Indrømmet! Det er et hundeliv. At være den lille og hedde King.
Altid at skulle kende sin plads og vide, hvad man har at rette sig efter. Aldrig at
komme til fadet, før de store har været der.

Så jeg har da leget med tanken. Om at ændre billedet. Om at jeg i nogens øjne
kunne blive en Grand Danois frem for en Petit Nordjyde. Ikke i alles øjne selv
følgelig. De lokale ville næppe trækkes med sådan en tingest. Den ville være lige
lovlig svær at styre – og alt for dyr i foder.

Og de har jo ret. Hvad er størrelse og fysisk overlegenhed? Mod det, en sand
King har at byde på? Mod den viden og de instinkter, som er det essentielle, hvis
man vil overleve i den eksisterende hakkeorden. Mod tæft? Kreativitet? Og selv
erkendelse?

Mange har det med at underlægge sig de store, når de vil frem i verden. At
”snobbe opad” og ”lefle” sig til dyrt købte resultater. Men de burde angribe
tingene fra en anden og mere jordnær vinkel. Anført af én som mig.*

* Selverkendelse er en typisk
og særdeles sympatisk egenskab
der, hvor jeg kommer fra.
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BEWARE OF THE UNDERDOG
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KENDER DU TYPEN?
American Bulldog, Rottweiler og Grand Danois. Det
lyder unægteligt både stort og fint. Og det er det vel
også. Nordjysk er det i hvert fald ikke. Vi taler topdogs,
de største og dyreste af slagsen. Med stamtavle og hele
molevitten. Rendyrkede racer, som man kan skue på
hårene og de kuperede haler. Med en lang række sær
lige kendetegn, styrker og svagheder. Nedarvet gennem
generationer, til glæde for menneskeheden.
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GADEKRYDS
Gadekryds. Bastard om I vil. Vi er mange, der må leve
med den slags lidet flatterende betegnelser. Fordi vi er
umulige at artsbestemme. Og fordi verden har brug for
at ”sætte i bås”. Man kan jo ikke forholde sig til én, der
er helt sin egen. Til én, som ikke findes magen til.

Hvis rendestene og skraldespande kunne tale, så var det
næppe klogt at gengive ordene her. Vi nøjes ikke med én
race. Takket være en broget og temmelig lystig forhistorie – fuld af kærlighed til livet og multietniske eksperi
menter – er det lykkedes nogle af os at undgå indavl. At
snuppe de bedste egenskaber fra alle racerne og blande
dem på kryds og tværs. Til gavn og glæde, ikke alene for
støvere og langbenede tæver, men for alle, der foretræk
ker originaler frem for kopier.
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KING SIZE
Man kan være stor på mange måder. Fysisk stor. Stor i
munden. Eller af hjertet stor. Jeg foretrækker det sidste.
Muskelkraft vil aldrig kunne gøre det ud for livserfaring.
Og smartness er ikke nær så effektivt som empati. Det
sidste er noget, far her forstår sig på. Jeg ved godt, hvor
svært det er at være en stor og farlig doberman og skulle
på new-bizz i Jylland, fordi schæferne siger det. Eller en
afbleget forstadsmynde, hvis liv er ødelagt, fordi hun ikke
kan finde sin børste. Og tro mig. Jeg føler med dem.
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INDSIGT
Det har sine fordele at høre hjemme i periferien. Man kan
overskue hele cirklen og får dermed et anderledes nuan
ceret billede af tingene. ”Indsigt” kunne man kalde det,
når jeg nysgerrigt betragter de kendtes adfærd i centrum.
Men ”holisme” er et bedre ord. Jeg har nemlig også for
vane at se mig omkring – på livet, som det udspiller sig
for næsen af mig. Inde på midten har de så til gengæld
”udsyn” - men de benytter sig sjældent af det.
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KEMIKAZE
Nok er fysik ikke min stærke side, men det er kemi. Jeg
er føjelig og nem at omgås, og jeg ser op til de fleste.
Som den nederste i hierarkiet er jeg den mest jordnære
i koblet. Ikke kun af nød. Også af natur. Jeg ved præcis,
hvor langt man kan gå, før tingene ramler. Hvornår en
cocktail er ”shaken not stirred”, og hvornår den bliver
eksplosiv. Det er noget med en bestemt dråbe – den ku’
vi måske bruge sammen.*

* Hvis du har forstået det derhen, at jeg
opfordrer til ”kemisk krigsførelse” mod
udvalgte topdogs, så har jeg udtrykt
mig korrekt. Hvorfor ikke sammen lade
os vove pelsen og sætte kursen mod
de højere luftlag?
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HUNDEKUNSTER
Kald mig bare Mr. Swing King eller King of Rock’n’Roll.
Der er ingen slinger i valsen, når man er udstyret med så
mangeartede gener. Jeg nedstammer fra både Hound
Dogs og Himmelhunde. For ikke at tale om Ladies og
Vagabonder. Det gør det hele både lettere og sjovere –
og stort set alting muligt. Der er ingen ben i at udfordre
verden og gøre opmærksom på sig selv – når man kender
nogen, der kender kunsten.
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BENARBEJDE
Jeg løber meget. For sjov. For livet. Og efter købmandens
Toyota. Nogle gange gi’r det pote. Andre gange ikke. Så
må jeg nøjes med motionen. Og tanken om, at det nok
skal lykkes mig en dag.

Ind imellem ville det da være rart, om man kunne leve
højt på sit navn og sit renommé. At man kunne være
King of the Heap og hvile på laurbærrene, som det vist
hedder. Omvendt, så tror jeg ikke, man ligger ret godt på
sådan en bunke visne blade. Med mindre da, man er så
oppustet af at gnave ben, at man helt har mistet følingen
med både sig selv og virkeligheden.

For mig er benarbejde at ”ville” benet og ”gå efter benet”.
Og at passe på det, når man endelig har det.
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DET KOSTER EN HUND
Man får, hvad man betaler for. Betaler man meget, får
man en stor regning. Betaler man mindre, får man en lille.
Så langt er jeg med.

Det, jeg ikke helt har fattet, er, hvad der gør de store reg
ninger så populære. Hvis de var i farver, så OK. Eller med
flap. Eller, hvis de fortalte en sjov historie om, hvorfor det
er vigtigt at sige goody, goody og gå i sort, når man er
topdog. Måske er det det, de kalder ”overhead”. Det går i
hvert fald hen over hovedet på mig.

Skal jeg være helt ærlig, så irriterer det mig lidt. Ikke, at
der findes dyrere drenge end mig. Men at folk ikke kan
se, de giver alt for meget for tingene. En godbid er en
godbid – og behøver ikke være for dyr.
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KING KONG
Sådan én som mig må finde sig i lidt af hvert. Jeg adlyder
ikke blindt. Jeg opponerer. Og protesterer sågar. Men
jeg ender som regel med at gøre, hvad der bliver sagt.
Det er mit lod. Det, der giver mig mad i skålen. Min
eksistensberettigelse så at sige. Det lyder hårdt, og kan
også være det. Men så længe, jeg gør nogen glade, så er
det besværet værd.

Og hvorfor ikke se det fra den positive side. Det er da
sjovt at få en abe eller to forærende. Og at slukke sani
tære brande i en uendelighed - både i offentligt og privat
regi. Her er der brug for hunde af den rette støbning.
En topdog ville stikke halen mellem benene og løbe
hylende bort.
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HUND TIL HUND METODEN
Er du en King i svøb? Og drømmer du om det halve kon
gerige? På trods af overmagten? Imod alle odds? Så lad
mig puste nyt liv i drømmen. Jeg ved, hvordan du har det.
Og hvad, du er oppe mod. Og jeg er mester i at få res
sourcerne til at syne større, end de er.

Det hemmelige våben er, at de store sjældent anser
sådan nogen som os for at være farlige. Selvom vi kan
mindst det samme som dem. Og har gået på de samme
skoler. De ved dårligt nok, at vi eksisterer. Sikkert fordi
vi ikke snakker så meget – mens vi lytter.
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WELCOME TO MY KINGDOM
Det første du bør gøre er at tage et foto af dig selv. Kigge nøje på det og
sammenligne det med dine artsfællers. Så får du et realistisk billede af virkeligheden – og af, hvad dine muligheder er for at ændre den. Det er ikke ualmindeligt, at offentlige institutioner eller private virksomheder har visioner, der
rækker langt ud over budgettet. Det er der i princippet ikke noget galt i – når
bare man ved, hvad det indebærer. At man skal arbejde hårdere og mere målrettet end de andre. At man skal være klogere og finde ind til fordelene i at være
den, man er. Styrke er, som tidligere nævnt, et relativt begreb. Den stærkeste er
den, som forstår at udnytte sine ressourcer optimalt.

For Dafolo er det vigtigste ikke at sælge - men at tilføre værdi hos vores kunder.
Det kræver sit – af både os og dem. At vi ved, hvem vi taler med – og hvor de er
på vej hen. At vi har et dybtgående kendskab til de spilleregler, der gælder i det
virkelige liv – og hvornår det betaler sig at indføre nye.

I det følgende får du vores bud på, hvordan vi i fællesskab kan vælte verden –
eller bare en bid af den i første omgang. De dirty tricks foretrækker vi at give
dig face to face.
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Det kræver både evner og mod at tænke nyt. Til gengæld er størrelse ingen hin
dring for at kunne tænke anderledes og innovative tanker. Vi stiller spørgsmål og
udfordrer dine rutiner, ideer og tanker. Fordi en attraktiv partner giver mere, end
der forventes. Sammen med venner af huset tænker vi nyt og kreativt. Altid med
godt købmandskab i baghovedet. Derfor kan du roligt forvente lidt mere af os.

Jo mere vi ved om dig, jo bedre. Så vær åben. Fortæl, hvem du er inderst inde.
Hvad der er dine stærke og svage sider – og hvad du drømmer om at opnå. Jo
mere viden vi har, jo nemmere kommer vi ind til kernen – så enkelt er det.
Lad os vurdere, hvad der er ”need to know” og ”nice to know”. Måske ligger
essensen i det, du på forhånd har stemplet ”nice to know”.

Konsistens og konsekvens rimer ikke bare på hinanden, men også på effektivkom
munikation. Du ændrer ikke verden ”over night” – der kræves en længere, koncen
treret indsats, med entydighed mellem det, du syner, gør og siger. ”Virker det ikke
første gang, så må vi skynde os at opfinde noget nyt”, er en udbredt tendens. Men
det er ikke en løsning, vi vil anbefale - for den virker sjæl-dent og gør det svært
at finde ud af, hvad du vil. Derfor: vær tålmodig – og kon-sekvent.
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Den eneste konstant er ”forandring” – det er virkeligheden for mange organisationer i dag. Nye rutiner, fusioner og effektiviseringer hører til dagens orden –
opgaver, som er så voldsomme og komplekse, at man nemt fristes til at ty til den
høje overlægger, når de skal løses. Men lad være med det. Du opnår de bedste
resultater ved at dele tingene op og starte i det små. Så opgaven bliver enkel og
overskuelig.

Vi er ikke helt almindelige hos Dafolo – det skal du være glad for. Når vi siger
ja, så mener vi ja. Og når vi lover færdigt arbejde til tiden, så kan du regne med
det – vi er jo ikke nordjyder for ingenting. Selv om vi er kreative, er der ikke tale
om et fancy univers fjernt fra den virkelige verden. Vi tror på, at kompetencer
virker bedst, når de udføres af folk, der tør være rigtige mennesker. Du vil opleve
en række spændende og forskellige personligheder hos os – og hver og én vil
brænde for dig og dit projekt.

Mange tror, at forandring er et spørgsmål om teknik og metoder – og glemmer,
at det handler om mennesker. Det er afgørende, at medarbejderne involveres i
udviklings- og implementeringsfasen. Fordi mennesker motiveres af at blive inddraget og få tilført ny viden – fordi det er engagerende at blive taget alvorligt.
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