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Bli bedre sammen
GPS prosjektet «Bli bedre sammen» startet 20. november 2017. Da holdt Johan Kaggestad og
Dag Kaas innlegg for ca. 100 personer på styringsgruppesamlingen i GrøntProdusentenes
Samarbeidsråd (GPS). De viste at det er klare likhetstrekk mellom å drifte et landslag i idrett
og en styringsgruppe i GPS.
Morten N. Andersen, GPS

Fra styringsgruppesamling 20.11.17; fra venstre Olav Wirgenes, Johan Kaggestad, Dag Kaas
og Thor Holand.
Visjonen til GPS er samhold, markedsbalanse og økt norskandel. Navet i GPS er
styringsgruppene. Vi har 25 grupper som vi i dette prosjektet kaller landslag. Landslagene
består av produsenter, på tvers av omsetningskanaler, sammensatt slik at mest mulig av den
norske produksjonen i de enkelte kulturene er representert. Med bakgrunn i utveksling av
informasjon på produsentnivå gir landslagene prisanbefalinger til markedet.
For å legge opp et løp for å gjøre landslagene bedre hadde Dag Kaas i januar to gode økter
med landslagstrenerne i GPS (Bjarte Åsbø, Arvid Laksesvela, Leif Øie og Morten N.
Andersen). Et treningsopplegg for 2018-sesongen ble laget. I løpet av de første 4 månedene i
2018 har mange av landslagene hatt fysiske samlinger der vi har brukt treningsopplegget.
Målet er at de fleste landslagene skal ha gjennomført minst en fysiske samling i løpet av
sesongen, i tillegg til de vanlige telefonmøtene.
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Noen elementer fra treningsopplegget:
 «Vitsen er at alle med samma´a drakt speller mot samma´a mål!» (Andy Capp)
 Vi må ha felles forståelse av hvordan samarbeidet skal fungere
 Landslagene evaluerer trenerne; hva kan trenerne bli bedre på? Bør de gjøre mer av
noe eller mindre av noe? Hva kan de gjøre bedre?
 Hva er styrken til det enkelte landslaget og hva kan de bli bedre på? Hva mener den
enkelte på landslaget at han/hun kan bli bedre på?
 Felles forståelse av GPS sin visjon; samhold, markedsbalanse og økt norskandel
5. november er det ny styringsgruppesamling i GPS. Da kommer Dag Kaas og Johan
Kaggestad tilbake bl.a. for å være med på å evaluere landslagenes treningsinnsats i 2018.
På bildene ser vi noen av landslagene som har hatt samling nå i vinter:

Landslagene for isberg og spesialsalater. Fra venstre Johan Morten Haugan, Trond Skjeldal,
Jan Ragnar Husum, Henrik Raastad Hoel Hans Jakop Fosaas, Gjermund Kristoffersen, Hans
Albert Huseby, Terje Nærstad og Anders Hørte.

Blomkållandslaget. Fra venstre Frode Svean, Svend Østby, Birger Meland, Jone Wiig, Nils
Sørum og Martin Sørum.
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Gulrotlandslaget. Fra venstre Andreas Bakken, Fritjof Sandstad, Olav Wirgenes, Øystein
Fredriksen, Laurits Stokkeland og Einar Dyste.

Brokkolilandslaget. Fra venstre Thor Graff, Dag Einar Lian, Bjørn Hernes, Einar Kristen Aas
og Andreas Wiig.
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