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Tränings-& Ledarskapsresa med 
CoachPower & SpringTime Travel 

på Training Camp Portugal 3 - 10 Okt 2015

För att vara en bra ledare behöver du ha en hög energi och ett högt välmående! 
Genom fysisk träning bygger du din energi, ökar din uthållighet och ditt målfokus. 
Du släpper även ansamlad negativ- och positiv stress.

Detta program är inte för alla! Du behöver vara villig att växa som ledare och människa!

Är du ute efter RESULTAT inom Business, Ledarskap & Välmående?
Då har du kommit rätt!

Bättre 
LEDARE 

genom 
FYSISK 
TRÄNING
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Anders Szalkai 
är på plats under veckan 

och är ansvarig för löpträningen
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Bakgrund

Sedan 1997 har Malin Dohlwitz-Strindlund och Örjan Strindlund coachat och 
tränat tusentals höga chefer, politiker och entreprenörer i sitt gemensamma 
företag Coachpower. 

De fokuserar på områdena business, ledarskap och välmående, där fysisk 
träning är ett utav huvudredskapen för att bli en bättre ledare och nå mål och 
resultat snabbt och hållbart.

På utbildningen kommer du att få tillgång till kopplingen mellan ledarskap och 
välmående samt verktyg och konkreta planer och strategier för att hålla en 
hög och stabil energinivå över tid. 

Du blir helt enkelt en bättre ledare som når dina resultat mycket snabbare och 
enklare. 

Den snabbaste och mest kraftfulla vägen till ett framgångsrikt ledarskap går genom din egen kropp. Fysisk träning är det i 
särklass effektivaste sättet att vässa dig som ledare. Träning fungerar som en hävstång och ger positiva effekter som bättre 
målfokusering, uthållighet, klarhet och mental styrka i jobbet. 

Grundförutsättningen för att lyckas som ledare är att ha en energi på topp. Det är själva skillnaden mellan att misslyckas och 
att lyckas!

Tillsammans med Springtime Travel har CoachPower skapat ett unikt upplägg. 

Vi genomför Tränings-& Ledarskaps resor till solen då det är som kallast och mörkast här i Sverige. Träning med 
Springtimes proffsiga tränare som vi kopplar ihop med CoachPowers unika ledarskapsmetodik som ger extraordinära 
resultat för dig som ledare inom Business - Ledarskap - Välmående!

Målgrupp

•   Du som är chef och ledare oavsett på vilken nivå du befinner dig i din                 
     organisation.

•   Du som är egen företagare och entreprenör, som vill utveckla både ditt 
     personliga ledarskap och ditt sätt att leda andra.

•   Detta är nästa steg för dig som har samarbetat med CoachPower 
     tidigare genom våra träningar och coachprogram.

•   Du som idag tränar regelbundet och vet att träning gör att du mår bättre.

Nytt samarbete mellan Springtime Travel & CoachPower!

Tränings-& Ledarskapsresa 3 - 10 Okt 2015 på Training Camp Portugal
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Intention 
BUSINESS - LEDARSKAP - VÄLMÅENDE, tre delar som hänger ihop. 

För att öka dina resultat behöver du ta ledarskapet till nästa nivå, både då du leder 
dig själv och andra. Ska du vara en bra ledare behöver du ha en hög energi och 
ett högt välmående. Genom fysisk träning får du ut både positiv och negativ stress 
vilket bygger energi, ökar din uthållighet och ditt målfokus. Några av de viktigaste 
delarna och grunden för vår coaching med ledare är därför fysisk träning, bra kost 
och bra rutiner vilket är en förutsättning oavsett vilken ledarnivå du befinner dig på.

Vi kommer under dessa dagar ge dig feedback, inspiration och en konkret struktur 
som snabbt tar dig till dina uppsatta mål och ger dem varaktighet. Vi urskiljer och ser 
till att du gör det du är bäst på större delen av din tid.

Målet är att du;

•   Får en större medvetenhet om hur ditt välmående och din fysiska träning 
     påverkar ditt ledarskap.

•   Får verktyg och en konkret plan för hur du får in kost och träning i din vardag.

•   Har tydliga kort och långsiktiga mål och ett ”varför” du alltid ska prioritera ditt 
     välmående.

•   Kopplar dessa dagar till ett konkret affärsmål så att du kan räkna hem 
     investeringen för denna resa inom 2 månader.

•   Blir en ännu bättre ledare vilket gör att du når dina mål mycket snabbare och       
     enklare än vad du någonsin trott var möjligt.

Upplägg

Under en intensiv vecka på Training Camp Portugal varvar vi fysisk träning 2 - 4 
gånger om dagen, kopplat med CoachPowers verktyg, målfokus och energiar-
bete. Vi kommer att genomföra 13 st Ledarskapspass och du får coaching och 
rak feedback på vad som fungerar och vad som inte fungerar både vad gäller 
träning och ledarskap. 

I paketet ingår också 2 ledarskapsanalyser som du ska göra innan resan, Ensize 
kommunikation- och drivkraftsanalys samt StrengthsFinder analys som visar dina 
topp 5 styrkor. Dessa tester kommer vi att använda under vecka för att utveckla 
ditt ledarskap samt ge dig en fördjupad förståelse för dina styrkor. Vi kommer att 
vara ute mycket i solen både i träningen och undervisningen. Vi bor på en an-
läggning med mycket bra träningsmöjligheter och hög standard precis vid havet. 

Förberedelser & förkunskaper

Du behöver ha läst vår bok “Tuff kärlek – för ledare!”. 

Du behöver också ha en bra grundnivå på din fysiska träning. Det får du genom att 
motionera intensivt minst 2 - 4 gånger i veckan under minst 3 månaders tid samt 
äta sunt 1-3 månader innan resan. 

För mer information angående förberedelserna kontakta CoachPower.

Har du samarbetat med CoachPower tidigare kommer du att få nya verktyg att bli 
en bättre ledare och nå dina mål - som ledare, i din business och i ditt välmående.
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Prel. Veckoschema, 3 - 10 Okt 2015;
Söndag
TEMA - Högst Energi Vinner!
07.30 - 08.30  Morgonjogg
08.30 - 10.00  Frukost
10.00 - 11.00  Välkomstmöte Springtime
11.00 - 12.00  Pass 1 Välkomstmöte CoachPower
12.00 - 15.00  Lunch
15.00 - 16.00  Träning
16.30 - 18.30  Pass 2 Högst Energi Vinner
18.30 --   Middag

Måndag 
TEMA - Ledarskap och fysisk träning
07.30 - 08.30  Morgonjogg
08.30 - 09.30  Frukost
09.30 - 12.00 Pass 3 Höja energin genom välmående och fysisk träning
12.00 - 15.00  Lunch
15.00 - 16.00  Träning
16.30 - 18.30  Pass 4 How you do anything is how you do everything
18.30 - 19.30 Middag
19.30 - 21.00  Pass 5 Anders Szalkai

Tisdag
TEMA - Självledarskap och Core Genius
07.30 - 08.30  Morgonjogg
08.30 - 09.30  Frukost
09.30 - 12.00  Pass 6 Analyser, vem är jag, hur leder jag, vad funkar bra/dåligt?
12.00 - 15.00  Lunch
15.00 - 16.00  Träning
16.30 - 18.30  Pass 7 Core Genius, vad är jag bäst på, vad ska jag fokusera på?
18.30  - 20.00 Middag
20.30 - 21.30 Föreläsning

Onsdag
TEMA - Leda andra, rätt person på rätt plats, få fram medarbetarnas core genius?
07.30 - 08.30  Morgonjogg
08.30 - 09.30  Frukost
09.30 - 12.00  Pass 8 Identifiera om jag har jag rätt person på rätt plats?
12.00 - 15.00  Lunch
15.00 - 16.00  Träning
16.30 - 18.30  Pass 9 Snömannen, feedbackövningar
18.30 - 20.00 Middag
20.30 - 21.30  Föreläsning

Torsdag
TEMA - Mål och framtid
07.30 - 09.00  Frukost
09.00 - 13.00  Bergspasset
13.00 - 15.00  Lunch
15.30 - 18.30  Pass 10 Vad vill jag? Mål, framtid
18.30 - 20.00  Middag
20.30 - 21.30  Föreläsning

Fredag
TEMA - Intuitiv ledare, strategi och plan för framtiden
07.30 - 08.30  Morgonjogg
08.30 - 09.30  Frukost
09.30 - 12.00  Pass 11 Våga vara en intuitiv ledare
12.00 - 15.00  Lunch
15.00 - 16.00  Träning
16.30 - 18.30  Pass 12 Strategi och plan för att nå målen på kort och på lång sikt
18.30 - 20.00 Middag

Lördag
TEMA - Sammanfattning
07.30 - 08.30  Morgonjogg
08.30 - 09.30  Frukost
09.30 - 11.30  Pass 13 Sammanfattning, feedback
12.00 - 15.30  Lunch
15.30   Avgång flygplatsenTOTALT

13 Ledarskapspass på 26, 5 timmar

Anders Szalkai 
är på plats under veckan 

och är ansvarig för löpträningen
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Tränings-& Ledarskapsresa 3 - 10 Okt 2015 på Training Camp Portugal

Ledartränare & Coacher

Malin Dohlwitz-Strindlund & Örjan Strindlund, CoachPower 
Sweden AB, är en av Sveriges absolut bästa Excutive Coacher och 
Ledartränare vad gäller inspiration och resultat. De har i mer än ett 
decennium coachat och tränat tiotusentals ledare, entreprenörer, po-
litiker, chefer, säljare, medarbetare och deras organisationer runt om i 
Europa och i USA. 

De är författare till ”TUFF KÄRLEK för Ledare!” en ledarskapsbok 
som inte är för alla.

Malin Dohlwitz-Strindlund, 
VD, LedarTränare & ExecutiveCoach
E-post: malin.dohlwitz@coachpower.se
Tele: 0708-73 35 54

Pris
Resa inkl boende, halvpension, träningspass; 
11.683 sek ex moms(11.995 sek ink 2,67% eu-moms) 
Enkelrummstillägg 1.943 sek ex moms(1.995 sek ink2,67% eu-moms). 

Ledarutbildning 26,5 timmar, material och 2 analyser(DISA & StrengthsFinder); 
12.760 sek ex moms(15.950 sek ink moms)ord.pris 19.900 se ex moms

Totalpris från 24.443 sek ex moms(27.945 sek ink moms)

Tränings-& Ledarskapsresan är avdragsgill!

Betalning & Anmälan
Anmälan och betalning sker genom Springtime Travel och på deras webbplats, 
http://springtime.se/resor/training-camp-portugal/temaveckor/3-10-okt-tranings-ledarskapsresa/

Datum/ Tider 
3 - 10 Okt 2015

Plats 
Training Camp Portugal - Agarve, Yellow Monte Gordo Beach Hotel***
Avenida Infante Dom Henrique, Monte Gordo

Kontakt

Arrangörer

Springtime Travel AB 
http://springtime.se

CoachPower Sweden AB
http://www.coachpower.se 

OBS, Begränsat antal platser!


