
                             

 

A warm welcome to a Solution-Focused After Work event: 

Let’s Play Online! 
Games and Solution-Focused Interactions for Training, Working with 

Teams and Connecting People with their Resources 

With Jesper H Christiansen and Kati Hankovszky 

Södra Dalarnas Samordningsförbund and Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 

Korttidsterapi (SFLK) 1 are very proud to present an exciting and timely learning event 

online via Zoom at 16.00-17.30 on Thursday the 11th of June 2020.  

    

Jesper and Kati are internationally respected solution-focused trainers and coaches 

especially renowned for their creative ways of coaching, working with large groups 

and training within and between organisations. Both are connected to 

Solutionsurfers, one of the world’s leading institutes for solution-focused work and 

training based in Switzerland and active globally. They also represent Solutionsurfers 

in their native countries (Hungary and Denmark). More info: 

https://www.solutionsurfers.com/. 

 

The workshop, which is free of charge, has a limit of 18 partcipants. To get your spot 

register by emailing jonas.wells@avesta.se. A link for the workshop will then be sent 

to you on the 10th of June. 

 

Varmt varmt välkomna!  Jonas Wells  

                                                           
1 Medlemskap i SFLK är gratis. Gå till http://www.sflk.se/medlemsanmalan.  

https://www.solutionsurfers.com/
mailto:jonas.wells@avesta.se
http://www.sflk.se/medlemsanmalan


Översättning 

Varmt välkommen till Lösningsfokus After Work: 

Låt oss leka online! 
Lek och lösningsfokuserade interaktioner för träning, arbete med 

team och att sammanföra människor med deras resurser 

Med Jesper H Christiansen och Kati Hankovszky 

Södra Dalarnas Samordningsförbund och Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 

Korttidsterapi (SFLK) 2 är mycket stolta att presentera ett spännande och aktuellt 

ämne för vårt lärande online via Zoom kl. 16.00-17.30 på torsdag den 11 juni 2020.  

    

Jesper och Kati är internationellt erkända lösningsfokuserade tränare och coacher 

kända för deras kreativa sätt att coacha, arbeta med stora grupper, och träning inom 

och mellan organisationer. Båda är en del av Solutionsurfers, en träningsinstitut I 

världsklass baserad i Schweiz och aktiv runt hela världen. De representerar också 

Solutionsurfers i deras egna länder (Ungern och Danmark). Mer info: 

https://www.solutionsurfers.com/. 

 

Workshopen, som genomförs kostnadsfritt, öär begränsad till max 18 deltagare. För 

att komma med, skicka mail till jonas.wells@avesta.se. En länk till workshopen skickas 

till dig senast den 10 juni. 

 

Varmt varmt välkomna!   

Jonas Wells  

 

                                                           
2 Medlemskap i SFLK är gratis. Gå till http://www.sflk.se/medlemsanmalan.  
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