årets
träningsresa
i samarbete med

Jenny Larsson
&

BodyMindworks

program
5 oktober

15.00 Skål & Välkommen! 16:00 - 18:00 Workshop Yoga
19:30 Middag

6 oktober

7:00 - 7:45 Löpning 8:15 - 9:00 Frukost 9:00 - 12:30 Workshop 1 – ledarskap
12:30 - 15:45 Lunch och fri tid 15:45 - 17:00 Löpträning och Styrka & kondition
17:00 - 18:15 Yogaklass 19:30 Middag

7 oktober

7:30 - 8:15 Löpning 8:45-9:30 Frukost 9:30 - 11:00 Fritid & bad 11:00 - 12:15 Yogaklass
13:00 - 16:00 Lunch 16:00 - 18:00 Mästarnas Mästare 19:30 Middag

8 oktober

7:00 - 7:45 Löpning / PW för de som vill innan hemresa 8:30 Frukost för de som är kvar
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Årets träningsresa sker i samarbete med
Jenny Larsson från bodymindworks
Tema - Framtidssäkra dig själv och ditt ledarskap
Du vet precis som vi att dina medarbetare är din största, och ibland enda, tillgång. Eftersom du vet det så vet du också vilken
skillnad det gör för företaget eller organisationen när de presterar på sin absoluta topp. Skillnaden mellan medioker och kraftfull.
Mellan medelmåttig och enastående. Men hur kommer du dit? Eller ännu viktigare – hur stannar du kvar där?
Idag utmanas ledare att arbeta under tidvis mycket utmanande och oförutsägbara omständigheter och för att ta dagens organisationer och
medarbetare in i framtiden krävs det flexibla, fokuserade och stabila ledare.
Under en workshop kommer Du att få insikter, övningar och verktyg kring hur du kan rusta dig inför arbetet och livets olika skiften och stå stark
även när det stormar, att återhämta sig efter tuffare utmaningar samt dra nytta av och utveckla det du har och gör när det flyter på genom att
stärka din emotionella förmåga.

Tema - Yoga
Yoga står som du säkert vet för vägen till insikt och medvetenhet. Som utövare ökas förmågan att tro på sig själv både fysiskt och mentalt.
Kontinuerligt utövande leder till förbättrad uthållighet, styrka och smidighet och spänningar och smärta lindras samtidigt som yogan förbättrar
kroppsmedvetenheten, stärker vitaliteten och energin.
Med yoga som verktyg övervinns negativa vanor och man antar ett förhållningssätt som leder till inre ro.
Vi kör en Yoga workshop samt genomför 2st Yogaklasser tillsammans med Jenny som har lång erfarenhet som yogi och som yogainstruktör.
Workshopen kommer ge en bra grund för att utveckla och utföra yoga på ett kraftfullt, säkert och medvetet sätt,
oavsett om du är ny i yogans värld eller om du vill fräscha upp din teknik. Vi fokuserar på rörlighetsträning i det bifintliga träningsupplägget och
kommer varva praktik och teori. Jenny går igenom yogans andningsteknik och visar teknik och effekt av några av yogans vanligaste fysiska
positioner.

årets
träningsresa
går till
malaga!
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4 dagar i Malaga

4900 kr

ink mat
boende & moms
sista anmälningsdag
27 juni!

Upplägg:
Vi bor tillsammans i ett härligt hus inte långt från stranden. I boendet finns plats för 20 personer &
vi fördelar oss på 2–3 bäddar i varje rum. Helpension med dryck ingår och vi tillagar själva vår mat,
tränar utomhus samt engageras i föreläsningar & workshops.
Det enda du behöver tänka på är att boka din flygresa samt transfer till vårt boende.
Vi har utbildade instruktörer inom friidrott, löpning och gruppträning som håller i träningarna samt
certifierad coach i personlighetsanalys.
(Hör av dig när du har bokat din biljett så kan vi försöka synka transfer tillsammans!)
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