”Utlands”-kickoff/konferens i landet annorlunda
Vår höstkonferens är en av årets absolut viktigaste personalträffar.
Den skall vara en riktig ”get-to-gether” sammankomst som gör vårt duktiga, tajta och
glada gäng ännu tajtare och gladare. Jag vill därför alltid själv vara delaktig i
programupplägget.
Berg & Dahl är en samarbetspartner jag trivs med, så valet av arrangör var inte svårt
när det var dags för årets upplägg.
Denna gång valde vi charmiga Ljugarn på Gotland
Med de nya snabbfärjorna från Nynäshamn kommer man till en ny värld på drygt tre
timmar. Programmet började direkt när vi steg av båten. En kort tur med buss runt
Visby ringmur och sedan guidades vi tvärs över ön till Ljugarn.
Ljugarn – en verklig pärla som kändes som en blandning av Grekland och
svenskt fiskeläge
En av våra härliga kringaktiviteter var en cykelorientering. En resa genom tid och rum.
Vi valde den lite tuffare turen med 14 kontroller med uppgifter att lösa efter vägen.
Vi cyklade förbi kilometerlånga sandstränder, häftiga raukfält, kyrkoruiner,
skeppssättningar, bildstenar, gamla fiskelägen, små bondgårdar och sjöbodar med
massor av gammal historia – och vi letade fossiler. Allt ingick i tävlingen tillsammans
med fotouppgifter som skulle presenteras på kvällen. Presentationerna var mycket
proffsiga – och inte minst roliga. Både deltagare och arrangörer vek sig dubbla av skratt.
En festlig avslutning på en härlig, spännande och upplevelserik dag i en exotisk miljö.
Pensionatet erbjöd enkel men fräsch sekelskiftescharm
Att nära den långa sandstranden ha ett helt hotell bara för gruppen var en höjdare.
Konferenssalen som var rymlig och ljus låg på bekvämt avstånd från restaurang och
rummen.
Point Grand Prix
Den sista dagen hade vi verkligen en annorlunda biltävling med B & D's häftiga
"MiljöCarts" (treväxlade terränggående trampbilar för vuxna). Trots den tidiga timmen
gav lagen sitt bästa, och det var bråttom i depåerna och full fart mellan fiskebodar och
bryggor. Otroligt kul, och det i den härligaste av miljöer!
Jag ser fram emot att lägga upp fler konferenser tillsammans med Berg & Dahl!
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