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”Idrotten vill” – Atle Johansen

Med glädje, lycka, kunksap och bekräftelse bjuder Atle på en
fantastisk resa där han förmedlar konkreta nycklar för framgång
och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som
tema.
Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00

Hellman
Friskvård och Hälsa – Magnus Drissennskap
Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvete
med inriktning mot idrottsnutrition.
Plats/tid: Grand Hotel klockan 14.00

Idrott som samhällsnytta – Lisa Andersson Tengnér
Lisa föreläser på ett inspirerande sätt om genus, jämställdhet,
normkritik och likabehandling.
Knallerian klockan 14.00
Plats/tid:
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Onsdag den 2 juli
Låt ditt barn vinna! – Magnus Hedman

Som förälder till idrottande barn är man ofta fokuserad på det som
ens barn gör på planen. Man vill så gärna se dem lyckas, man vill att
de vinner. Men är det också vad barnet vill?
Plats/tid: Textile Fashion Center klockan 10.00

Ledarskap, teambuilding och kommunikation
– Kristina Landgren-Carestam
”Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår” är ett
valspråk som Kristina alltid har försökt leva efter. Hon menar att
man måste våga göra på sitt sätt även om det är nytt och ovant.
Textile Fashion Center klockan 11.00
Plats/tid:

Inspirerande ungdomsforskare – Mats Trondman
Mats tänkte bli idrottslärare, men betygen räckte inte. Idag
är han professor. Med rötter i 50- och 60-talens folkhem och
idrottsrörelsen kom han att intressera sig för barn- och ungdomars situation i samhället, inte minst ur klassperspektiv.
Plats/tid: Textile Fashion Center klockan 11.00

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”
– Karin Persson
hur
Vad vet vi om sexuella kränkningar i föreningslivet idag och
kan vi förebygga att de sker i vår förening? Och om de sker, vad
gör vi då?
Plats/tid: Textile Fashion Center klockan 11.40

Ledarskap och genus – Jesper FundbergdVarför ska din organisation eller ditt företag arbeta med jämställ
het eller mångfald? Den frågan ligger till grund för kommande
frågor om VAD och HUR.
Plats/tid: Textile Fashion Center klockan 11.40

Idrotten som samhällsnytta
– Cecilia Andrén o Frida Persson

Bakom Futebol dá forca står Cecilia. Mot alla odds bestämde hon
sig för att förändra världen - genom fotboll. Hon driver idag Futebol
dá forca med över 4 000 tjejer som tränas av 196 utbildade volontära tränare runt om i hela Mocamique. Hon utsågs till konungens
stipendiat i år.
Som representant för Sveriges unga ledare fick Frida det prestigefyllda uppdraget att springa med OS-facklan i London 2012.
Plats/tid:

Textile Fashion Center klockan 13.15

Nya arrangemang – Miriam Walfridsson
Miriam är en framgångsrik co-driver som började tävla i
motorsport i tidig tonår med stora framgångar.
Plats/tid: Textile Fashion Center klockan 14.00

nsen
”Världens bästa SM-vecka” – Atle Joha
en
Med glädje, lycka, kunksap och bekräftelse bjuder Atle på
fantastisk resa där han förmedlar konkreta nycklar för framgång
och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa
som tema.
Plats/tid: Textile Fashion Center klockan 14.30

Torsdag den 3 juli
Skapa vinnande lag! – Jim Thuresson

Jim föreläser om attityder och inställningar, mentala bilder, goda
vanor och om att bygga självförtroende.
Plats/tid: Knallerian klockan 12.00

Inspirerande ungdomsforskare – Mats Trondman
Mats tänkte bli idrottslärare, men betygen räckte inte. Idag är
han professor. Med rötter i 50- och 60-talens folkhem och idrottsrörelsen kom han att intressera sig för barn- och ungdomars
situation i samhället, inte minst ur klassperspektiv.
Plats/tid: Grand Hotel klockan 13.00

Motivation och engagemang
– Lilian Arturén/Atle Johansen

Hur skapar men det vassaste teamet och hur kul har man under
tiden?
Plats/tid: Knallerian klockan 14.00

Livsresa – Roland Jansson

Skådespelaren Roland Jansson känd från bland annat ”Sällskapsresan” tar oss med på en fartfylld resa genom sitt liv som
arbetare, fotbollstränare, alkholist och firad teaterstjärna.
Plats/tid:

Knallerian klockan 15.00

Låt ditt barn vinna! – Magnus Hedman

Som förälder till idrottande barn är man ofta fokuserad på det som
ens barn gör på planen. Man vill så gärna se dem lyckas,
man vill att de vinner. Men är det också vad barnet vill?
Grand Hotel klockan 15.00
Plats/tid:

Glädje och utveckling – Göran Persson

Göran brinner för att hjälpa andra så att de kan skapa framgång,
glädje och utveckling. Oavsett vad de håller på med.
Plats/tid: Grand Hotel klockan 16.00

Fler föreläsningar under dagen i Knallerian
Folkrätt/folkvett – Röda korset Fristad-Gingeri
Får jag vara med? – RFSL
Idrott för alla – Highe Five Rädda Barnen

klockan 11.00
klockan 13.00
klockan 16.00

Följ med Wilda och Walter på äventyr!
Knep, knåp och utmaningar som hjälper dig att förstå hur din kropp och knopp
fungerar. Välj någon av övningarna och använd din fantasi och kreativitet.
Skriv, rita och måla din övning och skriv ned ett kort hejaramsa
till Wilda och Walter.
Lämna in eller skicka ditt underlag tillsammans med namn,
ålder och adress till martina.ehnar@sisu.o.se
Era fina material och hejaramsor kommer synliggöras på
SISU Idrottsutbildarnas hemsida och facebooksida.
Dessutom kommer vi lotta ut ett antal priser.
Vi finns i Knallerian tillsammans med projekt Läsmuskler. Vi
läser sagor, uppmuntrar barn och ungdomar till att läsa mer,
pyssel och knåp, lekar, spel osv… Alla barn som besöker oss
får en Wilda och Walter bok att ta med sig hem!

Fredag den 4 juli
Livsresa – Roland Jansson

Skådespelaren Roland Jansson känd från bland annat ”Sällskapsresan” tar oss med på en fartfylld resa genom sitt liv som arbeta
tjärna.
re, fotbollstränare, alkholist och firad teaters
Plats/tid:

Scandic Plaza klockan 13.00
Knallerian klockan 16.00

”Idrotten vill” – Atle Johansen

Med glädje, lycka, kunksap och bekräftelse bjuder Atle på en
fantastisk resa där han förmedlar konkreta nycklar för framgång
och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa
som tema.
Plats/tid:

Scandic Plaza klockan 14.00

Olausson
Få ut mer av din träning – Tommy
där han
Tommy är grundare av folkrörelsen Running feeling
utbildar människor att springa. Han utvecklar spelare och ledare
att få ut mer av sin potential i träning, match och i vardagliga
livet genom att förstå hur vi är byggda både mentalt och fysiskt.
Plats/tid: Grand Hotel klockan 15.00

n
Skapa vinnande lag! – Jim Thuresso
bilder,
Jim föreläser om attityder och inställningar, mentala
goda vanor och om att bygga självförtroende.
Plats/tid: Knallerian klockan 15.00

Persson
Glädje och utveckling – Göran o Frida
ring
Göran är kommunikolog och fd förbundskapten i oriente
a
föreläser tillsammans med dottern Frida som var en av de svensk
2012.
unga ledare som bar OS-facklan i London
Plats/tid:

Grand Hotel klockan 16.00

Fler föreläsningar under dagen i Knallerian
Idrott för alla – Highe Five Rädda Barnen
Samtal med barn och ungdom – BRIS
Alkohol och idrott – BNC

klockan 11.00
klockan 13.00
klockan 14.00

Mer information och anmälan
Anmälan

Görs enbart till föreläsningarna under onsdag den 2 juli,
via e-post veronica.hermansson@sisu.o.se, senast den 27 juni.
Anmälan är bindande. Vid utebliven avanmälan debiteras en avgift på 300 kr.
Drop in i mån av plats, fika och lunch ingår dock ej!
Samtliga föreläsningar är kostnadsfria!

Frågor

Martina Ehnar, martina.ehnar@sisu.o.se, tel 010-476 41 54
Tryggve Olsson, tryggve.olsson@sisu.o.se, tel 010-476 41 33
Jan Hermansson, jan.hermansson@sisu.o.se, tel 010-476 41 46
Lars Lindfors, lars.lindfors@vsif.se, tel 031-726 60 22

Lördag den 5 juli
Olausson
Få ut mer av din träning – Tommy
där han
Tommy är grundare av folkrörelsen Running feeling
utbildar människor att springa. Han utvecklar spelare och ledare
att få ut mer av sin potential i träning, match och i vardagliga
.
livet genom att förstå hur vi är byggda både mentalt och fysiskt
Plats/tid:

Knallerian klockan 11.00

n
Skapa vinnande lag! – Jim Thuresso
bilder, goda
Jim föreläser om attityder och inställningar, mentala
vanor och om att bygga självförtroende.
Plats/tid:

Grand Hotel klockan 11.00

Motivation och engagemang
– Lilian Arturén & Atle Johansen

Med glädje, lycka, kunksap och bekräftelse bjuder Atle på en
fantastisk resa där han förmedlar konkreta nycklar för framgång
och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som
tema.
Plats/tid: Knallerian klockan 12.00

Ledarskap, teambuilding och kommunikation
– Kristina Landgren-Carestam
” är ett
”Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår
valspråk som Kristina alltid har försökt leva efter. Hon menar att
man måste våga göra på sitt sätt även om det är nytt och ovant.
Det spelar ingen roll om det gäller att bygga en ledningsstab
inom idrott eller inom någon annan organisation.
Plats/tid: Grand Hotel klockan 13.00

Personlig utveckling – Mats Persson
nde
Mats är livscoach och hälsoutvecklare med ett brinna
intresse för boxning och personlig utveckling.
Plats/tid: Grand Hotel klockan 14.00

Föreningslivet som drivkraft i samhällsutvecklingen – Thomas Andrén för utveck-

Frivilligt arbete och ideella organisationer avgörande
ling/ett gott samhälle. Engagerade ledare och starkt föreningsliv
är motorn i Social Ekonomi. Aktiva och delaktiga ungdomar är en
grundsten för att lyckas.
Knallerian klockan 14.00
Plats/tid:
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kostnadsfria!

SISU IDROTTSUTBILDARNA
UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN
www.sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland
www.facebook.com/SISUSjuharad
www.facebook.com/winnwinnwest

Välkommen!

