
Ann Ahlqvist er grûnder, coach og kursholder i Ahlqvist AS, læringsarena for ledelse og 
vekst.   

 

Gjennom 15 år har Ann levert kunnskap og kompetanse til norsk næringsliv og som kursleder 
rangeres hun høyt både når det gjelder faglig kompetanse og pedagogisk fremstilling. Hun 
jobber med utvikling av mennesker og har hjulpet mer enn 500 ledere, prosjektledere og 
salgsteam med å nå sine egne og bedriftenes mål.   

Ann har lang erfaring fra norsk og internasjonalt idrettsliv. Hun har selv vært utøver og 
bidratt som både mental trener og coach for mange aktive ungdommer. Under 5 år arbeidet 
hun som sjefstrener i Holmenkollen Tennisklubb og i 2 år var hun assisterende tenniscoach 
på Smith College, USA. 

Ann er mor og mental trener til Emil Ahlbäck.   

 

Best når det gjelder – mental trening 

Er du forelder og lurer på hvordan du kan hjelpe din datter eller sønn til å bli mer mentalt sterk og 

stabil, også i konkurranser?  

I dag er det stort fokus på den mentale delen i idretten, og mange av de aller beste utøvere har sin 

egen mentale trener som hjelper dem å prestere maksimalt. Hva kan vi lære av dem som lykkes? 

Velkommen til en workshop om mental trening der Ann kommer å dele med seg av sine erfaringer og 

gi oss teknikker som hun bruker både innen idretten og næringslivet. 

Agenda:  

 Samspillet forelder – utøver: hva bør vi gjøre/ ikke gjøre? 

 Teknikker på hvordan du kan bli sterkere mentalt 

 Informasjon om åpne kurs & seminar  

Kontaktinformasjon:  

Nettside:  www.ahlqvist.no 

Facebook:  https://www.facebook.com/annahlqvist/  

http://www.ahlqvist.no/
https://www.facebook.com/annahlqvist/


Mobil:   970 11 005 

Teksten skrevet av Fossum (Magnhild) på nettsiden 

Mental trening 

- Hva og hvordan kan vi som foreldre bidra til våre barn og ungdommer? Hva må utøveren selv 

fokusere på? 

Tirsdag 24.januar:  For foreldre – de voksne i støtteapparatet 

Torsdag 2. mars:  For utøvere og voksne 

 

Ann Ahlqvist har tilbudt seg å holde workshops i mental trening for foreldre og utøvere i O-gruppa. 

Ann jobber som organisasjonskonsulent, coach og kursleder i næringslivet innen personlig utvikling, 

ledelse og salg.   

Ann er O-gruppas største sponsor og mor til Emil Ahlbäck, vår fremste seniorløper i Fossum 

Orientering. 

 

En presentasjon og mer informasjon om opplegget kommer direkte fra Ann. 

Påmelding <her> (jeg legger inn påmeldingslink i invitasjonen) 

 

 

 

 

 


