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Föreläsning och Seminarium 22/4 2015 
Stig Wiklund och Anders Friberg.
Två av Sveriges främsta mentala tränare, coacher och inspiratörer föreläser. 
På meritlistan finns allt från framgångsrika coachningar hos multinationella företagsledningar,  
organisationer och politiker till flerfaldiga OS- och VM-medaljörer.

Två halvdagars seminarium 22/4 2015  
Tid 1: Förmiddagsseminarium - kl 09:00-12:00 
Tid 2: Eftermiddagsseminarium - kl 13:00-16:00 
Var: Folkets Hus i Kiruna
Hur 1: All anmälning sker via e-post: info@ydimer.com
Hur 2: Eller ring: 0980-180 40 - sista anmälningsdag 15/4
Pris: 390:-/person inkl moms 
Betalning: Förskottsbetalning till bankgiro: 370-2743  
 
 
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA YDIMER MANAGEMENT AB!
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Anders Friberg



STIG WIKLUND
Med drygt 25 år av praktiskt arbete som mental tränare, coach och inspiratör har Stig medverkat till 
bland annat 11 OS- och 18 VM-medaljer till flera av våra mest kända idrottsstjärnor. Ett flertal resul-
tatrika ledare inom näringslivet, bolagsstyrelser och inom politiken har med vällyckat resultat nyttjat 
Stig Wiklunds kunskaper och tjänster. Han har också själv producerat över 150 artiklar och medver-
kat i flera nationella och lokala radio- och TV-inslag. Som den ansedda föreläsare Stig är lämnar han 
ingen oberörd när han med allvar och humor delar med sig av sin stora erfarenhet och kunskaper. 

Stig Wiklund har coachat och coachar bland andra:
•	 Anna	Olsson	–	skidor.	OS-guld	2006	och	VM-silver	2009.
•	 Helena	Ekholm	–	Skidskytte.	VM-guld	och	brons	2009	och	2011.
•	 Johan	Olsson	–	Skidor.	Flerfaldig	OS-	och	VM-medaljör.
•	 Tomas	Mörtsell	–	Framgångsrikt	kommunalråd	i	Storuman.
•	 Travteam	Robert	Bergh	–	Ett	av	Sveriges	framgångsrikaste	travstall.	
 
 
 
ANDERS FRIBERG
Efter en gedigen karriär som säljare, ägare och VD samt flera bolagsstyrelser med ordförandeuppdrag 
i såväl nationella som multinationella företag och branschorganisationer inom aluminiumindustrin 
utbildade	sig	Anders	Friberg	till	Certifierad	Internationell	Business	Coach.	Han	är	även	Certifierad	
Internationell Coach och utbildad Mental Coach, Certifierad Internationell NLP Practitioner samt 
NLP Master. Idag sitter Anders Friberg i flertalet bolagsstyrelser där hans erfarenheter och goda  
insatser är väl omvittnade.

Anders ägnat sig åt att coacha andra ledare och organisationer i sin utveckling på heltid som fri- 
stående konsult efter han sålt sina företag år 2008.

Anders Friberg beskrivs som en genuint engagerad och entusiastisk person som tillför massor av en-
ergi. Han inger ett stort förtroende, är kunnig och känns trygg att vara med. En öppen, social person 
som är lätt att lära känna som upplevs mycket jordnära, är några beskrivningar.

2007 utvecklade Anders sitt intresse för idrottsutövarnas prestationsutveckling i kombination med 
speciellt Coachningsstöd och mental träning. Hösten 2013 beslöt sig Hammarby Fotboll att försöka 
återta	sig	till	Allsvenskan.	I	sällskap	med	nyförvärvade	fotbollscoachen	Nanne	Bergstrand	–	tidigare	
Kalmar FF - kom också Anders Friberg in som mental coach. I november 2014 blev Hammarby Fot-
boll klar för Allsvenskan igen.

-	Anders	har	stor	del	i	utvecklingen	av	vårt	lag,	säger	Hammarbys	sportchef	Mats	Jingblad	efter	An-
ders omtalade och omskrivna grupp- och individuella coachinsatser och kraften i det mentalas posi-
tiva påverkan på oss människor. 

Under 2015 fortsätter Anders sitt arbete att som mental coach utveckla Hammarby Fotboll till nya 
framgångar.
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Ydimer Management AB   
Växel: 0980-180 40
info@ydimer.com  
ydimer.com 

Kiruna 

Kaserngatan 14
981 37 Kiruna

Luleå 

Storgatan 7
972 38 Luleå

Gällivare 

Föreningsgatan 4
982 31 Gällivare


