Efter Jaguaren Jagges behandlingsrum

Före

Hjälp oss förvandla barnakuten till en djungel!

Var med och bidra till förvandlingen genom att delta på vårt seminarium.
15 maj | Hills G&CC
Du får träffa:
Team Edfors | Daniel Grestam | Carin Koch | Linda Wessberg | Christer Olsson

Smakprov: http://www.utvecklingspoolen.se/christer-olsson/film-med-christer/

Christer Olsson är en av Nordens

mest omtalade och eftertraktade föreläsare.
Christer har en unik förmåga att sätta fingret på
det vardagliga samspelet mellan människor, på
ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke, och
inte minst till handling. Han har lång erfarenhet
inom ledarskap, affärsmannaskap och utöver
föreläsningar arbetar Christer som coach och
inspiratör för ledare och ledningsgrupper för
några av Nordens mest framgångsrika företag.
Christer är författare till succéboken:
Vart är du på väg -och vill du dit?

Varför har du valt att stötta Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus?
Det är en självklarhet att ställa upp. Det känns
oerhört meningsfullt att jag genom min föreläsning den 15/5 kan bidra aktivt till sjuka barns
glädje och tillfrisknande.
”Annorlunda människor skapar annorlunda
resultat – var annorlunda! Tillsammans kan vi
göra skillnad!”

Christer Olsson

linda wessberg

carin koch

Linda är en professionell golfare som spelar på
Ladies European Tour och har 3år bakom sig på den
amerikanska LPGA-Touren. Hon har dessutom spelat
en Solheim Cup. Tillsammans med Carin ger hon sina
bästa tips för att utveckla din golf.

Carin har varit aktiv som golfproffs sedan -95 och likt
Linda spelar på hon på Ladies European Tour. Hon har
15 år bakom sig på amerikanska LPGA–Touren och har
spelat fyra Solheim Cup. Tillsammans med Linda ger
hon sina bästa tips för att utveckla din golf.

Daniel Grestam

Head pro på Hills G&CC. Medlem i svenska PGA sedan
2001 och har ett förflutet som tävlingsspelare på den
svenska golftouren. Har arbetat på golfklubbar både i
Sverige och USA.

Johan edfors

Är en etablerad golfspelare på Europa-touren och
ständigt rankad som en av de spelare som slår längst
i världen. Resterande medlemmar i team Edfors
medverkar också under kvällen.

vi ser fram emot att träffa dig på hills g&Cc!

SEMINARIUM & GOLF
14:30	Samling och fika på Hills G&CC
15:00 Träning på rangen under överinseende
av Daniel Grestam, Carin Koch, Mats Sterner
och Linda Wessberg
17:00 Christer Olsson: Vart är du på väg – och vill du dit?
19:00	Middag,
	Europatouren ett helt företag: Team Edfors
21:00	Avslut

Pris: 2 500 kr/person
Samtliga intäkter går oavkortat till Barnakuten på
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Anmälan: tomas.gedda@vgregion.se
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
Tack till samtliga inblandade inkl Hills restaurang, Hills
G&CC som ställer upp helt ideellt och gör detta möjligt!

