
Jenny Hagman är f.d. golfproffs och har jobbat som golftränare och coach i över 
20 år. Hon har synts i Svensk Golf som en del av golfskolan och i den del som heter 
Toppform. Jenny har även arbetat som vd och marknadschef inom näringslivet 
och är idag föreläsare och jobbar som mental tränare, coach och fystränare inom 
idrott-och ledarskap. Jenny driver också podden Idrott-och ledarskapspodden där 
du hittar flera av gästförfattarna i boken.

First Hotel Lindö Park - nu på Nordens Största Golfanläggning, GolfStar Lindö -  
är ett perfekt komplement till de övriga First Hotellen i Stockholmsområdet med 
sin geografiska placering och härlig natur inpå knuten vilken inbjuder till många 
fritidsaktiviteter såsom golf, tennis, längdskidor, löpning, mm. Allt detta på bara 
en halvtimmes avstånd från Arlanda och Stockholms city.

GolfStars samtliga medlemmar kommer dessutom att i bästa samarbetsanda 
kunna nyttja First Hotel Arlanda och First Hotel Norrtull till förmånliga villkor. Såväl 
affärsmöten och konferenser i city som en god natts sömn och långtidsparkering i 
samband med resor utomlands från Arlanda.

Välkommen på bokrelease av ”Stolt, stark & säker – 
en bok om helhetsträning för golfare”. samt visning 
och mingel på First Hotel Lindö Park, tillsammans med 
bokförlaget Buena Vida tisdagen den 4 september.

Vi börjar med en visning av hotellet och sedan 
kommer Jenny Hagman, f.d. golfproffs och författare 
till boken att föreläsa och därefter avslutar vi kvällen 
med lite bubbel, snacks och mingel.

F I R S T  H O T E L  L I N D Ö  PA R K Y O U R  S E C O N D  H O M E  I S  F I R S T

TID: 17-20,  
Jenny föreläser kl. 18

PLATS: First Hotel Lindö Park, 
Lindövägen 1, 186 92 Vallentuna 

OSA: senast 28/8 till  
maria.jakobsson@firsthotels.se

Inbjudan gäller dig och en vän/ 
kollega


