Konferensaktiviteter som sticker ut
Uteaktiviteter med insida från Utemaningen sommaren/hösten 2018
(Och några föreläsningar inomhus.)

Hej,

INNEHÅLL

Här hittar du Utemaningens må bra-aktiviteter.
I naturen och inomhus.
Hör av dig om jag kan hjälpa dig med något eller om
du har frågor.

•
•
•
•

Förebygg naturbrist
Uteaktiviteter med insida
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Sagt om utemaningens
aktiviteter
• Priser & villkor
• Om utemaningen

Vänligen,

Bosse Rosén
Vägledare till grön friskvård
Mobil: 0733-44 21 62
bosse@utemaningen.se

Utemaningen
Brobänksvägen 3
135 68 Tyresö

Tel. 0733-44 21 62
e-post: bosse@utemaningen.se
https://utemaningen.se

Org.nr: 600810-0254
Bankgironr: 639-8770
Innehar F-skattesedel

Det du gör ute sätter sig i kroppen

Förebygg naturbrist

Om aktiviteterna

Vardagsstress och värk kan ses som ett tecken på naturbrist.
Du och jag är ju anpassade till massor av varierad rörelse,
tillräcklig återhämtning och doft av jord.
Inte precis så som vardaten ser ut för de flesta. Stress,
stillasittande och splittring gör att ohälsotalen stiger.

Du har friskvården i bakfickan
Men det är enklare än du tror att börja åtgärna naturbristen.
Du har så att säga "friskvården i bakfickan".
Och det första steget är viktigast.
Utemaningens aktiviteter ska vara trevliga för stunden.
Men de ska också ge en tankeställare om hur man kan samverka
med naturen i stället för att jobba emot den i sin vardag.
Det ger mindre stress och värk och mer välbefinnande.
För både människor och planet.
Det tjänar alla på.
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• Aktiviteterna är 90 min
om inget annat anges.
• Passar bäst för upp till
20 deltagare.
• Alla som kan gå kan
vara med.
• Risk för tillvänjning
föreligger.

Uteaktiviteter med insida

Utemaningen - originalet
Lugn, stark och smidig på stubben!
Prova på Fältgymmet och Fältrelaxen. Mjuka upp stela kontorsaxlar och få distans
till vardagen.
Vi använder stubbar, stenar och höjdskillnader för att mjukt öva balans, rörlighet
och styrka. Sedan kopplar vi av en stund i "Fältrelaxen".

Smart & stressfri på stubben
Prova på mindfulness i naturen.
Naturen i kombination med rörelse och härvaro är bästa vaccinen mot
vardagsstress. Dessutom laddas hjärnan av rörelse. Du blir smartare!
Vi gör en tyst vandring i kombination med övningar i fokus och närvaro.
Kom tillbaks med ny energi och dofta skog.

SM i Stubbsittning
Klarar du av att sitta stilla i skogen i 30 minuter utan att kolla mailen?
Då kan du bli Svensk mästare i stubbsittning.
Vi börjar med en nedvärmning så du kommer i fas. Diplom till alla ingår!

Löparskola för livsnjutare
Klart du kan springa! Att springa är det naturligaste i världen. Och det
effektivaste sättet att öka orken.
Men många tar i för hårt och skadar sig. Eller tror att "jag kan inte springa".
Den här workshopen ger er knepen som får er att längta ut igen.
Ingen blir ifrånsprungen.

ForestFlow
Smidighet för kropp och sinne.
Som en blandning av yoga och tai chi, fast ute.
Vi övar rörlighet och balans bland stockar och stenar.
Inleds och avslutas med övningar för lugn och fokus.
Tid: 30 - 60 min.

Naturparkour för administratörer
Se hinder som möjligheter. NYHET!
Nej, vi hoppar inte över hustak. Men du får lära dig hoppa, landa, klättra,
balansera, krypa - eller vad vi hittar på. Inget pass är det andra likt.
Det som är likt är leklusten. Ingen är för gammal eller stel.
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Föreläsningar inomhus

Stressfri på stubben
Lär dig självförsvar mot stress med hjälp av naturen (även om du är
inomhus)
Varför får inte zebror magsår?
Det får du svar på i den här föreläsningen.
Plus massor av konkreta tips på hur du kan hantera vardagsstressen.
Tid: 30 - 90 minuter beroende på hur mycket ni vill öva.

Give me a break!
Mikropauser för hela kroppen.
Det är pauserna som ger energi. Och några sekunder gör stor skillnad.
Föreläsningen ger dig argumenten till varför du ska pausa innan du behöver.
Och massor av sköna mikropauser för axlar, nacke, rygg - och hjärna.
Tid: 30 minuter.

Mindfulness på jobbet
Gör det du gör med kvalitet och fokus
Allt fler använder mindfulness som ett sätt att hantera stress och få mer kvalitet i allt
man gör. Men hur funkar mindfulness, och hur kommer jag igång?
Föreläsningen förklarar sammanhangen och ni får prova några sköna övningar för
mer fokus och energi.
Tid: 1,5 timme.

"Jag måste erkänna att jag hade väldigt höga förväntningar på dig, då det här är ett ämne som jag
brinner otroligt mycket för personligen.Och du lyckades överträffa dom förväntningarna!
Du hade en riktigt bra presentation! Enkel, rak och tydlig! Och inspirerande!
Jag fick väldigt många kommentarer efteråt om hur mycket åhörarna hade uppskattat just ditt föredrag!"
Helena Linefur
SLU Uppsala
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Sagt om Utemaningens aktiviteter

Det ska va gött å leva!
Oavsett vilken aktivitet du väljer är det välbefinnandet som står i fokus.
Vad är det annars för vits?
Här ser du lite av vad andra tyckt om Utemaningens aktiviteter.

"Fascinerande att man kan med egentligen så små metoder, få kropp och själ att må så bra.
Briljant att blanda rörelser och mindfulness.
Tack för en underbar dag och jag ska se och använda naturen på ett för mig nytt sätt."
Inga-Lill Larsson
Tyresö

"Tack för en fantastiskt bra workshop som gav massor med inspiration.
Så bra övningar i skogen och jag har berättat för många av kollegorna om hur bra det var."
Caroline Sjunner
Miljöpedagog, Helsingborg

"Din sköna guidning på ickestigar i grangymmet och naturrelaxen, med ledsmörjande uppvärmning,
fraktalskådning och mindfullness blev en ögonöppnare, en konkret och enkel inbjudan till naturen.
Innehållet var precis vad jag behövde.Du har en smittande skön kärlek till naturen/skogen och guidningen
var så varsam och tydlig.
Karin Ahlgren
Tungelsta"
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Pris & villkor

Pris & villkor
Här ser du Utemaningens normalpriser 2018. Har ni speciella förutsättningar - hör av er så resonerar vi oss
fram till något som passar.
Är vi på samma våglängd så löser vi pris och andra praktikaliteter.
Vad

Pris

Grundpris för upp till 30 deltagare (utomhusaktivitet)

7 900 kr ex moms

Planering & rekognoscering

Ingår

Hållbarhetsrabatt

Fråga

Nöjd kund-garanti

Ingår

Villkor
Priserna gäller inom Storstockholm. Finns ni längre bort kan kostnader för resor och övernattning tillkomma.

Avbokning
Behöver ni ändra något eller avboka? Inga problem. Det löser vi.
Vid avbokning mindre än en vecka före planerad aktivitet debiteras hela avgiften.

Betalningsvillkor
Aktiviteter faktureras i efterhand. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Nöjd kund-garanti
Är ni inte nöjda med aktiviteten betalar ni inte. Garanterat.
7

Om Utemaningen
Utemaningen ägs och drivs av mig, Bosse Rosén.
Jag är sjukgymnast, naturhälsopedagog och instruktör i mindfulness.
Jag letar hela tiden efter nya sätt att samverka med naturen i syfte att må bra.
Dem vill jag gärna dela med dig!

https://utemaningen.se

