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DET ER IKKE HELD DET HELE er snak om rigtig meget andet end håndbold. Om livets værdier, om det at
tro, om respekt for andre, om politik, om danskhed, om de store triumfer og de store nedture, om to år tæt på
"helvede", om mennesket Wilbek. Langt inde bag træningsdragten. Et enestående billede af en legende i

dansk håndbold.

Dette er en bog, der også søger ind til kernen af Wilbeks ledelsesfilosofi og viser, hvordan hans succesformel
har udviklet sig undervejs i samspil med skiftende hold, vilkår og forudsætninger. Wilbeks indsigter og

læresætninger kan overføres på alle former for ledelse og coaching. Manden, der forstår at være på det rigtige
sted på det rigtige tidspunkt. "Det er ikke held det hele".

Flemming Toft er journalist og forhenværende kommentator på TV2, hvor han igennem mange år
kommenterede håndbold sammen med Ulrik Wilbek og lærte mennesket at kende bag facaden.
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