemmelse af og en st¾rkere erindring om det, de har arbejdet med. Bare det, at vi bev¾ger os,
at vi g¿r nogle ting i forbindelse med, at vi t¾nker noget, det
g¿r, at det sidder bedre fast. Det bliver en kropslig erfaringÒ.
Kropslige erfaringer
Ved afslutningen af denne f¿rste coaching er det sdanne
erfaringer, som Gert Toft har fet med sig hjem. Han kan huske,
at Edall g¿r, som han bliver bedt om, hvis blot han selv retter sig
op i overkroppen. Han kan ogs huske, hvordan han inden i
sig selv skal g¿re sig klart, hvad det er, han beder om. Nr han
g¿r det, retter han sig automatisk mere op; s tr¾der han ikke
disse skridt tilbage. Han har ogs fet opgaver med hjem.
ÓI mere overskuelige konßikter skal jeg pr¿ve at g ind

OM EDALL
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og konfrontere konßikten noget tidligere, end jeg har gjort.
Time det bedre. Ikke g for tidligt ind. Ikke for sentÒ, siger
Gert Toft.
Ellen Hvidt supplerer:
ÓJo mere man tr¾ner med hestene, jo klarere bliver billedoverf¿rslen. Jo lettere bliver det at koble erfaringerne fra
hestene med oplevelserne p arbejdspladsen. Det bliver mere
og mere indlysende, hvad det er, hesten fort¾ller dig, og
mere og mere indlysende, at den her situation, den kender
du godt fra dit arbejde. Du vil ogs snart kunne se, at hesten
reagerer p samme mde som den medarbejder, der enten
str og ikke vil med, eller den medarbejder, der hele tiden bare
vender sig imod digÒ.
S langt er Gert Toft ikke net endnu. Dertil skal han have
ßere sessioner sammen med Ellen Hvidt og hendes medcoach,
Edall. Og Edall? Jo, han stiller sig ud i ßokken, som om intet var
h¾ndt. Hvor Gert Toft har fet en del at t¾nke over Ð og
arbejde med Ð gennem m¿det med denne brune isl¾ndervallak, f¿r han kan kalde sig ekspert i sine egne kropslige signaler,
ser Edall ud som om, alt er, som det plejer. Det er det faktisk
ogs. For han ved jo godt, hvordan det er med kropslig kommunikation og lederens klare rolle. Han er eksperten. N

