Proffsigare Proffs
Under 2008 genomför LRF Konsult i samarbete med Travtränarnas
Riksförbund (TR) projektet ”Proffsigare Proffs”. Syftet med projektet är
att förbättra företagsledarkompetensen och företagandet bland landets
professionella A-tränare.
Startskottet gick i och med tränarkonventet i april med en halvdagsseminarium med rubriken ”Professionell företagsutveckling”.

Höstens utbildningar, dagtid 10-16
- Bergsåker 27 september Hotell Södra Berget
- Solvalla

15 oktober

Hästsportens Hus

- Åby

23 oktober

Åby-loger

Utbildningsdagen har följande innehåll
Mats Norberg, Affärsrådgivare LRF Konsult AB
- Ekonomi och ekonomistyrning
- Travtränarens Ekonomiprofil
- Hur får jag bättre ekonomi i mitt företag?
Stig Wiklund, mental coach åt Sveriges Olympiska Kommitté, föreläsare och hästägare
- Personalutveckling, konkreta tips och verktyg för att öka motivationen hos medarbetarna
och skapa den goda travarbetsplatsen
- Kommunikation med kunder och personal
- Hur blir jag en attraktiv arbetsgivare?

Anmälan till utbildningsdagen
Mail, sms eller telefon till nedanstående personer:
- Janne Jönsson, 070-358 44 27, jonsson.ja@telia.com
- Mats Norberg, 070-213 39 74, mats.norberg@konsult.lrf.se
För mer info: www.konsult.lrf.se

Travtränarens Ekonomiprofil
I slutet av 90-talet tog LRF Konsult tillsammans med TR fram branschspecifika ekonomiska
nyckeltal för travtränarna. Unika nyckeltal kom fram med intäkter och kostnader per häst i
träning. Det egna företagets siffror jämförs med andra tränares och man kan även jämföra
med tidigare år.
Nu är det dags igen och projektet ger möjlighet till att få med dina siffror i underlaget. Med
dagens datateknik är det enkelt, det räcker med en datafil från bokslutet.

Enskild rådgivning
Efter höstens utbildningstillfällen erbjuds tränarna enskild rådgivning från LRF Konsult under
2-3 timmar. Ekonomiprofilen gås igenom för det enskilda företaget. Framtiden diskuteras.
Vad kan jag ändra på i min verksamhet? Vad har jag för mål med företaget osv. Konkreta råd
lämnas och en handlingsplan upprättas.
Projektet finansieras med medel från Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande.
Travtränaren betalar själv endast eventuella boendekostnader samt den enskilda rådgivningen.

