Ledarskap  i  ett  praktiskt  golfperspektiv.  
Exklusiv  grupp  om  max  6  personer.  
  
Du  får  med  dig  det  senaste  inom  det  moderna  ledarskapet  som  bygger  organisationen  och  människorna,  samtidigt  
som  man  ökar  effektivitet  och  skapar  bra  resultat.  Sedan  sätts  det  på  plats  i  hela  systemet  genom  att  du  får  använda  
teorierna  i  praktisk  golfträning.  Helt  enkelt  omedelbart  praktisera  det  du  lärt  dig  för  att  sedan  ta  det  med  in  i  det  du  
jobbar  med.  
Genom  att  ta  golfen  som  praktiskt  exempel  får  du  en  möjlighet  att  koppla  effektivt  ledarskap  och  arbetsglädje  till  
prestation.  Väldigt  mycket  av  det  som  är  ett  framgångsrikt  ledarskap  går  att  koppla  direkt  till  det  du  gör  på  en  
golfbana,  där  du  dessutom  får  omedelbar  feedback  och  tydliga  långsiktiga  förbättringar.  
Du  utbildas  i  ett  ledarskap  som  lyfter  glädjen  i  uppgiften  samtidigt  som  resultatet  förbättras.  Det  leder  till  stärkt  
varumärke,  större  långsiktighet  och  ökade  vinster.  Genom  att  sätta  teori  i  praktik  genom  golf  får  du  som  bonus  även  
ett  mätbart  förbättrat  resultat  och  en  ökad  glädje  –  även  på  golfbanan.  
  
Det  sker  vid  5  tillfällen  med  ledarskapsteori  följt  av  praktisk  omsättning  i  golfen.  
Vi  tar  upp:  
1.   Personligt  ledarskap  –  om  att  leda  sig  själv  och  förstå  egna  styrkor.  
2.   Närvarande  ledarskap  –  om  att  vara  fullt  ut  närvarande  och  skapa  engagemang  hos  medarbetare.  
3.   Prestationshöjande  ledarskap  –  om  effektiv  kommunikation  för  att  skapa  drivkraft  och  resultat.    
4.   Långsiktigt  framgångsrikt  ledarskap  –  om  drivkrafter,  delaktighet,  psykisk  hälsa  och  prestation.  
5.   Egna  case-‐scenarier    och  implementering  
  
I  de  anslutande  praktikpassen  tar  vi  upp  
Planering  och  inledning  (Drive)  
Målfokus  och  resultat  (närspel)  
Implementering  och  genomförande  (Spelstrategi)  
Vi  kommer  att  använda  diverse  tekniska  hjälpmedel,  som  ger  dig  som  elev  förståelse  kring  orsak  och  verkan,  samt  
tydlighet  hur  du  ska  träna  för  att  nå  dina  mål.  
  
Till  detta  kommer  5  individuella  coachtillfällen,  både  teoretiska  och  praktiska.  
  
Du  får  en  ledarskapsutbildning  i  toppklass  inklusive:  
5  teoripass  med  workshop  ledarskap  i  exklusiv  liten  grupp  
5  praktiska  landslagsutbildningar  i  exklusiv  liten  grupp  
2  individuella  coachpass  
3  individuella  praktiska  pass  
1  arrangerad  utbildningsresa  
1  nätverk  med  ledare/chefer.  
  
Var:  
Bryngfjordens  GK  
När:  
21/8,  4  och  18/9,  2  och  16/10  samt  utbildningsresa.  Tid.  8.00-‐11.30  
Investering:     12.500:-‐  +  moms.  Kostnad  för  utbildningsresa  tillkommer.  
Vilka  vi  är:   Birger  Kjellstedt  
PGA-‐tränare/coach  som  började  jobb  på  Karlstad  GK  2001.  I  dag  jobbar  Birger  på  Bryngfjorden,  
Sommarro  och  är  ansvarig  instruktör  på  golfgymnasiet  i  Karlstad,  samt  coach  för  så  väl  Värmland-‐  och  
Svenska  Golfförbundet.    
Andreas  Kullberg  
Coach,  föreläsare  och  utbildare  med  mångårig  erfarenhet  av  att  jobba  med  ledarskapsutveckling,  
personlig  utveckling  och  mental  träning.  Andreas  har  hållit  i  tusentals  coachsamtal  och  föreläsningar  
och  har  jobbat  med  allt  från  Stora  Enso  Skoghall  till  elitsatsande  tonåringar.  
Anmälan:
Frågor:

andreas@time2change.se
Max 6 personer. Först till kvarn.
0707-445099 (Andreas Kullberg)  

