
The Inspiration Day  
TID 

Nyköpings Golfklubb, 10 juni 2017 
09:00 – 16:00 

En dag för inspiration & kraft 
I en allt mer ”schemalagd” vardag är tid ett begrepp 
som ofta är negativt laddat. Vi tycker oss sakna tid, 
ofta till de saker som ger oss glädje. En bra källa till 
mer tid är att bli inspirerad. Inspiration föder kraft 
och energi som ofta kommer i möten med andra 
människor eller i nya upplevelser.  

Därför bjuder vi in just dig till en inspirerande dag 
med många möjligheter till nya upplevelser. Kanske 
blir det en dag där du lär känna några nya vänner, 
eller kanske får ett tips om hur du själv kan skapa ny 
energi och kraft.  

Tillsammans med Nyköpings GK och övriga partners 
presenterar vi under dagen ett program med härliga 
aktiviteter för både kropp och själ. Många som ger en 
fin ”guldkant” i tillvaron. Och självklart är alla 
välkomna, oavsett om du vill prova på något nytt, 
eller bara få en extra ”boost” på en ny plats. 

Vi hoppas att du tar dig lite tid och bokar in dig på 
någon aktivitet, eller bara kommer förbi för lite 
inspiration, lite god frukost eller lunch, eller bara för 
att du är lite nyfiken… 

Välkommen ! 

Kom och provkör, titta och kläm på, 

framtidens bilpark. Möt Söderbergs Bil 

på plats med Volkswagens nya Elbilar! 

Yoga, rörlighet och funktionell träning  
– Hitta ditt sätt att samla kraft i 
vardagen 
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The Inspiration Day  
Programöversikt 

Nyköpings Golfklubb tillsammans med övriga partner erbjuder olika aktiviteter att inspireras av under dagen. 
Mingla runt och eller delta i någon trevlig programpunkt 

Anmälan och betalning till grupperna görs till receptionen på golfklubbens hemsida senast 7 Juni 

Early Bird passen, ger dig en bra start på dagen. 45 min för kropp och själ som avslutas med en skön frukost. Passen 
sker utomhus och leds av instruktör. Lediga träningskläder rekommenderas och nyttja gärna våra omklädningsrum. 

Samtliga grupper har max 20 deltagare och skall bokas i förväg. 

07:30(gruppträningar inkl. frukost 250:-/pers) 

Stretch – ett pass för ökad rörlighet och muskelbalans som passar alla 

Yoga morgon – väcker kroppen och själen, steg för steg  

09:00 – 16:00 

Söderbergs Bil visar upp nya El Golfen, framtidens bilpark är redan här. 

Tipspromenad för stora och små 

Wilson Staff – Custom fitting och möjlighet att prova den senaste tekniken 

Golf clinic 1 – Närspel 200:-/pers. (09:30) 

Lunchpasset – ett roligt, fartfyllt och uppfriskande träningspass som passar alla! Funktionell träning där vi 
använder kroppen och varandra som redskap. 300:-/pers. inkl.lunch (11:30) 

Yoga – lunch. Flexibilitet och mobilitet, balans och styrka. 250:-/pers. (11:30) 

Företagets viktigaste kapital – Ett underhållande och reflekterande föredrag. (13:30) 

A Taste of Portugal – Vinprovning 350:-/pers. (13:00) 

Golftävling – Resevaruhuset Open 2017. ”Race to Portugal” (se separat info) 

Golf clinic  2 – Tee shots & Strategi 200:-/pers. (13:30) 

Modeshow med funktionskläder från Cross Sportswear (14:30) 

Prisutdelning för tävlingarna under dagen (ca 15:00) 

 


